ّ
إن النجاح الذي أدركه المستعمرون
ً
ل��م يكن كامال ولكنه أوجد حالة تكثر
فيها المصاعب للعمل القومي.
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ا�ستهالكي
لبنان يدخل �أول �أيام الإقفال مع العا�صفة ...ذعر من كورونا وهلع
ّ

وزير ال�صحة ُم�صاب بكورونا ...ومجل�س النواب ي�ش ّرع اللقاح غد ًا
تجار وراء اختفاء ال�سلع المدعومة ...ال �أزمة محروقات ...وتطبيق للأذونات
أف��اد بيان ص��ادر عن قصر بعبدا بقيام رئيس
الجمهورية بفحوص طبية في مستشفى أوتيل
دي��و وع��ودت��ه ال��ى ال�ق�ص��ر ال �ج �م �ه��وري ،وفي
قلب ال�ف��راغ والضياع السياسي الناجم عنه،
يواجه اللبنانيون تعاظم تردّدات وباء كورونا،
بالتزامن مع دخول لبنان تحت تأثير منخفض
جوي ترافقه األمطارالغزيرة والرياح النشطة
ّ

السياسي
كتب المح ّرر
ّ
يستمر الموت السريري للمشهد الحكومي،
وسط استسالم أصحاب المبادرات ومساعي
الوساطة للطريق المسدود ال��ذي يحكم عالقة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس
المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ،الذي
يمأل فراغ االتصاالت الحكومية بالسفر ،بينما

رئا�سة مجل�س الوزراء ت�شرح كيفية
طلب �إذن انتقال خالل فترة الإقفال العام
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن كيفية طلب إذن انتقال لغير المستثنين من منع التج ّول خالل فترة
اإلقفال العام ،وذلك من خالل تقديم طلب الحصول على تصريح تنقل عبر «ملء استمارة عبر الموقع
اإللكتروني  ،covid.pcm.gov.lbوالتأكد من الحصول على الموافقة ،وإب��راز اإلذن لعناصر قوى
األمن».
أما لمن يريد الخروج ألسباب طارئة ،فعليه «إرسال رسالة نصية على الرقم  1120تتض ّمن اإلسم
الثالثي ،القضاء ،ورقم الخيار من الالئحة الموجودة في الجدول أدناه».
(التتمة ص)8

سعاده مصطفى أرشيد



استطاع بن يامين نتنياهو اعتصار األيام األخيرة من
رئاسة ترامب ،ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ،في سباق
اله��ث م��ع م��وع��د العشرين م��ن ه��ذا ال�ش�ه��ر ،وه��ا ه��و قد
حقق على أرض الواقع مجموعة من النقاط والمكاسب
الشخصية واالنتخابية ل��ه ،ولجمهوره المتط ّرف ،ثم
لمجموع «اإلسرائيليين» ،وهي مكاسب من النوع الذي
يفرض واقعا ً ويكون من الصعب تجاوزه أو العودة عنه
ألي رئيس وزراء قادم في (إسرائيل) حتى ولو كان ببعض
ّ
المقاييس معتدالً ،وكذلك على اإلدارة األميركية الجديدة
إنْ رغبت – وهي لن ترغب ،إذ إنها مرتاحة جدا ً بما حققت
سياسات ترامب – نتنياهو ،فما تلك السياسات إال تعبير
عن رغباتها وأمانيها المضمرة ومنسجمة مع قناعاتها،
وهي وإنْ كانت تحسب لتنفيذها أكثر من حساب ،فإنّ
ت��رام��ب ق��د رف��ع ال�ح��رج عنها ،س��واء ف��ي م��وض��وع ض ّم
الجوالن أو نقل السفارة األميركية للقدس ،أو في صفقته
الشهيرة التي منح بها نتنياهو األغ��وار والمستوطنات
وشمال البحر الميت وبرية الخليل ،وي�س��ارع نتنياهو
الزمن لتنفيذها خالل األيام المتبقية ،بصمت أو بصوت
مرتفع ،وك��ان آخ��ره��ا إع�لان حكومته ع��ن ق��راره��ا ببناء
مئات الوحدات السكنية االستيطانية االثنين الماضي.
أما وقد زال الحرج ،ورف��ع العتب عن اإلدارة المقبلة،
فإنّ بإمكان بايدن أن يبدو بمظهر المعتدل الحكيم الذي

(التتمة ص)8

الم�ؤتمرات النقابية
تحدّ يات كبيرة

(�ص )7

هن ّية والنخالة يبحثان ملف الم�صالحة في الدوحة!
اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س ال��م��ك��ت��ب
السياسي لحركة حماس إسماعيل
ّ
هنية ،األمين العام لحركة الجهاد
اإلس�لام��ي زي��اد النخالة ،ووف��دا ً
من قيادة الحركة في العاصمة
القطرية الدوحة ،بحسب ما ذكر
بيان لـ»حماس» نشر على موقعها
الرسمي أمس.
البيان أش��ار إل��ى أن الطرفين
بحثا التطورات المتعلقة بملف
«اس���ت���ع���ادة وح�����دة ال��ش��ع��ب
الفلسطيني ،وإن��ه��اء االنقسام
على ق��اع��دة إج���راء االنتخابات
ب��م��س��ت��وي��ات��ه��ا ال��ث�لاث��ة ،وه��ي
التشريعي والرئاسة
المجلس
ّ
والمجلس الوطني».
كما تط ّرقا إلى «كيفية تمتين
ال��ج��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��واج��ه��ة
التحديات الخطيرة من محاوالت
تصفية القضية الفلسطينية
وض ّم األراض��ي ،إلى جانب حمى
التطبيع التي أصابت بعض دول
المنطقة».
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء سبل تمتين
ال��ج��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��م��واج��ه��ة
م����ح����اوالت ت��ص��ف��ي��ة ال��ق��ض��ي��ة
الفلسطينية وح��رك��ات التطبيع
والمخاطر المحدقة بمدينة القدس

المحتلّة والظروف التي يم ّر بها
األسرى الفلسطينيون في سجون
االحتالل.
وش �دّد الوفدان على «ض��رورة
االستمرار في خطوات استعادة
وح����دة ش��ع��ب��ن��ا ل��ل��وص��ول إل��ى
استراتيجية وط��ن��ي��ة كفاحيّة
م��وح��دة على ق��اع��دة المقاومة
ّ
الشاملة باعتبارها الخيار الوطني
الكفيل بتحقيق أه���داف شعبنا
ومصالحه العليا».
كما ج��رى «ن��ق��اش مع ّمق في
التطورات على المستوى اإلقليمي
والدولي وانعكاساتها على الواقع
الفلسطيني ،ومستقبل األوضاع
السياسية والميدانية ومتطلبات
المرحلة المقبلة وسبل التعامل
معها».
إلى ذل��ك ،ذك��رت وسائل إعالم
فلسطينية إل���ى أن مقاومين
فلسطينيين أطلقوا ال��ن��ار ظهر
أمس ،نحو دبابات عدة متوغلة في
أراضي المواطنين الفلسطينيين
ش��رق خ��ان يونس جنوب قطاع
غزة.
وأطلق المقاومون النار بعد
أن اقتربت الدبابات من حقول
المزارعين الفلسطينيين وبدأت

نقاط على الحروف
ّ
«فو�ضوي»
والعالمي
أميركي
الم�شهد ال
ّ
ّ
ع�شية ت�س ُّلم بايدن
ناصر قنديل

بتجريف محاصيلهم وت��وزي��ع
إخطارات عليهم تطالبهم بتجريف
محاصيلهم.
هذا وأش��ادت كتائب المقاومة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ج��ن��اح ال��ع��س��ك��ري
للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ،بعملية استهداف آليات
االح��ت�لال الصهيوني المتوغلة
ش��رق خانيونس جنوبي قطاع
غزة.
وأ ّكدت الكتائب ،أن «المقاومة

لن تسمح لالحتالل باالستمرار
ف��ي االع���ت���داءات اليومية بحق
أبناء الشعب الفلسطيني ،خاصة
عمليات التوغل اليومية وتجريف
أراض����ي ال��م��واط��ن��ي��ن ،م��ش��دد ًة
على أن الشعب الفلسطيني لن
يرضخ لسياسة القتل والترهيب
الصهيونية ،وسيواصل مقاومته
بكل أشكالها وأنواعها ضد جنود
االح���ت�ل�ال ومستوطنيه ولجم
عدوانه المتواصل».

