
كتب المحّرر السياسّي

بتسجيل خمس إصابات فقط يوم أمس، تكون وزارة الصحة قد استرّدت 
االحتواء،  مرحلة  إلى  وع��ادت  كورونا،  لمواجهة  حملتها  في  المبادرة  زم��ام 
خصوصاً أن التحرك السريع للوزارة لمحاصرة بؤر التفشي التي نجمت عن 
استهتار عدد من العائدين من الخارج بإجراءات الحجر ومخالفتهم لتعليمات 
االحتواء  عن  الحديث  في  متحفظاً  حسن  حمد  الصحة  وزي��ر  وبقي  ال��وزارة، 
في  ال���وزارة  تجريها  التي  العشوائية  العينات  فحوصات  استكمال  بانتظار 
صباح  نتائجها  وتظهر  األحد  مساء  تنتهي  والتي  للتفشي،  المحتملة  المناطق 

االثنين.
صيد  إن  التهريب،  مكافحة  لملف  متابعة  أمنية  م��ص��ادر  قالت  ب��ال��ت��وازي 
المالحقات التي طالت كل المناطق المفترضة للتهريب، كان محدوداً بشاحنات 
مفاجأتها  بعد  كافية  كانت  الحملة  وإن  العشر،  إلى  تصل  ال  عدة،  وصهاريج 
للمهربين في يومها األول لردع التهريب الذي تراجع إلى أقل من النصف في 
اليوم الثاني للحملة ويتوقع تراجعه إلى ما يعادل الصفر خالل األيام القليلة 
المقبلة. وقالت المصادر إن هذا الحجم على أهمية منعه ال يشكل رقما له قيمة 
تبرر رفعه إلى مستوى عامل حاسم في تفسير األزمة المالية واالقتصادية، 
التي تبقى محاورها تتركز على اختناق االقتصاد مع انعزال لبنان عن األسواق 
العربية بفعل عجزه عن تصحيح عالقته بسورية، الرئة الوحيدة التي يتنفس 
منها االقتصاد، مقابل نزيف مالي في فاتورة العمالت الصعبة يتوزع ثقلها على 

الفاتورة النفطية التي ال حل لها إال بتفاهم لبناني عراقي سوري يعيد تشغيل 
االستهالك  في  موازية  فواتير  إل��ى  باإلضافة  طرابلس،  كركوك  نفط  أنبوب 
بعضها تكفل ارتفاع سعر الدوالر بتخفيضها، وبعضها يستدعي إعادة نظر 
في  األجنبية  العمالة  على  باالعتماد  اللبنانيون،  يعيشها  التي  الحياة  نمط  في 
عقيلة  عنه  تحدثت  ما  وهو  البطالة،  من  بالمقابل  ويشتكون  حيوية،  قطاعات 
رئيس الحكومة أول أمس وجاءها الجواب بحملة إساءات، نّظمتها مجموعات 

عاملة على وسائل التواصل االجتماعي، تحت عناوين الثورة والتغيير.
العالقات االقتصادية اللبنانية السورية العراقية، ال تزال من المحّرمات على 
الخطاب الحكومي، حتى أنها تغيب كلياً عن خطة التفاوض مع صندوق النقد 
أهمها  ج��دوى،  ذات  مشاريع  بتمويل  مطالبته  لبنان  على  يجب  الذي  الدولي، 
طرابلس،  كركوك  أنبوب  تشغيل  عبر  النفطية  الفاتورة  تخفيض  أنه  يفترض 
بينما كان الفتاً ما نقلته مصادر عراقية عن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، 
لها  اعّد  لبنان وسورية، وقد  االقتصادية مع  للعالقات  أهمية كبرى  يولي  أنه 
الذي تربطه  للكاظمي  إنه يمكن  المصادر  ملفات في قطاعات متعددة. وقالت 
عالقات جيدة باألميركيين أن يتولى تسويق مشروع األنبوب النفطي العراقي 
على  األميركية  العقوبات  م��ن  استثناء  على  والحصول  اللبناني،  ال��س��وري 
سورية للسير به، كما قالت المصادر إن تسهيل تجارة الترانزيت عبر لبنان 
إلى العراق، عبر سورية، حاضر على طاولة رئيس الحكومة العراقية، وقالت
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يجب أن نضطلع نحن بمس��ؤولية 
نق��ّرر  وأن  القومي��ة،  قضايان��ا 
مصيرنا بإرادتن��ا، وأن نبقي تقرير 

المصير من حقنا وحدنا.

سعاده

- يفرح اللبنانيون بمن يقول لهم إن أزمتهم االقتصادية 
وإن  األم���وال  س��رق��وا  ل��ص��وص  مجموعة  ب��أن  تختصر 
هو  األم��وال  هذه  من  وتجريدهم  السجون  في  وضعهم 
جاذب،  بالفساد  األزمة  بربط  المبسط  فالتفسير  الحل. 
أنه  واألهم  االقتصادية.  بالتعقيدات  التفكير  من  وُيعفي 
اللبنانيين لتقبل حقيقة أن الخروج من االنهيار  ال يدعو 
الذي يعيشون في ظله، والمرشح للتفاقم، يحتاج صبراً 
وتعايشاً مع ظروف مختلفة عن تلك التي اعتادوها خالل 
عبر  مقبلة،  سنوات  عن  خاللها  أنفقوا  مضت،  سنوات 
اإلفادة من سعر صرف منخفض للدوالر جرى تمويله 
مقبلة،  سنة  لثالثين  تسديدها  عليهم  سيكون  ب��دي��ون 
هم  وها  ودائعهم،  كل  باستهالك  اآلن  حتى  تكفلت  وقد 
وال  يستطيعون  ال  التي  الكبرى  الخديعة  على  يصحون 
عقالنية  محاولة  كل  تصطدم  فيما  تصديقها،  يريدون 
شعبوّي،  بعناد  والمالية،  االقتصادية  المشكلة  لتشريح 
على  القائم  التبسيط  م��ن  سياسياً  مستفيدون  يغّذيه 
الغاضبة  النار  كرة  لتسليط  الفاسدين،  ومؤامرة  نظرية 

وتوجيهها لخدمة أغراض وأجندات سياسية.
- الفساد موجود بالتأكيد، وهو أكبر معضلة يواجهها 
بالسجون  ينتهي  ال��ذي  الفساد  ليس  ولكنه  االقتصاد، 
%10 م��ن حجم  أك��ث��ر م��ن  ال����ذي ال ي��م��ث��ل  وال��م��ح��اك��م، 
فالفساد  العام.  للمال  والمبذر  لالقتصاد  القاتل  الفساد 
الحقيقي والتدميري كامن، في نظام الرشوة السياسية 
في  السياسية  الحياة  قلب  يشكل  ال��ذي  واالجتماعية، 
لبنان، فعندما ننظر لملف كالكهرباء، الذي كلف الخزينة 
نجح  ل��و  م���اذا  ن��س��أل  دوالر،  مليار   40 ع��ن  ي��زي��د  ن��زف��اً 
األح���زاب وال��ت��ي��ارات بحل  ك��ل  م��ن  المتعاقبون  ال���وزراء 
الكهرباء  تأمين  أي  اللبنانيون،  يراها  كما  الكهرباء  أزمة 
24/24، هل كان هذا النزف ليتوقف، والجواب المرعب 
هو ال بالتأكيد، ألن في الكهرباء ثالث مشكالت منفصلة، 
واحدة خدمية تتصل بتأمين الكهرباء للبنانيين 24/24، 
للمشاريع  التعطيلية  المحاصصة  عقلية  دونها  وه��ذه 
باقتراح  إما  التعطيل  على  السلطة  في  المعنيين  بتناوب 
مشاريع تضمن لهم حصصاً يرفضها اآلخرون، أو بهذا 
ودونها  مغايرة،  لمحاصصة  طلباً  اآلخرين  من  الرفض 
من جهة ثانية مصالح أصحاب المولدات وتوزعهم على 
انتخابية،  مفاتيح  وأغلبهم  الكبرى،  السياسية  القوى 
ووجاهات محلية، وإقفال هذه الصناعة والتجارة القائمة 
ق��راب��ة ع��ش��رة آالف  ال��ع��ام، يصيب  ال��م��ال  على ح��س��اب 
صاحب مولد، وقرابة خمسين ألف مستفيد يعملون في 
القطاع  إلغاء هذا  تأثير  المستجّد، لكن حجم  القطاع  هذا 
على كتلة ال� 40 مليار دوالر ال يزيد وفره عن %10، أما 
الثانية فهي »فسادوية« تتعلق بالسرقات  الكهرباء  أزمة 
بأصلها  الفيول  صفقات  مثل  والعموالت،  والسمسرات 
وتجارتها، والغش بنوعيته، وعموالت التلزيمات الكبيرة 
والصغيرة، وحجمها ال يصل إلى %10 من ال�40 مليار 
رقم  يمثلها  التي  المالية  الكتلة  من   80% ال�  أما  دوالر، 
زاد  لبنان  أن  إل��ى  ببساطة،  فتعود  دوالر  مليار   40 ال��� 
استهالكه غير المدفوع من الكهرباء مع النزوح السوري 
الصعبة  بالعملة  قيمته  زادت  بينما   ،100% م��ن  أكثر 
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مكافحة الف�ساد ومحاكمة الفا�سدين 

لن تحّل الم�شكلة..

 

فهل ن�شّدق؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

ال�شحة ت�شتعيد احتواء كورونا... واإجراءات منع التهريب تك�شف محدودّيته والخلفّية ال�شيا�شّية 

الكاظمي اأعّد ملفًا للعالقات االقت�سادّية اللبنانّية ال�سورّية العراقّية فهل تالقيه الحكومة؟ 

م�سرف لبنان تحت المجهر في »�سراء دوالر الم�ساربة على الليرة« بدل العك�س! 

ركاب الطائرة آلتية من فرانكفورت لدى خروجهم من المطار أمس  )عباس سلمان(

ثابت  »حق  العودة  حق  أّن  أمس،  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  أكدت 
ومقدس فردي وجماعي وال يسقط بالتقادم وال باإلجراءات االحتاللية«.

للنكبة،  ال�72  الذكرى  بمناسبة  لها  بيان  في  جّددت  المقاومة  فصائل 
أّنه »ال نقبل بديالً عن  على رفض التوطين والوطن البديل، مشددًة على 
فلسطين إال فلسطين«، ومطالبًة بريطانيا ب�«تحمّل مسؤولياتها عن هذه 
الجريمة بعودة شعبنا وتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه طيلة ال�72 

عاماً الماضية«. 
الدولي ب�«محاسبة قادة االحتالل  المقاومة المجتمع  وطالبت فصائل 
وتحقيق  االحتالل  زوال  على  والعمل  اإلنسانية،  ضد  جرائم  الرتكابهم 

العودة«. 
الرامية  المشاريع  »لكل  القاطع  الفصائل  رفض  أيضاً  ج��ّدد  البيان 
لتصفية القضّية الفلسطينّية، أو االنتقاص من حقوق شعبنا الفلسطينّي، 
الجهاد  خيار  خلف  »التوّحد  إلى  داعيًة  القرن«،  صفقة  مقّدمتها  وفي 
عالمنا  وهوية  وجودنا  تستهدف  التي  للمشاريع  للتصدي  والمقاومة، 

العربي واإلسالمي«. 
كما أكدت الفصائل على حق الشعب الفلسطينّي في »مقاومة االحتالل 
بكل الوسائل، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي ُتعد خياراً استراتيجياً 
الزناد  على  أيدينا  »ستبقى  مضيفًة:  حقوقه«،  واسترداد  شعبنا  لحماية 

لحماية مصالح شعبنا والدفاع عنه واسترداد حقوقه المسلوبة«.
الجاد  »العمل  إل��ى  السياق،  ه��ذا  في  الفلسطينّية  الفصائل  ودع��ت 
استراتيجية  على  المبنية  الحقيقية  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  والحقيقي 
والتاريخية،  الثابتة  الشعب  ومقدرات  وأه��داف  حقوق  تحفظ  شاملة 
وتضمن التحلل من قيود االتفاقيات المشؤومة وإلغاء التنسيق األمني«. 

كما شّددت، على الرفض الّتام »لكل أشكال التطبيع السياسي والثقافي 
ظهر  في  ب�«الطعنة  إّياه  واصفًة  االحتالل«،  مع  والتجاري  والرياضي 
الشعب الفلسطيني، وانتهاك لحقوقه وتشجيع للعدو الرتكاب مزيد من 

الجرائم واالنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته«. 
الفصائل دعت في ختام بيانها، األّمة في هذه اللحظة التاريخية »للحذر 
من المخاطر التي تستهدفها في هذه المرحلة، فجريمة صفقة القرن ليست 

األّمة جمعاء، لكونها  الفلسطيني فحسب، وإنما على  خطراً على الشعب 
العنوان الجديد للمشروع الصهيو - أميركي بالمنطقة«. 

في ذكرى النكبة تجديد على رف�س التوطين والوطن البديل

وف�سائل المقاومة توؤكد ال بديل عن فل�سطين اإاّل فل�سطين

 اأ�شئلة ومطالبة

في الذكرى الـ 72 للنكبة...

 ال�شيا�شة كما الطبيعة

تكره الفراغ

المقّدمات  ع��ن  ال��ح��دي��ث  إع����ادة  ف��ي  ال��غ��وص  دون  م��ن 
واألسباب، وكيف تآمرت قوى االستعمار وأنظمة رجعيّة 
مما أدى إلى وقوع نكبة الشعب الفلسطيني في الخامس 
عاماً   72 عليها  مضى  حيث   ،1948 العام  أي��ار  من  عشر 
من التشّرد والطرد عن أرض اآلباء واألجداد. تلك النكبة 
الُمشبعة في كثيٍر من صور المآسي والعذابات والحرمان، 
والتأكيد  والتصميم  اإلص��رار  صور  من  لكثيٍر  وبالتالي 
لدى  عنه  رج��وع  ال  خ��ي��اراً  ستبقى  ال��ع��ودة  إرادة  أن  على 
وكبرت  السنين،  طالت  مهما  الفلسطيني  الشعب  جموع 
وعنها  فيها  كتب  فقد  التحديات.  وتعاظمت  التضحيات، 
واألبحاث،  وال��دراس��ات  المقاالت  من  اآلالف  بل  المئات، 

وتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات.
بعد مرور 72 عاماً من عمر النكبة، و55 عاماً من عمر 
الثورة الفلسطينية المعاصرة، السؤال االستراتيجي الذي 
الفلسطيني،  الوطني  العمل  قيادات  على  ُيطرح  أن  بد  ال 
فيما  أّدت  التي  وال��ت��راج��ع��ات،  النكسات  م��ن  جملة  وبعد 
الدنيا  ال��ح��دود  سقف  دون  حتى  ت��ن��ازالت،  م��ن  إليه  أدت 
باتت  ال��ذي  المرحلي،  والبرنامج  بالمرحلية  ُيسّمى  لما 
الساحة الفلسطينية أسيرة ذاك البرنامج، أساسه قرارات 
الشرعية الدولية، التي لم تتمكن من تنفيذ قرار واحد من 
الفلسطينية.  بالقضية  الخاصة  القرارات  عشرات  جملة 
)التتمة ص6(

ي���وم األح����د ال��م��ق��ب��ل س��ي��ع��ل��ن ب���ن ي��ام��ي��ن ن��ت��ي��اه��و عن 
الجديدة، باالشتراك مع حزب ازرق  الحكومية  تشكيلته 
البرلمانية بها، وذلك بعد  الثقة  ابيض، ويبدأ إجراءات   -
طرفي  بين  ال��وزاري��ة  المفاوضات  إن  إذ  انتظار،  ط��ول 
مستفيضة  نقاشات  في  طويالً  وقتاً  أخ��ذت  قد  اإلت��الف 
حول حصص كل حزب من المقاعد الوزارية واإلدارات 
السياسي  الجانب  اخذ  مما  أكثر  وذلك  الدولة،  في  العليا 
السياسي وهو األهم واألبرز  من وقت وجهد. فالجانب 
الضم  عملية  إق����رار  ع��ن  ال��ح��ك��وم��ة  إع���الن  ف��ي  س��ي��ك��ون 
والمستوطنات  الميت  البحر  وش��م��ال  األغ���وار  لمناطق 
تنفيذها سواء على  الفوري في  الخليل والشروع  وبرية 
تواجهه  لن  الذي  األمر  واحدة،  دفعة  أم  متقاربة  مراحل 
صعوبات. فالمسألة تكاد أن تكون إجماعية في المجتمع 
وسبعين  االثنين  تنال  ول��ن  يميناً،  المنزاح  العنصري 
القرارات  ه��ذه  سيؤيد  وإنما  فقط  الكنيست  في  صوتاً 
نفتالي  مثل  للحكومة  ال��م��ع��ارض��ة  األط��ي��اف  م��ن  لفيف 
سيدعم  المعارضة  صفوف  وم��ن  أن��ه  أعلن  ال��ذي  بينت 
سيصوت  وبالطبع  هذا  إجرائها،  في  قوة  بكل  الحكومة 
المبشرين  من  ك��ان  لطالما  ال��ذي  لبرمان  الضم  لصالح 
الحريدية  األح����زاب  وم��ث��ل��ه  ال��ت��وج��ه،  ل��ه��ذا  وال��س��ب��اق��ي��ن 

األخرى. واليمينية 
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 سعادة مصطفى أرشيد � رامز مصطفى �

محادثات اإيرانّية عراقّية لإعادة فتح منفذ تجارّي

أكد مسؤول إيرانّي استمرار المحادثات المكثفة بين بالده والعراق إلعادة 
فتح منفذ مهران الحدودي، واستئناف نشاطه التجاري.

ونقلت وكالة »إرنا«، أمس، عن مدير عام مصلحة الجمارك في محافظة 
إيالم اإليرانّية، روح الله غالمي، أن المفاوضات جارية مع الجانب العراقي، 

وعلى أعلى المستويات إلعادة استئناف نشاط منفذ مهران تجارياً.
المنفذ التجارّي المستمر ألكثر من شهرين، هو  وأفاد غالمي بأن إغالق 
التدابير  اتخاذ  19«، مؤكداً  لمنع تفشي فيروس كورونا المستجّد »كوفيد 

الصحّية الستئنافه.
وشّدد روح الله غالمي على أهمية منفذ مهران الحدودي تجارياً، قائالً: 
»إن الجانبين، اإليراني والعراقي، يبذالن جهوداً إلعادة استئناف نشاطه«.

أن  إلى  اإليرانية،  إيالم  محافظة  في  الجمارك  مصلحة  عام  مدير  وأشار 
التوافقات المبدئية التي اتخذت في آخر اجتماع إلعادة فتح الحدود تعلقت 
باستئناف صادرات الفواكه والخضار والمواد الغذائية ليومين في األسبوع، 
والذي أعلن الجانب العراقي بأنه ينتظر أوامر السلطات المركزية في بغداد 

بهذا الشأن.
وُيشار إلى أن منفذ مهران الحدودي بين العراق وإيران، يقع على بعد 91 

كيلومتراً جنوب غرب محافظة إيالم، بمحاذاة العراق.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس 
19«، وباء عالميا )جائحة(، وحتى اآلن،  كورونا المسبب لمرض »كوفيد 
أصيب أكثر من 4.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما 

يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفًقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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لماذا ت�صعيد العنف الأميركّي 

�صد اإيران وال�صين؟

{ د. وفيق إبراهيم
السياسة األميركية الحالية، قسمت أخصامها الذين يشكلون 
خطراً داهماً على أحاديتها القطبية الى ثالثة اصناف تعمل حالياً 

على ضرب األكثر خطورة منهم.
فيما تهادن مؤقتاً النوع الثاني وترجئ النوع الثالث الى مراحل 

بعيدة، ألن أنيابه التنافسية ال تزال ضعيفة. 
ضمن هذا التقسيم تحتل إيران والصين كامل الئحة الدول األكثر 
تأثيراً على النفوذ األميركي العالمي. فالجمهورية اإلسالمية العب 
أساسي ومتمكن في الشرق االوسط وآسيا الوسطى، حيث توجد 
بالد ال تنتج شيئاً ولديها مقدرة على استهالك السلع األميركية من 

السالح حتى العلكة والهمبرغر وكل أنواع لباس رعاة البقر.
يتوسط  اوسط  لشرق  االستراتيجية  االهمية  جانب  إلى  هذا 
العالم بأهمية الموقع، محتوياً على أضخم احتياطات غاز ونفط 

في العالم.
عقود  ستة  منذ  أميركياً  الممسوكة  الجغرافيا  هذه  وفي  هنا 
الهيمنة  تهدد  تحالفية  وعالقات  نفوذاً  اإليرانيون  بنى  تقريباً 
األميركية الشمولية على هذه المنطقة، وباتت اول جهة في العالم 

تهزم مشروعاً عسكرياً أميركياً بالسالح.
هذا باالضافة الى ان دول الخليج العربي بمفردها تمتلك أكبر 
احتياطات نقدية موظفة في مؤسسات أميركية رسمية وخاصة 

من دون فوائد.
لجهة الصين، فتتجه بسرعة للتعادل مع االقتصاد األميركي 
الجيوبوليتيكي الذي يشكل أقوى قوة اقتصادية عرفها التاريخ 

حتى اآلن.
بين  تجمع  التي  هي  القطبية  األحادية  الدولة  أن  والمعروف 
العسكري  والجيوبوليتيك  االستثنائية  االقتصادية  القدرات 

الموازي والمسهل لها.
ويبدو أن الصين تمتلك الجانب االقتصادي بشكل كبير وبدأت 
اقتصادّي  بشكل  نفوذ  تأسيس  الحرير«  »طريق  مشروعها  عبر 
التنين األصفر في  الى تجذير بالد  ومضمون عسكرّي بما يؤدي 

العالم المتعّدد القطب.
هناك »قطبة« إضافية مخفّية ال يتبّينها إال الخبراء المتعّمقون 
وهي أن مرحلة ما بعد جائحة الكورونا من شأنها زيادة معدالت 
جراء  العالم  دول  اصابت  التي  الكبيرة  الخسائر  بعد  الفقر 

الكورونا.
هي  األسعار  والرخيصة  النوعية  الجيدة  السلع  فإن  لذلك 
ويشكل  الصينية،  البضائع  على  ينطبق  وهذا  للتسويق.  القابلة 
عائقاً كبيراً امام بضائع أميركية نوعية، لكنها مرتفعة األثمان الى 

حدود لن تتحّملها الدول في مراحل قريبة.
التي ترفع من عيار الجنون األميركي الذي  هذه هي األسباب 
يستشعر والدة أنماط جديدة للعالقات الدولية تذهب نحو إعادة 

االعتبار للقانون الدولي.
العالم  تعتبر  التي  األميركية  القطبية  األحادية  يالئم  ال  وهذا 

ملعباً لنفوذها ومطامعها.
ما هي أشكال هذا الجنون األميركي؟

الى  ذاهبين  وتطويقها  إي��ران  حصار  في  األميركيون  يستند 
حليفها  استهداف  عبر  لبنان  في  لضربها  جديدة  م��ح��اوالت 
في  واللبناني  السوري  اإلقليمي  دوريه  في  الله  حزب  األساسي 
وجه الكيان اإلسرائيلي المحتل، ويغطون غارات اسرائيلية شبه 
يومية على اهداف يزعمون انها إيرانية او لحزب الله في منطقة 
في  البوكمال  منطقة  وحتى  اللبنانية  السورية  الحدود  من  تبدأ 

الجنوب السوري.
أما الجزء الثاني من المخطط فهو تحريض ورعاية أميركيين 
اللبنانية  ألحزاب وقوى لبنانية تطالب بإقفال الحدود السورية 
وإلحاقها بالقرار الدولي 1701 الذي ينص على نشر قوات دولية 

عند حدود لبنان مع »إسرائيل«.
هذا المخطط يريد وضع لبنان بين خيارين: معاملة سورية 
الله.  لحزب  اإلقليمية  الحركة  أمام  حدودها  وإقفال  ك�«إسرائيل« 
لمنازلة  االستعداد  إطار  في  وحصره  دوره  إنهاء  الى  يؤدي  ما 
السورية  الجبهة  إضعاف  الى  يؤدي  ما  االسرائيلي.  العدو  مع 
وحصرها بالنفوذ األميركي في الشرق النفطي والدولة السورية 

في الغرب والوسط ومعها الحليف الروسي.
في  العادية  حركتهم  معاودة  بصدد  األميركيون  يكون  بذلك 
البلدين  هذين  في  اإليراني  النفوذ  ضرب  مقابل  والعراق  سورية 

وإرغامه على التراجع في لبنان أيضاً.
اما  خيارين:  بين  لبنان  وضع  عن  األميركيون  يتورع  ال  لذلك 
تقليص دور حزب الله وقطع طرق حركته اإلقليمية او الفوضى 
الداخلية عبر الضغط على صندوق النقد الدولي كي ال يستجيب 

لطلباته بالدعم االقتصادي لوقف االنهيار.
بفرض  نجاحهم  بعد  العراق  في  األميركيون  يفعله  ما  وهذا 

صديقهم الكاظمي رئيساً للوزراء في بالد الرافدين.
هذا يكشف أن األميركيين يعملون بسرعة على تهديم ما بناه 
اإليرانيون في أربعين عاماً ويؤكد أيضاً على صعوبة مشروعهم 
بإعادة هندسة الشرق االوسط على نحو يالئم هيمنتهم القطبية 

بالسرعة التي يتوّهمها الرئيس األميركي ترامب.
ال بّد هنا من التأكيد أن بضعة أشهر هي أكثر من كافية ليتبين 
للدولة األميركية العميقة ان البناءات اإليرانية في الشرق االوسط 
بقدر  يعتقدون،  كما  مذهبية  أو  سطحية  ليست  الوسطى  وآسيا 
في  إي��ران  تدعم  أميركي  نفوذ  طرد  بضرورة  شعوراً  تعكس  ما 
العراقي  الشعبي  والحشد  اليمنية  الشديدة  صنعاء  مواجهته 
األصيل والدولة السورية المتمكنة وحزب الله المتجذر على امتداد 

منطقة تشمل الشرق العربي من أعالي اليمن الى لبنان.
أفغانستان  في  الدولة  مع  إي��ران  تحالفات  نسيان  دون  هذا 
وطالبان وجهات أخرى، كذلك فإن صداقاتها مع قوى باكستانية 

وهندية غير قابلة للهدم السريع.
ماذا عن الصين؟

يحاول فريق ترامب تحريض أهالي المتوفين من جراء الكورونا 
للتقدم بدعاوى تتهم الصين بقتل أبنائهم، وهذا اذا حصل يؤدي 

تلقائياً الى منع استيراد السلع الصينية الى االسواق األميركية.
الجنسية  عن  معلومات  بث  في  االستمرار  جانب  ال��ى  ه��ذا 
الوسيلة  انها  األميركيين  من  اعتقاداً  كورونا،  لجائحة  الصينية 
األفضل إلثارة ذعر عالمي يؤدي تلقائياً الى االنقطاع عن استهالك 
اضافة  يؤدي  بما  الصيني  االقتصاد  فيتراجع  الصينية،  السلع 
عقود على حركته الزمنية لكي يتساوى مع االقتصاد األميركي او 

يتفّوق عليه.
في  محدودة  عسكرية  نزاعات  بإثارة  ترامب  يتورع  ال  وقد 
بحر الصين الجنوبي واليابان، بوسيلتين: إما بإثارة اشتباكات 
يندرج  آسيا،  شرقي  جنوب  في  متخاصمة  دول  بين  عسكرية 
بعضها في اطار صداقة مع الصين، وتنتمي مجموعات اخرى الى 
الشتباكات  أميركي  افتعال  جانب  الى  هذا  األميركية،  التغطيات 
وأه��داف  أميركية  ب��وارج  بين  الصين  بحر  في  محدودة  بحرية 

صينية.
إنه اذاً جنون أميركي لم يعد يعرف ماذا عليه ان يفعل ليوقف 
انهيار أحاديته القطبية. لكنه يعمد الى مهادنة روسيا ألنها غير 
قادرة بمفردها على التموضع في قيادة النظام العالمي الجديد إال 

بقوتها العسكرية الهائلة وهذا غير كاٍف إال بالتعاون مع الصين.
أما أوروبا التي تنتمي الى الصنف الثالث فيحاول األميركيون 
على االستمرار في تأديبها لتبقى ضمن نفوذهم من دون تذمر، وهم 

ال يستشعرون حالياً بخطر كبير من ناحيتها. 
فهل هناك حرب مقبلة؟ 

حرموا  اذا  العالمي  االستقرار  األميركيون  الناخبون  يخدم  قد 
ترامب في تشرين الثاني المقبل من التجديد لوالية رئاسية جديدة 
وأسقطوه. وهذا من مؤشرات القبول األميركي بنظام دولي متعدد 

األقطاب ومستقر. 

وزيرة الإعالم زارت نقابة المحّررين

عبد ال�صمد: نعمل على الحقوق القانونّية والمادّية لالإعالمي

الق�صيفي: ل�صندوق وطني لدعم ال�صحافة  وتمويل �صناديق تعا�صد ال�صحافيين

ها�صم والخازن نّوها بقرار الحكومة الكهربائي:

موؤ�صر اإ�صالحي  لإقفال اأخطر اأبواب الهدر

ت�صاور بين لحود والخطيب في الأو�صاع العامة

وا�صتعادة لإنجازات جميل لحود واأنور الخطيب الوطنّية  

الصمد  عبد  منال  الدكتورة  اإلعالم  وزيرة  زارت 
نجد نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في مقرها 
القصيفي  جوزف  النقيب  والتقت  الحازمية،  في 
وأعضاء مجلس النقابة، وبحثت معهم في شؤون 
التي  الخانقة  األزم��ة  ظل  في  وشجونه  اإلع��الم 

يعيشها لبنان والعالم.
فيها  رح��ب  بكلمة  اللقاء  القصيفي  استهّل 
الصعبة  األح����وال  ه���ذه  ف��ي  ع��زي��زة  »بضيفة 
كانت  ول��ئ��ن  ال��وط��ن.  بها  ي��م��ّر  ال��ت��ي  والمعقدة 
االجتماعية  الحياة  دورة  شلت  قد  كورونا  جائحة 
حركة  الدنيا  الحدود  إلى  وقلصت  واالقتصادية، 
الصحافة  أصابت  التي  الجائحة  ف��إّن  اإلن��ت��اج، 
وأدهى  أشّد  هي  اختالفه  على  واإلعالم  اللبنانية 
وتنذر بكوارث قد تفضي إلى سقوط هذا القطاع أو 
على األقّل تحّوله إلى قطاع شليل هامشي ال تأثير 

له وال حضور فاعالً«.
في  شرعت  التي  الورشة  خضّم  »ف��ي  أض��اف 
دعاك  فقد  اإلع��الم،  قطاع  تنظيم  أجل  من  إطالقها 
لدى  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقابة  مجلس 
تقلدك  لمناسبة  مه����نئاً  اإلعالم  وزارة  في  زيارتك 
أّن  تشي  بص���مة  ت����رك  إلى  رأسها،  على  مهماتك 
استعدادها  مبدي���ًة  عابراً،  يكون  لن  فيها  مرورك 
إنق���اذ  أج���ل  م���ن  وب��ان  مخلص  تعاون  لكّل 
من  وي��واج��ه  مش���كالت  من  يعاني  مما  القطاع 

تحديات«.
لهذا  ال��رئ��ي��س  »المعبر  أّن  القصيفي  وأك���د 
القانون  مشروع  بإقرار  اإلسراع  في  هو  التعاون، 
الراقد  المحررين،  نقابة  إنشاء  قانون  يعدل  الذي 
وهو   ،2017 العام  منذ  الوزراء  مجلس  أدراج  في 
يجيز  ألنه  األهمية  من  عالية  درجة  على  مشروع 
المرئي والمسموع  اإلعالميين في قطاعي  انتساب 
يوسع  بما  النقابة،  إلى  اإللكترونية  والصحافة 
تحصين  من  ويمكنها  خالياها  ويجّدد  قاعدتها، 
يحتاج  فهل  أف��ض��ل.  ب��ص��ورة  إليها  المنضوين 
»سمسم«  ليخرج  الدين  عالء  فانوس  إلى  األم��ر 
الدين  العالء  هذا  ستكونين  وهل  »القمقم«،  من 
هذا  وجه  في  المستغلقة  األب��واب  سيفتح  ال��ذي 

المشروع؟«.

وسأل »لماذا يخاط قانون اإلعالم في غفلة من 
األسرار.  من  سّر  وكأنه  الشأن،  وأولي  المعنيين 
بما  يتصل  أمر  بأّي  معنيين  غير  نحن  وباختصار 
دون  من  واإلعالم،  الصحافة  مستوى  على  يطبخ 

أن تكون لنا شراكة فيه ورأي«.
الصحافة  ل��دع��م  وط��ن��ي  »ب��ص��ن��دوق  وط��ال��ب 
الصحافيين،  وتقاعد  تعاضد  صناديق  وتمويل 
وذل��ك  وال��خ��اص،  ال��ع��ام  القطاعين  م��ن  ينشأ 
وأخصائيون،  خبراء  يضعه  خ��اص  نظام  وف��ق 
ال  بما  ومقّيدة  مشروطة  مساعداته  تكون  وال 
الحرية  على  القائمة  المهنة  رسالة  مع  ينسجم 

والديمقراطية«.
زميلة  أّي  »مثول  المحررين  نقابة  رفض  وأكد 
نشر،  لمخالفة  منهم  أي  مالحقة  حال  في  وزميل 
التحقيق  يتولى  وأن  المطبوعات،  محكمة  أمام  إالّ 
معهم القضاة وليس الضابطة العدلية. كما تطلب 
النقابة من محكمة العمل اإلسراع في بت الدعاوى 
مؤّسساتهم،  على  المصروفين  الزمالء  من  المقامة 
داعية  الحلول،  بأنصاف  وليس  اإلنصاف  بروح 
أقفلت،  التي  المؤسسات  وسائر  الصحف  إدارات 
سداد  إلى  كما  لهؤالء،  عليها  يتوجب  ما  سداد  إلى 
المؤسسات  ف��ي  للعاملين  المتأخرة  ال��روات��ب 
من  مرتفعة  نسب  اقتطاع  عن  والكّف  المتعثرة، 

الشهرية.. معاشاتهم 
بك،  الترحيب  »نجّدد  القصيفي:  النقيب  وختم 
وإننا نأمل بإنجازات تلّبي طموحات الصحافيين 
مشروعاً  أو  قانوناً  يرتضوا  لن  الذين  واإلعالميين 
مرجعيتهم  يوطد  وال  إليه،  يصبون  ما  يحقق  ال 
ودورها في رسم السياسات الناظمة لهذا القطاع. 
األول  الدفاع  خط  في  تكون  أن  إال  للنقابة  يمكن  ال 
أهل  جانب  وإل��ى  واإلع��الم،  الصحافة  حرية  عن 
وحدتهم،  إلى  ساعية  بعضدهم،  تأخذ  المهنة، 
العد  في  المرء  كف  اصابع  الشاعر:  قول  متمثلة 

خمسة لكنها في مقبض السيف واحد«.
فيها  قالت  بكلمة  الصمد  عبد  الوزيرة  وردت 
ال��ك��رام،  ال��زم��الء  أيها  ل��ي،  دعوتكم  لكم  »أش��ك��ر 
محرري  نقابة  دور  أن  نعتبر  أن��ن��ا  خ��ص��وص��اً 
وضامنة  حافظة  ألنها  أساسي  دور  هو  الصحافة 

إليها.  المنتسبين  وجميع  اإلعالميين  لحقوق 
ال  اإلج��راء،  المرعية  القوانين  وبحسب  ولألسف 
يتطلب  وه��ذا  اإلعالميين،  جميع  تغطية  يمكنها 
ت��ع��دي��الت ل��ل��ق��وان��ي��ن ت��أخ��ذ ف��ي اإلع��ت��ب��ار ه��ذا 

الموضوع«.
وتابعت »لقد تحدث النقيب القصيفي في كلمته، 
القانون  القمقم. وأّن مشروع  عن سمسم خرج من 
مجلس  في  والموجود  المحررين  بنقابة  المتعلق 
وسنأخذ،  عليه  تعديالتنا  وضعنا  قد  ال���وزراء 
المعنيين  وب��رأي  النقابة  ب��رأي  الحال،  بطبيعة 
في هذا القطاع، لنرى ما إذا كانت هذه التعديالت 
ينتسب  أن  يجب  التي  النقابة  مطالب  مع  تتوافق 
توصيفهم  ي���تّم  الذين  اإلعالمي����ين  جميع  إليها 
في قانون اإلعالم، وطبعاً، ال أعني القانون الحالي 
إقتراح  هو  وال��ذي  تعديله  ص��دد  في  نحن  ال��ذي 
والعدل  اإلدارة  لجنة  في  حالياً  موجود  قانون 
وصريح،  واض��ح  وبشكل  يعّرف  ال��ذي  النيابية 
من هو اإلعالمي أو الصحافي، وفي ضوء ذلك فإّن 
إلى  اإلنتساب  له  يحق  الشروط  يستوفي  من  كّل 
وتضم  موحدة  نقابة  تكون  أن  يجب  التي  النقابة 

كل اإلعالمي���ين تحت سقف واحد«.
وأوضحت اّن »إقتراح القانون الذي تكلم النقيب 
القصيفي عنه، يتّم البحث فيه اليوم في ظّل تغيير 
ومن  العالم.  في  اإلعالمي  العمل  على  ملحوظ 
إعالمي  قانون  لبنان  في  لدينا  يكون  أن  الواجب 
نفسه  الوقت  وف��ي  العالمي  التطور  ه��ذا  يواكب 
يلعبها  أن  يمكن  التي  األدوار  في  نفكر  يجعلنا 
اإلعالم الخاص واإلعالم العام في عصرنا هذا. وال 
الرسمي والحكومي.  اإلعالم  العام،  أعني باإلعالم 
الشعب  حاجات  كّل  يلّبي  الذي  هو  العام،  اإلعالم 
وإتصال  تواصل  صلة  يشكل  والذي  ومتطلباته، 
يلحظ  أن  الضروري  ومن  والشعب،  الدولة  بين 

القانون هذا األمر«.
وتاَبَعت »أّما بالنسبة إلى اإلعالميين واألحكام 
وحقوقه  مجرماً  ليس  اإلعالمي  أّن  فنؤكد  بحقهم، 
المصانة  والتعبير  الرأي  حرية  لديه  وأن  مصانة 
في  إقتراحاتنا  لدينا  وبالتالي  ال��دس��ت��ور،  ف��ي 
طب��يعة  ناحية  من  الموضوع  بهذا  يتعلق  ما 

البحث  كما  اإلعالمي،  على  تفرض  التي  العقوبات 
تك���ون  أال  يجب  التي  السج����ن  عق���وبة  ف��ي 
بعض  اإلعتبار  في  آخذين  موس��ع،  إط���ار  في 
وأركانها  وهيبتها  الدولة  تحمي  التي  الضوابط 

األساسية«.
الحقوق  على  فقط  ليس  نعمل  »أننا  وأك��دت 
الناحية  على  ك��ذل��ك  ب��ل  ل��إع��الم��ي،  القانونية 
المادية التي هي ضرورة ملحة إلستقرار اإلعالمي، 
القطاع  إليها  وصل  التي  األزمة  ظّل  في  خصوصاً 
على  مباشرة  ب��ص��ورة  انعكس  ال��ذي  اإلع��الم��ي 
عن  تصّور  لدينا  وهنا  ومعيشتهم،  اإلعالميين 

كيفية المحافظة على حقوقهم«. 
تعاضد  ص���ن���دوق  »ت��أس��ي��س  إل���ى  ودع����ت  
لإعالميين لنحمي حقوقهم من خالل وجود نظام 
األخذ  مع  مفصلة  آلية  إلى  بحاجة  وهذا  تقاعدي. 
أزمة  من  اللبنانية  الدولة  به  تمّر  ما  اإلعتبار  في 
بتأّن  الموضوع  ه��ذا  بحث  علينا  كبيرة.  مالية 
ليأخذ كل صاحب حق حقه، ومن دون أن نتسّبب 
وهذا  ال��دول��ة.  ولخزينة  شخص  ألي  ض��رر  ب��أّي 

الموضوع هو من أولوياتنا«.
والصرف  المالية  بالضمانات  يتعلق  ما  وفي 
في  »سنأخذها  الصمد  عبد  ق��ال��ت  التعّسفي، 
وزارة  م���ع  بالتن���سيق  وس���نقوم  اإلعتبار، 
اإلع��الم،  قط���اع  في  للعاملين  بالنسبة  الع��مل 
مع  بالتعاون  المطالب  هذه  كّل  نحقق  أن  ونأمل 

الجميع«.
ومجلس  الصمد  عبد  بين  خ��ل��وة  ُع��ق��دت  ث��م 
اآلتية:  المشاريع  مناقشة  خاللها  تّمت  النقابة، 
الصحافة  محرري  نقابة  إنشاء  قانون  مشروع 
المقترحة  والتعديالت  )الصحافيين(  اللبنانية 
عليه، العناوين الرئيسية لخطة وزيرة اإلعالم من 
أجل إعالم جديد وعصري، مشروع قانون اإلعالم 
الذي تدرسه اللجان النيابية ومستحقات وحقوق 

المتأخرة. السنوية  النقابة 
وت��ّم  ومثمرة  إيجابية  اللقاء  أج���واء  وك��ان��ت 
اإلتفاق على سلسلة لقاءات بين الوزارة والنقابة، 
حتى  المطروحة  المواضيع  في  البحث  لمتابعة 

خواتيمها. بلوغ 

بعد اّطالع الرئيس العماد أميل لحود على الفيديو )المرسل إليه عبر 
الخطيب  زاهر  السابق  النائب  عن  المعّد  االجتماعي(  التواصل  وسائل 
تحت عنوان »مسيرة فكر ونضال«، تّم اتصال بين الرئيس لحود والنائب 
المستمر  للمواطنين والقلق  المعيشية  الخطيب حيث تشاورا باألوضاع 
من خالل ما آلت إليه الحالة االجتماعية الصعبة التي يمّر بها اللبنانّيون، 
الواقع  في  المستحكمة  المالية  واألزم��ات  كورونا  وباء  انتشار  نتيجة 
اللبناني وتداعياتها ومخاوف المواطنين عامة في ما يتعلق بمستقبلهم 

ومستقبل أبنائهم.
عند  الخطيب  والنائب  لحود  الرئيس  بين  وجدانية  مناسبة  وكانت 
واألخالقية  الوطنية  القيم  زم��ن  الجميل،  الزمن  ذكريات  استحضار 
والقومية التي كان فيها اللواء جميل لحود والنائب األستاذ أنور الخطيب، 

ركنين أساسيين في مسار العمل والنضال الوطني آنذاك.
اجل  من  شرسين  مناضلين  أشهر  الخطيب  وأن��ور  لحود  جميل   
الوطنية  والكرامة  السيادة  عن  والدفاع  االجتماعية،  العدالة  إحقاق 
والعنيد  الثابت  كفاحهما  نتيجة  فترّسخت  الخارجية،  األطماع  بوجه 
اللبناني  تاريخنا  في  مضيئة  معالم  كانت  التي  اإلنجازات  من  العديد 

المعاصر.
اللبنانيين  المواطنين  لصالح  والكفاح  النضال  هذا  ثمرات  أهّم  ولعّل 
المبادئ  على  والخطيب  لحود  الكبيرين  تأكيد  استثناء،  دون  أجمعين 
السامية في لحمة اللبنانيين خارج األطر الطائفية والمذهبية الموروثة 
اّن  والفعل  بالقول  الدائم  والتأكيد  األيام،  تلك  في  الفرنسي  االنتداب  عن 
عمل  هما  إنما  المضمون،  فارغ  شعاراً  ليستا  الوطنية  والكرامة  السيادة 
دؤوب ومضامين تكّرسها األفعال في مواجهة كّل التدخالت األجنبية في 

الشؤون الداخلية اللبنانية.
إّن المعارك الوطنية الكبرى التي خاضها جميل لحود وأنور الخطيب 
الوطن  مستوى  على  الشاملة  االجتماعية  العدالة  إحقاق  سبيل  في 

العمال  حقوق  بحماية  المتعلقة  القوانين  إقرار  على  والعمل  اللبناني، 
الرأسمالية  النقابية في وجه توّحش  والكادحين وتنظيمهم ضمن األطر 
للمناضلين  ومثاالً  مثالً  يزال  ال  الماضي  القرن  ستينات  في  اللبنانية 
والحقوق  الكريمة  العيش  لقمة  وتأمين  الفقراء  أجل  من  والمكافحين 

اإلنسانية االقتصادية واالجتماعية.
منذ تلك األيام كانت رؤيتهما التقّدمية سابقة لعصرهما في ما يتعلق 
بقانون العمل وضمان الشيخوخة وحماية حقوق المرأة ووضع قانون 
الواقع  مع  يتالءم  والمذهبية  الطائفية  األطر  خارج  عصري  انتخابي 

الوطني اللبناني.
هذه المدرسة الوطنية واألخالقية العظيمة التي أّسسها نضال اللواء 
انتماء  الالحقة،  األجيال  في  أثمرت  الخطيب  أنور  والنائب  لحود  جميل 

إليها لخيرة السلف.
الرئيس العماد إميل لحود والمناضل النائب زاهر الخطيب وإخوانهم 
هذا،  يومنا  حتى  الوطنية  الثوابت  جمر  على  قابضة  صادقة  وجماهير 
الوطن  بلبنان  الخطيب  وأنور  لحود  جميل  حلم  تحقق  حتى  وستستمّر 

الحقيقي لكّل أبنائه بأحالمهم وآالمهم.
في الختام، أشاد فخامة الرئيس اميل لحود بالمستوى التقني العالي 
المعّبر عن حقيقة وأهمية النائب زاهر الخطيب  للفيديو شكالً ومضموناً 

ونضاله الوطني.
األوادم  على  الدائم  وحرصه  لحود  الرئيس  اهتمام  الخطيب  وشكر 

واألخيار وهو رئيسهم في وطننا لبنان.
وأَرَدَف الخطيُب ُشكَرُه ناِقالً التِّقديَر والثِّقَة والمَحّبة،

رفاء ل�ِرئيٍس للُجمهوريٍة مقاوم، الّتي يكنُّها الشُّ
َم�َع جيِشِه وشعِبِه وُمقاَومتِه.. ِلرئيٍس ص��ادق، 

إذا قاَل َعَدَل بشهداء ُعظماَء ف�ي وطِنِه ُلبنان،
ونزهاَء م��ن َذِوي الُقربى بالمباِدِئ واألخالق.

النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  رأى 
ال��وزراء  مجلس  »ق��رار  أن  هاشم،  قاسم  الدكتور 
معامل  إلن��ش��اء  ال��ش��رك��ات  كبرى  م��ع  ال��ت��ف��اوض 
الكهرباء خطوة إيجابية إلقفال أخطر أبواب الهدر، 
بشكل  األم��ور  س��ارت  إذا  اإلص��الح،  طريق  وعلى 
عادت  وإذا  الحسابات،  بعض  من  بعيداً  صحيح 
بالقانون  ض��رب  ي��وم  عهدها  سابق  إل��ى  األم��ور 
ناظمة  هيئة  تعيين  يتم  ول��م  الحائط  بعرض 

ومجلس إدارة«.
اليوم  نخشاه  أم��س«م��ا  تصريح  في  أض��اف  
قرار  تجاوز  ومحاولة  ذات��ه  بالنهج  االستمرار 
التعنت  إل��ى  وال��ع��ودة  ف��وق��ه  والقفز  الحكومة 
عندها  معين،  رأي  على  واإلص����رار  وال��م��ك��اب��رة 

الضيقة  ال��م��ص��ال��ح  ري���ح  م��ع  اآلم����ال  س��ت��ذه��ب 
والخاصة«.

أمل »أالّ يحصل ذلك ألن تعطيل المعالجة تحت 
هكذا شروط وعناوين، يعني أنه لم يعد هناك أمل 
في هذا النظام وأصبح الذهاب إلى الدولة المدنية 
كل  وتسقط  الوطن،  على  للحفاظ  الخالص  خشبة 
المقبلة  األي��ام  واإلص��الح.  اإلنقاذ  في  الشعارات 
ستؤول  ما  فلننتظر  التساؤالت  كل  على  ستجيب 

إليه المفاوضات والتوجهات«.
الماروني  العام  المجلس  رئيس  رأى  ب��دوره، 
الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، أن اعتماد 
مجلس الوزراء أول من أمس محطتين كهربائيتين 
ظل  في  والالفتة  اإلنقاذية  الخطوات  أولى  »شكل 

متمنياً  الدولي«،  النقد  صندوق  مع  المفاوضات 
على الحكومة أن تكون منسجمة على طرح موّحد 
الدولة  دي��ون  قيمة  حول  المركزي  المصرف  مع 

إلكتساب مزيد من الثقة.
وقال »ما حصل في مجلس الوزراء عكس جدية 
تجاوز  عندما  الكهرباء  ملف  صعيد  على  الفتة 
الصراعات القائمة وإكتفى بمحطتين في الزهراني 
ودير عمار«، الفتاً إلى أن »أهمية هذا اإلجراء تأتي 
صندوق  مع  انطلقت  التي  المفاوضات  سياق  في 
منطق  من  بعيد  إصالحي  كمؤشر  الدولي  النقد 
في  يدخل  ال��ذي  النفعي  واإلنفاق  المحاصصات 
إطار الفساد، والذي إستشرى في المراحل السابقة 

متسبباً في اإلنهيار المالي والنكبات اإلنسانية«.

هذه  تترافق  أن  ذلك  كل  من  في  »األهم  وأضاف 
والمصرف  الحكومة  بين  موحدد  بموقف  الخطوة 
المترتبة  المدينة  المبالغ  نهائية  حول  المركزي 
المفاوضات  أثناء  الثقة  عامل  إلضفاء  الدولة  على 
أب��دى  بعدما  النقد،  ص��ن��دوق  م��ع  إنطلقت  التي 
المرجوة،  النتائج  إلى  للوصول  مشروطة  مرونة 
شرط  المستفحلة  األزم��ة  وط��أة  من  والتخففيف 
مع  دي��اب  حسان  الرئيس  حكومة  تتجاوب  أن 
في  للشروع  وشروطه  النقد  صندوق  متطلبات 
للنهوض  الوقت  من  متسعاً  يتيح  متدرج  دع��م 
وإستعادة الروح إلى البلد ألن العالم الذي ال غنى 
للبنان عنه هو مصدر مهم لتعافيه كي يؤدي دوراً 

مستقبلياً في محيطه العربي«.

عبد الصمد والقصيفيوزيرة اإلعالم متوسطة النقيب وأعضاء مجلس النقابة

لحود والخطيب

خفاياخفايا

قالت مصادر على صلة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد 
الدولي إن قضية تحسين الميزان التجاري وعائداته سواء 

لجهة زيادة التصدير أو تخفيض االستيراد تصطدم بالجواب 
السياسي األميركي حول العالقة اللبنانية السورية، حيث 

سورية معبر التجارة األهم نحو الخليج والعراق وتخفيض 
فاتورة النفط يمّر بتفاهم عراقي سوري لبناني لتشغيل 

أنبوب كركوك - طرابلس.
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 XO��«   U�UO�  cOHM�  vK�   «uM�  Èb�  vK�  XKL�  WO�UO�  WLG�  œu�Ë  W�O��

ÆiO�_«
 ÁƒUI�Ë  V�UG�«  ÊUOJ�«  È_≈  uO��u�  …—U??�“  w�Q�  Ê«  W�œUBL�«  »U�  s�  fO�Ë
 Õö�  Ÿe�  vK�  ÒhM�  Íc�«  ¨1559  —«dI�«  oO�D��  s�_«  fK��  …u�œ  bF�  u�UOM��
 …u�b�«  wMF�  «c�Ë  ¨WO�—U��«   U�«eM�«  w�  ◊Ò—u��«  Âb�Ë  ©W�ÒK�L�«   U�UL��«®
 Òq� w� W�—u�Ë ÊUM�� vK� —UB��« s� b�eL�« ÷d�Ë UN�ö� s� W�ËUIL�« b�d���
 ”Ë—b� s�«e� ÆÍœUB��ô« l{u�« Â Ò“Q� bF� ÊUM�� UNM� w�UF� WI�U� W�œUB��« W�“√
  U�uG{  ÊUM��  vK�  WO�dO�_«  ◊uGC�«  s�  b�eL�«  W�—UL�  w�  XO�u��«  YO�  s�
 dO�b�  W�dF�  w�  W�ö�  ÷U�—  å‰«dM��«ò  ÁœuI�  Íc�«  —UB��U�  q�L��  W�œUB��«
 ULO� ô …b�b� WO�U�  UHK� w� sOO�dO�_« l� ÊËUF��« w� Ÿb�√ U�bF� ÊUM�� œUB��«

Æ UHKL�« pK� w� t�ËUF�Ë tz«œQ� sOO�dO�_« …œU�≈ bF� W�ËUIL�« Èu��� vK�
 UN�dO�Ë  s�  l�d�Ë  t�Ëd�  s�  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  b ÒFB�   U�“_«  pK�  Òq�  w�
 bIM�«  ‚ËbM�  ◊ËdA�  ÊUM��  Âe��«  ‰U�  w�  ÷d�  ÊUM��  ¡UD�≈  vK�  WI�«uL�«  q�UI�
 WO�dO�√  ÎU�Ëd�  qL��  UL�≈  ¨W�uLM�  Ë«  W�œUB��«  dO�UF�  W�√  qL��  ô  w��«  w�Ëb�«
  «uI�«   ULN�  dOOG�Ë  W�ËUIL�«  Õö�  rOK��Ë  ÊUM��  ŒU{—≈  q�√  s�  åWOKOz«d�≈ò
 u�Ë ¨W�—u�Ë ÊUM��  sO� WO�dA�«  dOG�«  d�UFL�«  ‚ö�≈ s� Y�b��«  Òq� w� WO�Ëb�«
 w�uONB�« e�� U� oOI��� ¨1701—«dI�« oO�D� s� Y�b��« l� s�«e��U� X�√ …uD�
 ÂUF�«  sO�_«  UNO�≈  —U�√  ·«b�√  ¨2006  ÂU�  ÊUM��  vK�  “uL�  Ê«Ëb�  w�  tIOI��  s�
 bO��« bzUI�« œUNA��« Èd�– w� …dO�_« t�LK� w� tK�« dB� s�� bO��« tK�« »e��
 ·«bN��« b�d� ËbF�« ÒÊ« vK� Î «b�R�Ë ¨ÕdD�« …—uD� s� Î«—c�� ¨s�b�« —b� vHDB�
 vK�Ë  ÆåW�ËUIL�«Ë  VFA�«Ë  gO��«ò  Ê«ËbFK�   ÒbB�  w��«  ÊUM��  w�  …uI�«  d�UM�
 —«d�≈ Òq� w� —U�H�ô« Òb� v�« qB� b� …dO�� W�“√ vK� q�I� ÊUM�� ÒÊS� p�– ”U�√
 WOK�«œ WN�� Æ UN�� …b� ‰ö� s� W�ËUIL�« —UB� W�dF� w� ÒwCL�« vK� w�dO�√
 ÷U�— å‰«dM��«ò U�œuI� W�œUB��« WN��Ë …—UH��« W�e�d� …œUOI� WO�UO� WO�UM��
 s� tKJA� UL� V�U�� Ë√ Ÿœ«— ÊËœ ÊUM�� œUB��« dO�b� w� sFL� ‰«e� ô Íc�« W�ö�
 w�uONB�«  w�dO�_«  w�ö��«  ÒdA�«  nK�  U�œuI�  WO�—U�  WN��Ë  Æw�dO�√  dL�√  j�
 w�  W�ËUIL�«  Òb{  nK��«  «c�  UNOK�  ÂbI�  b�  …d�UG�  ÒÍ√  ÒÊS�  p�–  ¡«“≈Ë  ÆÍœuF��«
  ôœUF�  ÷d�Ë  U�d�Q�  WIDML�«  ‰UF�≈  s�  Òq�√  UNML�  ÊuJ�  s�  W�—u�Ë  ÊUM��
 s� tOL�«œË w�uONB�« ÊUOJ�« UNML� l�bO� …dO�� WN�«u� Òq� w� W�ËUILK� …b�b�

ÆdA�« n�U��Ë V�«d� …—«œ≈

 U�–U��« —dI� w��«  «¡«d�ù« —U�� ¨f�√ Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— l�U� 
 q��  W�u�bL�«  œ«uL�«  V�dN�  ULO�  ôË  W�d��«  œËb��«  d��  V�dN��«   UOKL�  j�C�
 ‰u�  d�—UI�  WK�K�  vIK�  —U�ù«  «c�  w�Ë  ÆU�dO�Ë  sO�D�«Ë  UN�«u�√  vK�   U�Ëd�L�«
 w��«  UOKLF�«Ë WO�dA�« dO� W�d��« d�UFL�« d�� V�dN�K� b� l{u�  cH� w��« dO�«b��«

ÆWO{UL�«  U�U��« ‰ö� XD�{
 W�dJ�F�«Ë  WOM�_«  …eN�_«  nK���  sO�  oO�M��«  WOL�√  vK�  Êu�  fOzd�«  œÒb�Ë
 vK�_«  fK�L�«Ë  f�√  s�  ‰Ë√  ¡«—“u??�«  fK��  w�  …c��L�«   «¡«d??�ù«  ÕU��  sO�Q��

Æw{UL�« ¡UF�—_« Âu� ŸU�bK�
 WM�«d�«  WO�UO��«   «—uD��«  tF�  ÷d�Ë  ÍËUM��  ôuI�  VzUM�«  Êu�  q�I��«Ë
 ŸuL�L�«Ë  wzdL�«  Âö�û�  wM�u�«  fK�L�«  fOz—  s�  rK��Ë  ÆW�ËdDL�«  lO{«uL�«Ë
 w�ö�ù«  ¡«œ_«  WF�U��  Y���«  ‰ËUM�Ë  ÆfK�L�«  U�b�√  d�—UI�  ¨ÿuH��  ÍœUN�«  b��
 fK�L�« v�d� w��« Âö�ù« qzU�u� WKB�L�« q�UAL�«Ë w�Ëd�J�ô«Ë ŸuL�L�«Ë wzdL�«

ÆUNKL� wM�u�«
 WN��  ULO�  ôË  Y��  —u��  X�U�  q�«u��«  l�«u�  W�Q��ò  Ê√  v�≈  ÿuH��  —U�√Ë
 WO�dL�«  sO�«uI�«  oO�D�Ë  »–UJ�«  d���«Ë  Âc�«Ë  ÕbI�«   UH�U��  w�  ¡UCIK�  UN�UC�≈

ÆåWO�ö�ù« W�d��« v�≈ bM��� l�«uL�« Ác� Ê√ ”U�√ vK� ¡«d�ô«
 ¨bOF�  bL��  s�  nBML�«  s�  fO�  WO��u��«  W�—uNL��«  fOz—  v�≈  Êu�  ‚d�√Ë
 o�U��« ÂUF�« sO�_« …U�u� ÎU�eF� ¨jOG�« u�« bL�√ WO�dF�« ‰Ëb�« WF�U�� ÂUF�« sO�_«Ë
 WF�U� w� t�UO�ËR�� tO�u� ‰ö� t�F� Íc�« —Ëb�U� ÎU�uM� ¨w�OKI�« w�–UA�« WF�U�K�

ÆWO�dF�« ‰Ëb�«

 Î…b�R�  ¨sOD�K�  W�JM�  72  ?�«  Èd�c�«  w�  n�«uL�«  X�«u�
 œd�Ë  sOD�K�  q�  d�d��  v��  W�ËUIL�«Ë  ‰UCM�«  WK�«u�

ÆUNM� WM�UNB�«
 åsOD�K�  d�d���  WO�«dIL�b�«  WN���«ò  XL ÒE�  ¨W��UMLK�Ë
 WO�UO�   UOB��  W�—UAL�  ÎUO{«d��«  Î¡UI�  ‰ULA�«  w�

ÆWOMOD�K� qzUB�Ë WO�UM�� WO�e�Ë
 Ê√  b�Q�  —b�  ÊU�—√  WN��K�  w�UO��«  V�JL�«  uC�  Àb��Ë
 ◊UI�≈ vK� ÎULOLB�Ë Î«—«d�≈ U�b�e�� ÂUF�« «c� W�JM�« Èd�–ò
 ¡UN�≈å?� ÎU��UD� ¨åÊdI�«  WIH� …UL�L�«  u�UOM�� ≠V�«d� W�ƒ—
 sO�K�L�«  «—«d� oO�D�Ë WO��F�«  U{ËUHL�«Ë uK�Ë√ WK�d�
 n�ËË  ¨qOz«d�U�  ·«d��ù«  V��  WN��  Íe�dL�«Ë  wM�u�«
 ÍœUB��ô« f�—U� ‰u�u�Ëd� qO�UH� bOL��Ë wM�_« oO�M��«
 oO�D�Ë  WOMOD�KH�«  WOM�u�«  ‚uI��«Ë  WOCI�«  nK�  q�Ëb�Ë
 oOI��Ë ÂU�I�ô« W�eN� ¡UN�S� l�U��« wM�u�« —«u��«  «—«d�
 —UB��« p�Ë W{UH��ô«Ë UN�UJ�√ qJ� W�ËUIL�« bOFB�Ë …b�u�«

ÆåsO��ö�« W�d�Ë sOO�bIL�« œuL� r�œË …e� ŸUD� s�
 WO�UL��«Ë WO�e�Ë WO�UO�  U�O�Ë  «œUOI�  ULK� X�U�Ë
  b�U�Ë  ¨åt��ËUI�Ë  wMOD�KH�«  VFA�«ò  XÒO�  ¨W�u�d�Ë
 sOD�K�  W�Ëœ  W�U�≈  v��  W�ËUIL�«Ë  ‰UCM�«  WK�«u�ò  vK�

Æå”bI�« UN�L�U�Ë
 åWO�«dIL�b�« WN��K�ò w�UO��« V�JL�« uC� vI�√ Î̈U�U��Ë
 UNO�  b�√  ¨…e??�  w�  sO�ËUIL�«  WLK�  tK�b�  u�√  dOL�  —u��b�«
  «d�«RL�«  q�ò  Ê√  vK�  Î «œbA�  ¨å…œuF�«  o�  s�  …œu�  ôò  Ê√
 dL�  s�  sO��ö�«  WOC�Ë  WOMOD�KH�«  WOCI�«  ·bN���  w��«

ÆåsOK{UML�«Ë sO�ËUIL�« b� vK� jI���Ë
 …—u��«ò  Ê√  åÊUM��  w�  `��  W�d�ò  …œUO�   b�√  ¨UN�N�  s�
 ÍdIH�«  U�œuL�Ë  ¨1965  ÂUF�«  w�  XIKD�≈  w��«  WOMOD�KH�«
 ‰ö��ô«  b{  ÂËUIL�«  U??�—Ëœ  q ÒFH�Ë  ¨q�«u��  `��  W�d�
 —b�  u�  «c�  Ê_  ¨ U�IF�«Ë   U�uFB�«  X�U�  ULN�  w�uONB�«

ÆåUM�F�
 ¨wM�u�« qLFK� W��RL�«Ë …bz«d�« W�d��« Ác�ò ¡UM�√ X�œË
 W�dF� ÷u�� w��« UN�œUO� ‰u� ·UH��ù« v�≈ `K�L�« ÕUHJ�«Ë
 WM�RL�« w�Ë ¨w�uONB�« ‰ö��ô« WN�«u� w� WO�«bO� W�d�
 Í—ULF��ô«  ‰ö��ô«  b{  wM�u�«  ÕUHJ�«  ‰UJ�√  q�  W�—ULL�
 »uFA�« ÊQ� „—b� Ê√ UMOK�Ë ¨‰öI��ô«Ë W�d��« qO� q�√ s�

ÆåÂeN� s� W��UJL�«
 “«e��≈  WO��ò  ÊUM��   ULO��  r�U�Ë  UNL�U�  `��  XN�ËË

 Î¡U��Ë  ÎôU??�—  WO�uONB�«   öI�FL�«  w�  U�«d�√  v�≈  —U��≈Ë
 »U��√Ë ¨sOM�L�«Ë ¨v{dL�« Èd�_« d�c�U� h��Ë Î̈ôUH�√Ë
 ÆåÃ—U��«Ë …e�Ë WHC�« s�Ë 48 ?�« w{«—√ s� WO�UF�« ÂUJ�_«
  U��RL�«Ë  ÊU��ô«  ‚uI�  fK��Ë  …b��L�«  r�_«ò  X��U�Ë
 bO�  ‚ö�≈  Ÿu{u�  l�  WIKD�  W�b��  v�UF��  Ê√  WO�uI��«
 ¡ôR�  ÊS�  UN�«—«d�Ë  WO�Ëb�«  WO�dA�«  rJ��  rN�_  ¨Èd??�_«
 W�ËUI�  rNI�  s�  ÊuK�UI�  r�  UL�«Ë  ¨sOO�U�—≈  «u�O�  Èd�_«
 X�U�  w��«  »uFA�«  w�U�  ÊQ�  W�ËUIL�«  ‰UJ�√  qJ�  ‰ö��ô«

 ÆUN�öI��«Ë UN��d�
 s�«e�� ULO�ò t�√ ¨ÊUO� w� ¨w�UM�K�« w�uOA�« »e��« È√—Ë
 ¨r�UF�«  q�  w�  U�Ë—u�  ¡U??�Ë  —UA��«  l�  ÂUF�«  «c??�  Èd�c�«
 ÎU�«Ëb�Ë  Î«dO�b�Ë  ÎUJ��  b�√  WO�uONB�«  W�d��«  ¡U�Ë  ÊU�  bI�
 w�Ë  WIDML�«  »uF�  q�  b{  ¨‰e�  r�Ë  WK�u�  œuI�  …b�  vK�
 W�u�bL�«  ¨ÂuO�«  WO�uONB�«ò  Ê√  v�≈  ÎU��ô  ¨åsOD�K�  UN�bI�
 dL���  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  …œUOI�  WO�U�d��ù«  s�
 Í—u��«  Êôu��«Ë  ”bI�«  r{  sKF��  w�«ËbF�«  UNF�u�  w�
 …œUO��« tOL�� U� v�≈ ¨WO�UM�K�« U�u�dH� ‰ö�Ë UF�� Ÿ—«e�Ë
 Êœ—_«  —u�  r{  ‰ULJ��ô  UC�√  ÂuO�«  dC���Ë  ¨WO�uONB�«
 vI��  U�  gNM�   UM�u��L�«  ULO�  ¨WO�dG�«  WHC�«  s�  ¡«e�√Ë

ÆådL��L�« —UB��« X�� oM��� …e� ŸUD�Ë ÷«—√ s�
 WKI��L�«  WOM�u�«  t��Ëb� wMOD�KH�«  VFA�«  o�ò b�√  –≈Ë
 o�  l�  ¨”bI�«  UN�L�U�Ë  ¨wMOD�KH�«  »«d��«  q�U�  vK�
 ‰UCM�«ò  Ê√  È√—  ¨åsOOMOD�KH�«  sO��ö�«  qJ�  …œu??F??�«
 W�ËUIL�«Ë ÕUHJ�« s� WK�u� …dO�� u� ‚uI��« Ác� …œUF��ô
 VFA�«  …b�ËË  ¨`K�L�«  ÕUHJ�«  UN�√—  vK�Ë  ¨‰UJ�_«  qJ�Ë
 W�—d��  WO�d�  WCN�Ë  ¨ŸËdAL�«  «c�  ”U�√  vK�  wMOD�H�«
 r�œ  w�  ÎUF�«Ë  ÎU�«d��«Ë  WOF���«Ë  WMLON�«  ‰UJ�√  q�  b{
 —ULF��ô«  WN�«uL�Ë  ¨wMOD�KH�«  VFAK�  wM�u�«  ‰UCM�«
 UN�uF� lM� ·bN� UN�«dO� ‚d�Ë UN�Ëœ r�� Íc�« UM�IDML�

Æå…b�u�«Ë w�ö��« s�
 Èd�–  W��UML�  ÊUO�  w�  ¨åwM�u�«  qLF�«  …Ëb??�ò  XMK�√Ë
 UN�√  ¨åsOD�K�  rO�I�ò  Êö�S�  UN�  bONL��«  r�  w��«Ë  ¨W�JM�«
 …ËbM�« fOz— v�≈  œ—Ë w��« W�U�d�« Î̈öOBH�Ë WKL� vM���ò
 fK��ò Èb� o�U��« qI��L�« dO���« s� ”u�U� tO�Ë —u��b�«
 ¨—u�� Ã—u� —u��b�« …b��L�« r�_« WLEM� w� åÊU��ù« ‚uI�
 …—œUB�« ∆œU�LK� t�H�U��Ë rO�I��« —«d� WO�d� ô UNO� bÒMH�Ë
 vK� WM� WzU� —Ëd� W��UML� u�b�Ë år�_« W�B�ò s� tMO� w�

 p�–  «—dI� ÊöD� Êö�≈ò v�≈ ¨åuL�— ÊU� dL�R�ò ZzU�� Êö�≈
 —U���ô«  w�  c�Q�  r�  –≈  ¨åW�BF�«ò  bN�  XH�U�  UN�_  ¨dL�RL�«
 å»«b��ô« p�ò ÊöD� Êö�≈ v�≈ Î̈UO�U� ¨u�b�Ë ¨ÊUJ��«  U��—
 ÊUJ� o� pN��« –≈ Î̈UO�u�U� ÎU�öD� ¨’U� t�u� ¨sOD�K� vK�

ÆrN{—√ ‚u� r�dOB� d�dI�� sOD�K�
 q�  l�   t??�√  ¨ÊUO�  w�  åsOLK�L�«  ¡ULKF�«  lÒL��ò   È√—Ë
 sO�U� d�œ s� WO�uONB�« —“U�L�«Ë rz«d�K� Íu�QL�« a�—U��«
 w� W�ËUIL�U� q�_« W�—U� dNE� ¨sOM�Ë U�U� v�≈ r�U�dH� v�≈
 v�Ë_« …dLK�Ë ¨w�uONB�« ËbF�«  dD{« w��« sOD�K�Ë ÊUM��
 2000  ÂU�  —U�√  25  w�  ÊUM��  s�  »U���ô«  v�≈  ¨a�—U��«  w�
 l�  Ÿ«dB�«  w�  b�b�  a�—U�  √b�O�  2005  »¬  15  w�  …e�  s�Ë
 s�“  ¡U??�Ë  rz«eN�«  s�“  v�Ë  bI�ò  t�«uM�  w�uONB�«  ËbF�«

Æå «—UB��ô«
 W�ú�  v�Ë_«  WOCI�«  vI���  WOMOD�KH�«  WOCI�«ò  Ê√  b�√Ë
 œdDM� Íc�« œu�uL�« ÂuOK� »uFA�« W�ON� vK� qLF� qEM�Ë
 s�Ë  ¨UNM�  d��  d�¬  v��  sOD�K�  s�  w�uONB�«  ËbF�«  tO�
 Ÿ«dB�« WN�Ë q�u�� w� »dF�« ÂUJ��« iF�  ôËU�� lHM�
 s� ¡e� ¨l�«u�« w� ¨u� wL�Ë Ëb� u�� w�uONB�« ËbF�« s�
 WO�ö�ù«  W�—uNL��«  tL�«  tO�  bz«—Ë  sOD�K�  d�d��  —u��

ÆåWO�«d�ù«
  ¨Íd��  tK�«  b��  aOA�«  åW�_«  W�d�å?�  ÂUF�«  sO�_«  b�√Ë
 bO�u�«  o�dD�«Ë   W�ú�  W�e�dL�«  WOCI�«  vI���  sOD�K�  Ê√
 ¨W�ËUIL�«  o�d�  u�   U�bIL�«Ë  ‚uI��«  …œUF��«Ë  U�d�d���

Æ…uI�« WG� ô≈ rNH� ô w�uONB�« ËbF�U�
 ¨V�UG�« w�uONB�« ÊUOJK� w�dG�«Ë w�dO�_« r�b�«ò Ê«œË
 wMOD�KH�«  VFA�«  WOJ�  s�  WK�UJ�«  WO�ËR�L�«  rNKL��Ë
 v�≈ò W�_« ¡UM�√ UO�«œ ¨å1948 ÂU� Á—U�œË t{—√ s� ÁdO�N�Ë
 w�uONB�«  ‰ö��ô«  WN�«uL�  ·uHB�«  ’—Ë  œuN��«  bO�u�
 WOC�  WOHB�  v??�≈  ·b??N??�  w??�??�«  WO�dO�_«  Êd??I??�«  WIH�Ë

ÆåsOD�K�
 Ê√ò  ¨W�JM�«  Èd�–  W��UML�  ¨ÊUO�  w�  ¨åd�H�«  —UO�ò  b�√Ë
 r�œUO�√Ë  WM�UNB�«  q��  s�  W�uNML�«Ë  WK��L�«  sOD�K�
 —U�√  s�  dA�  f�U��«  w�  ÍuM��«  U�œ«b�  „d���  ¨sOO�Ëb�«
 s�e�« ‰U� ULN� Èd�J�« WIOI��«Ë o��« UN�√ b�RO� ÂU� q� w�
 WLzU� WLN� ÷—_« d�d�� Ê√  —«dJ� b�b� s� r�O�Ë ¨‰UD��«Ë
 sOD�K� ¡UM�_ …d�UD�« WO�e�« ¡U�b�U� UN�ULK� Ê ÒËb� …dL���Ë

ÆåsO�UOL�« UNzUM�√Ë WIDML�« Ác� »uF� w�ËUIL�Ë

Öjô¡àdG §Ñ°V äGAGôLEG ™HÉJ ¿ƒY

®ƒØëeh …hÉæë°U ™e áeÉ©dG ´É°VhC’G ¢VôYh

:áÑµædG iôcP »a ∞bGƒªdG øe ójõe

 áæjÉ¡°üdG OôWh ø«£°ù∏a ôjôëJ ≈àM ∫É°†ædG á∏°UGƒe

f�√ «b�F� w� ÿuH�� Îö�I��� Êu�

øjó°SÉØdG á¡LGƒªd á«æWh á¡ÑL π«µ°ûàd ÉYO

á«ØFÉ£dGh á«°SÉ«°ùdG äÉjÉªëdG ™aôd :ˆG π°†a
 OÉ°ùØdG ≈∏Y ÜôëdÉH í°VGh »°SÉ«°S QGôb PÉîJGh

 »d��« Êö�S� `{«u�« w�UO��« —«dI�« –U��«ò v�≈ tK�« qC� nODK�« b�� wK� bO��« wK�UF�« dJH�« ¡UI� fOz— U�œ
 Êu�UI�«  nI� X�� rN�L�U��Ë sO�Ò—u�L�«  sOF�UC�«  nAJ� …œU��«   UO�ü«  œUL��U�  Ÿ«d�ù«Ë œU�H�«  vK� WOM�u�«
Æå”UM�«Ë W�Ëb�« »U�� vK� uLM� w��« `�UBL�«  U�“«u� W�FK� ôË WOHzUD�«Ë WO�UO��«  UOL�L�U� ·d�F� ô Íc�«

 …eN�_« ÎUO�«œ ¨W�Ëb�«   U�UD� Òq� w� ÍdA��L�«  œU�H�«  ÷d� —«dL��« l� WO�ö�ù« jD�K� vMF� ôò Ê√ b�√Ë
 …œ«—ù  ÎUF��  ÂUM�Ë  kIO���  w��«Ë  Ã«—œ_«  w�  WLzUM�«   UHKL�«  p�d��Ë  sOO�UO��«  W�U�Ë  s�  —d���«  v�≈  WOzUCI�«
Æås�«uL�« —UI�«Ë W�Ëb�« ”ö�≈ v�«  Òœ√  U�«d�Ë  U�–U��� W�uJ�L�«Ë wM�u�« ¡«u��« s� w�UF� w��« sOO�UO��«
 q�K��  w�«u�  Òq�  w�  Êu�UI�«  vK�  q�U���«Ë  e�F�«Ë  W�Ë«dL�«  W�U�  ÒdL���  v��  v�«ò  tK�«  qC�  bO��«  ‰Q�Ë
 Òq�Ë w�UL�« ÂUF�« w�bL�«ò ÎU��UD� ¨å‘uAGL�« ‰uOH�« W�OC� U�d�¬ ÊU� w��«  UIHB�«Ë  UL�eK��«Ë —bN�« `zUC�
  U�U��   U�uDI�  WIKF�L�«Ë  X�Òb�  w��«  œU�H�«   UHK�  WI�ö�Ë  s�b�UH�«  s�  ¡«dIH�«  W�UL��  WOzUCI�«  …eN�_«
 W�Ëœ√ ‰«b���« nK� s� WLzUM�«  UHKL�« v�« U�dO�Ë WFH�dL�« bz«uH�«Ë WO�UL�«  U�bMN�«Ë WO�UL�«  ö�u���«Ë W�“«uL�«
 U�dO�Ë  w�UL��ô«  ÊULCK�  wM�u�«  ‚ËbMB�«  w�  WO�uLF�«  ‰«u�_«  —b�  nK�  v�«  ¡U�dNJ�«  q�UF�  ¡UM�Ë  ÊU�d��«
 W�œUB��ô«  UN�UO�«b�  ÒqJ�  WM�«d�«  WO�UL�«  W�“ö�  Îö�  UN�œUF��«  qJA�  w��«  W�Ëd�L�«  ‰«u�_«Ë  —bN�«   UHK�  s�

ÆåWOAOFL�«Ë
 rNI��� s�c�« ¡«dIH�« s� ŸU�bK� WBK�L�« WO�UO��«Ë WO�FA�«  U� ÒuJL�« Òq� ÒrC� WOM�Ë WN�� qOJA�ò v�≈ U�œË

ÆåsO�J�dL�« ÁU��« WOM�b�«  UOF�dL�« Òq� q�� s� `{«Ë n�u�ò v�≈ UO�«œ ¨åWO�UO��«Ë WO�UL�« œU�H�« W�uEM�
 W�UI� qOFH� d�� w�UO��« —UL���ô« W�U�Ë  «—UFA�« „öN��« Èu��� s� ÊU�œ_« sO� W�öF�« Ã«d�≈ò vK� œÒb�Ë
 ÊU�œ_« qLF��� w��« WO�UO��« l�—UAL�« UN��M� w��« s�H�«Ë »«d��ô«Ë V ÒBF��« d�«u� WN�«uL� —«u��«Ë ÕU�H�ô«

ÆåUN��UBL�  W�b�
 Ê√  bF� W�dJ�F�«Ë WO�UO��«  UN�«dO�F� ÒqJ� W�ËUIL�«  ŸËdA� Èu��� v�«  WOMOD�KH�«   U�öF�U� ¡UI�—ö�ò U�œË
 v�«  UN�� Òu�Ë  ¨l�U��«  w�ö�ù«Ë  w�dF�«Ë  wM�u�«  U�bFÔ�  s�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  W�cL�«  W�u���«  l�—UA�  X�d�√

Æå Ò‰cL�« w�dF�« ◊uI��« W�U� Òq� w� W�ËUIL�« Èu� s� sOD�K� d�d�� ·bN�« `�BO� T�ô VF� WOC�

z»Hô©dG ≈≤à∏ªdG{ äÉ«°UƒJ

 äGógÉ©ªdG AÉ¨dE’ :™«Ñ£àdG á°†gÉæªd

∫ÓàM’G ™e áeôÑªdG äÉbÉØJ’Gh

 l�  lO�D��«  WC�UML�  åw{«d��ô«ò  w�dF�«  vI�KL�«ò  —b�√
 l�  lO�D��«  WC�UML�   ËdO�  Êö??�≈ò  f�√  ¨åw�uONB�«  ËbF�«
 bOF�«Ë  ¨sOD�K�  w�  W�JMK�  72  Èd�c�«  w�  ¨åw�uONB�«  ËbF�«
 e�dL�« fOz—  ËdO� s� Êö�ù« Ÿ«–√Ë ¨ÊUM�� w� d�d��K� s�dAF�«

Æ—u ÒA� sF� s�UC��«Ë q�«u�K� w�Ëb�« w�dF�«
 b�«d�Ë  U�O� qJ� wIO�M� ŸUL��« bI� v�≈  UO�u��« X�œË
 b�u�  ‰Ë√  w�  w�uONB�«  ËbF�«  l�  lO�D��«  WC�UM�   UOFL�Ë

ÆlO�D��« WN�«uL� WK�U� WD� l{u� ¨sJL�
 wDF�  WOMOD�KH�«  W�U��«  w�  ÂU�I�ô«  ‰U�  ¡UN�≈  Ê√ò   b�√Ë
 œuN�  qJ�  q�  ¨V���  Ád??�œË  ‰ö��ô«  W�ËUIL�  ô  ÎU�u�  ÎUF�œ
 WC�UM�  sO�  Â“ö��«    b??�√  UL�  ÆlO�D��«  WC�UM�Ë  WF�UIL�«

ÆU�œËb� vK�Ë sOD�K� q�«œ ‰ö��ù« W�ËUI� sO�Ë lO�D��«
 ŸËdAL�«  Ê_  WOMOD�KH�«  WOCI�«  W�e�d�  vK�   œÒb???�Ë
 »UB��«  ‰ö�  s�  UNK�  W�_«  ·bN���  Í—ULF��ô«  ≠w�uONB�«
 V�«Ë  lO�D��«  W�ËUI�  Ê√ò  Î…b�R�  ¨UN�F�  b�dA�Ë  ¨sOD�K�

åÎUO�U� w�d�Ë w�u�Ë wM�ËË Î̈ôË√ w�ö�√
  U�dA�«  lK�Ë  WO�uONB�«  lzUC��«  WF�UI�   vK�   œÒb??�Ë
 WO�dF�«  WF�UIL�«  V�UJ�  ¡UO�≈Ë  w�uONB�«  ÊUOJK�  WL�«b�«
 dzU�Ë  »dF�«  sO�U�L�«  œU��«  l�  q�«u��  Ë  UNMO�«u�  oO�D�Ë
 ÊUOJ�« …U{UI� WO�UJ�≈ W�«—b� WO�Ëb�«Ë WO�dF�« WO�uI��«  U�ON�«
 sOD�K�  VF�  o��  UN�J�d�  w��«  rz«d��«  q�  vK�  w�uONB�«

ÆW�_«Ë
 r�d��  v�≈ò  WO�O�L�«Ë  WO�ö�ù«  ¨WOM�b�«   UOF�dL�«  X�œË
 ”bI�« w� WOM�b�« UM�U�bI� Âu� q� pN�M� Íc�« ËbF�« l� lO�D��«
 w�ö�ù«  lO�D��«  ‰UJ�√  qJ�  ÍbB��«  vK�  XÒ��Ë  ¨åsOD�K�Ë
 rz«d� ‰u� ozU�u�«Ë W�œ_«  q� WL�d�� wF��«Ë w�UI��«Ë wMH�«Ë

ÆWO�Ozd�« r�UF�«  UG� v�≈ w�uONB�« ËbF�«
 d�UM� “d�√ b�√ w�uONB�« ÊUOJ�« l� lO�D��« —U���« v�≈ X�œË
 W�b�  WC�UM�  Í√  Ê√Ë  ¨åÊdI�«  WIHB�ò  …UL�L�«  —UF�«  WIH�
 UL�  ÆåÊdI�«  WIH�ò  ◊UI�≈  W�dF�  s�  √e���  ô  ¡e�  w�  lO�D�K�
 r�d��Ë r�d��� WO�dF�«  U�UL�d��« w�  UF�dA� —«b�≈ v�≈ X�œ
 r�b�  ‚ËbM�  ¡UA�≈  vK�  qLF�«Ë  ËbF�«  l�  t�UJ�√  qJ�  lO�D��«
 wzdL�«  Âö�ù«  W�uI�Ë  lO�D�K�  WC�«d�«  »«e�_«Ë  ÈuI�«Ë  ‰Ëb�«
 WF�UI�Ë  lO�D�K�  i�UML�«  w�Ëd�J�ù«Ë  »u�JL�«Ë  ŸuL�L�«Ë
 WF�UI�Ë  ‰ö��ö�  WL�«b�«  WO�dO�_«Ë  åWOKOz«d�ù«ò  lK��«
 vK�  qLF�«Ë  UN�«u�√  lOL��  ¨ËbFK�  WL�«b�«  WO�dO�_«  `�UBL�«

Æ‰ö��ô« l� W�d�L�«  U�UH�ô«Ë  «b�UFL�« q� ¡UG�≈
 ‰u� UN�c��« w��«  «—«dIK� uJ�O�Ë_« WLEML� WO���« XN�ËË
 v�≈ ¨sOOMFL�« q� l� wF��« XMK�√Ë ÆqOK��«Ë ”bI�« W�Ëd� bO�Q�
  U�U�dN�Ë WOM� ÷—UF�Ë WO�UI� WDA�√Ë WO�ö�≈  UO�UF� ‚ö�≈
 å”bI�« ”—U�ò wK�K�� —«d� vK� WO�u�eHK�  ö�K��Ë W�dF�
 w�UI��« ‚«d��ô«  ôËU�� q� wKL� qJA� t�«u� UL� åW�ËUN�«ò Ë

ÆwMH�«Ë
 ¨lO�D��«  WC�UM�  w�  Íu�d��«  V�U��U�  ÂUL��ô«  v�≈  X�œË  
 w�  ÎU�uB�  WOMOD�KH�«Ë  Î̈U�uL�  WO�dF�«  …√dL�«  —Ëœ  Î…b�R�

ÆlO�D��« WC�UM�

áªLôàd :ˆGóÑ©dG
k’É©aCG ìÓ°UE’ÉH OƒYƒdG 

 XFK�  qO�«“«d�  uG�uJ�«  w�  WO�UM�K�«  WO�U��«  bOL�  sOO�UM�K�«  sO�d�GL�«  sOHI�L�«Ë  ¡U�œ_«  œU��«  fOz—  d���«  
 …—œU�� ¨dO��« ‰UL�√Ë ¡U�b�«Ë ÂuB�«Ë …öBK� —U�√ 14  f�dJ�� WO�U��ù« …u�ú� UOKF�« WM�K�« …u�œ Ê√ò tK�« b�F�«
 Ê«  w�  sLJ�  …—œU�L�«  WOL�√ò  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨å U�u��L�«  q�  vK�  VFB�«  s�e�«  «c�  w�  W�uKD�  WO�U�Ë—Ë  WO�ö�√
 s�  ÊUJ�  Í√  w�  W�U��L�«Ë  …dOIH�«  »uFAK�  WIzö�«Ë  WL�dJ�«  …UO��«   U�uI�  dO�u�  w�  cOHM��«  v�≈  UNI�d�  c�Q�

Æår�UF�«
 ¨»uKDL�«  w�U��ù«  ÈbB�«  vIK�  Ê√  q�√  vK�  WO�U��≈  W�d�  W�U�L�  w�  …u�b�«ò  `�dB�  w�  tK�«b�F�«  ‰U�Ë
 U�  Ê√  v�≈  dOA�  WO�Ëb�«   ULEMLK�  WOzUB�ù«  d�—UI��«Ë  ¨WKI�«  s�  ÎU�U�√  Êu�UF�  s�c�«  ¡«dIH�«   uO�  dIH�«  q�œ  bI�
  uO��«  ËeG�   √b�  WFMIL�«  W�U�L�«  Ê√Ë  ¨t���  Ë√  dIH�«  j�  bM�  «u���√  w�UM�K�«  VFA�«  s�  W�L�«  w�  50  »—UI�

