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الدائم  سورية  مندوب  الجعفري،  بشار  أكد 
لقوات  وج��ود  أي  أن  على  المتحدة،  األم��م  لدى 
من  السورية  األراض���ي  على  أجنبية  عسكرية 
واحتالل،  ع���دوان  ه��و  الحكومة  موافقة  دون 
عن  بالدفاع  حقها  عن  تتخلّى  لن  سورية  وأن 

أرضها.
األمن  لمجلس  جلسة  خالل  الجعفري  وقال 
الوضع في سورية:  الفيديو حول  االثنين عبر 
التنظيمات  ورع��اي��ة  دع���م  ت��واص��ل  »ت��رك��ي��ا  إن 
اإلره��اب��ي��ة ال��ن��اش��ط��ة ف��ي م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة من 
بموجب  ال��ت��زام��ات��ه��ا  منتهكة  س��وري��ة  شمالي 
وتفاهمات  أض��ن��ة  وات���ف���اق  ال���دول���ي  ال��ق��ان��ون 
مجلس  وق��رارات  وموسكو  وأستانا  سوتشي 

األمن المتعلقة بمكافحة اإلرهاب«.
وأض�����اف »ت��رك��ي��ا اس��ت��غ��ل��ت ف���ت���رة ال���ه���دوء 
الالحقة التفاق موسكو وانشغال العالم بجهود 
قواتها  تنظيم  إلع��ادة  ك��ورون��ا  لوباء  التصّدي 
من  المزيد  الرتكاب  تمهيداً  تسليحها  وزي��ادة 

الجرائم«.
وأوضح في تصريحات، أن »سورية تتعّرض 
دول  ت��رع��اه  مسبوق  غير  م��وص��وف  إلره���اب 
أعضاء في مجلس األمن وخارجه بغية الحصول 
على تنازالت سياسيّة تناسب أجنداتها التدخلية 

في الشؤون الداخلية لدول المنطقة«.
تابعة  إره��اب��يّ��ة  »م��ج��م��وع��ات  أن  إل���ى  ون����ّوه 
لتنظيمي »حراس الدين« و«الحزب التركستاني« 
السوري  العربي  الجيش  نقاط  إحدى  هاجمت 
الغاب  لسهل  ال��م��ج��اورة  ال��ط��ن��ج��رة  ق��ري��ة  ف��ي 
ونيران  الهاون  قذائف  من  بوابل  واستهدفتها 
الرشاشات، األمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا 
واص��اب��ات ف��ض��الً ع��ن ق��ي��ام إره��اب��ي��ي »الحزب 
التركستاني« المدعوم تركياً بتدمير برج محطة 
إدلب  بريف  الكهرباء  لتوليد  الحرارية  زي��زون 
فنيين  م��ع  بالتعاون  نهبوها  ق��د  ك��ان��وا  أن  بعد 

أتراك«.
وت���اب���ع ح��دي��ث��ه ب��ال��ق��ول: إن »ق���ي���ام ال��ق��وات 
التي  التنظيمات اإلرهابية  التركية وأدواتها من 
تسيطر على محطة علوك بقطع المياه وحرمان 
هي  الشرب  مياه  من  الحسكة  مدينة  مواطني 
معرباً  اإلنسانية«.  ضد  وجريمة  حرب  جريمة 
إدانة  لعدم  دمشق  »أسف  عن  نفسه  الوقت  في 

هذه التصرفات من قبل المنظمات الدولية«.
عن  تتخلى  ل��ن  »س��وري��ة  أن  الجعفري  وأك��د 
حقها الشرعي في الدفاع عن أرضها ومقدراتها 
وم��ك��اف��ح��ة اإلره����اب وت��ح��ري��ر أرض��ه��ا م��ن أي 

وجود أجنبي«.

األمن  مجلس  احتفال  عن  حديثه  في  ولفت 
قبل أيام افتراضياً بالذكرى الخامسة والسبعين 
الحرب  في  والفاشية  النازية  على  لالنتصار 
سورية  واستهجان  »قلق  إل��ى  الثانية  العالمية 
من وجود دولتين دائمتي العضوية في مجلس 
تقديم  ح��ول  الحرب  ه��ذه  حقائق  حرفتا  األم��ن 
االتحادية  السوفياتي وخليفته روسيا  االتحاد 
مواجهة  ف��ي  شهيد  مليون   27 على  ي��زي��د  م��ا 

النازية«، ألنه وحسب قوله: »من يقوم بذلك لن 
يكون صعباً عليه تحريف نضال سورية شعباً 

وجيشاً وقيادة في مواجهة اإلرهاب«.
وختم حديثه »سورية كانت وما زالت صمام 
وأن  المنطقة  ف��ي  واالع��ت��دال  لالستقرار  أم��ان 
يجسد  واستقاللها  بسيادتها  القوي  تمسكها 
والفاشية  النازية  على  للنصر  الحقيقي  فهمها 

في الحرب العالمية الثانية«.

َمن يحّرف الن�ضال ال�ضوفياتي في الحرب الثانية لن ي�ضعب عليه تحريف ن�ضال �ضورية �ضد الإرهاب

الجعفري: تم�ّصك دم�صق ب�صيادتها يج�ّصد فهمها للن�صر على النازّية 

- كثيرون تعاملوا يوم تسمية الدكتور حسان دياب 
للوقت  ملء  مجرد  بصفته  الحدث  مع  الحكومة  لرئاسة 
الناجم  االرت��ب��اك  م��ع  التعامل  كيفية  لبلورة  ال��ض��ائ��ع، 
إعادة  واستعصاء  الحريري  سعد  الرئيس  استقالة  عن 
الحكومة، وحتى عندما تشكلت حكومة  تكليفه برئاسة 
لدى  وحاكماً،  سائداً  االنطباع  هذا  بقي  دي��اب  الرئيس 
وتّم  وم��ك��ون��ات��ه��ا،  حلفائها  م��ن  والكثيرين  خصومها 
للحكومة  اف��ت��راض��ي  كعمر  ي��وم  ال��م��ئ��ة  ب��رق��م  ال��ت��داول 
ال��ج��دي��دة، ي��ك��ون خ��الل��ه��ا ق��د ح��دث أح��د ث��الث��ة أشياء، 
بجعل  يتكفالن  م��راف��ق  شعبي  وان��ف��ج��ار  مالي  انهيار 
حزب الله والتيار الوطني الحر يقبالن عودة الحريري 
الحكومة  رئيس  انهيار  أو  بشروطه،  الحكومة  لرئاسة 
التمثيلية  باألهلية  والطعن  العزل  حالة  أمام  والحكومة 
والخارجية  الداخلية  والمرجعيات  والشارع  البيئة  من 
نجاح  وإال  الحكومة،  رئيس  منصب  بتثبيت  المعنية 
تسوية  بترتيب  وخ��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  وس��اط��ة  مساعي 
الرئاسية  التسوية  ش��رك��اء  بين  الطريق  منتصف  ف��ي 
االنهيار  خطر  ظ��ل  ف��ي  السابقة،  الحكومات  وش��رك��اء 
اإلقناع  من  األدن��ى  الحد  تقديم  في  الحكومي  والفشل 
قاعدة  على  االستمرار،  على  بالقدرة  والخارج  للداخل 
الحريري  يريد  ما  دون  التوازنات  على  تعديالً  تدخل 
والتيار  الله  ح��زب  عند  القبول  سقف  ك��ان  مما  وأك��ث��ر 

الوطني الحر.
- تنتهي اليوم األيام المئة التي جرى تحديدها كعمر 
الحكومة  وت��ب��دو  دي���اب،  ال��رئ��ي��س  لحكومة  اف��ت��راض��ّي 
الجديدة في عّز شبابها، وقد بدأت مفاوضات جّدية مع 
قيل  وقد  لبنانية،  لشروط  وفقاً  الدولي  النقد  صندوق 
البيضاء  الراية  رفعت  ولو  الباب  لها  يفتح  لن  إنه  قبالً 
بأن  رسمياً  إعالناً  تتلقى  بالتزامن  هي  وه��ا  استباقاً، 
أي  وأنهما  تتبخر،  ل��م  وأم��وال��ه  يمت  ل��م  سيدر  مؤتمر 
لرئيس  ول��ي��س  للبنان  م���رص���ودان  وأم���وال���ه  ال��م��ؤت��م��ر 
وأداء  للحكومة  اإلصالحية  الخطة  وأن  بعينه،  حكومة 
رئيسها عامال تشجيع للسير سريعاً بمقررات المؤتمر 
اتخذت  قد  الحكومة  كانت  وبالتوازي  أمواله،  وتحريك 
قال  ق��رار  وه��و  الخارجية،  ديونها  س��داد  بوقف  ق��راراً 
أرك����ان ال��ق��رار ال��ذي��ن س��ب��ق��وه��ا، وال��م��س��ل��م ل��ه��م بأنهم 
الحكومة  بينما  ال��خ��ارج��يّ��ة،  الثقة  وأه���ل  المحترفون 
سند  بال  المعزولة  الهواة  بحكومة  موصوفة  الجديدة 
خارجي، أنه مستحيل، ألنه سيتسبب بعزلة دولية مالية 
طليعتها  وفي  وموجوداته  ألصوله  ومصادرة  للبنان 
القضائية،  وال��دع��اوى  للمحاكمات  الباب  وفتح  الذهب 
الهواة  حكومة  الجديدة،  الحكومة  أن  الحصيلة  وكانت 
المحترفين  حكومات  على  برهانها  ف��ازت  المعزولة، 
ال���ق���رار وح��ف��ظ للبنان  ال��خ��ارج��ي��ة، وم���ّر  ال��ث��ق��ة  وأه���ل 
وارتضى  الصعبة،  األي��ام  لعبور  ال���دوالرات  مليارات 
َمن  وال  مصادرات  وال  دعاوى  بال  التفاوض،  الدائنون 
آخر قررت  الحكومة في ممر صعب  يحزنون، وعبرت 
الخلوي، بعد شد وجذب لصالح  خالله استرداد قطاع 
تمديد عقود الشركات، تحت تهويل دائم بالفشل، لكنها 
الحكومة  كانت  شهور  وخ��الل  التهويل،  رغ��م  نجحت 
أعتابها  على  سقطت  التي  كورونا،  جائحة  بلبنان  تعبر 

حكومات قوية في دول قوية.
)التتمة ص8(

 حكومة دياب لمئة اأ�ضبوع

ولي�ضت لمئة يوم

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

فيما ُينتظر أن تكون لرئيس الحكومة حسان دياب إطاللة بمناسبة 
نهاية المئة يوم األولى من عمر الحكومة، يوم غد الخميس أو بعد غد 
لبيانها  الحكومة وفقاً  الجمعة، يستعرض فيها ما تحقق من تعّهدات 
الوزاري، وما واجهته خالل األيام المئة األولى من عمرها، سّجل على 
العام  العام لألمن  للمدير  الخارجيّة نشاط ملحوظ  التحّركات  صعيد 
إبراهيم على خط بيروت بغداد دمشق، وقالت مصادر  اللواء عباس 
الجمهورية  رئيسي  من  رسائل  حمل  الذي  إبراهيم  اللواء  إن  متابعة 
جدية  لمباحثات  الباب  فتح  والقيادتين،  العاصمتين  إلى  والحكومة 
المشتركة،  المصالح  من  تنطلق  اقتصادية  أم��ان  شبكة  عنوان  تحت 
وفيها تجارة الترانزيت وتعزيز التبادل التجاري بالعمالت الوطنيّة، 
واستجرار  طرابلس،  كركوك  نفط  أنبوب  وتشغيل  التهريب،  ووقف 
الطاقة الكهربائية، وقالت المصادر إنه القى ترحيباً وانفتاحاً وجدية 
لتحديد  تمّهد  اتفاقات  بلورة  بهدف  ستتواصل،  التي  مباحثاته  في 
للعاصمتين،  لبنانية  زيارات  في  لتوقيعها  مناسب  حكومي  مستوى 
متاحاً  يكون  ربما  والعراق  وسورية  لبنان  حكومات  لرؤساء  قّمة  أو 

عقدها في بيروت أو بغداد أو دمشق.
عشيّة نهاية المئة يوم من عمر حكومة الرئيس حسان دياب إطاللة 
برنامج  ضمن  ق��اس��م،  نعيم  الشيخ  الله  لحزب  ال��ع��ام  األم��ي��ن  لنائب 

يصف  ف��ي،  تي  أو  قناة  على  رم��ال  روزان���ا  الزميلة  مع  بدبلوماسيّة 
خاللها حكومة الرئيس دياب بأنها من أهم الحكومات وبأنها تشكل 
فرصة نادرة في ظرف مفصلي تاريخي سياسي ومالي واقتصادي، 
معتبراً الخطة المالية االقتصادية التي قّدمتها، بخريطة طريق مفصلة 
ترجيح  إلى  قاسم  الشيخ  إش��ارة  الفتة  وكانت  حساسة،  مرحلة  في 
التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعد تأكيده 
تأييد أي اتفاق من هذا النوع طالما تحترم فيه شروط لبنان السيادية 
استبعاده  أيضاً  الفتاً  ك��ان  وبالمقابل  االجتماعيّة،  وخصوصيّاته 
لوجود ضغوط دولية هادفة لتفجير لبنان ودفعه نحو االنهيار على 
قاعدة أن حلفاء أميركا سيشكلون الخاسر األول قبل حزب الله بفعل 
هذه الضغوط، ما يوحي بقراءة حزب الله للظرف اإلقليمي والدولي، 
القرار  بأن  االستنتاج  تتيح  بصورة  لديه،  المتوافرة  للمعطيات  وفقاً 
المفعول،  ساري  يزال  ال  لبنان  في  االستقرار  على  بالحفاظ  الدولي 
كبيرة  فرص  دي��اب  الرئيس  لحكومة  ستكون  أنه  من  ذلك  يعنيه  وما 

للنجاح، وهو ما كان واضحاً في كالم الشيخ قاسم.
رئيس  ل��دى  ذات��ه��ا  ت��ب��دو  للحكومة،  المتاحة  ب��ال��ف��رص  الثقة  ه��ذه 
بدء  على  ال��ره��ان  ب��أن  خصومها  تسليم  مقابلها  وي��ب��دو  الحكومة، 
األولى على والدتها، قد سقط،  يوم  المئة  نهاية  إسقاطها مع  معركة 
والتسليم بأن ظروف إسقاط الحكومة قد ال تتوفر خالل مئة أسبوع، 
عون مترئساً اجتماع المجلس األعلى للدفاع في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص8(

اللواء اإبراهيم ممثاًل رئي�َضي الجمهورّية والحكومة على خط بغداد دم�ضق ل�ضبكة اأمان اقت�ضادّية

دياب يربح رهان �صباق الـ 100 يوم وي�صتعّد لماراتون الـ 100 اأ�صبوع 

قا�صم: نتوقع اتفاقًا مع �صندوق النقد.. وزيادة ال�صغط ت�صّر بحلفاء اأميركا 

المواطن بين مطرقة كورونا 

و�ضندان الفقر!

التحّدي ال�ضينّي يقلب الموازين

 

اأميركا لي�ضت هي التي نعرفها...!

يمتلك الشعب المصرّي موروثاً ثقافياً شديد الثراء، وهو 
التي هي خالصة  األمثال والروايات والحكم  مخزون من 
تجربة وعصارة فكر السابقين، الذين بنوا حضارة ضاربة 
بجذورها في أعماق التاريخ وصلت إلى سبعة آالف سنة. 
ي��ت��ّم استدعاؤه  ال���م���وروث  ال��م��خ��زون االج��ت��م��اع��ي  وه���ذا 
تلقائياً في المواقف الحياتية المختلفة ويتّم االستشهاد به 
البسيط، وفي كثير  المواطن  للتدليل على صحة تحليالت 
العلوم  في  والمتخّصصون  الباحثون  يقوم  األحيان  من 
الموروث  االجتماعّي  المخزون  هذا  باستخدام  اإلنسانيّة 

كأداة تحليليّة لتشخيص الواقع االجتماعي.
احتدام  ظّل  وفي  الوطن  عمر  من  الراهنة  اللحظة  وفي   
أزمة كورونا يمكننا استدعاء أحد هذه اإلبداعات المصرّية 
لتشخيص الواقع المصرّي المعاش، فحين يصف الموروث 
الشعبي المصري أّن من يقع بين المطرقة والسندان فإنه 
قد وقع فريسة سهلة بين قّوتين سيهلك حتماً بواسطتهما 
المطرقة  ألّن  ذل��ك  سليماً،  يخرج  أو  ينجوا  أن  يمكن  وال 
الثابت  السندان  فوق  وتهبط  الهواء  في  تعلو  حين  بقّوتها 
بينهما حتى ولو كان  الواقع  والراسخ على األرض يكون 

حديداً وفوالذاً فهو هالك ال محالة.
وال��م��ط��رق��ة ف��ي اللغة آل��ة م��ن ح��دي��د ون��ح��وه ي��ط��رق بها 
الحديد ونحوه من المعادن. والسندان كتلة من حديد صلب 
مركزة فوق قاعدة ُيطَرق الحداد عليها الحديد، وحين ُيقال
)التتمة ص9(

حرب  في  للدخول  مجّهزة  غير  األميركية  النخبة  قوات 
باردة مع الصين..!

تايمز  فاينانشيال  صحيفة  نشرت  العنوان  ه��ذا  تحت 
كاترينا  بقلم   2020/5/16 بتاريخ  موضوعاً،  األميركية 
مانسون Katrina Manson، حول الدور الجديد، الذي 
ينتظر قوات العمليات الخاصة األميركية، في المواجهة مع 

الصين. أهم ما جاء فيه هو التالي:
الخاصة  العمليات  ق��وات  ك��ون  من  الخبراء  يحّذر   .1
بقوات  شبيهة  خ��اص��ة  ق����وات  ل��ي��س��ت  )وه����ي  األم��ي��رك��ي��ة 
الصاعقة مثالً وإنما هي قوات مهّمتها تنفيذ عمليات خاصة 
وهي مدّربة لهذا الغرض( ليست جاهزة للدخول في حرب 
تحولت  أن  بعد  وذل��ك  وروس��ي��ا،  الصين  م��ع  تكنولوجية 
مع  المجابهة  ال��ى  اإلره��اب  على  الحرب  من  ترامب  ادارة 

المنافسين الدوليين.
الشرق  أه��م��ي��ة  ت��راج��ع  ع��ل��ى  م��ج��دداً  ي��ؤك��د  ه���ذا  تقييم: 
االوسط في السياسات األميركية ويشير الى ان الواليات 

المتحدة سوف تستكمل انسحابها من المنطقة العربية.
سبعين  عديدها  يبلغ  التي  الخاصة،  العمليات  مهمة   .2
الف رجل وتكلفتها السنوية ثالثة عشر مليار دوالر، هي 
اقتحام األهداف العالية األهمية والقضاء عليها )تدمير الهدف 
شخصاً  كان  اذا  قتله  او  أمنية  أو  عسكرية  معدات  كان  اذا 
الدور هو  ما  الواضح  غير  من  ولكن  مهمة(،  شخصية  او 
)التتمة ص9(

 محمد صادق الحسيني د. محمد سّيد أحمد

وال  ال��ق��ت��ال  ع��ن  نبحث  ن��ش��أن��ا 
يبحث عنا القتال أبداً. نشأنا وفي 
نشأتنا عّز هو كّل معنى وجودنا 
معنى  ع��ن  بمتنازلين  ولسنا 

وجودنا لشيء في العالم.
سعاده

الثاني  الله  عبد  الملك  أكد 
ض��������رورة وض������ع خ��ط��ط 
وتخفيف  الصادرات  لزيادة 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى االق��ت��ص��اد 
الحكومية،  النفقات  وضبط 
واالس���ت���ف���ادة م���ن ال��ف��رص 
الظروف  ظ��ل  ف��ي  المتوفرة 
بها  يمر  التي  االستثنائّية 

العالم.
ترؤسه  خالل  الملك  ولفت 
اجتماعاً لمجلس السياسات 
ال����وط����ن����ي، إل�����ى أه��م��ي��ة 

لتالفي  واٍف  بشكل  الغلق  بتعليمات  المتعلقة  اإلعالمية  الرسائل  توضيح 
المخالفات.

والوسط  الشمال  في  األردن،  في  مناطق   3 اختيار  ضرورة  إلى  وأشار 
والجنوب، لتجهيزها كمواقع تصلح ألن تكون مراكز تجمع تستوعب أعداداً 

كبيرة في حاالت األزمات أو الكوارث الطبيعية.
واطلع عبد الله الثاني على اإلجراءات على الحدود، مؤكداً ضرورة ضبط 

الحركة لمنع انتشار الفيروس.
من جهته، صّرح المتحدث باسم الحكومة األردنية أمجد العضايلة، بأن 
آثار األزمة على  إلى الحكومة بإعداد خطط فاعلة للتعامل مع  الملك أوعز 
العامة واتخاذ ما يلزم لضمان انسياب الصادرات بشكل ميّسر،  الموازنة 
كصناعة  الواعدة  للقطاعات  التنافسية  الميزة  من  االستفادة  أهمية  مؤكداً 
االقتصاد  دعم  في  يسهم  بما  صادراتها  وزيادة  الصحية،  والمواد  األدوية 

الوطني.
الحدود  عبر  القادمين  خضوع  ضرورة  شّدد  األردني  الملك  أن  وأضاف 
لإلجراءات االحترازية الضرورية، لمنع نقل العدوى إلى الداخل، مع أهمية 
إجراء دراسة شاملة إلقامة مناطق جاهزة في الشمال والوسط والجنوب، 
البنى التحتية والخدمات  بشكل دائم الستقبال أي حاالت طارئة، وتهيئة 

الالزمة لها من كهرباء ومياه وغيرها.

الملك الأردني: لإعداد خطة 
لمعالجة التداعيات القت�صادية
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النظام التقليدّي ي�ضتح�ضر 

»ال�ضالح« ال�ضحري الأقوى!

{ د. وفيق إبراهيم 
أخيراً لجأ النظام الطائفي الى وصفته السحرية التاريخية التي 
مديد  عمر  من  قوية  شحنات  وتزّوده  المعوقات  كل  أمامه  من  تزيل 

مسموم.
كانت األمور تذهب نحو تفلّت واسع نتيجة لالنهيار االقتصادي 
والعجز عن احتوائه او حتى الوصول الى مرحلة مراوحة. فحكومة 
حسان دياب ال تحمل حالً فورياً جاهزاً بل تعمل للتمهيد له خارجياً 
اإليراني  الخليجي  األميركي  الصراع  أن  وج��دت  لكنها  وداخلياً، 
في  فعله  ما  غ��رار  على  هدنة  الى  اآلن  حتى  يتوصل  لم  السوري 

العراق.
النقد  وصندوق  سيدر  مؤتمرات  من  االقتصادي  الغوث  ان  كما 
الدولي قد يتأخر بعض الوقت. واذا اسرع فلن يحمل اكثر من مسكنات 

من قروض ال تنفع للخالص من مشنقة االنهيار االقتصادي. 
من  الجياع  تقسيم  هدفها  سياسية  مسرحيات  إح��داث  فحاول 
اللبنانيين الى افرقاء متنافسين وتابعين لقوى سياسية متنافسة. 
لم  التقليدية  »المعزوفات«  هذه  ان  بيد  فقط  التحاصص  على  إنما 
تعد تثير اهتمام اللبنانيين من مختلف الفئات. فأصبح ما يعنيهم 
خمسين  حالياً  تصيب  التي  والبطالة  والفقر  والجوع  الطعام  هو 
المئة  في  ثمانين  الى  ارتفاعها  والمتوقع  لبنان.  شباب  من  بالمئة 
او لم يجد قسم كبير من  إذا استمر االستنفار العام  بعد شهر واحد 

هؤالء حالً لبطالتهم وجوعهم.
تنفع  ولم  المطلوب.  السحر  الجديدة  الحكومة  تشكل  لم  بذلك 
وقف  ف��ي  ال��ق��وة  وع���روض  وال��ص��دام��ات  واالح���زاب  الميليشيات 

االنهيار. 
وبما أن اللبنانيين يتحّينون الفرصة انما بعد االنحسار النسبي 

لجائحة الكورونا للعودة الى الشارع انما بقوة شديدة هذه المرة.
فكان لزاماً على األحزاب التقليدية إخراج »أرنبها الكبير السحري« 
أخطر  مواجهة  في  ألسلحتها  التدريجي  باالستعمال  معركتها  في 
لبنان  شرعنة  تأسيس  منذ  اللبناني  التقليدي  النظام  بها  يمر  أزمة 

الطائفي المستقل عن فرنسا في 1948.
ليست  الحالية  اللبنانية  االنتفاضة  بأن  االعتراف  هنا  يجب 
على مستوى إسقاط هذا النظام، لكنها تهرول نحو التشكل كحركة 
للحكم  صالحة  سياسية  معادلة  إنتاج  بإمكانها  واسعة  شعبية 
وتركيب  وقتاً  يتطلب  وه��ذا  الطائفي.  النظام  من  افضل  بمفهوم 

الظروف الموآتية للتحرك الجماهيري الكبير.
النظام  هذا  تمنع  داخلية  خارجية  اسباباً  هناك  أن  اذاً  المالحظ 
من استعمال الجيش واألمن لقمع الناس. فهذا امر لم يعد باإلمكان 
تمريره خوفاً من إعالم دولي يتربص بكل ما هو استثنائي واعالم 

عربي واسالمي حاضر التهام ايران بكل شيء.
التي يحتاجها  إال للظروف  المفترض لن يكون  القمع  ان هذا  كما 

اهل االنتفاضة لتوسيع تأييدهم الشعبي وتنظيم تيار جارف.
هنا تكمن المشكلة فأين الحل المالئم لها؟ 

السحرية  أوراق��ه  أق��وى  من  واح��دة  الطائفي  النظام  استحضر 
او  معارضة  او  انتفاضة  اي  دائ��رة  من  الناس  جذب  على  القادرة 
معظمها على األقل. ولها ايضاً قدرة اعادة نصب الخالفات بين ابناء 

الطوائف.
الشيعة  المفتين عند  للمذاهب من  الروحّيون  الرؤساء  هؤالء هم 
الموارنة  عند  والبطاركة  ال���دروز  عند  العقل  ومشايخ  والسنة 
بذريعة  علناً  هبوا  هؤالء  واالرثوذكس،  الكاثوليك  عند  والمطارنة 
ظاهرة وأخرى كامنة، االولى مجاهرتهم بالمطالبة بمواقع وظيفية 
معينة ألبناء مذاهبهم وصلت الى حدود اإلصرار على اسماء بعينها. 
الطائفي  النظام  وترسيخ  دعم  اع��ادة  فهي  المخفية،  الثانية  اما 
مذهبية  شحنات  ضخ  في  التقليدي  االسلوب  باعتماد  اللبناني 
إلعادة ضبط الناس في أطرها الطائفية وبالتالي ضمن عصبياتها 

السياسية المذهبية.
وهذا أمر يحتاج الى رفع الحرارة الطائفية عند اللبنانيين وذلك 
عبر صراع المذاهب على التعيينات ومواقع معامل الكهرباء واآلبار 

المقترحة للتنقيب عن النفط والغاز.
ان  شائعات  إط��الق  مرحلة  التحشيد  من  النمط  هذا  أدرك  لقد 
المعامل الكهربائية التي ال تزال في طور الشائعات هي مسيحية في 
وهكذا  الجية  في  وسنية  الزهراني  في  وشيعية  عمار  ودير  سلعاتا 
دواليك. كما أن البلوك رقم 4 للتفتيش عن النفط قبالة ساحل جبل 
الجنوب  في   9 رقم  البلوك  أن  حين  في  ماروني  مسيحي  هو  لبنان 
هو شيعي. فيما يتحدثون عن بلوك سني قرب الحدود المائية مع 

سورية في الشمال.
عيدي  مناسبات  من  المتنّوع  السياسي  التقليد  يستفيد  بذلك 
الدين  اهمية  من  لالستفادة  المبارك  رمضان  وشهر  والفصح  الفطر 
لالستثمار  وسيلة  الى  إيمانية  معادلة  من  فيحولونه  االجتماعية. 
ألبناء  حتى  خدمة  ليس  وذل��ك  الطائفي  العصب  وشد  السياسي 

طوائفهم بل للسياسيين الناهبين للمال العام.
التقدمي  الحزب  صاحب  جنبالط  وليد  الوزير  ان  يصدق  فمن 
حسب  الفريدة«،  اللبنانية  »الصيغة  حماية  الى  يدعو  االشتراكي 

تعبيره الطليعي جداً؟...
بذلك يستنفر النظام السياسي كامل قوته الداخلية من ميليشيات 
طعام  ووجبات  ام��وال  وتوزيع  وتحريض  وتحشيد  وتوظيفات 
الجيش  باستخدام  والتلويح  وتبرعات  األحياء  زعماء  على  ورشى 
واالمن والعصابات وأخيراً استقدم على عجل وصفته السحرية من 
العيارات االعلى من رجال الدين، فهؤالء يجسدون فنون استحضار 
األنبياء واألئمة والقديسين والله عند الضرورة لتأييد الزعماء الذين 

يقدمونهم كحماة لطوائفهم ومذاهبهم.
هذه  لهم  أين  فمن  القداسة  من  النحو  هذا  على  هؤالء  كان  فإذا 
ازالمهم  يمتلك  فيما  وبالمليارات  االم���وال  من  الكبيرة  الكميات 
الدوالرات.  ماليين  مئات  لصوص  عصابات  بيئة  من  المتخّرجون 
لسياسيين  أزالماً  إال  يشكلون  وال  الله  عن  بعيدون  انهم  يؤكد  وهذا 
فنون  يتقنون  دينية  بأزياء  عصابات  زعماء  مع  بدورهم  متماثلين 
تمثيل أدوار رجال الدين بمهارات اكتسبوها من أداء الدور في زمن 

طويل.
فهل أنعش هؤالء التقليد السياسي الطائفي؟

ال شك في أنهم حقنوه بجرعات إنعاش بعد إصابته بضيق في 
الراعية  والدولية  اإلقليمية  الصراعات  حدة  الرتفاع  نتيجة  حركته 
ووق��ار  ه��دوء  وراء  ع��ادة  تختبئ  كانت  أداة  من  اإلنقاذ  ف��ورد  ل��ه، 

مصطنعين.
أسقط  ورأسها  الطائفية  المعادلة  قلب  الى  الخطر  وصول  لكن 
البنية  عن  الدفاع  ساحة  الى  الدين  برجال  قاذفاً  والبرود  الهيبة 
السياسية الطائفية، وذلك باستنفارها اوالً بذرائع نقص في وظائف 
أبنائها وصوالً الى دعم اشتباكات محدودة ذات بعد طائفي مذهبي 

اذا تطلب دعم النظام التقليدي مثل هذه المسرحيات.
إن العنصر الوحيد القادر على إلحاق هزيمة في مشروع استثمار 
الدين في دعم النظام الطائفي هو تصاعد الجوع على نحو يدرك فيه 
منتحلي  مع  السياسية  الفئات  تحالف  هو  يقتلهم  الذي  ان  الناس 

الصفة الدينية بحماية من الخارج اإلقليمي والدولي.
هذا الجوع هو اداة التوحيد بين ابناء تعدديات مذهبية وطائفية 
تحتاج الى اداة نقابية سياسية لتنظيم أكبر حركة لبنانية بوسعها 

إسقاط نظام طائفي يأكل حقوقها منذ 1948 ويقتلها منذ 1992.

{ إيمان شويخ
إلقناعه  ال��دول��ي  النقد  ص��ن��دوق  م��ع  مفاوضاتها  ف��ي  منشغلة 
ببرنامجها، تسعى الحكومة لنيل براءة ذمة تحصل من خاللها على 
قروض من دول غربية تتأثر قراراتها بتقييم الصندوق وأحكامه، 
لتصل إلى 10 مليارات دوالر في 5 سنوات، في وقت ينصّب اهتمام 
اليومية  حياته  على  ويؤثر  مضجعه  يقّض  آخ��ر  أم��ر  على  الشعب 
الدوالر،  مقابل  الليرة  صرف  سعر  عن  والبحث  السؤال  ويجعل 
شغله الشاغل مع كّل شروق شمس، فهل ثمة سقف لسعر الدوالر 

في سوق بيروت؟ أم أّن العملة الخضراء سترتفع دون حدود؟
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ط��ّورات ال��ت��ي حصلت خ��الل ف��ت��رة توقف 
التي  والتوقيفات  أسابيع،  ثالثة  حوالي  منذ  العمل  عن  الصيارفة 
اليومين  ف��ي  ال��ص��رف  سعر  وان��خ��ف��اض  بعضهم،  بحق  حصلت 
الماضيين، اال أّن ذلك ال يشي بتباشير خير إزاء صمت المصرف 
النقد الدولي،  المركزي الذي يحضر في المفاوضات مع صندوق 
الحكومية  الخطة  في  المقّدرة  المصرفي  القطاع  خسائر  أّن  ليثبت 
سالمة  ري��اض  الحاكم  يعتبر  وبالتالي  دقيقة،  وغير  بها  مبالغ 
سيأتي  أين  فمن  ذلك  يعتبر  كان  وإذا  تطبيقها،  يمكن  ال  الخطة  أّن 
الواقع  ف��إّن  نظرية  بأرقام  أتى  وإذا  نظريته،  تعزز  التي  باألرقام 

سيدحض نظريته تلك.
فالمصرفيون متشائمون حيال هذه المسألة، وهم يعتقدون بأّن 
في  ال��دوالر  لسعر  سقف  بتحديد  لهم  تسمح  ال  الراهنة  المعطيات 
الليرة  تدّني سعر  بالتالي من استمرار  بيروت، ويتخّوفون  سوق 
األول  والسبب  المقبلة،  واألشهر  األسابيع  امتداد  على  اللبنانية 
العمالت األجنبية في  في تدّني سعر الصرف هو ضعف مخزون 

لبنان.
فقطاعات اإلنتاج ضعيفة وبالتالي فإّن التصدير ضعيف قياساً 
بضخامة اإلستيراد. لذلك فإّن لبنان يصّدر العمالت األجنبية أكثر 
مما هو يستوردها. فهو يشكو من عجز كبير في الميزان التجاري، 
بشكل  يظهر  ب��دأ   2011 سنة  منذ  أّي  األخ��ي��رة،  ال��س��ن��وات  وف��ي 

متواصل العجز في ميزان المدفوعات ككّل.
بالعمالت  لبنان  اح��ت��ي��اط��ات  ف��ي  ال��ن��زف  ف��داح��ة  على  ول��ل��دالل��ة 
األجنبية نرجع إلى محاضرة ألقاها االقتصادي الدكتور فريدي باز 

منذ فترة في جامعة القّديس يوسف أورد فيها بعض األرقام الهامة 
في هذا الصدد حيث قال إنه خالل الفترة بين سنتي 1992 و2019 
بلغ عجز الميزان التجاري 281 مليار دوالر إذ بلغت الصادرات 59 

مليار دوالر مقابل واردات )استيراد( بلغت 340 مليار دوالر.
وأورد باز أّن نسبة الواردات إلى الصادرات التي كانت في حدود 
فترة 1974 – 1975 هبطت إلى %17 في فترة 1992  في   65%

.2019 –
وعلى سبيل الذكر، تزامن هذا العجز الكبير في الميزان التجاري 
 82 الزمنية  الفترة  بلغ خالل نفس  الدولة  مع عجز كبير في مالية 
لم  فيما  دوالر،  مليار   250 بلغت  الدولة  نفقات  ألّن  دوالر  مليار 

تتجاوز اإليرادات الضريبية وغير الضريبية 168 مليار دوالر.
المهّم أّن التدفقات الخارجية بالدوالر األميركي، تراجعت كثيراً 
منذ سنة 2010، مما أفقد مصرف لبنان القدرة على حماية الليرة 
دوالر  مليار   17 من  الخارجية  التحويالت  تراجعت  فقد  اللبنانية. 
سنة 2010 إلى 12 مليار سنة 2018، وتراجعت بشكل مأساوي 
 3 2019 حوالي  2019 لتبلغ في األشهر السبعة األولى من  سنة 

مليارات دوالر فقط.
سنة  كبيرة  فوائض  سّجل  الذي  المدفوعات  ميزان  فإّن  بالتالي 
و5.3   2018 سنة  دوالر  مليار   4.8 بلغ  عجز  إلى  تحّول   2009

مليار سنة 2019.
ال يمكن توّقع وقف تراجع سعر صرف الليرة ومنع صعود سعر 
بائعا  المركزي  المصرف  تدّخل  وهي  واح��دة  بوسيلة  إال  ال��دوالر 
للعملة األميركية في السوق. وهذا متعّذر في ظّل الصورة القاتمة 
هذا  ونتيجة  المدفوعات.  وميزان  التجاري  للميزان  رسمناها  التي 
إلى  األجنبية  بالعمالت  لبنان  مصرف  موجودات  وصلت  المسار 
مستويات متدّنية. بل إّن هذه الموجودات مكشوفة بمبلغ ال يقّل عن 
مليار دوالر، أّي أّن مطلوبات مصرف لبنان بالعمالت تقّل عن   50

موجوداته بهذا المبلغ.
ومع أّن مصرف لبنان ال يصّرح عن حساباته بالدوالر، فقد سرت 
االحتياطي  خارج  اآلن  المتبّقي  المبلغ  بأّن  معلومات  شهرين  منذ 
به، ال  التصّرف  لبنان  الذي يستطيع مصرف  المبلغ  أّي  اإللزامي، 
تعّهد  قد  المركزي  المصرف  أّن  وبما  دوالر.  مليارات   3 عن  يزيد 
واألدوي��ة  والمحروقات  كالقمح  أساسية  م��واد  استيراد  بتمويل 

فالمبلغ المتبّقي ال يكفي إال لفترة قصيرة، إزاء هذا الواقع ال مجال 
للتصّور بأّن مصرف لبنان لديه إمكانيات للتدّخل في سوق القطع 

من أجل لجم سعر صرف الدوالر في سوق بيروت.
لضبط  طريقة  وال  ال��ه��واء  ف��ي  تحلق  الليرة  ب��أّن  إذاً  الخالصة 
الصّرافون  سببه  ال��دوالر  سعر  صعود  بأّن  الضجيج  أما  سعرها، 
فهو غير دقيق، والحقيقة أّن كّل الصّرافين أو بعضهم قد يفتّشون 
عن طرق لزيادة أرباحهم، أحياناً بالطرق القانونية وأحياناً أخرى 
بطرق مخالفة للقانون. لكن أصل المشكلة ليس عند الصّرافين بل 
بسوء إدارة المالية العاّمة واالقتصاد على مدى ثالثة عقود، ثم في 
ضعف قدرة المصرف المركزي على التدخل في السوق للسيطرة 
فال  السوق  إل��ى  المركزي  المصرف  يدخل  حتى  اآلن  وم��ن  عليه، 
مصرفية  أوس��اط  ب��أّن  علماً  ثابت  صرف  سعر  عن  الحديث  يمكن 
تعتبر أّن دور المركزي في المنصة اإللكترونية المرتقبة سيقتصر 
على اإلشراف فقط وبالتالي قد ال تؤّدي إال لتعديل طفيف في سعر 

الصرف.
ولكن ثمة رأي آخر يعتبر أّن سعر الصرف قد يستقّر إذا تّم اعتماد 
األساسية  الحاجات  الستيراد  ال���دوالر  مقابل  ليرة   3000 سعر 
للدولة، وهي قد تكون كفيلة بتخفيض االستيراد لالستهالك ليتّم 
تغطيته من خالل التحويالت الخارجية، اّي خفض حجم االستيراد 
الكثير من  التحويالت، فضالً عن استبدال  لحجم  ليصبح مساوياً 
الذي  االستهالك  ع��ادات  وتغيير  محلية  بأخرى  األجنبية  السلع 
دعم  ت��ّم  إذا  خاصة  التجاري،  الميزان  في  التحّسن  إل��ى  ي��ؤّدي  قد 
أن  تخّولها  تنافسية  قدرة  الكتساب  وتأهيلها  المحلية  الصناعات 

تصّدر إلى الخارج.
لدولة  دول��ة  خ��الل  من  النفط  من  ال��دول��ة  حاجات  تأمين  أّن  كما 
وخاصة أنبوب كركوك - طرابلس سيخفض من األزمة التي تلوح 
بالدوالر،  تأمينها  يجب  التي  المحروقات  فاتورة  لجهة  األفق  في 
تعّد  قد  والتي  قمح  من  البلدات  مشاعات  زراع��ة  تأمين  إلى  إضافة 
الشمندر،  ع��ودة  مع  السكر  معمل  وتشغيل  هاماً،  إضافياً  م��ورداً 
وقف  مع  بالتزامن  وال��ع��راق  سورية  على  اللبناني  السوق  وفتح 
استيراد األلبسة واألحذية واأللبان واألجبان إلى أن نصل الستيراد 
يتّم تغطيتها من  السنة  الملياري دوالر في  لالستهالك ال يتجاوز 

خالل التحويالت، وتبقى العبرة دائماً في التطبيق.