الملك �سلمان لمن�صور هادي:
�أنتم ل�ستم رجا ً
ال...

بعد رف�ضه القيام برحلة �إلى «تل �أبيب»..
تون�سي
طيار
تجمد عمل
الإمارات ّ
ّ
ٍ

باريس  -نضال حمادة

كشفت وسائل إعالم تونسية محلية ،أن شركة طيران اإلمارات قامت
بتجميد نشاط قائد طائرة من أصول تونسية بسبب رفضه المشاركة في
رحلة إلى تل أبيب.
وقالت صحيفة «الشارع المغاربي» في خبر لها إن «منعم صاحب
تونسي يعمل في شركة طيران اإلم��ارات ت ّم
الطابع ،وهو قائد طائرة
ّ
تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل
أبيب».
من جهته ،كشف قائد الطائرة منعم صاحب الطابع ،أنه ت ّم تجميد
نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.
وكتب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع
«فيسبوك» الثالثاء «تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران اإلمارات
بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب… الله فقط مَن يرعاني…
لست نادماً».
هذا وتواصل الشارع المغاربي مع الطيار الطابع ،الذي أكد أنه في
انتظار مثوله أمام لجنة التأديب .يُشار إلى أن صاحب التدوينة قام
بإغالق صفحته على «فيسبوك» مباشرة بعد نشر التدوينة.
وي��ذك��ر أن اإلم���ارات والبحرين وقعتا على «ات��ف��اق التطبيع مع
«إسرائيل»» في  15أيلول/سبتمبر  2020في البيت األبيض ،بحضور
الرئيس األميركي دونالد ترامب وبرعاية أميركيّة.

قالت مصادر مق ّربة من حزب اإلصالح اليمني ،وهو فرع اليمن في
جماعة اإلخوان المسلمين ،إنّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
وبّخ وفدا ً يمنيا ً مك ّونا ً من عبد ربه منصور هادي برفقة وفد قياديّ من
حزب اإلصالح كانوا عند الملك السعودي نهاية األسبوع الماضي بناء
على طلب من الوفد اليمني.
خصت به جريدة «البناء» إنّ سلمان
المصادر قالت في حديث
ّ
بن عبد العزيز كان غاضبا ً جدا ً على حلفائه اليمنيين واتهمهم بقلة
الرجولة ،وعدم الكفاءة».
وأضافت المصادر أنّ سلمان قال لهم أيضا ً «منذ خمس سنوات
ونحن ندعمكم بسالح الطيران ،وقدّمنا لكم أحدث األسلحة وأكثرها
قوة ،ونقدّم لكم أمواال ً طائلة ومعاشات لعشرات آالف من األشخاص
من دون جدوى» .وتابعت المصادر انّ الملك السعودي سلمان بن عبد
العزيز آل سعود «ته ّكم على الوفد قائالً منذ خمس سنوات لم تحرزوا
نصرا ً واحداً ،لم تربحوا معركة ،ولم تتقدّموا على جبهة».
سلمان بن عبد العزيز قال لعبد ربه منصور هادي «إنّ مأرب على
وشك السقوط ،وإنّ شبوة سوف تلحقها بما فيها من نفط ،وعلى هذه
الحال لم يعد هناك سبب لوجودك على رأس الدولة ،حسب كالم الملك
السعودي.
أما عبد ربه منصور هادي فقالت المصادر إنه تم ّنى للملك السعودي
طول العمر ودوام الصحة ،معربا ً عن شكره للدعم الذي تقدّمه لهم
السعودية ،وقدّم وعدا ً للملك سلمان بأنّ األمور سوف تتغيّر كليا ً على
الجبهات ،طالبا ً منه انتظار أخبار سارة.
في السياق نفسه ،وعند سؤالها عن األخبار السارة التي وعد بها
عبد ربه منصور هادي الملك السعودي قالت المصادر المق ّربة من
حزب اإلصالح« :والله ال نعرف ،لكن لم يكن أمام هادي سوى تقديم
الوعود في هذه الحال ،وهي ليست المرة األولى التي يقدّم فيها الوعود
نفسها ،وبالتالي هو يكذب على السعودي والسعودي يعرف أنه يكذب
عليه ،لكن أيضا ً ماذا يمكن له ان يفعل غير تصديق كالم هادي وإهانته
بالكالم الجارح تعويضا ً عن الشعور بالمرارة» ...ختمت المصادر
المق ّربة من حزب اإلصالح اليمني كالمها.

أصيب وزير الصحة العامة
في حكومة تصريف األعمال
الدكتور حمد حسن بفيروس
كورونا ،ودخل إلى مستشفى
السان جورج لتلقي العالج.
وأف����ادت إدارة مستشفى
السان ج��ورج – الحدث ،في
ب��ي��ان ل��ه��ا ،أن��ه «ب��ع��د الجهد
والتعب والمعاناة والعمل
الدؤوب كان وسام جهاده أن
أصيب ال��وزي��ر حسن بسهم الوزير حمد حسن
من سهام فيروس كورونا وقد
دخل المستشفى لتلقي العالج ،ونطمئن المحبّين إلى أنّ وضعه
مستق ّر».
وكان قد أعلن الوزير حسن ،في وقت سابق أمس ،أنه بدأ فترة
من الحجر الصحي ريثما يجري الفحوص الضرورية الالزمة،
بعد تأكد إصابة ثالثة من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.

(التتمة ص)8

ّ
وتت�صدى لمحاولة توغل �صهيونية جنوب قطاع غزة
المقاومة الفل�سطينية تواجه دبابات االحتالل

�إدارة بايدن ...فل�سطيني ًا

جمال القادري

والثلوج على علو يصل إلى ألف متر ،مصحوبا ً
بانخفاض ملحوظ ل��درج��ات ال �ح��رارة يقارب
عشر درجات وصوالً لدرجة حرارة  15مئو ّية
في العاصمة بيروت نهارا ً و 10ليالً.
يفتتح اللبنانيون يومهم األول من اإلقفال
العام ،بخبر إصابة وزي��ر الصحة حمد حسن
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ،ال���ذي يتلقى ال �ع�لاج في
مستشفى السان ج��ورج ،ويحاول اللبنانيون
التخلص من هلع تخزين ال�م��واد االستهالكية
وال�م�ح��روق��ات ،بعدما أنساهم ه��ذا الهلع ذعر
كورونا ،فتع ّرضوا لفوضى االختالط وعرضوا
بذلك نتائج اإلقفال للضياع قبل بدء مفاعيله.
ال�م�خ��اوف ال�ت��ي يبديها ال�خ�ب��راء الصحيّون
تتوزع بين خطرين ،األول بلوغ عدد اإلصابات
رقم األلف إصابة خالل عشرة أيام بنتيجة تراكم
نتائج الهلع االستهالكي ،وبلوغ عدد الوفيات
رقم الخمسين يومياً ،بحيث تضيع اإلضافات
التي نجحت وزارة الصحة بتحقيقها في تأمين
المزيد من أسرة العناية الفائقة ،ويعتقد الخبراء