Æå…—u��L�«
 r�bI��  fO�  ¨¡«dIHK�  …b�U�L�«Ë  ÊuF�«  r�bI�Ë  wFL��L�«  w�P��«Ë  w�UL��ô«  q�UJ��«  rO�  rOLF�  …—Ëd{ò  b�√Ë
 W�UF�«  U�b��«Ë W�Ëb�«  U��R� qOFH�Ë œU�H�« ‰UB���U� q� ¨wMGÔ� ôË sL�Ô� ô WO�U� …b�U�� Ë√ WOz«c� W�u�d�
 WL�d�ò v�≈ ¨wK�_« lL��L�«Ë W�uJ��«Ë W�Ëb�« ÎUO�«œ ¨åqLF�« s� sOK�UF�« »U�AK� qLF�« ’d� dO�u�Ë  UL�bI��«Ë
 jD��«  s�  WL���«  v��  l��  w�UM�K�«  VFA�«  Ê_  ¨‰UF�√  v�«  W�–UI�ù«Ë  WO�ö�ù«   «—«dI�«Ë  Õö�ùU�  œu�u�«

ÆåÎU�ö� fO�Ë ÎôUF�√ b�d� uN� ¨ U�dEM�«Ë

 W�uJ��«  fOz—  WKOI�  Âö�  Ê√  ¨W�uJ��«  W�Uzd�  w�ö�ù«  V�JL�«  `{Ë√   ˝
 vK�  sOO�UM�K�«  œUL��«  t�b�  W�ULF�«  WMM��  s�  Íu�u�  —«u�  …—u��b�«  »U�œ  ÊU��
 ¨w�UL��ô« q�«u��«  qzU�Ë d�� iF��«  Ê√  v�≈  ÊUO� w� V�JL�«  —U�√Ë ÆrN�H�√
 ÊUM�� w� W�ULF�« WMM�� ÊQA� Íu�u� Âö� ÊuLC�Ë WO�Ë— dO�H� d�u�� ‰ËU��
 s�  Îôb??�  WHK��L�«  sNL�«Ë  ‰UL�_«  w�   UO�UM�K�«Ë  sOO�UM�K�«  vK�  œUL��ô«  d��
 `{«Ë Íu�u� —«u� …—u��b�« t�bB� U� Ê≈ò ·U{√ ÆV�U�_«  ö�UF�«Ë sOK�UF�«
 w� rN�H�√ vK� ÊuO�UM�K�« bL�F� Ê√ vK� ’d��« s� oKDM� u�Ë ¨ÂöJ�« ‚UO� w�

ÆåÊUM�� UN� dL� w��« W�FB�« W�œUB��ô« ·ËdE�« q�
 vK� ‰U�  pO��«ò  ÎözU�  d��u�  vK� t�U�� d�� bÒO��«  qOL� ¡«uK�«  VzUM�«  œ Òd�  ˝
 w�UO�  o�d�  UNO�  wJ��  r�  ¨ UMOOF��U�  fOzd�«  XOJ�  U�  U??�√  ∫åw??�  w�  Ë√å???�«
 bÒO��«  ·U{√  Æåw�UNA�«Ë  Â«b�  w�U��√  ÂU�≈  s�  o�U�  w�UM��  j�U{  s�  Âu�b�
 ÊUM��  ·dBL�  ÊU�OK�  sÒOF�  v��  »«u??�_«  q�  ‚dD�  r�  pO�  U�  UM��  g�  bO�√ò
 l� p�KJA� ÆW Ò�B�U� —U ÒL� bO�Ë ÕdD�Ë W�dA�U� Ê«uO�Ë ‰UL�« ‚«u�Q� dOI�Ë

ÆådOL�«
 W�dF�Ë W�dJ�� …d�� s�ò ∫åd��u�ò vK� t�U�� d�� e�Ë— q�U� VzUM�« ‰U�  ˝
 W�dJ�F�« ÈuI�« ÊUJ�≈ s� w�U�B�« dL�RL�« w� f�√ ©s� ‰Ë√® UM�b�� ¨÷—_U�
 WLNL�«  Ác�  UNHOKJ��  wL�d�«  —«dI�«  v�√Ë  ¨V�dN��«  r��Ë  œËb��«  j�{  WOM�_«Ë
 Òq�Ë  UMAO��  WI�  UMK�  Æp�–  vK�  qO�œ  dO�  ÂuO�«   UOKLF�«  iF�  j�{  …d�U��Ë

ÆåWLNL�« Ác� ¡«œ_ t� r�b�«
 WOK�Ë rO�� W�bK� Íb�√ vK� ÒbA�ò ∫åd��u�ò vK� w�U����« b�d� VzUM�« V��  ˝
 U�Ë—u�  ¡U�Ë  ¡«u��ô  W�“ö�«   «¡«d�ù«  –U��«  w�  UN��—U�L�  UNO�  WO�D�«  W�“_«
 ŸU��«Ë  ‰“UML�«  Â«e��«ò  ÒÊ√  v�≈  Î U��ô  ¨åÈËbF�«  ‰UI��«  lM�  vK�  qLF�«Ë  ¨…bK��«  w�
 ¨rOK�ù«Ë  rO��  tK�«  vL�ò  r��Ë  ÆåW�UL��«  q�«u�  Òr�√  s�  UL�  W�U�u�«   «œU�—≈

Æåq�UF�«  ¡UHA�U� sO�UBLK� UM�UOML� l�
 ¨åd��u�ò  vK�  t�U��  d��  »U�Ë  ÂUzË  åw�dF�«  bO�u��«ò  »e�  fOz—  sK�√   ˝
 —U��S� Ÿu��_« ‰Ë√ ÂÒbI�Q� ¨ÂöJ� Î U�ö� ‰«u�_« œ«œd��« nK� vI�� ô v��å  t�√
 sO�ö�  «dA� t��H� bOF��� Ê√ sJL� nK� ’uB�� rO�«d�≈ wK� w{UI�« bM�

ÆåÂö�û� Ë√ ¡«uN�« w� Î «—U��≈ ÊuJ� ô v�� …e�U� t�«—Ë√ Òq�Ë  «—ôËb�«

 W�uJ��«  fOz—  WKOI�  Âö�  Ê√  ¨W�uJ��«  W�Uzd�  w�ö�ù«  V�JL�«  `{Ë√   ˝

QÉÑNCG
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اقترب عّداد »كورونا« في لبنان من عتبة الـ 
24 ساعة  خالل الـ  ارتفاعها  بعد  إصابة   900
الماضية إلى 891، إذ ُسّجلت 5 حاالت إضافية 
 PCR 1330 فحص 3 منها محلية بعد إجراء 
وجــاءت  الــخــارج.  من  الوافدين  بين  من  و2 
اإلقفال  من  األّول  اليوم  بعد  المعطيات  هذه 
ما  انتظار  في  الحكومة،  قرار  على  بناًء  التام 
ستكشفه النتائج عن الواقع الوبائي مع حلول 
يوم األحد المقبل لُيبنى على الشيء مقتضاه.

 5 تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
اصابات كورونا جديدة  3 بين المقيمين، منها 
حالة المرأة حامل وضعت مولودها أمس، و2 
للحاالت  التراكمّي  العدد  رفعت  الوافدين  من 

.891 المثبتة الى 
لخلية  التابعة  الطبية  اللجنة  وأعلنت 
أن  الرابع  األزمة في بلدية شحيم في تقريرها 
في  مخبرياً  المثبتة  للحاالت  اإلجمالي  العدد 

البلدة هو 3 )شخص مع والديه(.
تنتظر  اللجنة  أن  إلــى  الــتــقــريــر  وأشـــار 
)أجري  للمصابين  مخالطين   4 فحص  نتائج 
تسجل  لم  أنــه  علماً   PCR فحص  أمــس  لهم 
العائالت  عدد  أن  وذكر  عــوارض(.  أي  عليهم 

المحجورة كإجراء احترازي بلغ 43.
مستشفى  من  طبياً  فريقاً  أن  التقرير  وأفاد 
اليوم،  سُيجري  الجامعي،  الحريري  رفيق 
بالتعاون مع خلية االزمة في البلدية، فحوص 
إلى  عائالت  من  المصابين،  لمخالطي   PCR
لحصر  وبــنــوك  تجارية  محال  فــي  عاملين 

المحتملين. المصابين 
المصابين،  خالط  من  »جميع  التقرير  ودعا 
إلى  لالطمئنان  الفحص  ــراء  إج في  ويرغب 
خالل  المصابين  مع  اختلط  حال  في  صحته 
األرقام  على  االتصال  الماضية  العشرة  األيام 
 015167  -  03  740770  -  76/  989552

.»03
الــتــزام  ـــرورة  »ض على  البلدية  ـــّددت  وش
للضرورة  اال  منها  الــخــروج  ــدم  وع المنازل 
بالزيارات  والقيام  االختالط  وعدم  القصوى 
الوباء  على  التغلب  ســويــاً  نستطيع  حتى 

وتضييق دائرة االنتشار«.
األزمة  خلية  في  الصحية  اللجنة  وأعلنت 
في بلدية برجا في تقريرها الـ 45 الذي يغطي 
تسجيل  تم  »أنه  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
عملية  وأجريت  مخبرياً،  مثبتتين  حالتين 

استقصاء كاملة حول المحتكين بهما«.
وأشار التقرير الى أن »خلية األزمة واللجنة 
مع  بالتعاون  ستجريان  البلدية  في  الطبية 
للمحتكين  مخبرية  فحوصاً  الصحة  وزارة 
غير  المحتكين  ــن  م ــم  ــس وق الــمــبــاشــريــن، 
فحص   100 الى  ستصل  والتي  المباشرين، 

تقريباً«.
المخالطين  وضعت  »أنها  اللجنة  وأكــدت 
المنزلي،  الحجر  في   )120 عددهم  )البالغ 
االستقصاء  عملية  ومواصلة  متابعتهم  وتتم 
من  متمنيًة  أخــــرى«،  مخالطة  حـــاالت  عــن 
»أهالي برجا بشكل عام االلتزام بقرار التعبئة 

العامة لما فيه مصلحة الجميع«.
األب  جدار  بلدية  رئيس  أعلن  السياق  في 
بكورونا  إلصابات  وجود  ال  ان  القزي،  جوزف 
)ت.ع.غ.ر.(  المدعو  أن  موضحاً  البلدة،  في 
من منطقة عرسال، ويقيم في جدرا، كان وصل 
ايار   4 في  افريقيا،  في  سيراليون  دولــة  من 
الحالي، وطلب منه حجر نفسه لمدة 14 يوماً، 
الفحص  بإعادة  الماضي،  األربعاء  يوم  وقام 
في  الحكومي  الحريري  رفيق  مستشفى  في 
اليوم بأن  المستشفى  إدارة  فأبلغته  بيروت، 
الفحص إيجابي، وُطلب منه حجر نفسه لمدة 
عليه  عوارض  وجود  لعدم  أخرى،  أيام  عشرة 
في  مجدداً  الفحص  وإعــادة  القلق،  إلى  تدعو 

المستشفى.
للخوف  ــي  داع ال  أن  البلدية  رئيس  ــد  وأك
والهلع، وأن الوضع طبيعي وتحت السيطرة، 

استعداد  كل  يبدي  الشخص  أن  إلى  مشيرا 
وتعاون مع البلدية والمراجع الصحية.

الكوارث  إدارة  غرفة  في  المتابعة  لجنة  أما 
ظهور  بعد  انــه  فأفادت  زغرتا  في  واالزمــات 
في  كورونا  فيروس  في  مؤكدة  اصابات   7
ثالث  شفاء  سجل  القضاء  في  مرياطة  بلدة 
حاالت كلياً، بينما الحاالت األربع المتبقية في 
الـ gray zone، وال وجود ألي حاالت ايجابية 
حتى اليوم. وتّم احتواء الفيروس واالصابات، 
البلدة.  في  جديدة  اصابات  أي  تسجل  ولــم 
عددهم  والبالغ  المخالطين  جميع  ان  ويذكر 
فحوص pcr وجاءت  لهم  أجريت  شخصاً   61
الحجر  فترة  وأمضوا  سلبية،  كلها  النتائج 
عــوارض  اي  تظهر  ولــم  يوماً   14 لـ  المنزلي 
حياتهم  مزاولة  الى  جميعاً  ــادوا  وع عليهم، 

الطبيعية.
وأفادت بلدية برعشيت ان »كل ما ينشر من 
بفيروس  مصابة  حالة  وجود  مفادها  أخبار 
من  عاٍر  إليها  والمنسوب  البلدة  في  »كورونا« 
أي  نشر  في  الدقة  »توخي  مطالبًة  الصحة«، 
نافيًة  عنها«،  رسمي  بيان  صــدور  قبل  خبر 
وجود »اي حالة كورونا او حتى االشتباه في 

اي حالة في البلدة«.
عينة   100 الصحة  وزارة  فــريــق  وأخـــذ 
إلجراء  وبدنايل  مجدلون  بلدتي  في  عشوائية 
بعلبك  قضاء  طبيب  بإشراف    PCR  فحوص
وزارة  فريق  ومسؤول  حسن،  الحاج  محمد 

PCR محمد عبيد. الصحة لفحوص 
يحيى  كترمايا  بلدية  رئيس  دعا  ذلك،  إلى 
مع  »التعاون  الى  البلدة  أهالي  الدين  عالء 
جميعاً،  البلدة  أبناء  وسالمة  لحماية  البلدية 
جدي،  بشكل  والحذر  الحيطة  أخذ  وضــرورة 
بفيروس  لسيدة  إصــابــة  أول  تسجيل  بعد 
البلدية  إبالغ  »ضرورة  على  مشدداً  كورونا«، 
كّل من خالطها منذ عشرة أيام ألخذ اإلجراءات 
في  الوباء  هذا  تفشي  لمنع  والمطلوبة  الالزمة 
البلدة، الذي بات يهددنا جميعاً نتيجة سرعة 
علم  دون  لآلخرين  العدوى  وانتقال  انتشاره 
فحص  ــراء  إج سيتم  انــه  وأعلن  أصحابه«. 
بالتعاون  بإصابتهم،  المشتبه  PCR  لجميع 

مع وزارة الصحة.
ــة عــامــل  ــس ــؤس ــس »م ــي ــن رئ ــل كـــذلـــك، أع
فحوص  حملة  اطالق  عن  مهنا  كامل  الدولية« 
بالتعاون   PCR كورونا  لفيروس  مجانية 
رودولف  ومختبرات  ميريو«  »فونداسيون  مع 
ميريو ضمن كلية الصيدلة في جامعة القديس 

يوسف وبدعم من إمارة موناكو«.
أجريت  »الفحوص  أن  بيان  في  ــح  وأوض
السوريون« بحضور  مّر  ضمن مخيم »من هنا 
من  وعــدد  آخــر  مخيماً   14 نحو  من  نازحين 

المنطقة. أهالي 
السيادة«  ذات  مالطا  »منظمة  وسلمت 
ممثلًة بمدير مؤسسة عائلة نبيل فيليب حداد 
جهاز  قصقص  وخالد  حــداد  شــادي  الخيرية 
وشدد  الحكومي،  جزين  لمستشفى  تنفس 
وفد المنظمة على »عمق العالقة مع مستشفى 
الــمــاضــي«،  الــقــرن  ثمانينيات  منذ  جــزيــن 
المستقبل  في  والدعم  العالقة  »تطوير  مؤكداً 

للمستشفى«.
في  طبي  فــريــق  أجـــرى  ثــانــيــة،  جهة  مــن 
برئاسة  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى 
ربيع  والــوالدة  النسائي  الطب  دائــرة  رئيس 
المرأة  ناجحة  قيصرية  والدة  عملية  شاهين، 
إجــراءات  تحت  »كورونا«،  بفيروس  مصابة 
طوارئ  عمليات  غرفة  في  مشددة  احترازية 
األطفال  طب  فريق  مع  بالتعاون  الكورونا، 
ــوارئ  ط فــي  والتمريضي  الطبي  والــطــاقــم 

الكورونا.
بعد  المستشفى  إلى  نقلت  المريضة  وكانت 
الفحوص  طريق  عن  إصابتها  اكتشاف  تّم  أن 
قبل  إجــراؤهــا  يتم  التي  المتبعة  الروتينية 
الوالدة. وبحسب ما أكده الطبيب المراقب فإن 

الفحوص  له  وأجريت  جيدة  المولود  »صحة 
والتحاليل الطبية الالزمة وتّم وضعه بالعزل 
عدم  من  التأكد  لحين  األطفال  عناية  قسم  في 
مستقّر  فوضعها  األم  أما  بالكورونا.  إصابته 
المستشفى  ــل  داخ العزل  غرفة  إلــى  ونقلت 
ومتابعة  الطبية  المراقبة  تحت  لوضعها 

حالتها من قبل الفرق الطبية المختصة«.
اتحاد  فــي  ــوارث  ــك ال إدارة  وحــدة  أعلنت 
رئيس  تقرير  على  بناء  صور،  قضاء  بلديات 
في  غــزال  وســام  الدكتور  صور  قضاء  طبابة 
مشتبه  واحــدة  حالة  تسجيل  »تم  أنه  بيان، 
المخبرية  الفحوص  وأجــريــت  الــيــوم،  فيها 
الالزمة لها، وهي في الحجر المنزلي إلى حين 
الحالتين  نتيجة  ــدرت  وص النتائج.  صــدور 
وجــاءت  أمــس  سجلتا  اللتين  المشتبهتين 

سلبية«.
وأشارت إلى أن »عدد المصابين في القضاء 

ما زال 31 مصاباً توّزعوا على الشكل اآلتي:
حاالت   3 أفريقيا،  من  ــدة  واف حالة    23
 6 وتماثل  محلية،  حاالت   5 أوروبا،  من  وافدة 

مصابين إلى الشفاء بشكل تام«.
المخّولة  الوحيدة  »الجهة  أنها  إلى  ولفتت 
إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية 
المرضى  وأعــداد  كورونا  بفيروس  المتعلقة 
وذلك  فيها،  المشتبه  والحاالت  والمتعافين 
وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء«، متمنية 
من »جميع األهالي عدم االنجرار وراء أي خبر 

ال يصدر عن هذه الوحدة«.
الى ذلك، ترأس وزير الصحة العامة الدكتور 
حمد حسن اجتماعاً هو األول للمجلس الصحي 
السابقة  المرحلة  لتقييم  وخصص  األعلى 
وباء  انتشار  من  المقبلة  للمرحلة  والتحضير 
المشتركة  الجهوزية  رفع  يتّم  بحيث  كورونا، 
الثانية من اإلصابات والبقاء  الحتواء الموجة 
التي  الحالية  المرحلة  في  ممكنة  مدة  ألطول 
مجموعات  ضمن  إصابة  حاالت  وجود  تعني 

محددة جغرافياً.
فيها  ــرض  ع مــداخــالت  االجــتــمــاع  تخللت 
شأن  في  ومقترحاتهم  آراءهـــم  الحاضرون 
ظل  ــي  ف الــوبــاء،  انــتــشــار  ــن  م ــّد  ــح ال كيفية 
الموجة  أن  مفادها  وطبية  علمية  حقيقة 
من  الرابعة  المرحلة  أو  اإلصابات  من  الثانية 
توحيد  ويجب  محالة  ال  آتية  الوباء  انتشار 
المجتمع  مــكــونــات  مختلف  بــيــن  الــجــهــود 
احتوائها  من  والتمكن  تداعياتها  من  للحد 
الصحة  ووزارة  لــبــنــان  تمكن  ـــرار  غ عــلــى 
الحالية. الثالثة  المرحلة  احتواء  من   العامة 
في  الصحي  التثقيف  ــرة  دائ رئيسة  وقّدمت 
عرضاً  حمرا  رشــا  الدكتورة  الصحة  وزارة 
الوزارة  تنفذها  التي  الخطة  فيه  فندت  تقنياً، 

واستراتيجيتها لمكافحة وباء كورونا.
ـــد حــســن في  ــام االجــتــمــاع، أك ــت ـــي خ وف
مختلف  بين  التنسيق  ـــرورة  »ض تصريح، 
هو  الصحي  األمـــن  أن  باعتبار  الــمــكــّونــات 
»ضــرورة  على  مشدداً  الجميع«،  مسؤولية 
العمل من مختلف المواقع الرسمية المسؤولة 
والنقابية واألكاديمية والمجتمعية لالستعداد 
من  ثانية  موجة  حصلت  حال  في  والجهوزية 
المرحلة  إلى  انزالق  حصل  أو  الوباء  انتشار 
للحياة  الــعــودة  ــى  إل للعبور  كما  الــرابــعــة، 

الطبيعية بحذر ودقة وانتباه شديد«.
الماضية  المرحلة  وقال: »إن قوة لبنان في 
كانت في جهوزيته رغم اإلمكانات المتواضعة، 
تنفيذ  المقبلة  للمرحلة  التحضير  ويتطلب 

التالية: الخطوات 
المؤثرين  جميع  مــع  التنسيق  ضـــرورة 
وزارات  من  والمعنيين  والقطاعات  الفاعلين 
مدني  مجتمع  وجمعيات  ونقابات  وادارات 
ومــنــظــمــات دولــيــة، وتــفــعــيــل الــمــؤســســات 
واألجهزة غير الصحية لمؤازرة وزارة الصحة 
العامة:  الصحة  تدابير  تطبيق  في  سيما  ال 
العزل  لمراقبة  والبلديات  الداخلية  وزارة 

المنزلي واإللزامي.
العمل على تأمين الدعم المادي للمستلزمات 
الوقائية الالزمة للتدابير والعالجات الصحية 
والحجر اإللزامي من خالل البلديات والوزارات 
الشؤون  ووزارة  المعنية  الحكومية  والهيئات 
العالمية  الصحة  االجتماعية وهبة من منظمة 

وجزء من قرض البنك الدولي.
رفع مستوى الوعي المجتمعي لجهة الخطر 
الوبائي المحدق وضرورة االلتزام، ألن ضمير 
عدم  في  أساسيان  عامالن  ووعيه  المجتمع 
المساهمة في انتشار الوباء. وتفعيل التوعية 
عبر كافة الوسائل السمعية والبصرية. وشّدد 
والشريك  المسؤول  الــدور  أهمية  على  حسن 
أهبة  على  دائماً  كانت  التي  اإلعــالم  لوسائل 
االستعداد والتعاون مع وزارة الصحة العامة 
تقديره  وأبــدى  ــة.  ــوزاري ال الــكــوارث  ولجنة 
حسان  الدكتور  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  لدور 
مكتبه  خالل  من  الدائم  التواصل  على  ديــاب 
وزارة  مؤازرة  على  وحثها  اإلعالم  وسائل  مع 

الصحة وكل الوزارات ذات الصلة.
الحجر  ضــــرورة  عــلــى  المغتربين  حـــّث 
مع  حتى  االختالط  وعــدم  اإللــزامــي  المنزلي 
تحّد  من  ذلــك  يشكله  لما  الــجــوار  أو  أسرهم 
مواجهة  في  المكتسبة  النقاط  على  للحفاظ 
اللبناني  المغترب  أن  إلى  حسن  ولفت  الوباء. 
واع ويجب أال نظلم كل العائدين من االغتراب، 
مع  االختالط  عدم  المقيم  المجتمع  على  إنما 
المغتربين والتخفيف من العواطف والزيارات 
عدم  من  التأكد  حين  إلى  تأجيلها  يمكن  التي 
االجتماعي  بالواجب  حينها  والقيام  اإلصابة، 

شرط االلتزام بمسافات التباعد اآلمن.
العودة  لخطة  والــعــام  الرسمي  التأهب 
وبشكل  تدريجياً  الطبيعية  الحياة  الى  اآلمنة 
من  الثانية  الموجة  الحتواء  ومسؤول  دقيق 

اإلصابات.
الحمالت الممنهجة ورفع نسبة الفحوصات 
منظمة  مــع  ـــوزارة  ال تنفذها  التي  الموجهة 
اللبنانية  المناطق  كافة  في  العالمية  الصحة 
يتم  والتي  وتطوره  الوبائي  الواقع  لتحديد 
لديهم  ومــن  وأســرهــم  مخالطين  مــن  أخــذهــا 
ومن  صدرية  والتهابات  تحسسية  عــوارض 
عالية  نسبة  الميدانية  حياتهم  في  لديهم 
بالتزامن  وذلــك  اآلخــريــن،  مع  االخــتــالط  من 
المناعي  الفحص  كواشف  باعتماد  البدء  مع 
 Anti Body Screening Test( السريع 
تقييم  بهدف    )Antigen Swab Testو
فكرة  تكوين  سيتم  حيث  المجتمعية،  المناعة 

أولية يوم األحد عن هذا الموضوع.
احتواء  الى  تهدف  األخيرة  التدابير  هذه 
 ،PCR  الموجة الثانية ما أمكن: اجراء فحص
للبعض،  السريع  المناعي  الفحص  ــراء  اج
الكمامات  وتوزيع  العامة  اإلرشـــادات  نشر 
ضرورة  من  كان  إذا  استخدامها  إلزامية  مع 
مناعة  لكسب  تدريجيا  اإلجــراءات  لتخفيف 
وليس  الثانية  الموجة  الحــتــواء  مجتمعية 
شدد  السياق،  هــذا  وفــي  فيها.  الوقوع  عــدم 
والعلمية  الطبية  المعطيات  أن  على  حسن 
احتمال  من  الوقاية  في  الكمامة  فعالية  تؤكد 
وحتى  المئة،  في   95 بنسبة  العدوى  انتقال 
في  ومصنوعة  طبية  الكمامة  هــذه  تكن  لو 
عائالت  تتبع  أهمية  على  وشـــدد  الــمــنــزل. 
بالمسؤولية  المغتربين  والتزام  العسكريين، 
بمواكبة  اإللزامي  الوقائي  المنزلي  والحجر 
)حالتان  االهلي  المجتمع  وفاعليات  البلديات 
شخصاً   18 إصــابــة  ــى  ال أدتـــا  إيجابيتان 

تقريباً(«.
ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح حسن 
بها  يأتي  قد  التي    PCRالـ »فحوصات  أن 
قد  سلبية،  نتيجتها  أن  أساس  على  مغتربون 
ال تكون دقيقة على اإلطالق، لذا من الضروري 
14 يوماً وعدم االختالط حتى  الحجر المنزلي 

مع األسر«.

وقال: »في مرحلة تخفيف ضوابط التعبئة 
الضاغط،  االقتصادي  الوضع  ووسط  العامة، 
الممكن  التفلت، ولكن من غير  سيحصل بعض 
وضع خفير لكل مواطن. يجب الوعي بالجدية 
القصوى، ألنه ليس من إمكانية القوى األمنية 
بيت  كل  أمام  موجودة  تكون  أن  والعسكرية 
السابقة  المرحلة  في  أهلنا  كان  وكما  ومفرق. 
عليهم  والوعي،  المسؤولية  من  عال  قدر  على 
إرشـــادات  كــل  مــع  تجاوبهم  على  يبقوا  أن 
كي  العامة  الصحة  ووزارة  اللبنانية  الحكومة 
المخيف  الكارثي  المشهد  تفادي  على  نعمل 

الذي رأيناه في بعض الدول«.
بلدات  في  جال  العامة  الصحة  وزير  وكان 
عضو  يرافقه  ومجدلون،  كفردبش،  بدنايل، 
المقداد،  علي  الدكتور  النائب  الصحة  لجنة 
الحاج  محمد  الدكتور  بعلبك  قضاء  طبيب 
اإلجــــراءات  على  مــيــدانــيــاً  لــالطــالع  حــســن، 
البلدات  في  نفذت  التي  والمخبرية  الصحية 

الثالث من قبل فريق الوزارة.
التعاون  إن  فقال:  حسن  الوزير  وتحدث 
وهادف،  وعلمي  ومنمق  منسق  بشكل  مطلوب 
ضرورية،  المجتمعية  الحضانة  هذه  مضيفا 
ــل الــظــروف االقــتــصــادّيــة  ــي ظ خــصــوصــاً ف

الصعبة التي يمر فيها وطننا لبنان.
للمجتمع  الــمــشــتــرك  ــدف  ــه »ال أن  ورأى 
المناطق  اللبناني بكل فئاته وأطيافه وفي كل 
كأننا  أي  أمكن  مــا  ــات  ــاب اإلص ــدد  ع تخفيف 
استقصائي  طبي  بعد  لبعدين:  الوقت  نشتري 
وفي  دواء.  أو  بلقاح  سواء  مخبري،  مجهري 
الحمالت  خــالل  ــن  م نــتــابــع  نــفــســه،  ــت  ــوق ال
نسبة  العامة  الصحة  وزارة  بها  تقوم  التي 
ولقد  المعلومات.  بتحديث  ونقوم  االصابات 
 anti السريع  الفحص  على  العمل  بــدأنــا 
المجتمعية،  المناعة  لتبيان   body test
ولم  الثالثة  المرحلة  في  زلنا  ما  والحمدالله 
ننزلق إلى الرابعة، وهذا بفضل تعاون الجميع 
لكي  التعاون،  ووعيهم، ونحن نعول على هذا 
إمكانات  وضمن  السيطرة  تحت  الوباء  يبقى 
وقدراتها«،  والمجتمعية  الرسمية  المؤسسات 
فالحجر  إصــابــة،  أي  تسجيل  »عند  وقـــال: 
اإلجــراءات  كل  اتخاذ  ويجب  إلزامي  المنزلي 
وحماية  الشخصية  للسالمة  االحــتــرازيــة 
إجراء  مع  ذلك  ويترافق  والمجتمع،  األســرة 
المعمول  التطبيق  عبر  بالتتبع  الفحوصات 
من  للتأكد  العامة  الصحة  وزارة  قبل  من  به 

اإلصابة أو عدمها«.
هناك  كــانــت  إذا  عــمــا  ـــؤال  س عــلــى  ورداً 
قال  العامة،  التعبئة  قرار  تمديد  إلى  حاجة 
البحث  قيد  الموضوع  هذا  »إن  حسن:  الوزير 
الميداني  المسح  استكمال  بانتظار  والتدقيق، 
»وزارة  ان  الى  الفتاً  المقبلين«،  اليومين  خالل 
المناسب  التقرير  وتعد  بواجبها  تقوم  الصحة 
التعبئة  تمديد  قــرار  أما  التوصيات،  وترفع 
العامة أو أي إجراء آخر فهو من مهام الحكومة 

مجتمعة«.
قرار  أي  صــدور  عدم  عن  ســؤال  على  ورداً 
طــارق  العالي  والتعليم  التربية  ــر  وزي عــن 
أعلنها  الــتــي  الــمــواعــيــد  بــشــأن  الــمــجــذوب 
في  مجدداً  التشدد  قبل  التدريس،  الستئناف 
المستجدات  نتيجة  العامة،  التعبئة  ــرار  ق
حسن:  الوزير  قال  كورونا،  وباء  تفشي  بشأن 
المجذوب، يتتبع  التربية طارق  »معالي وزير 
بيومه،  يوم  كل  الميدانية  الصحية  المعطيات 
وهو يعتبر كل الطالب أوالده، والعام الدراسي 
بين  ما  يوازي  فهو  مسؤوليته،  بالمباشر  هو 
كان  إذا  الله  سمح  وال  الصحية،  المعطيات 
هو  نفسه،  الوقت  وفي  وبائي.  خطر  أي  هناك 
حريص على أال يخسر طالبنا العام الدراسي، 
يملك  المجذوب  فالوزير  قراره،  القرار  ويبقى 
القرار  التخاذ  والمعرفة  والجرأة  الشجاعة  من 
والتوصيات  المعطيات  على  بناء  المناسب، 

التي ترفعها وزارة الصحة العامة«.

الخطر  دائــرة  في  لبنان  ــول  دخ من  التحذير  ــدأ   ب   
إذ إن بقاء الوضع على ما هو عليه مع ارتفاع  الغذائي، 
استيراد  توقف  امكانية  الــى  سيؤدي  ــدوالر  ال اسعار 
المنتجات الغذائية االساسية وغير االساسية بعد نحو 
شهرين، وبالتالي فقدان البضائع من األسواق بعد نحو 
المواد  مستوردي  نقابة  رئيس  اعلن  كما  أشهر،  أربعة 
الغذائية في لبنان هاني بحصلي الذي لفت في تصريح 
ما  في  القطاع  يواجهها  التي  الكبيرة  الصعوبات  إلى 
انعدام  في  »وتتمثل  الغذائية،  المواد  باستيراد  يتعلق 
السيولة من العملة الصعبة )الدوالر( من السوق والتي 
من  الغذائية  لبنان  حاجات  لتأمين  التجار  إليها  يحتاج 

الخارج«.
صرف  سعر  »ارتــفــاع  إن  بيان،  في  بحصلي  وقــال 
الدوالر، هو أيضاً يشكل مشكلة اساسية تنعكس ارتفاعاً 
في اسعار السلع، وهذا ما يشكو منه المواطنون«، لكنه 

العمـــلة  تأمـــين  جرى  »إذا  انه  من  المقابل  في  نّبه 
مصرف  مـــن  الرســـمي  بالسعر  للمستوردين  الصعبة 
مــــرة  سنواجـــه  ليرة،  بـ1500  ــدوالر  ال أي  لبنان، 
كما  ــدود،  ــح ال خـــارج  ــى  ال التهريب  معضلة  جــديــدة 
سعر  لكون  والطحين،  المازوت  إلى  بالنسبة  حصل 
المنتجات المستوردة سيكون أدنى من الكلفة الحقيقية 

العالمية«.
لتحديد  االقتصاد  وزارة  مع  بّناء  »تواصل  الى  ولفت 
التمويل  توفير  سيتم  التي  االساسية  الغذائية  المواد 
ان  الى  مشيراً  الستيرادها«،  لبنان  مصرف  قبل  من  لها 
»ارتفاع فاتورة استيراد المواد االساسية والتي تتراوح 
تحديات  امام  تضعنا  دوالر  ونصف  ومليار  مليار  بين 
صعبة في ظل إمكانات مصرف لبنان المحدودة، فضالً 
عن الخوف الحقيقي من استنزافها في عمليات التهريب 

التي يشهدها لبنان يومياً«.

الواقع،  أرض  على  المعطيات  كل  على  بناًء  وأضاف: 
بــالــدوالر  السيولة  توفير  فــي  األنــســب  الــحــل  يبقى 
على  يعمل  التي  اإللكترونية  المنصة  من  لالستيراد 
العبء  يخفف  الــذي  بالسعر  لبنان،  مصرف  إنشائها 
عمليات  في  استنزافه  إمكانية  من  المواطن  كاهل  على 
التهريب، مع ضرورة االنتهاء من هذا الموضوع سريعاً 

كي ال يقع البلد في المحظور.
وإذ لفت الى ان »مستوردي السلع الغذائية يواجهون 
مصاعب كبيرة ويعملون بكل إمكاناتهم لتأمين حاجات 
السوق المحلية في ظل شّح السيولة بالعملة الصعبة، 
أوضح ان أسعار السلع الغذائية المستوردة، هي اليوم 

أقل من السابق عند تقييمها بالدوالر.
المطروحة  األمــور  كل  »مقاربة  الى  بالدعوة  وختم 
شاملة  استراتيجية  ووضع  وموضوعي،  علمي  بشكل 

للحفاظ على األمن الغذائي للبنانيين«.

األموال  تبييض  لمكافحة  الخاصة  الهيئة  انعقدت 
التي  العمليات  عن  السرية  برفع  قـــراراً  واتــخــذت 
جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المّدعي العام 

المالي. 
مديرية  فــي  الــخــاصــة  ــدة  ــوح ال مــراجــعــة  فبعد 
الــتــداول  عمليات  تتولى  التي  النقدية  العمليات 
لسعر  وفــقــاً  ـــدوالر  ال سيما  ال  األجنبية  بالعمالت 
عمليات  قــيــود  مــراجــعــة  تــّمــت  وبــعــدمــا  ــرف،  ــص ال
من  الممتدة  الفترة  خالل  نّفذت  التي  النقد/القطع 
االجتماع  ــار  أش  2020/5/5 الــى   2020/4/8
قبل  من  أميركي  دوالر  بيع  عمليات  مجموع  أن  الى 
  12،705،000 لبنانية   ليرة  مقابل  لبنان  مصرف 
من  د.أ.(  آالف  وخمسة  وسبعمئة  مليوناً  عشر  )اثنا 
ألف  وسبعون  مئة  )اربع   //470،000  // أصلها 
د.أ.( الى صرافين من فئة »ب«، ومجموع شراء دوالر 

لبنانية  ليرة  مقابل  لبنان  مصرف  قبل  من  أميركي 
مئة  وثالث  مليونا  عشر  )احد    //11،300،000//
ألف د.أ.(. ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد 

هذا التاريخ.
من  إنــه  االجتماع  عــن  صــدر  ــذي  ال البيان  ــال  وق
أنه  المذكورة،  المبالغ  الــى  النظر  وبعد  البديهي، 
سوق  في  تالعب  أي  هناك  يكن  لم  أشيع،  ما  وعكس 
أن  علماً  لبنان،  مصرف  عمليات  عن  ناتج  الصرافين 
بأحجام  وليست  شهر  لفترة  هي  المذكورة  المبالغ 
هذه  خــالل  القطع  أسعار  شهدتها  التي  التقلّبات 

الفترة.
سيتابع  لبنان  »مــصــرف  أن  ــى  ال البيان  ولفت 
عبر  عليها،  يستحوذ  التي  النقدية  ــدوالرات  ال ضخ 
 3،200 بسعر  االستيراد  تمويل  بغية  المصارف، 
ل.ل. للدوالر األميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد 

الغذائية، وذلك باإلضافة الى الجـــهود التي يبـــذلها 
ال  األســـعار  في  االستقرار  على  للمحافظة  المصرف 
مساهـــمًة  والطحين،  واألدويـــة  المحروقات  سّيما 
في  االجتـــماعي  االستقرار  على  المحافظة  في  منه 
األمـــوال  عن  فضـــالً  وذلك  الصعبة.  الظروف  هذه 
األولية  المـــواد  لتمويل  خصصت  التي  واآللــّيــات 

للصناعة«.
جمعـــية  المركـــزي  المصرف  موظفو  ويعقد 
مدير  توقـــيف  من  الموقف  لبحث  االثنين  عمومية 
حمدان،  مــــازن  لبنان  مصرف  في  النقدية  العمليات 
وبحسب  الــعــام.  اإلضـــراب  ــالن  إلع هو  االتــجــاه  مع 
المعلومات فإن  جمعية المصارف سوف تؤازر توجه 
اإلضــراب  إلعــالن  أيضاً  وتتجه  المركزي،  المصرف 

العام.
عقد  لبنان  مصرف  موظفي  نقابة  مجلس  وكــان 

اجتماًعا طارًئا في المركز الرئيسي في بيروت، وذلك 
إبراهيم  علي  الرئيس  المالي  العام  المدعي  قرار  إثر 
مصرف  في  النقدية  العمليات  مدير  بتوقيف  القاضي 

لبنان مازن حمدان 
واستنكر المجتمعون »هذه الهجمة المستمرة على 
البعد  كل  البعيدة  النموذج  المؤسسة  لبنان  مصرف 
على  للحفاظ  نهاراً  ليالً  تعمل  والتي  فساد،  كل  عن 

اللبنانيين«. األمن االجتماعي لجميع 
صفاً  الموظفين  كافة  مع  وقوفه  المجلس  واكــد 
واحداً إلى جانب زميلهم الذي يفتخرون به للوصول 
إلى الحقيقة الناصعة في هذا الملف. كما أكد المجلس 
إيمانه بالقضاء اللبناني وحكمــته »ويطالبه اإلسراع 
إلى  وإعادته  ممكن  وقت  أقــرب  في  سراحه  بإطالق 
عائلته كريما مرفوع الرأس، مع ثقة المجلس المطلقة 
بواجباته  يقوم  كان  كونه  وإنصافه  الحقيقة  بإظهار 

اإلدارية«.
ودعــــا الــمــجــلــس جــمــيــع الــمــوظــفــيــن لــيــكــونــوا 
لمواكبة  عامة  جمعية  حضور  إلى  للدعوة  جاهزين 
التطورات، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة 

المستجدات واتخاذ القرار المناسب.
إبراهيم  علي  القاضي  المالي  العام  النائب  وكان 
مصرف  في  النقدية  العمليات  مدير  بتوقيف  أمــر 
صرف  بسعر  التـــالعب  ملف  في  حمدان  مازن  لبنان 

الدوالر.
استمرت  تحقيقات  بعد  التوقيف،  ــرار  ق ــاء  وج
من  وعدد  حمدان  بين  مقابلة  خاللها  وجرت  يومين، 
الصرافين الذين أكدوا انه باع )أي حمدان( الدوالرات 
الذي  السعر  حسب  لبنانية،  ليرة  لهؤالءبـ3200 
حدده مصرف لبنان، وانهم باعوه بسعر أعلى.. على 

ان تتواصل التحقيقات..

{ استدعت وزارة العمل ممثلين عن شركة »أرامكو«، في اطار متابعة قضية العمال من التابعية البنغالية 
العاملين لديها، وتّم التداول في المشاكل التي يعانيها األجراء لجهة تسديد الشركة أجورهم بالعملة الوطنية، 
بعض  رغبة  عن  المترتبة  الصعوبات  عن  فضال  الراهنة،  األزمة  ظل  في  االميركي  الدوالر  على  حصولها  لتعذر 

العمال بالعودة الى بالدهم في ظل إقفال المطار.
وأجرى جهاز التفتيش في الوزارة كشفاً ميدانياً على اماكن سكن العمال، وتم االستماع الى افاداتهم للتثبت من 
صحة ما ادلت به الشركة، وكذلك حول مدى توفر شروط الوقاية والسالمة في أماكن تواجدهم، وهذا الملف قيد 

المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة للعمل على معالجته انطالقاً من الحرص على إعطاء العمال حقوقهم كاملة.

{ ناشدت نقابة تجار الخلوي في لبنان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في بيان، السماح لـ«التجار 
وبائعي بطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع فتح مؤسساتهم ومحالهم لبضع ساعات في النهار ليتمّكنوا من 
الخدمة  الى هذه  الظروف الصحية والمعيشية الصعبة  المحتاجين في هذه  التواصل للمواطنين  توفير خدمة 

أكثر من اي يوم مضى«.

{ قام فريق من مراقبي وزارة االقتصاد في النبطية بمؤازرة دورية من دائرة أمن عام النبطية اإلقليمّية وشعبة 
المعلومات في النبطية - دائرة األمن القومي، بإقفال سوبر ماركت Redy في كفرجوز - النبطية، وختمها بالشمع 

األحمر بناء على إشارة من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.
وتّم تنظيم محضر ضبط وتوقيف مديرة الفرع في النبطية بسبب عدم اإلعالن عن أسعار بعض األصناف، 

وعدم إبراز الفواتير وعدم مطابقة األسعار بين الرفوف والفواتير.