مجل�س الوزراء قّرر ال�ضتمرار بعقد »�ضوناطراك« 

دياب: عدد الإ�صابات بكورونا يرتفع

واإذا ا�ستمر الفلتان �سنعيد اإقفال البلد بالكامل

حاجات النا�س والبلد... بين ال�سندوق و�سعر ال�سرف والت�سدير واال�ستيراد

»لبنان القوي«: التعيينات المالية 

اأ�سا�سية في تنفيذ خطة الحكومة

بري عر�س االأو�ساع

مع ديل كول و�سفيرات 
طالب »تكتل لبنان القوي« الحكومة بإجراء التعيينات المالية في المراكز الشاغرة، معتبراً أنها أساسية في 
تنفيذ خطتها ورأى أن هذه الخطة لن تكون قابلة للنجاح ما لم  ُتصَحح نقاط الضعف التي أشار إليها التكتل في 

اجتماع بعبدا.
األوضاع  باسيل،  جبران  النائب  برئاسة  إلكترونياً  عقده  الذي  ال��دوري،  اجتماعه  في  عرض   التكتل  وكان 
الراهنة وأعلن في بيان أنه »يتابع باهتمام الملفات المفتوحة أمام القضاء، ويطالب بكشف الحقائق كاملة أمام 
اللبنانيين، وال سيما منها ملف الفيول المغشوش. ويحّذر من أي محاولة لحرف الموضوع عن مساره الصحيح 
المتورط  إلى اتجاهات تضّيع األساس أي معرفة من  العدلية  التي تجريها الضابطة  التحقيقات  من خالل أخذ 

بصفقة الفيول المغشوش مع ما يترتب على ذلك من مالحقته السترداد أموال عامة منهوبة«.
واعتبر أّن »الخطة اإلصالحية التي أعّدتها الحكومة لن تكون قابلة للنجاح ما لم تتخذ قرارات حاسمة تصّحح 
بموجبها نقاط الضعف التي أشرنا إليها في اجتماع بعبدا، ومن أهّمها أّن المطلوب إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
وليس تصفيته، وهذا يحّتم معرفة مصير التدقيق المحاسبي الذي وعدت الحكومة بإجرائه في القطاع المصرفي 

ومصرف لبنان«.
واعتبر »أّن هذا الملف ال يمكن فصله عن التدقيق في حسابات وزارة المال، وهذا ما كان التيار الوطني الحّر بدأه 
منذ عام 2010 حتى اليوم لكشف الحسابات وإقرار القطوعات، التي وصلت قبل أشهر إلى ديوان المحاسبة بعد 

إعادة تكوينها منذ عام 1993، في انتظار تدقيقها واالنتقال إلى مرحلة شّفافة في التعاطي مع المال العام«.
المعابر  لضبط  ستتخذها  أو  اتخذتها  التي  اإلج��راءات  نتائج  على  اللبنانيين  ب�«إطالع  الحكومة  وطالب 
خالل  من  للدولة  أخرى  موارد  ولتعتمد  الجمارك  فلتلغ  األمر  تعّذر  وإذا  الشرعية،  غير  المعابر  وإقفال  الشرعية 
خالل  من  التهريب  لضبط  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  على  وعمل  طالب  »لطالما  بأنه  مذكراً  والضرائب«،  الرسوم 

معابر غير شرعية معروفة بالعدد واألسماء«.
مطالباً  ال��دوالر«،  صرف  لسعر  المبّرر  غير  باإلرتفاع  ربطاً  الغذائية  المواد  أسعار  تفلت  من  »قلقه  وأب��دى 
»الحكومة أوالً بإجراء التعيينات المالية في المراكز الشاغرة، وهي أساسية في تنفيذ خطة الحكومة ومن بينها 

االتفاق مع صندوق النقد«.
المنهوبة ورفع السرية  التي قدمها، ومنها استرداد األموال  القوانين  اقتراحات  »ارتياحه إلقرار  وأبدى أيضاً 
المصرفية ومعاقبة اإلثراء غير المشروع في اللجنة النيابية الفرعية«، الفتاً إلى أنه »ينتظر من مجلس النواب 
صدد  »في  أنه  إلى  مشيراً  ومكافحته«،  الفساد  كشف  في  ألهميتها  نظراً  التشريعية،  المنظومة  إقرار  استكمال 

متابعة قانوني األموال المحّولة إلى الخارج وقانون وضع الضوابط على التحاويل إلى الخارج«.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرات: سويسرا مونيكا 
شمودز كيرغوز، كندا إيمانويل المورو والنروج لين ليند، وعرض معهن األوضاع العامة وآخر المستجدات في 

لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس المجلس قائد قوات »يونيفيل« اللواء ستيفانو ديل كول، واطلع على الوضع في منطقة 

عمل القوات الدولية. كما التقى سفيرة الواليات المتحدة األميركية دوروثي شيا.

شركة  بين  الموقع  بالعقد  السير  استكمال  الوزراء  مجلس  قّرر 
وزراة  طلب  على  وواف��ق  والمياه   الطاقة  ووزارة  »سوناطراك« 
التربية والتعليم العالي الموافقة، وبصورة استثنائية، على الغاء 
فروعها  جميع  في  العامة  الثانوية  المتحانات   2020 العام  دورة 
العام  واستكمال  ضوابط  وفق  أشكالها  بكل  الفنية  والبكالوريا 

الدراسي عن بعد للمراحل كافة، األكاديمية والمهنية.
رئيس  برئاسة  بعبدا  قصر  في  أمس  جلسة  الوزراء  مجلس  عقد 
غسان  الحكومة  رئيس  وحضور  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
دياب والوزراء وعلى األثر، أوضحت وزيرة اإلعالم الدكتورة منال 
على  الجلسة  مستهل  في  »رّكز  عون  الرئيس  أن  نجد،  الصمد  عبد 
الفساد،  مكافحة  إطار  في  تجري  التي  القضائية  التحقيقات  أهمية 
كل  في  نهايتها  إلى  تصل  أن  بد  ال  التحقيقات  هذه  أن  على  مشدداً 
المواضيع التي تتناولها، وال سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري 

وهو يتنظر مقاربات حاسمة في هذا المجال«.
كما نقلت عن دياب قوله »نحن في اليوم الثاني من مرحلة إعادة 
فتح البلد تدريجياً، لكن لألسف، من الواضح أن الناس اختصروا 
وهذا  الوقاية،  بتدابير  االلتزام  دون  من  البلد  وفتحوا  المراحل  كل 
يتحول  أن  اليوم  والخوف  يرتفع  اإلصابات  عدد  نخشاه.  كنا  ما 
الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي 

بنيناها على مدى ثالثة أشهر.
كبيرة  تضحيات  بالتدابير  التزموا  الذين  اللبنانيون  ق��دم 
الطبية  الفرق  بذلت  كما  اإلقفال،  بسبب  اقتصادي  ضرر  وأصابهم 
ما  الماضية.  الفترة  خالل  كبيرة  جهوداً  والصحية  والتمريضية 
الظروف  نتفهم  للواقع.  نستسلم  أن  يجوز  وال  مخيف،  يحصل 
إهمال  أب��داً  نتفهم  ال  لكن  التجارية،  للمؤسسات  االقتصادية 
على  الوضع  يبقى  أن  يجوز  ال  المسؤولية.  تحملهم  وعدم  الناس 
والتعقيم  الكمامات  بفرض  نتشدد  أن  الضروري  من  عليه.  هو  ما 

المتباعدة. والمسافات 
النتيجة  ستكون  الله،  سمح  ال  الصحي،  اإلنهيار  حصل  إذا 
بالوباء،  يستخفوا  أالّ  اللبنانيين  أناشد  مجدداً  البلد.  على  كارثية 
تتشدد  أن  األمنية  القوى  من  وأطلب  الحماية.  تدابير  يأخذوا  وأن 
بفرض التدابير، وإال فسنكون أمام مشكلة كبيرة. إذا استمرت حالة 
غير  إجراءات  وسنفرض  كامل،  بشكل  البلد  إقفال  سنعيد  الفلتان، 
االقتصاد،  من  أهم  الناس  حياة  لألمور.  تفلت  ألي  تفادياً  مسبوقة 

واساساً لن يبقى شيء من االقتصاد إذا خسرنا حياة الناس«.
وتابعت عبد الصمد »بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع 
المناسبة  المقررات  شأنها  في  واتخذ  أعماله  جدول  على  المدرجة 

وابرزها:
»سوناطراك«  شركة  بين  الموقع  بالعقد  السير  استكمال   -  1
المعروض  الموضوع  في  البحث  ومتابعة  والمياه  الطاقة  ووزارة 
من قبل هذه األخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع 

واالستشارات في وزارة العدل بخصوصه.
العالي،  والتعليم  التربية  وزراة  طلب  على  الموافقة   -  2
2020 المتحانات الثانوية  وبصورة استثنائية، إلغاء دورة العام 

وفق  أشكالها،  بكل  الفنية  والبكالوريا  فروعها  جميع  في  العامة 
كافة،  للمراحل  بعد  ع��ن  ال��دراس��ي  ال��ع��ام  واستكمال  ض��واب��ط 

والمهنية. األكاديمية 
3 -  تكليف مجلس اإلنماء واإلعمار إعادة التفاوض مع الشركة 
في  الصلبة  المنزلية  النفايات  ومعالجة  لفرز  غوسطا  معمل  مالكة 

ضوء مالحظات السادة الوزراء«.
ورداً على سؤال، قالت »إن مدة عقد »سوناطراك« مستمرة حتى 
المفترض أن يتم تطبيق هذا العقد بحسب  ومن   ،2020/12/31

أحكامه، ذلك أن العقد هو شرعة المتعاقدين«.
بشأن  معينة  باقتراحات  تقدم  قد  التربية  وزير  كان  إذا  وعما 
إلغاء  هو  بحثه  تم  »ما  قالت  االساتذة،  ومطالب  الدراسية  السنة 
فإن  عينه  الوقت  وفي  ذل��ك،  إق��رار  تم  كما  الرسمية  االمتحانات 
أنه  الذي لن يتقدم إلى هذه االمتحانات، فإن ذلك ال يعني  الطالب 
الدراسي،  للعام  استكمال  هناك  ألن  بنجاح  الدراسي  العام  أنهى 
تأخذ  الجامعات  ومعظم  مدرسته.  في  ينجح  أن  الطالب  وعلى 
سنواته  عن  كما  للطالب  الحالية  السنة  عن  المدرسية  بالنتائج 
السابقة. من هنا ال يوجد أي تعارض بين إلغاء دورة العام 2020 

لالمتحانات الرسمية واستكمال العام الدراسي«.

وأوضحت أنه لم يتم بحث موضوع التعيينات، مشيرًة إلى أنه 
الموضوع  لكن  البحث،  من  لمزيد  ترو  يحصل  أن  توجه  هناك  كان 

لم يبحث اليوم.
وعما اذا كان تم عرض سير المفاوضات مع البنك الدولي، قالت: 

»لم يتم بحث هذا الموضوع«.
وعن آلية التعيين في تلفزيون لبنان، أعلنت أنه اليوم االربعاء 
أن  آملًة  الليل،  منتصف  حتى  الطلبات،  لتقديم  االخير  اليوم  هو 

تسلك اآللية مسارها الطبيعي.
على  يضيق  قد  بما  اإلع��الم  تنظيم  إل��ى  إتجاه  من  يثار  وعما 
الصحافيين، قالت »ال شك أن األمر اتخذ منحى معاكساً كلياً لذلك 
نفسها  األفكار  على  متفقين  جميعاً  نحن  وطالما  به.  نسير  الذي 
األمر  هذا  أوضحنا  ولقد  من.  ضد  هو  من  حقيقة  أع��رف  ال  فإنني 
بإسهاب األسبوع الماضي من خالل لقاءات إعالمية عدة، وأصبح 
رأينا واضحاً في هذا الموضوع، من هنا فإن اساءة فهم فكرة معينة 

أصبح خارج إطاري«.
وزير  قبل  من  المدرسية  االقساط  موضوع  عرض  تم  إذا  وعما 
هذا  في  تصور  لها  يكون  أن  التربية  وزارة  »على  قالت  التربية، 

القبيل، لكن األمر لم ُيطرح على طاولة مجلس الوزراء«.

خفاياخفايا

قالت مصادر حكومية إن التشاور اللبناني السوري 
العراقي على بناء منصة تعاون اقتصادي وأمني 

قطعت شوطاً مهماً وإن بين بنودها تجارة الترانزيت 
وملف النفط والمشتقات النفطية والتهريب وتبادل 

المعلومات في مكافحة اإلرهاب وتطوير التبادل التجاري 
بالعمالت الوطنية وسيتّوج بلقاء ثالثي تستضيفه بغداد.
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)داالتي ونهرا( مجلس الوزراء مجتمعاً في بعبدا برئاسة عون وحضور دياب أمس  

بري مستقبالً سفيرات سويسرا وكندا والنروج في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(



3الوطن / �سيا�سة

الشيخ  الله  لحزب  العام  األمين  نائب  أكد 
الذي  للتفاوض  الله  حزب  تأييد  قاسم  نعيم 
الدولي  النقد  صندوق  مع  الحكومة  تجريه 
حلول  على  اتفاق  الى  التوصل  قاعدة  على 
في  رفض  ولكن  واالقتصادية،  المالية  لألزمة 
مساعدات  أو  تفاوض  أّي  ربط  نفسه  الوقت 

بشروط مالية أو سياسية.
في«  تي  »أو  قناة  على  خاص  ح��وار  وفي 
الزميلة  مع  »بدبلوماسية«  برنامج  ضمن 
روزانا رّمال، استبعد الشيخ قاسم وجود قرار 
تفاهم  حصول  متوقعاً  لبنان،  بتدمير  دولي 
بين الحكومة وصندوق النقد الذي يعمل على 
مقبول  حّد  الى  للوصول  شروطه  سقف  رفع 
على  الضغط  زي��ادة  ألّن  التفاهم.  من  لديه 
الى  سيؤّدي  قاسم  أوضح  ما  بحسب  لبنان 
الله  حزب  وليس  لبنان  في  حلفائهم  إضعاف 
أّن األميركيين لن يستطيعوا  وحلفاؤه، مؤكداً 
لبنان  جعل  وال  وإضعافها  المقاومة  حصار 
وال  »إس��رائ��ي��ل«  م��ع  للتطبيع  عربية  ب��واب��ة 
الشرق  منظومة  إط��ار  في  ش��روط  أّي  فرض 

االوسط الجديد.
ودعا قاسم للسير في مسارين متوازيين في 
المناقشة  مسار  اإلصالحية،  الخطة  موضوع 
»سيدر«  من  واالستفادة  النقد  صندوق  مع 
ومسار  والدولية  العربية   مع  الدول  والعالقة 
أنها  نعتقد  التي  بالحلول  المباشرة  هو  آخر 
المستوى  على  بها  نقوم  ان  وبإمكاننا  تنفعنا 
المحلي الداخلي، إْن كان عبر مشاريع قوانين 
مع   التواصل  أو  المشاريع  بعض  إنجاز  أو 
الصينية  بالشركات  واالستعانة  س��وري��ة  
معتبراً  االقتصادية،  المشاريع  بعض  إلنشاء 
اقتصادية،  رئة  للبنان  بالنسبة  »سورية  أّن 
الوقت  بعض  إلى  بحاجة  الحالية  والحكومة 
ال  قد  سورية،  مع  العالقات  فتح  خيار  لحسم 
هناك  يكون  ال  كي  الكافية  الجرأة  لديها  يكون 

مشكلة مع الغرب«.
السياسية  العالقات  تفعيل  مع  أننا  وأكد 
سورية،  مع  واالقتصادية  والدبلوماسية 
سورية  من  دائم  مطلب  عن  قاسم  كشف  كما 
حكومة  من  واتفاقات  عالقات  إقامة  بضرورة 
كاشفاً  بالمفّرق،  اتفاقات  وليس  حكومة  الى 

النازحين  ك��ّل  إلع��ادة  سورية  استعداد  عن 
االنتفاح  يمكن  مضيفاً:  لبنان،  في  السوريين 
بعض  وت��أج��ي��ل  س��وري��ة  على  االق��ت��ص��ادي 
قاسم  ونقل  الخالفية.  السياسية  الملفات 
االتحاد  من  قرار  وجود  أوروب��ي  مسؤول  عن 
هذا  إلبقاء  النازحين  ع��ودة  بمنع  األوروب��ي 
على  السياسي  الضغط  م��ن  كجزء  الملف 

النظام في سورية.
الحالية  الحكومة  تكون  أن  قاسم  ونفى 
للحزب  أّن  الى  مشيراً  الله،  حزب  حكومة  هي 
تأثيراً في الحكومة لكنه ليس مقّرراً، وأّي قرار 

يحتاج لموافقة أغلب مكونات الحكومة. 
إقالة حاكم  وعن  موقف الحزب من مسألة 
الى  قاسم  لفت  سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
وهي  الحكومة  لتقدير  يعود  األم��ر  ه��ذا  أّن 
سالمة  اّن  موضحاً  النهائي.  ال��ق��رار  تتخذ 
االقتصادية  األوضاع  ترّدي  مسؤولية  يتحّمل 
تلك  حجم  يحدد  من  نحن  لسنا  لكن  والمالية 

المسؤولية. 
السياسية  ال��خ��الف��ات  م��ن  م��وق��ف��ه  وف��ي 
عليهم  من  جميع  قاسم  دع��ا  الحلفاء،  بين 
كانوا  اذا  للقضاء  االمتثال  الى  فساد  شبهات 
عليه  تثبت  من  وك��ّل  براءتهم  من  متأكدين 
حزب  م��ن  ك��ان  ل��و  وحتى  فليحاسب  إدان���ة 
جهة  ل��ي��س  ال��ل��ه  ح��زب  اّن  م��وض��ح��اً  ال��ل��ه. 
صالحية  بل  الفاسدين  ليحاسب  قضائية 
يعمل  الحزب  أّن  مؤكداً  القضائية،  األجهزة 
القانونية  األطر  ضمن  الفساد  مكافحة  على 

والبرلمانية.  
للحزب  دائمة  مساعي  عن  قاسم  وكشف 
الحر  الوطني  التيار  حليفيه  بين  للتوفيق 
التعقيدات  بعض  الى  لفت  لكنه  المردة  وتيار 
التي تحول دون ذلك. ولفت الى انه من المبكر 
أن  يمكن  الذي  الرئاسي  الملف  عن  الحديث 
الرئيس  ومواصفات  معالمه  بعض  تتبلور 
رئاسة  انتخابات  م��وع��د  م��ن  شهرين  قبل 

الجمهورية. 
الحريري  سعد  الرئيس  مع  العالقة  وعن 
لكنه  ينقطع  لم  الحريري  مع  التواصل  اّن  أكد 
االنتخابات  خيار  قاسم  يؤيد  ول��م  ع��ادي. 
النيابية المبكرة في ظّل هذه الظروف الدقيقة 

والحساسة ال سيما واصفاً اياها بالخطأ وانها 
لن تؤدي الى تغيير جوهري في النتائج.    

القرن  صفقة  »ان  قال:  القرن ،  وعن  صفقة 
من  صفقة  هي  وفاشلة،  للحياة  قابلة  غير 
فلسطيني  فريق  اي  يوجد  وال  واح��دة  جهة 

يوافق عليها«. 
اسرائيلي  عسكري  ع��دوان  استبعد  وإذ 
أتّم  على  الله  حزب  أّن  قاسم  أكد  لبنان  على 
اذا  االسرائيلي  العدو  لمواجهة  الجهوزية 

ارتكب اّي حماقة ضّد لبنان.

لصندوق  الحكومة  مفاوضة  أن  التشاوري«  »اللقاء  رأى 
ُتفرض  »كيال  صلبة  أرض  الى  تستند  أن  يجب  الدولي  النقد 
علينا إمالءات وشروط ال نقبل بها«، مؤكداً أن   الحكومة جادة 

في مسيرتها اإلصالحية وجاهزة لمواجهة التحديات.
منزل  في  ال��دوري  اجتماعه  عقب  للقاء  بيان  في  ذلك  جاء 
النائب عبد الرحيم مراد، بحضور النواب: فيصل كرامي، الوليد 
سكرية، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم وانضّم إلى اللقاء: وزير 

االتصاالت طالل حواط والوزير السابق حسن مراد.
النقد  لصندوق  الحكومة  »مفاوضة  أّن  المجتمعون  ورأى 
الى أرض صلبة كي ال تفرض علينا  أن تستند  الدولي يجب 
إمالءات وشروط ال نقبل بها، بدءاً بإصالحات ال قيام للبنان 
واقتالع  وقانون  وعدالة  مؤسسات  دول��ة  ببناء  دونها،  من 
الفساد والمحاصصة والهدر واستعادة المال المنهوب وتنفيذ 

إصالحات سياسية واقتصادية«.
االتصاالت  وزي��ر  اتخذه  ال��ذي  للقرار  »ارتياحهم  وأب��دوا 

ولما  بالقانون  عمالً  للدولة،  الخلوي  قطاع  إدارة  باستعادة 
فيه مصلحة الدولة، وهي خطوة تثبت أن الحكومة جادة في 
مسيرتها اإلصالحية وجاهزة لمواجهة التحديات وتجاوز كل 

العوائق التي يمكن أن ُتعرقل المسارات القانونية السليمة«.
واستغربوا »زيادة التقنين في التيار الكهربائي في العديد 
من المناطق، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي يشهدها 
األسباب  إزال��ة  في  اإلس���راع  »الحكومة  مناشدين  لبنان«، 
في  عملياً  دخلنا  أننا  خصوصاً  التقنين،  هذا  أوجبت  التي 
لبنان  على  الله  أعاده  الفطر  عيد  أبواب  وعلى  الصيف  فصل 

واللبنانيين بأفضل حال«.
مع  الوقوف  فلسطين  نكبة  ذكرى  »في  تأكيدهم  وج��ددوا 
حكومتها  وسياسة  الصهيونية  وإدان��ة  الفلسطيني  الحق 
الهادفة إلى ضّم أجزاء واسعة من الضفة الغربية«، مؤكدين 
»حق شعبنا بالمقاومة«، معتبرين أن »ما أُخذ بالقوة ال يسترد 

إالّ بالقوة«.

بعد  األمة،  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  الحملة  أكدت 
اجتماعها األسبوعي االفتراضي، أّن »صراعنا مع العدو صراع 
المقاومة بكل  وجود ال حدود، والطريق األسلم لمواجهته هو 
أشكالها«. ورأت أن »ما حل بفلسطين وشعبها ليس محصوراً 
أقطار األمة فالعقيدة الصهيونية عقيدة  بها، بل يشمل سائر 

عدوان وتوسع«.
وأشارت إلى أّن »األمة ما زالت تعيش مرحلة تحرر وطني 
وقومي وهذا يتطلب تالقياً بين قوى األمة كلها مهما تعددت 
مشاريعها الفكرية والسياسية«، معتبرًة أن »تجاوز اإلنقسام 
التحديات، وعلى صفقة  الراهن على كل  الرد  الفلسطيني هو 

القرن ومؤامرة ضّم الضفة واألغوار«.
 ورأت أّن »التعامل مع 8 ماليين فلسطيني في الشتات يجب 
أن يقوم على قواعد االحترام الكامل للحقوق اإلنسانية ورفض 
النزعات العنصرية«، مؤكدًة أّن »فلسطين قضية تستحق أن 

يوليها شرفاء األمة وأحرار العالم األولوية في نضالهم«.
وأشارت إلى »أّن النجاح الممّيز للملتقى العربي االفتراضي 
لمناهضة التطبيع مع العدو، تأكيد على عمق االلتزام الشعبي 
والنخبوي العربي بقضية الحق الفلسطيني«. وحّيا كّل »من 
بذل حياته من أجل فلسطين، وكّل الشعوب والدول الشقيقة 

والصديقة التي ما زالت ملتزمة بالحق الفلسطيني«.

»ل ن�ؤيد اإجراء انتخابات نيابية مبكرة لأنها لن تغّير الم�سهد ال�سيا�سي« 

قا�سم: »اإ�سرائيل« تعلم اأّن حزب اهلل جاهز وم�ستعّد للرّد

في اأي ظرف من الظروف اإذا تعّر�ض لبنان لأّي اعتداء

»اللقاء الت�ساوري«: 

ل�ستناد مفاو�سة �سندوق النقد اإلى اأر�ض �سلبة 

»الحملة الأهلية«: المقاومة بكّل اأ�سكالها

الطريق الأ�سلم لمواجهة العدو 

الأ�سعد: ثورة ال�سعب قادمة

تحت �سغط الفقر والجوع والمر�ض
أّن  األسعد،  معن  المحامي  األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  رأى 
ضعيف،  الدولي  النقد  صندوق  مع  مفاوضاته  في  اللبناني  »الوفد 
إلى  مشيراً  والمطالب«،  األفكار  وتشتت  الموحدة  الرؤية  لغياب  وذلك 
»ما يثار عن سياسة اإلبتزاز التي يمارسها حاكم المصرف المركزي، 
ليس فقط ضّد الحكومة بل ضّد الشعب أيضاً من خالل شروط يفرضها 
فتارة  عاماً،  موظفاً  وليس  الصالحية  المطلق  الحاكم  وكأنه  عليها، 
يدعي أن اإلفالس المالي ناتج عن إفالس السياسة النقدية السلطوية 
وتارة يدعي خضوع الجميع بما فيهم الدولة لسلطاته التي ال ُترّد وال 

ُتناقش«.
وأشار في تصريح أمس، إلى »فضيحة التالعب بسعر صرف الدوالر 
وتوقيف الموظف في مصرف لبنان مازن حمدان وإنهاء التحقيق من 
دون استدعاء الحاكم رياض سالمة«. وتساءل »أين القوى السياسية 
والقضاء من هذه المهزلة الفضيحة وإقفال التحقيق من دون استدعاء 

الحاكم المسؤول الرئيسي واألول عن كل ما يحصل«.
واعتبر أّن »التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو »سيدر« يؤكد أّن 
اللبنانيين«. وقال »إن  الذي يخيف  هناك شروطاً خفية خطيرة وهذا 
يعني  لبنان،  مساعدة  مقابل  المشاريع  وإقامة  اإلصالح  شعار  رفع 
قبل كل شيء محاربة سياسة الفساد والمحاصصة ونهب المال العام 

والخاص وكشف الفاسدين«.
هو  وغيره  الصندوق  مع  اتفاق  أي  في  السياسي  »الشق  أن  وأكد 
الخطير وال سيما أنه خاضع بالمطلق لإلمالءات األميركية، التي عّبر 
عن سياستها السفير األميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان عندما 
قال: إن لبنان إّما أن يخضع لشروط وبنود صفقة القرن أو أن شعبه 

سيجوع وسيقّوض اقتصاده«.
ودعا األسعد »الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة وإعالن الحرب على 
الفساد«، مؤكداً »أّن الشعب سيكون معها في مواجهة الطبقة السياسية 
التي تنهب البلد منذ ثالثة عقود، وإالّ فإّن ثورة الشعب قادمة ال محالة 

تحت ضغط الفقر والجوع والمرض، وتداعياتها لن تمّر بسالم«.

ا�ستذكر التو�سية النيابية حول الإبادة الأرمنية

»الطا�سناق«: �سنبقى اأوفياء للبنان
عن  الطاشناق،  حزب  في  األرمنية  القضية  عن  الدفاع  لجنة  عّبرت 
المجلس  اعتراف  على  عاماً  عشرين  مرور  بمناسبة  »العميق  امتنانها 
النيابي اللبناني باإلبادة األرمنية، من خالل التوصية التي صدرت في 
التي صدرت في 2  للتوصية  تكملة  كانت  والتي   ،2000 سنة  أيار   17
نيسان عام 1997، حين دعا المجلس النيابي الشعب اللبناني إلى إعالن 

تضامنه مع الشعب األرمني في 24 نيسان من كل عام«.
ولفتت في بيان، إلى أّن »توصية 17 أيار سنة 2000، دعت إلى إدانة 
المطلق  تأييده  عن  واإلع��راب  األرمني،  الشعب  بحق  الجماعية  اإلبادة 
لمطالب مواطنيه األرمن، واعتبار أن اإلعتراف الدولي بهذه اإلبادة شرط 

أساسي لمنع جرائم مماثلة قد تحدث مستقبالً«.
وقالت »إّن الشعب الذي ينسى ويتناسى ماضيه وتاريخه ال مستقبل 
له، وإن الشعوب تحيا وتستمر بشهدائها، وقد أصبحت المنطقة الممتدة 
من كيليكيا إلى جبال ووديان لبنان بمثابة معمودية دم بين الشعبين 
وبقوة  وسيفو  والمجاعة  اإلب��ادة  أحفاد  وإياكم  إننا  واللبناني  األرمني 

إيماننا ووطنيتنا ناضلنا واستشهدنا في سبيل لبنان«.
المواطنة  في  إخوتنا  مع  نتشارك  كلبنانيين  اليوم  »إننا  أضافت 
ونتفاعل معهم بشكل مثالي، فكان لنا المصير الواحد في الحرب والسلم، 
في اإلضطرابات واإلستقرار. تاريخ نضالي يجمعنا مستوحى من رصانة 
صخور جبال لبنان الشامخة، عالقتنا وصداقتنا راسخة كصالبة جبل 
أرارات وجبل األرز. لبنان أكثر من وطن إنه رسالة، رسالة عيش مشترك، 
رسالة تعددية واحترام الخصوصية، احتضننا واحتضناه، فيه ولدنا 
نشاطنا  وبفضل  له،  أوفياء  وسنبقى  ننعم،  وبخيراته  نعيش،  وفيه 
ساهمنا مساهمة فّعالة في نمو وإزدهار لبنان، ونحن جزء ال يتجزأ من 

الفسيفساء الدينية والعرقية التي تمّيز المجتمع اللبناني«.
الداخلية  السياسات  في  التركي  »التدخل  وإدانتها  رفضها  وأعلنت 
اللبنانية ومحاوالتهم القديمة الجديدة باإلستعمار السياسي العثماني 
التركي الذي لم نقبله في الماضي، ولن نقبله ال اليوم وال في المستقبل«. 
األمم  في  اإلنسان  حقوق  شرعة  وضع  في  لبنان  ساهم  »لقد  وقالت 
المتحدة، ولم نستغرب حين بادر المجلس النيابي اللبناني باإلعتراف 
بين  من  السّباق  كان  المجلس  هذا  أن  بالذكر  والجدير  اإلب��ادة،  بهذه 

المجالس النيابية في البالد العربية باإلعتراف بهذه اإلبادة«.
وأملت اللجنة أّن »يبقى مجلس النواب اللبناني المدافع الشرس عن 
القضية األرمنية والقضايا اإلنسانية المحقة كافة في المنابر اإلقليمية 

والدولية«.

�أخبار

ستصمد  »طرابلس  أن  ميقاتي  نجيب  الرئيس  أك��د   }
متعدد  وغبن  استهداف  من  له  تتعرض  ما  كل  وستواجه 
الوجوه بعزم أبنائها وصالبتهم«، وقال »إن الفيحاء ستبقى 
عصية على الظلم من أي جهة أتى، ونحن سنكون بجانب 
أهلها ولن نتخلى عنهم، فطرابلس مدينتنا وأهلها إخواننا 
بلغت  مهما  ونساندهم  عنهم  ندافع  أن  وواجبنا  وأبناؤنا، 

التضحيات«.
{  استقبل رئيس تيار »المرده« سليمان فرنجيه في دارته 
في بنشعي، ممثل األمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في 
حضور الوزير السابق روني عريجي والدكتور جان بطرس. 
وتخلل اللقاء بحث في التطورات الراهنة واألوضاع العامة 

في لبنان وال سيما الخطة اإلقتصادية للحكومة.
حّتي  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  بحث   }
الثنائية  العالقات  ركايبي،  الكريم  عبد  الجزائر  سفير  مع 
رامبلنغ  كريس  بريطانيا  سفير  مع  وعرض  البلدين.  بين 
ل�  والتجديد  المتحدة  والمملكة  لبنان  بين  الشراكة  اتفاقية 

»يونيفيل«.
»تويتر«،  على  حسابه  عبر  عالمة  فادي  النائب  رأى   }
أو  مذهبية  ألسباب  اإلدارية  التعيينات  على  »الخالفات  أّن 
أمام  موقفها  وُتضعف  الشعب  ثقة  الحكومة  ُتفقد  غيرها، 
ال  اإلصالحات  نحو  خطوة  ينتظر  ال��ذي  الدولي  المجتمع 
العكس«، مشيراً إلى أّن »العالم بأسره اليوم يعطي األولوية 
نحن  بينما  الكارثية،  وتداعياته  كورونا  وب��اء  لمواجهة 

منشغلون بخالفات ال طائل منها«.
مكتبه  في  عون  ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  التقى   }
أنطوان  الدكتور  اللبناني  األحمر  الصليب  اليرزة رئيس  في 
الزغبي، يرافقه األمين العام للصليب األحمر جورج كتاني، 

وتناول البحث األوضاع العامة في البالد.
{ قال رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين عبر 
حسابه على تويتر، إن »أكبر خدعة يمارسها صندوق النقد 
تلك  وش��روط  للدول  الممنوحة  القروض  خالل  من  الدولي 
القروض وكيفية استخدامها في سرقة البالد والسيطرة عليها 

اقتصادياً والتحكم بها سياسيا ... #الخدعة- العالمية«.
{ رأى رئيس جمعية »قولنا والعمل« الشيخ أحمد القطان 
حق  في  عار  وصمة  كان  أي��ار   17 »إتفاق  أن  تصريح،  في 
بعض رجال الدولة اللبنانية الذين أرادوا صلحاً مع العدو 
الصهيوني«. وحّيا الحكومة »مجتمعة على ما تقوم به من 
جهود من أجل لبنان واللبنانيين«، معتبراً أنه »ال نستطيع 
أن نحّمل هذه الحكومة تبعات ما قام به أهل السياسة ممن 

استلموا الحكم في لبنان منذ ثالثين عاماً«.
{ دارت اشتباكات عنيفة في حي الشراونة في بعلبك، 
إثر اشكال فردي بين أشخاص من عائلتي »و« من جهة و »ز« 
من جهة ثانية، استخدمت فيها عشرات القذائف الصاروخية 
من  قوة  وعملت  والمتوسطة.  الخفيفة  النارية  والعيارات 

الجيش على فض االشتباك ومالحقة مطلقي النار.
باإلنابة  ب��ي��روت  ف��ي  األول  التحقيق  قاضي  أنهى   }
في  النقدية  العمليات  مدير  استجواب  سمرا،   أبو  شربل 
في  موقوفين  صرافين  وثالثة  حمدان،  مازن  لبنان  مصرف 
ادعاء النيابة العامة المالية ضّدهم بجرائم مخالفة قانون 
األموال،  وتبييض  المالية  الدولة  بهيبة  والمّس  الصيرفة 
وقّرر إبقاءهم موقوفين إلى اليوم األربعاء إلى حين عرض 
نتائج التحقيقات على النيابة العامة وإبداء مطالعتها، على 
إّما بإصدار مذكرات توقيف  أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً 

في حقهم، وإّما تركهم بسندات إقامة أو بكفاالت مالية.

اأيها اللبنانيون... 

اإياكم والفخاخ لأنها �ستكون مقتلكم

{ علي بدر الدين

وهو  بحريته  وسعيداً  كعادته  مزقزقاً  شجرة  على  غّط  عصفوراً  أّن  ُيحكى 
الواقف عليها ومغطى  في نشوته وقعت عيناه على أمر غريب تحت الشجرة 
الله.  عبيد  من  عبد  أن��ا  فأجابه  أن��ت؟  من  بسؤال  العصفور  فبادره  بالتراب، 
تحت  تقيم  لماذا  الغناء  س��وى  يعرف  ال  ال��ذي  القلب  طيب  العصفور  وسأله 
وسطك  ولماذا  الله.  خشية  من  ظهرك؟  انحنى  ولماذا  لله.  تواضعاً  التراب؟ 
المعلقة  القصبة  عن  وماذا  الله.  سبيل  في  والتضحية  للخدمة  هكذا؟  مشدوداً 
التراب؟  م��ن  الطالعة  الحبة  ع��ن  وم���اذا  عليها.  ات��ك��أ  عصا  ان��ه��ا  وس��ط��ك؟  ف��ي 
الجائع  بعفوية  العصفور  وسأله  وال��ف��ق��راء.  المحتاجين  على  بها  ألت��ص��ّدق 
اْن احتجت اليها فأفعل أجابه بصوت خافت وهادئ كأنه  هل لي أن التقطها؟ 
المنصوب  الفّخ  وجوع  جوعه  بها  ويسّد  الحبة  ليلتقط  عليها  يغط  ان  يرجوه 

له وألمثاله.
الذي سمعه ورفرف جناحيه  المعسول  الكالم  المسكين  العصفور  فصّدق 
فرحاً بالوجبة التي سيحظى بها وحام حول فريسته قليالً ثم اقترب من الحبة 
الفخ عليه  آخر فأطبق  ان يسابقه عليها عصفور  التقاطها قبل  القاتلة وحاول 
بكّل قسوته فصرخ العصفور متألماً محاوالً اإلفالت منه من دون طائل، لذا 
قيل »الطير يرقص مذبوحا من األلم«، والفّخ غير مبال لصراخه وألمه بل أكثر 
من ذلك حضه على فعل ما يشاء ألن ال خالص لك وال وسيلة لديك للنجاة انك 
العصفور  وتوجه  لك،  المنصوب  الفخ  في  تدري  ال  أو  تدري  كنت  اْن  وقعت 
وهو في ذروة ألمه الى الفخ الذي هو من صنع البشر بل هو الشّر الذي يتمثل 

في كثير منهم بالقول »اللهم أعوذ بك من شخص ذلك قوله وهذا فعله«.
حكاية العصفور والفخ تمثل واقع الحال الذي يعيشه الشعب اللبناني الفقير 
التي  األفخاخ  خالل  من  ماله  نهبت  سياسية  طبقة  من  يعاني  والذي  والجائع 
نصبتها في كّل مكان وموقع في السلطة ومؤسساتها وخارجها لتصطاد بها 
الوطن والشعب والدولة وأموالها ووظائفها، وتجّرد المواطن من كّل حقوقه 
وطوراً  الفضفاضة  والشعارات  بالوعود  وتارة  كالمها  من  بالمعسول  تارة 
أو  بيته  طريق  وترقيع  بتزفيت  او  المتواضعة  والوظيفة  والتزوير  بالرشى 
له عن  او حتى سؤاله  أو صورة معه،  باستقباله وأخذ سيلفي  لالسف حتى 
الى  ترفعه  الطاهرة  يده  كان  كتفه  على  ربت  ان  األهّم  واألمر  وأوالده  أحواله 

مرتبة الشرف والقداسة.
الذي  العصفور  هو  منه  أق��ّل  وال��ذي  بالقليل  يرضى  ال��ذي  المواطن  هذا  اّن 
تمّرست  التي  السياسية  الطبقة  تمثله  ال��ذي  الفخ  وك��الم  القمح  حبة  أغرته 
بحالة  وه��و  إليها  تجذبه  او  غريمها  ترهق  حتى  والتزلف  وال��خ��داع  بالنفاق 
قمح  حبة  له  ق��دم  لمن  إرض��اء  ش��يء  اّي  وفعل  والضعف  الوهن  من  شديدة 
او مصافحة يعقبها غسل يديه وتطهيرها  مسمومة او خدمة بسيطة او وعداً 
المواطن  ه��ذا  على  اّن  مع  األرض  ت��راب  او  السنين  تعب  من  تتلّوث  ال  حتى 
ينظف  ان  نعمته  أولياء  يعتبرهم  عمن  الدفاع  في  يستشرس  الذي  الشريف 
بفساده  ث��روات��ه  تراكمت  وم��ن  حقوقه  وسلبه  ظلمه  من  مصافحة  بعد  ي��داه 

وأموال الحرام.
المرارات  كّل  ذاقوا  الذين  سبقوه  من  معاناة  من  يتعلم  أن  الشعب  هذا  على 
بطيبته  ألن��ه  اآلخ��ر  تلو  ال��واح��د  اصطياده  في  نجحوا  ال��ذي  السياسيين  من 
الثمن باهظاً وما زال  التي نصبت له ودفع  وعفويته او بجهله وقع باألفخاخ 
يجدوا  ولم  الطوق  عليهم  أحكموا  الذين  لهؤالء  طيّعة  أدوات  وأحفاده  أوالده 

بعد سبيل الخالص.
فساد  من  تخللها  وما  والمالية  السياسية  الطبقة  تحكم  من  سنة  ثالثين  ان 
ومحاصصة وصفقات ونهب وسلب ومصادرة كّل صغيرة أو كبيرة وتراكم 
للثروات يجب ان تنتهي والصمت واالنحناء أمام من يّدعي أنه كذلك بقرار من 
الهاوية،  إلى  لبنان وشعبه  الشرعية أوصل  له شرف  قّدم  الذي  الشعب وهو 
على  الضغط  خالل  من  األفضل  نحو  والتغيير  اإلص��الح  من  مفّر  وال  بّد  وال 
بالوسائل  ألنها  إسقاطها  بذريعة  الشعارات  تكبير  وعدم  السياسية  الطبقة 
التقليدية التي جّربت لن تسقط فال الشعارات وال اليافطات وال االعتصامات 
المخترقة  األح��ي��ان  ب��ع��ض  ال��م��وس��م��ي��ة وف���ي  وال��ت��ظ��اه��رات  واالح��ت��ج��اج��ات 
أو يريد إسقاطها وتهديم هياكلها  لها  التي تسقط من يتصّدى  تسقطها وهي 
وامبرطورياتها ألنها تملك كّل شيء المال والسلطة والنفوذ والقوة واألغطية 

والمذهبية. الطائفية 
ال خيار أمام الساعين الى قلب طاولة هذه الطبقة عليها سوى توحيد الرؤية 
والتنسيق والتعاون مع حكومة مواجهة التحديات التي تحاول تقويض أسس 
الفساد ثم تنكفئ أو تجمد او تؤّجل المواجهة ألّن سلطة الفساد ال زالت األقوى 
البعض  يثق  لم  وإذا  والمؤسسات،  السلطة  داخل  القرار  بمفاصل  والممسكة 
بالحكومة وأدائها وقراراتها ويرون أنها تابعة لفريق سياسي من دون اآلخر 
التصويب عليها وشّل قدراتها.  المجال أمامها من دون  تركها تعمل وإفساح 
ال شّك أّن الرهان عليها صعب في ظّل ما تواجهه من أزمات وضغوط وملفات 
وثقيالً، ولكن ال يوجد  كبيراً  الشعب عبئاً  متراكمة وزاد كورونا عليها وعلى 
بالقضاء  إال  تسقط  لن  المعتمدة  وسياساتها  الطبقة  هذه  سواها.  الميدان  في 
والقدر، وهي تراهن عبثاً على االستمرار بالتوريث وهذا لن يحصل او يتحقق 
ألّن السارق والوارث البديل لن يكون كما األصيل، وعندها ستنتهي أحالمهم 

وُيزال الكابوس الذي طال أمده وعذابه عن هذا الشعب المقهور.
واألهّم ان ال يبقى عصفوراً سهل المنال وفي المتناول ويرتمي في أحضان 
األفخاخ  ستكون  عندها  وطحين  قمح  بقية  او  ال��ج��زرة  ل��ه  يحملون  ال��ذي��ن 
إياكم والفخوخ ألنها  اللبنانيون  أيها  بانتظاره لتطحن عظامه وال أسف عليه. 
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ـ ل نرغب بالتعليق على مو�سوع التوازنات داخل 

الطائفة ال�سنية ول�سنا جزءاً من النقا�ش حول 

�سعد وبهاء...