أن لبنان بانتظار ال �ب��دء باللقاحات ف��ي شهر
شباط يحتاج إل��ى تمديد اإلقفال العام لعشرة
اي��ام أخ��رى تمتد إلى نهاية األسبوع األول من
شهر شباط ليتسنّى تحقيق نتائج تع ّوض ما
ف��ات اللبنانيين في فترة األعياد وبعدها فترة
الهلع االستهالكي.
على مستوى اللقاحات ُينجز مجلس النواب
غ��داً ،عبر جلسة للهيئة العامة دعا إليها رئيس
المجلس نبيه بري ،إقرار اقتراح القانون الذي
ُيعفي الشركات المصنعة للقاحات من مسؤولية
التعويض عن األض��رار الناجمة عن اللقاحات،
باعتبار االستخدام الطارئ للقاحات يتم على
عاتق المستخدم ،وتتح ّمل الدولة عبر صندوق
يتم تمويله برسم على اللقاحات المستوردة،
تعويض م��ن تصيبهم أض��رار جانبية بنتيجة
تلقي اللقاح.
في مواجهة تداعيات اإلقفال قالت مصادر
متابعة ،إن تقارير ل��دى الجهات المعنية تفيد

وزير ال�صحة �أ�صيب بكورونا
ويُعالج في م�ست�شفى ال�سان جورج

 لن يكون من السهل استنساخ الطباع الشخصيةللرئيس األم �ي��رك��ي المنتخب ج��و ب��اي��دن ،ال�ت��ي تتسم
بالتنظيم وال�س�لاس��ة ،على المرحلة ال�ت��ي سيفتتحها
توليه الرئاسة أميركيا ً وعالمياً ،والحقيقة التي ال يمكن
ال�ه��روب منها هي أن أميركا المأزومة ال ت��زال المركز
العالمي األول لصناعة المشهد السياسي واالقتصادي
والعسكري في العالم ،وهذا يعني أن القدر المتوقع من
االنكفاء األميركي نحو الداخل ،لن يشكل سببا ً تلقائيا ً
لالنفراجات على الساحة الدولية ،فالفراغ الذي يتركه
عدم االنخراط األميركي في األزم��ات الدولية حربا ً أو
سلماً ،يعني تعليق ه��ذه األزم��ات ،ألن��ه ال يكفي تراجع
فرص الحروب كي يتحقق السلم أو تتقدم التسويات،
وكذلك في الداخل األميركي ال يكفي استبعاد الحرب
األهلية أو احتواء التمرد المنظم ،كي يتحقق التماسك
السياسي ويبدأ النهوض االقتصادي.
 من المنطقي والطبيعي أن تكون العالقة تفاعلية بينالوجهة التي سيسلكها الدور األميركي عالميا ً والنتائج
المترتبة على ذلك ،وبين الوجهة التي سيسلكها الوضع
الداخلي األميركي ،بمقدار ما كانت العالقة تفاعلية بين
الفشل األميركي الخارجي خالل عقدين طويلين ،وظهور
عناصر التفكك وال�ت�ط� ّرف داخ��ل المجتمع األميركي،
وص��والً لنتائج ه��ذا االنقسام الداخلي األميركي الحاد
على القدرة األميركيّة على ممارسة المزيد من التدخالت
الحاسمة عسكريا ً أو سياسياً ،بحيث تراجعت قدرة
ص�ن��اع��ة ال��ح��روب وت��راج �ع��ت أي��ض��اً ،وه ��ذا ه��و األه��م
الوحدة الداخلية الالزمة لشرعنة أي مقاربة أميركية
لصناعة التسويات ،وبمقدار ما تحتاج أي إدارة أميركية
إل��ى تماسك سياسي ون�ه��وض اقتصادي لتطلق يدها
سواء في التدخالت العسكرية الخارجية أو في صناعة
التسويات في األزمات الدولية ،فإنها تحتاج إلى التخفف
ألع �ل��ى درج ��ة ممكنة م��ن ض�غ��ط األزم � ��ات الخارجية
السياسي وصناعة
كي تتفرغ للداخل لبناء التماسك
ّ
النهوض االقتصادي.
 المنطقة الرمادية التي تقف فيها أميركا اليوم ربماتكون من الخطورة بمكان ،بحيث يصعب على إدارة
بايدن امتالك القدرة على التخفف من ضغط األزمات
الخارجيّة من دون االنخراط في صناعة تسويات كبرى،
تقوم على األرضيّة التي رسمها تقرير بايكر هاملتون،
لجهة االع �ت��راف بمكانة روس�ي��ا وشراكتها السياسية
وال�ع�س�ك��ري��ة ،واالع� �ت ��راف ب�ن�ه��وض ال�ص�ي��ن وتقدمها
االقتصادي نحو الشراكة الكاملة في صياغة االقتصاد
العالمي وق��واع��د تسييره ،واالع�ت��راف ب��أن ثمة تغييرا ً
كبيرا ً يصيب قلب العالم ال��ذي يمثله ال�ش��رق األوسط
لجهة عالقته بمكانة الطاقة في االقتصاد العالمي ولو
على ال�م��دى المتوسط ،أو لجهة مكانة «إس��رائ�ي��ل» في
السياسات األميركية ،أو لجهة مكانة اإلسالم في صناعة
السياسة في هذا الشرق ،وأن جوهر هذا التغيير يتمثل
بصعود قوى جديدة تمثل إي��ران عمقها االستراتيجي
ول��م يعد ممكنا ً صياغة ه��ذا ال�ش��رق األوس��ط وضمان
استقراره من دون التفاهم معها والتسليم بشراكتها.
وبالتوازي يصعب على إدارة بايدن استرداد التماسك
السياسي الداخلي كشرط إلطالق النهوض االقتصادي،
(التتمة ص)8
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ال�صين ورو�سيا تترقبان
انهيارات �أميرك ّية �أكبر
} د .وفيق إبراهيم
كانت التوقعات السياسية تعتقد أن التحرك ال��روس��ي –
الصيني جاهز لتغطية التراجعات األميركية في العالم .لكن هذا
التراجعات ادرك��ت ح��دود انفجار النظام السياسي األميركي
نفسه وتركت تداعيات على مستوى أكثر من منطقة في العالم،
خصوصا ً في الشرق االوس��ط باتجاهاته الرباعية االيرانية
والعربية واالسرائيلية والتركية ،حتى أن حروبا ً تحتاج الى
ّ
تتحضر في كل زاوية من زوايا هذه
قليل من الدفع حتى تنفجر
المنطقة.
ً
كما ترد تأكيدات بأن حربا أميركية إسرائيلية خليجية على
إيران هي على وشك االندالع إن لم يوقف الكونغرس األميركي
م�ح��اوالت��ه لعزل الرئيس األم�ي��رك��ي ت��رام��ب وه��ذا مرتقب في
غ �ض��ون ال�ي��وم�ي��ن المقبلين ف �ق��ط ،وم �ق � ّدم��ات��ه ب ��دأت بقصف
إسرائيلي على مواقع في سورية يقول اإلسرائيليون كعادتهم
إنها إيرانية.
لكنهم يضيفون ه��ذه ال�م��رة أن المعلومات ح��ول المناطق
السورية المستهدفة تلقوها من األميركيين وجهات عربية
متعدّدة.
هنا تكمن مصادفة عميقة تتعلق بكيفية وجود قوى عربية
ت�ع��رف أي��ن تقيم إي ��ران ق��واع��د لها ف��ي س��وري��ة ال��ى ان تذهب
االتهامات الى ان التنظيمات اإلرهابية العاملة بين خطوط تركيا
وأميركا في وسط سورية وأنحائها الشرقية هي التي وفرت
هذه المعلومات الى مم ّوليها.
هناك اذا ً تركيز أميركي إسرائيلي خليجي على سورية ليس
مستبعدا ً أن يذهب ال��ى ح��دود إع�لان ح��رب كبيرة عليها لمدة
جهنمي يفتح الطريق إلعادة انتشار
جوي
خمسة ايام من قصف
ّ
ّ
ع�ش��رات آالف اإلرهابيين م��ن جهة وتوسيع إط��ار االحتالل
الكردي من جهة ثانية واالحتالل التركي من جهة ثالثة.
ل�لإش��ارة ف��إن ه��ذه المعلومات هي في ت��داول يومي كبير،
لكن لم تحدث ردات فعل روسية او صينية .وهنا يكمن العجب
والدافع الى طرح التساؤل عن أسباب هذا الصمت الروسي.
أوالً يكاد هذا الصمت يعادل مستوى المراحل العادية من
العالقات التقليدية بين األميركيين وال��روس فهل من أسباب
عميقة له ،لكنه ال يشذ عن السياسة التقليدية الصينية ،التي
ال ت��زال تولي السلعة التجارية أهمية قصوى يجعلها تختبئ
وراءها وال تغامر بأي سياسات هجوميّة قد تؤثر على التطور
االقتصادي الصيني الطامح ال��ى احتالل موقع متف ّوق على
االقتصاد األميركي في مدى الخمس سنوات المقبلة ،وربما
أقل من ذلك.
ه��ذا ما يفرض على الصينيين تطبيق سياسة مرنة مع أي
هجمات سياسية أميركية وال تتحرك إال عندما تصل التهديدات
األميركية الى محيط الجغرافيا الصينية في بحر الصين وتايبيه
وتايوان وهونكونغ وكوريا الشمالية.
هذا هو الفارق الصيني مع روسيا التي تعتبر نفسها معنية
أكثر من غيرها بالحركة األميركية في الشرق األوسط.
واذا ك��ان��ت ال �ح��رك��ة األم�ي��رك�ي��ة – اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة الخليجية
تستهدف إي��ران فإنها توجه ضربات عسكرية استهدافا ً لها
بشكل مباشر .فلماذا يتر ّيثون اذاً؟
تدرك روسيا أن ما يحدث في الداخل األميركي عملية انهيار
على وق��ع متدحرج للنظام السياسي األميركي ال��ذي يمسك
بالعالم .وه��ذا ُيرخي بتداعياته على العالم بأسره ،مؤسسا ً
ل�ت��وت��رات عميقة ف��ي أكثر م��ن جهة عالمية لذلك ف��إن الروس
يفضلون سياسة إخفاء الرأس حاليا ً مع انتظار مرحلة الرئيس
المقبل بايدن ،وه��ي مرحلة إع��ادة تقاسم األدوار عالميا ً بين
القوى القطبية الجديدة.
فلماذا يتح ّركون اآلن؟ فهذا قد ي��ؤدي ال��ى اع��ادة وص��ل ما
انقطع بين القوى الداخلية األميركية التي قد تعاود االتحاد بينها
نحو وطأة ما تعتقده هجوما ً روسيا ً يستهدف المكانة األميركية
العالمية .وه��ذا ما ينتاب الصين ايضا ً التي تختفي لألسباب
المذكورة نفسها وهي الخوف من عودة األميركيين الى االتحاد
الداخلي في وجه صين تريد الدور القطبي االول ومعها روسيا
لألهداف نفسها.
لكن هذا االختفاء الروسي له حدوده القصوى ،ومركزها في
ضرورة منع عمليات كبيرة تستهدف مكانة النظام السياسي
السوري.
لذلك فإن روسيا تراقب بعمق ما تؤول اليه الخطة السعودية
الخليجية االسرائيلية التي تعمل بضراوة على توريط ترامب
في حرب ضد سورية وإيران معاً.
وهي تعرف أن ترامب يمسك بهذه الورقة أليام عدة فقط،
ف��إذا شعر ان الكونغرس األميركي ذاه��ب الى عزلة او اتهامه
باستثارة اعمال عنف في الداخل األميركي قد ال تكون كافية
فقط لعزله بل لوصفه في منزلة ال��رؤس��اء األميركيين الذين
أس� ��اؤوا ل �ل��والي��ات ال�م�ت�ح��دة األم �ي��رك �ي��ة .ول��ن ي��وف��ر التاريخ
األم�ي��رك��ي ل��ه بضع صفحات تشير ال��ى ان��ه أس��وأ رئ�ي��س في
السياسة األميركية منذ  250عاما ً ونيّفاً.
ه��ذا ي�ع��ادل عمليا ً عقوبة أكثر م��ن السجن ق��د تدفع ترامب
الى العودة الى ألمانيا المصدر األساسي لعائلته التي هاجرت
منها كحال الماليين من البيض األميركيين الوافدين من ايرلندا
وبريطانيا وفرنسا ،وايطاليا واسبانيا...
ال���روس اذا ً يصمتون متف ّرجين ع�ل��ى م��زي��د م��ن التقهقر
األميركي الداخلي والخارجي ومعهم الصينيون الذين يرون
أن عصر سلعتهم اقترب من اجتياح أكثر للعالم في حين ان
«اسرائيل» والخليج يواصلون الضغوط إلنتاج ح��روب على
ايران وسورية تنقذ أدوارهم المقبلة ،لكن التاريخ ال يكتبه اال
أصحاب الحقوق ..وهؤالء هم سورية ومؤيدوها.