5 �إ�شابات جديدة بـ»كورونا«... 3 في �شحيم و2 في برجا 
ح�سن تر�أ�س �جتماع �لمجل�س �ل�سحّي: لم ننزلق �إلى �لمرحلة �لر�بعة و�لتعاون مطلوب و�لكّمامات �أ�سا�سّية 

نقابة م�ستوردي �لمو�د �لغذ�ئّية تحّذر 

من فقد�ن �لب�سائع من �لأ�سو�ق بعد �أربعة �أ�سهر

هيئة التحقيق الخا�صة ترفع ال�صرّية عن عملّيات ال�صيارفة

�جتماع طارئ لموظفي �لبنك �لمركزّي.. وتوّجه للإ�سر�ب بموؤ�زرة جمعّية �لم�سارف

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

} دعا وزير خارجية لوكسمبورج 
يان أسلبورن، أمس، إلى إدانة حادة 
لخطط الكيان الصهيوني لضّم أراٍض 

فلسطينية.
ال��دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ون��اق��ش 
عقب  األوروب��ي  االتحاد  في  األعضاء 
ظهر أمس، في مؤتمر عبر الفيديو، آخر 
تطورات الصراع في الشرق األوسط، 
ضّم  اإلسرائيلية  الحكومة  ونيات 
الضفة  في  األردن  وغور  مستوطنات 

الغربية إلى الكيان الصهيوني.
وزي��ر  أق��دم  وه��و  أسلبورن  وق��ال 
خارجية في االتحاد األوروبّي مستمر 
ل�«وكالة  تصريحات  في  الخدمة  في 
بروكسل:  ف��ي  األل��م��ان��ي��ة«  األن��ب��اء 
المرء منطقة ال تخّصه،  »عندما يضم 
وخرقا  فادحاً  انتهاكاً  يعد  هذا  فإن 

للقانون الدولي«.
وأضاف: »يتعين علينا اآلن اتخاذ 
الضغوط«،  وممارسة  وقائي  موقف 
تخشى  أن  »إسرائيل«  على  أن  مؤكداً 

إجراءات عقابية واسعة المدى«.
بالتعاون  اإلعالم  وزارة  عقدت   {
للبحوث  الفلسطيني  ال��م��رك��ز  م��ع 
الندوة  االستراتيجية،  وال��دراس��ات 
األسبوعية بعنوان »الرد على خطوة 

الضم«.
وزارة  وكيل  ال��ن��دوة  في  وش��ارك 
ورئيس  المحمود،  يوسف  االع���الم 
والباحثون  المصري،  محمد  المركز 
والمحللون أحمد رفيق عوض، وعبد 
الخالدي،  وباسم  التميمي،  الرحمن 
وناصر الدين الشاعر، وهاني حبيب، 

وجهاد حرب.
وأجمع المشاركون على نقاط عدة 
تتصل بالتصدي للخطوات االحتاللية 
بمحاوالت  يتعلق  فيما  المزمعة 
الضم؛ من أهمها التركيز على تعظيم 
التحرير، والتصّرف على  دور منظمة 
مراحل  من  جديدة  مرحلة  ندخل  أننا 
وقعت  س��واء  المحتل  م��ع  ال��ص��راع 
الذي  األم��ر  تقع،  لم  أم  الضم  كارثة 
يتطلب االستناد الى خطوات وبرامج 
على الصعيدين الداخلي والخارجي.

المقبلة  المرحلة  أن  المصري  وأكد 
والعمل  الجهود  تكثيف  إلى  تحتاج 
كافة،  الصعد  على  ون��ش��اط  بجد 
العربية  ال��س��اح��ة  على  وال��ت��رك��ي��ز 
على  مماثل  تركيز  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
الساحة الدولية من أجل ضمان أوسع 
التفاف حول القضية الفلسطينية في 
تاريخ  م��ن  الصعبة  المرحلة  ه��ذه 

الكفاح والنضال الوطني.

ال�سام

المعني  الحكومي  الفريق  أكد   {
كورونا  لوباء  التصدي  ب��إج��راءات 
الحدودية  المنافذ  إغ��الق  استمرار 
»حظر  فرض  إلى  اللجوء  إمكانية  مع 
للمتغيرات  تبعاً  ال��ت��ام«  التجول 
تأكيده  مجدداً  بالفيروس  المتعلقة 
على أهمية الوعي من قبل المواطنين 
الحرص  درج��ات  بأعلى  والتصرف 
وال��م��س��ؤول��ي��ة ل��ن��اح��ي��ة االل���ت���زام 
باشتراطات السالمة الصحية خارج 

المنزل وداخله.
وق����ّرر ال��ف��ري��ق ال��ح��ك��وم��ي خ��الل 
عماد  المهندس  برئاسة  اجتماعه 
خ��م��ي��س رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
الليلي  ال��ت��ج��ول  بحظر  االس��ت��م��رار 
من  الفطر  عيد  فترة  خالل  المفروض 
مساء  والنصف  السابعة  الساعة 
صباح  من  السادسة  الساعة  حتى 
اليوم التالي على أن يتّم تعديل أوقات 
مباشرة  العيد  بعد  الليلي  الحظر 
مساء  السادسة  الساعة  من  لتصبح 
اليوم  حتى الساعة السادسة صباح 

التالي.

العراق

سامراء  عمليات  قائد  كشف   {
اللواء الركن عماد الزهيري، أمس، عن 
وتفجير  عائلة  مقتل  حادثة  تفاصيل 
أن  إل��ى  مشيرا  القضاء،  في  منزلها 
الذي  المنطقة  لمختار  تعود  العائلة 
تزويده  وت��م  تهديداً  بتلقيه  أبلغنا 
في  نجحوا  اإلرهابيين  لكن  بأسلحة 

قتله.
وق����ال ال���زه���ي���ري ف���ي ت��ص��ري��ح 
ال��ع��ائ��الت  »اح����دى  إن  ص��ح��اف��ي، 
البخدو  الجالم  منطقة  في  الساكنة 
المنطقة  م��خ��ت��ار  إل���ى  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
الفتاً  إره��اب��ي«،  ل��ح��ادث  تعرضت 
لتقصي  لجنة  تشكيل  »ت��م  أن��ه  إل��ى 
المقصرين  وم��ح��اس��ب��ة  ال��ح��ق��ائ��ق 
عصابات  بقايا  تسلل  طرق  ومعرفة 

داعش ومعالجتها«.

الأردن

األردن��ّي��ة  الجمعّية  أص���درت   {
بياناً  »عائدون«  والالجئين  للعودة 
لنكبة   72 ال��ذك��رى  م��ع  بالتزامن 
»اثنان  البيان:  في  وجاء  فلسطين، 
وس��ب��ع��ون ع��ام��اً ت��م��ر ع��ل��ى أط��ول 
المعاصر،  تاريخنا  في  لجوء  قضية 
إيجاد  عن  ال��دول��ي  المجتمع  عجز 
ولكن  ُتحل،  ال  ألنها  ليس  لها،  حل 
في  تسببت  دولية  أطرافاً  هناك  ألن 
هذه النكبة، ال تريد إيجاد حل عادل 
الفلسطينيين  الالجئين  إل��ى  يعيد 

حقوقهم«.

الكويت

} كشف مصدر أمني ان قرار الحظر 
المواطنين  جميع  على  يسري  الكلي 
سوى  منه  يستثنى  وال  والمقيمين 
من لديه تصريح بالخروج كل حسب 
الموافقة االمنية، بعد التأكد من طلب 
الجهات  لبعض  الخروج  الشخص 

المعنية وبشكل قليل جداً.

اأخبار الوطن
»دواع�ش« في قب�سة الأمن يك�سفون كيفّية تلقيهم تموياًل وحماية من قاعدة التنف التي تحتّلها القوات الأميركّية

مو�ضكو ت�ضيد بالجي�ش ال�ضورّي في حربه �ضد الإرهاب 

ا�ست�سهاد �سابط عراقّي وعدد من المواطنين وعنا�سر الح�سد في مواجهات مع فلول داع�ش في عدد من المناطق قرب ديالى

الكاظمي: تعافي �صورية �صي�صّب في م�صلحة المنطقة

ويتبادل مع بوتين الدعوات لزيارة مو�صكو وبغداد

الحتالل ال�سهيونّي يقّرر و�سع اليد على ع�سرات الدونمات �سمال ال�سفة

فل�صطينّيو الخارج: »النكبة« جائحة �صيا�صّية واإن�صانّية 

أوليغ  الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  أشاد 
سيرومولوتوف، أمس، بنجاح القوات الحكومية 
لمقاتلي  تسلل  محاولة  إحباط  في  السورية 

تنظيم »داعش« اإلرهابي جنوب غربي سورية.
»القوات  إن  أم��س،  سيرومولوتوف،  وق��ال 
إحباط  بنجاح  استطاعت  السورية  الحكومية 
محاولة تسلل لمقاتلي التنظيم اإلرهابي »داعش« 
في هذه المنطقة )جنوب غربي سورية(، وأنهم 

يملكون القدرة الكافية على ذلك«.
وأضاف أنه »في عام 2017 تم إنشاء منطقة 
الغربي  الجنوبي  ال��ج��زء  ف��ي  تصعيد  خفض 
واألردن  روس��ي��ا  قبل،  م��ن  بضمانة  لسورية، 

والواليات المتحدة األميركية«.
وأوض���ح »ه���ذه ك��ان��ت إج����راءات ض��روري��ة 
وصول  وتسهيل  األرض،  على  العنف  لخفض 
المساعدات اإلنسانية، وِفي عام 2018 تم إنهاء 
العمليات  نتيجة  هذه  التصعيد  خفض  منطقة 
القوات  من  وبدعم  السوري  للجيش  الناجحة 

الجوية الروسية«.
استعادة  تّمت  لذلك  »نتيجة  أنه  إلى  وأشار 
المنطقة جنوب غربي البالد إلى سيطرة دمشق، 
ذلك  في  بما  هناك،  اإلرهاب  بؤرة  على  والقضاء 
في  ال��راه��ن  الوضع  واستعادة  داع��ش  تنظيم 
مرتفعات الجوالن مع استئناف نشاط قوة األمم 

المتحدة لحفظ السالم«.
لشؤون  السامية  األممّية  المفّوضة  وكانت 
وقت  في  أعلنت  قد  باشليت،  ميشال  الالجئين، 
يستغلّون  سورية  في  المسلحين  أن  سابق، 
صفوفهم  ترتيب  إع��ادة  في  »ك��ورون��ا«  جائحة 

محلياً ومهاجمة المدنيين.
وفي سياق متصل، كشف مسلحون من تنظيم 
عليهم  القبض  السوري  الجيش  ألقى  »داعش«، 
ومساعدات  دعماً  تلقيهم  عن  شهرين،  نحو  قبل 
في  األميركية  القاعدة  من  عسكرية  وتدريبات 
التنف، مشيرين خالل مؤتمر صحافي في دمشق 
خالل  لهم  الحماية  األميركية  القاعدة  تقديم  إلى 

عملية الجيش السوري لتطهير البادية السورية 
مطلع عام 2019.

الثالثة وهم صالح جبر الضاهر،  المسلحون 
مواليد  السلفي  ال��رح��م��ن  عبد  ب��أب��ي  الملقب 
الملقب  يحيى،  سليم  وعلي   ،1998 الحسكة 
 ،1999 حمص  مواليد  الحمصي  البراء  بأبي 
صوان  بأبي  الملقب  نعمة،  الغفار  عبد  وعامر 
مواليد إدلب 2001 ، حيث ألقى الجيش السوري 
في  بدو  مواطنين  مع  بالتعاون  عليهم  القبض 
آذار/  6 في  تدمر  شمال  العمور  جبل  منطقة 

مارس الماضي.
ال��ق��اع��دة  م��ص��دره  ال��دع��م  إن  يحيى  وق���ال 
الجزراوي  سفيان  أبو  عبر  يتم  وكان  األميركية 
الحلبي  إسالم  وأبو  »داع��ش«  في  البادية  أمير 
وأب��و  ال��ب��ادي��ة  ف��ي  للتنظيم  العسكري  األم��ي��ر 

إبراهيم الدمشقي المسؤول المالي للتنظيم.
فترة  كل  تتوّجه  القيادات  تلك  كانت  وأضاف 
باألموال  محّملين  ليعودوا  التنف  قاعدة  إل��ى 
واألسلحة  والذخيرة  والوقود  الغذائية  والمواد 
»تاو«،  وصواريخ  متوسطة  رشاشات  من  وهي 
 500 بين  ما  ت��وزع  كانت  المبالغ  أن  موضحاً 
للوالي  دوالر   1000 إلى  المجموعة  ألمير  دوالر 

والعنصر المسلح.
يذهب  كان  الدمشقي  إن  الضاهر  قال  بدوره 
األم��وال  لجلب  شهر  كل  األميركية  القاعدة  الى 
ويرسل آخرين كل 15 يوماً لجلب المواد الغذائية 

والمحروقات، وخصوصاً المازوت.
وتابع: »تلقينا تعليمات واضحة بأن القاعدة 
مشيراً  لاللتباس«،  منعاً  أصدقاء،  هم  األميركية 
الى  يصل  وع��دده��م  التنظيم  »عناصر  أن  إل��ى 
األميركية  القاعدة  ف��ي  وج���دوا  مسلحاً   250
الجيش  قام  عندما   ،2019 عام  مطلع  لهم  مخباً 
آالف  عبر  واس��ع��ة  تمشيط  بعملية  ال��س��ورّي 
الحربي  الطيران  بسالح  المدعومين  الجنود 

والمروحيات«.
بادية  في  الوعر  وادي  إلى  »هربنا  وأض��اف 

داعش  في  أميرالبادية  م��ع   الشرقية  حمص 
إلى  مشيراً  الجنسية(،  )سعودي  ال��ج��زراوي 
استخدام  ع��دم  عناصره  من  ال��ج��زراوي  طلب 
أضواء  وإطفاء  الالسلكي  قبضات  وال  الجواالت 
إلى  وصل  حتى  ليالً  سار  رتل  ضمن  السيارات 

مشارف القاعدة األميركية في التنف.
تابعة  سيارات  استقبلتنا  الضاهر  وتابع 
من  مسلحون  وق��ام  الثورة«  »مغاوير  لفصيل 
السيارات  وأخذ  القاعدة  إلى  بإدخالنا  الفصيل 
أحد  األم��ي��رك��ي��ون  ع��ال��ج  حيث  منا  وال��س��الح 
المصابين وُيدعى »أبو اليمان الرقاوي« بتجبير 
 19 وبقينا  المعطلة  سياراتنا  وأصلحوا  رجله 
السوري  الجيش  عملية  انتهت  أن  إل��ى  يوماً 

لنعود إلى البادية من جديد.
الضاهر كشف أن الجزراوي أعطاهم تعليمات 
وحقوله  النفط  محطات  باستهداف  واضحة 
للجيش  ومواقع   »3 »تي  ومحطة  »شاعر«  في 
تعليمات  على  بناء  تدمر  بادية  في  السوري 
أمير  الحلبي،  قيس  تلقي  عن  وكشف  أميركية، 
مباشرة  ات��ص��االت  التنظيم،  في  المعسكرات 
عن  ُتخبره  الثورة«  »مغاوير  في  قياديين  من 

تحركات للجيش السوري من أجل استهدافها.
ومجموعة  »ت��وج��ه  إن��ه  نعمة  ق��ال  ب���دوره 
على  بناء  التنف  قاعدة  داخ��ل  إلى  سريته  من 
للتدريب على استخدام  الجزراوي  تعليمات من 
براونينغ«،  ورش��اش��ات  والو  ت��او  ص��واري��خ 
أميركيين  مدربين  يد  على  تدربوا  أنهم  موضحاً 
القياديين  أحد  البلخي  أحمد  وبمساعدة  اثنين 
قاعدة  من  المدعوم  الثورة«  »مغاوير  فصيل  في 

التنف.
مشاركتهم  ع��ن  الثالثة  العناصر  وكشف 
في  البدو  تجمعات  استهدفت  عدة  عمليات  في 
يبحثون  كانوا  منهم  ومجموعات  حمص  بادية 
منهم  شخصاً   21 قتل  عن  كاشفاً  »الكمأة«،  عن 

ورميهم في مقبرة جماعية؟
وقال الضاهر: هاجمنا رتالً للجيش السوري 

وفرضنا  الرقة  جنوب  البشري  جبل  إلى  جاء 
للجيش  أخرى  قوة  تكسره  أن  قبل  طوقاً  عليه 
ما  الثاني  اليوم  في  للمساندة  جاءت  السوري 
دفعنا للفرار باتجاه البادية، مضيفاً قمنا أيضاً 
الزملة   – السخنة  طريق  على  كمائن  بتنفيذ 
من  وجنوداً  ضباطاً  تقل  سيارات  واستهدفنا 

الجيش السوري.
بأكثر  البدو  استهدفنا  يحيى  قال  جهته،  من 
من هجوم في جبل أبو العمور شمال تدمر وقمنا 
بضرب سيارة بيك أب لهم على متنها 3 أشخاص 
السوري  الجيش  من  مجموعة  ج��اءت  أن  إل��ى 
بين  تفاوض  عملية  إلى  الفتاً  معها،  واشتبكنا 
 2018 ع��ام  ج��رت  واألميركيين  داع��ش  تنظيم 
أميركية ومن  أيضاً عن حماية  الرقة، كاشفاً  في 
التنظيم   من  عناصر  لتنقل  الكردية  الوحدات 

ضمن رتل كبير من الرقة الى دير الزور.
كوجار  س��ي��ارات   3 بحماية  انتقلنا  وق��ال 
وعربتي همر أميركية وبرفقة مروحيات أباتشي 
الدفع  رباعية  سيارات  خمس  خلفنا  وس��ارت 
تتبع للوحدات الكردية إلى أن وصلنا إلى بادية 

دير الزور.
كيفية  ع���ن  ال��ث��الث��ة  ال��ع��ن��اص��ر  وت���ح���ّدث 
دورات  إل��ى  وخضوعهم  للتنظيم  استقطابهم 
شرعية وأخرى عسكرية في معسكرات البشري 
عليها  يشرف  التي  الغربية  الزور  دير  بادية  في 

قيس الحلبي.
ت��دري��ب��ات على  ال��م��ع��س��ك��رات  وت��ض��م��ن��ت 
 16 إم  أميركية  بنادق  بينها  متنّوعة  أسلحة 
كما  للدروع،  مضادة  وصواريخ  وكالشينكوف 
التابع  الخالفة  ألشبال  معسكر  في  نعمة  شارك 

لتنظيم »داعش«.
وقال يحيى أتبعنا ذلك دورات شرعية مدتها 
عاماً   19 الى   18 بين  ما  ألعمار  تقريباً  شهرين 
فيها  وتعلمنا  مختلفة  جنسيات  أبناء  وضمت 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية، يتم بعدها إجبارنا 
لكوننا  انتحارية  عمليات  لتنفيذ  الخضوع  على 

بأعمار صغيرة.
لبنان  في  عملية  نفذ  شخص  »هناك  وق��ال 
وآخر في تركيا وثالث في مناطق سيطرة الدولة 

السورية«.

مصطفى  ال��ع��راق��ّي��ة  الحكومة  رئ��ي��س  أك��د 
المنطقة مرهون باستقرار  أّن استقرار  الكاظمي، 

العراق وسورية.  
السفير  استقباله  خالل  جاء  الكاظمي  موقف 
الدندح،  جدعان  سطام  ال��ع��راق  في  ال��س��ورّي 
أّن »تعافي سورية سيصّب بدوره في  الى  الفتاً 

مصلحة العراق«.
الكاظمي  ال��ى  التهنئة  ق��ّدم  ب��دوره،  الدندح 
لتوليه رئاسة الحكومة، وسلّمه رسالة خطّية من 
رئيس الوزراء السوري عماد خميس، يؤكد فيها 
واإلجراءات  العراقّية  الحكومة  بتشكيل  تفاؤله 

والقرارات التي اتخذتها.
»تتطلع  سورية  أّن  على  الرسالة  وش��ددت 
الى دعم العراق بقيادة الكاظمي، وكذلك  تعزيز 
األمن واالستقرار، خصوصاً التعاون في مواجهة 

داعش«. 
في  الروسّي  السفير  أيضاً  استقبل  الكاظمي 
بالده  أّن  م��ؤك��داً  ماكسيموف،  مكسيم  بغداد 
»ُتعّول على دور موسكو من أجل تحقيق الهدوء 
الروسّية  الشركات  عمل  وتسهيل  المنطقة،  في 

في النفط والغاز والكهرباء«. 
خطية  تهنئة  للكاظمي  نقل  الروسي  السفير 
ال��وزراء  ورئيس  بوتين  فالديمير  الرئيس  من 
لزيارة  دع��وة  تضّمنت  ميشوستين،  ميخائيل 

موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس األمن.
مصطفى  العراقي  ال���وزراء  رئيس  أّن  يذكر 
اليمين  أدوا  الجدد،  ال��وزراء  من  وعدد  الكاظمي 
نيل  بعد  الحالي،  أيار/مايو   7 يوم  الدستورية 

الحكومة ثقة البرلمان.
الحكومة  رئيس  ق��دم  مّتصل،  سياق  وف��ي 
الرئيس  إلى  الكاظمي، دعوة  العراقية، مصطفى 

الروسي، فالديمير بوتين لزيارة بغداد.
العراقية  الحكومة  عن  صدر  بيان  في  وجاء 
الروسي في بغداد،  السفير  الكاظمي استقبل  أن 
خطية  تهنئة  نقل  ال��ذي  ماكسيموف،  ماكسيم 
ميخائيل  الروسي،  ال��وزراء  ورئيس  بوتين  من 

ميشوستين.
دعوة  تضّمنت  التهنئة  أن  إلى  البيان  وأشار 
روسيا  دع��م  وتأكيد  موسكو  لزيارة  الكاظمي 

للعراق في مجلس األمن.
على  وميشوستين  بوتين  الكاظمي  وشكر 
رسالتهما، وأكد اعتزاز العراق بالعالقة الوثيقة 
المجاالت  في  تعزيزها  إلى  وتطلعه  روسيا  مع 

السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية.
بزيارة  سعيداً  »سيكون  إنه  الكاظمي  وقال 
الروسي  الدور  على  يعّول  العراق  وإن  موسكو، 
وتسهيل  المنطقة  في  الهدوء  تحقيق  أجل  من 
النفط والغاز  الروسية في مجال  عمل الشركات 
بين  المشتركة  اللجان  وتفعيل  وال��ك��ه��رب��اء 

البلدين«.
عن  ناسفة  ع��ب��وة  انفجار  أس��ف��ر  م��ي��دان��ي��اً، 
شمالي  رائ��د  برتبة  عراقي  ضابط  استشهاد 
األمني،  اإلع��الم  خلية  أعلنت  حسبما  ب��غ��داد، 

أمس.
»عبوة  أن  فيه  أوضحت  بيان،  في  ذلك  جاء 
تابعة  ق��وة  على  أم��س،  أول  انفجرت،  ناسفة 

في  بغداد  عمليات  قيادة  األول  مغاوير  لفوج 
أّدى  »االنفجار  أن  وأضافت  الطارمية«.  قضاء 
إلى استشهاد ضابط برتبة رائد ومقاتل وجرح 

أربعة آخرين«.
وكانت عناصر »داعش« اإلرهابي، المتسللين 
مجاورة،  عربية  دول��ة  ح��دود  من  العراق،  إلى 
التي  الصحراء«  »أسود  سطرتها  فادحة  خسائر 

تضم أقوى المقاتلين العراقيين، غربي البالد.
وتواصل القوات العراقية، بمشاركة المقاتلين 
من الحشد العشائري، في ثلث مساحة العراق، 
دول،  ثالث  بين  الحدودية  الصحراء  في  غرباً، 
اإلرهابي  »داعش«  عناصر  فلول  لتدمير  تقّدمها 

المتسللين.
األنبار،  غربي  حديثة  قضاء  مقام  قائم  وأكد 
أن  أمس،  تصريح،  في  الجغيفي،  حميد  مبروك 
والحشد  الجزيرة،  وعمليات  األمنية،  القوات 
فلول  لمالحقة  واجبات  يومياً  تنفذ  العشائري، 
»داعش« اإلرهابّي، في صحراء المحافظة، غربي 

البالد.
»داع��ش«  عناصر  تمركز  الجغيفي  وكشف 
من  تسللهم  بعد  األنبار،  صحراء  في  اإلرهابي، 
لعدم  وسورية،  العراق  بين  المفتوحة  الحدود 

ضبطها.
استشهد عدد من المواطنين وعناصر الحشد 
العراقي في مواجهات مع فلول داعش  الشعبي 

في عدد من المناطق العراقية.
تسلل  محاوالت  الشعبي  الحشد  بصّد  وأفاد 
الفارسية بجرف  لعناصر من داعش في منطقة 

وفي  ب��غ��داد،  العاصمة  غ��رب  جنوب  الصخر 
منطقة المزاريح في سامراء في محافظة صالح 

الدين.
  كما تمّكن األهالي من إحباط هجوم لداعش 
على قرية المبارك في خانقين بمحافظة ديالى، 
قوات  أن  الماضي،  الثالثاء  مصادر،  اكدت  فيما 
عملية  ن��ف��ّذت  الشعبي،  بالحشد   88 ال��ل��واء 
ل�«داعش«  تسلل  محاولة  إلحباط  استباقية  
في سلسلة جبال حمرين شمال محافظة صالح 

الدين، والمحاذية لحقلي عجيل وعالس.

الحشد  من  قوة  عثرت  مايو  أي��ار/   12 وفي 
ضمن  مخبأ   14 على  األمنّية  والقوات  الشعبي 
محافظة  غرب  الرابعة،  الصائمين«  »ثأر  عملية 

صالح الدين، وتّم تدميرها.
»ث��أر  عملية  م��ن  الرابعة  المرحلة  وب���دأت   
الصائمين« التي تنفذها القوات األمنية العراقية، 
محافظة  في  الثالثة  المرحلة  من   االنتهاء  بعد 
صالح الدين، وال تزال القوات األمنية المشتركة 
في  »داعش«  تنظيم  خاليا  لتعقب  العملية  تنفذ 

محافظة ديالى أيضاً.

أم��س،  ال��خ��ارج،  لفلسطينيي  تجمع  ق��ال 
سياسية  جائحة  ذك��رى  ه��ي  »النكبة«  إن 
من  الفلسطيني  الشعب  القتالع  وإنسانية 

أرضه قبل 72 عاماً.
الشعبي  للمؤتمر  ب��ي��ان  ف��ي  ذل���ك  ج���اء 
بمناسبة  بيروت(  )مقره  الخارج  لفلسطينيي 
مايو/  15 الموافق  الفلسطينية  النكبة  ذكرى 

أيار من كل عام.
الفلسطينية  القضية  أن  البيان  وأوض��ح 
هي جوهر الصراع في المنطقة، وأن العالمين 
شركاء  العالم،  وأح��رار  واإلسالمي  العربي 
الصهيوني  الكيان  ضد  النضال  مرحلة  في 

لتحرير األرض.
الثانية  ال��ذك��رى  ال��ي��وم  »ت��ح��ّل  وت��اب��ع: 
ظل  ف��ي  الفلسطينية،  للنكبة  والسبعون 
جمعاء،  البشرية  تجتاح  صحّية  جائحة 
فصولها  بدأت  وإنسانّية  سياسّية  وجائحة 
باقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه قبل 72 

عاماً«.
النضال  لمسيرة  العودة  إلى  البيان  ودعا 
»الكفاح  رأسها  وعلى  المتاحة  السبل  بكافة 
المسلح«، ووقف كل أشكال التعاون والتطبيع 
اعتراف  أي  وسحب  الصهيوني،  الكيان  مع 

بكيانه غير الشرعّي.
بالوحدة  الفلسطينية  الفصائل  وطالب 
لمواجهة  وطنّية  وقواعد  أسس  على  والعمل 
االحتالل، مشدداً على أهمية النهوض بالواقع 
ذروته  التردي  من  بلغ  الذي  الرسمي  العربي 

في »الهرولة غير المسبوقة للتطبيع«.
االحتالل  سلطة  ب��ق��رار  التجّمع  ن��ّدد  كما 
الضفة  في  فلسطينية  أراٍض  لضّم  الصهيوني 
المدينة  معالم  وتغيير  المحتلة،  الغربية 

المقدسة، وفق البيان ذاته.
الخارج«  لفلسطينيي  الشعبي  و«المؤتمر 
آالف   6 نحو  تأسيسه  في  ش��ارك  تجّمع  هو 
وأعلن  العالم،  دول  مختلف  من  فلسطيني 
بتركيا،   2017 فبراير/شباط  في  إطالقه  عن 

ويتخذ من بيروت مقراً له.
»النكبة«  مصطلح  الفلسطينيون  وُيطلق 
على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي 

.1948 »عصابات صهيونية مسلحة« عام 
وشهد هذا العام تأسيس الكيان الصهيونّي، 
ما اضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة 
ديارهم، هرباً من »مذابح« ارتكبتها عصابات 
ألف   15 نحو  استشهاد  إلى  أدت  صهيونية، 

فلسطيني، بحسب تقرير حكومي فلسطيني.
ظلوا  لكنهم  آخرين،  آالف  تهجير  ت��ّم  كما 
لسيطرة  خضعت  التي  األراضي  نطاق  داخل 

العدو الصهيوني الحقاً.
الفلسطينيين  الالجئين  عدد  إجمالي  وبلغ 
إحصاء  أح��دث  وف��ق  ماليين،   5.6 ح��وال��ي 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

)األونروا( عام 2019.
وفي سياق متصل، أعلن ما يسّمى »مجلس 
عن  الغربية«  الضفة  ش��م��ال  مستوطنات 

الزراعية  ال��دون��م��ات  ع��ش��رات  اقتطاع  نية 
إلى  مستوطنة  توسعة  لصالح  الفلسطينية 
شمال  جنين  مدينة  م��ن  الغربي  الجنوب 

المحتلة. الضفة 
عطاًء  طرح  أنه  للمجلس  بيان  في  وج��اء 
بمحاذاة  للفتيان  استجمام  ق��ري��ة  إلق��ام��ة 
مستوطنة »ريحان« شمال الضفة وأن القرية 
ستقع على 37 دونماً زراعياً من أراضي القرى 

القريبة.
المجلس  نشره  ال��ذي  اإلع���الن  ف��ي  وج��اء 
أنه  داغ��ان«  »يوسي  رئيسه  يد  على  وموقع 
لغايات  دون��م   37 مساحة  تخصيص  ينوي 

إقامة القرية قرب المستوطنة المذكورة.
الفترة  خالل  االحتالل  سلطات  وصّعدت 
أراٍض  على  االستيالء  ق��رارات  من  الماضية 
فلسطينية في مناطق مختلفة لصالح مشاريع 
الحرم  أراضي  مصادرة  أخطرها  استيطانية، 

اإلبراهيمي في مدينة الخليل.
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رعب �صهيونّي من موجة 

عملّيات جديدة للمقاومة 

لموجة  مقّدمة  عن  عبارة  األخيرة  العمليات  تكون  أن  من  خشيتها  عن  صهيونية  أمنية  مصادر  أعربت 
عمليات جديدة والتي بدأت بعملية طعن في كفار سابا بداية شهر رمضان وتبعتها عمليات عدة.

ومع ذلك يسود االعتقاد بأن سلسلة العمليات األخيرة ليست منظمة وتم تنفيذها بشكل فردي ولكنها 
مستلهمة من نجاح عملية إلقاء الطوبة على الجندي في يعبد قبل أيام ما تسبب بمقتله على الفور.

بينما لم يتم بعد الدفع بقوات جديدة إلى الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من مصادفة اليوم لذكرى 
النكبة الفلسطينية والخشية من مواجهات في المناطق الفلسطينية.

وفيما يتعلق بتحقيقات العملية ذكرت قناة »كان« العبرية أن االعتقاد السائد لدى األمن الصهيوني هو 
بأن المنفذ معتقل لدى الشاباك، ولكن لم يتم تحديده بعد وأنه لم يكن ينتمي لخلية منظمة.

وفي هذه األثناء حدث تدهور على صحة الجندي المصاب بعملية الدهس التي وقعت الخميس ووصفت 
جراحه بالخطيرة بعد بتر قدمه ومعاناته من جروح وإصابات متعددة.

التحاد الأوروبّي يبحث التوافق على �صيغة 

م�صتركة للرّد على مخططات ال�صم ال�صهيونّية

يبحث وزراء خارجية االتحاد األوروبي، في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، اإلجراء الذي يمكن أن يتخذه االتحاد 
إذا دفع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قدماً بخطط ضم الضفة الغربية في األشهر المقبلة.

وجرى تحديد االجتماع بناء على موعد تنصيب الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة نتنياهو، الذي كان مقرراً 
الخميس، إال أن خالفات على توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب »الليكود« أدى إلى تأجيل مراسم التنصيب إلى 
غد األحد. واستناداً لالتفاق االئتالفي بين نتنياهو ورئيس حزب »أزرق - أبيض« بيني غانتس، يمكن أن تقدم 

الحكومة الجديدة اقتراحاً لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قبل األول من تموز المقبل.
ويسعى وزراء خارجية االتحاد األوروبي إلى التوافق على موقف إذا أقدم الكيان الصهيوني على هذه الخطوة.

وأدان االتحاد المكّون من 27 دولة، التوسع االستيطاني الصهيوني، وحذر من خطط الضم، ويفّكر بجدية في 
طرح إجراءات في ما يتعلق بآليات الرد على الخطوة الصهيونية بالضم في حال تّمت.

مواقف  لفهم  جداً  مهم  االجتماع  هذا  إن  بوريل،  جوزيف  األوروبي  باالتحاد  الخارجية  السياسة  منسق  وقال 
جميع الدول ال�27 بشأن »احترام القانون الدولي، وكيف يمكننا الرّد على هذا الضم في حال أعلن، وتوضيح موقف 

االتحاد األوروبي«.
موقفها  خلف  االقتصادي  أوروبا  ثقل  وضع  إلى  بوريل،  دعا  اشتية،  محمد  الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  وكان 

السياسي الرافض للتهديد الصهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية.
ودعا اشتية أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسالم من أجل فلسطين، تشارك فيه كل 
المتحدة مصداقيتها في توّسط العملية  الواليات  الدولية، وتلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت  القوى 

السياسية بانحيازها لحليفها الكيان الصهيوني.
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!Ohó°ùe ≥jôW »a â°ùµjôH

 W�u� ÂU�� w� ¨f�√ årNK�√ W�O�ò s� b�b� s� ÊuÒO�UD�d��«Ë ÊuO�Ë—Ë_« »d�√
 ZzU��  ‰u�  …b�«e��  „uJ�  j�Ë  ¨X�J�d�  bF�  W�öF�«  ‰u�   U��U�L�«  s�  W��U�

ÆsO�dD�« sO� b�«e�� d�u� q� w�  U{ËUHL�«
 ‰ö�  tOO�—U�  ‰UAO�  X�J�d�  nK�  w??�  s??O??O??�Ë—Ë_«  sO{ËUHL�«  dO��  s??K??�√Ë
 sJ�  r�  ¨WF{«u�L�«   «uD��«  iF�  ¡UM���U�ò  t??Ò�√  q��Ëd�  w�  w�U��  dL�R�
 W�u��«  Ác??�ò  ÒÊ√  Î «d��F�  ¨åVF�_«  ¨Èd??�_«   UHKL�«  w�  ÂÒbI�  Í√  oOI��  ÊUJ�ùU�

Æå‰U�x� W�ÒO��
 r�  Íc??�«  qO�C�«  ÂbI��«å?�  X�Ëd�  bOH�œ  w�UD�d��«  ÷ËUHL�«  œÒb??�  ¨t�N�  s�
 WK�IL�«   U{ËUHL�«  W�u�  q��  w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  ZN�  w�  dOOG�å?�  Î U��UD�  ¨åÁ“«d??�≈

ÆåÊ«d�e� s� ‰Ë_« w�
 b�b� ôò ÎözU� Ÿu��_« «c� ÂU�� w� l{u�«  U{ËUHL�« s� V�d� —bB� h Ò��Ë
 XG�Ë Î̈ U�e� d��√ … ÒdL�« Ác� X�U� w��«  U�œU�L�« …d�� UL�— ¡UM���U� fLA�« X��

ÆåÎ U�UO�√ W�uA��« iF� UNOK�
 Ÿu��_« Î UH�«Ë ¨å…—Ëb�« Ác� ‰ö� ÎöOK� …d�M�« XFH�—«ò d�¬ w�Ë—Ë√ —bB� ‰U�Ë

Æåj���ò t�Q�
 ‰ËU��  UL�  W�d�A�  W??�ƒ—  »U??O??�  w??�  Òd??L??�  X??�u??�«Ë  UM�UJ�  ÕË«d???�  U??M??�√ò  `???{Ë√Ë

ÆåtO�≈  q�u��«
 ‰u�  Èd��  Î U�uJ�  —U�√  U�  ¨qAH�  ÊU�O�  W�UN�  w�  …dO�_«   U�œU�L�«  XN��«Ë
 W�UN� ‰uK�� UNOK� oH�L�« WKNL�« sL{ o�«u� v�≈ q�u��« vK� q��Ëd�Ë ÊbM� …—b�

ÆWM��«
 q�œ ¨w??�U??�??�« Êu??�U??� 31  w??� w?????�Ë—Ë_« œU???�???�ô« s??� Î U??O??L??�— r??N??�Ëd??� b??F??�Ë
 Â«e��ô« UN�ö� ÊuK�«u� ¨w�U��« ÂUF�« W�UN� v�� b�L� WÒO�UI��« WK�d� ÊuO�UD�d��«

Æw�Ë—Ë_« œU��ô« dO�UFL�
 WK�dL�«  b�bL�  r�O�  ÊU??�  Ê≈  Ê«d??�e??�  w�  Î UOzb��  «Ë—Òd??I??�  Ê√  sO{ËUHL�«  vK�Ë

Æ÷ËUH�K� WO�U{≈ WKN� rN�H�√ `ML� WÒO�UI��ô«
 UN���  w��«  WK�K��«  s�  r�d�«  vK�  Î̈ UF�U�  Î UC�—  …dJH�«  Ác??�  i�d�  ÊbM�  sJ�
 d�� Íd�� X�U� –≈ UNKJ� w� UL� ¨ U{ËUHL�« ‰Ëb� w� Òb���L�« U�Ë—u� ”ËdO�

Æu�bOH�«
 ¨©WKNL�« b�bL�® s� ¡UMG��ô« WO�UJ�S� W�UM� vK� ÊËb��ò w�Ë—Ë_« —bBL�« oÒK�Ë
 sOO�UD�d��«ò  Ê√  Î «d��F� ¨åoDM� WK�  d�_«  w� sJ� Æp�– s� wMG��� ·u� w�U��U�Ë

ÆåW�œUB��« …dOB� WKI� Êd�I� WO� ¡u� ÊËdNE�
 v�≈ Èu� ÍœR� s� WKNL�« b�bL�ò ÒÊ√ Ÿu��_« lKD� w� w�UD�d� ÀÒb��� `{Ë√Ë
 w�  …b�b�   UL�U��  b�b��  rÒ��O�Ë   U�dAK�  W��M�U�  ÷uLG�«  ©ÆÆÆ®  b�√  W�U�≈

Æåw�Ë—Ë_« œU��ô« WO�«eO�
 l�«Ë  ‚U??H??�«å???�  Êu??O??�Ë—Ë_«  V�UD�  –≈  ¨‚U??H??�ô«  qJ�  ÎU??C??�√  ·ö??�??�«  ◊UI�  s??�Ë
 ‰œU�� ‚UH�«ò v�≈ …b��L�« WJKLL�« vF�� ULO� ¨åW�öF�« qL�� ‰ËUM�� ÕuL�Ë ‚UDM�«
 ÷ËUH��«  WO�UJ�≈  l�  ¨«bM�  l�  Òw??�Ë—Ë_«  œU��ô«  t�d�√  Íc�«  ŸuM�«  s�  ÒÍœUO��«  Òd�

ÆåtO�≈ ·UC� WMOF�  U�UD� ‰u� …œËb�� ’uB� ÊQA� Î UI�ô
 Èd��  U�uF� ÊËb� WK�UL�  U�UH�«  Â«d�≈  sJLL�«  s�ò  t�√  X�Ëd� bOH�œ  È√—Ë

Æå…d�«u�L�« WKNL�« ‰ö�
 WJKLL�«  l�  Í—U��  ‚UH�«  vK�  WI�«uLK�  Î «œ«bF��«  Íb��  ô  Òw??�Ë—Ë_«  œU��ô«  sJ�
 w�O��«Ë  w�UL��ô«  bOFB�«  vK�  W��UML�«  ÊQA�   U�UL{  l�  o�«d�  «–≈  ô≈  …b��L�«
 U�  u??�Ë  ¨t??�«u??�√  vK�  j�«uC�«  s�  Ì‰U??�  œUB��«  ÂUO�  Âb??�  sLC�  UL�  ¨w��dC�«Ë

ÆÂU� qJA� ÊuÒO�UD�d��« tC�d�
 t�Ë w� WO�Ozd�« W�IF�« u� w�Ë—Ë_« VKDL�« «c�ò Ê≈ w�UD�d��« ÷ËUHL�« ‰U�Ë
 w�Ë—Ë_« Êu�UI�U� q�I��L�« w� W�eK� ÊuJ� Ê√ i�d� ÊbM� Ê_ ‚UH�« v�≈ q�u��«

ÆåWO�Ë—Ë_« b�«uI�« Ë√
 s�  VKD�  w??�Ë—Ë_«  œU��ô«ò  Ê≈  ¨f??�√  WO�UD�d��«  W�uJ��«  r�U�  ÀÒb���  ‰U??�Ë
 UNF� Âd�√ w��« …œUO��«  «– Èd�_« ‰Ëb�« s� t�KD� UL� dO�J� d��√ …b��L�« WJKLL�«

Æå U�UH�«
 Êu{ËUHL�«  b ÒNF�  WO�U���«  WG�U�  W�Q��  w??�Ë  ¨pL��«  bOB�  oKF��  U�  w??�Ë
 h�K�  Î UB�  Ÿu��_«  «c??�  …b��L�«  WJKLL�«  X�b�Ë  ¨å“uL�  q��  UN�u�  o�«u��«å?�
 U� u�Ë ¨UN�UO� w� bOB�« hB� ‰u� ÎU�uM� ÷ËUH��«  …œU�≈ v�≈ u�b�Ë ¨UNH�u�

Æw�Ë—Ë_« œU��ô« tC�d�
 `{«Ë  qJA�  W??�“«u??�??�  dO�   U�O�d�  vK�  WI�«uL�«  UMMJL�  ôò  X??�Ëd??�  œÒb???�Ë

Æåw�UD�d��« pL��« bO� ŸUD� `�UBL� WH�U��Ë
 W�u��«  bI�  d{U��«  X�u�«  w�  l�u�L�«  s�  ‰«“  U�  ¨w�U��«  ‚“QL�«  s�  r�d�U�Ë

ÆÊ«d�e� s� ‰Ë_« w�  U{ËUHL�« s� WK�IL�«

 s�—U�  sLOK�  …b��L�«  r??�_«  ÀuF��  mK�√
 ÊQ�  ¨f???�√  w??�Ëb??�«  s???�_«  fK��  YOH�d�
 ÎU�ÒbI�   “d�√  sLO�«  w�  W�—U��L�«  ·«d??�_«ò

Æå—UM�« ‚ö�≈ n�Ë vK� ‚UH�ô« u�� Î «dO��
 q�√  s??�  …b??�b??�  W�ËU�L�  YOH�d�  ÂU??�Ë
 ÂUF�« sO�_« …u�œ bF� sLO�« w� W�bN� q�u��«
 —«–¬  23  w� f�dO�u� uO�uD�√ …b��L�« r�ú�
 v�� WOL�UF�«  U�«dB�« w� —UM�« ‚ö�≈ n�u�
 W�zU� W��UJ� vK� eO�d��«  s� r�UF�« sJL��

ÆU�Ë—u� ”ËdO�
 ÍœU� —uBM� t�—b�� W�uJ�� YOH�d� ÂÒb�Ë
 n�Ë ’uB��  U�d�I� …œu�� ¨tK�« —UB�√Ë
  «¡«d�ù«Ë ¨ ÒwM�u�« bOFB�« vK� —UM�« ‚ö�≈
 WOKLF�«  ·UM���«Ë  ¨W�œUB��ô«Ë  WO�U��ù«

Æq�U� u�� vK� WO�UO��«
 15  s� n�RL�« s�_« fK�L� YOH�d� ‰U�Ë
 ¨ U{ËUHL�« Ác� w� Î «dO�� ÎU�bI� U�bN�ò Î«uC�
 vK�  —UM�«  ‚ö�≈  n�u�  oKF��  U�  w�  W�U�

ÆåwM�u�« bOFB�«
 s�  ¡e??�  —UM�«  ‚ö??�≈  n??�Ë  sJ�ò  ·U??{√Ë
 Æq�UJ�U�  UNOK�  WI�«uL�«  s�  Òb�  ô  l�Ë√  W�e�
  «¡«d�ù« iF� ÊQA�  U�ö� „UM� ‰«e� ôË

ÆåW�e��« pK� w� W�œUB��ô«Ë WO�U��ù«
 W??O??�U??�??�ù«   «¡«d??????�ù«  p??K??�ò  Ê√  d????�–Ë
 ”ËdO�  W��UJL�  ÎUC�√  W�—Ëd{  W�œUB��ô«Ë
 q� w� ·ËdF� dO� ‰bFL� dA�M� Íc�« U�Ë—u�

ÆåWCH�ML�« h�H�«  U�u���
 sLO�« ÊUJ� s� W�L�« w� 80  u�� ÃU���Ë
  «b�U��  v�≈  WL��  ÊuOK�  24  r�œb�  m�U��«
 wAH�  s�  W�U�ù«   ULEM�  vA��Ë  ¨WO�U��≈
 —u�b�  q�  w�  W�—UJ�  —cM�  …dO�u�  ”ËdOH�«
 Ÿu��«  —UA��«Ë  sLO�«  w�  w�B�«  ÂUEM�«

ÆŸ«eM�« s�  «uM� bF� ÷dL�«Ë
 ÷uH�  VzU�  ÂUNGMO�U�«—  gO�«—  ‰U�Ë

 Ê≈  WO�U��ù«  ÊËRA�«  oO�M��  …b��L�«  r�_«
 U�Ë—u� ”ËdOH� …b�R� W�U�≈ W�U� 72 „UM�ò

Æå…U�Ë W�U� 13 p�– w� UL� ¨sLO�« w�
 o��  wMLO�«  V??F??A??�«ò  YOH�d�  ‰U???�Ë
 Ác�  …dO�Ë  ¡j??�  s�  ◊U��ùU�  Á—uF�  w�
 Ác�  qKJÔ�  Ê√  ÎUFOL�  q??�Q??�Ë  Æ U??{ËU??H??L??�«

ÆåÕU�M�U� ÎU��d�  U{ËUHL�«
 WO�U�uK�b�«   ôËU??�??L??�«  s??�  r??�d??�U??�Ë
 q�«u� ÍœuF��« n�U���«  «u� ÒÊ√ ô≈ WzbN�K�
 o�UML�«  dzU�  vK�  UN�«—U�  sA�Ë  UN�«Ëb�
  «uI�«  r�U�  Àb��L�«  ‰U??�  YO�  WOMLO�«
 Èu�ò ÒÊ≈ l�d� vO�� bOLF�« WOMLO�« W�K�L�«
 WO�u��   UOKL�  10  s�  d��√  XM�  Ê«ËbF�«
 eF�Ë  l�UC�«Ë  ¡UCO��«Ë  »—Q�Ë  ·u��«  vK�

Æåw{UL�« Ÿu��_« ‰ö� …bF�Ë
 w�dO�_« ÍœuF��« Ê«ËbF�«ò ÒÊ√ v�≈ —U�√Ë

 …bF�   UE�U��  vK�  W�u�  …—U�  258  s�
 ·u��«Ë  »—Q??�Ë  ¡UCO��«Ë  t��Ë  ¡UFM�Ë

Æåw{UL�« Ÿu��_« ‰ö� l�UC�«Ë
 Ê«ËbF�«  «—U� w�UL�≈ mK� ¨qO�UH��« w�Ë
 d��√ w{UL�« ÊU�O� 9  cM� WOz«bF�« t�UOKL�Ë
 1068  s� d��√ qK��Ë WO�u�� WOKL� 86  s�

ÆW�u� …—U�
 ¨f�√  ¨¡UFM�  w�  w�d��«  Âö�ù«  ŸÒ“Ë  UL�
 WÒOMLO�«  W�K�L�«   «uI�«  sÒJL�  `{u�  b�UA�
 WÒ�dJ��  l�«u�  vK�  …dDO��«  …œUF��«  s�
 ¡UCO��« WE�U�� ‚d� WO�U� ‚u� vK� WKD�
 t�— b��  «u� …dDO� X�� X�U� sLO�« j�Ë

ÆÍœU� —uBM�
 W�ÒuM��  dzU�–Ë  W�K�√  b�UAL�«  dNE�Ë
  UÒO�¬ s� œb� dO�b� v�≈ W�U{≈ UN�UM��« Èd�

ÆUN�«d��«Ë UN�UMOB��Ë ÍœU�  «u�

áq«æª«dG äÉ¡ÑédG ∞∏àîe »a √ó«©°üJ π°UGƒj q…Oƒ©°ùdG ¿Ghó©dG
kÉÑjôb áfó¡d π°UƒàdGh äÉ°VhÉØªdG ìÉéæH πeCÉj å«ØjôZh

 (1¢U áªàJ) ... Éªc á°SÉ«°ùdG

 WO�—U��« d??�“Ë …—U??�“ X??�√  ¡U??M??�_«  Ác??� w�
 Ã—U� t� v�Ë_« w�Ë VO�√ q�� WF�d��« w�dO�_«
 dH��« lM� —«d� ÊU�d� ¡b� cM� …b��L�«  U�ôu�«
 ¨U�Ë—uJ�«  ¡U�Ë —UA��« d�«  sDM�«Ë t�c��« Íc�«
  U�œU�L�« W�u� VI� —b� Íc�« „d�AL�« ÊUO��«
 —«œ —«u��« ÒÊ« ÊUO��« w� d�– tHO{Ë u�UOM�� sO�

∫ sO�DI� ‰u�
 w�  u�  Íc�«Ë  —u�cL�«  rC�«  —«d�  ‰u�  v�Ë_«
 Íc�«Ë  ÊdI�«  WIH�  w�  Í—u�L�«  bM��«  ”U�_«
 fOzd�«  W�ƒ—  ÊU�dO�_«  tOL��  U�  tO�«u�  —Ëb�
 —œUBL�«  iF�   —U�√Ë  ÆÂö��«  WOKLF�  V�«d�
 WO�dO�_«  …—«œù«  r�œ   b??�√   U�œU�L�«  Ê√  v�≈
 d�“u�« Ê√  d�– Èd�√ —œUB� ULO� ¨rC�« WOKLF�
 Y�d��« tOK� ©vML� ®Ë√ u�UOM�� s� VK� w�dO�_«
 ¡U�—  V���  UL�—  ¨rC�«  s�  t�ö�≈  w�  öOK�
 q�«d� vK� ÁcOHM��Ë —«dI�«  Êö�≈ dO�Q�� w�œ—√
 sJ�Ë  ¨Ád�dL�  WO�œ—_«  W�uJ��«  lOD���  UL��—
 rK� wL�— qJA� U�√ ¨sE�« V�«c� w� V�c� p�–
 ÂU�_« tHAJ�� U� u�Ë ¨»U��_« —œUBL�« `{u�
 WI�ö�L�«   U��dB��«Ë  lzU�u�«  sJ�  ¨WK�IL�«
 uO��u� ÊU�� vK� Ë√ iO�_« XO��« s� …—œUB�«
 ¨WOKOz«d�«  WOK�«œ  W�Q��  ÒrC�«  d��F�  ÎUOB��

 ÊU�b�d�  bO�«œ  w�dO�_«  dOH��«  WK�UI�  w�  Ë√
 ÒÊ√ v�≈ dOA� ô Î «d�R� åÂuO� qOz«d�≈ò WHO�B�
 qO�Q�� w�dO�_« d�“u�« t� ÂÒbI� b� ÎUOML� Ë√ ÎUDG{

ÆÒrC�« —«d� w� Y�d��«Ë
 u�UOM��  ≠  uO��u�   U??�œU??�??�  w??�  WO�U��«
 …—Ëd??{Ë  w�«d�ù«  ◊UAM�«  d�U��  ‰u�  X�U�
 —Ëb�« qLA� d�√ u�Ë ¨Áœ«b�≈ œ—«u� lD�Ë tC�uI�
 ¨tK�« »e� l�D�U�Ë ‚«dF�«Ë W�—u� w� w�«d�ù«
 W�dJ��  «b�Ë V��� w�dO�√ —«d� p�– o��Ë
 WO�dO�√ W��— s� œÒœd� U� r� ¨ZOK��« s� WO�dO�√
 Âö��« kH�  «u� w� W�—UAL�« s� »U���ôU�
 Âö��«  WO�UH�«  lO�u�  cM�  ¡UMO�  w�  WD�«dL�«
 V�U� …b�UF�® 1978 ÂU� WOKOz«d�ù« ≠ W�dBL�«
 W�dI�  WO�dO�√  ÀU��√  e�«d�   —U�√  b�Ë  Æ©bO�«œ
 »U��√  Ê√  WL�U��«  U�dz«ËœË  U�œö�  W�UO�  s�
 e�«d�   √—  ULO�  ¨WO�UL�«  UN�U��√  UN�  »U���ô«
 —UON�« V��� u� WIDML�« s� »U���ô« ÒÊ√ Èd�√
 Íc�«  d�_«  ¨tOK�  VKD�«  ÷UH��«Ë  jHM�«  dF�
 sJ�Ë  Î̈UO�O�«d��«  vÒ�b��  WIDML�«  WOL�√  qF�
 —UB��«  ZzU��  w�  V���«   b??�Ë  W��U�  e�«d�
 V�U�� v�≈ œU� t�√Ë Ê«d�≈ tM� w�UF� Íc�« q�uD�«
 nKL�«  w�  w�«d�ù«  ◊Ò—u��«  ·ö�√  v�≈  r�  WOK�«œ

 —UF�Q�  ÒœU��«  ÷UH��ô«  v�≈  Î «dO�√Ë  ¨Í—u��«
 b�  Ê«d??�≈  ÒÊ√  rN�U�U���  wMF�  p�c�  ¨‰Ëd���«
 Ê√ vK� …—œU� dO� UNKF� Íc�« b��« v�≈ XHF{
 Ë√  WO�dO�_«  `�UBLK�  ÎUO�O�«d��«  Î «b�bN�  q�L�

ÆåqOz«d�≈ò ?� ÎU�œu�Ë Î«b�bN�
 ÊU�O� lKD� cM� W�—u� w� åqOz«d�≈ò »dC�
 bO�«  WIKD�  wN�  q�«u��  t��  qJA�  w{UL�«
 bO�«  WK�J�  Ëb��  W�—u��«  W�uJ��«  ULO�  Î̈UO�dO�√
 w� sOO�«d�ù« ·bN���  U�dC�« ÒÊ√ l�Ë Î̈UO�Ë—
 ÒfL�Ë W�—u��« ÷—_« vK� Òr�� p�– Ê√ ô≈ ¨W�—u�
 w�  Êu??O??�«d??�ù«Ë  ¨UN��UB�Ë  UNM�√Ë  UN�œUO�
 UL�≈Ë  sO�ÒeM�L�«Ë  ÕUO��«  W��  s�  «u�O�  W�—u�
 ¨Êu�uJ�  ô  b�Ë  sO�dJ��  Êu�uJ�  b�  ¡«d��  r�
 W�—u�  w�  ÊËœu??�u??�  ‰«u??�_«  Òq??�  w�  rNMJ�Ë
 √b�  b�Ë  ¨»U�—ù«  W�—U��  w�  W�Ëb�«  œuN�  r�b�
 v�« rN�«—ÒuB� w� Êu��c� t��U��Ë wKOz«d�ù«
 »U���ô«  v�≈  Ê«d�≈  dDC��   U�dC�«  Ác�  ÒÊ√

ÆW�—u� s�
 nKL�« w� ¨u�UOM�� ≠ uO��u�  U�œU�� v�≈ œu�
 ÊuOK� 800 ÷d�I� w��« WDK��« ÒÊ√ Ëb�� ô ‰Ë_«
 s� ÃËd��« Ë√ UN�H� Òq� Ë√ qO�d�« œbB� qJO�
 nOJ�  ô≈Ë  ¨wKOz«d�ù«  Ë√  w�dO�_«  l�   U�UH�ô«

 UN�√  ¡U��Ë  ÎU���  sKF�  w��«  W�uJ�K�  sJL�
 sKF� w��« WDK��« ÷dI� Ê√ rC�« tOKLF� ÂuI��
 WK�«— UN�_ Áœ«b�� ÂuI� s� UN�√ mK�L�« rK�� q��
 l�   U�«e��«  Ë√   U�UH�«  W�√  s�  Òq�  w�  UN�_  Ë√
 WDK��« XK�— Ê«Ë ¨åqOz«d�≈ò Ë√ WO�dO�_« …—«œù«
 s� „UM� ÒÊ√ s�√ ôË UNOK� sL� WO�U� ÷—_« ÒÊS�
 ÒÊ√ ÎUI� ¨U�d�U��Ë åqOz«d�≈ò Èu� UN�«d� úLO�

ÆËbF�« Òd��Ë o�bB�« kOG� sOD�K� w� —u�_«
 W�U�B�«  tFOA�  U�  lL�  w�U��«  nKL�«  w�
 n�B�«  iF�  s??�  UN�UIOI�Ë  WÒOKOz«d�ù«
 W�—u� w� WO�U� Ê«d�≈ ÒÊ√ `{«u�« sL� ¨WO�dF�«
 ¨UNzUI��  W�U��«  b��  W�—u��«  W�Ëb�«  X�«œ  U�
 WO�«dF�«Ë  W�—u��«   UHKL�«  WOL�√  „—b�  Ê«d�≈Ë
 w�  w�uI�«  s??�_«   «—U??�??�??�«Ë  ¨w�uI�«  UNM�_
 W�Q�L�«  sJ�Ë  ¨Ê«—Ëb??�«  WLz«b�«  UN��¬Ë  UN�d��
 s�  w�dO�_«  »U���ô«  Ê√  w�  dD�_«Ë  Òr??�_«
 w�Ë  w�«d�≈  w�d�  oO�M�  »UO�  w�  Òr��  ZOK��«
 s� T�UM�« ⁄«dH�« ¡qL� WO�d� WO�O�«d��« »UO�
 åqOz«d�≈ò s� qF�O� p�–Ë ¨w�dO�_« »U���ô«
 W�UO��U� ÆÆÆ⁄«dH�« ¡qL� ‰ËdN� ÎUO�dO�√ W�u�bL�«

Æ⁄«dH�« ÁdJ� WFO�D�« q��
ÆWO�dG�« WHB�« w� rOI� wMOD�K� w�UO�*

 dD�_«  w�O�«d��ô«  nDFML�«  åuK�Ë√ò   U�UH�«  XKJ�  b�Ë
 ¨UN�OHB� ÂU�√ »«u�_« W Ó�ÒdA� ¨WOMOD�KH�« WOCI�« dOB� vK�
 W�UO� XÒL� q� ¨‰«R��«Ë ÆåÊdI�« WIH�ò ?� ÂuO�« vÒL�Ô� U� d��
 s� ”U�√ vK� ¨w�UO��« tI� w� wMOD�KH�« wM�u�« ŸËdAL�«
 øWO�O�«d��ô« UN�«b�√Ë WO�uONB�« W�d��« dJH� oOLF�« rNH�«
 s�dJHL�«Ë  U�U�U��« s� W�uL�� tOK� XKL�Ë t��U� Íc�«
 oKF��  wM�œ  ”U�√  s�  sOIKDM�  ¨1834  ÂUF�«  cM�  WM�UNB�«
 oOI��Ë  f�dJ�  ·bN�  ¨åW�œuLK��«ò  rO�UF��«  w�  ¡U�  UL�
 ÆsOD�K�  w�Ë  åW�bIL�«  ÷—_«ò  ŸU�d��«  ÁuL�√  U�  ·b�
 pK� vK� sOML�RL�« w� WKJAL�« Â√ ¨’uBM�« w� WKJAL�« q�Ë
 √b� Íc�« ¨w�UO��« ‚UO�K� w�UO��« j��« V��� ø’uBM�«
 Æ1974 ÂUF�« w� dAF�« ◊UIM�« Z�U�d� —«d�≈ cM� ÎUOKL� ÈËUN��
 ¨s�dJHL�«Ë  U�U�U��« ¡ôR� s� W�uL�� ¡UL�√ vK� W�ö�≈
 l{«Ë ådAO�U� ‘dO� w�“ò ÂU�U��« ‰U��√ ¨r�—UJ�√ t�MLC� U�Ë
 wF��«ò t�U��Ë ¨1836  ÂU� ¨åW�œuNO�«  W�Ëb�«ò ¡UA�≈ W�dE�
 w� ÊUDO��ô«ò vK� tO� ÒY� Íc�«Ë ¨1862 ÂUF�« åw�uONB�«
 tN�Ë Íc�«Ë dONA�« ¡«bM�« V�U� åf� v�u�åË ÆåsOD�K�
  «—UI�«  sO�  rOE�  ‰UB�«  e�d�  ÊuJM�ò  ∫ÎözU�  r�UF�«  œuNO�
 ¨sOD�K� v�≈ ÊËœuF�Ë ¨»uFA�« v�« …—UC��« tKL�Ë ¨Àö��«
 Íc�« åsOJ�M�uL� e��dO�åË ÆårJ{«d�√ lOL� s� ÊuHA��Ë
 w��« t�ôUI� w� b�√Ë ÆsOD�K� dO� v�≈ …d�N�« s� œuNO�« —c�
 w� s�u��� Ê√ UNOK�Ë ¨W�√ œuNO�« ÒÊ√ vK� 1881 ÂUF�« U�dA�
 ”«d� t� ÊU� 1882  ÂU� w� ¨ådJ�M� V�ô «–uN�åË ÆsOD�K�
 q�UA� q� Ê√ò v�≈ tO� hÔK� ¨åw�«c�« d�d���«ò r�U� t�uM�
 r��  ÷—√  ¡«d�  ‰ö�  s�  ¨rN�  s�Ë  œU��≈  ¨r�UF�«  w�  œuNO�«
 d���« ULO� ÆåsOD�K� v�≈ ÊuN�u�� p�– bF�Ë ¨UNO� rNFOL��
 ¨WO�uONB�«  W�d�K�  s�dEML�«  u�√  åw�UI�«  «œuN�ò  ÂU�U��«
 Ê√  bF�  ¨å‰e�d�  —ËœuO�ò  W�d��«  pK�  rO�e�  w�Ëd�«  »_«Ë
 f�_« l{Ë s� u� åw�UI�« ÂU�U��«å?� ÆbF� ULO� Á—UJ�√ vM��

 ÆUN�UDO��«Ë WOMOD�KH�« ÷—_« vK� ÊUOJ�« W�Ëœ W�U�ù v�Ë_«
 ÎU�«uM� XKL� w��«Ë ¨pK� Á—UJ�_ Z�Ëd��U� √b� 1834 ÂUF�« wH�
 ÆåsOD�K�  w�  W�œuN�   «dLF���  W�U�ù  ¨qOz«d�≈  U�  wF�«ò
 ¨fLA�«  Õu{Ë  W�{«Ë  X�U�  Èƒd??�«Ë  —UJ�_«  pK�  ÒÊ√  b�M�
 ‰U��√  r�bF�  s�  ¡U�  s?? Ó�Ë  ¨ÊËdJHL�«Ë   U�U�U��«  ¡ôRN�
 ¨åÊU�b�u� Âu�U�åË åwJ�M�u�U� wH��“åË å‰e�d� —ËœuO�ò
 ås�e�«Ë rO�U�åË åÊu�—u� s� bOH�œåË åÊu���U� —u�J�åË
 Ê√  UN�ö�  s�  sJL��  sOD�K�  w�  ŸU{Ë√  oK�  b�d�ò  ∫qzUI�«
 W�œuN�  sOD�K�  qF��  sOD�K�  w�  ÎUFL���  d�_«  d�¬  TAM�
 ‰UG�«ò v�≈ Îôu�Ë ÆåWO�dO�√ U�dO�√Ë W�eOKJ�« «d�KJ�« U� —«bIL�
 ¨r�dO�Ë  ådOzU�  «b�u�åË  å‰uJ�«  wHO�åË  åÊU��≈  U�√åË  åÊu�¬
 «uF�  Òô≈  WKO�Ë  «u�d��  rK�  ¨tOK�  ÊuKLF�  U�  WIOI�  «uH��  r�
 r�b�U��  Ê√  UN�Q�  s�  w��«  »«u�_«  q�  sO�—U�  ¨UNI�d�  w�
 œuNOK�  w�uI�«  s�u�«  W�U�≈  w�  rNLK�Ë  rN�b�  oOI��  w�
 ¨rN� ÷—_« ÊQ� ÊËÒdI� rNFOL� w�U��U�Ë ÆsOD�K� ÷—√ vK�
 Î«b�b��Ë ¨UNO� rN� o� Í√ ÷—_« »U��√ sOOMOD�KHK� fO�Ë
 d��√Ë ÂuO�« w� w��« WO�dG�« WHC�« Í√ ¨å…d�U��«Ë «œuN�ò w�

ÆWO�uONB�« rC�« WKBI� WL�— X�� vC� Í√ s�
 WOM�u�«  W�d��«  dL�  s�  WO{UL�«  œuIF�«  W�d��  X���√  bI�
 q�U��« q���« s� r�d�« vK�Ë ¨…d�UFL�« WOMOD�KH�« …—u��«Ë
 w� UN�UFÒKD� bM� ‰«e� ô w��«  «œ«—ù«Ë  ôuD��«Ë  UO�C��U�
 b� w�O�«d��« ÌqK� l{«u�Ë Î «—uB� ÒÊ√ dO� ¨…œuF�«Ë d�d���«
 b�e� Òô≈ u� U� ¨p�– dO� ¡U�œ« q�Ë ÆtOK� s�� U� v�≈ UM�K�Ë√
  «dOG��  q�  w�  ¨ÂU�_«  v�≈  »ËdN�«Ë  w�UO��«  ÊU�u��«  s�
 l�  ÂuO�«  r�UF�«  ÁbNA�  U??�Ë  ¨WIDML�«  U�bNA�   «—u??D??�Ë
 ¨V�UG�«  UN�UO�Ë  WO�dO�_«  …—«œù«  qLF�  ¨U�Ë—u�  ¡U�Ë  wAH�
 ‰UGA�«  nO�u�Ë ‰öG��« vK� ¨WO�dF�«  UN�UOF�— W�uEM�Ë
 Ÿ«dB�« w�D� X�e�« w��« ¨årN�d� WIH�ò d�dL� ·bN� ¨r�UF�«
 W�uJ� qOJA� vK� ‚UH�ôU� åiO�√ ‚—“√Ë œuJOK�«ò ÊUOJ�« w�

 Í«œËË WHC�« w� rC�« WKBI� qOGA� UN�U�u�Ë√ w� W�d�A�
 UL�  åÊu??�¬  ‰UG�«ò  Ád���«  Íc�«  ¨XOL�«  d���«  ‰UL�Ë  Êœ—_«

 ÆÊUOJK� WFO�D�« œËb��« t�ö�√
 W�bI� WF�«dL� ÎUFOL� sO��UD� ¨W�JM�« dL� s� ÎU�U� 72 bF�
  «œUO� vK�Ë ÆUM�—u�Ë UM�OC� dL� s� q�u� w��—U� ‚UO��
 s�  W�—UBL�«Ë  WH�UJL�«  ÃUN��«  wMOD�KH�«  wM�u�«  qLF�«
 w�√d� Ê_ ¨ UO�ËR�L�« ·–UI�Ë ¨wHA��«Ë  U�UN�ô« qO� ÊËœ
 Ê√  ‚—U??�  l�  ¨WO�ËR�L�«  qL���  lOL��«  √b�L�«  YO�  s??�Ë
 UN���R�Ë ¨WOM�u�«  W�d��« vK� bO�«  l{Ë l�u� s�Ë „UM�
  U�Ëd� l� ‚ËU�� b� ¨WOMOD�KH�« d�d���« WLEM� WF�U��«
 …—«œù«  UN�œU�  w��«  WO�UO��«  WOKLF�«  w�  ◊d��«Ë  ¨W�u���«
 b�√  l�d�  bL�√  bO��«  UNO�  ‰uI�   U�UH�«  X���Q�  WO�dO�_«
 oM���  UN�≈  q�  W�F�  q�«dL�   d�  bI�ò  ∫åuK�Ë√ò  w�bMN�
 Êu�uI�  UL�  wI��  w�  WO�UH�ô«  «uI�√  ·«d??�_«  Ê√  Ëb��Ë  ÆÊü«
 iF� ¡U� øuK�Ë√ s� o� Ô� «–UL� ÆV��� W�ËUF� …dF� vK�
 q�b� wKOz«d�ô« gO��« ÆWDK� ö� WDK� „UM� ¨sOOMOD�KH�«

 ÆåøuK�Ë√ s� vI�� «–UL� ¨¡UA� UL� Ÿ—«u� oKG�Ë ¡UA� v��
 d�bI��«  …d??A??�  w??�  ås??H??�«  qOzuL�ò  t���  UL�  r??�??�√Ë
 w�uI�«  s??�_«  ÀU??�??�√  e�d�  s??�  —bB�  w��«  w�O�«d��ô«
 ∫åuK�Ë√ò   U�UH�«  vK�  ÎU�U�  20  —Ëd�  Èd�–  w�  ¨w�uONB�«
 sO�«— o��« ¡«—“u�« fOz— ¨åqOz«d�≈ò …œU� tMO� w� i�—ò
  U�UH�«  ÍœR�  Ê√  WO�UJ�≈  ¨e�dO�  ÊuFL�  WO�—U��«  d??�“ËË
 ‰“UM��«Ë  ”bI�«  rO�I�Ë  ¨WKI���  WOMOD�K�  W�Ëœ  v�≈  uK�Ë√
 W�u���«  —U??�≈  w�  Êœ—_«  —u�  w�  WOKOz«d�ù«  …dDO��«  s�

ÆåÊuOMOD�KH�« VK� ULK�� WLz«b�«
ÒwMOD�K� V�U�*

 (1¢U áªàJ) ... áÑdÉ£eh á∏Ä°SCG

 ∞°üàæªdG »a AÉ≤∏dG ¢Vô©J ø«µHh ..äÉbÓ©dG ™£≤H ì qƒ∏j ÖeGôJ
 d��√  sO�   U??�ö??F??�«   —u??�b??�
 lO�U�_«  w�  r�UF�«  w�  s�œUB��«
 W�–ô  «œUI��« ULN�œU�� l� …dO�_«
 ÈœË√  Íc??�«  ”ËdOH�«  QAM�  ‰u??�
 h��  n�√  300  s�  d��√  …UO��

Ær�UF�« w�
 b�bN� ¨d??�u??�??�«  …b??� s??� l??�—Ë
 Î «d??�R??� V??�«d??� b??�U??�Ëœ f??O??zd??�«
  l�œ U� ÆåWOzUM��«   U�öF�« lD�å?�
 …u??�œ  tO�u�  v??�≈  ¨f??�√  sOB�«
 w�  UNzUI�  vK�  …b��L�«   U�ôuK�
 ÊËUF��«  e�eF�Ë  o�dD�«  nB�M�

Æ ≠19bO�u� W�zU� W��UJ� w�
 …—«“Ë  r??�U??�  Àb??�??�??L??�«  ‰U???�Ë
 w� ÊU??O??G??O??� ËU??A??� W??O??�—U??�??�«
 vK�  ÿUH��«  Ê≈ò  w�U��  dL�R�
 WOMOB�«   U�öFK�  œdDL�«  —uD��«
 `??�U??B??L??�« Âb???�???� W???O???�d???O???�_«≠
 v�«  ÍœR??�Ë  sO�FAK�  W�d�u��«

ÆåsOOL�UF�« —«dI��ô«Ë Âö��«

 ¨d{U��«  X�u�«  w??�ò  ·U??{√Ë
  U??�ôu??�«Ë  s??O??B??�«  v??K??�  sOF��
 ÊËUF��«  e�eF�  WK�«u�  …b��L�«
 w�  tOK�  ¡U??C??I??�«Ë  ¡U??�u??�«  b??{
 ¨v{dL�«  Ãö�Ë  ¨sJL�  X�Ë  »d�√
 sJ�Ë ÆÃU��ù«Ë œUB��ô« …œUF��«Ë
 …b��L�«   U�ôu�«  s�  VKD��  p�–
 nB�M�  w??�  s??O??B??�«  w??�ö??�  Ê√

Æåo�dD�«
 U�bF�   U��dB��«  Ác�   ¡U�
 ¨sOB�«  ÁU��  t��N�  V�«d�  œÒb??�
 …uI�«  l�   U�öF�«  lD�å?�  Î «œbN�
 sO� w???�  åW??�??�U??M??L??�«  v??L??E??F??�«

ÆœdD� qJA�  U�öF�«  —u�b�
 l� WK�UI� w� ¨f�√ V�«d� ‰U�Ë
 ¡UO�√  „UM�ò  ∫“uO�  f�e�  f�u�
 UMMJL�  ÆÆÆUN�  ÂUOI�«  UMMJL�  …dO��
 500  d Ò�uM�  ÆÆÆ U�öF�«  q�  lD�
 UM�  W�ö�  q�  UMFD�  «–≈  —ôËœ  —UOK�

ÆåsOB�« l�

 t??�??�ö??�ò  Ê≈  V??�«d??�  `????{Ë√Ë
 mMO�  sO�  w�  wMOB�«  fOzd�U�
 ô  Êü«ò  ∫·U??{√  tMJ�  ¨å«Îb??�  …bO�

ÆåtO�≈ Àb���« b�—√
 s�  Ÿu��√  bF�  b�bN��«  ¡U??�Ë
 sO�—U���«  sO{ËUHL�«  sO�  ‰UB�«
 tO�  œb??�  sOOMOB�«Ë  sOO�dO�_«
 WK�dL�«å?� ULN�«e��« vK� ÊU��U��«
 Òr� Íc�« Í—U���« ‚UH�ô« s� v�Ë_«

Æåw�U��« Êu�U� w� tO�≈ q�u��«
 cOHM�ò  Ê√  Ëb??�??�  ¨p????�–  l???�Ë
 ¡U??�u??�« W??N??�«u??� w??� V??F??� p???�–
 wL�UF�«  ÍœU??B??�??�ô«  ‘U??L??J??�ô«Ë

Æåo�_« w� ÕuK� Íc�«
 Êu�U� w� WF�uL�« WO�UH�ô« w�Ë
 Ê√  vK�  sOB�«  X??I??�«Ë  ¨w??�U??�??�«
 s�  WOL�  sO�U�  Èb�  vK�  Íd�A�
 —UOK�  200  WLOI�  WO�dO�_«  lK��«
 2017  w??�  XKF�  UL�  d��√  —ôËœ
 W�—U���«  »d??�??�«  Ÿôb???�«  q��  ≠

 vK�  W??O??�d??L??�  Âu?????�—  ÷d?????�Ë
 w�  lzUC��«  s�   «—ôËb�«   «—UOK�

ÆsO�U��ô«
 sDM�«Ë  sO�  d�u��«  b�UB�Ë

 ÊQA�   «œUI��ô«  U��œU��Ë  sOJ�Ë
 w� …d� ‰Ë_ dN� Íc�« ¡U�u�« QAM�
 ÊU�ËË WM�b� w� 2019  ÂU� d�«Ë√

ÆWOMOB�«
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الرفيق   2020 أيار   13 في  الموت  غيّب 
)أبو  جزايرلي  المأمون  عبدالله  المناضل 
86 عاماً، وهو من رفقاء الرعيل  فداء( عن 

األول في الحزب.
منفذية ريف دمشق في الحزب السوري 
أكدت  نعياً،  أصــدرت  االجتماعي،  القومي 
جزايرلي،  المأمون  عبدالله  الرفيق  أن  فيه 
إلى  انتموا  الذين  األول  الرعيل  رفقاء  من 
وقضيته،  وعقيدته  بفكره  مؤمنين  الحزب 
وبــهــذا اإليــمــان واجــهــوا أصــعــب الظروف 
وأشّدها قسوة، وصمدوا بوجه المالحقات 

وحمالت االضطهاد.
في  دمـــشـــق  ريــــف  مــنــفــذيــة  وأوردت 

»القومي« النبذة التالية:
عام  الشام  مواليد  من  الــراحــل،  الرفيق 
 ،1950 عــام  الــحــزب  إلــى  انتمى   ،1934

وتولّى مسؤوليات عدة.
 ،2010 عــام  الثبات«  »وســام  على  حــاز 
وهــــــو وســـــــام يــمــنــحــه رئــــيــــس الـــحـــزب 
الذين  االجتماعيين  القوميين  للسوريين 

ثبتوا في الحزب نصف قرن ويزيد. 
الرفيق )أبو فداء( اتخذ من الزعيم منشئ 
الحزب قدوًة، وثبت سبعين عاماً في العمل 
الحزبي نضاالً والتزاماً، وبقَي كذلك حتى 

الرمق األخير.
واالجتماعية  العملية  حياته  فــي  مــثّــل 
وقد  واألخالقي.  المناقبي  الرفيق  مسيرة 
عائلة  نحاس  نور  السيدة  زوجته  مع  كّون 
جزايرلي  فــداء  الرفيقة  والــد  وهــو  قومية. 
في  االجتماعية  والــشــؤون  العمل  )نــاظــرة 

منفذية ريف دمشق(.

التشييع
ــذا وشــيّــع الــرفــيــق الــراحــل أمـــس، في  ه
وقد  رمــزي،  حزبي  بمأتم  جرمانا  مدينة 
شارك في التشييع إلى جانب العائلة ومنفذ 
وأعضاء  شاهين  جهاد  دمشق  ريــف  عــام 
الــعــمــيــد حــافــظ يعقوب،  الــمــنــفــذيــة،  هــيــئــة 

وكيل عميد المالية في الشام وعضو الكتلة 
القومية في البرلمان بشار يازجي، وكالء 
زينون  الرفيق  الــشــام،  الدفاع  فــي  العمد 
عيسى  الجميلة  والفنون  الثقافة  األحمر، 
ناموس  أزرق،  الله  رزق  البيئة  غنطوس، 
المحلية   التنمية  عمدة  في  اإلحصاء  دائرة 
الحرمون أسعد  عام  منفذ  الخاص،  سعيد 
من  وجمع  المسؤولين  من  وعدد  البحري 

القوميين والمواطنين.
التشييع بدأ من مشفى الرعاية الى جامع 
النور في جرمانا حيث أقيمت الصالة، ثم 
إلى دمشق حيث ووري الجثمان الثرى في 

مقبرة الباب الصغير.
ملفوفاً  الراحل  نعش  حملوا  المشيّعون 
بعلم الحزب على األكف، وتقّدمت الموكب 
ســيــارة تحمل أكــالــيــل زهــر بــاســم  رئيس 
المجلس  رئــيــس  ســعــد،  فــــارس  الـــحـــزب 
األعلى النائب أسعد حردان،  عميد الداخلية 
د. معتز رعدية، أمين عام  المجلس األعلى 
منفذية  خوري،  نصري  اللبناني  السوري 
ريف دمشق، وأكاليل من أصدقاء وأقرباء 

الراحل.
االجتماعيون  القوميون  أّدى  وقــد  هــذا 

التحية الحزبية في وداع الرفيق الراحل.

منفذّية ريف دم�ضق »في »القومي« �ضّيعت المن��ضل القومي الرفيق عبداهلل الم�أمون جزايرلي بم�أتم مهيب

من رفقاء الرعيل االأول.. و�ضبعون عامًا في العمل الحزبّي ن�ضااًل والتزامًا

الرفيق م�أمون جزائرلّي..

 

ق�مة �ض�مخة كق��ضيون 

{ أسعد البحري
رحل الرفيق مأمون جزائرلي )أبو فداء( المحّب، الهادئ، الرصين، 

الوفّي، الودود.
لالستمرار  عزيمًة  وأمضى  بعقيدتنا،  إيماناً  أشدُّ  ونحن  نوّدعه 
عليها،  تعاقدنا  التي  القضية  النتصار  والقتال  والنضال  بالجهاد 
باراً  األمانة  فداء سني عمره، مؤدياً  أبو  الرفيق  التي منحها  القضية 
بالقسم وقد جعل من بيته بيتاً للحزب واألمة، وهو الذي سلك على 

نهج الزعيم المنشئ.
األسد  مكتبة  قاعة  وف��ي   2010 العام  في  أذك��ر  م��ازل��ُت  رفيقي 
الوطنية عندما تقاطرتم رفقاء العز في مناسبة منح  “وسام الثبات” 
للذين ثبتوا أكثر من خمسين عاماً على انتمائهم ولم يتوانوا يوماً عن 
واجباتهم، وقد كنَت أحد هؤالء الرفقاء الكبار بكل ما للكلمة من معنًى، 
وكم كان اعتزازي وفرحي بَك وأنا ألبسك وشاح وسام الثبات الذي 

منحتك إياه رئاسة الحزب.
بقامتك  رفيٍق  لخسارة  دموُعنا  تقطر  اليوم  تغادرنا  وأنت  رفيقي 
الشامخة شموخ قاسيون. نعم يحق لنا أن نحزن، يحق لنا أن نتأثر 
تاريخك  قلوبنا  إلى  السكينة  ويدخل  يعّزينا  ما  لكن  الغوالي،  لفقد 

العِطر بعطر النهضة والمحبة، وكلنا فخٌر بك.
العائلة  وديا،  وفداء  وغسان  فداء  ام  والرفيقات  الرفقاء  من  نتقّدم 
القومية االجتماعية الرائعة حزبياً واجتماعياً، وألشقائك الكرام بأّحر 

التعازي، والبقاء لألمة.
منفذ عام حرمون في الحزب السوري القومي االجتماعي

جديدة  بلدة  في  سيما  ال  عكار،  في  جديدة  إص��اب��ات  ظهور  بعد    
في  عكار  منفذية  استأنفت  الصحي،  االستنفار  حال  وإع��الن  القيطع، 
فرق  قامت  حيث  التعقيم،  عمليات  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
في  االجتماعية  والشؤون  العمل  لنظارة  التابعة  الميداني  اإلسعاف 
أحياء  وتعقيم  برّش  القيطع  جديدة  مديرية  مع  وبالتنسيق  المنفذية 

البلدة والطرقات العامة والمنازل والسيارات الماّرة الى جانب إرشادات 
التوعية والسالمة والدعوة الى التزام المنازل وعدم الخروج إال للحاالت 

الطارئة .
ووّجهت مديرية جديدة القيطع في “القومي” نداًء ناشدت فيه األهالي 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات الوقائية وأعلنت جهوزيتها لكل ما يلزم 

للتخلص من هذا الوباء، وجاء في النداء:
“أهلنا األعزاء

لّما كانت موجة الوباء غير منتهية بالّشكل الكامل وبعد ارتفاع نسبة 
اإلصابات من جديد، وحيث إّن الرسم البياني لعدد المصابين ارتفع بشكل 
الوعي،  من  ومزيداً  مضاعفة  مسؤولية  جميعاً  علينا  ُيرتِّب  ما  ملحوظ 

حرصاً على سالمتكم وسالمة محيطكم وأقاربكم ومجتمعكم، ولكي نعود 
الى حياتنا الطبيعية دون أي خسارة صحية لنا وألحّبائنا«.

بالتدابير  والتقّيد  باإلرشادت،  باإللتزام  االستمرار  ُيرجى  أض��اف: 
الوقائية وبتعليمات كّل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية على أمل أن 

نعود وإياكم ألعماِلنا ونمط حياتنا كالمعتاد قريباً.