ـ زيارة جنبالط اإلى بعبدا تاأكيد ر�سمي اأنه لي�ش 

جزءاً من معار�سة ُحكي اأنها متكتلة �سّد الحكومة

ـ خالفنا ال�سيا�سي مع »القوات اللبنانية« وا�سع لكن 

لدينا قرار بعدم الدخول في مماحكة معهم

الشيخ نعيم قاسم



الوطن 4

الـ  خالل  »كورونا«  بـ  جديدة  إصابة   23 ُسّجلت 
الخارج  من  للوافدين  منها   15 الماضية،  ساعة   24
العدد  رفــع  ــذي  ال ــر  األم المقيمين،  صفوف  فــي  و8 
954 حالة في اليوم الثاني من العودة  التراكمي إلى 
الطبيعية  الحياة  واستعادة  القطاعات  فتح  قرار  إلى 
عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  وبينما  تدريجياً. 
حسب  ارتفعت  جديدة،  كورونا  حالة   23 تسجيل 
على  أجريت  التي  الفحوصات  نتائج  الــوزارة  بيان 
من  الثالثة  المرحلة  سياق  في  وصلت  رحالت  متن 
على  إصابات   10 وأكدت تسجيل  المغتربين،  إعادة 

متن رحلة الغوس وإصابتين من باريس والكونغو.
 341 الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  وأجرى 
فحصاً مخبرياً: سجلت إصابة ايجابية واحدة وباقي 
الفحوصات سلبية. وبلغ مجموع الحاالت التي ثبتت 
مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حالياً 
47 إصابة.  في منطقة العزل الصحّي في المستشفى 
بفيروس  بإصابتها  مشتبهاً  حالة   20 استقبال  تم 
التقرير  الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. وأعلن 
شفاء  لحاالت  تسجيل  ال  ان  المستشفى  عن  الصادر 
تماماً  شفيت  التي  الحاالت  مجموع  يبقي  مما  جديدة 
 177 تاريخه  حتى  البداية  منذ  الكورونا  فيروس  من 
المصابين  جميع  أن  الى  التقرير  ولفت  شفاء.  حالة 
وحدة  في  الالزمة  العناية  يتلقون  الكورونا  بفيروس 

العزل ووضعهم مستقّر، وال تسجيل لحاالت حرجة.
مستشفى  مختبر  قسم  رئيسة  ــادت  أف ذلــك،  إلــى 
فحوص  ــراء  إج عن  ياغي  نجوى  الحكومي  بعلبك 
لحملة  منها   84 ساعة،   24 خالل  عينة   90 لـ   PCR
عّينات  و6  السعيدة  بلدة  من  ومخالطين  عشوائية 

مختلفة، وأتت جميع نتائجها سلبّية.
تلغي  ال  السلبية  »النتائج  أن  إلى  ياغي  وأشارت 

الشخصية  الحماية  معايير  بكافة  االلتزام  ضرورة 
لكافة  الحجر  التزام  وضرورة  االجتماعي،  والتباعد 

والمخالطين«. الوافدين 
التي أجريت  العشوائّية  الفحوص   وصدرت نتائج 
األسبوع الماضي في قرى  العرقوب ، قضاء حاصبيا، 
اللبنانّية  من  الجامعة  النقال  الطبي  الفريق  قبل  من 

األميركّية  –  مستشفى رزق  وجاءت نتيجتها سلبية.
عكار  محافظة  في  الكوارث  إدارة  غرفة  عن  وصدر 
التقرير اليومي حول  COVID - 19، بّينت فيه، أن 

عدد الحاالت اإلجمالي في محافظة عكار 58:
وحاالت   ،2 جديدة:  حاالت   ،34 إيجابية:  حاالت 
 437 24. أما حاالت الحجر المنزلي فعددها  الشفاء: 

ووافدين(. )مقيمين 
 ووصل 150 لبنانياً من سورية عند نقطة المصنع 
أن  على    PCR الـ  فحوص  لهم  ستجرى  الحدودية 

ينقلوا بعدها إلى أماكن الحجر المخصصة لهم.
في  الجامعي  الحكومي  صيدا  مستشفى  وباشر 
الحريري  مستوصف  مع  التعاون  القديمة  صيدا 
الــحــريــري  لمؤسسة  الــتــابــع  االجــتــمــاعــي  الــطــبــي 
»كاريتاس«  وبمشاركة  المستدامة  البشرية  للتنمية 
عينات  أخذ  سعد«  ناتاشا  »الشهيدة  ومستوصف 
في  الطبي  الحريري  مستوصف  مركز  في  عشوائية 
حملة  في  القديمة،  المدينة  في  األربعين  رجال  حي 
في   PCR فحوص  إلجـــراء  نوعها  مــن  األولـــى  هــي 
العشوائية  الفحوص  اطــار  وفــي  القديمة  المدينة 
في  مجاناً  الصحة  وزارة  تجريها  التي  االستباقية 

المناطق. مختلف 
  semaan foundationقدمت ثانية،  جهة  من 
جزين  لمستشفى   )respirator( تنفس  جهاز 
المقدمة سابقاً،  الطبّية  الى األجهزة  الحكومي إضافة 

وذلك في حضور رئيس قسم العناية الفائقة الدكتور 
الياس مسعد.

وأعلنت بلدية مجدل عنجر: ثبوت 3 حاالت جديدة 
لعدد  أجريت  التي  الفحوص  بعد  كورونا  بفيروس 
اإلصابات  من  عدد  ظهور  أثر  على  البلدة  أهالي  من 

تجاوزت الـ 10.

ــي الــبــقــاع الــغــربــي أن   وأكــــدت بــلــديــة لــبــايــا ف
أنها  على  مفترضة  حــالــة  »فحوص PCR لـ50 
البلدية  رئيس  وتبلّغ  سلبية،  كلّها  جاءت  مخالطة 
مشغرة  »مستشفى  إدارة  من  حسين  الحسن  عبد 
الحكومي« النتائج، شاكراً لوزارة الصحة مسارعتها 

الى التدخل وإجراء الالزم«.

والشؤون  والعمل  الصحة  لجنة  أوصت  ذلك،  الى 
التزام  بضرورة  والمغتربين  المقيمين  االجتماعية 
فيروس  انتشار  من  للحّد  العامة  السالمة  إجــراءات 
إعــداد  بإعادة  ــالم  اإلع وسائل  وطالبت  »كــورونــا«. 
وذلك  التعبئة«.  رفع  خالل  التوعية  أجل  من  برامج 
النائب  برئاسة  النيابي  المجلس  في  انعقادها  خالل 

عاصم عراجي. 
وقال عراجي في ما يتعلق بأزمة كورونا الناس لم 
تلتزم اإلجراءات او الشروط او إجراءات رفع التعبئة 
ومنها  اإلجــــراءات  لهذه  وضعت  التي  ــروط  ــش وال
المؤسسات  وكل  جــداً،  ضــروري  امر  وهي  الكمامة. 
جمعية  رأسها  وعلى  العامة  بالصحة  ُتعنى  التي 
الوقاية من األمراض الوبائية في اميركا والجمعيات 
إن  يقولون  الصين  ــي  وف عليها،  تركز  ــة  ــي االوروب
الكورونا،  مرض  تفشي  عدم  اجل  من  مهمة  الكمامة 
اآلخر  األمــر  اإلجـــراءات،  رفــع  بعد  احــد  يلتزمها  فلم 
احترام  يجر  ولم  )الجسدي(  االجتماعي  التباعد  هو 
لعدم  ضروريان  أمــران  وهــذان  التباعد.  هذا  قواعد 

الكورونا.  تفشي 
عراجي:  قال  المغتربين،  بعودة  يتصل  ما  وفي 
السالمة  اجــراءات  يلتزم  لم  منهم  بسيط  جزء  هناك 
ان  ونالحظ  الــكــورونــا.  تفشي  الــى  أدى  ما  العامة 
العدوى اصبحت موجودة في معظم القرى والمناطق 
اإلصابات  زيــادة  الى  أدت  األسباب  هذه  اللبنانية. 
وهو   ،2021 حزيران  قبل  اللقاح  ينتظر  أحد  ال  وقال 
ضعيفة.  تزال  ال  تباشير  هناك  مراحل.   3 الى  يحتاج 
من هنا القول إن الناس يجب ان تلتزم قواعد التباعد 
اليدين.  وغسل  والنظافة  الكمامة  ووضع  االجتماعي 
اتخاذ  والمفروض  االلتزام  المغتربين  على  ونتمنى 

إجراءات صارمة.

وزارة االقت�ساد تعّد ال�سلة الغذائية 

استقبل رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي وزير االقتصاد راوول نعمه يرافقه 
وفد نقابة مستوردي المواد الغذائّية برئاسة هاني بحصلي. وجرى البحث في أوضاع القطاع، في 
ظل التغيير في أسعار المواد االستهالكية نتيجة االرتفاع في سعر صرف الدوالر، وضعف القدرة 
واعتماد  المواطنين،  عن  المعيشّية  األزمة  عبء  تخفيف  سبل  في  البحث  تّم  كما  االستيراد.  على 
باسعار  االساسية  الغذائية  األصناف  بعض  على  االقتصاد  وزارة  تعدها  التي  الغذائية  السلة 

مدعومة.

كتابان من مرت�سى اإلى »الدفاع« و«الداخلّية«
 أرسل وزير الزراعة عباس مرتضى كتاباً إلى وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، »بعد دخول موجة 
الحّر التي تضرب لبنان ذروتها، وازدياد المخاوف من نشوب حرائق في مختلف األراضي«، متمنياً 
فيه »االستعداد والصيانة السريعة للطائرات المخّصصة لإلطفاء التابعة لقيادة الجيش، والبقاء 

على جهوزية لمواجهة أي طارئ في هذا المجال«.
كذلك، أرسل مرتضى كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، تمنى فيه »رفع جهوزية 
المديرية العامة للدفاع المدني، والتعميم على البلديات بضرورة إتمام التحضيرات والتجهيزات 
لرصد  األحــراج  حراس  »استنفار  الزراعة  وزارة  وأعلنت  المجال«.  هذا  في  تطّور  أي  لمواجهة 
ومتابعة أي حريق، وتشكيل خلية أزمة في الوزارة لمتابعة أي طارئ على هذا الصعيد«، داعيًة 
المواطنين إلى »اإلبالغ عن أي حريق على الرقم الساخن 81964621 على مدار الساعة«، متمنيًة 

على الجميع »التحلي بالمسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروة الطبيعية والحرجية في لبنان«.

ا�ستثناء مكاتب تاأجير ال�سيارات 
السيارات  تأجير  وكاالت  أصحاب  نقابة  مطالبة  وبعد  »أنه  بيان  في  السياحة  وزارة  أعلنت 
للوزارة بشأن استثناء  للنقيب محمد دقدوق  لبنان، ومراجعات عدة  الخصوصية في  السياحية 
السيارات  سير  حول  والبلديات  الداخلية  وزارة  عن  الصادر  القرار  من  للتأجير  المعّدة  السيارات 
رمزي  البروفسور  السياحة  وزيري  بين  التواصل  تم  مــزدوج(،   - )مفرد  اللوحات  أرقام  حسب 
مشرفية والداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، واالتفاق على استثناء السيارات المعدة للتأجير 

)ذات اللوحات الخضرالقانونية( من القرار المذكور«.

نقابة اأ�سحاب المطاعم: مرا�سم الت�سييع بداأت
 أعلن مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والمالهي والباتيسري أن »مراسم تشييع 
القطاع قد بدأت والدعوات قد ُكتبت والتحضير الشعبي المهيب قد أُنجز ولم يبَق إال الزمان المناسب 

إلعالن نزع ربطات العنق من رقابنا المثقلة بالمتاعب والمصاعب والديون«.
إلى اجتماع  السياحي من اجتماع  القطاع  الحكومة تواصل تأجيل درس مطالب  أن  إلى  ولفت 
السياسية  الوزارية والمحاصصات  التجاوزات  ان  الى  إلى الحق... مشيراً  الحق وربما من الحق 
وحرمان قطاع من أدنى متطلّباته، منعت إعطاءنا القليل من الكثير. فلم يحرص علينا أو يعطف 

علينا أحد أو يحارب معنا أحد ولم يستمع مجلس الوزراء إلى مطالبنا المحقة والمعقولة.

كيفّية تنظيم العمالة في لبنان 
القائم  برئاسة  بيروت  في  األثيوبّية  القنصلية  من  وفد  مع  يمين  لميا  العمل  وزيرة  اجتمعت 
aklilu tatere wube، بناًء على دعوتها في إطار متابعة أوضاع العامالت والعمال  باألعمال  
ورئيسة  عطاالله،  مارلين  باإلنابة  للوزارة  العامة  المديرة  حضور  في  وذلك  لبنان،  في  األجانب 
قسم العالقات الخارجية باإلنابة دنيز دحروج. وبحث المجتمعون في كيفية تنظيم العمالة في 
لبنان، وكذلك العودة الطوعّية للعمال والعامالت من التابعّية األثيوبّية إلى بلدهم. وعرضت يمين 
»المشاكل التي يعاني منها العمال األجانب نتيجة األوضاع المستجّدة في لبنان بفعل اإلجراءات 
التي فرضها فيروس »كورونا«، مشددًة على »ضرورة التنسيق مع الوزارة حرصاً منها على نيل 

جميع العمال والعامالت حقوقهم«.

عمال المخابز يحّذرون 

أو  الخبز  ربطة  سعر  على  زيادة  أي  من  لبنان  وجبل  بيروت  في  المخابز  عمال  نقابة  حذرت 
الخبز  لربطة  الرسمي  السعر  على  االلتفاف  محاولة  من  وحذرت  ونوعيتها،  وزنها  في  التالعب 
لقمة  حساب  على  واألفران  المخابز  أصحاب  أرباح  زيادة  بغرض  لبنانية  ليرة   1500 والبالغة 
عيش الفقراء، أو من جراء التالعب بوزن الربطة وجودتها ونوعيتها«. ودعت »وزارة االقتصاد إلى 
الالزمة  المقتضيات  الواضح والصريح وإجراء  القيام بدورها ومسؤولّياتها واإلعالن عن موقفها 

لمنع أي زيادة على سعر ربطة الخبز.

الحريري  رفيق  مطار  فتح  ــادة  إع بعد 
الخطوط  تستأنف  ــروت،  ــي ب  - ــي  ــدول ال
رحالتها   Air France الفرنسية  الجوية 
من  حزيران،  إلى لبنان بدًءا من الجمعة 12 

خالل القيام برحلتين أسبوعًيا. 
 Boeing نوع  من  فستكون  الطائرة  أما 
رجال  درجــة  الثالثة،  بمقصوراتها   777
األعمال  Business class، درجة بريميوم 
  Premium Economy إيــكــونــومــي 
مع   Economy السياحية  والـــدرجـــة 
صحية  إجــــراءات  تطبيق  على  الــحــرص 

إضافية لضمان سالمة المسافرين.
للتوقيت  ــا  وفــًق ــالت  ــرح ال جـــدول  ــي  وف
الدولي  الحريري  رفيق  مطار  من  المحلي 
– لبنان وإليه، رحلتان أسبوعيتان  بيروت 

كل يومي جمعة وأحد.
الرحلة  AF 566  : تقلع من مطار باريس 
شارل ديغول )فرنسا( عند الساعة الـ9:05 
 - الدولي  بيروت  مطار  في  وتهبط  صباًحا 

لبنان عند الساعة الـ12:15 ظهًرا.
الرحلة  AF 565 : تقلع من مطار بيروت 
ظـــهًرا  الـ15:55  الساعة  عند  )لبنان( 
باريس  في  ديغول  شارل  مطار  في  وتهبط 
اليوم  مــن  مــســاًء  الـ19:35  الساعة  عند 

ذاته.
د.أ.   296 من  بدًءا  واحدة  لوجهة  التذاكر 

والتذاكر ذهاًبا وإياًبا بدًءا من 614 د.أ.
الفرنسية  الــجــويــة  الــخــطــوط  تنصح 
زبائنها باالتصال بالسلطات المختصة قبل 
معلومات  على  للحصول  رحلة  بأية  القيام 
واإلقامة  للدخول  الشكلية  اإلجراءات  حول 
من  يعبرون  أو  يقصدونها  التي  البلدان  في 
خاللها، بسبب احتمال تعديلها بعد انتشار 

وباء كوفيد19-.
الى  الفرنسية  الجوية  الخطوط  ولفتت 
نظًرا  متشددة  صحية  تدابير  اتخذت  انها 
فــيــروس  ــن  ع الــنــاتــجــة  الصحية  ــة  ــأزم ل

كوفيد19-، والتي تشمل:

-  فرض ضرورة ارتداء األقنعة على متن 
جميع الرحالت. 

على  المسافرين  جميع  حرارة  قياس    -
متن الرحلة قبيل اإلقالع. 

على  المسافرين  ــارات  ــس م تعديل    -
االجتماعي  الــتــبــاعــد  فـــرض  ــع  م األرض 
وتركيب  المطار  في  تنقالتهم  مراحل  طوال 
شاشات حماية زجاجية في المطارات كلما 

كان ذلك ممكًنا.
متن  على  االجتماعي  التباعد  تطبيق   -

الطائرة حيثما أمكن. 
اليومية  التنظيف  إجـــراءات  تعزيز    -
التي  األسطح  جميع  تطهير  مع  للطائرات، 
األذرع  مساند  مثل  المسافر  يلمسها  قــد 

والطاوالت والشاشات.
الطائرات  لتطهير  محدد  إجراء  إدخال    -
يحارب  معتمد  منتوج  رش  طــريــق  عــن 

الفيروسات لمدة 10 أيام.
الطائرة  متن  على  الخدمة  تكييف    -

وأفــراد  المسافرين  بين  التفاعل  من  للحد 
الوجبات  تقديم  خدمة  تعليق  تم  الطاقم. 
الداخلية  الرحالت  متن  على  والمشروبات 

والرحالت القصيرة المدى في أوروبا. 
تجديد  يــتــم  أنـــه  إلـــى  اإلشــــارة  تــجــدر 
تم  دقــائــق.   3 كــل  المقصورة  فــي  الــهــواء 
متن  على  الهواء  تدوير  إعادة  نظام  تجهيز 
بفالتر  الفرنسية  الجوية  الخطوط  طائرات 
فالتر  أو  الجودة«  عالية  هواء  »جسيمات 
في  تستعمل  التي  تلك  تشبه   ،  HEPA

غرف العمليات في المستشفيات. 
 99.99٪ من  أكثر  الفالتر  هذه  تستخرج 
التي  تلك  فيها  بما  الفيروسات،  أصغر  من 
مما  ميكرومتر،   0.01 عن  حجمها  يزيد  ال 
معايير  مع  المقصورة  هواء  توافق  يضمن 

الجودة.
تتم تصفية الفيروسات من النوع التاجي 
0.08 و0.16  والتي يتراوح حجمها ما بين 

 . HEPA  ميكرومتر عبر فالتر

انهاء  ــع  رف للدفاع  األعــلــى  المجلس  قــّرر 
حالة  تمديد  ــادة  ــإع ب ــــوزراء  ال مجلس  ــى  ال
التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم 
تــاريــخ  ــن  م ــاراً  ــب ــت اع  2020/6329 رقـــم 
ضمناً،   2020/6/7 ولغاية   2020/5/25
وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس 

كورونا.
إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن 
تمديدها بالمرسوم رقم 2020/6329 اعتباراً 
من تاريخ 2020/5/25 ولغاية 2020/6/7 

ضمناً.
رئيس  برئاسة  انعقد  الذي  المجلس  وأكد 
تفعيل  عـــون،   ميشال  العماد  الجمهورية 
فرضها  التي  واإلجــــراءات  التدابير  وتنفيذ 
رقم  والمرسوم   2020/6198 رقم  المرسوم 
2020/6209، والمرسوم رقم 2020/6251 
والمرسوم رقم 2020/6296 والمرسوم رقم 
2020/6329 والقرار رقم 2020/49 تاريخ 
مجلس  رئيس  عن  الصادر   2020/3/21
 )6198 الوزراء )تعليمات تطبيقية للمرسوم 
وزير  عن  الــصــادرة  الصلة  ذات  ــرارات  ــق وال
تمديد  فترة  خالل  وذلك  والبلديات،  الداخلية 

التعبئة العامة المذكورة أعاله.
وأبقى على األنشطة االقتصادية التي ُسمح 
لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً 

للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من 
2020/6296، وضمن شروط  رقم  المرسوم 
كثافة  اآلتية:  المعايير  على  ارتكزت  معينة 
االختالط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل 

ومستوى األولوية والمخاطر المحتملة.
وطلب إلى األجهزة العسكرية واألمنية كافة 
يؤدي  بما  المخالفات  قمع  في  ردعياً،  التشدد 
الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق 
والسلطات  األهلي  المجتمع  مع  والتعاون 

المحلية لتحقيق ذلك.
الحكومة  رئــيــس  ــى  ال االجــتــمــاع  وحــضــر 
مجلس  رئيس  نائبة  ديــاب،  حسان  الدكتور 
عكر،  زينة  الوطني  الــدفــاع  ــرة  وزي الـــوزراء 
ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، 
والبلديات  الداخلية  ــي،  وزن غــازي  المالية 
محمد فهمي، االقتصاد والتجارة راوول نعمة، 
العامة  األشغال  حسن،  حمد  العامة  الصحة 

والنقل ميشال نجار والعدل ماري كلود نجم.
العماد  الجيش  قائد  مــن:  كل  حضر،  كما 
ـــوزاف عـــون، الــمــديــر الــعــام لــقــوى األمــن  ج
العام  المدير  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي 
ألمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام 
لالمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، 
اللواء  للدفاع  االعلى  للمجلس  العام  االمين 
ــّوض الــحــكــومــة لــدى  ــف مــحــمــود االســمــر، م

المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، 
انــطــوان  الــركــن  العميد  الــمــخــابــرات  مــديــر 
منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة 
فرع  رئيس  صوايا،  منح  العميد  العام  لالمن 
العميد  الداخلي  االمــن  قوى  في  المعلومات 
الدولة  ألمن  العام  المدير  ونائب  حمود  خالد 

العميد سمير سنان.
ــر الــعــام لــرئــاســة  ــدي ــم ــر، ال ــض ــك ح ــذل ك

الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار 
األمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد 

بولس مطر.
ــون اســتــهــّل االجــتــمــاع،  وكـــان الــرئــيــس ع
التي  ــراءات  واإلج التدابير  عن  موجز  بعرض 
اتخذت منذ إعالن تمديد التعبئة العامة بتاريخ 
فيروس  من  الوقاية  إطار  في   2020/5/11
االجهزة  تعاون  أهمية  على  وشــدد  كــورونــا، 

واالختيارية  البلدية  المجالس  مع  االمنية 
كما  الوباء.  انتشار  الحتواء  االهلي  والمجتمع 
بروح  للتحلي  المواطنين  عون  الرئيس  دعا 

المسؤولية في تطبيق وسائل الوقاية.
األوضــاع  أن  الحكومة  رئيس  أوضــح  ثم   
وإجراءات  لتدابير  بحاجة  زالت  ما  الميدانية 
المعطيات  وان  الــعــامــة،  التعبئة  إعـــالن 
منتشراً  زال  ما  الوباء  أن  إلى  تشير  المتوفرة 
خاصة  عزل  لخطط  وفقاً  احتواؤه  سيتم  إنما 
في بقع جغرافية معينة. كما أشار دياب إلى 
الردعية  التدابير  بفرض  التشدد  ضــرورة 

الالزمة من قبل األجهزة األمنية المعنية. 
وبالتالي اقترح دياب تمديد إعالن التعبئة 
وأطلع  إضافيين.  أسبوعين  لمدة  العامة 
الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة 
المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس 
إعالن  تمديد  باقتراح  قضت  والتي  كورونا 
التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 2020/6/7، 
على أن يتم اإلبقاء على النشاطات االقتصادية، 
ضمن  تدريجياً  العمل  تعاود  أن  يمكن  التي 
نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وباالستناد 

إلى شروط معينة«.
على  الحضور  بدوره  الصحة  وزير  واطلع 
اإلبقاء  تستلزم  التي  السلبية  النتائج  بعض 
العامة  التعبئة  إعالن  وإجراءات  تدابير  على 

الجهود  أن  إلى  واشار  منها،  الوقائية  سيما  ال 
ما زالت مطلوبة إلى أقصى حد وعلى الصعد 

كافة تفادياً للدخول بالموجة الثانية للوباء.
بعض  ــاع  ــدف ان بــقــي  إذا  انـــه  ــن  م وحــــّذر 
التباعد  بإجراءات  التقيد  وعــدم  المواطنين 
أن  يمكن  اإلصابات  وزادت  الكمامات  ووضع 
على  مشدداً  المناطق  بعض  عزل  الحل  يكون 
الى  العودة  من  يمّكننا  بالضوابط  االلتزام  ان 

الحياة الطبيعية بأقل األضرار الممكنة.
ولفت الى ان الوضع الصحي يتطلب وعياً 
و«نحن أمام مرحلة انتقالية ويجب أن ينتبه 
اقفال  سّبب  حصل  الذي  التفلت  أن  المجتمع 
التجربة«،  تتكرر  أال  ونتمنى  ــام  اي  4 البلد 
فيروس  مع  التعايش  علينا  انه  على  مشدداً 
حسن:  .وقال  ودرايــة  وحكمة  بوعي  كورونا 
أساسية  والكمامات  وسط  حلول  عن  »نبحث 

في هذه المرحلة«.
كلف  وبينما  المبارك  الفطر  لعيد  وتحضيراً 
وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة 
لجهة اإلجراءات الواجب اعتمادها خالل عطلة 
العيد وذلك استناداً إلى المعطيات المتوفرة في 
حينه عرض فهمي ألهمية التنسيق مع الجهات 
المعنية ال سيما وزارة الصحة، للحصول على 
التدابير  اتخاذ  اجل  من  المطلوبة  المعلومات 

الالزمة الحتواء الوباء.

 23 �إ�صابة بـ »كورونا« و�لعّد�د يرتفع �إلى 954
ولجنة �ل�صحة تو�صي �لمقيمين و�لمغتربين �لتز�م �إجر�ء�ت �ل�صالمة �لعامة للحّد من �نت�صار »كورونا«

�لخطوط �لجوّية �لفرن�صّية ت�صتاأنف رحالتها �إلى بيروت

تمديد �لتعبئة �لعامة.. وح�صن: �لحّل بالعزل

عون مترئسا اجتماع االعلى للدفاع

فرعية �لم�صتركة تقّر �قتر�ح 

��صترد�د �لأمو�ل �لمنهوبة
عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة  ــّرت  أق
اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم 
المنهوبة  االموال  استرداد  قانون  كنعان 
تمهيداً  المشتركة  اللجان  على  ليعرض 
لطرحه مع قوانين رفع السرية المصرفية 
واإلثراء غير المشروع التي أقرتها اللجنة 

في جلسات سابقة.
وعقب الجلسة قال كنعان »ستستكمل 
اللجنة األسبوع المقبل اجتماعاتها لدرس 
وإقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية 
عن  الحصانات  ورفع  الحسابات  وكشف 

الوزراء«.
وأكد كنعان ان »الدولة بكل قادتها ومكّوناتها مطالبة من خالل القوانين التي أقرت اليوم باعتماد 

الشفافية المطلقة في التعاطي بالمال العام من دون أي استثناءات او حصانات«.
المالية  المواضيع  عن  فيه  يتحدث  األربعاء  اليوم  صحافياً  مؤتمراً  كنعان  النائب  وسيعقد 
والقرانين المقرة، وذلك بعد لجنة المال والموازنة التي ستستكمل البحث في خطة الحكومة مع 

الوزراء المعنيين والهيئات االقتصادية ومصرف لبنان وجمعية المصارف.

دياب خالل لقائه نعمة ووفد من مستوردي المواد الغذائية

كنعان متحدثا

ن�صاطات اقت�صادية

Twelfth year / Wednesday / 20  May 2020 / Issue No. 3235
3235 العــدد   /  2020 أيار   20  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 



5 á°SÉ«°S / øWƒdG

á∏àëªdG ø«£°ù∏a
 r�b� w�Ë—Ë_« œU��ô« W�F� X�Òb� ˚
 ¨WOMOD�KH�«  W�dAK�  ¨f�√  ¨W�dA�«
  ULIF Ô�Ë  WÒOB�A�«  W�UL��«   «ÒbF�
 ÎUL�œ  ¨Ë—u???�  ·ô¬  60  WLOI�  s�bO�«
 ÿUH��«  qO��  w�Ë  ¨WO�bL�«  W�dAK�
 W??�ö??�Ë  ¨UNO���M�  W??�ö??�  v??K??�
 b{  …dL��L�«  W�dFL�«  w�  —uNL��«

ÆU�Ë—u� ”ËdO�
 UO�U�  W�F��«  fOz—  W�zU�  X�U�Ë
 ‚—U??�  bOIF�«  UNzUI�  Èb??�  pOMO�Ëœ
 rOK���  WO�bL�«  W�dA�«  s�  WA�«Ëœ
 WO�bL�«  W??�d??A??�«  Ê≈ò  ¨ «b??F??L??�«
 W�b�  w�  UN��«u�  ÂuI�  WOMOD�KH�«
 ÆW�UGK�  W�F�  ·Ëd??�  w�  —uNL��«
 WO�U�_«  ◊uD��«  w�  W�dA�«  d�UM�
 ¨‰eML�«  s�  qLFK�  —UO�  rN�b�  fO�
 W�UL��«   «bFL�  r??�b??�Ëe??�  V??�??�Ë
 W�ö�  vK�  ÿUH��«  r�O�Ë  ÆW??�“ö??�«
 W�ö�  vK�  ÿUH��«  V��  ¨—uNL��«
 ¡«bF�  s��  Æp�c�  W�dA�«  w���M�
 UN�K�  w��«  …b�U�L�«  r�bI��  W�UGK�
 Ê√ Òœu�Ë ¨WO�bL�« W�dA�« w� U�ƒU�d�
 Ác�  ‰ö�  rNO�UH�Ë  rN��U�A�  bOA�

ÆåW�OBF�« …d�H�«
 W�ML�« Ác� w ÒDG� Ê√ lÒ�u�L�« s�Ë
 WOMOD�KH�« WO�bL�« W�dA�«  U�UO��«

ÆWK�IL�« W�ö��« dN�_« ‰ö�
 WO�—U��«  …—«“Ë  qO�Ë  XFK�√  ˚
 dOH��«  ¨WFJ�  ËœU�  q�√  sO�d�GL�«Ë
 ”«—u???�—√  sOD�K�  Èb??�  w�«u�OK�«
  «b���L�«  d??�¬  vK�  ¨”U�uOKO�
  UDD�L�«Ë  ¨÷—_«  vK�  WO�UO��«
 w??{«—_«  s�  b�e�  rC�  WO�uONB�«
 …d Ò�bL�«  U�—U�¬Ë  ¨WK��L�«  WOMOD�KH�«

ÆUM�F� ‚uI�Ë sO��Ëb�« q� vK�
 dOH��«  UNzUI�  ‰ö�  ËœU�  X�ÒdD�Ë
 w�  …—«“u????�«  dIL�  ¨f??�√  ¨w�«u�OK�«
 ŸUL��«   U�d��  v�«  ¨tK�«  Â«—  WM�b�
 Íc�«  w�Ë—Ëô«  œU��ô«  WO�—U�  ¡«—“Ë
 WL�UF�«  w�  ¨w{UL�«  WFL��«  bI�
 w�  Âö��«  WOKL�  WA�UML�  q��Ëd�

Æj�Ë_« ‚dA�«
 —Ëœ  „UM�  ÊuJ�  Ê√  WOL�√   b??�√Ë
 –U??�??�«Ë ¨w?????�Ë—Ëô« œU??�??�ö??� ‰U?? ÒF??�
 jGC�«  ‰ö??�  s??�  WOKL�   «¡«d????�≈
 ÊUOJ�«  vK�  ÍœU??B??�??�ô«Ë  w�UO��«
 Ác� q�� –U��« s� UN�œd� ¨w�uONB�«

Æ…dOD��« …uD��«
 w�«u�OK�«  dOH��«  œb�  ¨t��U�  s�
 q�� w?????�Ë—Ëô« œU???�???�ô« r???�œ v??K??�
 ‰Ëb??�«  l�  —U??�  qLF�«  Ê√Ë  ¨sO��Ëb�«
  U??O??�ü«Ë q??�??�??�« Y??�??�??� ¡U???C???�ô«
 ¨WD��«  Ác??�  cOHM�  lML�  W��UML�«
 b�«uI�  WH�U��Ë  ¨WO�d�  dO�  UN�uJ�

Æw�Ëb�« Êu�UI�«

ΩÉ°ûdG
 W�UO�K�  vK�_«  fK�L�«  o�«Ë  ˚
 UN�Òb�√  w��«  W�U���ô«  WD�  vK�
 d�U�L�«  ÈbL�«  vK�  W�UO��«  …—«“Ë
 —U�ü« s� nOH��K� q�uD�«Ë j�u�L�«Ë
 ÍbB��«  «¡«d�≈ s� WL�UM�« WO�K��«

Æw�UO��« ŸUDI�« vK� U�Ë—u� ¡U�u�
 ÷Ëd??� `??M??� W??D??�??�« X??M?? ÒL??C??�Ë
 W??O??�U??O??�??�«  P??A??M??L??K??� W??O??K??O??G??A??�
 s�  ¡U??H??�ù«Ë  WD�u�L�«Ë  …dOGB�«
 …—«œù«  Âu????�—Ë  —U??L??�??�??�ô«   ôb???�
 …—d��  n�u��«  …d��  —U���«Ë  WÒOK�L�«
 WO�UO��« l�—UALK� W�bIF�« œbL�« s�

ÆcOHM��« bO�
 ¨f�√  t�UL��«  ‰ö�  fK�L�«  Òd�√Ë
 fOz—  fOL�  œUL�  ”bMNL�«  W�Uzd�
 j�«uC�«Ë  dO�UFL�«  ¡«—“u??�«  fK��
 œU��«Ë  W�UO��«  …—«“Ë  UN�b�√  w��«
 ◊UA�  ·U??M??�??�??�ô  W??�U??O??�??�«  ·d???�

ÆWK�IL�« …d�H�« w� w�UO��« ŸUDI�«

¥Gô©dG
 w�«dF�«  Íe??�d??L??�«  pM��«  U??�œ  ˚
 W��«u�«  W�UMF�«  c�_  W�U�  sOM�«uL�«
 Â«b??�??�??�«  b??M??�   ULOKF��«  ŸU??�??�«Ë

Æw�Ëd�J�ô« l�b�«  U�UD�
 Âb�  v??�«  pM��«  U??�œ  ¨t??�  ÊUO�  w??�Ë
  U�d� s� …—œU�  U�UD� l� q�UF��«
 Î «—c�� ¨pM��« «c� q�� s� WB�d� dO�
 U�Ë ‰UO��ô« d�U�L� rN{ÒdF� b� UN�√

ÆWO�u�U� Ë« WO�U� d�U�� s� UNI�«d�
 sOM�«uL�«  ÊUJ�S�  t??�√  `???{Ë√Ë
 ·—U??B??L??�«  U??�b??� s??� …œU??H??�??�ô«
 U�ƒUL�√ W�—bL�« WB�dL�«  U�dA�«Ë
 Íe�dL�«  pM�K�  wL�d�«  l�uL�«  vK�

Æ©wwwÆcbiÆiq® w�«dF�«

¿OQC’G
 —u��b�« —UL���ô« W�O� fOz— ‰U� ˚
 WD� XF{Ë W�ON�«  ÊQ� w�“u�«  b�U�
 dOO��  ÊULC�  W??�“_«  q��  dÒJ��  —«c??�≈
 sL{   ö�UFL�«  WF�U��Ë  ‰U??L??�_«
 q�u��  vK�  XKL�Ë  ¨·Ëd??E??�«  pK�√
 s� ¨bFÔ� s� UNFOL� `�B�� UN�U�b�
 Ê√  ÎUMO��  ¨WO�Ëd�J�ù«   UBML�«  ‰ö�
 p�d���  ”U�_«  u�  —UL���ô«  dBM�
 ·ËdE�« w� ÎU�uB�Ë œUB��ô« WK��

ÆW�FB�«
 W�—«u�  W�K�  ‰ö�  w�“u�«  œÒb�Ë
 t�«e�u�√  ‰ö??�  vI�K�  U�bI�  WOL�—
 —UL���ô«òÊ«uMF�  ¨sOM�ô«  w�dFL�«
 d�� å U?? Ò�b??�??�??�« s???�“ w??� W??�d??�
 ¨„u??�  fOH�«  vK�  vI�KL�«  W�H�
 W�ö��  WO��RL�«  W??�U??�d??�«  ÂuNH�
 –U��«  W??�d??�  w??�Ë  WO�Oz—  …b??L??�√
 …—bI�«Ë  ¨W�U���ô«  W�d�Ë  ¨—«d??I??�«
 X�u�«  w�  q�I��L�«  ·«dA��«  vK�

ÆV�UML�«

âjƒµdG
 Ê√  v??�≈  w�ULF�«  lÒL���«  —U??�√  ˚
 ÊQ� w� ¨¡«—“u�« fK�L� dO�_« —«dI�«
 W�ULF�«  ŸU???{Ë√   ôö??�??�«  W��UF�
 oI��  ô  ¨’U��«  ŸUDI�«  w�  WOM�u�«
 q�  ¨qLF�«  ‚u�  w�  œuAM�  Ê“«u�  Í√

Æ ôö��ô« …œU�“ w� r�U�O�

á∏àëªdG ø«£°ù∏a

øWƒdG QÉÑNCG

Twelfth year / Wednesday / 20  May 2020 / Issue No. 3235
3235  œb??F�«  Ø  2020  —U�√  20  Ø  ¡UF�—_«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

  ájQƒ°S »a 19 -ó«aƒµH áHÉ°UE’G ä’ÉM ¢VÉØîf’ q»ªeCG ìÉ«JQGh ..Égó°V á q«eÓYEG ÜôM øe kGAõL ÜôM ºFGôL ÜÉµJQÉH É¡eÉ¡JG iôJ É«°ShQ

 ..á qjQƒ°ùdG áeRC’G ájƒ°ùàd ø£æ°TGhh ƒµ°Sƒe ƒYój ø°SQó«H

zIó°ûH èYõe{ ôeCG É«Ñ«d ≈dEG É¡æe ø«∏JÉ≤e π≤f ôÑà©jh

¥Gô©dG »bô°T ≈dÉjO á¶aÉëe »dÉª°T z¢ûYGO{ ô°UÉæY øe OóY πà≤e øY ôØ°ùJ áØ«æY äÉcÉÑà°TG

ájhÉN ¬Ñ°T áæjõîH OÓÑdG âª∏°ùJh kÉeÉY 17 òæe á°Uƒ≤æe ÉæJOÉ«°S :»ªXÉµdG

 QGôb ≈∏Y ¥ qó°üj »fGôjE’G iQƒ°ûdG

¢Só≤dG »a áq«°VGôàaG IQÉØ°S AÉ°ûfEG
äÉLÉéàM’G ÉjÉë°V áªFÉ≤d áq«eƒµM áæéd ..OGó¨H

¢ù«ªîdG ¢Só≤dG »a äÉæWƒà°ùªdG ¿É©£≤d áªî°V á qjô°ûH á∏°ù∏°ùd äGOGó©à°SGh ..á qjôµ°ù©dG äGQƒ£àdG á°ûbÉæªd ºî°VC’G ¬YÉªàLG ó≤©j ∫ÓàM’G ¢û«L

ÉæîjQGƒ°U ióe øª°V áq«fƒ«¡°üdG ¿óªdG πc :ádÉîædG

 ¨s�—bO� dO� ¨W�—u� v�≈ ’U��« wL�_« ÀuF�L�« ÒY�
 oOI��Ë  —«u��«  WK�«u�  vK�  …b��L�«   U�ôu�«Ë  UO�Ë—
 t�eL�  Íc�«  bK��«  w�  å¡ËbN�«  iF�ò  s�  …œUH��«  d��√

Æ2011 ÂUF�« cM� »d��«
 ¨w�Ëb�«  s??�_«  fK�L�  ŸUL��«  ‰ö�  ¨s�—bO�  ‰U??�Ë
 w�UO� —U�� u�� ‰ Òu��K� ’dH�« s� b�bF�« Ê≈ ¨sOM�ô«
  UO�UJ�ù«  Ê√  s??�  Î «—c??�??�  ¨»d??�??�«  Ÿôb???�«  cM�   b??I??�

Æån�«uL�« w� œbA�Ë œb��� nM� UN�I�√ WFzUC�«ò
 W�d�AL�«   «b�bN��«Ë  ¡ËbN�«  iF�  q�  w�ò  ∫·U{√Ë
 …U�UF�  —«d??L??�??�«Ë  g??�«œ  rOEM�Ë  COVID≠19  s??�
 b�b��  …—Ëd???{  vK�  b�bA��«  ÒœË√  ¨Í—u??�??�«  VFA�«
 WO�Ëb�«  ·«d�_« sO�Ë WI��«  ¡UM�Ë q�UJ�«  w�Ëb�«  ÊËUF��«

ÆåÂbI� oOI�� ÊQA� sO�—u��«Ë WÒOMFL�«
 —Ëœ  t�  w�dO�_«  w�Ëd�«  —«u��«  Ê√  bI��√ò∫l�U�Ë

Æåp�– w� ÎU�b� wCL�« v�≈ u�œ√Ë ¨UM� w�Oz—
 U�U��√  —U��  œuN�  bO�u�  V��  t�√  p�–  l�  d���«Ë
 …dGBL�«  W�uL�L�«Ë  ¨UO�d�Ë  Ê«d??�≈Ë  UO�Ë—  W�—UAL�
 U��d�Ë  …b��L�«   U�ôu�«  qLA�  w��«Ë  W�—u�  ÊQA�
 X��  ¨W�œuF��«Ë  Êœ—_«Ë  dB�Ë  UO�UL�√Ë  UO�UD�d�Ë

Æ…b��L�« r�_« W�U�—
 UO�O�  v�≈  W�—u�  s�  sOK�UI�  qI�  Ê≈  ¨Êu�—bO�  ‰U�Ë

Æå…bA� Z�e�òd�√ u�
 XH�  ¨W??�—u??�  w�  WO�UO��«  W�u���«  Òh��  ULO�Ë
 ŸUL��ô« vK� U�IH�« W{—UFL�«Ë W�uJ��« Ê√ v�≈ ÀuF�L�«
 œd�L�  W�—u��b�«  WM�K�«  œUIF�«  ·UM���ô  nOM�  w�
 ¨¡U�u�«  s�  r�UM�«  l{u�«  s����Ë  ·ËdE�«  `L��  Ê√
 ¡UIK�«  vK�  XIH�«  W�—u�  w�  W�“UM�L�«  ·«d�_«ò∫ÎözU�
 Ê√  ÎU��d�  ¨å—u��b�«  ÊQA�   U{ËUH�  ¡«d�ù  nOM�  w�
 WI��«  Â«bF�«  ÂU���«  ¡b��  W�d�  ÎUO�U�  ‰U�I�«  ¡Ëb�òÊuJ�

ÆåsO�dD�« sO� oOLF�«
 œd�L� nOM� v�≈ ÂËbI�« vK� «uIH�«ò¨s�—bO� ·U{√Ë
 vK� «uI�«Ë UL� ¨p�c� ¡U�u�«  s� r�UM�«  l{u�« `L�� Ê√
 Î̈ «œb��  Î«b�u�  d�c�  r�Ë  ¨åq�IL�«  ŸUL��ö�  ‰UL�√  ‰Ëb�
 WM�K� w{«d��« ŸUL��« bI� Ê√ v�≈ t�«– X�u�« w� Î «dOA�

ÆÎUMJL� ÊuJ� s� W�—u��b�«
 …b��L�«   U�ôu�«  Y�  ¨UN�«–  WO�U�B�«  …œU�ù«  ‰ö�Ë

ÆÂö��« WF�œ ¡UD�≈ ÊQA� Àb���« vK� UO�Ë—Ë
 ¨…b��L�« r�_« Èb� rz«b�« UO�Ë— »ËbM� d���« ¨p�– v�≈
 »UJ�—U�  Áœö�  v�≈   U�UN�«  tO�u�  Ê√  ¨U�eMO�O�  wKO�U�
 w��« WO�ö�ù« »d��« VO�U�√ s� W�—u� w� »d� rz«d�

ÆUO�Ë— b{ ÷U��

 åX�U�d�u�òWHO��  l�  WK�UI�  w�  ¨U�eMO�O�  ‰U�Ë
 ¨UNN�«u�  …dO��   U�UN�«  „UM�ò∫sOM�ô«   dA�  ¨WO�Ëd�«