خفايا
تساءلت مصادر طبية عن سبب استبعاد اللقاح
الروسي واللقاح الصيني حتى اآلن بالنسبة للبنان،
علما ً أن دولة اإلمارات الصديقة للغرب اعتمدت اللقاح
الصيني وحصلت على كميات وافرة منه لكل المقيمين
الروسي وضمنت
والوافدين ،والجزائر اعتمدت اللقاح
ّ
منه عشرات ماليين اللقاحات وأسعار اللقاحين تناسب
لبنان أكثر من سواها.
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عمدة التربية في «القومي» ...لقاءات مع ر�ؤ�ساء المناطق التربوية في لبنان:
وت�ضامن مع الأ�ساتذة المتعاقدين ودعوة لتثبيت الم�ستحقين ورفع �أجور �ساعات التعاقد
في إطار متابعة إضراب األساتذة
المتعاقدين واعتراضهم على ق��رار
وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان القاضي
بتقليص ع��دد الحصص التعليمية
من  6ساعات إلى  3ساعات للصف
ال���واح���د ،اع��ت��ب��رت ع��م��دة ال��ت��رب��ي��ة
والشباب في الحزب السوري القومي
االجتماعي أنّ ق��رار ال��وزي��ر مجحف
بحق األساتذة المتعاقدين ،وأعلنت
تأييدها لإلضراب إل��ى حين تحقيق
المتعاقدين كامل حقوقهم التربوية
واالجتماعية.
وتأكيدا ً على موقف عمدة التربية
والشباب في «القومي» الداعم إلضراب
االس��ات��ذة المتعاقدين ،أوف��دت عمدة
التربية والشباب عددا ً من المسؤولين
في العمدة وفي المنفذيات للقاء رؤساء
المناطق التربوية في لبنان.
ولهذا الغرض زارت مديرة دائرة
العالقات العامة في عمدة التربية
وال��ش��ب��اب ن��اري��م��ان ع��اص��ي ،رئيس
المنطقة التربويّة في بيروت محمد
الحمصي ،ورئيس المنطقة التربوية
في جبل لبنان جيلبير السخن.
وزارت ناظرة التربية والشباب في
منفذية طرابلس نضال قوطة رئيس
المنطقة التربوية في الشمال نقوال