االإ�ضعاف الميدانّي في »القومّي« ينّفذ حملة تعقيم �ضاملة في بلدة جديدة القيطع ـ عكار
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 fOz— vK� Î UF�d� ÎUO�UM�� Î U�U�H�« Ê≈ —œUBL�« 
 W�œUB��ô«  UHKL�« Y��� WO�«dF�« W�uJ��«
  U�uJ� ¡U�ƒd� W�œUB��« WL� Z�M� UL�—
 ¨œ«bG� UNHOC��� W�—u�Ë ‚«dF�«Ë ÊUM��
  U�öF�«  UHK� q� UN�UL�√ ‰Ëb� vK� lC�
 bOK�  d�J�  Îö�b�  qJA�  UL�—Ë  ¨WOzUM��«
 b ÒNL�Ë W�—u��«  WO�UM�K�«  WO�uJ��«  W�öF�«
 ÊU��  WO�UM�K�«  W�uJ��«  f??O??z—  …—U??�e??�
 …œu� r���  UHK� l{u� W�—u� v�≈ »U�œ

ÆW�ËUD�« vK� ¨sO�“UM�«
 ¨f�√  Âu??�  ÊU??�  wzUCI�«  bOFB�«  vK�
 ‰ËR��  nO�u�  vK�   U??O??�«b??�??�U??�  Îö??�U??�
 ¨Ê«bL� Ê“U� ÊUM�� ·dB� w� bIM�« r��
  U???�«d???�???�« t??�??H??A??� U???� W??N??�??� Î U???�u???B???�
 ‚«—Ë√Ë  ¨ «dAF�U�  sO�u�uL�«  sO�«dB�«
 ÂUF�«  w�bL�«  …“u��   —U??�  w��«  Ê«bL�
 ‰u�  qO�UH�  s??�  ¨r??O??�«d??�≈  wK�  w??�U??L??�«
 —ôËb�« ¡«d�  UOKLF� ÊUM�� ·dB� ◊—u�
 dF� l�d�  ÍœRL�«Ë …dOK�«  vK� »—UCL�«
 lO�  t�LN�  X??�U??�  U??L??O??�  ¨—ôËb??????�«  ·d???�

ÆŸUH�—ô« «c� lML� —ôËb�«

 d�b� l� WÒOzUCI�«   UIOI���«  XC�√ U�bF�Ë
 Ê«bL� Ê“U� ÊUM�� ·dB� w� W�bIM�«  UOKLF�«
 w� WO�U�√ dz«Ëœ ◊—u� v�« sO�«dB�« s� œb�Ë
 ¨wM�u�«  bIM�«  w�  V�ö��U�  Íe�dL�«  ·dBL�«
 ‰«u�_«  iOO��  W��UJL�  W�U��«  W�ON�«  XMK�√
 l�—  ¨f??�√  ·dBL�«  w??�  UN�bI�  W�K�  bF�
 W�—UOB�«  l�   d�  w��«   UOKLF�«  s�  W�d��«

 ÆÂUF�« w�bL�« v�« U�b�Ëe� WOG�
 ÊUM�� ·dB� r�U� UN�√d� w��« W�ON�« Ê√ ô≈
 V�ö��«   UOKL�  s�  U�b�  XCH�  W�ö�  ÷U�—
 sO�«dB�«  U�«d��«Ë Ê«bL� nO�u� r�— —ôËb�U�

°rN�  «—ôËb�« lO�� ÊU� Ê«bL� ÊQ�
 ÒÍ√  „UM�  sJ�  r�ò  t�√  v�«  W�ON�«  ÊUO�  XH�Ë
  UOKL�  s�  Z�U�  sO�«dB�«  ‚u??�  w�  V�ö�
 ÊUM��  ·d??B??�ò  Ê√  WHOC�  ÆåÊU??M??�??�  ·dB�
 –u����  w��«  W�bIM�«   «—ôËb??�«  a{  l�U�O�
 dF�� œ«dO��ô« q�uL� WOG� ·—UBL�« d�� UNOK�
 iOH��  ·bN�  ¨w�dO�_«  —ôËbK�  Æ‰Æ‰  3¨200
 œuN��« v�« W�U{ùU� p�–Ë ÆWOz«cG�« œ«uL�« —UF�√
 w� —«dI��_« vK� WE�U�LK� ·dBL�« UN�c�� w��«
 ¨sO�D�«Ë  W�Ëœ_«Ë   U�Ëd�L�«  ULÒO�  ô  —UF�_«
 —«dI��ô«  vK�  WE�U�L�«  w??�  tM�  ÎWL�U��
 ÎöC� p�–Ë ¨W�FB�« ·ËdE�« Ác� w� w�UL��ô«
 œ«uL�« q�uL�� XBB� w��«  UO�ü«Ë ‰«u�_« s�

ÆåW�UMBK� WO�Ë_«
 tL�U�Ë ÒÍe�dL�« ·dBL�« —UHM��« ÎU��ô ÊU�Ë
  U�UL��«  d��  ·dBL�«  w�  sOH�uL�«  W�UI�Ë
 nO�u�  w�UL�«  ÂUF�«  w�ÒbL�«  —«d�  VI�  WI�ö��
 nK��  W�ö�  Ê√  ÎULK�  ÆW�bIM�«   UOKLF�«  d�b�
 W�uJ��« b�Ë œ«b� w� ‰Ë_« ŸUL��ô« —uC� s�

°w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ÷ËUH�K�
 52  s�  d��√  n�Ë√  rO�«d�≈  w{UI�«  Ê√  bO�√Ë
 dF��  V�ö��«  nKL�   UIOI���«  ‰ö�  UÎ�«d�

Æ—ôËb�« ·d�
 Ê√  v??�«  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�   —U???�√Ë
 q�dF�Ë  w�dO�_«  ŸUI�ù«  vK�  qLF�  W�ö�ò
 WOK�«œ  WO�UO�  ·«b??�_  WO�uJ��«   «—«d??I??�«
 n�u���«  W�UO�  ”—U??L??�  t???�√Ë  W??O??�—U??�Ë
 j�C� WO�U�_« t�HO�Ë w� ULO� ô WK�ULL�«Ë
 UN� b�Ë w��«  «¡«d�ù« c��� r�Ë ·dB�« dF�
 d��  W�UG�«  ÁcN�  ‰UL�«  d??�“ËË  W�uJ��«  fOz—
 tM�   UOL�  a??{Ë  —ôËb???�«  lO�   UOKL�  j�{
 q�UIL�«  w�  WO�dB�  —œUB�  ‰uI�  ¨å‚u��«  w�
 WI��«  Ê«bI�  s�  Z�U�  ·dB�«  dF�  —u�b�ò  Ê≈
 w�dBL�« ŸUDI�U�Ë W�Ëb�U� WOK�L�«Ë WO�—U��«
 s�  »uKDL�«Ë  WOMI�  »U��_  fO�Ë  ÎUF�  Ê¬  w�
 Ác�  …œUF��ô  WF�d�   «¡«d�«  –U��«  W�uJ��«
 ÆåÎUO��—b�  ·dB�«  —«dI��«  w�  r�U��  U�  WI��«
 ·dBL�«  WHO�Ë  Ê√  `O��ò  t??�√  v??�«  X�H�Ë
 W�uO��«  aC�  q�b��«  W??O??�U??�_«  ÒÍe??�d??L??�«
 ULO� ô  U�UJ�ù« pKL� q� ‰«R��«  sJ� —ôËb�U�
 W�Ëb�«  d�F� b�u�Ë—u�  «bM� qL�� ÎUC�« t�«
 WK�� uC� qL� ¨p�– ‚UO� w�Ë ÆåøU�b�b�� s�
 ·dB�  tK�«b��  ‰ö�  VzUM�«  w�«d�uL�b�«  ¡UIK�«
 WO�UL�«Ë W�bIM�« ŸU{Ë_« —u�b� WO�ËR�� ÊUM��
 r�U��«ò Ê√ å¡UM��«å?� `{Ë√ tMJ� ¨W�œUB��ô«Ë
 r�«d�L�«  e�F�«  Âœd�  q�b��  ÊU�  W�ö�  ÷U�—
 vK�  ¡UM�  p??�–Ë  ÎU�uM�  —ôËœ   «—UOK�  7  WLOI�
 ªW��UF�L�«   U�uJ��«Ë  WO�UO��«  WDK��«  VK�
 W�ö��«  ·«d??�ô«  vK�  lI�  WO�ËR�L�«  w�U��U�Ë
 —U??�√Ë ¨å·—U??B??L??�«Ë ÊUM�� ·d??B??�Ë W??�Ëb??�«
 ÎUOM�Ë  ÎU�UI�  VKD��  WK�dL�«ò  Ê√  v�«  tK�«b��
 qLA�  sO�«u�  l�—UA�Ë   U�ö�≈  WKL�  ‰u�
 »dN��«Ë T�«dL�«Ë  ôUB�ô«Ë ¡U�dNJ�«  U�UD�
 ‰œU� w��d{ Êu�U� —«d�≈Ë „—UL��«Ë w��dC�«
 ¨åœUB��ô« ·eM��� w��« W�KH�L�« d�UFL�« j�{Ë
 …uD�  q�UFL�«  ¡UM�  W�uJ��«  —«d�ò  Ê√  v�«  ÎU��ô
 d�«u��«  —«d���«  nO�UJ�  s�  hK��K�  WO�U��≈
 e�uG��«  w�  U�UFK�  qLF�  vK�  ·ö��«  sJ�
  UB�UM� vK� ÎU�K� fJFMO� ¡U�dNJ�« q�UF�Ë

Æåq�UFL�« ¡UM� cOHM�Ë
 sO�Ë  w�«d��ô«  sO�  W��UBL�«  WN��  U??�√
 fOz—  sK�√  U�bF�  d��«  wM�u�«  —UO��«Ë  bNF�«
 Í“U??� V??zU??M??�«  ‰U???�—≈  ◊ö�M� b??O??�Ë  »e??�??�«
 XHK�  ¨—«u??�??�«  ‰ULJ��ô  «b�F�  v??�«  wC�dF�«
 ¨sO�dD�« s� Î «œuN� VKD�� d�_«ò Ê√ v�« tK�«b��
 s��Ë bNF�« »UD�Ë ¡«œ√ dOOG�� WOKL� WL�d�Ë
 rOEM�� —«u��U� dL��� Ê√ vI��Ë WO�U��ô« UM�b�
 ∫—UO��«  l�  ÊU�KJA�  UM�b�Ë  ¨w�UO��«  ·ö��«
 ÍœR� U� tF� w�UO� ·ö� q� bM� —u�I�« g��
 WO�U��«  ¨W��UBL�« b�bN� Ë√ q���« w� d�u� v�«
 Æt�H� ¡UM���«Ë œU�H�«Ë W�d��U� s�d�ü« ÂUN�«
 tK�«b�� sK�√Ë ¨åÕö�≈ v�« ÊU�U��� ÊU�DIM�«Ë
 Ê«d�� —UO��« fOz— l� ¡UIK� ◊ö�M� WF�UL� Âb�
 fOz—  l�  ÁU�√b�  Íc�«  —«u��«  —«dL��ô  qO�U�

ÆåW�—uNL��«
 WN��  WO�ƒUH�  WO�F�  W�u�  œu��  ULO�Ë
 sOO�U�_« œU�H�« ”Ëƒ— »d{Ë œU�H�« W��UJ�
 ◊U�Ë√  bF����  ¨W�uNML�«  ‰«u??�ô«  …œUF��«Ë
 v�«  œU�� nK� Í√ qB� Ê√ œU�H�«  nKL� W��«d�
 dB�I�  q�  ¨…d�U��  WOMFL�«  …dO�J�«  ”Ëƒd??�«
 ô  sO�U�  ¡«—b�  Èu���  s�  sOH�uL�«  vK�  d�_«
 ¨W�Ëb�« w� sO�ËR�L�« —U��Ë ¡«—“Ë Èu��� vK�
 w�  W�bIM�«   UOKLF�«  d�b�  nO�u��  qB�  UL�
 ô  UM�√ò  v�«  å¡UM��«å?�  X�H�Ë  ¨åÊUM��  ·dB�
 WÒOHzUD�«Ë  WB�U�L�«  ÂUEM�  sO�uJ��  ‰«e??�
 —UF�≈  v��  sO�J�dL�«  wL��  Íc�«  WÒO�UO��«
 ¨åW�d��  g��ò  s�  Y���U�  W{UF��ô«Ë  d�¬
 ÊÒuJ�� Ê√ wC�I� œU�H�« W��UJ�ò Ê√ X�{Ë√Ë
 vK� …—œU� w�bL�« lL��L�« w� WO�UL��« WO�U�
 s�  WO�U��«  Ác??�  q��Ë  W��U�L�«Ë  W�¡U�L�«
 W��UJ� ÂU�« …dO�� W�IF� WÒOHzUD�« œu�u� ÊÒuJ��

ÆåœU�H�«

 ÊUM��  ·dB�  wH�u�  W�UI�  fK��  bI�Ë
 …ÒdL��L�«  WL�N�«  t�ö�  dJM��«  ÎUz—U�  ÎU�UL��«
 n�uL�« qO�� ¡ö�S� ÎU��UD� ¨ÊUM�� ·dB� vK�
 «u�uJO�  sOH�uL�«  lOL�  fK�L�«  U�œË  ÆÊ«bL�
 W�U�  WOFL�  —u??C??�  v??�≈  …u??�b??K??�  s??�e??�U??�
 t�U�K�  fK�L�«  wI��Ë  ¨ «—ÒuD��«  W��«uL�
 —«dI�«  –U??�??�«Ë   «b���L�«  WF�U�L�  W�u�H�
 »«d{≈  sO�  W��«d�  —œUB�  XD�—Ë  ÆåV�UML�«
 ·dB�  wH�u�  `�uK�  sO�Ë  sO�«dB�«  W�UI�
 WOFL�  —«d??�  sO�Ë  Õu�HL�«  »«d??{ùU??�  ÊUM��
 U�Ë—u�  ¡U�Ë  W���  ·—UBL�«  ‰UH�≈  ·—UBL�«
 W�uJ��«  U�UL��ô W�ö� WF�UI� v�«  W�U{≈
 b�u�«  w�  tK�L�  n�u�Ë  bIM�«  ‚ËbM�  b�Ë  l�
 Íc??�«Ë  W�uJ��«  b??�Ë  wK�L�  n�uL�  n�U�L�«
 q� sOKzU��� °ÊUM�K� Òw{ËUH��« n�uL�« nF{√
 WF�UIL� w�ö��« «c� Ác��« sKF� dO� —«d� „UM�
 WD��«  oO�D�  vK�  fJFMO�  nO�Ë  øW�uJ��«

øW�uJ�K� W�ÒœUB��ô«
 w�“Ë Í“U� ‰UL�« d�“Ë sK�√ ¨p�– ÊuC� w�
 ÊUM��ò  Ê√  WÒOL�U�  W�U�Ë  tM�  XKI�  U�  V���
 r�uF�� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� VK� WO�K�� ÒbF���
 ¨w�—U��« r�b�« tOIK� bF� sJ� …dOK�« ·d� dF�
 ·d�  dF�  WK�IL�«  WK�dL�«  w�  bL�FÔ�  Ê√  vK�
 w�  V�d�  W�uJ��«ò  Ê√  w??�“Ë  `??{Ë√Ë  ÆåÊd??�
 u�� v�≈ 49 s� W�—U���« ·—UBL�« œb� iH�

ÆånBM�«
 q�d��  VO��  È√—  w??�“Ë  Âö�  vK�  ÎUIOKF�Ë
 w�  W�œUB��ô«  qO�U���«Ë  Àu���«  r��  fOz—
 ‰UL�«  d??�“Ë  Âö??�ò  Ê√  å”uK�O�ò  pM�  W�uL��
 w�Q� q� Î «b�b� fO� ·—UBL�«  œb� hOKI� s�
 —«–¬  7  w�  w�uJ��«  t�u��«Ë  —«dIK�  Î «œ«b??�??�«
 ÎU�{u�  ¨å·—UBL�«  WKJO�  …œU??�S??�  w{UL�«
 e�eF�  w�  r�U��  ô  —«dI�«  «c??�ò  Ê√  å¡UM��«å?�
 ôË  w�UM�K�«  w�dBL�«  ŸUDI�U�  WO�—U��«  WI��«
 w�  —UL���ö�  WO�—U��«  ‰«u�_«  ”Ëƒ—  l�A�
 WO��UM�  u�  ·—UBL�«  œb�  œb��  Íc�U�  ¨ÊUM��
 ·—UBLK�  WO�uLF�«   UOFL��«  —«d�Ë  ‚«u??�_«
 œUB��ô«  v�«  UMKI��«  ô≈Ë  W�Ëb�«  q�b�  fO�Ë
 WOI�  w�  UL�  ÂUF�«  ŸUDIK�  l{U��«  t Ò�uL�«
 W�uJ��« t��� «–UL�ò ∫‰¡U��Ë ¨åWO�dF�« WLE�ô«
 t�u�  „UM�  UL�U�  ·—UBL�«  œb�  iOH��  v�«
 `M�ò Ê√ Î «d��F� ¨åøWBB��� ·—UB� 5 ¡UA�ù
 WKJO�  …œU??�ù  WOzUM���«   UO�ö�  W�uJ��«
 W�Ëb�«  b�  l{Ë  v�«  ÍœRO�  w�dBL�«  ŸUDI�«
 ¨åœUB��ôU�  Î «dO��  Î «—d??{  o�K�  U�  ŸUDI�«  vK�
 iF�  ”ö??�≈  Êö??�ù  t�u�  Í√  q�d��  vH�Ë
 ”ö�≈  XMK�√  w��«  w� W�Ëb�«  Ê≈  q�ò ·—UBL�«
 U�d�F�  XMK�√  U�bF�  tFz«œË  d Ò���Ë  ·—UBL�«
 w�U�_«  b??�«d??�«  b�u�Ë—uO�«   «bM�  l??�œ  s�
 ·—UBL�« Ê« ÎULK� ¨WO�M�_«  öLF�U� ·—UBLK�
 Î «b�R� ¨åWO�M�_«  «bM�K� w�U�_« q�U��« w�
 vK� WML�RL�« ·—UBL�« w� …œu�u� lz«œu�«ò Ê√
 ·—UBL�«ò Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë ÆåsO�œuL�« ‰«u�√
 dE�Ë W�UF�« W��F��« —«dI� ÎU�«e��« WKHI� vI���
 `��  v�«  q�IL�«  sOM�ô«  œuF�  Ê√  vK�  ‰u���«

Æå‰u���« dE� —«d� W�uJ��« XG�√ «–≈ UN�«u�√
 ¨«b�F� w� WF�U�� Òj�� X�U�  UHKL�« Ác� q�
 Êu�  ‰UAO�  W�—uNL��«  fOz—  ÷dF��«  YO�
  U�“ú�  WMJLL�«Ë  W�ËdDL�«  ‰uK��«Ë  Ã—U�L�«
 U�–U��« —dI� w��«  «¡«d�ù« —U�� l�U�� ÆWLzUI�«
 ôË  W�d��«  œËb��«  d��  V�dN��«   UOKL�  j�C�
 vK�  U�Ëd�L�« q�� W�u�bL�« œ«uL�« V�dN� ULO�
 d�—UI� WK�K� vIK�Ë ÆU�dO�Ë sO�D�«Ë UN�«u�√
 V�dN�K�  b�  l{u�   cH�  w��«  dO�«b��«  ‰u�
 w��«  UOKLF�«Ë WO�dA�« dO� W�d��« d�UFL�« d��

ÆWO{UL�«  U�U��« ‰ö� XD�{
 w�  gO��«  s�   «b�Ë  XH�Ë√  p�–  —U�«  w�Ë
 Z�—UN�  3  XD�{Ë  ’U��√  3  ŸUI��«  WIDM�
  Ë“UL�«  …œU�  s�  Î «d�O�  60647  v�«u��  WKL��
 pO� j�{Ë b�«Ë h�� nO�u� r� UL� ÆdC�_«
 œËb��« vK� WOz«c� œ«u�Ë nOEM� œ«uL� qL�� »¬
 3  W??�«“≈  XL�Ë  ¨WO�ULA�«  W�—u��«  –  WO�UM�K�«
 qO�√Ë ÆWO�dA�« dO� d�UFL�« vK� W�b�b� —u��
 WOzUCI�«  UN��« v�≈  U�u�CL�« l� Êu�u�uL�«

ÆWB��L�«
 WO�UM�K�«  WO�UO��«  ÈuI�«  iF�  XK�«ËË
 tK�«  »e�  b{  UN�KL�  å «u??I??�«ò  UN�√—  vK�Ë
 ÎUF�d�  Ê√  ÎULK�  ¨V�dN��«  WO�ËR��  tKOL��Ë
 b�R�  œËb��«  nK�  vK�  ÎUFKD�Ë  ÎUI�U�  ÎU??�—«“Ë
 …eN�ô«  sO�  ÎUIO�M�  VKD��  œËb��«  j�{ò  Ê√
 s� w�Q� V�dN��« Ê_ W�—u��«Ë WO�UM�K�« WOM�ô«
 gO��«  vK�  W�uFB�«  s�  w�U��U�Ë  ¨sO�N��«
 WF�UA�«  œËb��«  q�U�  WODG�  ÁœdHL�  w�UM�K�«
 d�UFL�« s� Î «dO�� Î «œb� rC� w��«Ë sO��Ëb�« sO�
 w�UL��« q�«b� œu�Ë V�U� v�«  WO�dA�«  dO�
 œu�Ëå?� Î «d�c� ¨åWIDML�« pK� w� bIF� w�«dG�Ë
 j�{ UNMJL� sOAO��« sO� WOM�√ oO�M� WM��
 ¡«d�� XHK�Ë ÆåœËb��« w�H{ vK� V�dN��« nK�
 dO�  d�UFL�«  q�  fO�  t�√  v�«  å¡UM��«å?�  ÊuÒOM�√
 dOG�  W�U�  w�  UNCF�  q�  W��U�  w�  WO�dA�«
  U�d�  o�  v�«  Êu�dNL�«  bLF�  p�c�Ë  dL���
 sO� ÎUIO�M� VÒKD�� d�_« w�U��U�Ë ¨V�dN�K� …Òb�
 vK�  j�C�«Ë  W��«dL�«  WLN�  l�“u��  sOAO��«
 Êu�—u�� ÎU�«u� Ê√ œÒœd�Ë ¨åœËb��« w��U� ‰u�
 —œUB�  —c� p�– ‚UO� w�Ë ÆV�dN��«  UOKLF�
 W�—u��«  WO�UM�K�«  œËb��«  nK�  j�—  s�  WFKD�
 d��  ÊUM�K�  w??�Ëb??�«  w�UL�«  r??�b??�«  W�Q��  l??�
 ¨w��dH�«  —bO�  dL�R�Ë  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�
 WO�ö�≈  WKL�  œu??�Ë  v??�«  å¡UM��«å?�  …dOA�
 nKL�«  «c??�  …—U???�ù  WO�—U�  WOK�«œ  WO�UO�
 WOA�  w�Ëb�«  s�ô«  fK��  vK�  t�dD�  Î «bONL�
 »uM�  w�  WK�UF�«  WO�Ëb�«   «uI�«  W�ôË  ¡UN��«
 WO�ö� q�bF�� p�–Ë ¨q�IL�« »¬ dN� w� ÊUM��
 WO�dA�«Ë  WO�ULA�«  œËb��«  qLA��  qOHO�uO�«
 å¡UM��«å?� w�Uz— l�d� —«Ë“ qI�Ë ÆåW�—u� l�
 ULO�  ô  WO�Ëb�«  ◊Ëd??A??�«  iF�  s�  t� Ò�u�
 V�dN��« Ÿu{u�Ë sO�—u��« sO�“UM�« Ÿu{u�
 WO�UO��« fO�«uJ�« iF� XKI� –≈ ¨œËb��« vK�
 r�b�«  sO�  sOO�Ëb�«  sO�ËR�L�«  iF�  j??�—
 ÊUM�� w� sO�“UM�« ¡UI�� qB�� ◊Ëd�Ë w�UL�«
 —œUBL�«  Ê√  ô≈  ÆåqOHO�uO�«  WO�ö�  lO�u�Ë
 fK�L�«Ë  W�uJ��U�  Îö�L�  ÊUM��ò  ÊQ�  X�e�

Æåp�c� «u�L�� s� VFA�«Ë w�UOM�«
 w�«d��ô«  »e��«  w�  w�UO�  —bB�  i??�—Ë
 r�Ë ¨w�UM�� ÍœUO� Ÿu{uL� w�—U� q�b� Í√
  «u� l{u� WO�UM�K�«  «uI�« …u�œ —bBL�« b�R�
 gO��«  nOKJ�  v�«  ÎUO�«œ  ¨œËb��«  vK�  WO�Ëœ
 s�  ¡UDG�«  l??�—Ë  W��«d�  ◊UI�  l{Ë  w�UM�K�«
 XH�Ë ¨UN� WO�UO� W�u� ô w��« V�dN��«  UO�U�
 W�uJ��«  —«d??�  cOHM�  rNL�«ò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�
 iF��«  W��UD�  i�d�  UMMJ�  ¨V�dN��«  W�Q�L�
 w�  ÂUEM�«  l�  Y�b��U�  œËb��«  nK�  W��UFL�
 l�  q�«u��«  …UM�  qOFH�ò  v??�«  ÎUO�«œ  ¨W�—u�
 Íc�«  rO�«d�≈  ”U��  ¡«uK�U�  WK�L�L�«  W�—u�

ÆåV�dN��« W�“√ s� VF�√  UHK� q� ŸUD��«
 U� V��� d�¬ ‰U�� w� Êu� fOzd�«  d��Ë 
  öL� s� t�U�e�« s� å¡UM��«å?� Á¡«u�√ XKI�
 w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�  vK�  Âc??�«Ë  ÕbI�«
  UN��«ò v�«  U�œË W�–UJ�«   UFzUA�«Ë —U��ô«Ë

 o�DM�  w��«  ‰UF�_«  Ác�  WI�ö�  v�«  WOzUCI�«
 Êu�UI�«  UNO� UL� ¡«d�ù« WO�dL�«  sO�«uI�«  UNOK�

Æåwz«e��«
 s�  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√  ¨d??�¬  bOF�  vK�
 XF�—  U�Ë—u�  ¡U�u�  …b�b�   U�U�«  5  qO���
 s��  bL�  W�B�«  d�“Ë  œU�√Ë  Æ891  v�«  œbF�«
 bIFO�  ŸUL��«ò  s�  ŸUI��«  w�  t�  W�u�  ‰ö�
 W�—«“u�«  WM�K� WO�uJ��«  U�«d��«  w� b�_«  Âu�
 ¨W�uJ��«  fOz—  W�Uzd�  U�Ë—u�  ¡U�Ë  W��UJL�
 vK�  vM�O�  wzU�u�«  l�«u�«  rOOI�  r�O�  YO�
 vK�  qLF�«  U�√b�ò  ∫·U??{«Ë  ÆåÁUC�I�  ¡wA�«
 W�UML�« ÊUO��� anti body test l�d��« h�H�«
 WK�dL�«  w�  UM�“  U�  tK�«bL��«Ë  ¨WOFL��L�«
 ÊËUF� qCH� «c�Ë ¨WF�«d�« v�≈ o�eM� r�Ë W��U��«
 ¨ÊËUF��« «c� vK� ‰uF� s��Ë ¨rNO�ËË lOL��«
  U�UJ�≈ sL{Ë …dDO��« X�� ¡U�u�« vI�� wJ�

ÆåUN�«—b�Ë WOFL��L�«Ë WOL�d�«  U��RL�«
 dE�  …b�  b�bL�  WOL�—  ◊U??�Ë√  X��—  –≈Ë
 ¨q�IL�«  b??�ô«  ¡U��  W�UF�«  W��F��«Ë  ‰u���«

 å¡UM��«å?�  WO�UOM�«  W�B�«  WM��  —œUB�  X�U�
  «uD��«  r�— WM�ü«  WK�dL�«  v�«  qB� r� UM�≈ò
 WOK� X�œË ¨åW�B�« …—«“Ë UN�c��« w��« …bO��«
 ‚UI���ô  t�M��«  v�«  ¡«—“u??�«  fK��  w�  W�“ô«
 o��«  rN�b�  s�c�«  sOO�UM�K�«  sO�d�GL�«  …œu�
 e�«d� w� rNF{Ë V�� sJ� rNM�Ë v�≈ …œuF�U�
 U�« ¨W�Ëb�« …eN�« ·«d�« X�� sO�u��_ d��
  U�bK��« nOKJ�Ë  «bNF��« lO�u� vK� œUL��ô«
 w��U� WO�K� ZzU�� v�« Èœ√Ë tKA� X��√ WF�U�L�«
 qB� wJ� ‰UH�ô« …b� b�bL� v�« X�œË ¨åU�U�bN�
 Î«d�R�  dN�« w��« ÂU�—ô« w� —«dI��« sO�Q� v�«
 »U��√  Ác���  —«d�  «c�Ë  ÆdO��  qJA�  ÎU�UH�—«
 fO�Ë  w�B�«  ÊQA�«  w�  ’UB��ô«Ë  rKF�«
 ·ËdE�«  —U���ô«  sOF�  c�_«  l�  w�UO�  —«d�
 w�B�«  l{u�«  sJ�  ¨WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«
 r�UF�«  w�  Èd��   «œUB��«  —UON�«  l�  W�u�Ë«

ÆåU�Ë—u� V���
 qI�  «d??zU??� 7  Ëd??O??� v??�« f??�√ X??K??�ËË

ÆÊUM�� v�« s�bzU� sO�d�G� sOO�UM��

 ¨ÊUM�� w� r�dO�«u� ÊËœÒb�� s� vK� ¡U�dNJ�« dOF�� ULO� ¨jHM�« dF� …œU�“ l� 200%
 b�e� ô U� ¨24Ø24 ¡U�dNJ�«  d�u� «–≈ WO�U��ù« WHKJ�« bzU� s� Ê«d�u� ¨W�U���« r��Ë
 w�UO��« œU�H�«Ë Æq�_« vK� ·UF{√ WF�—√ W�dF��« …œU�“ r�� r� U� UN�LO� s� 20% s�
 sOOMOD�KH�«Ë  sO�—u�K�  W�U{ùU�  sOO�UM�K�«  „d�  XKC�  ¨WDK��«  Ê√  ¨UM�  u�  dO�J�«
 TAM� rNCF� X�d�Ë ¨WHKJ�« ‚d� ÂUF�« ‰UL�« s� œb��Ë ¨WBO�d�« ¡U�dNJ�« ÊuJKN���
 iOH���  ÃU��ù«  iOH���  u�  WDK��«  t�  ÂuI�  U�Ë  ¨WOK��  bO�u�   U�d�Ë   «b�u�
 sOO�UM�K�«  WH�UJ�  vK�  ƒd��  ô  UN�_  ¨…—u�UH�«  d�J�Ë  jHM�«  dF�  lH�d�  U�bM�  WHKJ��«
 sO�“UM�«Ë  sOOMOD�KH�«  sO��ö�  WO�«d�«  WO�Ëb�«   U�ON�«  W��UD�  vK�  ôË  ¨WIOI��U�
 qF� vK� ÎUC�√ ƒd�� ô WDK��«Ë ¨q�_« vK� ¡U�dNJK� rN�öN��«  ôb� l�b� ¨sO�—u��«
 ÊUM�� w� W�UO��« Ê_ ¨…bOF��«Ë WOIOI��« sOO�UM�K�« `�UB� W�UL�� tKF� UNOK� V�� U�
 wMFO� ¡U�dNJK� ÂuO�« Òq� Í√Ë ¨WO�—U��«Ë WOK�«b�« v�d�« s� ŸuM�« «c� vK� Îö�√ ÂuI�
  «b�uL�Ë ¨sOMI� ÊËb�Ë sOMI�� ¨sOO�UM�K�« vK�  «d� l�—√ WOzU�dNJ�« …—u�UH�« n�UC�

Æ «b�u� ÊËœË
 …œU�“ 2017 ÂU� cM� X�{ w��« ¨V�«Ëd�«Ë V�d�« WK�K� w� ¨WK�UL� WOCI� dEM�U� ≠
 X�U� dF� l� ¨UC�√ YK��« W��M� „öN��ô«  œ«“Ë ¨ÍœdH�«Ë wKzUF�« q�b�« YK� ‰œUF�
 vK� WD�U{  UN�Ë Àö� vK� UN�U�U��« X�“u� ¨W�FB�«  öLF�«  ‚u� w� ·dBK�
 ‚u� w� UNK��Ë ¨ UO�eML�«  ö�UF�« ‚u� w� 100% …œU�“ w� ¨W�FB�«  öLF�« ‚u�
 ƒd�O�  ÊU�  w�UO�  WÒL�  q�Ë  ¨Ã—U��«  v�≈  w�UO��«  dH��«  w�  UNK��Ë  ¨ «—UO��«  ¡«d�
 tK�� i�d� r� U� Î «œU�� ÊuJO� i�d�« Ê√ ÎU�uB� ¨V�«Ëd�«Ë V�d�« WK�K� i�— vK�
 ¨sO�K�U� ÷uN�Ë –UI�≈ W�UO� l{u� j��d�Ë ¨s�b�« W�b� w� w�uM��« w�UM��« ÎôË√
 ‰uI� w�dB� ÂUE� ¨`�UBL�« w� ‰œU���« «c� u� ¨w�UM�K�« ÂUEM�« w� rzUI�« dO�J�« œU�H�«Ë
 WFH�dL�« …bzUH�« bz«u� «u�L� ô ¨·—UBL�« »U��√ v�≈ ·dBL�« r�U� s� ¨sOO�UO�K�
 WÒ�u�FA�« V�«Ëd�«Ë V�d�« WK�K� rJ� ‰ ÒuLM�Ë ¨WO�UL�«  U�bMN�«Ë W�«b��ô« W�UO�Ë
 v�≈ ÊUM�� V�cO�Ë ¨rJ�U�U���« w� “uH�« rJ� sLC�Ë ¨rJ�d�UM� b�«u� U{— s�R� w��«
 WO�UL�«   U�bMN�«  ÊUM��  ·dB�  r�U�  d Ò��  UL�  ¨ô≈  fO�  X�u�«  Íd�A�  s�M�  ¨»«d��«

ÆÎUMK�
  «œ—u��L�«Ë   «—œUB�«  sO�  ‚—UH�U�  ¨g�b�  u�  U�  UM�d��  ÂU??�—_«  v�≈  …œuF�«  ≠
  «—UOK� 7 ‰bF� vK� ¨2007Ë 1997 sO� U�  «uM� dA� s� d��√ ‰ö� ÊUM�� w� k�U�
 W�UO��«   «bzU�  tII��  ÎUCzU�  bNA�  ÊU�   U�u�bL�«  Ê«eO�  ULMO�  ¨ÍuM�  e��  —ôËœ
 Ë√  sOK�UF�«  s�c�  l�«d��  e�F�«  lI�  √b�  U�bM�Ë  ¨Ã—U��«  s�  sOO�UM�K�«   ö�u��Ë
 X�� r�UF��« w� …c�ü« W�«b��ô« s� w�ü« q�uL��« WLO� t�ODG�� qHJ�� X�U� ¨UL�b�√
 bNAM�  ¨2017  v��  2007  cM�Ë  ¨ULN�«u�√Ë  2  f�—U�Ë  1  f�—U�  ¨W�–U�   UOL��
 r��� sOO�UM�K�« W�—UB� ¡UM� t�H� b�√ nKJ� r� ¨WIO�� W�ËU� u�� ÎUOLMN� Î«—«b��«
 ô  W�—U�  s�  –UI�≈  WD��  wF��U�  t�H�  b�√  nKJ�  nOJ�  ¨…d�bL�«  UN�zU��Ë  UN�—uD�
 ‰uI�  ÂU�—_«Ë  ¨X�Ë  ¡«d�  W�Q��  ÊUM��  w�  ‰UL�«Ë  W�UO��U�  øÎö�√  U�œu�u�  ·d�F�
  bL�� t�«– X�u�« w�Ë ¨—ôËœ —UOK� 17 v�≈ 7 s�  œ«“  «—œUB�«Ë œ«dO��ô« ‚—«u� Ê≈
 vK� ‰uB��« tF� qO���� ÎUL�� s�b�« mK� UNF�Ë ¨ ö�u���«Ë W�UO��«  «bzU� ÎU��dI�
 t�UH�≈ s� W�FB�«  öLF�U� ÊUM�� q�œ ‚—U� Í√  U�u�bL�« Ê«eO� e�� r�«d�� ¨b�eL�«
 œU�H�« ÂUE� qFH� «–U�Ë ¨—ôËœ —UOK� 18 v�≈ 2017 ÂU� v�� wL�«d��« e�F�« q�ËË ¨UN�
 ôË  —bO�  ÊU�  UL�  ¨X�u�«  ¡«d�  Èu�  ¨sO��UM�«  v{d�  ÎU�K�  ozUI��«  ¡UH�≈  vK�  rzUI�«
 e�F�« œ«“ «–UL� ¨‰«R��« Õd� s� Îôb� ¨X�u�« ¡«d� s� b�eLK� ô≈ WO�UL�«  U�bMN�« X�U�

øtO� qK��« iF� `O�B� sJL� nO�Ë ¨r���« «cN� Í—U���« Ê«eOL�« w�
 vK� »d��«  ¡U� r� ¨W�«b��« w� r�_« q�UF�« X�U� jHM�« dF� …œU�“ Ê√ `{«u�« ≠
 o�b�Ë  ¨—ôËœ  Í—UOKL�   «—œUB�«  XF�«d�Ë  d�bB��«  ◊uD�  XFDI�  ¨UNO�Ë  W�—u�
 w�UM�K�« „öN��ô« œ«e� Î̈UO�—U� »uKD� w�UM�� w�UO� lO�A�� Êu�—u��« Êu�“UM�«
 œ«dO��ô« œ«“Ë V�«Ëd�«Ë V�d�« WK�K�  ¡U�Ë ¨œ«dO��ô« s� b�eL� —ôËœ Í—UOK� s� d��Q�
 s�d�¬ s�—UOKL� œ«“Ë ¨ UO�ULJ�«Ë …œ—u��L�«  «—UO��« ‚u� w� UN�K�√ s�d�¬ s�—UOKL�
 ÊU�uO�«Ë UO�d�Ë dB� w� WO�UM�K�« W�UO��« ÍbM� w� Ã—U��« v�≈ ÊUM�K�  ö�u�� r��
 »«u��«Ë  øw�UM�K�«  w�UO��«  œU�H�«  ÂUE�  ·dB�  nOJ�  ¨ UO�eML�«   ö�UF�«  …—u�U�Ë
 ÆjHM�«  —UF�√  l�«d�  r�ËË  ¨—bO�  r�ËË  ¨W�—u�  ◊uI�  r�u�  ¨X�u�«  ¡«d�  s�  b�eL�
 ¨ «bzUF�«  ‰œU���  »«u��«  øt�d�A�  Íc�«  X�u�«  w�UO��«  œU�H�«  ÂUE�  úL�  «–UL�Ë
 UNK�uL�Ë WO�UF�« bz«uH�« ÂUE� dL� b�bL�Ë ¨WIOI��« WHKJ� ÎU�œUH� ¡U�dNJ�« VI� dL� b�bL�
 »U��� ¨lz«œË WGOB� sOO�UM�K�« Èb�  «—UOK� 10 d�¬ ¡«d� ÎUOKL� w� WO�U�  U�bMN�
 ·—UBLK� ÎUH�UC� U�dF� l�b� ¨W�FB�«  öLF�« vK� VKD�« e�� q�uL�� ÊUM�� ·dB�

Æ2016 ÂU� cM� ÁdF� nFC� ÎUOKL� —ôËb�« dOF�� Ÿd� ¨ U�bMN�« u� »«c� r�U�
 bzU�Ë  WHKJ�U�  dOF��Ë  24Ø24  ¡U�dN�  Î̈UDO��  ‰«e�  ôË  ÊU�  ÍœUB��ô«  »«u��«  ≠
 vK�Ë pKN��L�« vK� WHKJ�« nH�� ¡U�dNJK� hO�— jH� dO�u�Ë ¨—UL���ö� nBM� w���
 qOGA� vK� Í—u� w�«d� w�UM�� r�UH� t��«u� ¨œ«dO��ô« …—u�U� vK�Ë  UI�AL�« dF�
 »U��« `��Ë øÎôË√ ÊUM�� u� —UFA�« fO�√ ¨VCG� s� VCGO�Ë ¨fK�«d� „u�d� »u��√
 iOH��� sO�“UM�« …œu� sO�Q�Ë ¨W�—u� l� r�UH� t��«u�Ë ¨X�e�«d��« …—U��Ë d�bB�K�
 w�J� `O�B�� ·dB�« dF� n�ú� qHJ� b�Ë ¨2007 ÂU�—« v�≈ œuFM� ¨œ«dO��ô« …—u�U�
 w��« ¨V�«Ëd�«Ë V�d�« WK�K� bzU� ·UF{√ W�ö� h��U� WO�öN��ô« sOO�UM�K�«  «—bI�
 œU�H�« ÂUE� W�b�� ¨2018 ÂU� —UNM� s��Ë rNHO�u� r� sOH�u� vK� ÎUC�√ n�ú� XI��

 øW�Ëb�« w� rJ� ÊUJ� ô ÊuH�¬ ¨ÂuO�« ¡ôRN� ‰uI�« vK� ƒd�� s�Ë ¨t�«– w�UO��«
 ·d�  UM�b�  fOK�  Î̈UO�F�Ë  Î̈U�œUB��«Ë  Î̈UO�UO�  W�uKD�  X�u�«  ¡«d??�  …—œUG�  ≠
 q��«Ë œU�H�« r�U�� dE�MM� ôË ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� dE�MM� ôË ¨—bO� dE�MM� ô ¨X�u�«
 rzUI�« UM�UE� VK� w� bO�� Íc�« —UFA�« ¨»uNML�« ‰UL�« …œu� ¨vÒL�L�« »«c��« Íd���«
 i� W�F� s� ¡e� v�≈ t� Òu�� Ê√ ¨VFAK� W�uMFL�«Ë W�œUL�« …u�d�«Ë ¨X�u�« ¡«d� vK�
 ¨b�b� X�Ë ¡«d� W�œUF� VO�d� …œU�ù w�UO��«Ë w�UL�« ÂUEM�« ·«d�√ sO� l�U�_« vK�

ÆbHM� X�u�«Ë

 (1¢U áªàJ) ... OÉ°ùØdG áëaÉµe

2020 QÉjCG 15 - 1920 QÉjCG 15
*—u�� Ã—u� Æœ ˝
 »«b��ô« X�� XF{Ë w��« WÒO�dF�« œö��« w� W�U� w�bL�« lL��L�«  ULEM� v�≈ ¡«b�

ÆÂU� W�� q��
 —«c��ô«  Òr��  Ê√Ë  d ÒNA�  Ê√  o����Ë  W�BF�«  UN��J�—«  W�BF�«  bN�  o��  WL�d�  UN�≈

ÆÆ—«d{√ s� t��Ò�� UL� i�uF��«Ë UNM�
 ‰Ëb�«  vK�   U�«b��ô«  Ÿ“Ë  Íc�«  uL�—  ÊU�  dL�R�  ÒÊ√  WOMOD�KH�«  W�u�uL�«  d�c�

 Æ1920 —U�√ 15 w� XMK�√ dL�RL�« ZzU�� ÒÊ√ d�c� v�Ë_« WOL�UF�« »d��« w� …dB�ML�«
 oO�b��« ÆUNMÒO��√ r� »U��_ dL�RL�« ÂU���« bF� ÎU�u� s�dA� …bL� ZzU�M�« Êö�≈ d�Q�

Æ¡«bM�« «c� d�u� s� Î«dO�� dÒOG� ô tMJ� ¨»uKD�
Æ U�«b��ô« ŸÒ“Ë dL�R� ZzU�� Êö�≈ vK� ÂU� W�� Èd�– XK� 2020 —U�√ 15 w�

ÆdL�RL�« ZzU�� Êö�≈ d�≈ …d�U�� ÷—_« vK� oO�D��« √b��«
ÆdL�RL�« ÁUM�� U� XO���� 1922 ÂU� W�BF�« fK�� ÂU� r�

  U�«b��ô«  ÂUE�  X��  l{u��  w��«  œö��«  ÊUJ�   U��—  ÒÊ√  vK�  W�BF�«  bN�  hM�
Æ—U���ô« sOF� c�R� Ê√ wG�M�

Æ—U���ô« sOF� c�R� r� W�BF�« bN� V��� Â“ö�« ◊dA�« «c�
ÆÎUO�«b��« ÎUI� XOD�√ w��« ‰Ëb�« w{«d� vK� ¡UM�  U�«b��ô« X{dÔ�

 sOF� ÊUJ��«   U��— c�√ Òr�� Ê√  ÊËœ s� »«b��ö� XFC�√ ‚«dF�«Ë Èd�J�«  W�—u�
Æ—U���ô«

 w��« sOD�K� w� ULÒO� ô »«b��ö� lL��L�«  ULEM� i�— UNKO�œË W�ËdF� WIOI� pK�
Æ—uHK� b�Ë cOHM�� WO�«b��ô« WDK��« ÂeK� Î «œuM� UNOK� »«b��ô« Òp� sÒLC�

 ¡UC�√ X���√Ë ‰Ëb�« Ác�  —Òd�� »«b��ö� XFC� w��« WO�dF�« ‰Ëb�« ‰UC� qCH�
Æ…b��L�« r�_« WLEM� w�

ÆsOD�K� ô≈
Æ”Q� ô ÆåÊœ—_« ‚d�ò wÒL�Ë ¡e� UNM� lD��«

 å—uHK� b�Ëò cOHM� vK� qL� Íc�« ¨w�UD�d��« »«b��ô« X�� sOD�K� s� wI� U� ÒdL��«
 »uM�  W�d�  t�KF�  X�U�  UL�  …u�√  ¨sOD�K�  w�  w�«d�uL�œ  dOOG�  À«b�≈  o�d�  s�

ÆdA� l�U��« ÊdI�« d�«Ë√ UO��œË— w� WO�UD�d��« UOI�d�√
 qO�O�ò  U�œU�  W�d�  —«d�  vK�  w�UDO��«  —ULF��«  W�d�  v�≈  r�_«  W�B�  X�Òu��
 ”—œ w��« WF�U��« œ—uH��Ë√ XC�— Íc�« iOG��« ÍdBMF�« Í—ULF��ô« p�– å”œË—

Æ2002 ÂU� W�L�« t�U�Ë Èd�c� qH��� Ê√ t�U�N� UN�d�√Ë UNO�
øW�O�M�«Ë

 W�uL�� v�≈ W�BF�« w� WO�ULK� WLEM� q�� s� ÷—_« XOD�√Ë t{—√ s� VF� d Ò� Ô�
ÆwM�œ ”U�√ vK� ÷—ú� UN�OJK� w�Òb�

 s� åt�O�d�ò ÒbL��« »«b��« Òp� sO�Ë l�UD�« w�ULK� w�Ëœ Êu�U� sO� `{U� i�UM�
ÆWO�U� WN� s� UNOK� lL�� dO�Ë WN� s� WOM�œ  «bI�F�

 ¨1948 ÂU� v�� W�BF�« t�F��« Íc�« Òw�«d�ù« o�dD�« …b��L�« r�_« WLEM� XF�U�Ë
ÆsOD�K� vK� w�UD�d��« »«b��ô« vN��« 1948 —U�√ 15 w� –≈

∫V�«u�« s� ÒÊS� uL�— ÊU� dL�R� ZzU�� Êö�≈ vK� ÂU� W�� W��UML�Ë Êü«Ë
 sOF�  c�Q�  r�  sO�  W�BF�«  bN�  XH�U�  UN�_  ¨WK�U�  dL�RL�«  p�–   «—dI�  Êö�≈  ?  1

ÆÊUJ��«  U��— —U���ô«
 o� pN��« t�_ Î̈UO�u�U� ÎU�öD� ’U� t�u� sOD�K� vK� »«b��ô« Òp� ÊöD� Êö�≈ ? 2