ÆåWÒO�ö�≈ »d� s� ¡e� n�ú� w�Ë
 q��  s�  UO�Ë—  v�≈  WN Ò�uL�«   U�UN�ô«  v�≈  t�ÒdD�  w�Ë
 rz«d�  »UJ�—U�òW�—u�  ÊQA�  WO�Ëb�«  oOI���«  WM��
  bÒM�  uJ�u�  Ê√  w�U�uK�b�«  d�–  ¨bK��«  «c�  w�  å»d�
  «œU�≈ ”U�√ vK� wM�M� UN�√  b�√Ë ¨ «¡U�œô« Ác� Î«—«d�
  UF�I�«òqO��  s�  ¨åW�d�HL�«  ¡U��_«  u�UM�òUN�ÒbI�  WO�«Ë

Æå¡UCO��«
 `�dB�«  —«u��«  s�  ·U��  ôò∫w�Ëd�«  »ËbML�«  l�U�Ë
 ·«b�_« —UO��« WOHO� ¨WKBH� …—uB�Ë ¨UMzU�dA� ÕdA�Ë

ÆåsOO�U�—ù« b{ UM�UOKL� w�
 ¡«d�≈  r�b�  WOMFL�«  WKI��L�«  WO�Ëb�«  WÒO�ü«  Ê√  d Ó�cÔ�
 Èd�J�«  rz«d��«  s�  W�ËR�L�«   UN��«  o�  w�   UIOI��
 X�A�√  ¨2011  ÂUF�«  ”—U�  cM�  W�—u�  w�  VJ�d�  w��«
 WOFL��«  t�c��«  —«d�  V�uL�  ¨2016  ÂUF�«  d�L��œ  w�
 …b�  Èd�√  ‰ËœË  UO�Ë—  X� Òu�Ë  Æ…b��L�«  r�ú�  W�UF�«
 «c�  s�   UO�¬  ¡UA�≈  ÃËd�  v�≈  …dOA�  ¨—«dI�«  «c�  b{

ÆW�UF�« WOFL��«  UO�ö� ‚UD� s� ŸuM�«
  «b�U�L�«  WO�¬  b�bL�  Ÿu{u�  s�  uJ�u�  n�u�  U�√
 …b��L�« r�_« œuF�� Íc�« ¨U�œËb� d�� W�—u�� W�ÒbIL�«
 sOF� c�Q�� Áœö� Ê√ U�eMO�O� b�Q� Î̈ «œb�� tO� dEM�« v�≈
 ¨Í—u��«  VFA�«   U�UO��«  ¨ UA�UML�«  ¡UM�√  ¨—U���ô«
 ÎU�UL�  nK���  W�—u�  w�  WO�U��«  ·ËdE�«  Ê√  v�≈  Î «dOA�
 WO�ü«  Ác�  ¡UA�≈  tO�  Òr�  Íc�«  ¨2014  ÂUF�«  ·Ëd�  s�

Æ∆—U� X�R� ¡«d�S�
 …Òb??�  «—U??�??�??�« „U??M??� Ê√ Òw??�Ëd??�« »Ëb??M??L??�« d???�–Ë
 r�bI�  WO�¬  b�bL�  vK�  WO�dG�«  ‰Ëb�«  —«d�≈  ¡«—Ë  sLJ�

 W�—u�  w�  o�UM�  W??L??�òÊ_  ¨œËb??�??�«  d��   «b�U�L�«
 q��  s??�  WK���  Èd???�√Ë  ¨sOO�U�—ù«  …dDO��  lC��
 WF{U� dO�  «—«œ≈ q�� s� —«b� W��U�Ë …b��L�«  U�ôu�«

ÆåoA�œ  UDK��
  «b�U�L�«  ÊQ�  uJ�u�  W�UM�  s�  w�U�uK�b�«  »d�√Ë
  «uM�  d��  W�—u�  w�  UNO�U���  lOL��  UN�UB�≈  sJL�
 ¨WO�U��ù«  U�ON�« s� Î «œb� Ê√ ·U{√Ë ÆWz—U� dO� W�œU�
 WLEM�Ë  n�O�uO�«Ë  dL�_«  VOKBK�  WO�Ëb�«  WM�K�«  q��
 WO�dG�«   ULEML�«  s�  œb�  V�U�  v�≈  ¨WOL�UF�«  W�B�«

ÆUN�UDK� l� ÊËUF��U� W�—u� w� qLF� ¨WO�uJ��« dO�
 ÊQA� …b��L�« r�_« ÀuF�� ‰U� ¨w�B�« bOFB�« vK�
 W�U�ù«   ôU�  œb�  ÷UH��«  Ê≈  ¨Êu�—bO�  dO�  ¨W�—u�
 sJ�  ¨åb�b�  ÕUO�—«ò—bB�  W�—u�  w�  U�Ë—u�  ”ËdOH�

ÆåWLzU� qE�òl�Ë√ ‚UD� vK� ÷dL�« —UA��« d�U��
 58  œö��«  w�  U�Ë—u�  ”ËdOH�   U�U�ù«  w�UL�≈  mK�Ë

Æ…U�Ë  ôU� 3Ë ¨…b�R� W�U�≈
 sOM�ô« XH� b� ¨w�“U� —«e� ¨Í—u��« W�B�« d�“Ë ÊU�Ë

 WOFL��  sOF���«Ë  W��U��«  …—Ëb�«  ‰UL�√  ¡UM�√  t�  WLK�  w�
 WLEML�«  Ác??�  dI�  w�  dL���  w��«Ë  ¨WOL�UF�«  W�B�«
 W{ËdHL�«   U�uIF�«  Ê√  v�≈  ¨u�bOH�«  WOMI�  d��  nOM��
 …—b� oOF� UNzUHK�Ë …b��L�«  U�ôu�« q�� s� oA�œ vK�

ÆU�Ë—u� W�zU� WN�«u� vK� Í—u��« w�B�« ŸUDI�«
 w�  w�B�«  ŸUDI�«  w�  sOK�UF�«  Ê√  v�≈  w�“U�  —U�√Ë
 ·Ëd�  q�  w??�Ë  W�U�A�  W�zU�K�  Êu�O����  Áœö??�
 d��√  cM�  …dL��L�«  WO�U�—ù«  »d��«òUN�{d�  WOzUM���«
 W�œUB��ô«   «¡«d??�ù«  l�  WI�«d�L�«Ë   «uM�  l��  s�

ÆåV�U��« W�œU�√ …dzU��« W�d�I�«
 w�  Áœö??�  s�   «¡«d??�ù«  Ác�  l�d�  d�“u�«  V�U�  UL�
 UNOM�«u�  W�ö�Ë  …UO�Ë  w�B�«  UNM�√  W�UL�  s�  sÒJL��

Æ·ËdE�« nK��� w�
 oOKF� ¨W�—u��« ·U�Ë_« …—«“Ë  —d� qB�� ‚UO� w�
 dD�K�  Î «dE�  ¨œö��«  b�U��  w�  W�UL�  dDH�«  bO�  …ö�
 ¡U�u�«  —UA��ô  ÍœR�  Ê√  WOA�Ë   UFÒL���«  s�  l�«u�«

ÆbOF�« …ö� w� ÊuJ� Íc�« dO�J�« ÂU�œ“ô« V���

 ¨w�«dF�« ¡«—“u�« fOz— wL�UJ�« vHDB� ‰U�
ÆW�ËU� t�� UN�M�e�Ë W�uJ��« rÒK�� t�≈

 dA�Ë  t���  ‰UI�  w??�  wL�UJ�«  ·U???{√Ë
 V���  ¨WO�«dF�«  n�B�«  s�  œb�  w�  f�√
 t�«uO�  t�Q�  ¨åÂuO�«  œ«bG�òWHO��  l�u�
 ¨UNKO�c�� n�UJ��« lOL��« s� VKD��  U�b��
 ‰ULJ��ô …b�U�L�« v�≈ WO�UO��« q�J�« ÎUO�«œ

ÆW�—«“u�« WMO�UJ�«
 Íc�«  b�uL�«  »«d��«  l�òt�≈  wL�UJ�«  ‰U�Ë
 WKOJA��«  ‰ULJ��ô  ÊUL�d��«  ÂU??�√  t�FD�
 ¨WOM�u�« Á«u�Ë UM�F� l{Ë s� b� ô ¨W�—«“u�«
 s�  t�«Ë√  U�  ÂU�√  ¨t�uI��  V�UDL�«  UM�U��Ë
ÆåUNKO�c�� n�UJ��« lOL��« s� VÒKD��  U�b��

  «—«u�Ë  ôË«b�òs� t� ÂuI� U� Ê√ v�≈ ÎU��ô
 t�b�  WO�UO��«  ÈuI�«  q�  l�  WH�J�Ë  …¡UM�
 WI��«  bOF�Ë  UM�F�  w{dÔ�  U�  v�≈  ‰u�u�«
 W�“ú�  WO�UO��«  WOKLF�«  “ËU��  WO�UJ�S�
 ÂU�√  UM�«d�  lC�Ë  UNN�«u�  w��«  WL�UH�L�«

Æå‚d� ‚d�H�
 ¨w��«u�  X�ÒbB�  bI�ò∫wL�UJ�«  l�U�Ë
 ¨w�U�√  nI�  w��«  V�UBL�«  ÎUI���  ·d??�√Ë
 q�  vK�  wMN�«u��  w��«  WKOI��«  W�d��«Ë
 w��«  W Ò�uO��«  s�œUOL�«  lOL�  w�Ë  …bF�_«
 …œU??O??�Ë  s???�√Ë  ¨sOM�«uL�«  …UO��  j��d�

Æåœö��« ‰öI��«Ë

 q�b�Ë WK�U� W�“_« Ê√ò„—b� t�√ v�≈ Î «dOA�
 UN�u� q�dF�Ë ¨UN�U��R�Ë W�Ëb�«  ZO�� w�
 ¨WO{UL�« …d�H�« ‰ö�  d�F� w��« W�œUB��ô«
 s�_U� q�UA�« ÷uNM�« t�Q� s� U� oI��� rK�
 l�uM�Ë W�UMB�U� ÷uNM�« ôË ¨œö�K� wz«cG�«
 qO�Q�Ë  ¨—UL���ô«  lO�u�Ë  ¨W�Ëb�«   «œ—«Ë

ÆåWK�P�L�« WO����« vM��«
 s�  œ«“  U??�òÊ√  v??�≈  W�uJ��«  fOz—  XH�Ë
 WOKJO� w� W�b�� dEM�« …œU�≈ Âb�  U�uFB�«
  UI�AL�U�  ÂUL��ô«Ë  jHM�«  o�u��Ë  ÃU��≈
 W�“√  d�Ëb�  q�UIL�«  w�  bO�√  ULO�  ¨WODHM�«
 s�  dO�J�«  pJH�Ë  ¨w�UL�«Ë  Í—«œù«  œU�H�«

ÆåUN�U��R�Ë W�Ëb�« ‰ULJ��« …eN�√
  «—UL���ô«  lO�A�  s??�  Îôb??�ò∫l??�U??�Ë
 l�UBL�«  qOGA�  …œU???�≈Ë  qLF�«   U�UD�Ë
 Íb�_« »UFO��ô t�U��� U� sO�Q�� …d�F�L�«
 r�C��«  Èu���  l�—  Èd�  ¨WK�UF�«  WK�UF�«
 s� tOK� ÍuDM� U�Ë W�Ëb�« …eN�√ w� wHO�u�«

ÆåWFMI� W�UD�Ë œ—«uLK� ·«eM��«
 w��«   U�b���«òÊ≈  W�uJ��«  fOz—  ‰U??�Ë
 q�  W�dF�  l�Ë  ÆWH�UC�  W�uJ�  Í√  t�«u�
 ¨WO�ËR�L�«  qL���  X����«   U�uFB�«  Ác�
 ¨WO�UO��«   «œUOI�«Ë  q�J�«  rNH�  vK�  Î«bL�F�
 ¨ÂuKEL�«Ë  ¨vK��L�«  UM�F�  —uNL�  p�–  q��Ë
  «—Ëd??C??�  ¨WOFO�D�«  t�uI��  V�UDL�«Ë

 w�  dOD��«  w�b��«  Ê√  ÎU�uB�  ¨WK�dL�«
 r���  jHM�«  —UF�√  —UON�«  l�  œö��«  œ—«u??�
 œU��ù  U�U��ô« q� w� Y���« W�uJ��« vK�
 w�  sOK�UF�«  V??�«Ë—  b�b���  WK�U�  —œUB�
 dOO���  W�—ËdC�«   UIHM�«  WODG�Ë  ¨W�Ëb�«
 UN��bI�  w�Ë  ¨ U��RL�«   U�«e��«Ë  ÊËR�

ÆåU�Ë—u� W�zU� s� sOM�«uL�« W�ö� sO�Q�
 ÂU�√  lzU�u�«  Ác??�  l??{√  –≈  wM�≈ò∫l�U�Ë
 Ê√  Î «œb��  b�ƒ√  ¨WO�UO��«   «œUOI�«Ë  UM�F�
 q�UAL�«Ë  U�“_«Ë  U�b���« s� d��√ ‚«dF�«
 d�UE��«Ë ÊËUF��« v�≈ W�U�� UM�√Ë ¨XGK� ULN�
 »«e�√Ë  WO�UL�d�  q��  s�  UM�F�  Èu�  q�  l�
 rNH��Ë ¨WO�UI�Ë WO�UL��«  UO�UF�Ë WO�UO�
 W�uJ��«  sJL�  UL�  ¨s�d�UE�L�«  UM�U��  s�

ÆåUN��«u� ÂUOI�«
  «u� sO� WHOM�  U�U���«  dH�√ Î̈UO�«bO�
 åg??�«œò  rOEM�  d�UM�Ë  w�FA�«  bA��«
 w� rOEM��« d�UM� s� œb� q�I� s� ¨w�U�—ù«

Æv�U�œ WE�U�� w�UL� ¨rOEF�« WO�U�
 Ê√ò  w�FA�«  bA�K�  wL�d�«  l�uL�«  d�–
 ¡«uK�«  s�  …u�  sO�  XF�b�«  WHOM�   U�U���«
 «u�b�«  s�c�«  åg�«œò  d�UM�Ë  bA��U�  23
 WO�U�  w�  W�UD�«  qIM�  ◊uD�  dO�H�  vK�

ÆårOEF�«
 ÈbB�  b??A??�??�«  Ê√ò  l??�u??L??�«  ·U????{√Ë

 W�d�  ·«d�√  w�  rNM�  Î «œb�  q��Ë  sOL�UNLK�
ÆårOEF�« w�d� w�d�u��«

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

ÆWOM�_« …eN�_«
 ‰Ë_«  Êu�U�  Ød�L��œ  w�  ¨‚«dF�«  sK�√Ë
 rOEM� WC�� s� tO{«—√ q�U�  d�d��  ¨2017
 bF� ¨©UO�Ë— w� —uE�L�«® w�U�—ù« åg�«œò
  UN�«uL�«  s�  WM��«  nB�Ë   «uM�  3  u��
 YK�  u��  Òq��«  Íc??�«  w??�U??�—ù«  rOEM��«  l�
 W�ö��«ò  U??�U??L??�√  U??�  W??�U??�≈  ÎUMKF�  ¨œö??�??�«

ÆåWO�ö�ù«

 œU�“ sOD�K� w� w�ö�ù« œUN��« W�d�� ÂUF�« sO�_« b�√
 UM��—«u� Èb� sL{ lI� WOKOz«d�ù« ÊbL�« q�ò Ê√ W�U�M�«

Æå…e� vK� wKOz«d�≈ Ê«Ëb� Í√ vK� Òœd�� W�ËUIL�«Ë
 WO�UM�K�«  s�œUOL�«  …UM� vK� eHK�� ¡UI� w� W�U�M�«  œÒb�Ë
 VFAK� b??O??�u??�«  —U??O??� w??� W??�ËU??I??L??�«  Ê√  s??O??M??�ô«  ¡U??�??�
 …dJ�  vK�  ÂU�  w�uONB�«  ŸËdAL�«  Ê√  U Î�{u�  ¨wMOD�KH�«

ÆWIDML�« w� ŸËdAL�« e�d� WHC�« ÊuJ� Ê√
 ¨W��HM� ÕËd� tK�« Â«— w� WI�U�  U�UL��ô UM��– ∫‰U�Ë
 Ê√ UÎHOC� ¨wMOD�KH�« bNAL�« w� « Î—uJ�œ ÊuJ� Ê√ q�I� ô sJ�
 lO�D�K� …bF��� ‰Ëœ l� n�U��� WOMOD�KH�« ÈuI�« iF�
 ÎU�O�  sOOMOD�KH�«  vK�  ÷dF�  r�  ‰ö��ô«Ë  ¨‰ö��ô«  l�

Æw�«c�« rJ��« Èu�
 ÂU�  W�JM�«  ·Ëd�  fH�  gOF�  UM�“  U�ò  ∫  W�U�M�«  ‰U�Ë
 …b�b� lzU�Ë oK� vK� …—œU� WOMOD�KH�« W�ËUIL�«Ë ¨å1948
 Ê√ ÂuI� ÂuO�« l�«u�« Ê√ v�≈ UÎ��ô ¨ «“U��ù« s� b�e� oOI��Ë

ÆsOD�K� q� vK� …dDO��« b�d� wKOz«d�ù« ŸËdAL�«
 sOD�K�  q�«œ  W�ËUIL�«  qzUB�  sO�  oO�M��«  Ê√  d�–Ë

Æd��√ r�UH�Ë d��√ bN� v�≈ ÃU���

 wM�Ë ŸËdA� …œUO� qÒO��√ ôò ∫W�d�K� ÂUF�« sO�_« ‰U�Ë 
 w{«—_« ‰u�b� ‰ULFK� hO�d� ·ô¬ 10 vK� ‰uB��« UNL�

ÆåWK��L�«
 Ãd��  s�  UN�S�  åqOz«d�≈ò  ◊ËdA�  UMK��  «–≈  t�√  d??�–Ë

ÆUMK�UI�� UN�S� i�d�« UM�«u� ÊU� «–≈ sJ�Ë ¨»d�K�
 b�√ ¨WOCI�« ÁU�� WOMOD�KH�« …œUOI�« WO�O�«d��« ‰u�Ë

ÆåwM�u�« ŸËdAL�« ‰u� b�«Ë ÂuNH� UM�b� b�u� ôò t�√
 dO�  ÎULz«œ  u�ò  ∫‰U�  ¨w�dF�«  w�UO��«  »UD��«  ‰u�Ë
 ÃU���  s��  WO�UO�  n�«uL�  ÃU���  ô  ÂuO�«  ÆÆ`O��
 wM��  WO�dF�«  ‰Ëb??�«  iF�  Ê≈ò  ∫U?? Î�œd??�  ¨åWOKL�  n�«uL�

ÆåsOD�K� r�b� ‰uI�« bM� Î̈U�U�Ë√
 ¨W�U�M�« b�√ ¨tK�« »e� l� W�ËUIL�«  U�öF� oKF�� U� w�Ë
 ÊËb�Ë W�u�H� tK�« »e� l� WOMOD�KH�« W�ËUIL�« W�ö� Ê√
 q� ÂbI� »e��« Ê√Ë ¨ «d���«Ë ÊËUF��« Èu��� vK� œËb�

ÆœËb� ÊËœ WOMOD�KH�« W�ËUILK�  öON���«
 WHC�« r{ Ê≈ò ∫‰U� ¨åqOz«d�≈å?� WHC�« r{ W�UO� s�Ë
 Íd�� U� Ê√ UÎHOC� ¨å67 ÂU� cM� ‰ö��ô« X�� UN�ô l�«Ë d�√
 WHC�« r{ Ê_ ÷—_« vK� l�«uK� rO�d� u� ÊdI�« WIH� w�

Æ‰ö��ô« ŸËdA� s� ¡e�
 s�  ¨f??�√  WO�uON�  WO�ö�≈  —œUB�  XHA�  ¨p??�–  v??�≈
  «b�u�«  …œU�  l�  r�{_«  u�  U Î�UL��«  ‰ö��ô«  gO�  bI�
 W�dJ�F�«   U�b���«  WA�UML�  WHK��L�«  VzU�J�«Ë  W�u�_«Ë

Æ UN���« v�� vK� WLzUI�«
 500  r{  ŸUL��ô«  Ê√  ¨W�d�F�«  WF�U��«  …UMI�«   d�–Ë
 W�dJ�F�« l�«uL�« v�A� W�d� 40 vK� rNF�“u� r� ¨j�U{
 bzU� UN�√d� W�K� w� s�ü« u�bOH�« d�� Èd�Ë ¨WO�uONB�«

Æw�U�u� nO�√ ÊU�—_« W�O�
 ’d�Ë   UN���«  v��  vK�   U�b���«  ŸUL��ô«  g�U�Ë
 WK�dLK� ‰ö��ô« gO� …œU� rOOI�Ë W��UH� WN�«u� Ÿôb�«
 ¨U�Ë—u� ”ËdO� WN�«uL� UÎO�Ëœ ÎôUGA�« bNA� w��« WO�U��«

Æ «b�bN��« v�A� W�U{ùU�
 w�  rN�√  t�√Ë  ¨årNL�«å?�  ŸUL��ô«  åw�U�u�ò  n�ËË
 UL� ©U�uM�® W�uM��« W�dJ�F�« gO��« WD� w� U Î�b� dO��«

Æ U�b���« lOL� V�«u�
 ÊUFD�  jD�   UO�«b�  s�  ÎU�u�   U�UL��ô«  Ác�  w�Q�
 …bK��«  ‰u�  W�dA�  WK�K�  rOEM��  W�dD�L�«   UM�u��L�«

 ?� vL�� U� Èd�– w� fOL��« Î «b� WK��L�« ”bI�« w� WL�bI�«
Æ1967 ÂU� ”bI�« ‰ö��« Èd�– o�«u� Íc�« å”bI�« Âu�ò

 l�  UÎM�«e�  ¨W�dA��«  WK�K��«  ÁcN�  dOC���«  w�Q�Ë
 W��UDLK� Âu�eL�« åqJON�«  U�UL�ò vL�� U� t��b� ”UL��«
 ¨sOM�u��L�«  U�U���« ÂU�√ „—U�L�« vB�_« b��L�« `�H�

ÆUN�UO�«b� s� WO�bI�  «d�c�� j�ËË
 …dO��  s??�  Îö??�b??�  ÊuJ��  w��«  ¨WK�K��«  oKDM��Ë
 w�  UÎ�uM�  ÊuM�u��L�«  U�cHM�  w��«  W�“«eH��ô«  Âö??�_«
 …bK��«  —«u??�√  v�≈  Îôu??�Ë  ”bI�«  w�d�  s�  ¨WL�bI�«  …bK��«
 œu�UF�« ¨b�b��« ¨qOK��« »«u�√ ÂU�√ ·u�u�« r� s�Ë ¨WL�bI�«

Æ…d�«e�«Ë
 WK�K��«  w�  sO�—UAL�«  ÊS�  ¨sOM�u��L�«  WD��  UÎI�ËË
 s�d��  rNCF�  s�  …b�U���   U�U�L�  ÊuHIO�  W�dA��«
 WO�uONB�« W�B�« …—«“Ë  ULOKF�� sO�e�K� ¨UÎ��dI� nB�Ë
 WO�uONB�« Âö�_« ÊuKL�� r�Ë ¨åU�Ë—u�ò ”ËdOH� WIKF�L�«
  UM�U�Ë   «—UO�  »u���Ë  ¨WL�bI�«  …bK��«  jO��  qJA�

ÆWOIO�u�  U�UL� WK�U� ¨Ÿ—«uA�«

  «bONL��«  dO�u� vK� qLF� Ê√  dN�√ 6  ‰ö�Ë WO�—U��«  …—«“Ë ÂeK� —«d� vK� w�«d�ù«  È—uA�«  fK�� ‚b�
ÆsOD�K� WL�U� U�—U���U� ”bI�« w� Ê«d�ù WO{«d��« …—UH� Ë√ WOKBM� ¡UA�ù W�“ö�«

 w�  WO{«d��«  WO�«d�≈  …—UH�  ”bI�«  w�  WO{«d��«  …—UH�  ¡UA�≈  —«d�  vK�  ‚ÒbB�  w�«d�ù«  È—uA�«  fK��
Æ”bI�«

 —U�≈  w�  p�–Ë  ¨…œU�  14 sLC�L�« —«dI�« «c� vK� ¨sOM�ô« ÕU�� t��K� w� ŸUL�ùU� È—uA�« fK�� ‚b�Ë
ÆÂö��«Ë s�ú� Î «b�bN� qJA�Ë WOz«b� Ê«d�≈ UN�d���« w��« ¨WO�uONB�«  «¡«d�ù« WN�«u�

  U��RL�«  q�  dE��  WHKJ�  WO�ö�ù«  W�—uNL��«  Ê√  vK�  —«dI�«  b�R�  ¨Í—U���«Ë  ÍœUB��ô«  bOFB�«  vK�Ë
ÆWO�uONB�« WOL�d�« dO�Ë WOL�d�« WO�UL�zô«Ë WO�UL�«Ë W�—U���«Ë W�œUB��ô«

 w� œU�H�«ò d��F� w�uONB�« ÊUOJ�« `�UB� w�����« Ë√ w�U�uKFL�« ÊËUF��« s� Ÿu� ÒÍ√ Ê√ vK� —«dI�« b�R�Ë
ÆtO�J�dL�  U�uIF�« b�√ ‰eM�Ë tOK� Êu�UI�« V�UF�Ë ¨åW�—U�L�«Ë ÷—_«

 qOJA�� ¨wL�UJ�« vHDB� ¨WO�«dF�« W�uJ��« fOz— e�Ë√
Æ U�U���ô«  U�U�C�  WLzU�  l{u�  WO�uJ�  WM��

 WM��  qOJA��  e??�Ë√ò  wL�UJ�«  Ê√  w�uJ�  ÊUO�  d??�–Ë
 v�d��«Ë  ¡«bNA�«  ¡UL�Q�  WIO�œ  WLzU�  l??{Ë  v�u��
 ¨WO�FA�«   U�U���ô«  w�  «uDI�  s�c�«  s�  sO�uFL�«Ë

  Æås�_«  «u� Ë√ sO���L�« s� ¡«u�
 …b�LL�«  …d�H�«  wDG�� UN� jD�L�«  WLzUI�«ò Ê√  ·U{√Ë
 u�U�  s�  dA�  s�U��«  v??�≈  2019  d�u��√  s�  ‰Ë_«  cM�

Æåw�U��«
 bL�F�Ë Âö�ù« qzU�Ë w� dAM�� WLzUI�«ò Ê√ v�≈ —U�√Ë
 i�uF�Ë  rN�  —U���ô«  …œU??�≈Ë  ¡«bNA�«  r�dJ��  ÎU�U�√

  ÆårNKz«u�

 WM�K�  WLNL�«  ◊U???�√  wL�UJ�«ò  ÊS??�  ¨ÊUO�K�  ÎU??I??�ËË
 WLzUI�«  Ác??�  l??{Ë  WLN�  t��JL�  WD��d�  WB ÒB���
  ULEML�«Ë  WHK��L�«  W??�Ëb??�«   U��R�  l??�  ÊËUF��U�
 …œ—«u�«  U�uKFL�« W�œ ÊULC� WMO�d�« WO�Ëb�«Ë WO�«dF�«

  ÆåUNO�
 bN�  ‰Ë√  ¨U�“U��≈  bM�  ÒbF�  WLzUI�«  Ác??�ò  Ê√  l�U�Ë
 WO�K�  w�Ë  ¨ U�U���ô«  U�U�{  oO�u��  w�«d�  wL�—
 Í—«“u??�«  ÃUNML�«  UNMÒLC�  w��«  WO�U�_«  œu�u�«  b??�_
 WK�U�  WKL��  ŸËd??A??�«®  ?�  oKF�L�«Ë  wL�UJ�«  W�uJ��
 XI�«—  w��«  nMF�«  À«b??�√  ÊQA�  W??�¡U�L�«Ë  w?? ÒBI�K�
 W��UFL�  qHJ��«Ë  ¡«bNA�«  qz«uF�  ÂUL��ô«Ë  ¨ U�U���ô«

Æå©v�d��«



عربيات / دوليات 6
رأت مصادر دبلوماسية 

أن قدرة تركيا على 
حماية ما حققته في 

ليبيا دون تحّمل 
تبعات داخلية إلرسال 

وحدات من الجيش 
التركي يستدعي نقل 

كل الوجود العسكري 
للجماعات المسلحة في 

سورية نحو ليبيا. وقالت 
إن تركيا أرادت استعمال 
ورقة القوة التي خسرت 

الحرب بسببها في 
سورية لتربح دوراً 

في ليبيا وهي عنوان 
الشرعية الدستورية.

كوالي�سكوالي�س ظريف: ل يحّق لأميركا الإخالل بالتجارة القانونّية

والبرلمان الإيرانّي يقّر »مادة« لمواجهة اإجراءات »اإ�سرائيل« العدائّية
جواد  محمد  اإليراني،  الخارجية  وزير  قال 
ستتواصل  القانونية  »التجارة  إن  ظريف، 
لها  يحق  ال  وأميركا  العالمي،  الصعيد  على 

اإلخالل بالتجارة القانونية.
خلفية  على  ظريف  تصريحات  وج��اءت 
اإليرانية  الس��فن  ض����د  األخ��ي��ر  التهديد 
أن  م��ؤك��داً  ح��ال��ي��اً،  ف��ن��زوي��ال  إل��ى  المتجهة 
للعالم  خطراً  تشكل  األميركية  »السياسة 
أو  واح����دة  دول���ة  ع��ل��ى  يقتصر  وال  أج��م��ع 

دولتين«.
وُيشار إلى أنه عقب انتشار بعض التقارير 
بعرقلة  األميركيين  المسؤولين  تهديد  حول 
إلى  المتجهة  اإليراني  الوقود  ناقالت  مسار 
اإلي��ران��ي،  الخارجية  وزي��ر  بعث  فنزويال، 
لألمم  العام  األمين  ال��ى  أم��س،  أول  رسالة 
فيها  محذراً  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 
إرسال  في  المحتملة  أميركا  تحركات  بشأن 
للتدخل  الكاريبي  منطقة  إل��ى  بحرية  ق��وة 
إلى  اإليراني  الوقود  نقل  بعملية  واإلخ��الل 

فنزويال.
القانونية  غير  التهديدات  ظريف  وصف 
أميركا  جانب  من  واالستفزازية  والخطيرة 
وخطر  البحرية  القرصنة  من  ض��رب  بأنها 
جسيم يتهدد السالم واألمن الدوليين، مجدداً 
إزاء  األميركية  الحكومة  بمسؤولية  التذكير 
من  وبأنه  قانوني،  غير  إج��راء  أي  تداعيات 
وضرورية  مناسبة  تدابير  اتخاذ  إيران  حق 

لمواجهة هذه التهديدات.
اإليراني،  الخارجية  وزي��ر  مساعد  وح��ذر 
ضد  تهديد  »أي  أن  من  عراقجي،  عباس  سيد 
عاجالً  رداً  سيلقى  اإليرانية  النفط  ناقالت 
تتحمل  بينما  ب���الده،  ج��ان��ب  م��ن  وص��ارم��اً 

اإلدارة األميركية تداعيات ذلك«.
مجلس  ن���واب  ص���ادق  أخ���رى،  جهة  م��ن 
من  السادسة  المادة  على  اإليراني  الشورى 
لمواجهة  جداً«  عاجلة  »بصفة  قرار  مشروع 
السالم  ضّد  »العدائّية«  إسرائيل  إج��راءات 

واألمن.

ت��ع��اون  »أي  ف���إن  ال��م��ادة  ل��ه��ذه  ووف��ق��اً 
سّماه  ما  لمصلحة  تجسس  أو  استخباري 
الكيان الصهيوني، في حكم الحرابة والفساد 
العقوبة  أشد  إنزال  يستوجب  مما  األرض  في 
العالم  قناة  موقع  بحسب  مرتكبه«،  بحق 

اإليرانية.
األولى  المادتين  على  البرلمان  صادق  كما 
وال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ش��روع ق��ان��ون »م��واج��ه��ة 
األمن  ضد  العدائية  اإلسرائيلية  اإلج��راءات 

اإلقليمي والدولي«.
على  القانون،  ه��ذا  من   1 ال��م��ادة  وتنص 
إط��ار  ف��ي  ال��دول��ة،  أج��ه��زة  جميع  »ال��ت��زام 
من  واالستفادة  للنظام  العامة  السياسات 
القدرات اإلقليمية والدولية، بمواجهة األعمال 
الصهيوني  الكيان  بها  يقوم  التي  العدائية 
ض���د ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال��م��ض��ط��ه��د 
اإلسالمية  والجمهورية  اإلسالمية  والبلدان 
السالم  زعزعة  في  المدّمر  ودوره  اإليرانية، 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  واألم��ن 

والممنهجة  النطاق  الواسعة  واالنتهاكات 
الحرب،  جرائم  ذلك  في  بما  اإلنسان،  لحقوق 
اإللكترونية،  والحرب  اإلرهابية،  واألعم���ال 
والمحظورة  الثقيلة  األسلحة  واستخ���دام 
البشري،  الحصار  وفرض  المدني���ين،  ضد 
الشعب  وتشريد  المس���توطنات،  وإق��ام��ة 
أخرى  أجزاء  ضم  ومخ���ططات  الفلس���طيني، 
من األراض���ي الفلس��طينية، واستمرار احتالل 
)ال��ج��والن(  س��وري��ة  م��ن  وأج���زاء  فلسطين 

ولبنان واألراضي المحتلة«.
الترتيبات  اتخاذ  على   2 المادة  تنص  كما 
افتراضية  قنصلية  أو  سفارة  إلنشاء  الالزمة 
أشهر  ستة  غضون  في  القدس(  )في  إيرانية 
إلى  النتائج  ورف��ع  القانون  هذا  اعتماد  من 
وزارة  وتلتزم  إلق��راره��ا،  ال����وزراء  مجلس 
ال��خ��ارج��ي��ة ب��ات��خ��اذ اإلج������راءات ال��الزم��ة 

بالتشاور مع البلدان األخرى.
القومي والسياسة  وكان عضو لجنة األمن 
جواد  محمد  اإليراني،  بالبرلمان  الخارجية 

مادة  »حذف  عن  كشف  نوبندجاني،  جمالي 
اإلسرائيليين  الرياضيين  مع  المنافسة  حظر 

من مشروع هذه اللجنة«.
تصريحات  في  جاني،  نوبند  النائب  وقال 
جرى  التي  »الفقرة  إن  األحد،  يوم  صحافية، 
حظرت  والتي  عش���رة  الح���ادية  هي  حذفها 
منافسة  اإليراني���ين  ال��ري��اض��ي��ي��ن  ع��ل��ى 
أن  مضي���فاً  اإلسرائيلي���ين«،  خصومهم 
عقدتها  جلسة  في  جاء  الفقرة  هذه  »ح��ذف 
في  الخارجية  والسياسة  القومي  األمن  لجنة 

البرلمان«.
وأض�����اف ال��م��س�����������ؤول اإلي����ران����ي، أن 
أم��ام  تتراجع  ل��ن  اإلس��الم��ي��ة  »الجمهورية 
ذري��عة  تع��طي  أن  تري��د  ال  لكن���ها  إسرائيل، 
االتحادات  في  ووكالئ���ها  إلس��رائيل  مكتوبة 
الفقرة  »ب��ق��اء  أن  إل��ى  مش��يراً  العالمية«، 
يمكن  القانون  مشروع  من  عشرة  الحادية 
اإليرانية  ال��ري��اض��ة  تعليق  إل��ى  ي��ؤدي  أن 

بالكامل«.

سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزي��ر  قال 
شكوك  لديها  »روسيا  إن  أم��س،  الف��روف، 
في أن تقوم الواليات المتحدة بتنفيذ خطط 
لنقل سالح نووي أميركي إلى بولندا والتي 

تقع بالقرب من الحدود الروسية«.
عبر  صحافي  مؤتمر  في  الف��روف  وق��ال 
مباشراً  انتهاكاً  ه��ذا  »سيكون  الفيديو، 
الناتو،   - روسيا  التفاق  األساسية  للوثيقة 
الذي تعّهد بموجبها حلف الناتو بعدم نشر 
الجدد  األعضاء  أراض��ي  في  نووية  أسلحة 

بحلف شمال األطلسي سواء في تلك اللحظة 
أو في المستقبل... أشّك في أن تبدأ مثل هذه 

اإلجراءات من الناحية العملية«.
كما أشار الوزير في هذا الصدد، إلى »مدى 
الدول  في  المتحدة  الواليات  سفراء  حرية 
بالدهم  موقف  ليس  تحديد،  في  األوروبية 
فحسب، بل وإمالء موقف الدولة المضيفة«.

ن��ائ��ب وزي��ر  أع��ل��ن  وف��ي س��ي��اق متصل 
ريابكوف،  سيرغي  ال��روس��ي،  الخارجية 
المتحدة  الواليات  خطط  أن  االثنين،  أمس 

»بي  ن��وع  م��ن  معدلة  قنبلة  إن��ت��اج  ل��ب��دء 
األسلحة  61-12« تزيد من خطر استخدام 

النووية.
قد  الروسية،  الخارجية  وزارة  وكانت 
تعمل  المتحدة  ال��والي��ات  أن  م���راراً  أك��دت 
النووية  ترسانتها  تحديث  على  بنشاط 
بين  الفاصل  الخط  يزيل  م��ا  التكتيكية، 

األسلحة التكتيكية واالستراتيجية.
وصّرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس 
االتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، 

في فبراير الماضي، بأن التدريبات األميركية 
تمّهد  ألوروب��ا،  روسية  »ضربة«  صد  على 
في  جديدة  نووية  أسلحة  لنشر  الطريق 

القارة.
خاصة  وث��ي��ق��ة  ف��ي  ورد  أن���ه  وي��ذك��ر 
المتحدة  الواليات  أن  النووية،  بالسياسة 
ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها 
من األسلحة النووية الروسية المتنامية، في 
خطوة يقول بعض منتقديها إنها قد تزيد من 

خطر حدوث سوء تقدير بين البلدين.

األميركية  أن«  أن  »سي  محطة  كشفت 
مايك  األم��ي��رك��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  »وزي���ر  أن 
بيع  ف��ي  تحقيق  دع��م  رف��ض  بومبيو، 
المفتش  بدأه  للرياض،  أسلحة  واشنطن 
لينيك،  ستيفن  ل��ل��وزارة  السابق  العام 

والذي أقيل مؤخراً من منصبه«.
لجنة  رئيس  نائب  عن  القناة  ونقلت 
في  النواب  بمجلس  الخارجية  الشؤون 
الكونغرس إيليوت إنغل، قوله إن »لينيك 
تحقيقاً  طلبه،  على  ب��ن��اء  ي��ج��ري  ك��ان 
من  دف��ع��ة  المتحدة  ال��والي��ات  بيع  ف��ي 
األسلحة بقيمة 8 مليارات دوالر للسلطات 

السعودية«.
أعلنت،  ترامب  »إدارة  إن  إنغيل  وقال 
في العام 2019، فرض حالة الطوارئ في 
البالد خصيصاً لتفادي ضرورة الحصول 
صفقة  على  ال��ك��ون��غ��رس  م��واف��ق��ة  على 
األسلحة«، مضيفاً أنه »ال يستبعد حدوث 
ذلك  في  بما  الموضوع،  هذا  في  تجاوزات 

من قبل بومبيو«.
في  أن«  أن  ال���«س��ي  م��ص��ادر  وق��ال��ت 

رفض  الخارجية  »وزي��ر  إن  الكونغرس، 
لقاء لينيك، الذي كان يريد أن يطرح عليه 
الذي  تحقيقه  إطار  في  األسئلة،  من  عدداً 

كان قريباً من االنتهاء منه«.

صحيفة  مع  مقابلة  في  بومبيو  وق��ال 
أمس،  أول  نشرت  ب��وس��ت«،  »واشنطن 
بإقالة  ترامب  دونالد  الرئيس  نصح  إنه 
لوزارة  العام  المفتش  منصب  من  لينيك 

واجباته  يؤدي  يكن  لم  ألنه  الخارجية، 
»كما ينبغي«، دون الكشف عن تفاصيل.

لديه  أن  ت��رام��ب  أع��ل��ن  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ك��رئ��ي��س أن أض���ع ح��داً  »ال��ح��ق ك��ام��الً 
إرادته  بصراحة  مبدياً  المفتش،  لمهام« 
الذين  العامين  المفتشين  من  »التخلّص« 

عّينهم سلفه الديمقراطي باراك أوباما.
حيث  ب��األم��ر،  الديمقراطيون  ون���ّدد 
نانسي  النواب  مجلس  رئيسة  اعتبرت 
وقف  الرئيس  على  »ينبغي  أنه  بيلوسي 
ه��ذه ال��ع��ادة ب��ات��خ��اذ ت��داب��ي��ر م��ض��ادة، 
لمصلحة  يعملون  موظفين  من  واالنتقام 

األميركيين«. سالمة 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  وكان 
إل��ي��وت  األم��ي��رك��ي  ال��ن��واب  مجلس  ف��ي 
قد  مينينديز،  ب��وب  والسيناتور  إنغل، 
األميركي  الرئيس  إقالة  في  تحقيقاً  فتحا 

للمفتش العام لوزارة.
»الديمقراطيان«  المسؤوالن  وأب��دى 
اإلقصاء  على  اعتراضهما  لهما  بيان  في 

بالقول إنه »ألسباب سياسية«.

األوروبية،  المفوضية  قال متحدث باسم 
إن »الوقت الحالي ليس مناسباً إللقاء اللوم 
ضّد  الدولي  التعاون  تقويض  أو  أحد  على 
األوروبي  »االتحاد  أن  إلى  مشيراً  كورونا«، 

يدعم جهود منظمة الصحة العالمية«.
المفوضية  ب��اس��م  المتحدث  وأض���اف 
الصحافيين  أسئلة  على  رّده  في  األوروبية 
موقف  حول  بروكسل،  في  صحافي  بمؤتمر 
ال��والي��ات  تهديد  م��ن  األوروب����ي  االت��ح��اد 
الصحة  منظمة  تمويل  ب��وق��ف  المتحدة 
فيها،  عضويتها  تقييم  وإع���ادة  العالمية 
األوروب��ي  االتحاد  بأن  وقلنا  »سبق  قائالً: 
يدعم الجهود الدولية والبحث المشترك عن 
الحل لهذه المشكلة   . واآلن أكثر من أي وقت 

آخر من المهم أن نقف متضامنين. 
إللقاء  المناسب  ال��وق��ت  ه��و  ليس  ه��ذا 
اللوم على أي شخص، أو تقويض التعاون 
منظمة  يدعم  األوروب���ي  االتحاد  ال��دول��ي.. 
لمكافحة  جهودها  في  العالمية  الصحة 

الوباء وقدم التمويل لدعم هذه الجهود«.
كما أعرب المتحدث عن الموقف األوروبي 

منظمة  حول  االتحاد  »ض��رورة  إلى  الداعي 
هذا  هزيمة  أج��ل  م��ن  العالمية  الصحة 

الفيروس معاً«.
الرئيس  وّجه  أمس،  سابق  وقت  وفي 
األميركي، دونالد ترامب، كتاباً إلى المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس 
»إذا  بأنه  أدهانوم غيبريسوس، هّدد فيه 
لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإدخال 
غضون  في  كبيرة  جوهرية  إص��الح��ات 
التجميد  سيحول  المقبلة،  يوماً  الثالثين 
المتحدة  ال���والي���ات  لتمويل  ال��م��ؤق��ت 
تجميد  إل��ى  العالمية  الصحة  لمنظمة 
بالده  عضوية  في  النظر  وسيعيد  دائ��م، 

المنظمة«. في 
سابق،  وقت  في  ترامب  إدارة  وأص��درت 
وزارة  في  المخابرات  إدارة  إلى  تعليمات 
ال��دف��اع األم��ي��رك��ي��ة ووك��ال��ة ال��م��خ��اب��رات 
السلطات  كانت  إذا  ما  لمعرفة  المركزية 
الصينية ومنظمة الصحة العالمية تخفيان 
جائحة  وب��داي��ة  م��ص��در  ح��ول  معلومات 

»كوفيد19-«.