ناظر اذاعة حاصبيا أنور ابو سعيد مع رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس
الخوري.
وزار ن��اظ��ر اإلذاع����ة ف��ي منفذية
ح��اص��ب��ي��ا أن����ور أب���و س��ع��ي��د رئيس
المنطقة التربوية في الجنوب باسم
عباس ،ورئيس المنطقة التربوية في
النبطية أكرم أبو شقرا.
وزار مدير مديرية بعلبك ف��ادي

 ...ومع رئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم أبو شقرا

ياغي ،رئيس المنطقة التربوية في
البقاع يوسف بريدي ،ورئيس المنطقة
التربوية في بعلبك  -الهرمل حسين
عبد الساتر.
وخ�لال ال��زي��ارات ت� ّم التأكيد على
مضمون الرسالة التي بعث بها عميد
التربية والشباب إيهاب المقداد ،والتي

أكد فيها على ضرورة بذل ك ّل الجهود
ّ
يستحق م��ن األس��ات��ذة
لتثبيت مَ��ن
المتعاقدين ،وإدخ��ال��ه��م ف��ي المالك
الرسمي تأمينا ً الستقرار حياتهم ،مما
يسمح لهم بالعطاء بصورة أفضل.
كما أك��د وق���وف ال��ع��م��دة إل��ى جانب
المطالب المحقة لألساتذة المتعاقدين

ودعا وزير التربية والتعليم العالي
ب��ال��ع��ودة ع��ن ق��رار تقليص ساعات
التدريس ،ال بل ومطالبته برفع أجر
األستاذ المتعاقد عن ك ّل ساعة تدريس
بما يتناسب مع الجهد الجبار الذي
يبذله.

«التنمية والتحرير» :للتنازل عن الح�ص�ص الطائفية والمذهبية لإنقاذ الوطن
أك��دت كتلة التنمية والتحرير «أننا بحاجة
إل��ى روح الوحدة الوطنية كي يتمكن لبنان من
اجتياز المحنة» .داعي ًة إلى «التنازل عن الحصص
الطائفية والمذهبية والمناصب المرتقبة من أجل
إنقاذ ما تبقى من وطن».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ش���دّد م��دي��ر مكتب رئيس
مجلس النواب نبيه ب ّري في المصيلح النائب هاني
قبيسي»ضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة قادرة
على تح ّمل المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه كل
اللبنانيين».
وق���ال خ�لال استقباله وف���ودا ً وفاعليات من
محافظتي النبطية وال��ج��ن��وب «ال��م��ص��اب جلل
وال��وض��ع االق��ت��ص��ادي م��ت��رد وس��م��اس��رة العملة
يتالعبون بسعر صرف الليرة والمصارف تحجز
أم��وال المودعين وجائحة صحية تقف الدولة
عاجزة عن الح ّد من انتشارها حتى أصبحنا في
خانة الخطر ،عاجزين عن السيطرة على الوباء
حتى غصت المشافي بالمصابين والبعض،
ولألسف ،ال يزال الهيا ً غير عابىء بكل ما يجري
على مساحة الوطن».
أض��اف «لقد أصبحت حياة اللبنانيين على
المحك وأصبحنا على حافة الهاوية أو أدن��ى.
فليتح ّمل أصحاب القرار مسؤولية حماية المواطن
الذي فقد إيمانه بقياداته بعد أن أصبح على حافة

الفقر وكل هذا بسبب سياسات مشبوهة وفساد
مستشر .فليضع الجميع الخالفات والمصالح
الشخصية جانبا ولنتفق على خطة تنقذ ما تبقى
من بلدنا .خطة تبدأ بتشكيل حكومة قادرة على أن
تتصدى لكل األزمات التي تعصف بالوطن».
واستقبل قبيسي محافظ النبطية الدكتور
حسن فقيه ،وجرى عرض لألوضاع في محافظة
النبطية واالستعدادات واإلجرءات المتخذة من قبل
المحافظة بالتنسيق مع األجهزة األمنية والبلديات
كافة لتطبيق قرار المجلس األعلى للدفاع للح ّد من
انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جهته ،دعا النائب علي خريس في تصريح،
جميع المسؤولين اللبنانيين «إل��ى التنازل عن
الحصص الطائفية والمذهبية والمناصب المرتقبة
من أجل انقاذ ما تبقى من وطن ،وما تبقى من ثقة
لدى المواطن في بلده ،المواطن الذي انكشفت أمامه
كل األشياء حيث يج ّمد العمل في تشكيل الحكومة
من أجل حسابات ضيقة ،فيما الوطن انهار وبات
ألعوبة في أيدي التجار والمقامرين».
وق��ال «ق�� ّررت الحكومة منع التجول واإلقفال
الكامل ،وهذا األمر مطلوب ومع التشدّد أكثر لوقف
انتشار المرض ،لكن ما شهدته األسواق اللبنانية
وخصوصا ً ال��م��واد الغذائية من ارت��ف��اع جنوني
لألسعار تجاوز ح��دود المعقول وقفز فوق سعر

ال��دوالر في السوق ال��س��وداء ،وه��ذا األم��ر يتطلب
مراقبة من الوزارات المعنية ويتطلب صحوة ضمير
عند التجار الذين لم يتركوا فرصة لالحتكار ،ولرفع
األسعار إالّ واستغلوها لزيادة حجم األزم��ة التي
يعيشها لبنان».
وختم معتبرا ً أن «األوض��اع االقتصادية تسير
نحو األسوأ ،فيما ال يزالون يتخبطون ويشترطون
لتشكيل الحكومة وكأنهم كما الذين اختلفوا على
جنس المالئكة وضيعوا الهدف الرئيسي الذي هو
الحفاظ على الوطن في الوقت الذي يتهدّد لبنان
باإلضافة إل��ى أزماته الداخلية أزم��ة التعديات
واالنتهاكات اليومية التي يقوم بها طيران الكيان
الصهيوني الغاصب».
بدوره ،استنكر النائب علي عسيران في تصريح،
االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» ضد لبنان والخروق
«اإلسرائيلية» للقرار الدولي  ،1701مث ّمنا ً «تقديم
لبنان شكوى إل��ى مجلس األم��ن ال��دول��ي إلدان��ة
إسرائيل على خروقها المتمادية لألجواء والسيادة
اللبنانية والتي كان آخرها اختطاف راع لبناني في
مزرعة بسطرة اللبنانية».
وقال «قدمنا الشكاوى الكثيرة لألمم المتحدة وال
حياة لمن تنادي والقرارات ترمى علينا وتقيّدنا وال
تقيّد إسرائيل لكن علينا أن نقيم الحجة القانونية
من خالل تقديم الشكاوى».