Æt{—√ ‚u� r�dOB� d�dI�� sOD�K� ÊUJ�
 WL�d� ULN�UJ�—ô …b��L�«  r�_« WLEM� a�—U� s� ¡e�Ë r�_« W�B� a�—U�  W�«œ≈  ?  3
 UN�d�� w�«d�uL�œ dOOG� WOKL� »UJ�—U� ÂUOI�«Ë rN{—√ s� sOOMOD�KHK� Íd�� ¡ö�≈

ÆWO�Ëb�« sO�«uI�«Ë ÊU��ù« ‚uI� W�d�
 wMOD�KH�« ÊQA�« w� r�_« W�BF� WO�dA�« W��—u�« UN�HB� …b��L�« r�_«  W��UD� ?  4

ÆuL�— ÊU� dL�R� s� Î «¡b� Òr� UL� —«c��ôU�
 WL�d��«  W�O��  wMOD�KH�«  VFA�U�  o��  UL�  i�uF��U�  …b��L�«  r�_«  W��UD�  ?  5

Æ…b�UB�� q� …dL��� ‰«e� U�Ë ÂU� W�� q�� UN�UJ�—« √b��« w��«
 l�D�U�Ë ÆXN��«Ë X�b� WIKG� WO��—U� W�œU� X�O�Ë WM�«— W�U� d�_« qF�� U� «c�Ë

Æd�¬ »uK�√ ÒÍQ� Ë√ Î «¡e� Ë√ Îö� tOK� ÊU� U� v�≈ l{u�« …œU�≈ qLA� i�uF��U�
¨…b��L�« r�_« w� ÊU��ù« ‚uI� fK�� Èb� o�U� qI��� dO��*
 o�U� w�Uz— —UA��� ¨…b��L�« r�ú� W�—u��« WD�«d�« fOz— 

¢VhÉØàdÉH äÉÑ≤©dG π«dòJ ¿ÉµeE’ÉH πg

?ó≤ædG ¥hóæ°U ™e

n�d� b�M� ˝
 qJ� Íc�« ¨w�dBL�« ŸUDI�« t� ÷ÒdF� U� Î «b�b��Ë ¨ UN��« Òq� s� r�R� œö��U� Òq� U�
 s� ÊU� t�√ `C�« Íc�«Ë ¨W�dBML�« W�ö��« œuIF�« w� W�Ëb�« q�uL�� W��U�_« …eO�d�«

ÆÆÆU�U���«Ë ozUI��« Òq� X�U�Ë ¨…—u��L�« ‚«—Ë_« Òq� XHA� U�bF� ¨”UM�« »uO�
 v�≈  ‰u�uK�  W�O�B�«  WJ��«  vK�  U�d�  r�_«  «c�  Òq�  l�Ë  ¨WF�U�  Ì…—U{  Ò»—  sJ�
 qL�� vK� fJFMO� Íc�«Ë ¨wF�d�« œUB��ô« s� ÎU{u� ÃU��ù« vK� ÒwM�� rOK� ÌœUB��«
 v�≈ ‰u�u�« ÒÊ√ dO� ¨W�d��« WK�dL�« Ác� UMOD�� «–≈ ÎUI�ô œö��« w� W�œUB��ô« W�d��«
 …—b� vK� n�u�� d�_«Ë ¨U�“UO��« V�� w��«   U�IF�«  s� b�bF�«  t{d�F� ZzU�M�«  pK�
 q�  ¨WO�U��   U��  t�«u�√  ÂÒbI�  ô  Íc�«  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  w�  W�uJ��«
 sLJ�  UM�Ë  ¨w�UM�K�«  lL��L�«   U� ÒuJ�  s�  dO�J�«  ‰UD�  b�  WO�U�  dO�UF�Ë  ◊Ëd�  o�Ë

Æ“d�_« …bIF�«
 sO� w�Ë ¨ÊU��I� „UM� —ôËb�U� sO�œuL�« ‰«u�√Ë …dOK�U� sO�œuL�« ‰«u�√ sO� t�√ p�–
 ÆÆÆsO�œuL�«  Òq�  vK�  lI��  WKJAL�«  ÒÊS�  ¨·dB�«  dF�  d�d��  vK�  bIM�«  ‚ËbM�  ÒdB�
 —ôËb�U�  Êu�œuL�«Ë  ¨rN�«d�Òb�  s�  d��√  UL�—Ë  nB�  ÊËd��O�  …dOK�U�  Êu�œuL�«
 ô  Ê_  U�u�œË√  UL�  rNFz«œË  vK�  ‰uB��«  «uFOD���  s�  ©—ôËœ  —UOK�  120  v�«u�®
 ‰Ë«b�L�« ·dB�« dF� ÎU�U�√ vK� …dOK�U� UNOK� ÊuKB�O� w�U��U�Ë ¨p�c� wHJ�  «—ôËœ
 UN�{Ë WO�UM�K�« WKLF�« ‚«—Ë√ s� b�eL�«Ë b�eL�« W�U�� VKD�� «c�Ë ¨n�œd�« ‚u��« w�
 Î «b� TÒO��« ”UJF�ô«Ë ¨WKLF�« WLOI� —UON�ô« s� Î «b�e�Ë ÎUL�C� Àb�O� UL� ¨‚u��« w�

°ÆÆÆ—u�_«Ë V�«Ëd�« vK� w�—UJ�« q�
 Í—«œù«  œU�H�«Ë  ¡U�dNJ�«  nK�  UNOK�  ¨‚ËbMB�«  W{ËUH�  w�  “d�_«  WKJAL�«  sLJ�  UM�
 sO����  W�Ëb�«  o�«d�  Òq�  w�  W�—ËdC�«Ë  W�uKDL�«   U�ö�ù«  s�  U�dO�Ë  ¨V ÒFA�L�«
 pK� Òq� ‚ËbMB�« r ÒNH�O� qN� ÆÆÆ◊ËdA�« s� p�– dO�Ë œËb��« rO�d� Ë W�U���«Ë ¡«œ_«

°ø U�IF�« pK� Òq� qO�c�� W�uJ��« l� qLFO� q�Ë ¨WO�UM�K�«  UO�O��«
 W��U�  ‰Ëœ  s�  tKOB��  sJL�  U�Ë  ¨‚ËbMB�«  l�  ÷ËUH��«  W�O��  w�  Êu�d�  d�_«

ÆÎUFOL� U�dOB� œÒb��� UNM�Ë ¨…U�u�L�« ‰uK��« Òq� UNOK� eJ�d�� w��«Ë

 ... qõà¡j ød Éfô°üf

Oƒª°üdG øe ójõªdG ¬LÉàëf Ée qπch

*s��L�« »UN� ‰UL� Æœ  ˝
 »d��« WN�«uL� Î «—“R� Î «dB� XIÒI� UNzUHK� l�Ë Î̈U�F�Ë ÎUAO�Ë …œUO�Ë ÎU�Oz— W�—u�
 Òe�N�  s�  dO�J�«  dBM�«  «c�  —U��Ë  ¨ «uM�  l��  s�  d��√  cM�  UNOK�  ŝAÔ�  w��«  WO�uJ�«
 vK�Ë W�—u� vK� Ô÷dHÔ� w��« W�œUB��ô«  U�uIF�U� ôË WO�HM�«Ë WO�UO��«  öL��U�
 W�UL� tK�« »e� ÂU� sO�√ ’d� U� «c�Ë ÆœuLB�« s� b�eL�« u� t�U��� U� q�Ë ¨UNzUHK�

Æs�b�« —b� vHDB� bO��« bzUI�« œUNA��« Èd�– w� ÁbO�Q� vK� tK�« dB� s�� bO��«
  Òd� w��« q�«dL�«Ë UN�U�«b� cM� W�—u��« W�Q�L�« t�LK� w� tK�«dB� bO��« »—U� bI�
 tJ�UL�Ë  W�ËUIL�«  —u��  …b�Ë  Î«b�R�Ë  ¨ U�Òd��«Ë  q�ËU�_«Ë  qO�U�_«  Òq� ÎUH�U�  ¨UN�
 ¨WO�uONB�« ? WO�dO�_« l�—UAL�« t�u� …b�UB�« WFKI�« W�—u�  «—UB��« e�eF�� tJ Ò�L�Ë
 UNAO�Ë UN�œUO� œuL� qCH� »d��«  w� dB�M� Ê√  X�UD��« W�—u� Ê√  vK� Î «œÒbA�Ë
 u� UNM� ¡UHK��«  wÒK�� s� ÂöJ�«  q� Ê√  v�≈  ÎU��ôË ¨UN��U� v�≈  UNzUHK�  U��Ë UN�F�Ë

ÆW�B�« s� t� ”U�√ ôË Âö�√ œd��
 r�œË UN�œUO�Ë UN�öI��« vK� ÿUH��« t�b� W�—u� V�U� v�≈ W�ËUIL�« —u�� ·u�Ë 
 tOK�  œÒb�  U�  «c�  ¨åWOKOz«d�ù«ò  WO�dO�_«  WMLON�«   UDD��  t�Ë  w�  UN�U��Ë  UN�«—«d�
 t�√ ÎU�{u�Ë ¨  U�U���« w� QD� Ë√ ÌW�UL� Í√ s� åwKOz«d�ù«ò ËbF�« …œU� Î «—Òc�� ¨bO��«
 W�—u� ·«bN��ô Íd�P��« ÍœuF��« ? åwKOz«d�ù«ò ? w�dO�_« jD�L�« √b� 2011 ÂU� w�
 ·bN�«Ë ¨WOMOD�KH�« WOCI�« s� UNH�u�Ë åwKOz«d�ù«ò ËbF�« l� Ÿ«dB�« w� UNF�uL� Î «dE�

 Æ Òq��L�« Í—u��« Êôu��«Ë sOD�K� s� wK��K� UNF�œË UN�UF{≈ ÊU� w�U�_«
 U� vK� W�—u� l� rzUI�« l{u�« dL��� Ê√ “u�� ö� ¨WO�UM�K�« W�—u��« W�öF�« s� U�√
 WO�UO��« ÈuI�« s� œb� bM� W��U�Ë …d�U� WO�UO�  U�U�—Ë  «Ë«b� V��� tOK� u�
 ÍœUB��ô«  l{uK�  Î «b�  ÎULN�  ÎU�U�  `�H�  l{u�«  «c�  VO�d�  Ê√  bO��«  b�√  «c�  ¨WO�UM�K�«
 ¡UO�≈Ë d�UFL�«Ë œËb��« `�H� W�—u� l� W�öF�« VO�d� w� W�—U�L�« v�≈ ÎUO�«œ ¨w�UM�K�«
 ÒÊ√  sO�  w�  ¨WO�U�  W�—b�  W�—u�  W�“uN�  „UM�  ÒÊ√  ÎU�uB�  ¨WO�U��ù«   U�UDI�«
 VFA�« W�KBL� dJH� s Ó� ÒÊ√ ÎULK� ¨w�UM�K�« V�U��« bM� w� WK�ULL�«Ë dO�Q��«Ë qODF��«

Æ Î «e�� sOO�UM�K�« rFDÔ� s� UN�_ WOLOK�ô«Ë WO�Ëb�«  «—U���ô« “ËU��� Ê√ V�� w�UM�K�«
 t�öJ�  …—u�  tÒ�Q�  Õu{u�  vÒK���  ¨tK�«dB�  s��  bO��«  W�UL��  W�ö�≈  Òq�  w�
 t�≈ ÆÆW�U�—Ë W�œU� WOC� q�√ s� ÂËUI� uN� ¨t� Ò�√ U�UC�Ë t�F�Ë tK�U� s�RL�« ‚œUB�«

Æ“UO��S� w��—U� bzU�
w�UO��« ŸUL��ù« rK� w� Y�U�Ë w�ö�≈*

?ÜÉjO …ƒdƒe QGƒf Ió«°ùdG áªjôL »g Ée

 vK� »u��� rN�K�√ ÊuD�U� t�� U� w� w�UL��ô« q�«u��« qzU�Ë √bN� r� sO�u� ‰ö� ≠
 w� W�uJ��« fOz— WKOI� d�uB�� W�ËU�� w� ¨åsOCH�ML�«åË å—«u��«ò ?� rN�H�√ ÊuÒL�� s Ó�

 øX�U� «–UL� ÆrN� dOI��Ë sOO�UM�K�« vK� dÒ�J�Ë Ì‰UF� t�≈ t��U� U�
 »uK�√Ë UM�«œU� s� dO�J�U� dEM�« …œU�≈ sOO�UM�K� UMOK� Ê≈ »U�œ Íu�u� …bO��« X�U� ≠
 w�  —d��  dO�  n�e�  d�u�  UN�√  Êu��U��«  ·dF�  WOIOI�  WK��√  X�b�  w�Ë  ¨qLFK�  UM�dE�
  UÒO�M�_«  UÒO�eML�«   ö�UFK� V�c� ÎU�uM� —ôËœ  «—UOK� 4  ‰œUF� UL� ¨W�FB�«  öLF�«
 ¨s�eM��«  UD�� vK� ‰UL�Ë  U�UM� dO�«uM� sO�—u��«Ë sOO�«œu��«Ë sO�dBL�« ‰ULF�«Ë
 ¨UNOK� VKD�« n�u�� s� qL� ’d� Ác�Ë ¨sOO�U���U��«Ë œuMN�« s� W�UEM�« ‰ULF� W�U{ùU�

ø UÒO�UM��Ë ÊuÒO�UM�� UN� ÈÒbB�� q� u� ‰«R��«Ë
 ‰«e�  ô  W�UI�  rI�  nAJ�  ¨WL�U�  UN�u�  s�  «b�  »U�œ  …bO��«  X�bN��«  w��«  WKL��«  ≠
 l� dOOG��« W�UM� b�d� ¨dOOG�K� vF�� V�� vK� UN�H� V��� W��d� ‰uI� w� gFAF�
 w�FA�« q�L�« U�dB���Ë ¨sOO�UM�K�« s� dO�J�« tAOF� Íc�« ¨W�–UJ�« WO�«dI��—ô« ZO��d�
 ¨œuI� W�ö� ‰ö� ÊUM�� ·dB� WH�K� d�u� ÎUOKL� XKJ� b�Ë ¨å«uMÒ�e�Ë «uMÒ�b�ò ¨‰uI�U�
 tMJ� ¨U�dO�√ v�≈ d�U�� U�bM� s�eM� WD�� w� qLF�« q�I�� Íc�« w�UM�K�« „uK��« d�u� w�Ë

ÆÊUM�� w� ¡«—œ“U� UNO�≈ dEM�
 …bO��« Âö� vK� iF��« UN� Òœ— w��« WO�UHM�« W�«dJ�« VOB� ô Íc�« dOOG��« vK� ‰U�� ≠
  öLF�U�  ‚UH�≈  s�  t�eK�  U�Ë  ¨qLF�«  v�≈  »U�c�«  w�  W�U��«   «—UO��«  ‰ULF��«  ¨»U�œ
 Â«b���« w� œUB��ô« ÊuO�UM�K�« qÒ�I� «–≈ nBM�« v�≈ tCOH�� sJL� ¨œ—u��� jHM� W�FB�«
 s� qIM��«Ë ¨sJL� YO� Â«b�_« vK� dO��«Ë ¨ÊbL�« w� WOz«uN�«  U�«—b�« œUL��«Ë ¨rN�«—UO�
 w� WO�Ëd�J�«  UIO�D� d�� o�dD�« »U�— lÒL��� WO�Ë—Ë_« WI�dD�« vK� …bOF��«  U�U�L�«

Æs�eM��« …—u�U� r�UI�Ë …b�«Ë …—UO�
 WOF�«Ë ‚UH�≈ ‚d� „uK�� UM��“uN� Èb� w� q� ¨»U�œ …bO��« t��U� U� w� X�O� WÒOCI�« ≠
 w�Q�Ë Î̈U�u�  uL�« dD� s� rNCF� uJA� sOO�UM�K� W�U�L�« qLF�« ’d� ¡q�Ë ¨W�œUB��«Ë

ÆUNKGA� w� Áu�b�Ë s�eM� WD�� vK� qL� W�d� t� b�� Ê√ W�U�ù« s� t�≈ ¨‰uI� s�
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ÆÆÆq�I��L�«  U�«b� a�—U��« w� Ê_Ë

 ¨w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« a�—U� s�  UF�ô  UD�� ÓsC���� ¨X�� Âu� q� W�O�� W�HB�« Ác� Ôh ÒB�Ô�
  U�UL��«  t��—U�Ë rN�e� À«d�  v�≈  U�d�� «u�U{Q� ¨»e��«  —U�� s� W�F� q�«d� w� ÊuO�UL��«  ÊuO�u� UNFM�

ÆrOEF�« dBM�« o�d� vK�  U��«—  «uD� w� WO�UC�

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

ÆfLA�« THDM� Ê√ v�≈Ë t�U���« cM� w�uI�« œu�u�«
ÆW�_« r��� WLN� UM��—U� W�U��nO�U� VO�� ∫œ«b�≈
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3232  œb??F�«  Ø  2020  —U�√  16  Ø  X���«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 b�Ë  ¨W��UM�  s�  d��√  w�  —UN�  b�e�  oO�d�«  s�  X���
 e�d� W�«d� w� t��d� Òr� ¨d�_« w� ÊU� U�bM� tM� ÔXFL�
 bF��  sO�_«  bLF�«  fK��  fOz—  WI�«d�  w�  Òr??�  ¨»e??�??�«
 —«œ  u��  Î UD�U�  Á«—√  X??�“  U??�Ë  ¨ UMOF���«  q??z«Ë√  w�  q��
 w� s�bA��L�«  sOO�UL��ô« sOO�uI�«  ·ô¬ j�Ë W�U�e�«
 l� ¨d�uA�« —uN{ w� »e��« t�U�« Íc�« b�U��« ÊU�dNL�«
 ‰u�Ë  ÍË«—e??�  ·“u�  ¨·uKF�  —u�J�  sOI�«dL�«  ¡UI�d�«

 Æ©1®w�u�
 13  a�—U��  b�e� oO�d�«  t�Òb�  ÊU� U� vK�  d�� Î «d�R�
 U�dA�√ WO�e��« t�dO�� bOH�  U�uKF� s� 1996 Ø 09 Ø

Æ hM�U�
ÆÊ Æ‰

* * *
 w� Ê«—u� q�� Èd� s� W�d� w� WF{«u�� WKzU� w� Ô b�Ë

ÆU�dI�« W�d� v�bÔ� ¨w�UA�« ÊUOJ�« w� ¡«b�u��« WE�U��
 U�bM�Ë  ¨…œËb??�??�  W�UI�  Ë–Ë  ÎU�œU�  ÎU�ö�  Íb??�«Ë  ÊU??�Ë
 w�KzU�  l�  X��–  ¨d�–√  U�  vK�  ¨…dA�  WO�U��«  w�  X���√
 ¨1947 ÂUF�« w� p�– ÊU�Ë Æ„UM� qLF�«Ë W�U�û� sOD�K� v�≈
 v�≈  X��–  Î̈ «b??�  dOB�  X�Ë  ÒwC�  bF�Ë  ¨ÂUF�«  fH�  w�Ë
 UM�u�  —U�  d�œ  w�  WOK�«œ  W�—b�  XK�œË  w�UM�K�«  ÊUOJ�«
 UM�«u�√   ¡U�  YO�  sO�M�  …b�  XOI�Ë  ¨…—UAM��«  W�d�  w�
 X�U�  w��«  W�—bL�«  ◊U��√  l�œ  s�  sÒJL�√  b�√  r�Ë  W�œUL�«
 ¨w�UA�«  ÊUOJ�«  w� w�bK� v�≈   b� Òr� Æ„«c�¬  ÎUO��� WFH�d�
 ¨ËbF�«  q��  s�  UN�ö��«  bF�  sOD�K�  s�  w�KzU�   œU??�Ë
 W�dI�«  w�  wz«b��ô«  wLOKF�  XKL�√Ë  W�dI�«  W�—b�  XK�œË
 W�œ«b�ù« W�—bL�« w� wLOKF� qL�_ ¡«b�u��« v�≈ XKI��« Òr�
 nB�«  v��  XF�U�Ë  ¨X�u�«  p�–  w�  WE�U�L�«  w�  …bO�u�«
 X�U� W�œUL�« ·ËdE�« sJ�Ë ¨W�œ«b�ù« …œUNA�« qOM� l�U��«
 w� Íb�«Ë …b�U�L� W�dI�« v�≈ œu�_ w�dD{« U ÒL� ¨p�– ÊËœ
 w� bO�u�« U�√Ë dJ��« s�ù« U�√ XM� wM�√ YO� ¨W�«—e�« ‰UL�√

 ÆÍb�«Ë …b�U�� vK� —œUI�« WKzUF�«
 Í—u��«  »e��«  ·uH�  v??�≈  XOL��«  1954  ÂUF�«  w�
 ¡UI�d�«  iF�  s�  WF�U��Ë  W�dF�  bF�  w�UL��ô«  w�uI�«
 …œU�� oO�d�« b� vK� XL��√ b�Ë Î̈U��dI� ÂUF�« v�«u� X�«œ

 s��  oO�d�«Ë  qOz«d���«  n�u�  oO�d�«  —uC��Ë  VN�_«
 w�  XH�Ë√  1955  ÂUF�«  w�Ë  ÆU�dI�«  W�d�  s�  rNÒK�Ë  ¨dOI�
 w� X�ÒuD� ¨…Òb� bF�Ë ¨dN�√ WF�—√ Ë√ W�ö� …b� …eL�« s��
 W�U�u�  d�b�  WM�b�  w�  W�U�N�«  Õö�  w�  Í—u��«  gO��«
 w� ÎU�zU� ÊU�Ë Ëb��« a�UA� b�√ u�Ë ¨—Ëd��« q�U� aOA�« s�
 U� vK� ¨»e�K� ÎUI�b�Ë ÎUHOK� ÊU�Ë ¨w�UA�« »« ÒuM�« fK��
 sO�Q�� ÎU�K� ŸÒuD��« p�– ÊU�Ë ¨w�KzUF� ÎUI�b� ÊU� UL� ¨d�–√
 ÆW�ÒdH��  …Òb�   «Òd�  UM�U�  Íc�«  nO�u�K�  ÎU�ÒM��Ë  gOF�«  WLI�
 d�≈ vK� gO��« s�  œd Ô� sO�M��« »—UI� U� …b� ÒwC� bF�Ë
 ¡UI�≈  bF�Ë ¨wzUL��«  WIOI� ·UAJ�«  l� ÎUM�«e� ¨wKzU� ÀœU�
 w�u��  V��  ÊU�  Íc�«  ©2®—Ëd��«  q�U�  aOA�«  vK�  i�I�«

 ÆgO��« w�
 Òw� w�  ËdO� w� XL�√Ë w�UM�K�« ÊUOJ�« v�≈ X��– U�bF�Ë
 w� v�Ë_« W�d�bL�« w� XI���«Ë ¨©3®Êu��e�« Âd� – WÒO�d�_«
 rC�  X�U�Ë  w�U��  ôuI�  oO�d�«  U�d�b�  ÊU�Ë  ¨ Òw��«  fH�
 b�  XM�Ë  ¨©4®‰UL��«  s��  sO�_«Ë  f�O�œ  n�u�  sO�_«
 U�bF�Ë ÆnO�u��« ¡UM�√ …ÒeL�« s�� w�  «d� …Òb� rN� XOI��«
 WIDM� w� qLF�U� w�U�� ôuI� W�d�bL�« d�b� W�ËUFL� XK Ò�u�
 p�–  w�  Ê«Ëd��  WIDML�  ÎU�ËbM�  ÊU??�  t?? Ò�√  YO�  ¨Ê«Ëd??�??�

 ÆX�u�«
 bF�Ë ¨w�UA�« ÊUOJ�« s� …U�� s� X�Ëe� 1960 ÂUF�« w�

 ÆÍœU� t�OL�√ qHD� X�“Ô— ÂUF�« »—UI� U� ÒwC�
 w� X�U�Ë ¨WO�e� WLNL� ÂUOIK� XO�Ôœ 1969 ÂU� d�¬ w�
 vM�� w� XKI��« qAH�«  bF�Ë ¨»öI�ô« W�ËU�� w� „«d��ô«
 bF�Ë  ¨wzUI�—  w�U�  l�  WÒLNL�«  cOHM��  Âu�√  ÔXM�  YO�  b�d��«
 15  …Òb�  ÒwK�  rJ Ô�  W�O�d�«  oOI���«Ë  nO�u��«  …d��  ÒwC�
 w�Ëd� bF�Ë ¨dN�√ W�ö�Ë  «uM� l�� UNM� XOC�√ Î̈U�U�
 ¨WO�UM�K�« w{«—_« s� œUF�≈ —«d� wÒI�� —b� b� ÊU� d�_« s�
 V���  oA�œ  v�≈  w�U�–  —ÒcF��  ÊUM��  w�  XOI�  p�–  r�—Ë

 Æ„«c�¬ WLzU� X�U� w��« ·ËdE�«
 U�bF�  s??�Ë  ¨»e��«  e�d�  ”d??�  fOz—  WLN�  XLÒK��Ë
 XHÒK Ô�  UL�  ¨dI�_«  n�u�  sO�_«  »e��«  fOz—  WI�«dL�  XHÒK Ô�
 sO�_« fOzd�« l�Ë q�� bF�� sO�_« fOzd�« WI�«dL� U�bF�

 Æ©5®WO�U� dI�_« n�u�
 v�≈ »U�c�« s� XMÒJL� v�� XOI� ÊUM�� w� »d��« ¡UM�√Ë

 WIDM� VzU�� q��  s� pK�√ U� Òq�Ë w�O� VNÔ� Ê√ bF� ¨oA�œ
 w�u�Ë  bF�Ë  Æ…Òd�  s�  d��√  q�IK�  X{ÒdF�  b�  XM�Ë  ¨WO�{
 sO�_« q�� s� w�e��« qLFK� XO�Ôœ ¨…dOB� …ÒbL� oA�œ v�≈
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ثقافة وفنون10

»وهم الأنا«.. وجوه عديدة 

والكاتب واحد!

{ طالل مرتضى*
تليق  ال  بعبارات  أنفسنا  نعت  أو  باستنكار  نقوم  ما  كثيراً 
بنا كبشر، وذلك حين يقع أيٌّ منا في مطّب ما وغالباً ما نقول 
إنه أعمى قلب، ولكن حين نقع في الحفرة ذاتها ألكثر من مرة، 
بصر  بأعمى  النعت  تتعّدى  والتي  الحكاية  قيامة  تقوم  هنا 
المطروح  والسؤال  معاً،  والبصيرة  البصر  أعمى  نحو  لتنحو 

اآلن، لماذا لم نتعلم من الخطأ األول؟
السابق  السطر  خطر ببالي وأنا أضع إشارة استفهام آخر 
نصب  الذي  ذلك  أليس  أخطائنا،  من  تعلّمنا  قصة  عن  وبعيداً 
أحدهم  يسقطنا  أن  فاألمر  وعارف؟  ذكي  هو  الفخاخ  تلك  لنا 
ولكن  مصادفة،  ضرب  يكون  قد  دراية،  غير  على  ما  حفرة  في 
له.  تحسب  فتلك  مرة  من  ألكثر  ذاتها  الحفرة  في  يوقعنا  أن 
الملوم األول لكوني لم أستطع تطوير  أنا  فبالنسبة لي أقول، 
سقوطي  كان  لهذا  الوقوع،  شر  تقيني  التي  الوقاية  أدوات 
الحياتي  اليومي  في  نعيشه  طبيعي  أمر  وهذا  هنا.  حتمياً 

والشواهد كثيرة..
ل����ك����ن م��������اذا ل�����و ك������ان ن����اص����ب ت����ل����ك ال���ف���خ���اخ 
م��ت��م��ك��ن��اً! ق����ارئ����اً  وذاك  ه����ذا  وق���ب���ل  ع��ل��ي��م��اً  ك���ات���ب���اً 

 

الحليم  عبد  الكاتب  يجرني  التي  األول��ى  المرة  ليست  فتلك 
القرائي  فخه  في  ليسقطني  مني  وبطواعية  اللبناني  حمود 
ما  بالفعل  وه��ذا  سابقة،  ق��راءات  خ��الل  به  أوقعني  وال��ذي 
هذا  لي  أبرر  وكي  لوماً،  بجلدها  وأق��وم  ذاتي  أن��ادد  جعلني 
القراءات  بعض  أتناول  كنت  لربما  أقول  المدّوي،  السقوط 
السطحية وهو ما يفتح لي باباً للهرب، ولكنني في واقع األمر 
تسجيل  استطاع  بأنه  اإلقرار  دون  من  لي  مسايرتي  أستنكف 
هدف ذهبي في مرماي وفي الزاوية ذاتها التي مّرر منها هدفه 

السابق..
بكلمة  حمود  الحليم  عبد  وسمها  والتي  األن��ا«  »وه��م  في 
المرة  ه��ذه  وزم��ان  مكان  غير  إل��ى  بها  ذه��ب  وال��ت��ي  رواي��ة 
بالمفارقة مع كتاباته السابقة والتي أتابعها عن كثب، لكنني 
هذه  ذهب  بأنه  القول  أستطيع  القراءة  طقس  أتممت  وعندما 
هجين«،  »ن��ص  الكتابي  نصه  تجنيس  تعمية  نحو  المرة 
الذي  النص  بأن  تماماً  يدرك  يراها  التي  الزاوية  ومن  لعله 
ولكنه  الروائي،  النص  شرط  يستوف  لم  رواية  بكلمة  وسمه 
مقوالت  عتبة  تحت  أماماً  به  الهرب  يستطيع  ربما  كعارف 
وعلى  الحداثي.  النص  المقال،  سبيل  على  فضفاضة  أدبية 
يتوسل  أنه  من  الرغم  على  روائ��ي  بنص  ليس  فهو  حال  أي 
لبوس الروي من باب أن النص قائم على شخصيات حقيقية 
وفاعلة وحدث غالباً ما يكون متصل منفصل. وكي ال أغرق في 
إسهابي لحكاية تجنيس النص والذي أعده، عابراً لألجناس 
إلى افتعال آخر، وهو  األدبية وتلك رؤيتي الخاصة، سأذهب 
الشخصيات  كبناء  ملتبس،  حمود  نص  من  يجعل  ذاته  بحد 
لتأصيلها  وبدأب  يعمل  والذي  بنصه  لتقوم  يجترعها  التي 
ومشبعة  نعيشه  لواقع  مفارقة  شخصيات  القارئ.  ذهن  في 
هذه  وبالتأكيد  البشر.  أفعال  توازي  وأفعال  بمقوالت  ثقافياً 
الكتاب  فمعظم  وحده،  حمود  بالكاتب  تتمثل  خاصية  ليست 
الواقع.  في  لها  مثيالت  تقارب  شخصيات  لخلق  يجتهدون 
الكتابي  المفارقة مع حمود والذي يجعلنا نعيش نّصه  وهنا 
حراكها  كثب  عن  ونتابع  الورق  على  أصلها  شخصيات  مع 
لنقع  الخواتيم  نحو  الكتابة  مطاف  نهاية  في  يودي  والذي 
مفاتيح  وتسلمنا  أمامنا  تنفتح  والتي  الكبرى  الصدمة  أمام 
ما  األربع  أو  الثالث  الشخصيات  تلك  بأن  تشي  التي  دوالها 
عبثياً  المرور  يمكننا  ال  وهنا  واحدة،  لشخصية  وجوه  إال  هي 

من دون أن ننحني ونرفع القبعة إجالالً..
لدن  من  خرج  الذي  البكر  الوليد  بأنها  أشي  االنا«..  »وهم 
بد  ال  وهنا  السوداء«،  السمكة  إله  »يوري..  السابقة  روايته 
وينتابه  بحيرة  ُيصاب  معاً  العملين  قارئ  بأن  االعتراف  من 
هل  السؤال،  معطى  تحت  الداللة  أثيم  يكون  وقد  موقن  شك 
تلك الوالدة شرعية، جينات النص الذي خرج من تحت عباءة 
يوري يجعله موضع نقاش، نقاش محتدم وعميق يجّر قارئه 
األدبيين  العملين  كال  في  المحملة  والمقوالت  الفلسفات  نحو 
رفيع  خيط  خالل  ومن  يفسح  ما  غالباً  حمود  فالكاتب  معاً. 
المجال لشخصية ما من عمل أن يترك أثراً ما أو نقطة عالم ما 

في رحم النص الذي يليه..
حمود  الحليم  عبد  نص  محاكمة  لنا  يمكن  النقد  باب  من 
واستبيانات  مقوالت  على  قائماً  النقد  لكون  به،  اإليقاع  وربما 
طريقة  أو  كتابي  نص  أي  يحملها  التي  الهوية  عن  تبحث 
الحّد  عليه  ليقيم  والزمان  المكان  كسلطة  وغيرها  البنيان 
المنحى  لهذا  مسبقاً  معدة،  ومقاربات  مفاتيح  خ��الل  من 
ألعب بعيداً  الذي يخضع أي نص للقياس. وهذا ما يجعلني 
وبتحّرر من سطوة الكاتب ألقول، كان على عبد الحليم حمود 
أن ينهي منجزه هذا عند العتبة المعنونة »وهم األنا« ألن كل 
تخدم  لم  تاريخية  سرود  إال  هو  ما  العتبة  هذه  بعد  تركه  ما 
السياق، ليكون هذا الذي تركه ما يقع تحت المسمى »لزوم ما 

ال يلزم«، فالحكاية انتهت هناك عند وهم األنا تحديداً...
نهجه  الذي  الخط  على  السير  أو  محاكاة  في  حمود  نجح 
قبله »لوران غويل« الفرنساوي حول السعي الكتشاف معنى 
مكنونات  تجلي  أجل  من  للمسائلة  الذات  أنا  وإرضاخ  الحياة 

النفس التي تعتمر الخير والشر..
حمود  اجترعها  التي  الشخصيات  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
وتثبت  ال��ق��ارئ  ذهنية  تشغل  أن  استطاعت  ال���ورق  على 
يستطع  لم  لكنه  رجال،  أو  نساء  رأسه  في  الفعلي  حضورها 
تلك  صدور  داخل  مخبوءة  كأكواد  ويبقيها  أنفاسه  يخفي  أن 
تجعل  لدرجة  بأنفاسه  تتنفس  كانت  فهي  الشخصيات، 
قارئها بأن يتلمس بأنها تحمل جينات حمود الكاتب والقارئ 
وأخيراً اإلنسان، الذي أراد في لحظة ما أن يحمل جزءاً من آثام 
تلك الشخصيات على عاتق أناس فاعلين في حياتنا ليخرج 
هو كمحايد، تلك الشخصيات التي نعرفها أمثال روالن بارت 

وغوته وأحمد فؤاد نجم والنواب وسيوران وغيرهم..
نقطة  أضع  أن  قبل  التوقيع  إلى  الختام  في  جّرني  ما  وهذا 
الكاتب  ولكن  النّص  في  األصوات  تعّددت  ألقول،  السطر  آخر 

واحد.

* كاتب عربي/ فيينا.

هذه البالد لي�ست لي ولي�ست لك ولي�ست للرئي�س... هذه البالد لنا كلنا

اإلى ورود الدار لحظة االنك�سار... تحّية اعتراف لمرثّية الرحيل

رحيل االأديب والم�سرحي الدكتور ريا�س ع�سمت

 »Mad Max« العمل على اإنتاج جزء جديد من فيلم

{ نارام سرجون
أن  علينا  ويصعب  األشياء  معاني  معرفة  كيفية  في  نحتار  ما  كثيراً 
نفّسرها فنلجأ إلى سلوك يترجمها وينقل روحها إلى من نحّب... فيحتار 
أو  موقفاً  يجترح  فنراه  محبوبته  الى  أحاسيسه  يترجم  كيف  العاشق 
ربما  والوطنية  كلها...  القواميس  عن  تغنيه  نظرة  يرمي  أو  وردة  يقطف 
معادلة  تشبه  معادلة  في  تعريفها  نريد  ككلمة  غيرها  من  أكثر  حّيرتني 
توجد  ال  ألينشتاين..  والكتلة  الطاقة  معادلة  أو  نيوتن  السحاق  الفيزياء 
وتنقل  عبارة...  أي  وتشرحها  الكلمة  هذه  حق  تفي  اللغات  في  تعريفات 
روحها.. فهناك شروح كثيرة وتعريفات أكثر.. وما أعرفه أن هناك سلوكاً 
دوماً  كنت  ولكنني  كلمات،  في  ترجمتها  عن  نعجز  ربما  وفدائّية  وموقفاً 
ان  أصعب  فما  ظمئي..  وتشفي  حيرتي  من  ترحمني  معادلة  عن  أبحث 
تشرب الماء من نبع هّدار وأنت ال ترتوي، فلطالما شربت كثيراً من عروق 
الكالم وعصرت اللغات، ولكن حلقي ظّل جافاً... وكنت دوماً أجادل زواري 
الظروف  في هذه  للوطنية خصوصاً  يأتوني بتعريف  أن  وأصدقائي في 
للوطنية في زمن  أكثر ما نحتاج فيها فهماً عميقاً وبسيطاً  التي  الصعبة 

أعاصير الفساد والحرب... 
وتوقفت  قصد  دون  من  ضالتي  على  وقعت  كأنني  وللصدفة  ولكنني 
األصدقاء  أحد  عن  ص��درت  وقلبي  عقلي  في  جلجلت  عبارة  أم��ام  فجأة 
يمتدح  كان  غربته..  في  طويل  غياب  بعد  فترة  منذ  زارني  الذي  القدامى 
وطنيتي ويثني عليها.. وأنا عرفت وطنيته أيضاً وإخالصه للبالد وحبه 
طويل،  زمن  منذ  فهاجر  الفاسدين  مضايقات  من  عانى  أنه  رغم  لسورية 
كيف  أدري  وال  ألماس..  كعرق  صافية  وبقيت  تتغّير  لم  وطنيته  ولكن 
أن  ورغم  عنه  بعده  رغم  بوطنه  تمّسكه  سبب  عن  أسأله  أن  ببالي  خطر 
الفاسدين تسببوا في غربته الطويلة ومنعوه من أن يقّدم مشروعه العلمي 
والخدمي وفرشوا دربه باألهوال والقوانين القرقوشية والبيروقراطية... 
لحظة  وتشبه  الداجي  القلب  في  البرق  وميض  تشبه  قصة  إنها  لي  فقال 
اكتشاف أرخميدس لسّر عالقة كتلة الذهب بكتلة الماء الُمزاح حتى صرخ 
من الدهشة والفرح الطاغي: وجدتها..  فطلبت من هذا الصديق أن يروي 
اليوم  حتى  اللحظة  تلك  منذ  تنطفئ  ولم  ومضت  التي  الومضة  تلك  لي 
تخّرجت  أن  وبعد  األيام  أحد  في  فقال:  الوطنية،  روحه  على  وحافظت 
من كلية الطب وأنهيت مرحلة االختصاص العام في بداية التسعينيات 
به  لاللتحاق  وبطموحي   بخبرتي  يليق  عمل  عن  أبحث  نفسي  وجدت 
ألصبح طبيب قلب اختصاصياً.. ولكني القيت األهوال ألن ثقافة الواسطة 
والمحسوبّية أكلت األخضر واليابس ولم تترك لنا إال الحطب واليباب من 
الوظائف ولم تكن لي أي قناة إلى واسطة متنفذة وبت معلّقاً في الهواء.. ال 
أنا قادر على أن أعمل وألتحق باختصاص أطمح إليه وأحقق حلمي وال أنا 

قادر على أن أبقى في مكاني..
يراقب  وكأنه  النافذة  عبر  وينظر  القهوة  يشرب  وهو  صديقي  تابع 
يرى  عرض  شاشة  أضحت  النافذة  وكأن  أمامه  يراه  الماضي  من  مشهداً 
ماضيه السحيق... فقال: وفيما أنا في قعر اليأس يا صديقي... همس لي 
الصحة بشأن تأسيس مركز  بأن وزارة  مكتوماً  أحدهم وكأنه يقول سراً 
األوسط  الشرق  في  المراكز  أهم  أحد  سيكون  دمشق  في  القلب  لجراحة 
وهناك تعيين لألطباء الجدد... وعليك أن تجد واسطة بأّي ثمن توصلك 
الى وزير الصحة الدكتور محمد إياد الشطي  أو إلى مدير المركز الدكتور 

أحمد زكي سكر..
طريقي  أن  وعرفت  سري  في  وابتسمت  وتابع:  قهوته  صديقي  رشف 
لن  أنني  ق��ّررت  كبير  وت��رّدد  طويل  تفكير  وبعد  ولكنني  سلفاً..  مسدود 
أخسر شيئاً من الخوض في هذا البحر العميق وأنا أعرف خاتمتي فيه.. 