األميركية،  الخارجية  وزارة  أف���ادت 
إلى  الخاص  األميركي  المبعوث  بتوجه 
الدوحة  إلى  زاد،  خليل  زلماي  أفغانستان 
»طالبان«  ح��رك��ة  ممثلي  للقاء  وك��اب��ل، 

أفغان. ومسؤولين 
وأوضحت الخارجية األميركية في بيان، 
أن خليل زاد سيبحث مع ممثلي »طالبان« 
بشأن  الضرورية  الخطوات  الدوحة،  في 
والحركة،  واشنطن  بين  االتفاق  تطبيق 
داخلية  مفاوضات  وبدء  العنف  من  والحّد 
كابل  في  سيلتقي  كما  األفغان،  الفرقاء  بين 
المسؤولين األفغان، من أجل الدفع بعملية 

السالم، بحسب البيان األميركي.
وحركة  المتحدة  ال��والي��ات  ووّق��ع��ت 
اتفاق »السالم في أفغانستان«،  »طالبان« 
القطرية  العاصمة  ف��ي  ش��ب��اط،   29 ف��ي 

أميركا  تخفض  بأن  يقضي  والذي  الدوحة، 
 8600 إلى  أفغانستان  في  قواتها  لعديد 
وأن  االتفاق،  من  يوماً   135 خالل  جندي 
حلف  وق��وات  األميركية  القوات  تستكمل 
من  انسحابها  »الناتو«،  األطلسي  شمال 

14 شهراً. أفغانستان خالل 
وتأتي هذه الزيارة، غداة توقيع الرئيس 
لتقاسم  ات��ف��اق��اً  غ��ن��ي  أش���رف  األف��غ��ان��ي 
يوم  عبدالله،  عبدالله  خصمه  مع  السلطة، 

األحد، ُينهي خالفاً استمر لشهور.
الله  ي���رأس ع��ب��د  االت���ف���اق،  وب��م��وج��ب 
الوطنية  للمصالحة  األع��ل��ى  »المجلس 
أعضاء  نصف  بتعيين  ويقوم  األفغانية«، 
المجلس،  رئاسة  عبر  ويتولى  الحكومة. 
المزمعة  السالم  محادثات  على  اإلش��راف 

مع حركة »طالبان«.

رو�سيا تعّلق على خطط اأميركا لن�سر اأ�سلحة نووّية بالقرب من حدودها

»�سي اأن اأن« تك�سف عن موقف بومبيو 

من التحقيق ب�ساأن �سفقة اأ�سلحة مع ال�سعودّية

المفو�سية الأوروبّية: علينا دعم منظمة ال�سحة 

والوقت لي�س منا�سبًا لإلقاء اللوم على اأحد 

المبعوث الأميركّي يتوّجه اإلى الدوحة وكابل

للقاء »طالبان« والم�سوؤولين الأفغان

اقتراح خطة فرن�سّية األمانّية للنهو�س القت�سادّي 
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بقيمة  نهوض  خطة  وبرلين  باريس  اقترحت 
االقتصادية  لآلثار  للتصدي  يورو  مليار   500
أغرق  الذي  كوفيد19-  وباء  تفشي  عن  الناجمة 
من  أكثر  بحياة  وأودى  تاريخي  ركود  في  القارة 

العالم. في  شخص  ألف   315
جين  شي  الصيني  الرئيس  أك��د  جهته،  من 
فيروس  ضد  ب��الده  ت��ط��ّوره  لقاح  أّي  أن  بينغ 
العالمية  »للمصلحة  سيكون  المستجّد  كورونا 
أوروبية  أميركية  خصومة  خضّم  في  العامة«، 

حول لقاح مستقبلي.
الموضوع  حول  التسويف  من  أسابيع  وبعد 
أوروبا  شمال  دول  بين  بمواجهة  يتسّبب  الذي 
أخرى  جهة  من  أوروب��ا  جنوب  ودول  جهة،  من 
الفرنسي  الرئيس  فتح  أوروبا،  بانقسام  ويهّدد 
أنغيال  األلمانية  والمستشارة  ماكرون  إيمانويل 

ميركل المجال أمام تشارك الديون في القارة.
فقد اقترحا خالل مؤتمر صحافي عبر الفيديو 
الدعم  ه��ذا  األوروب��ّي��ة  المفوضّية  »ت��م��ّول  أن 
للنهوض االقتصادي عبر االقتراض من األسواق 
باسم االتحاد األوروبي، قبل تحويل هذه األموال 
إلى الدول األوروبية والقطاعات والمناطق األكثر 

تضرراً«.
األولوية  »إعطاء  إلى  أوروب��ا  ماكرون  ودع��ا 
إلى  مشيراً  الصحي«،  القطاع  ف��ي  للتنسيق 
للكمامات  مشتركة  مخزونات  توافر  »ض��رورة 
المشتركة  الشرائية  وال��ق��درات  والفحوصات 
وقاية  وخطط  واللقاحات  للعالجات  والمنسقة 
إلحصاء  مشتركة  وأساليب  لألوبئة  مشتركة 

الحاالت«.
اإلع��الن  بهذا  األوروب��ي��ة  األس���واق  ورّح��ب��ت 
فرانكفورت  بورصات  في  كبير  ارتفاع  وُسّجل 
%5،6 وباريس ب�%5،1 ومدريد بنسبة  بنسبة 
ميالنو  بورصة  وفي  ب�4،29%  ولندن   4،7%

بنسبة 3،26 % .
مجمل  إقناع  وميركل  ماكرون  على  ويبقى 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باقتراحهما. 
ُتمنح  ب��أن  أم��س،  أول  مساء  النمسا  وطالبت 
قروض  شكل  على  األوروبي  االتحاد  مساعدات 

وليس إعانات.
وفي جنيف، افتتح األمين العام لألمم المتحدة 
لمنظمة  اجتماعاً  أمس،  أول  غوتيريش  أنطونيو 
الصحة العالمية ُيفترض أن يبحث اإلصالحات 
 194 والثالثاء  االثنين  فيها  ويشارك  الالزمة 
»العالم  أن  معتبراً  الفيديو،  خدمة  عبر  دول��ًة 
االستراتيجيات  لتباين  باهظاً  ثمناً  اليوم  يدفع 

تجاه تفشي الوباء«.
رغم التصعيد في التوتر بين واشنطن وبكين، 
باإلجماع  تقّر  أن  ف��ي  المشاركة  ال��دول  تأمل 
م��ش��روع ق��رار ق��ّدم��ه االت��ح��اد األوروب���ي يطلب 
تتخذها  التي  لإلجراءات  تقييم«  عملية  »إطالق 

منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.
أن  أزار  اليكس  األميركي  الصحة  وزير  ورأى 
الحصول  في  »فشلت  العالمية  الصحة  منظمة 
العالم،  إليها  يحتاج  التي  المعلومات  على 

وفشلها تسبب بخسارة عدد كبير من األرواح«.
العالمية  الصحة  منظمة  ع��ام  مدير  ووع��د 
يتعّرض  الذي  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس 
التي  ال��دول  بعض  جانب  من  كثيرة  النتقادات 
تحقيق  بإطالق  الصين،  من  قريب  بأنه  تتهمه 
األممية  المنظمة  استجابة  ح��ول  »مستقل« 
أقرب  »في  المستجد  كورونا  فيروس  النتشار 

وقت مناسب«.
وفي الواليات المتحدة، أعلنت شركة موديرنا 

للتكنولوجية الحيوية، وهي إحدى المجموعات 
عن  لقاح،  إليجاد  السباق  في  ج��داً  المتقّدمة 
للقاحها  مشّجعة  لكن  ج���داً  أول��ي��ة  »ن��ت��ائ��ج 
تجارب  قبل  متطّوعين،  ثمانية  لدى  التجريبي 

على نطاق واسع مرتقبة في تموز«.

كل  في  السلطات  تبذل  لقاح،  إيجاد  وبانتظار 
العجلة  تحريك  لمحاولة  جهوداً  العالم  أنحاء 
المستجّد  انتشار كورونا  االقتصادية رغم تزايد 
أفريقيا  وجنوب  والهند  البرازيل  في  خصوصاً 

والمخاوف من موجة ثانية من العدوى.
»نجحت  أنها  الروسّية  السلطات  أعلنت  وإذ 
بكورونا  اإلص��اب��ات  ع��دد  ازدي��اد  من  الحّد  في 
حيث  من  العالم  في  دول��ة  ثاني  في  المستجّد 
عدد اإلصابات«، إال أن الوضع في البالد ال يزال 

المناطق. يتغّير بحسب 
أول  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأق��ّر 
جمهورية  في  خطيرة  مشاكل  ب�«وجود  أمس، 
أق��ّرت  حيث  ال��ق��وق��از،  ف��ي  الفقيرة  داغ��س��ت��ان 
السلطات بمئات الوفيات يرّجح أنها ناجمة عن 

كوفيد19-«.
أول  عالمي،  اقتصاد  ثالث  اليابان،  وأك��دت 
أمس، أنها »دخلت في ركود على غرار دول عدة 
أنها »ستغلق جبل فوجي  قبلها«. وأعلنت أيضاً 
فيروس  انتشار  بسبب  المتنزهين  أمام  الشهير 

المستجد«. كورونا 
قهوة  باحتساء  االستمتاع  باإلمكان  وأصبح 
المقاهي  أرصفة  على  مجدداً  الشهيرة  اسبرسو 
القديس  كاتدرائية  أع��ادت  حيث  إيطاليا،  في 

بطرس في روما فتح أبوابها. 
أبوابه  األكروبوليس  فتح  أثينا،  في  وكذلك 
القارة األكثر تضرراً  الزوار لتتجاوز أوروبا  أمام 
تخفيف  من  جديدة  مرحلة  االثنين  الوباء،  من 

إجراءات العزل.
تاماً على  في روما، في أول دولة تفرض عزالً 
لرؤية  سعادتهم  السكان  يخف  ل��م  سكانها، 

المتاجر والمقاهي تعيد فتح أبوابها.
إج��راءات  ُتفرض  كافة،  العالم  أنحاء  وف��ي 
عدد  ارتفاع  تجّنب  لمحاولة  اجتماعي  تباعد 
رسمت  نيويورك،  ففي  بالمرض.  المصابين 
إدارة حديقة بروكلين دوائر هائلة تسمح للناس 
على  الحفاظ  مع  العشب  على  داخلها  بالتمّدد 

المطلوبة بينهم. المسافة 
أيار  نهاية  حتى  الهند  م��ّددت  المقابل،  في 
إجراءات العزل السارية منذ نهاية آذار. وتسجل 
البالد أعلى زيادة في حصيلة اإلصابات اليومية 

للوباء منذ بدء األزمة.
 1،3 ُيَعد  ال��ذي  البلد  هذا  سلطات  وتطّرقت 
»لتسهيل  اإلج��راءات  تخفيف  الى  نسمة  مليار 

االقتصادية«. األنشطة 
على غرار إيطاليا واليونان، تواصل دول عدة 

أخرى إجراءات تخفيف العزل.
وعاد بعض الطالب الثانويين في فرنسا الى 
تضررا  األق��ل  المناطق  في  فقط  لكن  ال��م��دارس 
الى  ايضا  الطالب  ع��اد  بلجيكا  وف��ي  بالوباء. 

المدارس.
بالدنمارك  م��روراً  وأذربيجان  البرتغال  في 
المطاعم  ف��ت��ح  دول  ع���دة  أع����ادت  وأل��م��ان��ي��ا، 
والمقاهي بينها البييرغارتن الشهيرة في الهواء 

الطلق في بافاريا.
الدوري  استئناف  بامتياز  األلمان  حظي  وقد 
خلف  األسبوع  نهاية  في  القدم  لكرة  المحلي 

أبواب مغلقة للمرة االولى في زمن الوباء.

تقرير �إخباريتقرير �إخباري
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7 ≥«≤–

ábÉ£ÑdG iƒ°S º¡d Ω qó≤J ºd z¿hDƒ°ûdG{h ¥Qh ≈∏Y ôÑM 220/ 2000 ¿ƒfÉb ...á°û qª¡e áëjô°T á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G hhP

kÉjƒæ©eh kÉ«°ùØf ºgô«eóJ »a ºgÉ°ùj á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP ™e »WÉ©àdG Üƒ∏°SCGh ...¬àbôMCGh kÉfƒfÉb äQó°UCG ádhódG :»°TÉjQ Ó¡f

  kÉeÓc ∫Gõj ’ ∞«XƒàdG »a ájƒdhC’G áeóîdG ¢ù∏ée »a ø«ëLÉædG ø«bƒ©ªdG ¢UÉî°TC’G AÉ£YEG øY ΩÓµdG :¢ù«≤∏dG ÉfÉØ∏«°S

  U�UO��ô«  ÍË–Ë  ¡«bNA�«  d�«  W�U�—  W��R�  W�Oz—  w�U�—  öN�   d���«  UN�N�  s�
 U�  w�  UN�UO�ËR��  qÒL��  W�Ëb�«  vK�  ÒÊ√  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  W�U��«
 ?� Y�b� w� X�U�Ë ¨‚—Ë vK� Î«d�� vI�� ô w� sO�«uI�« qOFH� ‰ö� s� W��dA�« ÁcN� qB��
 …bF� bzU� «c�Ë ¨ÊUM�� w� …dOIH�« WI�D�« sL{ …d�J� ÊËb�«u��  U�UO��ô« ËË–ò ∫å¡UM��«ò
 ¡«d� rNKLF� t� ÎUO�U� Î «bM� b�� ô qLF�« ‚u� ÒÊ√ UL� ÊUM�� w� W�UD��« —UA��« U�“d�√ ¨»U��√
 tKFH� U� Òq�Ë ¨eÒO� ÒÍ√ rNDF� r� W�Ëb�« ÒÊ√ p�– v�≈ n{√ ¨WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«  U�“_«
 rN�M� 220Ø2000 Êu�U� Îö�� ¨‚—Ë vK� Î«d�� vI�� w�U��U�Ë ¨UNIÒ�D� ôË sO�«uI�« —bB� UN�√
 gOF� Ê√ W�H�« ÁcN� sJL� nOJ� ¨UNO� ¡U� U� oO�D� WOHO� w� WKJAL�« sJ�Ë ‚uI��« iF�
 sJ�L�« UNML{ s�Ë UN� WK Ò�RL�« W�O��« d�u� Âb� Òq� w� ¨UN�U�UO��«Ë Â¡ö�� qJA� UN�UO�
  d�u� ‰U� w� qLF�« v�« »U�c�« W�U��«  U�UO��ô« ÍËc� sJL� nO�Ë ¨W{U�d�«Ë rOKF��«Ë
 UL� ¨ÂUF�« ŸUDI�« ÊQ� ÎUF�� «c�Ë WK Ò�RL�«  U�dD�«Ë qIM�« qzU�Ë d�u�� r� ÚÊ≈ ¨qL� W�d� t�

Æå—U�ù« «c� w� …d ÒBI� W�Ëb�« ÒÊ√ wMF�
 74Ë 73  …œUL�«Ë 60  …œUL�«  UNÒL�√Ë œ«u� …b� W�Ëb�«   dD� —u�cL�«  Êu�UI�«  w�ò ∫X�U{√
 `�d��  Ê«   «œUNA�«Ë   ö Ò�RL�«  pKL�  Íc�«  `�dLK�  ÎU�uI�  XD�√  œ«u�  w�Ë  ¨69  …œUL�«Ë
 3%  Òq�_«  vK�  q�I���  Ê«   U� Ò�RL�«  vK�  X{d�Ë  ¨’U��«Ë  ÂUF�«  sO�UDI�«  w�  nzU�u�
 Òr�O� W��M�« Ác� q�I��� ô W��R� Òq� vK� W�«d� X{d�Ë ¨W�U��«  U�UO��ô« ÍË– s�
 WOJK� vK� WO�UL�«Ë qLF�« w�—«“Ë sO� l�Ë ·ö��« ÒÊ√ W�—UHL�«Ë ¨’U� ‚ËbM� w� UNF{Ë
 rN�  d�u��  W�U��«   U�UO��ô«  ÍËc�  t�«bzU�  ÊuJ�  Ê√  ‰b�  ¨tHO�u�  WOHO�Ë  ‚ËbMB�«  «c�
 «c�Ë  ¨—ôËœ  9000  Òb�  v�≈  „d��L�«  ·dD�«  WHK�  qB�  YO�  W�d���  ·«d�√  s�  rN�U�KD��

ÆåWK�u� W�zô sL{ s� jO�� ‰U�� œd��
 W�Ëb�« ¨n�ú� UNO� rNM� n�u� ÒÍ√ Íb�� s�  —«“u�« Òq�  bB� U� «–≈ò ∫w�U�— XF�U�Ë
  U�UDI�« W�U��«  U�UO��ô« ÍË– s� b�√ ÒÍ√ bBI� sO� q� ô ¨t��d�√Ë Êu�UI�«  —b�√
 vK�  ÎU�K�  d�R�  UL�  ¨W�O��  UN�≈  UNM�  ‰UIÔ�  U�  Òq�√  WI�dD�Ë  i�d�U�  t Ó�«u�  qLFK�  WHK��L�«
  «—«“u�« Òq� q�� s� wKF� ÂUL��« „UM� ÊuJ� ÊQ� V�UD� UM� s� ÆÎUO�H� Ád Ò�b� b�Ë t�U�uMF�
 ÁcN�  rOKF��«  WHKJ�  ÒÊ√  v�≈  …—U�ù«  l�  ¨W�ËdA�  ‚uI�  UN�b�  w��«  W��dA�«  ÁcN�  WOMFL�«
 ô mK�L�« «c�Ë ¨qH� Òq� vK� —ôËœ ·ô¬ …dAF�« vD��� ◊U��√ „UM�Ë W�UGK� WFH�d� W��dA�«
 W�Ëb�« s� »uKD� tOK�Ë ¨WO�«—b�« ‰uBH�« o�Ë UL�≈ q�UJ�U� w�«—b�« ÂUF�« vK� t�U���« Òr��

ÆårN� w�U�L�« rKF�« sO�Q�� ”—«b� œU��≈ WO�ËR�� UNI�U� vK� c�Q� Ê√
 ŸUH��ô« Òr�� Ê√ ÊËœ W�UD��« ô≈ W��dA�« ÁcN� ÂÒbI� r� WO�UL��ô« ÊËRA�« …—«“Ëò ∫X�U�Ë
 rN�U�UO��« s� Î «¡e� rN� s Ò�R�  UOFL� „UM� ÒÊ« YO� UNM� vMG� ÊuJ� b�Ë ¡w� ÒÍQ� UNM�
  U�eK��L�«  Òq�Ë rKF�«  sO�Q�  v�≈  …—«“u�«  Ác� bLF� Ê√  w�√d�  Èb�_«  sJ�  ¨UN�UO�UJ�≈  sL{

ÆWON�b��« rN�uI� s� w� w��«
 WO�u��« vK� qLF�« …—«“u�« s� »uKDL�« U�Ë—u� W�“√ Òq� w� ÂuO�«ò ∫WKzU� w�U�— X�œ—√Ë 
 VÚM��� W�U�u�« WOHO� w� rN�b�U�� WN�� ÚÊ« W�U��«  U�UO��ô« ÍËc� Òr�N� ‚d� ‰ö� s�
 ¨rNOK�  sJL�  —d{  Òq�Q�  W�“_«  Ác�  ÒdL�  w�  rN�  WONO�d�  qzU�Ë  sO�Q�Ë  rN�e�  Ë√  ÈËbF�«
 UNO�UF�  s�  Àb���  Âö�ù«  v�≈  X�d�  w��«   UOFL��«  iF�  ÒÊ√  n�RL�«  s�  q�UIL�«  w�Ë
  dB� UL�≈ ÊUM�� Èu��� vK� W�U��«  U�UO��ô« ÍË– l{Ë d�– vK�  Q� r� W�“_« l�
 ‰UH�≈ VOFL�« s� t�_ p�– ‰u�I� dO� w�UF��« «c�Ë ¨UNOK� »u��� Î«b� qOK� œbF� UN�UL��«

ÆåWOFL� ÒqJ� W�U�  «—U���« o�Ë W��dA�« Ác� s� dO�� ¡e�
 W�ËR�� ÊuJ� Ê√ U�u�œ«Ë WO�UL��ô« ÊËRA�« …—«“Ë v�≈ t�u�√ ÂÒbI� U� Òq� bF�ò ∫XL��Ë
 UM�Ë  ¨W�U�≈  t�b�  s�  ÒqJ�  …UO��«  s�  ozö�«  Èu��L�«Ë  rOKF��«Ë  w�B�«  ÊULC�«  s Ò�R�  Ê√Ë
 åÊUH�«ò ?� ÎUO�d� —UJ� w� W�U��«  U�UO��ô« ÍË– b�_ Î«dO�√ UM�Òb� UM�√ v�≈ …—U�ô« V�√

 —u�_«  s�  dO�J�«  dJ���  Ê«  UNMJL�   œ«—«  «–≈  W�Ëb�«  ÒÊ«  Òs�√Ë  ¨wFO��  qJA�  tOK�  qLF�  Íc�«
ÆåW��dA�« Ác� WAOF�Ë …UO� sO��� w� r�U�� w��« WN�UAL�«

 „UM�  ÒÊ≈ò  ‰uI�U�  å¡UM��«ò  ?�  UN�ö�  XKN��U�  ¨s�bFIL�«  œU��«  fOz—  fOIK�«  U�UHOK�  U�√
 o�«dL�« sO�Ë rNMO� …u�� oK�� UL� sO�uFL�« ’U��_« l� w�UF��« WOHO� w� W��U� W�UI�
 »«uM�« fK�� W�K� l� s�«e��U� œU��ô« s� —b� Íc�« ÷«d��ô« ‚UO� w�Ë ¨W�U� W�UF�«
 …d��  cM�  n�dF��«  —b�  sO�ò  ∫fOIK�«  X�U�  ¨W�U�ù«  ÍË–  ’U��_U�  n�dF�K�  …dO�_«
 Òr�  Íc??�«Ë  2000Ø220  Êu�UI�«  —Ëb�  vK�  WM�  20  bF�  t�«  UM�«dG��ô  p�–Ë  UM{d��«
 ¡UM�  t�H�  nKJ�  r�  w�UOM�«  fK�L�«Ë  ÂUF�«  ŸUDI�«  q��  s�  Â«u�_«  Ác�  Èb�  vK�  t�UN��«
 sO�uFL�« ’U��_« ‚uI�� WO�Ëb�« WO�UH�ô« vK� WM� 14 —Ëd� bF�Ë ¨Á—Ëb� ÂUOIK� „d���«
 vK� o�bB�K� UNB ÒB�� W�K� w�UOM�« fK�L�« bIF� r�Ë Êü« v�� UNOK� ‚ÒbB� r� ÊUM��Ë
 WO�UH�ô« Ác� vK� ‚ÒbB� r� W�Ëœ 12 jI� „UM� r�UF�« Èu��� vK� t�« rKF�« l� WO�UH�ô« Ác�
 ŸUL��ö� ÊËbN�� r�«d� ÂuO�« U�Ë—u� W�“√ Òe� w�Ë W�U�� ÒqJ�Ë Æ‰Ëb�« Ác� sL{ s� ÊUM��Ë
 r�U�� Íc�« ÂuNHL�« ”ÒdJ�Ë s�e�« tOK� vC� UM� W��M�U� Íc�« n�dF��« «cN� «u�d�� wJ�
 UM�  ¨ÊU��ù«  ‚uI�Ë  sO�uFL�«  ‚uI��  WO�Ëb�«  WO�UH�ö�  ÎUC�UM�  Ád��F�Ë  ¨d��√  eOOL��U�
 b�b��« n�dF��« —«d�≈ Òr�� U�bF�Ë WO�Ëb�« WO�UH�ô« vK� o�bB�K� fK�L�« lL��� Ê« vÒML��

ÆWO�UH�ô« Ác� o�Ë
 Òq� ¨WOFO�� Ë« W�œU� X�O� UM�U�UO��« ÒÊ√ …dJ� ”ÒdJ� UM�Q�Ë W�U�  U�U� ‰uI� sO�
  «uD�Ë W��U� W�UI� v�« U�c�QO� `KDBL�« «c� ÒÊ« Èd� UM� s�Ë  U�UO��« UN�b� ”UM�«

ÆåUNK� W�UF�« o�«dL�«Ë sO�uFL�« ’U��_« sO� …u�H�« b�e� W��U� WOKL�
  U�—U��  w�  sO��UM�«  sOOF�  rO�«d�  W�uJ��«  lO�u�  ¡b�  s�  Êö�ùU�  qB��  U�  w�  U�√
 ‰u� W�b��« fK�� ULO� ô ¨WOMFL�«  UN��«Ë œU��ô« sO� oO�M��«Ë ¨WO�bL�« W�b��« fK��
 W�b��«  fK��  W�Ozd�  XKB�«ò  ∫fOI�«  X�U�  ¨W�U�ù«  ÍË–  s�  sO��UM�«  »U���«  W�u�Ë√
 bF� «Ë√b�� r� rN�√ wM��U�√Ë ¨W�uJ��« fOz— t�U� Íc�« ÂöJ�« ‰u� UNM� `{u��_ WO�bL�«
 WF��  cM�  fK�L�«  l�  ÁdOC���  UML�  Íc�«  Âu�dL�«  ÒÊ«  t��d�  U�  sJ�Ë  ¨rO�«dL�«  l{u�
 fOzd�« v�« tF�— Òr� Âu�dL�« «c�Ë ¨W�U�ù« Z�œ WOKLF� Òr�� Ê√ V�� w��« WO�ü« ‰ËUM�� dN�√
 Á—«d�≈ ÊuJ� Ê√ V�� w�√d�Ë ¨Á—«d�≈ Òr�� r� Êü« v�«Ë W�uJ�K� ÎU�Oz— ÊU� sO� Íd�d��« bF�

 Æ—U�ù« «c� w� Î «dO�� q�Q� ô UM�« r�— W�u�Ë√
 sO�UDI�« w� U�uJ�« qOFH�� »uKDL�« ‰u� W�«—b� UML�Ë o�� s��ò ∫WKzU� fOIK�« XF�U�Ë
 d�dI��  ÂuI�  Ê«  w�  rNM�  …b�«Ë  ÆÆÆÂUF�«  ŸUDIK�  sO�O�U�√  sO�DI�  U�œÒb�Ë  ’U��«Ë  ÂUF�«
 w�  WO�U��«  WDIM�«Ë  Î̈UI�ô  UN��«“≈  Òr��  w�  oz«uF�«  b�b���  W�UF�«   U��RL�«  W�UJ�  wLOOI�
 w� `�� ‚uFL�« h�A�« ÒÊ« UM{d� u� vMFL�  U�UDI�« Ác� w� sOK�UF�« ÒqJ�  «—bI�« ¡UM�
 »UO�  w�Ë  vM�L�«  eON��  Âb�  w�  WKJAL�«  ÊuJ��  qLFK�  U�  …—«“Ë  w�  t�u��  Òr�Ë  ÊU���ô«

Æå «—«“u�« Ác� w� s�œu�uL�« q�� s� sO�uFL�« ’U��_« l� w�UF��« åXOJO�√ò
  U�UO��«Ë qLF�« o�Ë U�Ë—u� W�zU� Òq� w� W�uJ�K� rNK�� s� W�ÒbIL�«  U�«d��ô« ‰u�Ë
 ¨rN�uI� j��√ qOM� …«œUML�U� ÊËdL��� rN�√ v�≈ fOIK�« X�H� ¨WHK���  U�UD� w� W��«b�«
 ‚uI�  Â«d��«Ë  WO�UH�ô«  vK�  o�bB�K�  WO�U��«  W�uJ��«  UM��U�  Ê√  o��  s��ò  ∫WKzU�
 WO�UO��« WDK��« w� sLJ� WKJAL�« sJ�Ë ¨‚uI��« Ác� r�b� UM� ÎU�ËœË ¨sO�uFL�« ’U��_«
 WO�UO��« WDK��«Ë sO�uFL�« ’U��_« sO� …u�� „UM� ÎUOKF�Ë ”UM�« ‚uI� UNOMF� ô w��«
 r�—Ë ÊUM�� ÊUJ� s� 15% qJA� s�� ¨’U��_« ¡ôR� …U�UF� s� ¡w� ÒÍ√ ·dF� ô w��«
 ¨W��UF�L�«  U�uJ��« ÒqJ� U�UM�Òb�  UHK� ‰ö� s� UM�uI� j��Q� ÍœUM� Êü« v�� ‰e� r� p�–

ÆUM�uI� W�NML� —U�ù« «c� w� WOM�Ë …uD� ÒÍ√ fÒLK�� r� ÂuO�« v�� n�ú� sJ�Ë
  U�H�« d��√ s� ÊuJM� UN�d��� w��« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« —U�ü«Ë U�Ë—u� W�“√ Òq� wH�
 WD� ÒÍ√ b�u� ôË WO�UL��« W�UL� ÒÍ√ pKL� ôË qLF�« s� Êu�Ëd�� ÎU�U�√ UM�_ p�– …—ÒdC�L�«
 Òr�� b� w��« œ«b�ú�  «d�R�Ë œÒb�� wM�“ —U�≈ d�� sO�uFLK�  qL� ’d� sO�Q�� WO�UL��«
 l�«u�«  ÊuJO� «–UL� U�Ë—u� q�� 83% v�« XK�Ë sO�uFL�« ’U��_« Èb� W�UD��« ¨UNOM�Q�
 ÒÊ_ qLF�« vK� s�—œU� dOG�« sO�uFL�« ’U��ú� ÍdN� h ÒB�� sO�Q� Òr�� Ê√ V�� ¨U�bF�
 ÊuJ� Ê√ V�� ¨‚uI��« s� v�œ_« Òb��«Ë WIzö�« …UO��«Ë Â«d��ô« w�b��� WO�U��ù« WLOI�«

ÆåbK��« «c� w�  U�u�Ëú� W�Ëb� „UM�
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 Ê«bL� dO�� ? oOI��

  U�UO��ô« ËË– ‰e� r�Ë 220Ø2000  Êu�U� —Ëb� vK�  Òd� ÎU�U� ÊËdA�
 œÒd�� Êu�UI�« «c� œ«u� XOI� YO� w�UM�K�« lL��L�« w� WAÒLN� W��d� W�U��«

Æ‚—Ë vK� d��
 V�«d� »U���« w� WMOF� …U�«d� „UM� ÒÊ√ v�≈ WO�UM�K�« W�uJ��« X�H� Î «dO�«

 h�� sO��UM�« sO� ÊU� ‰U� w� WO�bL�« W�b��« fK��  U�—U�� w� sO��UM�«
 rO�«dL�« lO�u� —UE��U� ÕdD�« «c� vI��Ë ¨W�U��«  U�UO��ô« ÍË– s� d��√ Ë√
 ÊULC�«Ë rOKF��« sO�Q� ‰u� ŸËdAL�« ‰ƒU���« vI��Ë ¨WOKF� …U�«dL�« ÒÊ√ b�Q�K�

Æ ÒqJ� bK��« Èu��� vK� W�UD��« r�UH� Òq� w� ÎUO��� W�bFL�« W��dA�« ÁcN� w�B�«
 »U��√ v�≈ p�–  e�Ë UM�«—U�H��« vK� W�u�√ ÂÒbI� r� WO�UL��ô« ÊËRA�« …—«“Ë

 Ê√ q�√ vK� t�—«“Ë  UHK� Òq� vK� bF� lÒKD� r� w�U��« d�“u�« ÒÊ√ YO� ¨WOMO�Ë—
ÆwK�I��� q�«u� „UM� ÊuJ�

 º«∏©àdG ø«eCÉàH áeõ∏e ádhódG :»°TÉjQ

 …hòd áªjôµdG IÉ«ëdGh áHÉÑ£dGh

 á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G

 ≥jó°üàd ájƒdhC’G :¢ù«≤∏dG ÉfÉØ«∏°S

 ø«bƒ©ªdG ¥ƒ≤ëd á«dhódG á«bÉØJ’G

»HÉ«ædG ¢ù∏éªdG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh

w�U�—fOIK�«



 ÂuO�«  ¨WO�d��«  W�uJ��«  √b��  Ê√  —ÒdIL�«  s�
 vK� u�O�≈ b� w� sO�—u� ‰Ë√ qOGA� ¨¡UF�—_«
 œËb��«  vK�  ¨UO�d�  w�d�  »uM�  ¨WK�œ  dN�
 œd�  Ê√  bF�  œ«bG�  œÒbN�  Íc�«  d�_«  ¨‚«dF�«  l�

Æ„«d�_« ·ô¬ ŸËdAL�«
 b� ¨ÊU�Ëœ—√ VO� V�— w�d��« fOzd�« ÊU�Ë
 b�«Ë  qOGA�  √b���  …dI�√  Ê√  ¨Ÿu��√  q��  sK�√
 ¨u�U�  19  w�  ¨u�O�≈  b��   UMO�—u�  W��  s�
 ‚«dFK� qB� w��« ÁUOL�« WOL� qKIO� Íc�« d�_«

ÆWK�œ dN� s�
 WO�d��«  W�uJ��«   —d�  Íc�«  ¨b��«  V���Ë
 ¨¡U�dNJ�«  bO�u�  q�√  s�  1997  ÂU�  w�  Á¡UA�≈

ÆW�d� 199 s� h�� n�√ 80 u�� b�dA� w�
  √b�  ¨dO�Q��«Ë  n�u��«  s�   «uM�  bF�Ë
 l�œ  Íc�«  d�_«  ¨b��«  Ê«e�  ¡q�  Î «d�R�  UO�d�
 W�«—e�«  vK� b��« …—uD� s� d�c��K� sOD�U�
 sO�öL�  gDF�U�  V����«  p�c�Ë  ¨WO�«dF�«

ÆÊUJ��«
 ‚«dF�« w� ÁUOL�« hI� ÈÒœ√ ¨2017 ÂU� cM�Ë
 l�œË ¨“—_« W�«—“ dE� q��  «¡«d�≈ –U��« v�≈
 WM�b�   bN�  UL�  ¨rNO{«—√  d��  v�≈  sO�—«e�
 Âb� V��� Î«—uN�  dL��«  U�U���« …dB��«

Æ»dAK� W��U� ÁUO� d�u�
 ÊU�d� ¨ «dH�« dN� V�U� v�≈ ¨WK�œ dN� bFÔ�Ë

 ÍcG�  –≈  ¨sOO�«dF�«  s�  dO�JK�  W��M�U�  …UO��«
 Âb���Ô�Ë  ¨ÁUOL�«   UD��  s�  dO�J�«  Ê«dNM�«

ÆULNO�H{ ‰u� vK� ‰uI��« Íd� ULN�UO�
 W�UIL�«  œËb??�??�«  d��√  s�  u�O�≈  b�  Òb??F?? Ô�Ë
 135  ŸUH�—«Ë Î «d�� 1820  ‰uD� ¨WK�œ dN� vK�
 t{u�  W�U��  —ÒbI�Ë  ¨s�d��uKO�  ÷d�Ë  Î«d��

Æl�d� d��uKO� 300?�
 tzö��«  W??�U??�  w??�  u�O�≈  b??�  V�u���Ë
 d��  ÊuOK�  20.93  s�  »dI�  U�  ÁUOL�U�  ÎUOK�
 ¨¡U�dNJ�«  s�   «ËUGO�  1200  b�uO�Ë  ¨VFJ�
 W�UD�« YO� s� UO�d� w� Òb� d��√ l�«— `�BO�

ÆWO�U��ù«

 (1¢U áªàJ) ... º«gGôHEG AGƒ∏dG
 (1¢U áªàJ) ... ÜÉjO áeƒµM
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Êö�≈
 w�ULA�«  ÊUM��  ¡U�dN�  W�d�  sKF�
 ÷ËdFK�  Ã«—b��«  s�  UA�œUI�«  ?  WKHGL�«
 s�eM��«  …œU??L??�  UA�œUI�«   U??O??�¬  b�Ëe��
  UH�«uL�« o�Ë p�–Ë  ̈WM� …bL�  Ë“UL�«Ë
 d��œ w� …œb�L�« W�—«œù« ◊ËdA�«Ë WOMH�«
 W���  vK�  ‰uB��«  sJL�  Íc�«  ◊ËdA�«
 ·UC�® WO�UM�� …dO� n�√ Êu�L� ¡UI� tM�
 W�d�AL�«  ÊËR??A??�«  …d???z«œ  s??�  ©TVA
 sO�  U�  ’UB���«  w�  W�dA�«  e�d�  w�
 Âu�  q�  s�  Î «dN�  12Ë  ÎU�U��  8  W�U��«
 W�U��«  W�UG�  WFL��«  Âu�  ¡UM���S�  qL�

 ÆÎ «dN� 11
 w� d??�??�« W??�U??�√ w??� ÷Ëd??F??�« Âb??I??�

Æ’UB���« ? UA�œUI�«
 ¡UF�—_« Âu� ÷ËdF�« r�bI� …b� wN�M�
 12  W�U��«  2020  Ê«d�e�  10  tO�  l�«u�«

ÆÎUML{ Î«dN�
UA�œUI�« d�b�
”«u� sL�d�« b�� ”bMNL�«
499 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 p�U�  …—UH�L�«  U���  W�bK�  fOz—  sKF�
 WFD�  ¡«dA�  WB�UM�  ¡«d�≈  s�  w�O�b�
 b�e�  ô  Ê√  vK�  …—UH�L�«  U���  w�  ÷—√
 vK�Ë  l�d�  d��  W�UL�L�  s�  UN��U��
 vK�  p�UL�«  r�S�  …—d��  WB��«  ÊuJ�  Ê√
 e�d� w� WO�u���« t�«—ËQ� ÂbI��« V�d� s�
 ‰UB�ù«  Ë√  wL�d�«  Â«Ëb??�«  ‰ö�  W�bK��«
 W�L� WKN� ‰ö� w�O�b� p�U� fOzd�U�
 15  Êö�ù«  «c�  dA�  a�—U�  s�  Âu�  …dA�

ÆÂu�
 WO�U��« …dLK� dAM� Êö�ù« «c�Ë WE�ö�

 71Ø382281 ∫ n�UN�« r�—
 W�uKDL�«  «bM��L�«

—UIF�« V�U� r�S� pOKL� bM� ≠ 1
W�U�L�« ´ W�—UI� …œU�≈ ≠ 2
—UIFK� …bzUF�« WD�d��« ≠ 3

 …—UH�L�« U��� W�bK� fOz—
w�O�b� l�œË p�U�

 ¨W�uJ�K� wF�«u�« w{«d��ô« dLF�« w� Ëb��
 ÒbF���Ë  Âu�  W�L�«  ‚U��  UN�Oz—  “U��«  w��«

ÆŸu��√ W�L�« Êu�«—UL�
 ¨ UD��  l�—Q�  U�“uH�  W�uJ��«  ÍuI���
 WO�M�_«  Êu??�b??�«  œ«b???�  s??�  n�u��U�  q�L��
  U�U� W�u�Ë_ W�FB�«  öLF�« ◊UO��« kH�Ë
 WO�Ëœ W�“√ VO�d� ÊËœ s� WÒO�UM�K�« „öN��ô«
 ¡U�Ë  WN�«u�Ë  Î̈ö�uN�  UN�  `�uK��«  Òr��  ÊU??�
 WI�d� ‰Ëœ XKA� YO� W�b�Ë ÕU�M� U�Ë—u�
 ÊËœ  s??�  ÒÍuOK��«  ŸU??D??�  œ«œd??�??�«Ë  ¨W??�u??�Ë
 WÒO�U�  WD�  l??{ËË  ¨W??ÒO??�U??�Ë  WÒOzUC�   UF��
 sOO{ËUH�  s�—U��  ‚öD�ô  ”U�_«  XKJ�
 sO��UL�«Ë  w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚ËbM�  s�  q�  l�
 ◊U�Ë√  rÒK��  ULMO�  ¨—bO�  dL�RL�  …U??�d??�«Ë
 r�d�  UNFC�  nF{  ◊UIM�  W�uJ��«  fOz—
 ¨UNOD���  W�uJ��«  w??�  sO�—UAL�«  ¡UHK��«
 nK�  o�«d�  UL�  WÒO�K��«   U�U�D�ô«  U??�“d??�√
 WO�U�   öCF�  Òq??�  s??�  e�F�«Ë  ¨ UMOOF��«
 o�d� vK� UNF{Ë Ë√ ¨sOO�UM�K�« vK� WD�U{
 X��  tF{Ë  Ë√  ·dB�«  dF�  XO����  ¨ Òq��«
 V��  ‚uI�  rOEM�Ë  ¨q???�_«  vK�  …dDO��«
 WN�«u�Ë  ¨·—UBL�«  Èb??�  …b ÒL�L�«  l??z«œu??�«
 w�Ë ¨WÒO�öN��ô« ‚«u�_« w� —UF�_« ¡ö�
 qLF� t�≈ W�uJ��« fOz— ◊U�Ë√ ‰uI� s�ËUM�
 ` Ò�B��  «¡«d�S� Î U��d� UNOK� W�u�√ …—uK��
 ÂÒbI�Ë  ¨ UMOOF��«  nK�  w�  W��U��«  …—uB�«

ÆsOO�UM�K� WÒOAOFL�« WK��_« vK� W�u�√
 ¡«d??�≈  ¨f??�√  t��K�  w??�  ¡«—“u???�«  fK��  —Òd??�
 fK�L�«  nÒK�Ë  „«d�U�u�  W�d�  l�   U{ËUH�
 nK�  WF�U��  d��  Êu??L??�—  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d??�“Ë
 w�� nO�U� WO�—U��« d�“Ë l� ‘uAGL�« ‰uOH�«
 ¨W�dz«e��«   UDK��«  l�   ôUB�ô«  Íd�O�  Íc�«
 qzU�—  q�u��  s�  bO�√Ë  „«d�U�u�  W�dA�  WJ�UL�«