ولفت في مجال آخر ،إلى أن «الوضع صعب في
لبنان والمنطقة ما يستدعي تغليب روح الوحدة
الوطنية لرأب الصدع» ،وقال «إن الشعب اللبناني
ما زال ينتظر ويأمل من قادته قيادة السفينة إلى
شاطئ األمان ،ولكن يبدو أن القيادة فاقدة البوصلة
وأن السفينة تتخبط ،ل��ذا يبقى عقد اآلم��ال ،وقد
وصلنا إلى زيادة المشاكل والمصائب التي حلّت
بهذا الوطن الضعيف».
أضاف «على ماذا يختلفون ولماذا السجاالت التي
ال تفيد إنما تسمم األجواء فقط؟ نحن مدعوون وفي
أش ّد الحاجة لتغليب الحكمة والرؤية الثاقبة لألمور
لما هو مصلحة لبنان ال غير لنتمكن من تخطي هذه
المعضلة الوطنية التي نم ّر بها على صعيد لبنان».
وأكد «أننا بحاجة إلى روح الوحدة الوطنية كي
يتمكن لبنان من اجتياز هذه المحنة ،في ظل وضع
صعب أح��وج ما نكون فيه الى الوحدة والتالقي
ل�لإرادات والهمم في ظل جائحة كورونا والوضع
ّ
وتبخر مدخرات
االقتصادي والمعيشي الصعب
المواطنين وال من يسأل .علينا تضافر الجهود
لنخرج من االنهيار الذي أوقعنا أنفسنا فيه والعدو
اإلسرائيلي يتهدّدنا ويضع لبنان في دائرة الرصد
والتصويب ويهدّدنا بقصف بنك أه��داف جديد
والجميع في الداخل يتلهى بالقشور ويترك األمور
الحساسة والخطيرة على مستوى الوطن».
ّ

عبد ال�صمد :لبنان لي�س بخير وهو ّ
يحتل �أعلى المراتب في حجم الف�ساد
أك���دت وزي���رة اإلع�ل�ام ف��ي حكومة
تصريف األعمال الدكتورة منال عبد
الصمد نجد ،أن «لبنان ليس بخير،
فهو يحت ّل ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن أعلى
ال��م��رات��ب م��ن ح��ي��ث ح��ج��م ال��ف��س��اد،
الكورونا والدين العام» ،الفت ًة إلى أن
«التقرير األخير لـ»جمعية مراسلون
بال ح��دود» كشف أن حرية الصحافة
في لبنان أصبحت في المرتبة الـ 102
وتراجعت عن العام الماضي ،وهذا
ّ
مؤشر ليس بجديد .لذلك يجب القيام
بعمل تصحيحي س��ري��ع» .ورأت أن
«التغيير كلّما تأخر أصبح مكلفا ً وكلّما
تأخرت العدالة ضاعت كما يحصل اآلن
في انفجار المرفأ».
وأش���ارت عبد الصمد خ�ل�ال لقاء
افتراضي بعنوان «الصحافة رؤي��ة
 »2021مع طالب من جامعات لبنان
عبر تطبيق  Zoomبدعوة من «جريدة
الطالب» في جامعة القديس يوسف،
إلى أن «اإلعالميين يتعرضون للعنف
ليس في ساحات الحروب فقط ،وهذا

دليل على قمعهم أكثر فأكثر» ،معتبر ًة
أن «اإلع�لام��ي آخ��ر م��ن يُحاسب بعد
محاسبة الفاسدين والمرتكبين».
وقالت «لقد طالبنا بأن تكون وزارة
اإلع�ل�ام رائ���دة ف��ي ح��ق ال��وص��ول إلى
المعلومات ،فمن الضروري أن تكون
المعلومة موجودة للجميع ويجب أن
يعرف المواطن كيف تصرف الدولة
أمواله».
ورأت أن «اإلع�ل�ام العام ض��روري
ولكن الشكل الحالي ل�لإع�لام العام
بحاجة إل��ى تغيير ألن شكل اإلع�لام
في العالم تغيّر ،ويجب مواكبة هذا
التغيير ،فلم يعد اإلعالم العام موجها ً
من أعلى الهرم إلى الجمهور ،بل تح ّول
إلى إعالم عام يُحاكي ويلبّي حاجات
المجتمع وه��و تشاركي مع أصحاب
العالقة».
واعتبرت أن «الشكل الحالي لوزارة
اإلع�ل�ام ل��م يعد يصلح ،فنحن نريد
إعالما ً عاما ً مستقالً عن الوزير».
أضافت «لقد ركزنا في عملنا على

وض��ع خطة ل�لإع�لام ال��ع��ام تتضمن
إنشاء مؤسسة إعالمية رقمية «ليبان
ميديا» ُتحاكي التط ّور التكنولوجي
وال��رق��م��ي وي���ك���ون ك���ل م���ن اإلذاع����ة
والتلفزيون والوكالة من ضمنه .لذلك
يجب إل��غ��اء وزارة اإلع�ل�ام بشكلها
الحالي وأن يكون هناك مكتب وزير
دول����ة إلق��ام��ة ال���ح���وار ب��ي��ن ال��دول��ة
وال��ش��ع��ب ،وال��ت��واص��ل م��ع الجمهور
واالستماع إلى حاجاته ،فنحن بحاجة
إلى الحوار بين كل األطراف ،والحوار
في لبنان ُفقد لألسف بين كل األطراف
وهذا يصعّ ب الحلول».
وت��ط��رق��ت إل����ى «ال������دور ال��ف��عّ ��ال
واألساسي لوزارة اإلعالم في إدارة أزمة
كورونا» .وقالت «أنشأت خلية أزمة
إعالمية وضعت خطة إعالمية لمواكبة
ه���ذه االزم����ة ،م��ع إط�ل�اق أول موقع
الكتروني لتوحيد المعلومات حول هذه
الجائحة ،باإلضافة إلى إنشاء موقع
الكتروني للتح ّقق من األخبار الكاذبة،
وإط�لاق حمالت توعية وإقامة تفاهم

عبد الصمد متحدثة خالل اللفاء
مع وزارة الصناعة من أجل تشجيع
الصناعة المحلية لمنتجات كورونا».
وتناولت «العمل على اقتراح قانون
اإلع�ل�ام والمالحظات التي وضعتها

ال��وزارة عليه بشكل يحمي اإلعالميين
من خالل إعطائهم حصانة وحمايتهم
وم��ن��ع ت��وق��ي��ف��ه��م ف���ي ح���ال ح��ص��ول
مخالفات».

ن�شاطات

بري مجتمعا ً إلى رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة في عين التينة أمس

} أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون بعد ظهر أمس ،فحوصات طبيّة روتينيّة
في مستشفى «أوت�ي��ل دي��و» ،وع��اد مسا ًء إلى
قصر بعبدا.
} استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،نائب
رئ�ي��س المجلس اإلس�لام��ي الشيعي األعلى
الشيخ علي الخطيب ثم رئيس مجلس شورى
الدولة القاضي فادي الياس ومفوض الحكومة
لدى المجلس القاضية فريال دلول ،حيث جرى

(حسن ابراهيم)

البحث في مشروع قانون استقاللية السلطة
القضائية .على صعيد آخر ،تلقى الرئيس ب ّري
برقية م��ن رئيس ال ��وزراء العراقي مصطفى
الكاظمي هنّأه فيها بالعام الجديد واألعياد.
} التقى نائب رئيس مجلس النواب إيلي
ال�ف��رزل��ي ف��ي مكتبه بالمجلس ،نائبة رئيس
مجلس ال� ��وزراء وزي���رة ال��دف��اع ف��ي حكومة
تصريف األعمال زينة عكر .وتسلّم الفرزلي
من النائب إبراهيم كنعان نسخة من التقرير
ال �ن �ه��ائ��ي ح� ��ول ق ��ان ��ون اس� �ت� �ع ��ادة األم � ��وال

دياب مستقبالً القائم بأعمال السفارة البريطانية أمس

المنهوبة ،كما أق ّرته اللجنة الفرعية برئاسته.
وسيتّم تعيين جلسة للجان المشتركة إلقراره
مباشر ًة بعد انتهاء اإلقفال العام.
} زار القائم بأعمال السفارة البريطانية
ف��ي ل �ب �ن��ان م��ارت��ن ل��ون �غ��دن ،رئ �ي��س مجلس
النواب نبيه ب ّري في مقر الرئاسة الثانية بعين
التينة ،وج��رى البحث ف��ي األوض���اع العا ّمة
والعالقات بين لبنان والمملكة المتحدة .كما
التقى لونغدن رئيس حكومة تصريف األعمال
الدكتور حسان دياب في دارة األخير في تلة