وسأذهب من غير واسطة الى أحد الرجلين وأطلب التعاقد والعمل..
وعندما كشفت خطتي ألصدقائي في ذلك المساء ابتسم البعض ووجم 
البعض وضحك البعض طويالً.. وسمعت سخرية وتعليقات مشفقة من 
سذاجتي.. ولكن أحدهم وهو من العارفين ببواطن األمور قال لي بجدية 
يا  أعرفه  لما  جيداً  وأنصت  اسمع  الجميع:  صمت  وسط  ناصحاً  مطلقة 
من  عريقة  دمشقية  شخصية  وتديره  دمشق..  في  المركز  هذا  رفيقي.. 
المعروفة..  البرجوازية  العائلة  ابن  سكر  زكي  أحمد  الدكتور  هو  الميدان 
الدكتور  الصحة  وزير  هو  آخر  دمشقي  شخص  المشروع  على  ويشرف 
فهذا  أوالً..  دمشقيته  سيحترم  فإنه  له  احترامنا  ورغ��م  ال��ذي  الشطي 
المشروع مبني ألبناء دمشق وأهل الشام تحديداً... وهو مشروع دمشقي 

حصراً... وأنت من المهاجرين من الساحل السوري وفهمك كفاية ..
الحقيقة أن كالمه أحبطني، ألن هناك شيئاً من الحقيقة في أن بعض 

ثقافتنا متأثر بهذه الطريقة من التحليل المناطقي والمذهبي. وفي نهاية 
أكثر  أكون  أن  علّي  وأن  وقتي  سأضّيع  أنني  على  الجلسة  أجمعت  اللقاء 
المذّل  اللقاء  نفسي  على  أوفر  أن  بصدق  الجميع  علّي  وتمّنى  براغماتية 
من  سيزيد  الذي  الدمشقي..  اللسان  حالوة  رغم  بالرفض  المهين  الرد  أو 

إحباطي ويأسي.
وتابع صديقي حكايته وقد نال مني اهتماماً أكبر ألعرف منه في النهاية 
للوطنية وتلخيص  له  الى تعريف خاص  التجربة  كيف توصل من هذه 
شيء  أي  لدي  يعد  فلم  ظهري..  خلف  والجدار  كنُت  ولكنني  فقال:  لها... 
أخسره.. فقررت أن أذهب لتقديم الطلب ولن أبالي... ال لشيء بل ألكسب 
خبرة في الحياة في معرفة كيف يتعامل الناس مع الفقراء والالمدعومين 

والالمحظوظين أمثالي.. 
وطلبت  أيار   29 شارع  في  سكر  الدكتور  عيادة  الى  ذهبت  وبالفعل 
لقاءه.. فأعطتني السكرتيرة موعداً في المساء بعد نهاية العيادة. وصلت 
الحكاية إلى نقطة حاسمة وصرت تواقاً ألعرف هذه المغامرة الصغيرة 
كيف انتهت الى معرفة كبيرة.. فسكبت فنجاناً ثانيأ من القهوة وأنا كلي 

آذان صاغية لصديقي الذي تابع منتشياً بأنه جذب اهتمامي بقوة. 
الدكتور  المرضى في عيادة  أنتظر خروج آخر  المساء كنت أجلس  في 
السكرتيرة بتهذيب  الباب ودعتني  إال دقائق حتى فتح لي  سكر وما هي 
للدخول، فابتسمت في سّري وقلت »سأقول لألصدقاء هذه اللفتة الكريمة 

كي يضحكوا من »البداية الطيبة والنهاية الحزينة..«.
له  فقّدمت  باحترام..  واستقبلني  سكر  الدكتور  وقف  دخلت  وعندما 
العريقة  فاألسماء  دمشقياً...  يبدو  ال  اسمي  ألن  أتلعثم  وكدت  نفسي.. 
يقول  فكان  اسمي  أما  نطقها  من  هويتها  تقول  وتكاد  معروفة  الدمشقية 
إنني من الساحل السوري أو على األقل إنني أبعد عن دمشق 200 كم على 

األقل ..
ناشئ،  ناجح  طبيب  أنني  وهي  زيارتي  غرض  شرح  إلى  انتقلت  ثم 
حتى  فرصة  أجد  ولم  القلب  أمراض  في  االختصاص  في  أطمح  ولكنني 
الجامعي  معدلي  عن  محددة  أسئلة  يسألني  سكر  الدكتور  فجعل  اآلن.. 
وعن المكان الذي نلت اختصاصي فيه وعن خبرتي وأشياء كثيرة طبية.. 
اللطيف سيكون قريباً في لحظات  ومع كل سؤال كنت أحّس أن االعتذار 

ألنه سيجد الثغرة الكبيرة التي ستبّرر له الرفض. 
للعمل  مناسباً  »تبدو  فاجأني:  بشكل  وقال  رأسه  هّز  انتهى  أن  وبعد 

معنا..«.
مباشرة  وكتب  وقلماً  ورقة  امسك  إنه  بل  هنا،  المفاجأة  تنته  ولم 
على  الموافقة  أرجو  الوزير  السيد  الشطي:  الدكتور  الصحة  وزير  إلى 
ما  اتخاذ  تأسس....  الذي  القلب  جراحة  مركز  في  فالن  الدكتور  تعيين 

يلزم من إجراءات.. ثم وّقع الورقة وناولني إياها، لكنني كنت مندهشاً 
غير  شيئاً  هناك  أن  أحّس  وأنا  متردداً  يدي  ومددت  نفسي،  أصدق  وال 
صحيح.. وخشيت أن يكون األمر قد التبس على الدكتور سكر وأنه ظن 
أصارحه  أن  فقّررت  واسطة..  مع  آخر  شخص  أنني  أو  دمشق  من  أنني 
وأن ألفت نظره الى ما ال يعرفه وقلت: دكتور.. نسيت أن تسألني سؤاالً 
مهماً، فحّدق بي وقال: ما هو؟ فقلت له: لم تسألني من أين أنا ومن أي 
محافظة؟ فقال لي بسرعة في لهجة اعتذارية: الحقيقة أنني نسيت أن 
لك  أؤمن  أن  أستطيع  ال  فإنني  دمشق  خارج  من  كنَت  إن  إنك  لك  اقول 
مسكناً  يحتاج  َمن  إلسكان  إمكانات  توجد  وال  مسؤوليتك  فهذه  سكناً. 
شجاعتي  كل  فجمعت  بها..  مساعدتك  على  أقدر  ال  هذه  المشفى..  في 
لست  أن��ا  معك  صريحاً  أك��ون  أن  أري��د  دكتور  ل��ه:  وقلت  وصراحتي 
وأنك  دمشق  ألبناء  المشروع  أن  وسمعت  الساحل..  من  أنا  دمشقياً، 
تحّس  ال  أن  فأرجو  دمشق،  أبناء  على  إال  توافق  ال  دمشقّية  كشخصية 

بالحرج اذا غّيرت رأيك ..
في  والبرق  كالومضة  كانت  عبارة  لي  وقال  سكر  الدكتور  فانتفض 
ذاكرتي وقلبي إلى هذه اللحظة.. قال بلهجة فيها عتب وغضب وتوبيخ 
مهذب: يا دكتور.. هذه البالد ليست لي وليست لك وليست لحافظ األسد. 

هذه البالد لنا جميعاً، وعلينا أن نخدمها جميعاً بكّل ما نستطيع ..
وبدا التأثر هنا على وجه صديقي وكأنه يعيش تلك اللحظة. وأضاف: 
األسد  حافظ  زمان  هو  الزمان  ذلك  ألن  الجواب..  وصعقني  بدني  اقشعّر 
الذي ال يجرؤ فيه كثيرون على التعبير عن ذلك بتلك الطريقة القوية التي 

تضع الرئيس معك في الميزان نفسه.
أصدقائي   إل��ى  ح��االً  وذهبت  ال��ورق��ة  أخ��ذت  ق��ائ��الً:  صديقي  وأكمل   
أمامهم.. وفوجئوا بالنتيجة من غير واسطة دمشقية..  الورقة  ووضعت 
وبعضهم حاول أن ينكر أنني لم أحظ بتوصية، ولكن في تلك اللحظة التي 
نظرنا فيها إلى بعضنا كانت تنهار مجموعة من األحكام المسبقة الخاطئة 
والقناعات الشاذة أن الوطن لمجموعة محدودة من األفراد او أبناء منطقة 
أبناء  وال  دمشق  ألبناء  وال  الساحل  ألبناء  ليس  للجميع  فالوطن  م��ا... 
الجنوب.. بل للجميع عندما يكون هناك َمن يحّب الوطن بهذه الطريقة.. 
الذي  سكر  الدكتور  مثل  نكون  أن  جميعاً  علّمنا  جديد  مفهوم  بيننا  نهض 
وأوفدنا  جميعاً  وساعدنا  جميعاً  رعانا  حنوناً  وأباً  رائعاً  صديقاً  صار 
في  المركز  ونجح  بل  الوطن..  هذا  لنعالج  ونعود  لنتعلم  الغرب  إلى 
عهده وكان الوالء للعمل هو معيار التعيين فيه وساهم في نهضة علمية 
أدين  شخصياً  وأنا  كبرى..  دولية  مؤتمرات  واستضافة  رفيعة  وخدمية 
للدكتور سكر بكل نجاحي في الغرب اذ إنه أوفدني وبمؤازرة من الدكتور 
أدق  لنيل  المركز  حساب  على  معي  النبل  منتهى  في  كان  الذي  الشطي 
بل عاملني أفضل  أكن دمشقياً  لم  أنني  االختصاصات والشهادات.. رغم 
الجميل  ولكن  الجميل،  له  أرد  أن  دوماً  وتمنيت  الدماشقة  فيه  عامل  مما 
المغرقة  الرائعة  العبارة  الناس حولي تلك  أعلم  أن  كان  أرده دوماً  الذي 
في الوطنية: »هذه البالد ليست لي.. وليست لك.. وليست للرئيس.. هذه 
معادلة  وصارت  األيقونة  مثل  صارت  العبارة  هذه  جميعاً«..  لنا  البالد 
تلخص لي كيف تفهم الوطن وتكون وطنياً وصرت أطّبقها في حياتي كلما 

التقيت سوريين من أي مشرب واتجاه ومذهب وطائفة وطبقة. 
هي  الحقيقة  لكن  للوطنية،  وتعريفه  قصته  عرض  من  صديقي  أنهى 
سلوكاً  يرون  عندما  الوطنيين  نصنع  كيف  عرفت  اللحظة  تلك  في  أنني 
والفساد..  والطائفية  والمحسوبية  المناطقية  نحارب  وكيف  وطنياً.. 
فعندما يرى الناس نقاءنا وصفاءنا وإخالصنا فإنهم يكونون مثل المرايا 
التي تعكس الضوء للناس كالمرايا وشظايا المرايا ال تعكس الظالم، لكنها 
تعكس الضوء، وكلّما تصرف اإلنسان بوطنية فإنه يضيء وتنعكس عنه 

األشعة لتنير لآلخرين.
وأدركت أن صديقي بحكايته قادني الى أقرب نقطة تعريف بالوطنية 
التي هي ضوء ينعكس.. والفاسدون هم الظالم الذي ال يعكس إال العتمة 
إلى قلوب الناس وال يعلم الناس إال أن يكونوا مثله فاسدين.. وأجزم لو 
تفسيرات  النتصرت  صديقي  نفس  في  بالخيبة  انتهت  المقابلة  تلك  أن 
االنتماءات المناطقية والفساد وتجّذرت تلك القناعة لديه بل وتحّول الى 

ممارستها ليعكسها في سلوكه ولدى أصدقائه ومرؤوسيه ..
الوطنية  في  الصوفّية  هذه  يعلم  أن  ومسؤول  سوري  كل  من  وأتمنى   

ألبنائه ولمرؤوسيه وموظفيه وأن يرّدد دوماً:
هذه البالد ليست لي .. وليست لك .. وليست للرئيس .. هذه البالد لنا 

جميعاً .. 
عاشت سورية للجميع!  

{ جهاد أيوب
هكذا ببساطة تستعّد هذه الورود لتقديم أوراق اعتمادها إلى العدم، 
أن  على  عجزت  ما  قّدمت  أن  بعد  األبدّي  العطاء  بروح  استقالتها  تكتب 

أقّدمه لها!
بهدوء، ومن دون تكلفة الرحيل جادت برسم صفعة النهايات دون أن 

تخبرني، فقط وشوشتني في همس الكبرياء وانحنت.
دورها،  ينتهي  متى  عرفت  االدع��اء  معرفة  لجان  وخ��ارج  ببساطة، 

وفاضت في سالم !
ما أن بدأت أوراق جمالك بالسقوط عرفت أن مرض االختفاء لقريب، ال 
مجال لمحاربة البعاد، وال بد من قبر الحرمان... حتى في سقوط أوراق 

المغادرة تفرضين الجمال اآلخير...!
العيون،  صمت  تمتلك  كانت  وأحزاني،  أفراحي  من  الكثير  شاركتني 
تعرف  وال  وتغّرد  الكلمات،  بأجمل  أفكاري  تزّين  الملوك،  وتيجان 
التعبير  عبور  من  أتمكن  حتى  العبارات  بأجمل  وتخاطبني  الثرثرات، 

والوصف!
وكانت تصّر على أن تبقى األنيقة في أوراقها، والجميلة في شموخها 

إلى أن أصيبت بالهرم!

ال  غرورنا  ولكن  منه،  نشكو  فناء  إلى  أرضاً  وإنحنت  مهامها،  أنجزت 
الجديد بأن تخوض في  أن درست واقعها  يجعلنا نفكر به، قررت بعد 
مغامرة التالشي، هي مدركة إنجازاتها رافضة أن ال تكون الصبية، هي 

امتعتني عطراً وحضوراً وشكالً!
كل  في  حضورها  تفرض  كانت  أكثر،  وتجاهلتها  كثيراً،  تحاورنا 

اللحظات الهاربة مني، تعيدني بصفعة عطر، وتفرض ابتسامتي.
عن  أكتب  وأنا  طفولتي  بها  زينت  حديقتي،  من  قطفتها  فتية،  كانت 
الجمال يرفض  واليوم كبرياء  بنا وينتظرنا!  ما يحيط  عالمي وبشاعة 
بشاعة األيام وخفوت العمر... واليوم توّدعني بهدوء إلى أن أقرر رميها 

خارجاً بعد أن أفادتني!
أرضاً  أدوسها  وقد  يانعة،  بوردة  النسيان  بقسوة  قريباً  ابدلها  قد 
بحذاء من غرور اإلنسان، وبالتأكيد أقرر القسوة متجاهالً ما كان دورها 

في زرع االطمئنان كلما نظرت إليها!
كل ما في الطبيعة أطيب من اإلنسان... هذا من خرب الكوكب بحجة 

العلم، وهذا من شّوه الجمال بفكرة الطمع واالستهالك واالستمالك...!
شكراً ملهمتي وردتي منك تعلمت الدرس!

إليك يا ورود الدار في لحظة انكسارك، وفي خلسة ضمير اقدم تحية 
اعتراف بأنك صنعت لي ما ال يصنعه اإلنسان!

{ رشا محفوض
محمد  الدكتور  والمسرحي  والناقد  األدي��ب  الموت  غّيب 
في  عاماً  والسبعين  الثالثة  ناهز  عمر  عن  عصمت  ري��اض 

مدينة شيكاغو األميركية.
جراء  عصمت  الدكتور  بيان  في  الثقافة  وزارة  ونعت 

إصابته بفيروس كورونا في مدينة شيكاغو األميركية.
في  درس   1947 عام  دمشق  مدينة  مواليد  من  والراحل 
جامعتها  من  اإلنكليزي  األدب  في  اإلج��ازة  ون��ال  مدارسها 
عبر  طالب  وهو  بالمسرح  عالقته  ب��دأت  حيث   1968 سنة 
باللغة باإلنكليزية لمسرحية شكسبير »جعجعة بال  عرض 

طحن« عام 1967 من إخراج الدكتور الراحل رفيق الصبان.
وتتالى عقب ذلك نشاط الراحل المسرحي من نشر مقاالت 
منها  األسد  باسل  الشهيد  معهد  لطلبة  أعمال  وإخراج  نقدية 
لصالح  الهواة  الممثلين  درب  كما  وسوفوكليس  أنتيجون 
نصوصه  معظم  وقدمت  العمال  واتحاد  الشبيبة  منظمة 

المسرحية في سورية ودول عربية أخرى منها لبنان والعراق 
ومن  المحتلة  القدس  مدينة  وفي  والسودان  وليبيا  وتونس 
وعبلة  يأتي  ال  والذي  والثورة  الحّب  »لعبة  العروض  هذه 

وعنتر«.
اإلخ��راج  في  عالياً  دبلوماً  الراحل  نال   1982 عام  وفي 
المسرحي عام 1982 من جامعة كارديف في ويلز ثم درجة 
33 كتاباً  المتحدة وألف  الواليات  1988 من  الدكتوراه سنة 
منها في الكتابة المسرحية جمهورية الموز وبحثا عن زنوبيا 
المسرح  في  التراجيدي  والبطل  المسرح  شيطان  النقد  وفي 
السورية  القصة  في  دراس��ة  والصدى..  والصوت  العالمي 
التمثيليات  من  لعدد  والحوار  السيناريو  كتب  كما  الحديثة 

والمسلسالت التلفزيونية منها هوالكو وتاج من شوك.
مسيرة  خالل  الثقافية  المناصب  من  عددا  الراحل  شغل 
حياته، حيث عمل وزيراً للثقافة وعميدا للمعهد العالي للفنون 
وكرم  والتلفزيون  لإلذاعة  العامة  للهيئة  ومديرا  المسرحية 

مرات عدة ضمن مهرجانات مسرحية في سورية وخارجها.
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يخطط صانع األفالم األسترالي جورج ميلر، لتوسيع عالم 
شخصية  أساس  على  قائم  تمهيدي  بفيلم    »Mad Max«
فيلم  في  ثيرون  تشارلز  النجمة  لعبتها  التي  »فيريوسا« 

»Fury Road« عام 2015.
شخصية  ب��داي��ات  ي��رص��د  الفيلم  أن  »م��ي��ل��ر«  وص���ّرح 
عمرها  من  العشرينيات  في  ممثلة  عن  ويبحث  »فيريوسا« 
إزال��ة  تقنية  اس��ت��خ��دام  ف��ي  فكر  أن��ه  وذك��ر  ال���دور.  لتولي 
الشيخوخة من أجل السماح لثيرون - البالغة من العمر 44 

عاًما - بلعب الدور مرة أخرى، لكنه قرر عدم القيام بذلك.
فقط  يمكننا  أنه  اعتقدت  طويلة،  »لفترة  »ميلر«:  وأضاف 
ثيرون،  تشارليز  شيخوخة  إلزال��ة   CGI تقنية  استخدام 

اآلن.  حتى  مطلوب  هو  ما  إلى  وصلنا  قد  أننا  أعتقد  ال  لكنني 
بفيلم  التقنية  لتوظيف  الباسلة  المحاوالت  من  الرغم  على 

األيرلندي، أعتقد أنه ال يزال هناك واد غريب«.
وصدر فيلم »Mad Max: Fury Road« في عام 2015 
وحصد 6 جوائز أوسكار. وتدور األحداث في إحدى الصحاري 
المقفرة بعد نهاية العالم، يعيش اثنان من الثوار الفارين اللذين 
يحمالن إمكانية استعادة النظام لطبيعته من جديد، أولهما هو 
التصالح مع  الذي يسعى وراء  الرجل  ماكس )توم هاردي(، 
التي  الفوضى  أعقاب  في  وابنه  زوجته  خسارته  بعد  الذات 
اجتاحت الكوكب، وفيريوسا )تشارليز ثيرون( التي تعتقد أن 

طريقتها في اإلصالح قد تكون مجدية عبر الصحراء.



11ريا�سة / ت�سلية
نيمار يقترب من »اليوفي« ليكون مع رونالدو

و�سعوبات كثيرة تحول دون التحاقه بالبر�سا

لعب كرة ال�سّلة الأميركّي ديني�س رودمان

يف�سي اأ�سرار زيارته اإلى كوريا ال�سمالية!

اإبراهيموفيت�س يحّدد وجهته بعد ميالن

حالة من المّد والجزر تواجه المتالك ال�سعودّي لنيوكا�سل!

كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الجمعة، 
زالت��ان  ال��س��وي��دي  ينوي  التي  الوجهة  ع��ن 
إليها  االنتقال  ميالن،  مهاجم  إبراهيموفيتش، 

خالل الموسم المقبل.
»إب��را«  أن  إلى  التقارير  من  الكثير  وتشير 

حتى  ميالن  مع  عقده  تجديد  إل��ى  يبادر  لن 
الموسم المقبل، وسيرحل إلى ناٍد جديد. ووفقاً 
لصحيفة »كوريري ديال سيرا« اإليطالية، فإن 
نهاية  عقب  ميالن  سيغادر  إبراهيموفيتش 
الموسم الحالي للعودة إلى الدوري السويدي. 

»إبرا«  يعّد  الذي  هاماربي  أن  إلى  وأشارت 
أحد مالكيه سيكون وجهة السلطان الجديدة. 

بعض  خ��اض  ق��د  إبراهيموفيتش  وك���ان 
في  تواجده  خالل  هاماربي،  رفقة  التدريبات 
السويد مؤخراً، أثناء فترة توقف البطوالت في 

إيطاليا. 
 10 في  الموسم  هذا  شارك  »إب��را«  أن  يذكر 
مباريات مع ميالن، ونجح في إحراز 4 أهداف.

 

إن  البريطانية  »تلغراف«  صحيفة  قالت 
االستثمارات  صندوق  به  تقدم  الذي  العرض 
ن��ادي  على  لالستحواذ  ال��س��ع��ودي  العامة 
قدماً  يونايتد اإلنكليزي سيمضي  نيوكاسل 

رغم محاوالت العرقلة. 
وتقّدم النائب المحافظ »غايلز واتلنغ« بطلب 
البرلمان  في  والرياضية  الثقافية  اللجنة  إلى 
الذي  العرض  مراجعة  فيه  تمنى  البريطاني، 

على  نيوكاسل،  لشراء  السعودية  به  تقّدمت 
وانتهاك  السعودية  بين  تربط  مزاعم  خلفية 
ال��دوري  لمباريات  التلفزيوني  البث  حقوق 
أوروبية  ودوريات  »البريمييرليغ«،  اإلنكليزي 

 .beoutQ أخرى، عبر شبكة قنوات
وأشارت »تلغراف«، في تقرير نشرته أمس، 
جانب  من  رفضه  تم  »واتلنغ«  طلب  أن  إل��ى 
فيروس  آثار  على  التركيز  تريد  التي  اللجنة، 

القطاعات  على  وتأثيره  المستجد،  »كورونا« 
ذات الصلة باللجنة نفسها. 

أرسله  ال��ذي  الطلب  ف��ي  »وات��ل��ن��غ«  وأث���ار 
االستحواذ  صفقة  البريطاني،  البرلمان  إلى 
حول  وت��س��اءل  نيوكاسل،  على  السعودية 
اتخذت  قد  البريطانية  الحكومة  كانت  إذا  ما 
الرياضية  القيم  لحماية  الضرورية  اإلجراءات 
والتجارية  الثقافية  واألص���ول  ال��ب��الد،  ف��ي 

البريطانية، في ضوء تلك الصفقة التي تتضمن 
انتهاك حقوق  أنه ساهم في  المعتقد  من  طرفاً 

البث التلفزيوني عبر القرصنة. 
ال���دوري  راب��ط��ة  تعلن  أن  المنتظر  وم��ن 
قرارها  قليلة  أي��ام  خ��الل  الممتاز،  اإلنكليزي 
ال��ن��ه��ائ��ي ف���ي ص��ف��ق��ة اس��ت��ح��واذ ص��ن��دوق 
السعودي على نيوكاسل  العامة  االستثمارات 

مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

ال�سلطات البلجيكية تطلق فورمول وان

من دون جمهور في 30 اآب المقبل 

البايرن يدفع 40 مليون يورو 

وال�سيتي يطلب 50 لقاء �ساني 

رئي�س »اليويفا« األك�سندر ت�سيفيرين:

اإنهاء الدورّي الفرن�سّي كان �سابقًا لأوانه

في  جديد  من  اإليطالي  يوفنتوس  نادي  دخل 
الصراع على ضم النجم البرازيلي نيمار، في فترة 
تتضمن  صفقة  في  المقبلة،  الصيفية  االنتقاالت 
جيرمان  سان  باريس  إلى  ديباال  باولو  انتقال 

الفرنسي. 
المدير  باراتيتشي  فابيو  اإليطالي  وأج��رى 
اتصاالت  »البيانكونيري«،  ليوفنتوس  الرياضي 
في  الالعب،  مع  التعاقد  أجل  من  نيمار،  بوالد 
الصيف الماضي، عندما كان برشلونة يتقدم أكثر 
»كامب  أسوار  إلى  البرازيلي  عودة  إلنهاء  فأكثر 

نو«، ولكن محاوالت الطرفين باءت بالفشل. 
الناطق  اإليطالي   Gold  7 لبرنامج  ووفقا 
يجذب  قد  يوفنتوس  مشروع  فإن  باإلنكليزية، 
جديدة  مغامرة  في  يفكر  الذي  البرازيلي  النجم 
خارج فرنسا. وأشار البرنامج إلى أن يوفنتوس 
بدأ العمل على ضم نيمار ليشّكل ثنائياً هجومياً 
الذي  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم  مع 
وأوروبا  إليطاليا  مرعباً  الثنائي  يكون  أن  يمكن 
أيضاً، مع اإلشارة إلى أن األرجنتيني باولو ديباال 

سيكون ضمن الصفقة التبادلية. 
وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان 
دفع  بعد  يورو  مليون   222 مقابل   2017 آب  في 

قيمة الشرط الجزائي في عقده، ليكون أغلى العب 
في تاريخ الساحرة المستديرة.

طريق نيمار إلى البرسا مقطوعة
ب��أج��واء  عليمة  اسبانية  صحف  وأش���ارت 
تجعل  عوامل   4 وج��ود  إلى  البرازيلي،  الالعب 

إلى برشلونة بمثابة »عملية معقدة  نيمار  عودة 
التي  الحالية،  »كورونا«  أزمة  ظل  في  للغاية«، 
فرضت على إدارة البارسا خفض أجور الالعبين، 
يزيد  ال  سنويا  راتبا  يتقاضى  نيمار  سيجعل  ما 
بأي حال من األحوال عن 20 مليون يورو، وهو ما 

 50 يمثل تراجعاً كبيراً في راتبه، الذي يتقاضى 
مليون يورو في باريس سان جيرمان. 

جيرمان  سان  باريس  إدارة  أن  إلى  ونوهت 
يتوقعها  التي  بالسهولة  نيمار  عن  تتخلى  لن 
حتى  ممتدا  يزال  ال  عقده  أن  خصوصاً  البعض، 
تحت  ليست  فإنها  وبالتالي   ،2022 صيف 
االنتقاالت  س��وق  خ��الل  فيه  للتفريط  ضغوط 

الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة »أس« وجود حالة من الرفض 
أخرى،  مرة  نيمار  لعودة  برشلونة  جماهير  لدى 
عن  خاللها  م��ن  رح��ل  التي  الطريقة  ض��وء  ف��ي 

النادي الكتالوني. 
الرياضي،  الصعيد  »وعلى  بقولها:  وتابعت 
فإن صفقة نيمار ال تعتبر أولوية حالياً بالنسبة 
لمسؤولي برشلونة، في ظل ضرورة التعاقد مع 
رأس حربة صريح، في مركز 9، وهو األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميالن اإليطالي، 
سواريز  لويس  ل��أوروغ��واي��ان��ي  بديال  ليكون 
2021، باإلضافة  الذي سينتهي عقده في صيف 
البوسني  اإليطالي،  يوفنتوس  نجم  صفقة  إلى 
في  البارسا  من  يقترب  الذي  بيانيتش،  ميراليم 

الموسم الجديد«.

خالل لقاء إذاعي أجري معه مؤخراً، روى العب كرة السلة األمريكي السابق 
الشمالية  كوريا  عاصمة  إل��ى  زيارته  تفاصيل  رودم���ان،  دينيس  الشهير، 
»هارلم  االستعراضي  السلة  كرة  فريق  مع   ،2013 العام  في  يانغ  بيونغ 

غلوبتروترز«. 
وقال رودمان خالل المقابلة التي نقلتها صحيفة »نيويورك بوست، إنه لم 
يكن يعرف شيئاً عن كوريا الشمالية أثناء تلك الرحلة، موضحاً: »لم تكن لي 

أي صلة بالسياسة، جئت إلى هنا ألجلب الرياضة فقط«. 
ووفقا لرودمان فقد اقترب منه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد 
المباراة االستعراضية، وسأله: »هل يعجبك بلدي؟« فأجبته: »نعم، إنه بخير، 
تناول  إلى  أون رودم��ان  ي��رام«. ثم دعا كيم جونغ  ما  رائع، كل شيء على  إنه 
قائالً:  ذكرياته،  عن  الحديث  السابق  السلة  كرة  العب  ليتابع  معه،  العشاء 
»أتذكر، خالل تناولنا للعشاء وكنا قد وصلنا لدرجة عالية من حالة السكر، بدأ 
)كيم جونغ أون( بالغناء في الكاراوكي، ولكن لم تكن لدي أي فكرة عما يغنيه«، 

وأشار رودمان إلى أن الزعيم الكوري الشمالي يفّضل مشروب الفودكا. 
الذي  المكان  إلى  »ساخنة«  امرأة   18 دخلت  السهرة،  نهاية  في  وأخيراً، 
يرتاح فيه كيم جونغ أون ورودمان، وبدأت الفتيات بأداء األغنية الرئيسية من 

برنامج تلفزيوني يعود للعام 1978 بعنوان »داالس«. 
 ،2000 العام  في  »داالس«  فريق  ألوان  عن  دافع  رودمان  دينيس  أن  يذكر 
فريق  مع   ،»NBA« للمحترفين  األمريكي  الدوري  بطل  بلقب  مرات   5 وتّوج 

ديترويت مرتين، ومع شيكاغو ثالث مرات.

ضمن  الكبرى  بلجيكا  جائزة  سباق  إقامة  الجمعة  أمس  البلجيكية  المحلية  السلطات  أجازت 
بطولة العالم للفورموال واحد من دون جمهور في أواخر آب ، على الرغم من قرار الحكومة بمنع 

التجمعات حتى نهاية آب بسبب فيروس كورونا المستجد. 
ومن المقرر ان يقام السباق على حلبة سبا-فرانكورشان في 30 آب، وهو يعد من أبرز المحطات 
السنوية ضمن بطولة العالم للفئة األولى. لكن مصيره بات معلقاً بعد قرار الحكومة البلجيكية هذا 

الشهر منع كل التجمعات العامة حتى 31 آب . 
لكن رئيس مقاطعة فالون إليو دي ريبو أشار إلى أن السباق يمكن »ان يقام من دون جمهور«. 

وأوضح في بيان أن ذلك سيكون ممكنا بشرط »االحترام الصارم لمسألة التباعد بين األشخاص 
واالرشادات الصحية المعمول بها«. ومع منح السلطات البلجيكية الضوء األخضر إلقامة السباق 
لتغطية  العالم  بطولة  منظمي  مع  البحث  المنظمة  المحلية  اللجنة  على  يتعين  الصيغة،  بهذه 
ألف تذكرة لجائزة هذا   165 الجمهور، السيما بعد بيع  السباق بغياب  التي سيتكبدها  الخسائر 

العام. 
وال يزال انطالق موسم 2020 لبطولة العالم للفورموال واحد معلقا بسبب وباء »كوفيد19-«، 
بعدما القت المراحل العشر األولى التي كانت مقررة، مصير اإللغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد. 

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم في 15 آذار في مدينة ملبورن األسترالية.
 ومنذ ذلك الحين، ألغيت جوائز أستراليا وموناكو وفرنسا، وأُرجئت جوائز البحرين، الصين، 

فيتنام، هولندا، إسبانيا، اذربيجان وكندا. 

ساني  ليروي  الدولي  األلماني  انتقال  صفقة  إتمام  قرب  عن  ألمانيا  في  صحفية  تقارير  كشفت 
العب نادي مانشستر سيتي إلى نادي بايرن ميونيخ. وكتبت مجلة »كيكر« األلمانية الرياضية في 
عددها الصادر الخميس  الماضي أن ساني تجاوب مع الفريق البافاري فيما يتعلق براتبه، وأنه 

من المنتظر أن يتم توقيع عقد لمدة خمسة أعوام بين الجانبين. 
البافاري  النادي  إلى أن هناك فارقا بقيمة عشرة ماليين يورو بين ما عرضه  المجلة  وأشارت 
وما طلبه النادي اإلنكليزي، وأوضحت أن بايرن عرض أربعين مليون يورو للحصول على خدمات 

ساني، فيما طلب سيتي خمسين مليونا لبيع الدولي األلماني. 

صّرح السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم »اليويفا«، بأن قرار 
رابطة الدوري الفرنسي، إنهاء الموسم الكروي الشهر الماضي على خلفية قرار الحكومة كان سابقاً 

ألوانه. 
وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي في 30 نيسان الماضي إنهاء الموسم الكروي، وتتويج المتصدر 
باريس سان جيرمان بلقب »الليغ 1«، بعد نحو 48 ساعة من إعالن السلطات السياسية تجميد 

النشاط الرياضي حتى أيلول المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 
الشخصي  ألوانه...رأيي  سابقاً  كان  القرار  لي،  »بالنسبة  صحفي:  لقاء  تشيفيرين خالل  وقال 
ويمكن  تتحسن  أن  لأمور  يمكن  ألنه  مثالياً،  ليس  جداً...هذا  مبكر  وقت  في  الموسم  أنهيتم  أنكم 

للجميع اللعب مجدداً، باستثناء بعض البطوالت«. 
تحترمه«.  لم  إن  تفعل؟  أن  األندية  عساها  فما  حكومي،  قرار  هذا  مجدداً،  »ولكن  قائالً:  وتابع 
أوروبا من  أبطال  دوري  وخصوصاً  بإنقاذ مسابقاته  أعرب عن رغبته  أن  القاري  وسبق لالتحاد 

دون أن يحدد بعد موعداً الستئنافها. 
وقال تشيفيرين: »لدينا ناديان فرنسيان ينافسان في دوري األبطال )سان جيرمان وليون(، 
وبهذه الحالة لن يلعبا حتى آب المقبل. ال أعرف ما إذا كان ذلك أمراً جيداً لهذين الفريقين، أال يلعبا 

... ومن ثم )العودة( إلى مباريات قاسية ومهمة«. 
السابع  مركزه  وأن  سيما  ال  الموسم  بإنهاء  الدوري  رابطة  قرار  على  ليون  اعترض  أن  وسبق 
لن يخوله المشاركة في أي من المسابقتين القاريتين )دوري األبطال أو الدوري األوروبي( للمرة 
في  جيرمان  سان  حساب  على  الرابطة  كأس  مسابقة  بلقب  تّوج  اذا  إال   ،1997 العام  منذ  األولى 

المباراة النهائية )سيحدد موعدها الحقا(، أو التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مغامرات  قصص  من  سرفانتس  ألفها  إسبانية  رواية  1 .

الفروسية الساخرة، مناص
مرفأ فلسطيني، أعطينا مثل ما أخذنا 2 .

من األطراف، أمسيات، وجع 3 .
دولة أفريقية، جارية غنت للرشيد 4 .

مدينة تركية، آلة طرب، لحس 5 .
هزمناه، تتهمي 6 .

أزيل األثر، دولة أفريقية، قرع الجرس 7 .
في  العرب  أصنام  من  األمر،  أرجأ  )باألجنبية(،  صف  8 .

الجاهلية
مدينة في أسكتلندا، ألهو 9 .

إرتدى، منزلي 10 .
أكمل العمل، نفرح، مادة قاتلة 11 .

يفرحان، أعالم 12 .

عمودياً: 
جزيرة بركانية في المحيط الهندي 1 .

منخفض صحراوي في الواليات المتحدة بكاليفورنيا،  2 .
شاي )باألجنبية(

بذر األرض، نتكلم مكثرين النفي في حديثنا، يمّس 3 .
مدينة كولومبية، نقاتل 4 .

مدينة ألمانية، قعدنا 5 .
أخفى الشيء وستره، تركّن دون عناية )هن(، حرف  6 .

جر
أبي، خان العهد 7 .

تقرض المال، تجمع عن األرض، أود 8 .
لإلستفهام، عملة عربية 9 .

مدينة فرنسية، مؤسسة مدينة قرطاجة 10 .
جزيرة أندونيسية، نحمل عن األرض، طعم الحنظل 11 .

مرفأ تركي، سنور 12 .

Su
do

ku

36

815

2158

1957

583

9268

1497

581

93

أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،326159784  ،19837526  ،578462913
 ،963214875  ،452678391  ،817395642
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يوم كئيب �آخر
{ يكتبها الياس عّشي

المؤاتية  اللحظة  ينتظروا  أن  اليهود  على  كان   1897 عام  »بــال«  مؤتمر  بعد 
فصدر  المؤاتية،  اللحظة  هي  األولــى  العالمية  الحرب  وكانت  مقّرراته،  لتنفيذ 

»وعد بلفور«.
إلى  المحارق  اليهود، وحّولوا  الثانية، فاستغلّها  العالمية  الحرب  اندلعت   ثم 
سنة  أيار  من  عشر  الخامس  فكان  بلفور،  وعد  بتنفيذ  وطالبوا  عثمان،  قميص 
يوم النكبة الكبرى، يوم  الحديث،  العرب  تاريخ  في  مرارة  األكثر  اليوَم   1948

مصادرة فلسطين، وتشريد شعب بكامله. 
الصهيونية كثيراً  الدولة  لم تنتظر  الفلسطينية،  المقاومة   ويوم اشتّد ساعد 
من الوقت، فكانت حرب حزيران )1967(، التي انتهت باحتالل أراٍض أخرى ما 

زالت معظمها، حتى اليوم، تحت سيطرة اليهود. 
 هكذا كان المشهد بكّل ما يحمله من سوداوّية، إلى أن دخلت »إسرائيل« لبنان، 

واحتلّت عاصمته بيروت )1982(!
يومها تغيّر المشهد، 

ولدت مقاومة من نوع آخر، تحمل تواقيع خالد علوان، وسناء محيدلي، وأحمد 
قصير، ولوال عبود، وكّل الذين استشهدوا ليبقى لبنان، وتعود فلسطين، 

 ويومها صار للمقاومة الوطنية حضورها الالفت، فهرب اليهود من بيروت، 
من  مهزومين  خرجوا  أن  إلى  الجنوب،  في  عمالئهم  مع  وانكفأوا  الجبل،  ومن 

لبنان في الخامس والعشرين من أيار سنة 2000.
تــمــوز، وانــتــصــار محور  ـــذروة فــي حــرب  ال المشهد، وكــانــت  نــعــم... تغيّر   
المقاومة، فهل سنسمح لليهود وهم يستعّدون إلعالن صفقة القرن، أن يعودوا 

بنا إلى المربع األول؟ إلى خامَس عشر من أيار آخر؟ خسئوا...

درد�صة �صباحية

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،

03/677294            03/651008
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معـــــًا 

�سـد الوبـاء

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

ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

_ حقي بالم�صادقة على �التفاقية �لدولية "#بدي 
�سو؟ عن  "#م�سوؤولين 

_ �للبناني _ للأ�سخا�س _ المعوقين _ حركيا #�التحاد 

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

في ما يتعّدى �ل�صعادة و�لخوف...

هناك حياة

{ غدير حمية

السعادة؟ جميعنا يبحث عن السعادة.. لكن ما هي السعادة؟ 
إيجاد  حتى  أو  تحليله  أو  تفسيره  إلــى  نصل  أن  نستطيع  ال  غامض  مفهوم 
معنى واضٍح له، يكتنفه االلتباس.. ذلك االلتباس القائم على األسئلة الجوهرّية 
الخمس: من؟ كيف؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ السعادة غالباً غير مرئيّة.. هي شعور.. 
ذلك  للفتاة  بالنسبة  فتصبح  إنــســان،  هيئة  على  تتصّور  الناس  لبعض  لكنها 

الفارس اآلتي على الحصان األبيض.. 
لها  التي  تلك  لرمزيته،  غالباً  الحصان،  فكرة  ابتكر  َمن  أدري  ال  بالمناسبة، 
عالقة بالقوة والسرعة والجمال، لكنها في عصرنا هذا تالشت ومات الحصان 
بين ألسنة نار الحياة االفتراضية، وحزنت الفتاة فتاهت عنها السعادة في الغابة 
الذي كان بدوره يشكل  الفارس يبحث عن حصانه  األمير  السوداء، حيث كان 
حتى  أو  تلك  الفتاة  قلب  إلى  للوصول  الوحيدة  وسيلته  فهو  سعادة،  مصدر  له 
للمضّي برفقتها على صهوته إلى عالمهما األبيض كما كان يخيّل لهما.. وبموت 

الحصان ذبلت األحالم وُفقدت السعادة... 
ال أدري لماذا ربط بعض الناس السعادة باألشخاص.. ألم يدركوا منذ البداية 
خاطفة  بسرعة  تأتي  الموت  غــرار  على  فهي  الجسد؟  بفناء  تفنى  السعادة  أن 
وتجرف كل ما يعترضها.. السعادة إذاً هي الوجه اآلخر للموت.. األم أيضاً ترى 
في أمومتها مصدر سعادة.. لكن سعادتها تلك مهترئة يشوبها الخوف.. تخاف 
والمياه...  والطعام  واألصدقاء  والطريق  والشمس  الهواء  من  كبدها  فلذة  على 
إذا  أدري  ال  أيضاً..  سعادة  األهــداف  إلى  الوصول  هاوية...  حافة  على  سعادة 
كانت تلك األهداف لها نهاية... حياة طويلة أو ربما قصيرة.. لكن كلما تقدمت بنا 
األيام تختلف طوحاتنا وأهدافنا.. إذاً هي عقدة طويلة وزمن مديد من األهداف.. 
األهداف..  باتجاه  خطوة  تقدمنا  كلما  غبية  سعادة  وستصبح  ظرفية..  سعادة 
ذكرى  مجرد  األول  ليصبح  الثالث  إلى  سنصل  والثاني..  األول  الهدف  يتحقق 
ربما نندم على تحقيقها أو ال نندم.. ال أدري.. بالنتيجة هذا النوع من السعادة 
من الممكن تسميته سعادة قائمة على وهم تحقيق األهداف، تلك األهداف التي ال 

نهاية لدورتها كلما تقّدمنا عمراً أو تفكيراً أو منطقاً. 
يكون  ربما  أيضاً،  هو  تفسيره  يتّم  وكيف  المنطق  هو  ما  أدري  ال  المنطق؟ 
مجموعة القواعد االجتماعية أو التعاليم الدينية. ربما هو مرتبط بالعلم، أو يمكن 
اعتباره ركناً من أركان مسبّبات الوجود البشري، باعتبار أن الخالق زرع الروح 
المنطق  أّن  هنا  المفارقة  المنطق.  فيهم  ونفخ  الغريزة  فيهم  ووضع  البشر  في 
منطق  من  الكّل  ويمتعض  منطقه..  إنسان  ولكّل  الجميع،  عليه  يختلف  نفسه 

الكّل.. 
اإلنسان  عــاش  ما  فــإذا  بالسعادة؟  المنطق  يرتبط  وهــل  المنطق؟  هو  ما  إذاً 
حياته تحت سقف المنطق يصل إلى السعادة؟ مفاهيم غير مرئية، غير واضحة، 
ونعيشها  قائمة  الحياة  عنها،  نتحدث  تفاصيل  وأّي  تفاصيل.  وال  لها  معالم  ال 
ونستفيد من الوقت الممنوح لنا فيها، لكننا بالمقابل ننتظر الموت، فالوجه اآلخر 

للحياة هو الموت.. 
على  نحصل  إذاً  فكيف  لحظة..  أي  في  الموت  يأتينا  أن  على  خائفين  نعيش 
السعادة في حضرة الخوف؟؟ الخوف رفيق حياتنا األبدي.. ومن الممكن القول 
أن  شرطاً  ليس  نخاف..  كبشر  ونحن  الكهوف  إنسان  من  األبــدي..  عدونا  إنه 
في  ويصبح  بنا..  تتحكم  غريزة  هو  موجود..  الخوف  لكن  فعالً..  بشراً  نكون 
بيد آخرين ليتحكموا بنا.. وقد تطّور الخوف مع التطور  أغلب األوقات سالحاً 
البشري.. إذ كان اإلنسان القديم يخاف من الحيوانات المفترسة أو من غضب 
أشكاالً  اتخذت  التي  المفترسة  الحيوانات  من  يخاف  أصبح  اليوم  الطبيعة... 
جديدة ومتعددة وقوالب مختلفة.. نخاف أن نكبر أو أن تقتلنا الوحدة أو أن نكون 
بال فائدة في هذه الحياة الصاخبة.. البعض يخاف العنوسة، البعض اآلخر يخاف 
المقلب اآلخر هنالك  أن ال يرزق بأطفال.. وفي  أوالده.. هنالك من يخاف  على 
من يخاف أن يتوّرط باألطفال.. نخاف أن يصيبنا شلل أو عاهة ما.. نخاف من 
العجز.. من الفقر.. نخاف أن نبدي رأينا بأّي شيء، بأهلنا، بأقاربنا، برؤسائنا 
في العمل.. وعندما نخاف من أّي شيء في دنيانا نخفف من وطأته علينا بالقول: 
الموت قادم.. فنخاف أوالً وأخيراً من الموت.. وأحياناً نخاف مما بعد الموت.. 
البعض يقول إن الشيء الوحيد الذي يعطي للحياة قيمة حقيقية هي أنها تتوقف 
في النهاية.. حتى أنه في القدم هنالك من أكد أن اآللهة نفسها حسدت البشر أنهم 
المجاز  لكن  مجازاً..  يكون  أن  يمكن  ذلك  كل  باإللحاد..  لذلك  عالقة  ال  فانون.. 
جوهره  اكتشاف  على  نعمل  ما  لمفهوم  تصويرياً  معنى  يشكل  أن  الممكن  من 
الحقيقي.. البعض اآلخر يؤكد أن الوجود قائم على فكرة الحياة من بعد الموت.. 
وهنا نكون قد طرحنا الفكرة المواجهة لفكرة اإللحاد، تلك التي لها عالقة بالدين 
الذي يؤكد أّن العقل هو الوحيد القادر على إدارة شؤون االنسان في الحياة التي 

ستنتهي نهاية بشعة لتستأنف بعدها حياة ملؤها نور وخلود... 
إذاً، ما السعادة؟ سنعود بعد الموت...

اآخر الكالم
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كل الدروب محّجتها فل�سطين.. 

عندما ينت�سر الوجدان القومّي في �سعبنا

)تصوير: سعيد معالوي(
الصورة للشريط الشائك الفاصل مزارع شبعا المحتلة عن الوطن
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