Æ U�UCI�«Ë  «—UA��ô« W�O� v�≈ „«d�U�u�
 „«d�U�u�  Ÿu{u�  w�ò  d��  ‰U�  Î̈ «bOF�  fO�Ë
 U�bF�  s�Ë  ÂUF�«  W�UN�  v��  bIF�«  a��  r��  s�
 qLF�  r�eK��  ÂuI�  s�ò  ·U{√Ë  ÆåWB�UM�  qB��
 24  vK� 24  ¡U�dNJ�«  sO�Q� lOD��� ö� jI� b�«Ë
 ‰U�  ¨w�UI�«  sOMI��«  V��  s�Ë  Æåb�«Ë  qLF�  d��
 w�  qB��  Íc�«  dO�Q��«  WO�U�_«  »U��_«  s�ò

ÆåÊUM�� Ã—U�  «œUL��ô« b�b��
 s�  WÒO��—U�  W�L�  d��  ÷d�  ‰U�L�«  «c�  w�Ë
 ‚UH�ôU�  …b�  ◊UI�  v�«  Î «dOA�  W�dA�«  l�  ‚UH�ô«
  U�«d�  s�  ÎU�b���  ¨ «uM�  Àö�  q�  œÒb��  Íc�«
  ôƒU��  vK�  d��  »U�√  UL�  ÆÁƒUG�≈  r�  ‰U�  w�
 v�«  ‘UIM�«  ‚Òd??D??�  UL�  ‰U�L�«  «c??�  w??�  ¡«—“u???�«
 Ê√  d��  nA�  UM�Ë  ÆjHM�«   PAM�  W��R�  qL�
 22  w�«u�  „UM�  Ê√  UL�  qLF�U�  …ÒdL���  W��RL�«
 ‰uOH�« W�Q�� w� oOI���« s�—Ë ·u�u� sO� ÎUH�u�

Æ UH�«uLK� o�UDL�« dO�
 …—Ëd{ v�« W�K��« ‰ö� ‘UIM�« ‚ÒdD� U�bF�Ë
 ¨q�IL�« Ê«d�e� dN� q�� 2021 ÂUF�« W�“«u� “U��≈

 fOz—  s�  qBH�  Õd�  v�≈  ¡«—“u??�«  fK��  lL��«
 qLF�  ‰u�  d���«  qO��  —UL�ù«Ë  ¡UL�ù«  fK��

ÆUD�u� w�  U�UHM�«
 Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  ÊU??�Ë
 WOL�√ò  vK�  ¡«—“u�«  fK��  W�K�  ÒqN���  w�  e Ò�—
 W��UJ�  —U�≈  w�  Íd��  w��«  WOzUCI�«   UIOI���«
 UN��UN� v�«  UN�u�Ë …—Ëd{ò vK� œÒb�Ë ¨åœU�H�«
 Ê√ ULO� ô ¨‰U�L�« «c� w� WL�U�  U�—UI� dE�M�Ë
 WL�U�  U�—UI� dE�M�Ë Íd�� U� l�U�� ÂUF�« Í√d�«

Æå‰U�L�« «c� w�
 ”U�� ¡«uK�«  ÂUF�« s�ú� ÂUF�« d�bL�« —«“ p�– v�≈
 W�—u��«  UDK��« l� Y��Ë ¨f�√  W�—u� rO�«d�≈
 d�UFL�«Ë V�dN��« nK� UNML{ s�Ë  UHKL�« s� WKL�
 ‰UI��«  Ÿu{u�  l�  q�UF��«  WOHO�Ë  WO�dA�«  dO�
 U�Ë—u� ”ËdO� W�“√ q� w� s�bK��« sO� ’U��_«
 w�«dF�«  ¡«—“u???�«  fOz—  Ê√  bO�√  ÊU??�Ë  ÆÒb���L�«
 fOz—  s�  WÒOL�—  W�U�—  vIK�  wL�UJ�«  vHDB�
 ÂUF�« d�bL�« UNKI� ÂU�√ q�� Êu� ‰UAO� W�—uNL��«

ÆrO�«d�≈ ”U�� ¡«uK�« w�UM�K�« ÂUF�« s�ú�
 r�U� rOF� aOA�« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« VzU� b�√
 l� W�uJ��« t�d�� Íc�« ÷ËUH�K� tK�« »e� bO�Q�
 ‚UH�« v�« q�u��« …b�U� vK� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�
 i�d� sJ� ¨W�œUB��ô«Ë WO�UL�« W�“ú� ‰uK� vK�
  «b�U��  Ë«  ÷ËU??H??�  Í√  j??�—  t�H�  X??�u??�«  w??�

ÆWO�UO� Ë√ WO�U� ◊ËdA�
 Z�U�d�� åw� w� Ë√ò …UM� vK� ’U� —«u� w�Ë
 r�U� bF���« ¨‰U�— U�«“Ë— WKO�e�« l� WO�U�uK�b�
 ‰uB�  ÎUF�u��  ¨ÊUM��  dO�b��  w�Ëœ  —«d�  œu�Ë
 qLF�  Íc??�«  bIM�«  ‚ËbM�Ë  W�uJ��«  sO�  r�UH�
 ‰u�I�  Òb�  v�«  ‰u�uK�  t�Ëd�  nI�  l�—  vK�
 ÊUM��  vK�  jGC�«  …œU??�“  Ê_  Ær�UH��«  s�  t�b�
 ·UF{≈  v??�«  ÍœR??O??�  r�U�  `??{Ë√  U??�  V���
 ¨tzUHK�Ë  tK�«  »e??�  fO�Ë  ÊUM��  w�  rNzUHK�
 W�ËUIL�« —UB� «uFOD��� s� sOO�dO�_« Ê√ Î «b�R�
 l� lO�D�K� WO�d� W�«u� ÊUM�� qF� ôË UN�UF{≈Ë
 W�uEM�  —U�≈  w�  ◊Ëd�  Í√  ÷d�  ôË  åqOz«d�«ò

Æb�b��« j�Ëô« ‚dA�«
 w�  sO�“«u��  s�—U��  w�  dO�K�  r�U�  U??�œË
 l�  WA�UML�«  —U��  ¨WÒO�ö�ù«  WD��«  Ÿu{u�
  l�  W�öF�«Ë  —bO�  s�  …œUH��ô«Ë  bIM�«  ‚ËbM�
 …d�U�L�«  u�  d�¬  —U��Ë  WO�Ëb�«Ë   WO�dF�«  ‰Ëb�«
 Ê√  UM�UJ�S�Ë  UMFHM�  UN�√  bI�F�  w��«  ‰uK��U�
 ÊU�  Ê≈  wK�«b�«  wK�L�«  Èu��L�«  vK�  UN�  ÂuI�
 Ë√  l�—UAL�«  iF�  “U��≈  Ë√  sO�«u�  l�—UA�  d��
 WOMOB�«  U�dA�U� W�UF��ô«Ë  W�—u�  l� q�«u��«
 Ê√  Î «d��F�  ¨W�œUB��ô«  l�—UAL�«  iF�  ¡UA�ù
 W�uJ��«Ë  ¨W�œUB��«  Wz—  ÊUM�K�  W��M�U�  W�—u�ò
 `��  —UO�  r���  X�u�«  iF�  v�≈  W�U��  WO�U��«
 WO�UJ�« …√d��« UN�b� ÊuJ� ô b� ¨W�—u� l�  U�öF�«

Æå»dG�« l� WKJA� „UM� ÊuJ� ô w�
 WO�UO��«   U??�ö??F??�«  qOFH�  l??�  U??M??�√  b???�√Ë
 nA�  UL�  ¨W�—u�  l�  W�œUB��ô«Ë  WO�U�uK�b�«Ë
 W�U�≈  …—ËdC�  W�—u�  s�  r??z«œ  VKD�  s�  r�U�
 fO�Ë  W�uJ�  v??�«  W�uJ�  s�   U�UH�«Ë   U�ö�
 …œU�ù W�—u� œ«bF��« s� ÎUH�U� ¨‚dHL�U�  U�UH�«
 sJL�  ∫ÎUHOC�  ÊUM��  w�  sO�—u��«  sO�“UM�«  q�
 iF�  qO�Q�Ë  W�—u�  vK�  ÍœUB��ô«  ÕUH��ô«

 ‰ËR�� s� r�U� qI�Ë ÆWO�ö��« WO�UO��«  UHKL�«
 lML� w???�Ë—Ëô« œU??�??�ô« s??� —«d??� œu??�Ë w???�Ë—Ë«
 jGC�«  s�  ¡e��  nKL�«  «c�  ¡UI�ù  sO�“UM�«  …œu�

ÆW�—u� w� ÂUEM�« vK� w�UO��«
 W�uJ� w� WO�U��« W�uJ��« ÊuJ� Ê√ r�U� vH�Ë
 W�uJ��« w� Î «dO�Q� »e�K� Ê√ v�« Î «dOA� ¨tK�« »e�
 VK�«  WI�«uL�  ÃU���  —«d??�  Í√Ë  Î «—Òd??I??�  fO�  tMJ�

ÆW�uJ��«  U�uJ�
 ·dB� r�U� W�U�≈ W�Q�� s� »e��« n�u�  s�Ë
 d�_«  «c??�  Ê√  v??�«  r�U�  XH�  W�ö�  ÷U??�—  ÊUM��
 ÆwzUNM�«  —«dI�«  c���  w�Ë  W�uJ��«  d�bI��  œuF�
 ŸU{Ëô« Íœd� WO�ËR�� qÒL��� W�ö� Ê« ÎU�{u�
 r�� œÒb�� s� s�� UM�� sJ� WO�UL�«Ë W�œUB��ô«

 ÆWO�ËR�L�« pK�
 ¨¡UHK��« sO� WO�UO��«  U�ö��« s� tH�u� w�Ë
 ‰U���ô« v�« œU��  UN�� rNOK� s Ó� lOL� r�U� U�œ
 X��� s Ó� q�Ë rN�¡«d� s� s�b�Q�� «u�U� «–« ¡UCIK�
 ÆtK�«  »e�  s�  ÊU�  u�  v��Ë  V�U�OK�  W�«œ≈  tOK�
 V�U�O�  WOzUC�  WN�  fO�  tK�«  »e�  Ê√  ÎU�{u�
 Î«b�R�  ¨WOzUCI�«  …eN�_«  WO�ö�  q�  s�b�UH�«
 d�_«  sL{  œU�H�«  W��UJ�  vK�  qLF�  »e��«  Ê√

ÆWO�UL�d��«Ë WO�u�UI�«
 sO� oO�u�K� »e�K� WLz«œ ÌŸU�� s� r�U� nA�Ë
 XH� tMJ� ¨…œdL�«  —UO�Ë d��«  wM�u�«  —UO��«  tOHOK�
 v�« XH�Ë Æp�– ÊËœ ‰u�� w��«  «bOIF��« iF� v�«
 sJL� Íc�« w�Uzd�« nKL�« s� Y�b��« dJ�L�« s� t�«
 q��  fOzd�«   UH�«u�Ë  tL�UF�  iF�  —uK���  Ê√

 ÆW�—uNL��« W�Uz—  U�U���« b�u� s� s�dN�
 …dJ�L�« WO�UOM�«  U�U���ô« —UO� r�U� b�R� r�Ë
 ÎUH�«Ë  W�U���«Ë  WIO�b�«  ·ËdE�«  Ác�  q�  w�
 w� Íd�u� dOOG� v�« ÍœR� s� UN�«Ë QD��U� U�U�≈

ÆZzU�M�«
 ÊUM�� vK� ÎUOKOz«d�≈ ÎU�dJ�� ÎU�«Ëb� bF���« «–≈Ë
 WN�«uL� W�“uN��« r�√ vK� tK�« »e� Ê√ r�U� b�√

    ÆW�UL� Í√ VJ�—« «–« wKOz«d�ô« ËbF�«
 WFL��«  Âu�  fK�L�«  V�J�  W�O�  lL���  ULO�Ë
 ¨W�I�dL�«  W�UF�«  W�K��«  ‰UL�√  ‰Ëb�  w�  Y��K�
 ·u�  W�K��«  Ê√  å¡UM��«ò?�  WO�UO�  —œUB�   b�«
 `�—_«  vK�  sO�u�  Èb�  vK�  dDH�«  bO�  bF�  bIFÔ�
  U�«d��« s� dO�J�« „UM� Ê√ ULO� ô ¨¡U��Ë ÎU�U��
 v�«  WO�UOM�«  ÊU�K�«  UN��U�√  sO�«uI�«  l�—UA�Ë
 ÎöC� «c� ¨UN�Òd�√Ë UN��—œ Ê√ bF� w�UOM�« fK�L�«
 ÊUL�d��«  v�«  W�uJ��«  UN��U�√  sO�«u�  l�—UA�  s�
 vK�  sOOMFL�«  Ê√  ULO�  ô   U�ö�ùU�  WKB�L�«Ë
 vK�  ÊËœÒb??A??�  WÒO�Ëb�«   U��RL�«Ë  —bO�  j�
 w�UOM�«  fK�L�«Ë  W�uJ��«  sO�  oO�M��«  …—Ëd{
 …—U??�≈  l??�  ¨l�—UAL�«  vK�  WÒO�UL��«  WI�«uLK�
 W�UF�«  W�K��«  w�  ÒdL�  r�   U�«d��«  v�«  —œUBL�«
 uHF�«  Êu�U�  Õ«d��U�  ÊU�K�«  v�«   bO�√Ë  WI�U��«
 fOz—  bIF�  p??�–  v??�«  Æ¡U??�ƒd??�«  WL�U��  Õ«d??�??�«Ë
 ÂuO�«  ÊUFM�  rO�«d�«  VzUM�«  W�“«uL�«Ë  ‰UL�«  WM��
 WO�UL�«  lO{«uL�«  s�  tO�  Àb���  ÎUO�U��  Î«dL�R�
 w��« ‰UL�« WM�� W�K� bF� p�–Ë ¨…ÒdIL�« sO�«dI�«Ë
 ¡«—“u??�«  l�  W�uJ��«  WD�  w�  Y���«  qLJ����
 ÊUM��  ·dB�Ë  W�œUB��ô«   U�ON�«Ë  sOOMFL�«
 WI��ML�« WO�dH�« WM�K�« Ê√ ÎULK� ¨·—UBL�« WOFL�Ë
 ‰«u�_«  œ«œd��«  Êu�U�   Òd�√  W�d�AL�«  ÊU�K�«  s�

 Î«bONL�  W�d�AL�«  ÊU�K�«  vK�  ÷dFO�  W�uNML�«
 l�— sO�«u�  U�«d��« l� W�UF�« W�ON�« vK� t�dD�
 UN�d�√ w��« ŸËdAL�« dO� ¡«d�ù«Ë WO�dBL�« W�d��«

ÆWI�U�  U�K� w� WM�K�«
 w�  Íd�d��«  bF�   W�uJ��«  fOz— ‰Q� p�– v�≈
 Òq��« u� —bO� dL�R� Â«œ U�ò sOO�ö�ù« l� W�œ—œ
 qLF�« Òr�� r� «–UL� Òq��« rNO�≈ W��M�U� `��√ Êü«Ë
 v��  W�OBL�«  U�dE��«ò  t�√  Î «d��F�  ¨åøt�K�d�Ë  t�
 `��√ Î «—UOK� 11 r�b�« ÊU� U�bF� —bO� Â«e��« U�—Òd�

ÆådO�J� q�√ ÂuO�«
 l�«Ë  ÂU??�«  s��Ë  cIML�«  ÊU�  —bO�ò  Ê√  d���«Ë
 ‚ËbM�  U�œuI�  w��«   U{ËUHL�«  l�  Î «b�  VF�
 œd�L�  œUI��ô«  b??�—√  ôò  ·U??{√Ë  Æåw??�Ëb??�«  bIM�«
 Àb��� W�uJ��« w� o�d� q� Ê√ È—√ sJ�Ë œUI��ô«
 r� b�«Ë q�ò WO�UO��«  UN��« v��Ë d�ü« fJF�

ÆåW�œUB��ô« WD��« Ÿu{uL� åw� wJ��
 w��Uz—  ¡UM�√  —bO�  q�d�  s?? Ó�ò  Ê«  v??�≈  —U??�√Ë
 Ê« vK� Î «œbA� ¨åÕö�ù« Òb{ rN�H�√ r� W�uJ�K�
 ÊUM��  w�UF�  WOHOJ�  ÊuJ�  —u�_«  W�—UI�  »uK�√ò
 Ác� l� …bO�  U�ö� ¡UM� UMOK�Ë WO�dF�« ‰Ëb�« l�

Æåw�Ëb�« lL��L�« l�Ë ‰Ëb�«
 fOz—  ÔXM�  `O��ò  ∫‰U�  ¨œËb��«  ‚ö�≈  s�Ë
 Ê_  W�—u�  l�  œËb��«  ‚ö�≈  lD��√  r�Ë  W�uJ�
 å»e��«ò  u�  rNM�  ¡e�Ë  sOO�UM�K�  `�UB�  „UM�
 WN� s� ÆåUNHO�u� Íd�d��« bF� W�UD��« s� d��√
 d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz—  Ê√  Íd�d��«  È√—  ¨Èd�√
 …u�b�U� sOO�O�L�« hB�Ë vJ�ò qO�U� Ê«d��
 Áb� W�dBMF�UN�Ë dOJH��UN� wHJ� U�b� «–≈Ë ¨—«u�K�
 ∫‰U�Ë ÆåsOO�O�L�« ‚uI�Ë sOLK�L�« ‚uI� dOD�
 Ê√  ô  sJ�  ¨s���«  v�≈  b�UH�«  q�b�  Ê√  b�d�  s��ò
 —UO� fOz— s�Ë Æås���« v�≈ w�œü« b�UH�« q�b�
 q�— WO��d� ÊULOK�ò ∫‰U� ¨WO��d� ÊULOK� …œdL�«
 XM� U�ò W�uJ� fOz— ÔXM� U�bM� ∫l�U�Ë Æå‚œU�
 `�UB� t�u� n�Ë√ wO� U� t�_ ¨œËb��« dJ� —œU�

ÆåW�—u� w� sOO�UM�K�« iF�
 W�U�ùU�  ‰Ë_«  oOI���«  w{U�  rK��  ¨p??�–  v�«
 d�b�  vK�  ¡U�œô«  nK�  ¨«dL�  u�√  q�d�   ËdO�  w�
 ¨Ê«bL�  Ê“U�  ÊUM��  ·dB�  w�  W�bIM�«   UOKLF�«
 WH�U��Ë  WKLF�U�  V�ö��«  Âd�  w�  s�d�¬  WF�—√Ë
 «dL�  u�√  d�U�Ë  Æ‰«u�_«  iOO��Ë  W�dOB�«  Êu�U�
 v�«  rN�u�  r�  Ê√  bF�  ¨sO�u�uL�«  l�  t�UIOI��

Æt�dz«œ
 b�bL��  ŸU�bK�  vK�_«  fK�L�«  v??�Ë√  ULO�Ë
 ¨Ê«d??�e??�  7  v��  Í√  sO�u��√  W�UF�«  W��F��«
 W��UML�«   «—«d??I??�«  –U��«  WOK�«b�«  d??�“Ë  nK�Ë
 UL�  ¨dDH�«  bO�  WKD�  w�  W��«u�«   «¡«d??�ù«  ÊQA�
  UH�U�L�« lL� w� œbA��« WOM�ô« …eN�ô« v�« VK�
 b�U�  ¨p�–  oOI���  wK�_«  lL��L�«  l�  ÊËUF��«Ë
 fK��  qN���  w�  »U??�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—
 «uH���� ô√ sOO�UM�K�« «b�F� w� ÂQ��« Íc�« ¡«—“u�«
 bOFM�  ¨ÊU�KH�«  W�U�   dL��«  «–≈  ‰U�Ë  ªU�Ë—uJ�U�
 dO�   «¡«d???�≈  ÷dHM�Ë  q�U�  qJA�  bK��«  ‰UH�≈
 fK��  ”—b??�Ë  Æ—u�ú�  XKH�  Í_  UÎ�œUH�  W�u���
 vK�_« fK�L�« WO�u� fOL��« W�K� w� ¡«—“u�«
 W�“ö�«   «¡«d????�ù«Ë  W��F��«  b�bL�  s??�  ŸU�bK�
 r�O�  UL�  Æq�IL�«  Ê«d�e�  7  v�«  U�Ë—u�  WN�«uL�

Æ Âu� 100 ‰ö� oI�� U� ÷d�

 ¨W�d� WE�� s� »d�I� r�UF�« ÊU� Âu� W�� ‰ö� ≠
 jHM�« d??F??�  U????�“√Ë U??�Ë—u??�  U??O??�«b??� t??�«u??� u???�Ë
 w�dO�_« —«dI�« l�U� vK� ÊU�Ë ¨ÍœUB��ô« œu�d�«Ë
 w�  —UO��ô«  ¨r�UF�«  w�  w�UL�«  —«dI�U�  ‰Ë√  p�LL�
 jI�O�  t�_  ÊUM��  ◊UI�ù  u�b�  ŸËdA�  sO�  ÊUM��
 ◊uI� ÊËœ ‰u�� ŸËdA� sO�Ë ¨tK�« »e� ”√— vK�
 Ê_  ¨‘UF�ù«  W�d�  w�  tOI�O�  ¨Á—U??�œ“«  ÊËœË  ÊUM��
 ¡UHK��  nF{  ◊uI��«  sJ�  ¨tK�«  »e��  …u�  —U??�œ“ô«
 ¨v{uH�«Ë  ⁄«dHK�  »U��«  `��Ë  ¨tK�«  »e�  q��  ¨U�dO�√
 Î U�uB� ¨g�«œË …b�UI�« wzUM� ÁúL� Ê√ sJL� U� u�Ë
 UN�—b� dONE�� W�uJ��« ÕU�� qJ�Ë ¨ÊUM�� ‰UL� w�
 ¨W�ËUIL�«Ë  W??�Ëb??�«  sO�  W??�“ö??�«  W�U�L�«  W??�U??�≈  vK�
 —«dI�«  WH� Ê√  «b�  YO�� ¨w�U��«  —UO��«  `O�d�� W�d�
 w� —«dI��ô« kH� ŸËdA� `�UB� X� Ò�— b� w�Ëb�«

ÆÊUM��
 d�JF� w??� Î «b??zU??� „U??�??�—ô« «b??�  Âu??�  W�� ‰ö??� ≠
 WO�UO� W??O??�—U??� W??M??{U??� ö??�  ¨W??�u??J??�??�«  Âu??B??�
 WO�U�  W�UC�  ôË  ¨»U��«  ¡«—Ë  UN�uME�  «u�U�  W�dFL�
 s� e��Ë ¨n�«u�Ë  U�U�� …b�Ë ôË ¨W�dFL�« ÁcN�
 ÷ÒdF��«  ÊËœ  WN�«uL�«  —U�L�  `{«Ë  nI�  „ö��«
 Î U�uB� ¨tK�«  »e�Ë W�uJ��« dzU�� ‚uH� dzU���
 W�dNL�« ‰«u�_«Ë œU�H�«  UHK� WN�Ë s� oK� q� w�
 UN�U� ÒuJ�Ë  W�uJ��«   dN�√  U�bF�  ¨W�uNML�«  ‰«u�_«Ë
 ÊU�  Ê≈  bOFB�K�  Õu�H�  tMJ�  ¨WzbN�K�  Õu�I�  »U��«  Ê√

Ær�—UO�
 ÊQ� rOK��K� Î̈ UO�—U�Ë Î UOK�«œ W�U�� W�dH�« Ëb�� ≠
 fO�Ë  Ÿu��√  W��  W�uJ�  w�  »U??�œ  fOzd�«  W�uJ�
 v�� Í√ WO�UOM�«   U�U���ô« WOA� v�� t�√Ë ¨Âu� W��
 rOEM�Ë »U���« Êu�UI� Y���« ¡b�Ë ¨2022  ÂU� lKD�
 ¨W�Uzd�«  U�U���U� b�b��« fK�L�« W�ö�Ë ¨ U�U���«
 ¡UI�  `�UB�  qLF�  WOK�«b�«Ë  WO�—U��«   UODFL�«  ÊS�
 WO{d�  l??�  ¨a??�—U??�??�«  p??�–  v��  q???�_«  vK�  W�uJ��«
 dL�  b�bL�  —dI�  «–≈  ¨2022  ÂU�  W�UNM�  U�dL�  b�bL�
 fOzd�«  »U���«  t�  `O��  —uN�  W��  w�UOM�«  fK�L�«

ÆW�—uNL�K�  b�b��«
 ¨WO�UO�  W�u��  ¡U??M??�  sJL�  W�uJ��«  Ác??�  l??�  ≠
 Ê√ W??�u??J??�??�« v??K??�Ë ¨÷u??N??� W??D??�Ë ¨Õö???�≈ W??D??�Ë
  U�öF�U�  ¨Èd�J�«  WO�UO��«   UHKL�«  ÁU��  ·dB��
 ¨WO�«dF�« W�—u��« WO�UM�K�« WO�ö��«Ë ¨W�—u��« WO�UM�K�«
 —«dI��ö� WO{—√ œU��≈Ë ¨sO�—u��« sO�“UM�« nK�Ë
 bL�F�   U�U���«  Êu�UI�  dO�K�  œ«b�ù«  d��  ¨w�UO��«
 WO�U� UN�√ …b�U� vK� ¨ŒuOA�«Ë »«uM�« w�K�� WGO�
 r��� ·d??B??�??�«  U??N??z«—“Ë v??K??� Ê√ U??L??� ¨W??O??�??O??�Q??�Ë
 ”UM�« …UO� fL�  ôU�� w� Î U�uB� ¨rN�UO�ËR��
 r��Ë ¡ö??G??�«  j�C� ¨W??�b??�  «—œU??�??�  ö??�  ‰«e??�  ôË

Æ·—UBL�« w� …bÒL�L�« lz«œu�« dOB�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Ójhõæa øe Üôà≤J áq«fGôjE’G §ØædG äÓbÉf
 WK ÒL�� W�öL� WÒO�«d�≈ jH�  ö�U� l�—√ ”U�� —bM� s� XIKD�« ÂU�√ W�� q��
 rKF�«  l�d�  w�Ë  ¨ö�ËeM�  u��  …d���  s�eM��«  Î U�uB�Ë  WODHM�«   UI�AL�U�
 ¨WO�UMB�« —UL�_« d�� UNF�u� vK� ·ÒdF�K� å”« w� w�ò ?�« ÂUE� qGA�Ë w�«d�ù«

ÆWO�dO�_«  U�uIF�U� ÎôuLA� Î UDH� qL�� w��«  ö�UM�« …œU� U�«œUH�� …—uB�
 o�� YO� ¨‚—U� q�� oOC�  d�� b� UN�ö�U� Ê√ Ê«d�≈ XMK�√ ÂU�√ W�ö� q��
 UNM� ÃdH�Ë dDC�Ë œuF�� —uN� q�� WO�«d�≈ jH� WK�U� e��� UO�UD�d� X�U�Ë

ÆZOK��« w� WÒO�UD�d� jH� WK�U� e��� Ê«d�≈ ÂUO� bF�
 WO�«d�ù«   ö�UM�«  lML�  w��—UJ�«  d���«  w�  UN�«d Ò�b�   bA�  w��«  sDM�«Ë

 ÆtM� Òb�√ u� UL� b�bN��« vK� œdK� œ«bF��ôU� Î UO�U� Î UO�«d�≈ Î «œ— XIK�
 s� ŒUM� w� W�I�dL�«  WN�«uL�«  WDI� »d� v�≈  WO�«d�ù«   ö�UM�«  qB� ÂuO�«
 uKF� Ê«d�≈ vK�  U�uIF�« b�bA� s� w�dO�_« Y�b��« √b� ULMO� ¨b�bA�« d�u��«

Æö�ËeM� T�«u� vK� UN��uL� m�dH� s�  ö�UM�« lML� b�bN��« vK�
 d��  wMFO�  WN�«uLK�  Î U�œUH�  ÊËUN��«  ¨ Òd??�  UL�ö�√  s�—UO�  sO�  sDM�«Ë
 WODHM�«  UI�ALK� ö�ËeM�Ë Ê«d�≈ sO� w�œU���« q�b��« f�dJ�Ë WO�dO�_« W�ON�«
 wMFO� WN�«uLK� »U�c�«  Ë√  ¨ U�uIF�«  ÂUE� d��Ë wK�ËeMH�«  V�c�U� WO�«d�ù«
  «d Ò�bL�«  ·«b??N??�??�ô  U�d��  …ÒbF���  Ê«d???�≈  Ëb��  ZOK��«  w??�  W�dJ��  W??�“√
 W�“_«  w�  UL�  jH�   ö�U�  e���  ¡UH��ô«  Âb�Ë  ¨e���«Ë  —UB��U�  WO�dO�_«

ÆWI�U��«

 ∑GôJC’G ±’BG O qô°ûj ..zƒ°ù«dEG ó°S{

¢û£©dÉH ¥Gô©dG O qó¡jh

 GƒæÄªWG :ΩÉ q°ù≤dG óFÉ≤d q»fÉª«∏°S

Ió«Mh ø«£°ù∏a ∑ôàJ ød ¿GôjEG

 bONA�«ò?� nOC�« bL�� åÂU�I�« s�b�« e�ò VzU�� bzU� ¨w�ULOK� r�U� o�dH�« bONA�« n�Ë
 ÆådN�_« WN���« w� sOD�«dLK� t�u�ò ÁU Ò�≈ ÎUGK�� ¨åŸU�A�« ÂËUIL�«Ë Òw��«

 v�≈  ÁœUNA��«  s�  …b�  q��  UNN Ò�Ë  ÊU�  ¨ås�œUOL�«ò  …UM�  U�dAM�  W�U�—  w�Ë  w�ULOK�
 sO�ö�  ÊuO�  ÂU�√  WO�uKEL�«  —UB�  q�  w�ò  ŸU�A�«  wMOD�KH�«  VFAK�  WÒO��  t Ò�Ë  ¨nOC�«

 ÆåsOLK�L�«
 ULN� …bO�Ë sOD�K� „d�� s� Ê«d�≈ Ê√ lOL��« «uM�L�ò ∫nOCK� t��U�— w� w�ULOK� ‰U�Ë

 Æå—UB��« rJ���«Ë ◊uGC�« XL�UF�
 W�d�� w�UO��« V�JL�« fOzd� ÎU�ö� nOC�« bL�L� t��U�— w� w�ULOK� bONA�« t Ò�Ë UL�

 ÆåÂËUIL�« q{UML�«ò?� ÁU Ò�≈ ÎUH�«Ë ¨t�«u�≈Ë WOM� qO�UL�≈ ”UL�
 VzU�� bzU� v�≈ ÁœUNA��« q�� w�ULOK� r�U� bONAK� ås�œUOL�«ò UNOK� XKB� w��« W�U�d�«
 «c�  s�  vK���  s�Ë  UM�  ·d�ò  sOD�K�  s�  ŸU�b�«  Ê√  tO�  w�ULOK�  b�√  ¨nOC�«  bL��  ÂU Ò�I�«
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المواطن بين مطرقة ... )تتمة �ص1( التحّدي ال�صينّي ... )تتمة �ص1( 

هو بين المطرقة والسندان يعني ذلك أنه بين أمرين كالهما شّر، وإذا ما حاولنا 
تطبيق ذلك على الواقع االجتماعّي للمواطن المصري في اللحظة الراهنة وبعد 
أزمة كورونا يمكننا القول إّن فيروس كورونا هو المطرقة التي ترتفع في الهواء 
لتهبط بقّوة فوق رأس المواطن المصري، في حين أّن السندان الثابت في األرض 
آخر  عقد  سبقها  كاملة  عقود  ثالثة  عبر  مبارك  نظام  زرعه  الذي  الفقر  هو  بقوة 
والتبعية  االنفتاح  منظومة  عبر  الفقر  لزراعة  التربة  بتجهيز  السادات  فيه  قام 
الرجل  التي شّجعته عليها حليفته األميركية وربيباتها الصهيونية حين أطلق 
صرخته المدوية الكاذبة والخادعة لجموع شعبنا أّن %99 من أوراق اللعبة في 
الفقر، وعندما جاءت  المصري وقع فريسة  المواطن  أّن  يد األميركان. والنتيجة 
كورونا وطلب منه ضرورة وحتمية الجلوس في البيت وجد نفسه بين مطرقة 
كورونا وسندان الفقر، وكلما حاول اإلفالت من بين المطرقة والسندان يجد نفسه 

سرعان ما يسقط صريعاً.
فمطرقة كورونا التي داهمت المواطن المصري الجالس فوق سندان الفقر منذ 
سنوات كشفت حقائق ظلت غائبة عنه مع مراوغات وكذب وتضليل الحكومات 
المتتالية على مدار نصف القرن الماضي، ولعّل أهّم هذه الحقائق هي فشل كّل 
التابعة  الرأسمالية  للسياسات  وفقاً  االقتصادي  واإلصالح  التنمية  محاوالت 
النظام  لهذا  ووفقاً  الدولي،  النقد  صندوق  ورشتة  لتعليمات  وفقاً  تنفذ  والتي 
سبل  كّل  وأصبحت  للدولة،  االجتماعية  المسؤولية  غابت  التابع  الرأسمالي 
الحياة مسؤولية المواطن منفرداً، فالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات 
المختلفة ال بّد أن يدفع المواطن ثمنها من ناتج عمله، وَمن ال يمتلك عمالً فال يجد 

َمن يتواله أو يرعاه.
اجتماعياً  ف��رزاً  المصري  المجتمع  شهد  الماضي  القرن  نصف  م��دار  وعلى   
أّن  لدرجة  فقراً  الفقراء  وازداد  غنى  األغنياء  ازداد  حيث  التاريخ  في  مسبوق  غير 
 32.5% بنحو  الفقر  خط  تحت  يعيشون  َمن  نسبة  تقّدر  الرسمية  اإلحصائيات 
 2017- المالي  للعام  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  لبيانات  وفقاً 
2018، وهي نسبة تنخفض كثيراً عن النسب التي تقّدرها بعض التقارير اإلقليمية 
متعّدد  الفقر  وتقرير  العربية،  البشرية  التنمية  تقرير  مثل  العالقة  ذات  والدولية 
األبعاد الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والذي يقّدرها بنسبة تقترب من 
%45 هذا بخالف من يعيشون في حزام الفقر والتي تقدر بنحو %25 وهو ما يعني 

أّن %70 من المواطنين المصريين يعانون من الفقر بشكل أو بآخر.
وإمكانياتها  طاقاتها  بكّل  الدولة  تحّركت  كورونا  مطرقة  داهمتنا  وعندما 
تتحّمل  أن  وق��ّررت  التابعة  الرأسمالية  بالسياسات  الحائط  عرض  ضاربة 
مسؤوليتها االجتماعية تجاه مواطنيها. تلك المسؤولية التي تخلت عنها وبشكل 
القرن الماضي،  الدولي على مدار نصف  النقد  لتعليمات صندوق  تدريجي وفقاً 
تحّمل  بضرورة  األعمال  ورج��ال  الخاص  القطاع  طالبت  نفسه  التوقيت  وفي 
مسؤوليتهم االجتماعية إلى جوار الدولة، لكن جاءت االستجابة ضعيفة خاصة 
في ظّل نظام ال يلزمهم قانونياً بذلك، وعلى الرغم من كّل الجهود المبذولة لكن 
الضرورية  باالحتياجات  الوفاء  على  الدولة  قدرات  يفوق  الفقر  فسندان  هيهات 
للمواطنين، وإذا كانت الدول الرأسمالية الغربية قد فشلت في مواجهة كورونا 
مثقلة  تابع  رأسمالي  بمجتمع  بالنا  فما  وإمكانيات،  ثروات  من  تمتلكه  ما  رغم 

ميزانيته بالديون الداخلية والخارجية.
 وهنا يطرح السؤال في ظّل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا وفي ظّل الحاجة 
الصحة  منظمة  أّن  خاصة  فاعلون؟  نحن  م��اذا  االقتصاد،  عجلة  دوران  إلى 
العالمية تقول إّن الوباء سيستمر لمدة طويلة، وتنادي بضرورة التعايش معه، 

إذاً من المسؤول عن الحفاظ على حياة المواطنين؟ 
لقدراتها  وفقاً  تقديمه  تستطيع  ما  ك��ّل  قّدمت  الدولة  إّن  تقول  واإلج��اب��ة 
وإمكاناته،  لقدراته  وفقاً  حياته  على  يحافظ  أن  مواطن  كّل  وعلى  وإمكاناتها، 
الصحة  منظمة  بتعليمات  االلتزام  يمكنهم  األغنياء  المواطنين  أن  نتوقع  وهنا 
الحماية  مستلزمات  كّل  وتوفير  االجتماعي  والتباعد  المنزلي  بالحجر  العالمية 
عبر مدخراتهم الخاصة وال يقلقون من طول مدة التعايش مع كورونا فيمكنهم 

االستمرار في الحجر المنزلي فكّل متطلبات الحياة متوفرة.
 المشكلة إذاً في الفقراء الجالسين على سندان الفقر والذين ال يمكنهم تطبيق 
تعليمات منظمة الصحة العالمية بالتعايش مع كورونا، ال بالحجر المنزلي وال 
الحياة  متطلبات  لتوفير  حتمي  أمر  منازلهم  من  فخروجهم  االجتماعي،  بالتباعد 
الضرورية من مأكل ومشرب، وفكرة تباعدهم االجتماعي شبه مستحيلة في ظّل 
مجتمع يتسم بالعشوائية والزحام. هذا إلى جانب عدم قدراتهم المالّية على توفير 
وسائل الوقاية والحماية من كمامات وقفازات ومطهرات حتى ولو كانت بأسعار 
المصريين  من  العظمى  الغالبية  فإّن  لذلك  طاقاتهم،  يفوق  ذلك  ألّن  منخفضة 

يقعون فعالً بين مطرقة كورونا وسندان الفقر. اللهم بلغت اللهم فاشهد.

البنتاغون  قررت  ان  بعد  القوات  هذه  به  ستقوم  الذي 
في  انتشارها  وإع���ادة  افغانستان  من  قواتها  سحب 
 )Indo - Pacific( وال��ه��ادئ  الهندي  المحيطين 

لمواجهة طموحات الصين اإلقليمية.
تقييم: عبارة سحب قواتها من أفغانستان... هي، في 
تقديرنا، كناية عن سحب القوات من كل الشرق األوسط. 
فإن  اإلقليمية  الصين  طموحات  لمواجهة  عبارة:  ام��ا 
المقصود بها هو طموحات الصين في كل من بحر الصين 
وغرب  اليابان  وبحر  األصفر  والبحر  والشرقي  الجنوبي 
المحيط الهادئ وشرق المحيط الهندي ومضائق تايوان 

وماالقا.
الجنرال  الخاصة،  العمليات  قيادة  قائد  أبلغ   .3
 Commander of special ك����الرك،  ري��ت��ش��ارد 
مؤتمراً   ،)operations command )Socom
بحاجة  المتحدة  الواليات  ان  االسبوع،  هذا  صناعياً، 
الى تطوير قدرات جديدة، كي تتمكن من منافسة الصين 

وروسيا واالنتصار عليهما.
واضاف قائالً: يجب علينا أن نطور إمكانيات سيبرانية 
الناعمة )هو  الدعائية / الحرب  وان نركز على الحمالت 
استخدم تعبير Influence campaign(، بدل عمليات 
القوات في  التي طغت على عمليات هذه  القتل والخطف 

افغانستان بعد هجمات 11 ايلول 2001.
تضم  الخاصة  العمليات   )Socom( مقاتلي  ان  علماً 

مقاتلين من كٍل من:
أ( القوات الخاصة في البحرية األميركية؛

Seals هي كناية  Navy Seals )وكلمة  التي تسمى: 
عن كلمات SEa - أي بحر - وكلمة Air - أي جو - وكلمة 
Land - أي بر -. وهذا يعني أنها تجمع بين عناصر من 

البحرية األميركية وسالح جو البحرية ومشاة البحرية.
 Army( األميركي  الجيش  في  الخضر  القبعات  ب( 

.)Green Barets
.)Marine Corps Raiders( مغاوير البحرية )ج

قد  الصين  بأن  )أميركيون(  دفاع  مسؤولو  يقول   .4
استثمرت في ابحاثها العسكرية الكتشاف نقاط الضعف 
األميركية بينما استثمرت روسيا في تجربة تكنولوجيات 

)عسكرية( جديدة في سورية.
أو  تطوير  عمليات  مدير  ق��ال  السياق  ه��ذا  وف��ي   .5
الخاصة  العمليات  ق��وات  قيادة  في  القتال،  تحديث 
 Colonel:( ماكغوير  ميخائيل  العقيد   )Socom(
قوات  مؤتمر  مخاطباً  قال،   ،)Michael McGuire
أن  المحتمل  من  السنوي:  الصناعي  الخاصة  العمليات 
والصينيين(  ال��روس  عن  )تكنولوجياً  متخلفين  نكون 
تحّركت  قد  بساطة،  وبكل  األمور،  ان  اذ  نعرف.  مما  أكثر 
الميزات  تآكل  الى  أشار  قد  وهو  نتوقع.  كنا  مما  بأسرع 
التقليدية األميركية )التفوق األميركي او الردع األميركي( 

في الجو والفضاء واالتصاالت.
وبالنظر الى نقاط الضعف األميركية، في مجال األمن 
قبل  من  المطبقة  الناعمة،  الحرب  وتكتيكات  السيبراني 
أعداء الواليات المتحدة، والتي ستؤدي الى تصّدع جبهة 
حلفائها، فإنني أرى أن من الضروري االنتقال من سياسة 
ميخائيل  العقيد  يضيف  الدفاع،  سياسة  الى  الهجوم 

ماكغوير.
تقييم: هذا أكبر دليل على أن القوات المسلحة األميركية، 
بكل صنوفها وليس فقط قوات العمليات الخاصة، ليست 
الصين  مع  عسكرية  مواجهة  في  الدخول  مستوى  على 
وروسيا بسبب التفوق التكنولوجي لألخيرين. وهو األمر 
وقدرتها  لديهما  العسكرية  المعدات  فعالية  يحدد  الذي 
مثل  حلفائهما  وصالح  لصالحهما  الحرب  حسم  على 

ايران وكوريا الشمالية وسورية.