(داالتي ونهرا)

الخياط ،في حضور مستشار دياب للشؤون
الديبلوماسية السفير جبران صوفان .وجرى
البحث في التطورات العا ّمة والمواضيع ذات
الصلة بالعالقات اللبنانية البريطانية.
} تسلّم وزي��ر الخارجية والمغتربين في
حكومة تصريف األعمال شربل وهبة ،نسخة
من أوراق اعتماد السفير الجديد لهولندا لدى
لبنان هان بيتر قان ديروود ،تمهيدا ً لتقديمها
في وقت الحق إلى رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون.
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«القومي» :اختطاف العدو
منفذ عام حا�صبيا في
ّ
للمواطن ح�صن زهرة اعتداء على لبنان كله
اعتبر منفذ عــام حاصبيا فــي الــحــزب الــســوري القومي
االجتماعي أسامة القادري أنّ قيام قوات االحتالل الصهيوني
باختطاف الشاب حسن زهــرة من خــراج مزرعة بسطره في
خراج كفرشوبا قضاء حاصبيا ،يندرج في سياق االعتداءات
الصهيونية التي تستبيح سيادة لبنان وتهدّد أمن مواطنيه.
راع يعمل لكسب لقمة
ولفت الى أنّ الشاب حسن زهــرةٍ ،
العيش ،اختطفه االحتالل من األرض اللبنانية ،وهذا اعتداء
على ك ّل لبنان.
وأعلن القادري ،بأنّ منفذية حاصبيا متضامنة مع عائلة
الشاب المختطف ،وهي تدعو الجهات المعنية الى المزيد من
الضغوط بواسطة قوات الطوارئ الدولية إلطالق سراحه.
وختم مشدّدا ً على أنّ االعتداءات الصهيونية لن تنال من إرادة
أهلنا المص ّممة على الصمود والبقاء في أرضنا وقرانا ،وعلى
استمرار النضال حتى تحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا.

هاشم

من جهته تابع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم
هاشم ،قضية خطف العدو «اإلسرائيلي» للراعي حسن زهرة
أول من أمس من مزرعة بسطرة المح ّررة من مــزارع شبعا،
باتصاالت أجراها مع قيادة الطوارئ الدولية والجيش .وقد
أكدت قيادة «يونيفل» أنه سيت ّم إطالق سراحه يوم أمس.
وطالب هاشم الحكومة بـ»تقديم شكوى لدى المنظمة الدولية
لفضح الممارسات العدوانية اإلسرائيلية وانتهاكات العدو
المستمرة ،مخالفا ً كل القرارات والمواثيق الدولية ،مستندا ً
إلى المعايير المزدوجة التي تتعاطى فيها المنظمات الدولية
بالتنصل من أي التزام،
مع مخالفات العدو ،والتي سمحت له
ّ
وهذا ما يتحمله المجتمع الدولي ،مع قناعتنا بأن ما يضع حدا ً
ألطماع العدو اإلسرائيلي وعدوانيته هو ما نملكه من عوامل
القوة ووحدة الموقف الداخلي».
وفي السياق نفسه ،غ ّرد النائب هاشم عبر «تويتر» ،قائالً

«تابعنا زيارة لجنة مشتركة لمعاينة منطقة اختطاف حسن
زهرة والسؤال ما الهدف لتحديد إذا كان تجاوز ما يسمونه
ّ
يحق
الخط األزرق بلغتهم؟» .أضاف «نقول حدّدوا ما شئتم
لحسن زهرة وأبناء مزارع شبعا أن يصلوا إلى كل شبر أكان
مح ّررا ً أو محتالً .فمزارع شبعا ألهلها وهي لبنانية شاء من شاء
وأبى من أبى».

تجمع العلماء

والحــظ «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان ،أن «العدو
الصهيوني يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية بــرا ً وبحرا ً
وجواً ،وتمادى في األيام األخيرة عبر قيامه بالتحليق على علو
مخفوض في أكثر من منطقة لبنانية ،ناشرا ً الرعب في صفوف
المدنيين ،وفي الوقت نفسه ،يستخدم األجواء اللبنانية لقصف
مناطق في سورية ،ما يشكل انتهاكا ً واضحا ً للسيادة اللبنانية
وللقرار  ،1701ولم ن ّر من الدول التي يُعدّها لبنان صديقة أي
اعتراض أو مطالبة الكيان الصهيوني بوقف اعتداءاته».
أضاف « أ ّما األشقاء العرب إالّ من رحم ربي ،فلعلّهم هم الذين
طلبوا من العدو الصهيوني فعل ذلك ،ولربما وهناك ما يؤكد ذلك
عبر المعلومات الواردة ،أنهم مستعدون لدفع تكاليف أي حرب
يشنها العدو الصهيوني على لبنان ودول محور المقاومة ،ألن
عرب التطبيع يعتبرون أن هذا المحور إذا ما استطاع الوصول
إلى أهدافه فإن عروشهم ستزول من الوجود».
وندّد بـ»االنتهاكات التي يقوم بها العدو الصهيوني خصوصا ً
عبر تحليق طائراته على علو مخفوض» ،من ّوها ً بطلب رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية شربل وهبة
تقديم شكوى إلى مجلس األمن الدولي.
وندّد أيضا ً بخطف العدو «اإلسرائيلي» الراعي زهرة واقتياده
إلى داخل فلسطين المحتلة ،وطالبه بـ»إعادته فورا ً إلى عائلته
عبر قيام قوات األمم المتحدة العاملة في لبنان بممارسة دورها
المطلوب منها في هذا المجال».

ال بد من حلول
الأزمة ت�شكيل الحكومة
هيئة العرقوب

بدورها ،دانــت «هيئة أبناء العرقوب ومــزارع شبعا» في
بيان خطف قوات االحتالل الصهيوني زهرة .ونددت بالخروق
واالعتداءات الصهيونية المتك ّررة للسيادة اللبنانية برا ً وبحرا ً
وجواً ،داعي ًة «األمم المتحدة وقواتها إلى وضع حد لهذا العدوان
المتواصل من قبل قوات االحتالل».
واستغربت «ادعاءات الناطق باسم جيش االحتالل المدعو
أفخاي أدرعي التي تزعم بأنه تم خطف الراعي زهرة بعدما
دخل أراضــي إسرائيلية» ،مذكرة ً «أدرعــي وغيره بأن تراب
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا لم يصبح ولن يصبح غير لبناني
مهما طال الزمن».
وطالبت الحكومة بتقديم شكوى لدى مجلس األمن الدولي
والمحافل الدولية ضــد قــوات االحــتــالل ،كما دعــت «قــوات
«يونيفيل» للتحرك سريعا ً وإطــالق زهــرة ووقــف العدوانية
الصهيونية المتمادية منذ فترة».

تواصل االعتداءات
ُ

في األثناء ،تواصلت االعتداءات «اإلسرائيلية» على لبنان .فقد
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أنه بتاريخ أول
من أمس ،اعتبارا ً من الساعة  12.30ولغاية الساعة  14.05تم
تسجيل  /4/خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو
«اإلسرائيلي» ،تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب
ومدينة جبيل.
وأعلنت قيادة الجيش ،في بيان ثان أنه في التاريخ المذكور،
اعتبارا ً من الساعة  5.50ولغاية الساعة  18.10تم تسجيل
 /3/خــروق جوية من قبل طائرات استطالع تابعة للعدو
«اإلسرائيلي» ،تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق
اللبنانية .وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات
األمم المتحدة الموقتة في لبنان.