شركة  في  االستراتيجيين،  الخبراء  كبير  ام��ا   .6
أندوريل )Anduril( لصناعات التكنولوجيا الدفاعية، 
قوات  ت��زود  التي   ،)Chris Brose( بروسي  كريس 

العمليات الخاصة بالتجهيزات العسكرية، فيقول:
بإمكاننا الدخول في مئات، إن لم يكن آالف، المواجهات 
يومياً مع الصين. لكننا، وبكل بساطة، لسنا سريعين وال 
هذه  لمواجهة  الكفاية  فيه  بما  َمِرنين،  وال  ديناميكيين 

التحديات )مع الصين(.
تقييم: هذا الشخص ليس خبيراً عسكرياً عادياً، وال هو 
داعيًة سياسية، او مهووساً بنظريات المحافظين الجدد، 
من  وتكنولوجي  صناعي  خبير  شيء  كل  وقبل  هو  بل 
الطراز االول، ما يجعل كالمه شديد التأثير في تقييم حالة 
الصناعات  قطاع  منه  يعاني  الذي  التكنولوجي  التردي 
العسكرية األميركية وبالتالي اسلحة الجيش األميركي، 
التي لم تعد هي األسلحة القادرة على تأمين التفوق لمن 
يمتلكها، بل ان هناك اسلحة أكثر تفوقاً بكثير، لدى روسيا 

والصين وكوريا الشمالية وربما إيران أيضاً.
االستخبارات السابقين، في قيادة  ضباط  أحد  أما   .7
هذا  في  ق��ال،  فقد  األميركية،  الخاصة  العمليات  ق��وات 

السياق:
الخاصة(  )العمليات  ال��ق��وات  ثقافة  تغّيرت  لقد 
االرهاب  المباشرة في مكافحة  المعركة  بسبب متطلبات 
عمل  طبيعة  ال��ى  )يقصد  ال��ج��ذور  ال��ى  للعودة  ودع��ا 
قوات  ان  اي  اإلره��اب(.  قبل  ما  الخاصة  العمليات  قوات 
ومخادعة  متخفية  تكون  ان  يجب  الخاصة  العمليات 
المكلفة  العملّية  منطقة  بيئة  )في  االندماج  على  وقادرة 
بتنفيذها(. عالوًة على المحافظة على مواصفات اللياقة 
في  فائدًة  أكثر  مواصفات  وكلها  القوات.  لهذه  البدنّية 

جهود مواجهة الصين.
المالي  والتخطيط  االستراتيجية  مركز  رئيس  أما   .8
 President of the center for( واشنطن  ف��ي 
 ،)strategic and budgetary assessments
هذا  في  قال،  فقد   ،)Tom Mahnken( مانكين  توم 

الصدد:
أن  األميركية  الخاصة  العمليات  ق��وات  على  يجب 
تستعيد مهاراتها في كل المجاالت كي نكون قادرين على 

مواجهة الصين.
القبعات الخضر في الجيش األميركي  9. كما قال رجل 
 David ماكسويل  ديڤيد  العسكرّي،  والمحلل  سابقاً 
Maxwell، انه من مؤيدي الحرب السياسية / النفسية، 
حيث أخبر اجتماعاً لعدد من أفراد العمليات الخاصة، في 
على  التركيز  الماضي،  شباط  شهر  في  الهادئ،  المحيط 
الواقع  احتماالت خيالية )يتم تخيلها وغير موجودة في 
حتى اآلن( لخسائر الجيش الصيني، في أي مواجهة مع 
الواليات المتحدة، قد تردع الصين عن غزو جزيرة تايوان. 
قبول  يسبقه  أن  يجب  األفكار  هذه  تطبيق  إّن  قال  ولكنه 

األفكار نفسها.
األفكار  أنها تتم في إطار  تقييم: هذه الطروحات، رغم 
عن  تنم  انها  اال  الهجينة،  بالحرب  المتعلقة  المتعددة 
انعدام الثقة تماماً بالقدرات العسكرية المباشرة للقوات 
المسلحة األميركية. وهي حالة قريبة من اليأس، جعلت 
السابقين  الضباط  من  غيره  كما  السابق،  الضابط  هذا 
المباشر  ال��ك��ذب  أساليب  ال��ى  يلجأون  والحاليين، 
سبيل  في  قريباً،  السحر  ممارسة  وربما  والشعوذة 

مواجهة الصين. 
مع كل يوم جديد، تثبت التحّوالت أن مركز ثقل العالم 

ينتقل شرقاً.
وللة في خلقه شؤون.

بعدنا طيبين قولوا الله...

وفاعليًة،  وعقلياً  نفسياً  تكلّس  من  مخطئ 
عند االعتقاد، بأّن سورية والرئيس بشار األسد، 

بحاجة اليوم الى من يتضامن معهما.
 كان علينا القتال إلى جانب سورية، بقيادة 
في  الجيش،  وقتال  الشعب  وصمود  الرئيس 
السنوات األولى للعدوان المعولم، بأداوته، من 
إرهابّيي قوى وأنظمة الدين السياسي، العربية 
وتوظيف  األميركي،  العدو  وإدارة  والعثمانية 

ذلك كله، لخدمة الكيان االصهيوني.
مناضلي/ عبر  المحتلة  األرض  في  وقاتلنا   

س��وري��ة،  ع��ن  ل��ل��دف��اع  الشعبية  اللجنة  ات 
المحتّل  إل��ى  وص��والً   1948 المحتّل  من  ب��دءاً 
والتجزئة  اإلقليمية  ُدعاة  فلول  وقهرنا   ،1967
والتطبيع واالعتراف بالكيان منذ 1948، ريثما 
وعيه  لصالح  الملتبس،  وعيه  شارعنا  استرّد 

العروبي، ولصالح سورية وقائدها وجيشها.
نجّدد اليوم الوفاء والدفاع عن سورية، وعن 
الخصوص،  وج��ه  على  بشار  االس��د  الرئيس 
للحرب  المتجّدد،  الجديد  الشكل  مواجهة  في 
الرئيس،  شخص  ض��ّد  المعولمة  اإلع��الم��ي��ة 
والتلفيقات  واألكاذيب  التخُرّصات  كثرة  وضّد 
الخونة  من  ثلة  بها،  تثرثر  التي  واألح��ادي��ث، 
الذين بهزيمتهم في الميدان، باتوا في موتورية 

هائلة!
لقد أنفق حكام الخليج المليارات، وأقاموا مع 
»موك«  غرفة  األميركي،  العدو  بقيادة  غيرهم، 
ريب  وال  الثوابت،  سورية  لهزيمة  سورية،  ضّد 
بأنهم اليوم، وبعد، ُثلمت أسلحتهم كما عقولهم، 
المشبوه،  اإلع���الم  على  ال��م��ل��ي��ارات  ينفقون 
من  العربي،  شعبنا  وعزيمة  بنفسية  للتالعب 

سورية إلى المغرب إلى اليمن.
أك��ث��ر،  ح��روب��اً  نشهد  س���وف  ب��أن��ن��ا  ن���درك 
هذه  أّن  ايضاً  وندرك  للحروب،  أكثر  وتجديداً 
ُمستدخلي  من  تنال  سوف  المعادية،  الجبهة 
التعقُّل  زعم  إلى  يلجأون  قد  والذين  الهزيمة، 
الشعب  الدولة،  تضحيات  بين  المساواة  عبر 

والجيش والرئيس، وبين من خانوا البلد!
 وفي هذا، قال شاعر العرب األول، أبو الطيب 

المتنبي:
»يرى الجبناء أّن العجز عقٌل

وتلك خديعة الطبع اللئيِم«
بأذيال  المنشبك،  اإلعالم  السنة  امتدت  لقد 

الله  ح��زب  مقاتلي  دور  في  للتشكيك  ال��ع��داء، 
مجّدداً،  ولبنان  سورية  أقدامهم،  دت  وحَّ الذين 

رغم أنف الطائفية البغيضة،
وحاول  بيكو،   - سايكس  حدود  داسوا  لقد   
بالتحالف  والتشكيك  اإليقاع  اإلعالم،  هذا  ذات 
السورية  الصداقة  وف��ي  اإلي��ران��ي،  ال��س��وري 
الفضائيات  بعض  لجم  استدعى  مما  الروسية، 

التي أْرخت سمومها.
ولجأ الخونة إلى الدّس، حتى على المستوى 
األُسري، ليخلطوا بين مقام الرئاسة وبين أمور 
اقتصادية، تخّص الدوائر المسؤولة عنها،، وال 
أكثر  إلى  وسيلجأون،  لجأوا  ه��ؤالء  أّن  يخفى 

ًة ونذالة. المستويات ِحطَّ
وسيظلون  القطار،  فاتهم  فقد  هيهات،  ولكن، 
حتى  المهجورة،  المحطات  على  منتظرين 
لتبقى  حقد،  من  فيه  بما  منهم،  الواحد  يتالشى 

مكانه قطر من القار.
عاشت سورية سيدة أبية
عاشت فلسطين حّرة ابية

عاش األسد بشار
وعاشت عروبتنا

في  س��وري��ة  ع��ن  للدفاع  الشعبية  اللجنة 
فلسطين المحتلة

عباس زكي – عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح 

السياسي  المكتب  عضو   – م��زه��ر  جميل 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ غزة

في  األسيرة  الحركة  رئيس   – منصور  منير 
المحتّل 48/ الجليل

الحركة  معتقلي  اول   – ال��ح��م��وري  زي���اد 
القدس/  مركز  ومدير  فلسطين،  في  الطالبية 

القدس
محمد ميعاري – قيادي في حركة »كفاح«/ 

حيفا
الوطنية  ال��ق��وى  م��ن��س��ق   – ب��ك��ر  ع��ص��ام 

واالسالمية/ رام الله
السياسي  المكتب  عضو   – خليفة  أحمد 

لحركة ابناء البلد/ ام الفحم
د. عادل سمارة – كاتب/ رام الله

المكتب  عضو   – كناعنة  أسعد  أب��و  محمد 
السياسي لحركة أبناء البلد/ الجليل

س��ام��ي م��ه��ن��ا – رئ��ي��س ات���ح���اد ال��ك��ت��اب 

الفلسطينيين في المحتّل 48/ الجليل
محمد منصور زابد – أسير محرر/ اللد

حسين ابو خضير – والد شهيد فجر القدس، 
محمد ابو خضير/ القدس

الوطني  المجاس  عضو   – العيساوي  هاني 
وهيئة العمل الوطني في القدس المحتلة

االسوار/  مؤسسة  مدير   – حجازي  يعقوب 
عكا

عبد عنبتاوي – كاتب/ حيفا
البطوف  م��ح��رر/  – أس��ي��ر  ب��دارن��ة  ج���ازي 

الجليل
جريس بولس – كاتب/ الجليل

االنتفاضة  جرحى  اول   – السعدي  غسان 
األولى وأسير محرر/ جنين

سعيد حسنين – إعالمي/ الجليل
السابق،  »ف��دا«  ع��ام  امين   – كمال  زهيرة 

ووزيرة شؤون المرأة السابقة/ القدس
عبد اللطيف غيث – مدير مؤسسة الضمير/ 

القدس
القائد معتز  – والدة الشهيد  ام احمد وشحة 

وشحة/ بير زيت
محرر/  أسير   – الهيموني  ح��ازم  الشيخ 

الخليل
حاليا«/  »معتقل  محرر  أسير   – حرب  ماهر 

مخيم بالطة نابلس
السياسي  المكتب  عضو   – طهبوب  فضل 

لجبهة النضال/ القدس
الشهيدة  وال���د   – القطناني  ط��ه  ال��ش��ي��خ 

اشرقت/ مخيم عسكر نابلس
نادر لعويوي – أسير محرر/ الخليل

محرر،  وأسير  جريح   – خضير  اب��و  ناصر 
وعضو المؤتمر الشعبي في القدس 

أشرف شويكي – أسير محرر/ الخليل
طاهر سيف – عضو المكتب السياسي لحركة 

ابناء البلد / وادي عارة
ق���دري أب���و واص���ل – ال��ح��رك��ة األس��ي��رة/ 

الناصرة
جميل صفوري – أسير محرر/ الجليل

العمل  هيئة  عضو   – ج��ادال��ل��ه  محمد  د. 
الوطني/ القدس

 / الشكعة  بسام  أس��رة   – الشكعة  نضال 
نابلس

محمود فنون – أسير محرر/ بيت لحم
محمد قادري – الحراك الشبابي/ الجليل

الرفيق  وشقيق  محرر  أسير   – صافي  مؤيد 
الشهيد علي صافي/ رام الله

صالح قويقس – أسير محرر/ الجليل
يوسف ادلبي – أسير محرر/ عكا

البطوف  م��ح��رر/  أس��ي��ر   – ن��ص��ار  محمود 
الجليل

اللجنة  ومنسقة  صحافية   – دياب  صابرين 
الشعبية للدفاع عن سورية/ الجليل

اللجنة ال�سعبية للدفاع عن �سورية في فل�سطين المحتلة:

نجّدد الوفاء ل�سورية وللرئي�س الأ�سد في المواجهة الكبرى دفاعًا عن الأمة

اأّمنا االأر�ض تبكي اآالم الخيانة...!؟ 

{ مريانا أمين

أنَت قد نّجست عروق دمك...
أنَت من جمعت القذارة في نبض قلبك...

فّجرَت  حين  والليطاني  والنيل  والدانوب  الميسيسبي  مياه  أفسدت  من  أنَت 
الجبال وَحرقَت الغابات غير آبٍه...

وتأتي اليوم لتتعّجَب من سرطان ُيؤذيك وكورونا تضرب صدرَك ورواياَك، 
وفيضانات هنا وبراكين هناك!؟ وأمواج من الحشرات هنا وجراد هناك!؟

وتندهش  فــراشــة  بقلب  وتــحــسُّ  عصفور  بعين  تــرى  إنــســانــاً  تــكــْن  لــم  فـــإذا 
ومروج  والهضاب  البحيرات  فوق  وُترفرف  نملة  بتعب  وتشعر  زهرة  لجمال 

السنابل...
إن لم تحِم حيواناً ضعيفاً أو لم تسِق وردة ذابلة ولم تزرع شجراً للمستقبل... 

فأنت ألّد االعداء ألمنا األرض.
رغم كّل ذلك هي لم ترفضَك بل تحتضنَك، أعجبَك هذا أم لم يعجبَك فليس لك 
رأي أو قيمة أو قَدر، ها هي تعيد تجديد ذاتها وإبعاد األذى عن نفسها؛ وتْصلِح 

ما خّربته بطمعك وقصر نظرَك...
فال الحمار آذى األرض وال الثعبان وال الفراشة وال األسد، إنما أنَت فعلَت كّل 

هذا؛ كما أنك تسبّبَت بانقراض بعض الحيوانات...
وترفض اليوم بكّل وقاحة أن تكون جزءاً من إعادة التدوير!؟

ألم تتعلم منذ الصغر أنك إذا قطعت األشجار تموت األرض وتصبح صحراء 
قاحلة!؟

وإذا قضيَت على النحل تموت البشرية ألنه صلة الوصل بين الزهور والنباتات 
الباقية؛ وبدونه ال تكاُثر وال نمّو!؟ 

ألم تتعلم إذا إصطدَت العصافير َيموت الجمال وتموت الطبيعة ألنها تدعم نمو 
األشجار والزهور التي تعمل كغذاء ومأوى للمخلوقات الصغيرة والكبيرة!؟

وإذا قتلَت األفاعي تكثر الفئران!؟
ألم تتعلم أّن الشمس هي الحياة والماء هو البقاء! وعليَك المحافظة على نقاوتها 

ألنها تحمي النظام البيئي المائي!؟ 
هذه  كّل  فلماذا  حياتَك؛  تنتهي  النباتات  حياة  انتهت  فإذا  للطبيعة  مكّمل  أنت 

العدوانية وهذا االستهتار اتجاه األرض!؟
الحّر بغير وقتها  لتأتي موجات  المجازر بحقها فعرقلَت عملها  افتعلَت  لماذا 
والفيضانات على غير عادتها؛ لماذا افتعلَت الحروب التي تقضي على )األخضر 

واليابس(!؟ 
وجه  على  المخلوقات  من  كغيرك  صغيراً  جزءاً  تبقى  وتكبّرَت  تجبّرَت  مهما 

هذه البسيطة...
وإذا لم تتعلم كيف تدافع عنها وبقيت ُتمعن بأذيتها وتشويهها وأذية بحرها 
األرض  فأّمنا  ترابها؛  تحت  ومــا  جّوها  فــوق  ومــا  وطيورها  وغاباتها  ونهرها 
إعادة  من  تستثنيَك  ولن  يتجزأ  ال  جزءاً  وتجعلَك  نفسها  عن  تدافع  أن  تستطيع 

التدوير...
وإذا أمكَن أن تتحّدث األرض إليك أيها اإلنسان!

فسترشح دموعاً كاألنهار بسبب آالم الخيانة متوسلًة إليَك، لتدرك ما اقترفتُه 
بحّقها من ظلم ولتحترم ما عليها من خيرات كي تعيش من جديد بأمن وأمان 

وسالم!

 بين ال�صين والدول العربية...

تقوية ال�صداقة وتمتينها في ظّل الوباء

{ تشن باي جين*

الشتائم  من  ِنلُت  وقد  للدراسة،  لبنان   – الجذاب  العربي  البلد  هذا  إلى  جئُت 
والتنّمر ما ليس قليالً. ورغم أّن وباء »كورونا« لم يكن قد وصل إلى هذا البلد بعد، 
فقد الحظُت امتعاَض بعض اللبنانيين من الصينيّين الذين يعملون أو يدرسون 
أو يقيمون في أوساطهم. ولكن في المقابل، كان البعض اآلخر أكثر عقالنية، وال 
يزال اللبنانيون وكّل األصدقاء العرب يتعاملون معنا بإخالص وأدب واحترام، 
بشتّى  تضامنهم  عن  يعبّرون  فهم  قدرتهم؛  حــدود  في  المساعدة  ويقّدمون 
الطرق، ويدعمون أبناء مدينة ووهان والشعب الصيني بشكل عام في مواجهة 
العاصفة بشكل مقاطع فيديو؛ ويتعاونون مع الصينيّين ا لمحليّين في توضيح 

الشائعات عن الصين بكتابات وتحليالت عقالنية وبيانات موضوعية.
لدعم  إجــراءات  العربية  الــدول  من  العديد  قــادة  اتبع  الرسمي،  الصعيد  على   
حرب الصين ضّد الوباء، كما أعلن مجلس  جامعة الدول العربية على مستوى 
ما يقول  وزراء الصحة ووزراء الخارجية الصين في بياناته وقراراته، وغالباً 
العربية  المنطقة  أبناء  سلوك  وإّن  األصدقاء،  ُيعرف  الشدائد  عند  الصينيّون: 
وحسن تصّرفهم في هذه الِمحنة أثار مشاعر الشعب الصيني، بما يكفي إلثبات 

أنهم أصدقاء حقيقيّون.
ظّل  في  وحمايتها  عالقاتهما  حراسة  يتبادالن  العربي  والعالم  الصين  إنَّ 
الوباء الذي اجتاح العالم كالنار في الهشيم، وسرعان ما سقطت الدول العربية 
األخرى، وازداد عدد اإلصابات بسرعة. وقد  تلو  الواحدة  الوباء  احتالل  تحت 
تسبّب الوباء في انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدّنية جداً، ما ولّد أزمة 

اقتصادية لدى البلدان العربية المنتجة للنفط.
ونقص  االقتصادية  األزمــة  تداعيات  من  يعاني  أصــالً  كــان  الــذي  لبنان  أمــا   
في اإلمدادات الطبية، فقد أصبح العبء عليه أثقل مما كان؛ فيما لم تخرج ليبيا 
هذا  جاءها  حتى  والفوضى،  االضطرابات  من  بعد  والعراق  واليمن  وسورية 

الوباء والوضع فيها قاتم للغاية.  
لكّن جائحة الوباء لم ُتِطح بالثقة والصداقة بين الصين والعرب، بل حاربوا 
معاً بشجاعة أكبر. وبعد أن تمّكنت الصين من السيطرة على الفيروس، لم تنَس 

المساعدات السخية التي قّدمتها    
دول عربية في األوقات الصعبة، وسرعان ما نقلت إليها اإلمدادات وأرسلت 
فرقاً طبية إلى تلك الدول لمكافحة الوباء، وتبادل الخبراء الصينيّون مع ُنظرائهم 
بمياه  الردُّ  »يجب  القائل:  الصيني  المثل  ُمتّبعين  الوباء،  مكافحة  خبرات  العرب 

الينابيع على نعمِة قطرة ماء«. 
  كأنَّ الوباء هو الجليد والنار، والعالم كلّه تحت نفس البرودة والحرارة في 
الجميع،  مهمة  وأصبحت  بنهايته،  التنبُّؤ  يمكن  ال  الذي  المجهول  هذا  مواجهة 
والدول  الصين  تشرع  لذلك،  للبشرية.  المشترك  العدّو  مواجهة  وغرباً،  شرقاً 
العربية ودول أخرى في العالم في تطوير التعاون الشامل إلى أن ينهزم الوباء 

بالكامل، 
خصوصاً لجهة تعزيز الحوكمة العالمية في مجال الصحة العامة، إذ ترتبط 

قضايا الصحة العامة العالمية ارتباطاً وثيقاً 
بأمن البشرية، وعلى الرغم من وجود العديد من التفسيرات والتعريفات لهذا 

المفهوم وعناصره، فمن الواضح أّن الصحة هي أهّم جانب من أمن البشرية.
إّن الشلل الطويل األجل لالقتصاد العالمي لن يفضي إلى القضاء على الوباء، 
وبمجرد استئناف النشاط االقتصادي سيتحرك اإلنتاج وسوق العمل تدريجياً، 
يمكن  بحيث  واإلنجازات،  الخبرات  لتبادل  معاً  العمل  الدول  جميع  على  ويجب 

إعادة وضع التنمية االقتصادية على المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.
ر نظام  المرعب  وتضرُّ الحالي وركوده  العالمي  رغم االنكماش االقتصادي 
فيروس  جائحة  لخطر  األشــخــاص  ماليين  وتــعــّرض  العالمي  العامة  الصحة 
الضباب  بأّن  راسخاً  اعتقاداً  نعتقد  لحياتهم جــّراءه،  كبير  كورونا وفقدان عدد 
المتبادلة  والمساعدة  اإلنسانية  الصداقة  أّن  كما  المطاف.  نهاية  في  سيختفي 
العالمي  الصحة  نظام  بناء  وستعيد  والحكمة،  الشجاعة  المجتمعات  ستُلِهم 
قّوة  أكثر  العربية  والــدول  الصين  بين  الصداقة  وستصبح  والسيطرة،  للوقاية 
ومتانة، وأخيراً سيكون النصر على الوباء وتستمّر مسيرة اإلنسان نحو النور؛ 
وفي ذلك الوقت سيكون العالم أكثر ارتباًطا، وتصبُح الحياة أكثر صحة وأفضل 

بسبب األلفة البشرية.
*كاتب صيني 

بشار في مواجهة الشكل الجديد المتجّدد، للحرب اإلعالمية المعولمة ضّد 
شخص الرئيس، وضّد كثرة التخُرّصات واألكاذيب والتلفيقات واألحاديث، 

التي تثرثر بها، ثلة من الخونة الذين بهزيمتهم في الميدان، باتوا في موتورية 
هائلة

انتصاراً، بل وفاًء للرئيس األسد ولسورية
يا جماهير العروبة... من هنا نحدثكم/ن... من فلسطين وقدسها

جّددت اللجنة الشعبية للدفاع عن سورية في فلسطين المحتلة وقوفها الدائم 
إلى جانب سورية وتأييدها المطلق للرئيس بشار األسد في قيادته المعركة 

الكبرى دفاعاً عن سورية وما تمثله من قلعة للمقاومة الوطنية والقومية 
والعربية الشاملة.

وقد وقعت مجموعة من القيادات والشخصيات واألسرى المحررين 
الرئيس بشار األسدواإلعالميين نداء في هذا الصدد، تنشر »البناء« نصه في ما يلي«    

دمشق ... قلعة المقاومة الوطنية والقومية والعربية



ثقافة وفنون10

عن الوجز والّتجاوز في الأدب الوجيز

{ د. باسل الزين*
ورد في لسان العرب: » َوُجَز الكالم وجازًة ووجًزا: قلَّ في بالغة، 
وموِجٌز...  وموَجٌز  ووجيز  وواِجٌز  وجٌز  وأمٌر   ... اختصره  وأوجزه 
أخذ  فيما  الحركة  سريع  وجٌز:  ورجٌل  العطاء...  الّسريع  والوجز: 

فيه«.
وحقيقة األمر أّن مسألة اإليجاز ليست طارئة في األدبين العربي 
والعالمّي، لذا ال نّدعي في هذا المقام توليد مفهوم ال سند تاريخّي له 
بقدر ما نّدعي السعي إلى تأصيل هذا النوع من الكتابة فًنا مستقاًل 
وأدًبا جديًدا بالتمام. ومن المعلوم أّن اإليجاز في التراث العربّي هو 
كالم يتطلّب قدًرا عالًيا من التكثيف، أي وضع المعاني الكثيرة في 
ألفاظ أقّل منها تكون وافية بالغرض المقصود. ولهذه الغاية، يّممنا 
شطر لسان العرب لنقف على صّحة انتقاء التسمية تركيبًيا ولغوًيا 
نسّوغ  أن  قبل  اإليجاز،  ماهّية  لنتبّين  العربّي  والتراث  ومعنوًيا، 
طرحنا وندلي بدلونا في الغاية المتوخاة من الكتابة الجديدة التي 

ندعو إليها.
لغوًيا: بات مسّوًغا عندنا حّقنا المشروع في استخدام مصطلح 
لغوّي  أصل  من  ورد  ما  نحو  على  الوجيز  األدب  أو  الوجزّي  األدب 
جاء  ما  مع  تماًما  نّتفق  معنوًيا:  العرب.  لسان  في  التسمية  لهذه 
في التراث العربّي لكّننا ال نكتفي به، بل نسعى إلى تحميله دالالت 

جديدة، وهذا ما ُيعرف أّولًيا، في خلدنا، بالّتجاوز.
في سياق التتبع اللغوّي نفسه، جاء في لسان العرب: »َجَوَز: 
الموضع جوًزا وُجؤوًزا وجواًزا ومجاًزا وجاز  الطّريق وجاز  ُجزُت 
وتجاوز   ... وقّطعه  خلّفه  وأجازه:  غيره  وأجاز  جواًزا  وجاوزه  به 
غيره  إلى  الشيء  وجاوزت   ... خلّفه  جواًزا:  وجاوزه  الّطريق،  بهم 

وتجاوزته بمعنى أي أجزُته«. 
وعليه، ُيتيح لنا هذا التقّصي اللغوّي أن نتعّرف أمرين. يتعلّق 
األمر األّول بمعنى خلّف، ويتعلّق األمر الثاني بمعنى جاوز الشيء 
هذه  صفحات  من  تبّقى  ما  سنكّرس  النحو،  هذا  على  غيره.  إلى 
لمعنى  توضيًحا  طرحنا  في  التجديد  مناط  على  للوقوف  المقالة 

التجاوز، ودرًءا لكّل التباس قد ينشأ في ذهن المتلقي.
باإلضافة  خلّف«،   « الفعل  يحملها  التي  الجميلة  المعاني  من 
إلى معنى اإلنجاب، هو الترك والتأخير، فنقول: خلّف أثًرا أي ترك 
أثًرا، وخلّف الحكم أي أرجأه، وخلّفه أي تركه خلفه. وبدهي القول 
أّن األدب الوجيز ال ُيعنى – وال يّدعي القيام بهذه المهمة الجليلة – 
بإصدار أحكام تتعلّق بجودة أو رداءة الشعر العمودي، وذلك بالقدر 
نفسه الذي ال ُيعني فيه بالحكم على المعايير التي اعتدمتها القصيدة 
الحديثة والشعر المنثور، إيماًنا من أعضائه بأّن كّل حركة شعرّية 
ومقوماتها  التاريخي  وبعدها  تكّونها  ظروف  لها  بعاّمة(  )وأدبّية 
معنى  يأتي  السياق،  هذا  في  النقدية.  ومنظوراتها  المجتمعّية 
الفلسفة  لُيفيد تعليق الحكم، على غرار ما فعل هوسرل في  الترك 
الفينيمونولوجّية، وتوجيه العناية نحو مسالك تنعقد عليها سبل 
تلّمس  عدم  اإلطالق  على  يعني  ال  الحكم  تعليق  أّن  بيد  توّجهاته. 
المآزق التي يمّر بها األدب العربّي بعاّمة والشعر منه بخاّصة. وإذا 
النهضة  عصر  حكمت  قد  كبرى  سرديات  هناك  أّن  يرى  فوكو  كان 
سردية  كّل  انبنت  بحيث  الحديث  والعصر  الكالسيكي  والعصر 
على مقومات خاّصة بها، محدثة انقطاًعا بّيًنا مع السرديات التي 
سبقتها، فإّننا نسّوغ ألنفسنا، والحال هذه، أن نتحّدث عن سرديات 
نرى  الحد،  هذا  عند  بطابعها.  ووسمته  عصر  كّل  حكمت  شعرّية 
قوامها  جديدة  سردّية  تكريس  أمام  المجال  في  ُيفسح  عصرنا  أّن 

التجاوز بمعنى مجاوزة الشيء إلى غيره.
وآليات  التكثيف  مقّومات  من  له  الحالي  العصر  أّن  في  غرو  وال 
التأويل  ضروب  كّل  أمام  مصراعيه  على  الباب  يفتح  ما  االختصار 
ألهمّية انبناء اللَحْيظة في سياق االمتداد الزمني اليومي، أي القدرة 
على استرداد خصوصّية مبهمة ومتعة تائهة وتأّمل هارب من أتون 
األدب  حركية  تغدو  المعنى،  بهذا  والتشييء.  والتأليل  االستالب 
الوجيز، بما هي حركة في المقام األّول، حركة تروم العبور إلى سبل 
تعبير مغايرة، فال يعود هدفها منصًبا على رفض التراث الشعري 
بل  المطلوبة،  مظاناته  في  النقد  هذا  نلتمس  كّنا  وإن  ومحاكمته، 
يغدو تجاوًزا نحو البحث عن مطاوي األبعاد المستترة وغوًصا في 
التنقيب عن االحتجابات واستنطاق المسكوت عنه كونًيا ومصيرًيا 
ومجتمعًيا وإنسانًيا. بعبارة أوضح، عندما نتحدث عن تجاوز فإّننا 
ال ندعي تخطي المتنبي أو أبي تمام واّدعاء التفوق الشعري على 
درويش وأدونيس )على سبيل المثال ال الحصر(، وإّنما نّدعي ولوج 
احتكموا  لو  ولوجها  الشعراء  هؤالء  بإمكان  يكن  لم  قصّية  مناطق 
حركاتهم  وبنت  تصوراتهم  حكمت  التي  الشعرية  السرديات  إلى 

التجديدية.
من هنا، وجب التعاطي مع مفهوم التجاوز على أّنه افتراع سبل 
تعبير جديدة لم تكن معروفة لدى أسالفنا، وذلك بالقدر نفسه الذي 
التراث وليس إحداث قطيعة بالمعنى  تعني فيه االنقطاع مع هذا 

الباشالرّي.
تعني  ال  الوجيز  األدب  في  اإليجاز  سمة  أّن  إلى  نشير  أن  يبقى 
على اإلطالق الرسوف عند حدود وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ 
أقّل منها تكون وافية بالغرض المقصود، ذلك بأّن هذا التعريف بات 
مبتسًرا اليوم وال يفي مقاصدنا حّقها. وعلى الرغم من أن التكثيف 
ُيشّكل حاجة ملحة ومطلًبا ضرورًيا ينعقد عليهما التعبير ومًضا أو 
عن طريق القصة الوجيزة، إال أّن هذا الشرط ال يعدو كونه سمة من 
السمات الكثيرة التي انبنى عليها التصور النظري والعمل التطبيقي 

لطروحاتنا.
التكثيف  التجاوز يعني تكريس  أّن  التفصيل، نرى  وبشيء من 
ال  بنائية  ُلحمة  تشّكل  متوازية  وعوالم  عوامل  جملة  إلى  منضاًفا 
تعرف الفكاك. فالتعريف الوارد في التراث العربي ال يأتي على ذكر 
طاقة المفردة وابتكار زمن أدبي جديد وتوليد موسيقى تنبثق من 
عالقات التجاور وتكريس عالقات مالءمة جديدة تروم المفارقة في 

جوهرها الكشفي البعيد...
أدبية  سردية  تكريس  إلى  يسعى  الوجيز  األدب  إّن  القول  رأس 
جديدة قوامها الوجز كنوع أدبي مستقل، ومفادها افتراع دروب غير 
مطروقة من خالل ما ُيعرف بالتجاوز، عسانا نرتق جرح الكينونة 
وتلّقفنا  الظالم  لّفنا  أن  بعد  عندياتنا  من  شيًئا  ونضفي  النازف، 

المهاوي العميقة.
*عضو ملتقى األدب الوجيز.

زينة تنتهي من ت�سوير »جمع �سالم«

الممثلة  أع��ل��ن��ت 
ال���م���ص���ري���ة زي��ن��ة 
ان��ت��ه��ائ��ه��ا من  ع���ن 
مشاهدها  ت��ص��وي��ر 
» جمع  مسلسل  ف��ي 
نشرت  اذ  س��ال��م «، 
ع���ل���ى ص��ف��ح��ت��ه��ا 
الخاصة فيديو قالت 
استويت..  »أنا  فيه: 
ب������س م���ب���س���وط���ة 
بجد  دل���وق���ت  أوي 
قلبي  م��ن  وبضحك 
عشان  المجانين  زي 
لله..  الحمد  خلصت 

ميرسي أول لكل القائمين على العمل«.
جمع  فركش  خلصت..  لله  »الحمد  بالقول:  أيضاً  وعلّقت 
زودوا  اللي  الكبار  والنجوم  العمل..  نجوم  لكل  شكراً  سالم 
الكبر  عامل  أصغر  من  العمل  على  القائمين  وجميع  العمل.. 
عامل والمخرجة المبدعة ايمان حداد.. وقنوات العرض.. شكراً 

وكل سنة وانتم طيبين«.
إيمان  وإخ��راج  ناير،  محمد  تأليف  سالم«  »جمع  مسلسل 
الحداد، وبطولة زينة، دالل عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى 
عالء،  محمد  ع��ادل،  ميدو  ق��ورة،  ملك  البارودي،  ريم  خطاب، 
سلطان  أحمد  عزب،  أيمن  دسوقي،  محمد  الصريطي،  سامح 
اجتماعي  درام��ي  سياق  في  األح��داث  وت��دور  سليمان  وحنان 

حول فكرة »التبني« والعالقات األسرية.

{ ميس العاني
احتفت »مجلة أسامة« في عددها الجديد الصادر الكترونياً عن الهيئة 
من  والجدة  بالجّد  الطفل  منشورات  مديرية  للكتاب  السورية  العامة 
خالل لوحة الغالف للفنانة غصون دمراني وهي تعبر عن فرح األطفال 

بلقاء جديهما وقصيدة الشاعر قحطان بيرقدار بعنوان جدي وجدتي.
واحتوى العدد الذي يخرجه هيثم الشيخ علي مجموعة من القصص 
منها »الغزال ناي« كتبتها رؤى جوني ورسمتها عدوية ديوب. و«حديث 
و»أزه��ار  داوود  ناديا  ورسمتها  حلواني  ميساء  كتبتها  الحافلة«  في 
كتبتها  واألحالم«  و«ريم  حمود  آية  ورسوم  نصار  عزيز  كتابة  عجيبة« 
درويش  لياسمين  و«النزهة«  الزهيري  دعاء  ورسمتها  ياسرجي  يمان 
نجالء  ورسمتها  شعبان  فرح  كتبتها  للوطن«  و»كلنا  حمود  آية  ورسوم 

الداية.
كتبه  الخبز«  ورغيف  »سعيد  العدد  ضّمها  التي  السيناريوات  ومن 
كتبه  مجتهداً«  عدنان  و»أصبح  عيسى  مادلين  ورسمته  قشمر  محمد 

الكنز«  جزيرة   /  20 حمدو  و«أبو  بعلبكي  نسرين  ورسمته  ناصر  علي 
محمد  لرنا  السحرية«  أمي  و»صنارة  حسين  حاج  رامز  ورسمه  كتبه 
حسام  ورسمه  كتبه  المطر«  تحت  نزهة    6 و»ليلى  قويدر  رنا  ورسوم 

وهب.
الشنيور  فوزي  للشاعر  »بستاني«  بعنوان  قصيدة  العدد  في  وجاء 
وتعّرف  »اكتشف  باب  في  تغلبي  سمر  واصلت  كما  ديبو  محمد  رسمها 
فكتبت  صغيرة«  »مواهب  باب  أما  الدماغ.  أسرار  عن  الكتابة  سمر«  مع 
وإبداع«  »طفولة  احتفالّية  في  واعدة  مواهب  عن  الشويكي  رامة  فيه 
في  اآلب��اء  ألفضل  الطبيعة«  »أس��رار  باب  في  بوادقجي  أريج  وخصت 
عن  وحياة«  »نبات  ب��اب  في  الزعبي  أمينة  وكتبت  الحيوان  مملكة 
الشوندر األحمر وضم باب »فكر معنا« إعداد ديمة إبراهيم ورسوم أحمد 

حاج أحمد فقرات مسلّية ومفيدة.
معال  عمار  دلع  لألطفال  مشاركات  األطفال«  »بريد  باب  في  ونقرأ 
مجموعة  المستقبل«  »فنانو  باب  ضّم  وكذلك  األحمد  علي  محمد  وشهد 

لوحات ألطفال.

كتبها  الموهوبين«  أصدقائنا  »إلى  بعنوان  فكانت  العدد  كلمة  أما 
والتي  حسين  حاج  رامز  ورسمها  بيرقدار  قحطان  المجلة  تحرير  رئيس 
السنوية  والفنية  األدبية  المسابقات  في  االشتراك  إلى  األطفال  دعت 

لمديرية ثقافة الطفل.

�إ�ضاءة
لماذا غابت �ضارة الم�ضل�ضل ال�ضاربة هذا العام في ال�ضباق الرم�ضانّي؟

مبادرات مو�ضيقّية اإلكترونّية لدار الأوبرا ال�ضورّية 

اأندريه معلولي: المو�ضيقى مت�ضلة بوجدان الإن�ضان ول بّد من اإحيائها والحفاظ على وتيرتها في اأ�ضعب الظروف

م�ضرح ا�ضطنبولي ُيطلق ندوات رقمّية حول واقع الحركة الثقافّية في ظّل اأزمة كورونا 

{ هنادي عيسى
منذ  ع��ام  بشكل  العربية  ال��درام��ا  ص��ّن��اع  اع��ت��اد   
ألداء  الغناء  بنجوم  االستعانة  على  طويلة  سنوات 
الدراما  في  األمر  هذا  انتشر  وقد  المسلسالت.  شارات 
ومحمد  الحجار  علي  مع  الثمانينيات  في  المصرية 
نجاحاً  تحقق  التترات  هذه  وكانت  وغيرهما  الحلو 
الدراما  دخلت  أن  إلى  الحال  هذا  استمّر  وقد  ملحوظاً 
العربية المشتركة الى بيوت المشاهدين العرب حيث 

سعى كل منتج إلى التعاقد مع أهم النجوم  ليسّوقوا 
من خالل أصواتهم مسلسالتهم التي تعرض على كل 
المحطات التلفزيونّية وفي كل عام كان يبرز أكثر من 
شارة يرّددها الناس عن ظهر قلب. وإذا عدنا إلى العام 
الماضي نجد أن أغنية »يا بتفكر يا بتحّس« التي أّدتها 
النجمة شيرين عبد الوهاب كشارة لمسلسل »خمسة 
ونص« بطولة نادين نجيم وقصي الخولي، وقد نالت 
الصغير  ورّددها  النظير   منقطع  نجاحاً  األغنية  هذه 
والكبير  وقبلها حققت أغنية »مجبور« شارة مسلسل 

استمر  كبيراً  قبوالً  زيتون  ناصيف  بصوت  »الهيبة« 
لثالث سنوات. 

أما إذا راقبنا المشهد هذا العام، فسنجد أن أية أغنية 
لم تحقق ضجة كبيرة أو حفظها الناس عن ظهر قلب 
رغم أن عدداً من األغنيات يتمتع بجمالية فنية ومنها 
»سلطانة  مسلسل  شارة  الزغبي  لنوال  »اتحاربت« 
الرازق و«لما كنا صغيرين« شارة  المعز« لغادة عبد 
سميرة  بصوت  نفسه  االس��م  يحمل  ال��ذي  المسلسل 
الخاصة  عجرم  نانسي  بصوت  و«العمر«  سعيد 

عبيد  ونبيلة  الجندي  لنادية  زيادة«  »سكر  بمسلسل 
وغيرها إال أن أي واحدة لم تنتشر بالشكل المطلوب اال 
على مواقع التواصل االجتماعي. ترى ما هي األسباب 
علماً  المنازل؟  كل  شارة  أي  اختراق  دون  حالت  التي 
كورونا  وباء  بسبب  منازلها  في  محجورة  الناس  أن 
الشاشات  كل  على  المعروضة  المسلسالت  وتتابع 
بسبب  األغاني  لسماع  متقبل  غير  العام  المزاج  أن  أم 
األزمات المادية والنفسّية التي يمرون بها؟ كل شيء 

وارد إنما يبقى الجواب محيراً! 

{ رانيا مشوِّح
ب��ادرة  وف��ي  األش���رار  يدخله  ال  الموسيقى  تدخله  ال��ذي  المكان  ألن 
ثقافية فنية لم يسبق لها مثيل قامت دار األسد للثقافة والفنون - الفرقة 
الشام  »شمس  شركَتي  مع  بالتعاون  السورية  الوطنية  السيمفونية 
بيكسل« و«إيفنتو« بمسابقة فنية، حيث قدم أكثر من 60 موسيقياً وتقنياً 
وفني،  فنان  كل  عند  المتواجدة  باآلالت  منازلهم  من  موسيقاهم  سورياً 
الفنيون  قام  وبدورهم  والتصوير  بالتسجيل  الموسيقيون  قام  حيث 
بمتابعة عمليات المكساج والمونتاج ليقّدموا أعماالً تليق بجماهير الدار 

كما عِهدوهم طوال السنوات الماضية.
األوب��را  دار  مدير  معلولي  أندريه  المايسترو  ص��ّرح  المشروع  وعن 
في خضم  مشروعاً  والفنون  للثقافة  األسد  دار  أطلقنا منذ فترة في  قائالً: 
العالم  حول  تحدث  التي  األم��ور  لكل  متابعتنا  وبعد  الكورونا،  موجة 
هي  الوباء  هذا  معالجة  أن  الحظنا  العالمية،  الجائحة  هذه  بسبب  طبياً 
رفع المناعة والتي هي أساس عالج هذا الفيروس، وانطلقنا أيضاً من أن 
المناعة إلى حّد مهم جداً لها عالقة بموضوع الطاقة اإليجابية، وبث هذه 
ببدء  المبادرة  كانت  وعملياً  المناعة،  من  يرفع  الناس  نفوس  في  الطاقة 
تحميل كل الحفالت التي أقيمت في دار األسد على صفحة دار األوبرا على 
الجمهور ليبقى على تواصل  أثر جميل عند  لها  »الفيسبوك«، والتي كان 
مع نشاطات الدار، وهي مبادرة ليسترجع الناس ذكرياتهم مع الحفالت 
لآلخرين  يتسنى  نفسه  الوقت  وفي  الجميلة،  اللحظات  هذه  ويعيشوا 
الذين لم يحضروا هذه الحفالت متابعة هذه الفعاليات أيضاً، فبدأنا بنشر 
بعض المقاطع الموسيقية تباعاً على مواقع التواصل االجتماعي بحيث 
كل يوم يوجد شيء جديد، وبهذه الخطوة تكون دار األسد للثقافة والفنون 

حاضرة في كل بيت يومياً.
أعمال  على  واشتغلنا  الثانية  الفكرة  إلى  انتقلنا  ثم  معلولي:  وأضاف 
أكثر  بطريقة  العالم  في  يحدث  ما  كل  مع  تماشياً  الين  أون  موسيقية 
لمشروع  إنتاجاً  كان  الجديد  العمل  وه��ذا  ودق��ة،  واحترافية  أكاديمية 
عملنا عليه منذ فترة، والفيديو الذي قّدم بالتعاون مع شركتي »إيفينت« 

وبمشاركة  الفيديو  إنتاج  في  المساهمتين  الشام«  »شمس  و«بيكسل«، 
ميساك  المايسترو  بقيادة  السورية  الوطنية  السيمفونية  الفرقة 

باغبورديان، وهي إحدى الفرق الموسيقّية في الدار.
يعّد  الذي  ال��دار  مع  للتواصل  الجمهور  إع��ادة  هو  هدفنا  الواقع،  في 
التزاماً  منزله  من  شخص  كل  عمل  وقد  أيضاً،  وللعازفين  لهم  جداً  مهماً 
جميلة  بطريقة  عازف  كل  وعمل  المنزلي،  الحجر  في  الحكومة  بقرارات 
وأكثر طبيعية، وتم تسجيل المقطوعة الموسيقّية التي تم االتفاق عليها 
مع المايسترو ميساك وتسجيلها وأرسلت الفيديوهات، ثم جمعت المادة 
الصوت  ورّكب  إطالقاً،  مسجلة  تكن  ولم  »اليف«  عزفت  التي  الموسيقية 
على الصورة ليظهر بإخراج مميز من قبل األستاذ ممدوح قدور، والفكرة 
كانت من دار األسد بالتعاون مع األستاذين مازن قدسي وممدوح قدور. 
العمل،  هذا  إنتاج  تم  واألوركسترا  المايسترو  مع  الثالثي  هذا  خالل  ومن 
وهو خطوة أولى لتكون دار األسد على مواقع التواصل االجتماعي بطريقة 
ولكن  جديدة  أخرى  مبادرات  بالتأكيد  لدينا  وسيكون  احترافية،  أكثر 
الحفالت  لبث  اليوتيوب  على  قناة  لفتح  أيضاً  مّتجهون  ونحن  تباعاً، 

كاملة، وليس مقاطع فقط.
وعن األفكار المستقبلية قال معلولي: نحن بانتظار تطوير أفكار جديدة 
على  »أونالين«  األوب��را  دار  من  موسيقية  حفالت  تقديم  نستطيع  حتى 
مواقع التواصل االجتماعي، واليوم هذا العمل هو دليل على أن الموسيقى 
موجودة رغم كل الظروف، وال يعيقها شيء فهي أكبر من أي حدث وقادرة 
والفنون  للثقافة  األسد  دار  في  ونحن  إنسان،  كل  وج��دان  إلى  تصل  أن 
عن  العالمية  األوبرا  دور  كل  مع  لنتماشى  مهّمة  بطريقة  الفكرة  وضعنا 
هذه األعمال التي قدمت في بلدان عدة قامت بهذه التجارب، ونحن لسنا 
أقل منهم أبداً من ناحية السوية الفنية، وقدمنا عمالً احترافياً بامتياز بكل 
الموجودة لدينا لنقدم عمالً متكامالً، وهذا الشيء  المقومات واإلمكانيات 
الحلول  وابتكار  دائماً  الجديد  ابتكار  في  السوريين  قدرة  مدى  على  دليل 
التي تساعدنا على التطوير، ولهذا السبب أنتجنا هذا العمل وهي خطوة 
أولى للدار، وإلثبات أن الموسيقا قادرة على جمع كل الناس على المحبة 
أجمل،  ظروف  إلى  واالنتقال  أفضل  حياة  وعيش  دائماً،  واألمل  واإلخ��اء 

نحن  لنا  كان  إن  الحياة  لمتابعة  جداً  مهم  العمل  هذا  أن  نكران  يمكن  ال 
الموسيقيين أو بالنسبة للجمهور الذي يعتمد على بث الطاقة اإليجابية 

من دار األوبرا.

تيرو  و»جمعية  اسطنبولي«  »مسرح  إدارة   نّظمت 
مجموعة  اللبناني«  الوطني  و»المسرح  للفنون« 
ندوات وجلسات رقمية مفتوحة ضمن »شبكة الثقافة 
المغلقة  الغرف  خالل  من  وذلك  لبنان«،  في  والفنون 
في  الثقافية  الحركة  »واقع  بعنوان  زوم  تطبيق  عبر 
والمؤسسات  الفنانين  بمشاركة  كورونا«  أزمة  ظل 
الجلسة  واستضافت  لبنان،  في  الثقافية  والجمعيات 
األولى الحكواتي اللبناني جهاد درويش، الذي تناول 
الحكاية والحكواتي في زمن كورونا، وعمل  موضوع 
الحكواتي منذ لقائه بالحكاية إلى لقائه بالحضور أو 
المستعمين، وكيفية التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة 
بالندوة  ش��ارك  وق��د  العالمية،  األزم��ة  ه��ذه  ظ��ّل  في 
وتونس  واإلم���ارات  والمغرب  لبنان  من  حكواتيون 

تمت  الندوة  من  الثاني  القسم  وفي  والجزائر.  ومصر 
الحكواتي  مع  المشاركين  قبل  من  المحاور  مناقشة 
للفنون  تيرو  جمعية  قبل  من  الحوار  وأدار  الضيف. 
لوجستياً  ال��ن��دوة  وأدار  العامري،  محمد  العراقي 
وعلى  للفنون.  تيرو  جمعية  رئيس  إبراهيم  إبراهيم 
أن تستكمل الندوات مع فرقة وصل من لبنان الثالثاء 
جميع  تبث  وسوف  كما  مساًء.  التاسعة  عند  أيار   19
التواصل  منصات  عبر  للجمهور  المغلقة  ال��ن��دوات 
التالي  اليوم  في  مباشرة  تسجيلها  بعد  االجتماعي 

للندوة.
الممثل  اللبناني«  الوطني  »المسرح  مؤسس  وأكد 
شبكة  خ��الل  وم��ن  أن��ه  اسطنبولي  قاسم  والمخرج 
الجميع  مع  نسعى  سوف  لبنان  في  والفنون  الثقافة 

خالل  من  للجميع  مفتوحة  رقمية  منصة  تكوين  في 
والتعلّم  لبنان  في  والفنية  الثقافية  التجارب  دراسة 
بيننا  ما  في  ثقافي  تشبيك  وتشكيل  وتوثيقها،  منها 
على  وتأثيراتها  الحالية  األزم��ة  مواجهة  أج��ل  من 
المحافظة  أجل  من  وذل��ك  والفنية  الثقافية  الحركة 
على استمرارية جميع المؤسسات الثقافية وتضامناً 

سوياً.
برمجة  على  للفنون  تيرو  جمعية  وتعمل  ه��ذا 
لألطفال  والتعليمية  الفنية  السينمائية  العروض 
عرض  يريد  ُمخرج  ألي  السينما  وتقديم  والشباب، 
مع  تبادلية  شبكات  نسج  وال��ى  بالمجان،  فيلمه 
للمخرجين  فرصة  وفتح  ال��خ��ارج  ف��ي  مهرجانات 
بتاريخ  الجمهور  وتعريف  أفالمهم،  لعرض  الشباب 

السينما المحلية والعالمية، باإلضافة الى الالمركزية 
للعروض  السالم«  الفّن  »ب��اص  عبر  العروض  في 
الجوالة، وتعمل على فتح منّصات ثقافية في لبنان، 
من »سينما الحمرا« في مدينة صور و»سينما ستارز« 
تحّولت  التي  ريفولي«  و»سينما  النبطية  مدينة  في 
وسينما  مسرح  أّول  اللبناني،  الوطني  المسرح  إلى 
ومستقلة  ح��ّرة  ثقافية  منّصة  لبنان،  في  مجانّية 
والمهرجانات  ال��ورش  إقامة  على  شهدت  ومجانّية 
مهرجان  من  والموسيقية  والسينمائية  المسرحية 
المسرحي  لبنان  ومهرجان  الدولي  الموسيقي  صور 
المرأة  ومونودراما  والحكواتي  المعاصر  للرقص 
تيرو  ومهرجان  الثقافية،  فلسطين  أي��ام  ومهرجان 

الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما.  

Twelfth year / Wednesday / 20  May 2020 / Issue No. 3235
3235 العــدد   /  2020 أيار   20  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 

مجلة اأ�ضامة تحتفي بالجّد والجّدة في عددها الجديد



11ريا�سة / ت�سلية
هجمة مدرو�سة على اأكرم الحلبي

والمعطيات ت�سير اإلى دوافع انتخابّية

دورة وّدية بين الإنتر والبايرن والريال

دعمًا للجهود الطبّية في اإ�سبانيا واإيطاليا

رونالدو في تمارين اليوفي بعد غياب �سهرين
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم  عاد 
خمس  العالم  ف��ي  الع��ب  أفضل  بلقب  الفائز 
بطل  يوفنتوس  فريقه  تدريبات  إل��ى  م��رات، 
دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم أمس 
يوما.   72 استمر  طويل  غياب  بعد  الثالثاء 
الحجر  في  يوماً   14 آخ��ر  رون��ال��دو  وأمضى 

الصحي. 
 35( البرتغالي  ل��الع��ب  ص��ور  وع��رض��ت 
إلى  س��وداء،  سيارة  في  وصوله،  لدى  عاما( 

يخضع  أن  المقرر  ومن  النادي.  تدريب  مركز 
االنضمام  قبل  ط���بي  فحص  إل��ى  رون��ال��دو 
زمالئه  وبق���ية  س���اري  ماوريتسيو  للمدرب 

في الفريق. 
مادييرا  مدينته  إلى  جوا  رونالدو  وسافر 
انتر  على  يوفنتوس  ف��وز  بعد  البرتغالية 
من  الثامن  في  جمهور  بدون  صفر   2- ميالن 
الفريق  يخوضها  مباراة  آخر  في  الماضي  آذار 
قبل  المحلي  ال��دوري  في  تورينو  من  القادم 

توقفه بسبب جائحة كورونا. 
وعاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة في 
يمضي  أن  قبل  الجاري  الشهر  من  سابق  وقت 
آخر أسبوعين في حجر صحي في منزله تنفيذاً 

لتعليمات السلطات اإليطالية. 
وع����ادت أن��دي��ة ال�����دوري اإلي��ط��ال��ي إل��ى 
لكن  الجاري  أي��ار  من  الرابع  في  التدريبات 
وفي  صغيرة  مجموعات  ضمن  تتم  التدريبات 

ظل احترام قواعد التباعد االجتماعي. 

إمكانية  تبحث  اإليطالية  الحكومة  تزال  وال 
يوم  قالت  لكنها  ال���دوري  م����باريات  ع��ودة 
حزيران   14 قبل  تكون  لن  العودة  إن  االثنين 

المقبل. 
المهاجم  يوفنتوس  تشكيلة  عن  ويغيب 
قادماً  إيطاليا  إلى  عاد  الذي  إيغواين  غونزالو 
ثم  ومن  الماضي  الخميس  يوم  األرجنتين  من 
فإن عليه البقاء خالل األيام العشرة المقبلة في 

الحجر الصحي.

ال�سّلة الألمانّية تاأخذ الإذن ل�ستكمال بطولتها

رابطة الدوري ال�سكتلندي تنهي المو�سم

»�سلتيك« اأّول فريق يتّوج في ظل كورونا

اإيقاف لعب تن�ش لتعاطيه »الح�سي�ش«

{ ابراهيم وزنه
في الوقت الذي يتعّرض فيه رئيس االتحاد 
اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي لسلسلة من 
المحّقة  وغير  المغرضة  العشوائية  الهجمات 
السابقين  المنتخب  العبي  بعض  قبل  م��ن 
وخلفهم بعض االداريين، يواصل الرجل جهاده 
األكبر في إعادة االعتبار إلى اللعبة التي سبق 
وأطل لبنان من خاللها على العالمية في ثالثة 

»موندياالت«.
ممن  غالبيتهم  في  وهم  المهاجمون،  يتفنن   
إختالق  ف��ي  الميدانية،  صالحيتهم  انتهت 
رمياتهم  تسديد  في  للمضي  تدفعهم  أسباب 
التائهة عن مصلحة »السلّة« ... وهم بفعلتهم 
يمعنون في إيجاد شرخ بين عائلة اللعبة في 
من  الراية  وتسليم  الجهود،  تكاتف  يحّتم  زمن 

جيل إلى جيل بروح رياضية.
سّدة  إل��ى  وص��ل  الحلبي  أك��رم  أن  صحيح 
العام  من  تموز  في  السلّوي  االتحاد  رئاسة 
التيار  في  أصحابه  قبل  من  مدعوماً   2018
على  العادة  درجت  لبنان،  ففي  الحر.  الوطني 
مواقعهم  إلى  االتحادات  رؤساء  جميع  وصول 

عبر »التزكيات« الحزبية. 
الحلبي  ت��ص��ّدى  سنتين،  م��ن  أق��ل  منذ 
قد  اللعبة  كانت  وق��ت  في  الشاقة  للمهمة 
تراكم  ج���ّراء  معاناتها  ذروة  إل��ى  وصلت 
لبنان  وتوقيف  دوالر(  مليون   1,6( الديون 
»الفيبا«،  من  بقرار  الدولية  المشاركات  عن 
تسديد  على  معدودة  أشهر  خالل  في  فنجح 
ال��دي��ون وش��ط��ب ق���رار االي��ق��اف ال��دول��ي، 
األسفل،  الدرك  من  اللعبة  إنتشال  وبالتالي 
القادر  المنتخب  لبناء  والسعي  االجتهاد  مع 

على استعادة األمجاد. 
وفي ضوء االندفاعة االيجابية التي تحققت 
للعبة منذ أول موسم تحت قيادته، تّم انتخابه 
)حزيران  اآلس��ي��وي  االت��ح��اد  لرئيس  كنائب 
2019(، وعلى جنبات البطولة أعرب كثيرون 
ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ف��ي  بجرأته  اعجابهم  ع��ن 
ومقاربة القضايا المستجدة، وفي الوقت عينه 
ينتظرونه  ممن  المتربصين،  بعض  هناك  كان 

الرتكاب هفوة!

الصدام المفتعل والهدف انتخابي!
ع���دم ن��ج��اح ل��ب��ن��ان ف���ي ال��ت��أه��ل إل��ى 
 ،)2019( الصين  في  السلوي  المونديال 
من  المستفيدين  وغير  المتربصين  أخ��رج 
العلنية،  المعارك  ب��دأت  وهنا  جحورهم، 
فيما  ه��ن��اك،  م��ن  وردود  هنا  م��ن  تصاريح 
الخروج  ب��أن  يدركون  أنفسهم  المتباكون 
إلى  م��رّده  حمص،  بال  المونديال  مولد  من 
لمبدأ  ال��راف��ض��ة  الالعبين  بعض  عقليات 
يلعب(،  غ��ي��رك  ف��دع  صالحيتك  )ان��ت��ه��ت 
ومصالح  مصالحهم  يرّجحون  ممن  وه��م 
والمنتخب!  اللعبة  مصلحة  على  أنديتهم 
إال  المنتخب  بقميص  يلعب  ال  والبعض 
لم  ومن  مسبقاً!  أتعابه  بدل  قبض  حال  في 
عن   ناهيكم  المنتخب!  وقاطع  حرد  يقبض 
الشخصية،  الحسابات  بتصفية  التلّهي 
بعض  بين  وأحياناً  أنفسهم،  الالعبين  بين 

الالعبين والمدربين واالداريين!
من  المطلقة  التصاريح  مراجعة  خالل  من 
يستبق  ال��ذي  وتوقيتها  والالعبين  الحلبي 

ربما  لالتحاد،  جديد  رئيس  انتخاب  عملية 
لتؤّكد  الصورة  تتكّشف  أشهر،   4 أو   3 بعد 
غايات  والمدروسة  المنّسقة  الهجمة  وراء  أن 

إنتخابية ليس إال. 
مع االشارة إلى أن برنامج الحلبي الساعي 
لم  والعقليات  القوانين  وتغيير  التطوير  إلى 
موقعه  في  بقائه  على  المعترضين  يعجب 
لوالية ثانية، بالرغم من انفتاحه على زمالئه 
في االتحاد وعلى الالعبين القدامى الذين يكن 
أسرة  ناشد  ولطالما  وتقدير،  احترام  كل  لهم 
بياني  خط  لرسم  والتالقي  للتفاهم  السلة 
صريح وواضح يأخذ باللعبة إلى واقع أفضل 

في ظل ظروف صعبة. 
»منذ   : الحلبي  من  المقربين  أحد  ويقول 
رغبته  ع��ن  أعلن  االت��ح��اد  رئ��اس��ة  استالمه 
مصلحة  سقف  تحت  الجميع  مع  بالتعاون 
عبر  السابق  وهجها  وإع��ادة  اللعبة  تطوير 
بناء كرة سلة سليمة وواقعية مع التركيز على 
القوانين بما  الفئات العمرية وتطوير  بطوالت 

يتالءم مع الطموحات«. 

الشح المالي أساس كل تراجع
أصبح  الرياضة  في  المال  بأن  ينكر  أحد  ال 
االرتقاء  كان  لو  فيما  وض��روري��اً  أساسياً  أم��راً 
واقع  وحول  المرسوم،  الهدف  هو  بالمستوى 
التساؤالت،  من  جملة  تبرز  المادي  السلة  كرة 
)مليون  الضخمة  موازناتها  األندية  تنفق  كيف 
على  األن��دي��ة  تعتمد  وه��ل  ؟  للموسم(  دوالر 
مداخيل المباريات، وهي ال تقّدم وال تؤّخر )ألفي 
دوالر على أبعد تقدير للمضيف(؟ كيف ستواجه 
جائحة  وارت��دادات  االقتصادية  األزم��ة  األندية 
الرعاة  هروب  ظل  في  ستلعب  وكيف  كورونا؟ 
المبادرات  أصحاب  من  والداعمين  والمعلنين 
غالبية  بأن  المعطيات  تؤّكد  وهنا،  الفردية؟ 

األندية ستعاني أكثر وأكثر في األيام المقبلة. 
أكثر  االتحاد  رئيس  أعلن  السياق  هذا  وفي 
أندية من دون العبين وال العبين  : »ال  من مّرة 
من دون أندية ... ودورنا كاتحاد يتمحور حول 
األسس  ووضع  والرعاية  والتنظيم  التخطيط 
األي��ام  بمواجهة  متين  بناء  النشاء  المتينة 

وتقلّباتها«.

ميونيخ  وبايرن  مدريد  ريال  أندية  أعلنت 
أطلق  مصغرة  دورة  تنظيم  م��ي��الن  وإن��ت��ر 
القدم  – كرة  األوروبية  التضامن  »كأس  عليها 
م��وارد  لدعم  تبرعات  جمع  بهدف  لألبطال« 
إيطاليا  من  كل  في  الصحية  الرعاية  خدمات 

وإسبانيا وليس في ألمانيا. 
وفي بيانات منفصلة، أكدت هذه األندية أن 
خاللها  وسيتم  مالعبها  في  ستقام  المباريات 
جمع التبرعات. وقال بيان بايرن ميونيخ بطل 
ألمانيا، »الدخل الصافي لهذه  ومتصدر دوري 
للخدمات  به  التبرع  سيتم  الثالث  المباريات 

وأض��اف  وإسبانيا«،  إيطاليا  ف��ي  الصحية 
في  مساهمته  ميونيخ  بايرن  »يعتبر  البيان: 
يتولى  موحدة  أوروب��ا  وجود  لدعم  رمزا  ذلك 

فيها الجميع مسؤولية بعضهم بعضا«. 
ميونيخ،  بايرن  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
كارلهاينز رومينيغه، »رغم كل المعاناة ورغم 
نكون  ربما  ألمانيا  في  فإننا  المشكالت،  كل 
الصحي  نظامنا  صمود  ظل  في  محظوظين 

خالل هذه األزمة«.
 وأضاف الالعب السابق »لكننا أيضاً شهدنا 
من  وهما  وإسبانيا،  إيطاليا  في  مروعة  صوراً 

أكثر الدول تضررا في أوروبا جراء الوباء«. 
تضرراً  أوروبا  دول  أكثر  ثاني  هي  وإيطاليا 
تسبب  إذ  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ب��ع��د  ك��ورون��ا  ب��وب��اء 
شخص  ألف   32 من  أكثر  وف��اة  في  الفيروس 
الثالث  المركز  إسبانيا  تحتل  حين  في  فيها، 
ألف  27 فيها  الوفيات  عدد  بلغ  أن  بعد   بعدها 

حالة. 
عدد  بلغ  فقد  وإسبانيا  إيطاليا  وبعكس 
تقريباً.  آالف  ثمانية  ألمانيا  في  الوفاة  حاالت 
الماضي،  السبت  األلماني  ال��دوري  وأصبح 
أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها 

بعد توقف النشاط الرياضي في آذار الماضي 
بسبب ظهور الفيروس سريع العدوى. 

»آليانز  ملعبه  في  البافاري  الفريق  ويلتقي 
أرينا« مع الملكي الذي سيستضيف في ملعبه 
في  اإليطالي،  الفريق  بيرنابيو«  »سانتياغو 
ملعبه  في  البايرن  األخير  يستضيف  حين 
إنها  الثالثة  األن��دي��ة  وقالت  س��ي��رو«.  »س��ان 
ستوجه الدعوة للعاملين في الفرق والخدمات 
الصحية لحضور المباريات التي ستقام عندما 
أي  دون  للمدرجات  بالعودة  للجمهور  يسمح 

مخاطر صحية.

الموسم  إلنهاء  بافاريا  والية  حكومة  من  إذن  على  السلة  لكرة  األلماني  الدوري  رابطة  حصلت 
ببطولة من 10 فرق في اودي دوم بمدنية ميونخ.

رئيس  برئاسة  وزاري  اجتماع  قبل  من  حزيران  في  البطولة  إلقامة  خطط  على  الموافقة  وتمت 
وزراء الوالية ماركوس سويدير أمس الثالثاء.

وتوقفت منافسات كرة السلة في البالد منذ منتصف آذار بسبب تفشي فيروس كورونا. وعلى 
النقيض كانت الدوريات الكبرى في كرة اليد، وهوكي الجليد، والكرة الطائرة قد ألغت موسمها. 

بايرن  فرق  بمشاركة  حزيران،  من  األول  األسبوع  في  ميونخ  في  البطولة  تبدأ  أن  وينبغي 
دبليو  وإي  برلين،  وألبا  مرلينز  وكرايلسهايم  لودفيغسبورغ  ريزن  ونيكار  اللقب،  حامل  ميونخ، 
أولم  راتيوفارم  و  جوتنجن  جي  وبي  باسكتس  وبروس  فشتا  وراستا  أولدنبورغ  باسكتس  إي 

وسكايالينرز فرانكفورت. 
لدور  يتأهلوا  أن  قبل  فرق  خمسة  من  مكونة  واحدة  كل  مجموعتين،  إلى  الفرق  تقسيم  وسيتم 

الثمانية.
وسارت  الفائز.  الفريق  النقاط  مجموع  يحدد  حيث  مباراتين  من  اإلقصائية  وستقام المباريات 
القدم في تطوير مفهوم النظافة والذي  رابطة دوري كرة السلة على نفس نهج رابطة دوري كرة 

سيشهد خضوع جميع الالعبين للحجر الصحي في فندق طوال منافسات البطولة.

أصبحت أسكتلندا أحدث الدول التي تقرر إنهاء موسم كرة القدم بسبب تداعيات انتشار فيروس 
ماكلينان  مردوخ  األسكتلندي  الدوري  رابطة  رئيس  وقال  سلتيك.  لفريق  اللقب  منح  مع  كورونا، 

أمس: »كنا نفضل جميعا أن نشاهد المباريات تقام في المالعب وأمام الجماهير«. 
العالم،  حول  الرياضية  المنافسات  في  فوضى  إحداث  في  كورونا  فيروس  »تسّبب  وأضاف 

وستكون العواقب وخيمة لفترة طويلة«. 
وبينما تسعى بطولة الدوري اإلنكليزي الستئناف منافساتها مجدداً وسط تفشي كورونا، كان 

االتجاه في أسكتلندا نحو إنهاء الموسم، خاصة مع قلة قيمة عقود البث التلفزيوني.
 وأُلغيت بطولة الدوري في هولندا وبلجيكا وفرنسا رغم استئناف الدوري األلماني يوم السبت 
الماضي، كما تأمل إيطاليا وإسبانيا استئناف منافساتهما الشهر المقبل. وطلب االتحاد األوروبي 
أسباب  إيضاح  أو  استئناف  بشأن  خططها  تقديم  الدوري  بطوالت  جميع  من  )يويفا(  القدم  لكرة 

اإللغاء مع حلول يوم 25 أيار الجاري.
 ومنح القرار فريق سيلتك لقب الدوري األسكتلندي للمرة التاسعة على التوالي، ليعادل رقمه 
التقليدي  الغريم  النقاط لكل مباراة. واحتل رينجرز،  النهائي بمعدل  الترتيب  القياسي. كما حدد 
لسيلتك، المركز الثاني ليتأهل مع فريق ماذرويل، الثالث في الترتيب، إلى بطولة الدوري األوروبي، 
بينما ُيتوقع أن ُيمنح فريق أبردين، صاحب المركز الرابع، بطاقة الصعود إلى المسابقة األوروبية 

ليحل محل بطّل كأس أسكتلندا في ضوء إلغاء المسابقة. 

أعلن االتحاد الدولي للتنس إيقاف الالعب البيروفي، أركلون هويرتاس ديل بينو، لمدة عامين 
بسبب مخالفته لوائح العقاقير والمنشطات. وكان الالعب البالغ من العمر 25 عاماً أوقف بصفة 
التي أخذت منه خالل  آثار »الحشيش« في عينته  مبدئية في ديسمبر الماضي بعد ثبوت وجود 

بطولة في العاصمة البيروفية ليما. 
وقال االتحاد الدولي للتنس في بيان رسمي: »خلصت محكمة مستقلة إلى أن المخالفة لم تكن 

متعمدة.. لكنها وجدت أنه لم يستطع إثبات براءته من تهمة ارتكاب خطأ أو إهمال جسيم«. 
وأضاف االتحاد أنه سيتم إيقاف ديل بينو المصنف 337 عالمياً في الزوجي حتى 23 تشرين 

األول من العام 2021 بعد احتساب اإليقاف من تاريخ أخذ العينة.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
قرية لبنانية، حرف أبجدي مخفف 1 .

أوجاع، جمهورية أميركية 2 .
للنداء، مدينة ألمانية، أحد آلهة روما األقدمين  3 .

أكبر موسيقيي األندلس، وطأ عليها 4 .
أول  ه��و  يوناني  وري��اض��ي  فيلسوف  ج���واب،  5 .

الحكماء السبعة لدى اإلغريق، وظائف
دعم، موقع أثري في العراق قرب الموصل 6 .

رفضت األمر، خالف نقصان 7 .
مقياس مساحة، خالف اليسار 8 .

رزانة، غير مطبوخ، أهب 9 .
ً إكتمل األمر، هيا )بالعامية(، خالف جوا 10 .

قرابة، مؤسسة مدينة قرطاجة 11 .
عالم بالغيب، شريف، أحد الوالدين 12 .

عمودياً: 
مدينة ألمانية 1 .

دولة عربية، ختم 2 .
إسم موصول، حرف أبجدي مخفف، غير مطبوخ 3 .

مدينة مصرية، عاصمة أوروبية 4 .
طيور مجتمعة، يصنع من الحليب 5 .

أصبح طري الملمس، مدينة إيطالية 6 .
أرخبيل هندي  في بحر عمان، نوتة موسيقية، للتفسير 7 .

متشابهان، مدينة إيطالية، رطب بالماء 8 .
النظارات  مصانع  أسس  راحل  ألماني  صناعي  عائلة  9 .
شمال  في  بحيرة  بإسمه،  المشهورة  التصوير  وآالت 

فنلندا
دخلنا فجأة، مدينة إيطالية 10 .
كتباه، مذهب، قصد المكان 11 .

إله الحرب عند اليونان، قصد، خالف بارد 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ,798146532  ,354982617  ,261573489
 ,826417953  ,439265871  ,175839264

543621798  ,687394125  ,912758346
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( غروس غلوكنر 2 ( رين، ال، واسته 3 ( ينيرا، اام، در 
4 ( نو، اميون، الي 5 ( اانب، باغته 6 ( درباس، لوريان 7 
( الجدي، انس 8 ( نهدل، اكلن، وي 9 ( الورع، اسيرا 10 ( 

نوه، ابوسكم 11 ( دامان، دنانير 12 ( مي، اتنا، يحل. 

عموديا:
1 ( غرينادين، ندم 2 ( رينوار، هاواي 3 ( وني، نبادلهم 
5 ( غالم، سج، رانت 6 ( ال، يب، داعب 7 (  اا  راباللو،   )  4
 )  10 ترانسكاي  نام،   )  9 السن  كوانغو،   )  8 ودا  اواليك، 
رس، اهين، يمنح 11 ( تدل، اسور، يل 12 ( اهريمن، يأمر.

حلول العدد ال�سابق

Twelfth year / Wednesday / 20  May 2020 / Issue No. 3235
3235 العــدد   /  2020 أيار   20  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 



تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
info@al-binaa.com  البريد اإللكتروني  
التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

درد�صة �صباحية

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،

03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة

ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

اللبنانية: بالليرة 

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــــًا 

�ســــد الوبــــاء

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

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

كورونا الف�ساد اأفدح...

{ غدير حمية

بات أكثر من عادي أن نبدأ أية مقالة بعبارة أّن المواطن في لبنان يرزح، 
اللبنانيون  اعتاد  يعاني، يخاف، ييأس، ينتحر، يقتل، يجوع، يموت.. وقد 

على هذا النوع من القراءات التي لم تعد تحّرك فيهم ساكناً. 
إما  المقبل..  الموت  برهاب  مصاب  الشعب  أّن  فهو  القديم   - الجديد  أما 
بفيروس كورونا أو بفيروس الجوع. األول أكثر قابلية للشفاء وال يصيب 
أحداً التزم اإلجراءات الوقائية، أما الثاني فلم تتوّصل الحكومات المتعاقبة 

إلى إيجاد عقار له حتى اليوم. 
يتخذ  وهو  هائلة،  بسرعة  وتنتشر  تتكاثر  تلبث  ال  أسبابه  أّن  واألصعب 
قاتل  تأثيره  أّن  المؤكد  لكن  ماهيته.  تحديد  معها  يصعب  متعّددة  أشكاالً 
إلى  المرء  الذي يدفع  الدقيقة، األمر  الدماغية  الخاليا  أنه يؤثر على  لدرجة 

القيام بأفعال شائنة بحق نفسه والمجتمع. 
بمكافحة  الشعارات  إطــالق  عن  المتعاقبة  الحكومات  تتوانى  ال  نظرياً 
منها  يتحقق  لم  شعارات  وهي  المتوازن،  اإلنماء  وبتحقيق  والفساد  الهدر 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  قواعد  إرســاء  المطلوب  كان  حين  في  شــيء، 
حقوق  أدنــى  تأمين  المطلوب  كــان  الحقيقية.  المواطنة  مبدأ  أســاس  على 
المواطن التي كفلها القانون، ال سيما ضمان  الشيخوخة  و التأمين  الصحي 
والتعويضات، وتأمين أدنى متطلبات المعيشة الالئقة التي ما زالت تشكل 
وخدمات  وكهرباء  نقي  وهواء  صحية  وبيئة  نظيف  ماء  من  للبناني،  حلماً 
تكفل  التي  والعدالة  المواطنة  دولة  قيام  وآخــراً  أوالً  المطلوب  اجتماعيّة. 

حقوق أبنائها وتجعلهم قادرين على المواجهة والثبات في ظل األزمات.
غير  أزمــات  نزيف  يعاني  فاألخير  لبنان.  في  األزمــات  أّم  ليس  كورونا 
مسبوق يفوق كورونا رعباً، يبدأ من الخلل االقتصادي والمالي والمديونية 
كّل  في  الضرائب  وفرض  المنهوبة  واألمــوال  الدولة  خزينة  في  الضخمة 
األسعار،  واحتكار  الفاحش  والغالء  المتدّني،  المعيشة  ومستوى  اتجاه 
حصول  صعوبة  وســط  الــــدوالر،  مقابل  المحلية  العملة  قيمة  وتــراجــع 
بلة  الطين  ليزيد  اليوم  استجّد  وما  المصارف.  من  أموالهم  على  اللبنانيين 
المتشّددة  اإلجراءات  هو  الجياع،  من  تالياً  ويصنّفه  المواطن  كاهل  ويثقل 
مفرد  هــو  بما  لــلــســيــارات  الــمــشــروط  الــتــجــّول  وحــظــر  المنزلي  والــحــجــر 
يبدو  ما  وعلى  الفساد.  وأخيراً  أوالً  سببه  هذا  األزمــات  نزيف  ومــزدوج. 
الموت  لبنان ال يموت ورائحته ال تلبث أن تضاهي رائحة  الفساد في  فإّن 

المنبعثة من كورونا.
ال يبدو أّن الحكومة تمتلك بوصلة اقتصادية وسياسية إلدارة األزمات. 
واألنــكــى مــن كــّل ذلــك هــو أزمـــة الــــدوالر وحــجــز الــمــصــارف عــلــى أمــوال 
المواطنين وعدم دفع المستحقات الشهرية لهم، وصعوبة حصولهم على 
رواتبهم، ليأتي احتكار التجار وغالء األسعار الفاحش يكمل على ما تبقى 

من حياة. 
إذاً ليست لكورونا عالقة بما وصل إليه اللبناني.. هذا الفيروس مّر في 
المواطنة  دولة  قيام  بمعجزة  سوى  منه  شفاء  ال  سريرياً  موتاً  يعاني  بلد 

المدنية. 
قبيل  من  جذرية  إصــالح  قوانين  تمرير  تستطيع  ال  الحالية،  الحكومة 
إيقاف مسارب الهدر ومكافحة الفساد واستعادة األموال المنهوبة وتفعيل 
النظام  هذا  نتاج  هي  والحكومة  طائفياً،  مقفل  البلد  ألّن  الرقابية،  الهيئات 

المقفل.  الطائفي 
األزمة،  إدارة  مقاربة  تنوي  الحكومة  كانت  كيف  معرفة  من  أوالً  بّد  ال 
وما كانت تقصده بمكافحة الفساد والهدر؟ كيف أقّرت بوجود الفساد في 

غياب كامل للمسؤولين عنه؟ هل من منطق يقّر بوجود فساد بال فاسد؟؟
الحقيقة أّن الحكومة عاجزة عن اإلفصاح عن الفاسدين، ألّن البلد يحكمه 

نظام طائفي يقوم على المحاصصة ويشّرع الفساد.
قوانين  من  مّر  ما  كّل  عن  تتغاضى  لحكومة  لبنان  في  النجاح  سيكتب 
صْوغ  على  وتعمل  الطائفيّة،  بطابع  وُدِمــغــت  المحاصصة  بحبر  كتبت 
يحمل  منصب  أّي  من  تخلو  دولــة  لمؤّسسات  المجد  تعيد  جديدة  قوانين 
المكان  في  المناسب  »الشخص  شعار  وترفع  والطائفية،  الحزبية  عنوان 

المناسب«.
في  وبــاًء  يصنّف  كورونا  أّن  أتعتقدون  عنه،  الحديث  مضى  ما  كّل  بعد 
لبنان؟؟ بالطبع ال، كورونا أصغر بكثير من أن يكون كذلك، في بلد يعاني 
نزع  الحكومة  تعلن  وعندما  بمعجزة.  سوى  منها  شفاء  ال  خبيثة  أورامــاً 
الفساد،  رائحة  من  الخالي  النقي  الهواء  اللبنانيون  يشتّم  كي  الكمامات 

عندها فقط سنقّر أّن كورونا وباء... 

اآخر الكالم

{ رشا رسالن
العلمية  الجمعية  فرع  كشف 
الــســوريــة فـــي الــالذقــيــة عن 
صناعي  ـــاء  ذك نــظــام  تصميم 
كــورونــا  ــروس  ــاي ف لتشخيص 
»شيست  الشعاعية  الصور  من 
اكس راي ايميج« وذلك في إطار 
من  لالستفادة  المبذولة  الجهود 
مساندة  في  الحديثة  التقانات 
لهذا  للتصدي  الصحي  القطاع 

العالمي. الوباء 
أنجزه  الذي  التطبيق  ويعتمد 

فريق من مهندسي الجمعية وهم 
صالح الشمالي وعلي فيوض اختصاص برمجة الذكاء الصنعي وعبد السالم العلي وزين 
فيوض اختصاص برمجة تطبيق الويب على استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تحليل 
الصور الشعاعية الصدرية وتقرير في ما إذا كان صاحب الصورة مصاباً بوباء كورونا أو 

معافى. سليماً 
تعتمد  التطبيق  فكرة  أن  الشمالي  صالح  المهندس  بين  الشبابية  لسانا  تصريح  وفي 
منخفضة  كلفتها  الطريقة  وهذه  بالفيروس  اإلصابة  تشخيص  في  الشعاعّية  الصور  على 

مقارنة بأنواع اختبارات الكشف عن كورونا األخرى.
عدد  تأمين  وهو  الفريق  واجهه  الذي  األكـــبر  التحدي  عن  تحّدث  فيوض  علي  المهندس 
عليها.  النظام  لتدريب  كورونا  بفـــيروس  مصابين  لمرضى  الشعاعّية  الصور  من  كبير 
السوريين  األطباء  من  متمـــّيز  عمل  فريـــق  بفضل  العقبة  هذه  بتجاوز  »نجحنا  وقــال: 
الذين يعملون داخل وخارج سورية ممن أرسلوا لنا صوراً لمرضـــى مصابين بالفيـــروس 
والصـــدرية  األشعة  أطـــباء  من  فريق  على  بعرضها  وقمنا  المرض  من  مختلفة  وبمـــراحل 
محلياً إلبداء مالحظاتهم التي أخذها الفريق بعين االعتبار وانطلـــقنا بالعمل لنتمّكن اليوم 
الدقة  نسبة  ازدياد  أن  إلى  مشيراً  بالمئة«،   98 بنسبة  صحيحة  نتيجة  على  الحصول  من 
مرتبط بزيادة استخدام التطبيق حيث يقوم النظام بالتدريب الذاتي وبالتالي زيادة نسبة 

التأكيد.
تصميمه  تّم  البرمجّي  النظام  أن  إلى  فيوض  وزين  العلي  السالم  عبد  المهندسان  وأشار 
محددة  بحالة  الخاصة  الصور  أرشفة  خالل  من  المريض  حالة  مراقبة  من  تمّكنه  بطريقة 
سلبية،  أو  إيجابية  كانت  إذا  فيما  الحالي  تطّورها  يبرز  بالزمن  مرتبط  تقرير  وإعطاء 

وبالتالي هل يقترب المريض من الشفاء أم أن حالته تزداد سوءاً.
المنتج  هذا  أن  بدورها  بينت  بالالذقية  الجمعية  فرع  رئيسة  فيوض  مريم  المهندسة 
النمذجة  ــأدوات  ك تقديمها  تم  التي  الرقمية  المنتجات  من  وغيره  الجديد  المعلوماتي 
والمحاكاة وأجهزة التعقيم وجهازي التنفس االصطناعي تأتي ضمن دور الجمعية الفاعل 
يمكن  أنه  مؤكدة  له،  يتعرض  الذي  الطارئ  الظرف  مواجهة  في  المحلي  المجتمع  دعم  في 
هذه  في  للمصابين  المرضية  الحالة  تطور  متابعة  تكاليف  توفير  في  ويسهم  يساعد  أن 
المرحلة وبعد فترة من وضعه باالستخدام وإدخال عدد كبير من الصور اإلضافية ستزداد 

كفاءة النظام وقدرته على إعطاء نتائج أكثر دقة.

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

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

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

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

وتجهيلنا؟ عن حجز حريتنا؟  #بدي_حقي
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من ت�سميم مهند�سي الجمعّية العلمّية ال�سورّية في الالذقّية

نظام ذكاء �سناعي يك�سف م�سابي كورونا 

 الن�صر ال�صامي و�صهداء ال�صام* 

{ يكتبها الياس عشي
ــ تهيّأ النسر الرابض في الذروة من جبال الشام ليقوم، كما العادة، بجولته الصباحية، 
خوفاً من طائر غريب يدخل فضاءه، ويصادر ياسمينه، ويغتال فراشاته، ويعتدي على 
التي تعلن حضورها كلما  الجميلة  الرحمة على األشياء  حرمة بيته، ويطلق رصاصة 
ليوم  استعداداً  مربضه  إلى  عاد  جولته  من  النسر  انتهى  إذا  حتى  الشمس؛  أشرقت 

مشرق آخر.
ألّحوا عليه أن  التفوا حوله.  الــراوي حكايته ألجيال لم تكن قد ولدت بعد.  هكذا بدأ 

يروي لهم بعضاً مّما تختزنه ذاكرته من أحداث شهدتها سورية على مّر العصور.
 قال الراوي: 

بجرح  الشامي  النسر  أصيب  حللها،  أبهى  في  الشام  وكانت  المّرات،  إحدى  وفي  ــ 
في واحد من جناحيه. كانت معركة قاسية خاضها مع طيور جارحة جاءت جماعات 
جماعات من كّل مكان. وعلى الرغم من فداحة الجرح لم تهن للنسر عزيمة. لم يتهاَو. 
وحيداً  ظّل  ه.  عــزّ وقفات  عن  وال  كبريائه  عن  يتنازل  لم  بصيرته.  وال  بصره  يفقد  لم 
السورية  السماء  فّر، ومات من مات، وعادت  المعتدون، ففّر من  اندحر  أن  إلى  يقاتل 

إلى صفائها.
 - وهل مات النسر؟ سأله واحد من الفتيان. 

 - النسر الشامّي ال يموت يا بنّي، إنه منذ سبعة آالف عام يجوب سماءنا، ويحرسها 
النسر  علمهم.  والعلم  أرضهم،  األرض  تبقى  كي  استشهدوا  الذين  ويبارك  بعينيه، 
يستعّد  األقــرع  جبل  في  الــجــوالن.  في  قاسيون.  في  وهنالك...  وهناك  هنا  الشامي 
ودموع  وردهــا  بماء  يغتسل  فلسطين  في  غيابها.  طال  أن  بعد  اسكندرون  الستقبال 

أّمهات غّزة.
 - وما السّر في ديمومته؟ سأل صغير آخر.

 - إنهم الشهداء يا بنّي. »إنهم أكرم من في الدنيا، وأنبل بني البشر«. كّل شهيد من 
شهداء الشام صار جزءاً من خوافي النسر وقوادمه، فيقوى جناحاه، ويزداد إصراراً 
من  جــزءاً  صــار  كلًه،  الزمن  ِمساحة  على  سورية،  شهداء  من  شهيد  كــًل  البقاء.  على 
ذاكرته التي ال تنسى، ومن سمائه المحظورة على الغرباء والدخالء والعمالء وضعاف 

النفوس. 
جوالته  إلــى  النسر  وعــاد  حوله،  من  الفتيان  وتــفــّرق  الــكــالم،  عن  الـــراوي  وسكت   

الصباحية يرّش العطر على شقائق النعمان. 
* من مؤلفي األخير »الرقص في عيد البربارة على الطريقة األمريكية«. 
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