المو�صوي :حزب اهلل دفع  600مليون ليرة بدل كهرباء لبلدة الطفيل
أبلغ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
إبــراهــيــم الــمــوســوي أهــالــي بــلــدة الطفيل
البقاعية ،أن قيادة حــزب الله تو ّلت دفع
المتوجبة على لبنان
كامل المبالغ المتأخرة
ّ
بدل استجرار الكهرباء من سورية إلى بلدة
طفيل عن السنتين الماضيتين ،والبالغة
 600مليون ليرة.
كالم الموسوي جاء خالل زيارته البلدة
الحدودية برفقة مفتي بعلبك الهرمل السابق
الشيخ بكر الرفاعي ،ووفد فني من «مؤسسة
كهرباء لبنان» تو ّلى تركيب مح ّول كهربائي
بديل للقديم الــذي تع ّرض لعطل نتيجة
إصابته بطلقات نارية األسبوع الماضي.
وقــــال «أتــيــنــا إلــيــكــم عــنــدمــا جــاءتــنــا
مناشدتكم لــقــيــادة حــزب الــلــه وسماحة
األمين العام السيد حسن نصرالله ،ونحن
نستذكر كالما ً خالدا ً مباركا ً لسيد شهداء
المقاومة السيد عباس الموسوي الذي قال
سنخدمكم بأشفار عيوننا ،والخدمة بأشفار
العيون هي فعل ابتدائي ببالنا ومبادرة ال

تحتاج إلى مطالبة منكم ،فكيف إذا تل ّقينا
مناشدة».
وأضــاف «قرية طفيل قريتنا ،وأبناؤها
أبــنــاؤنــا ،حزنكم حزننا وفرحكم فرحنا،
ونحن إلى جانبكم دائما ً وأبداً ،هذه رسالتنا
فــي قــيــادة حــزب الــلــه ،وهــنــاك إخـــوة لنا
استشهدوا دفاعا ً عن بلدة طفيل وعن بلدات
وأهالي كل هذه المناطق الحدودية ،والذي
قـدّم الدّماء لن يبخل بأي شيء آخــر ،فك ّل
األمور األُخرى تهون مقابل تقديم األرواح».
وتابع الموسوي «نحن لبّينا وسنبقى
دائــمـا ً عند حسن ظ ّنكم ،نحن أهــل الوفاء
للشهداء الذين سبقونا وقـدّمــوا أرواحهم
فدا ًء لهذه المنطقة وأهلها ،فدا ًء ووفا ًء لهؤالء
الشهداء كنا وسنبقى في خدمتكم ،وليس
هناك فرق بين سني وشيعي أو بين سوري
ولبناني ،وليس هناك تهجير ألحد من طفيل
وهناك تعويض للجميع ،نحن أخوة نتنفس
الهواء نفسه ونشرب المياه ذاتها ،مصيرنا
واحد كتبناه سويا ً بالدم وسيستم ّر».

الموسوي والوفد خالل زيارتهم قرية الطفيل
بدوره ،أشار الرفاعي إلى أنّ «بلدة طفيل
كانت ستمنع من الكهرباء من سورية بسبب
عدم دفع المتوجبات المستح ّقة لسورية

«تج ّمع العلماء» :لحلول و�صط للتاأليف
انطالق ًا من معايير موحدة
رأى «تج ّمع العلماء المسلمين» أن «المسؤولين اللبنانيين ما
زالوا يتلهون بالتراشق اإلعالمي ويحاولون احتكار السلطة وصوال ً
إلى تفردهم بالحكم ،تاركين المواطن يعاني أزماته الداخلية ،فضالً
عن خوفه من المستقبل وما يحمله من مصائب جديدة ال يعرف
طريقة التعامل معها والخروج منها».
ودعا في بيان أمس ،إلى «إعادة التواصل بين رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون والرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري،
وعقد جلسة سريعة لحسم األمور سلبا ً أو إيجاباً ،فال نمتلك ترف
الوقت والمواطن يعاني أزمات متصاعدة ،والبلد يتجه نحو اإلفالس
الكامل ،والوباء الفيروسي ينتشر ،والعدو الصهيوني يعتدي».
وطالب «وسطاء الخير بالتدخل للوصول إلى حلول وسط
تنطلق من أن يكون التأليف منطلقا ً من معايير موحدة».
واستنكر التج ّمع «قيام العدو الصهيوني بقصف مواقع للجيش

السوري وحلفائه من محور المقاومة في البوكمال ومناطق أخرى»،
من ّوها ً بالتصدي البطولي للجيش السوري ،وأكد« ،مرة أخرى ،أن
الح ّل الوحيد إليقاف هذه االعتداءات هو بالر ّد على االعتداء بمثله
عبر معادلة القصف بالقصف ،فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها
العدو الصهيوني وهي لغة القوة».
كذلك ،استنكر «اعتقال العدو الصهيوني مواطنا ً فلسطينيا ً
على حاجز قلنديا العسكري في الضفة الغربية زاعما ً أنه يحاول
تنفيذ عملية طعن» ،مؤكدا ً أن «المواجهات التي تحصل في الضفة
الغربية يجب أن تتصاعد بوسائل مختلفة للضغط على العدو
الصهيوني لالنسحاب منها ،وأن االعتماد على االتفاقات الساقطة
بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني في حماية المواطنين
لن يجدي نفعاً ،والسبيل الوحيد هو تصعيد المقاومة وصوال ً إلى
التحرير الكامل لفلسطين المحتلة».

به ّية الحريري التقت «حما�س»
بركة :حري�صون على اأمن لبنان وا�صتقراره
التقت رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية النائبة بهيّة الحريري
في مجدليون وفدا ً قياديا ً من حركة «حماس» ،ض ّم عضو مكتب
العالقات العربية في الحركة علي بركة ،نائب المسؤول السياسي
في لبنان جهاد طه ،مسؤول العالقات اللبنانية أيمن شناعة،
ومسؤول العالقات العامة خالد إسماعيل .وجــرى البحث في
األوضـــاع في األراضـــي الفلسطينية المحتلة ،في ظل تصاعد
وتيرة االعتداءات والتهديدات وعمليات االستيطان «اإلسرائيلية»
والمحاوالت المستم ّرة من قبل العدو الصهيوني لتهويد القدس.
كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحة الفلسطينية ،إلى
جانب الوضع في المخيمات الفلسطينية في لبنان من جوانبه كافة
وال سيما الجانب الصحي في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.
إثر اللقاء أوضح بركة أن الوفد أطلع الحريري «على الوضع
الفلسطيني العام والتوافق الفلسطيني على إجراء االنتخابات
التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
خالل ستة أشهر ،حيث هناك توافق بين الفصائل الفلسطينية

خصوصا ً بين حركتي حماس وفتح» ،آمالً أن تسير األمور على
ما يرام «وتتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية وندخل في مرحلة
جديدة لمواجهة االحتالل واالستيطان وتهويد القدس ومواجهة كل
المشاريع األميركية الصهيونية التي تستهدف قضية فلسطين».
أضاف «وتطرقنا إلى األوضــاع على الساحة الفلسطينية في
لبنان وفي المخيمات خصوصا ً في منطقة صيدا وشكرنا السيدة
بهيّة على ما تقدمه في الجانب الصحي تحديدا ً ألبناء الشعب
الفلسطيني في لبنان لمواجهة وباء كورونا .وأكدنا حرصنا على
السلم األهلي في لبنان ودعمنا لوحدته وأمنه واستقراره وعلى
رفضنا ألية محاوالت مشبوهة الستخدام المخيمات الفلسطينية
لضرب استقرار لبنان .فنحن ولبنان في مركب واحد وحريصون
على أمن لبنان واستقراره ولن نسمح بأن ُتستخدم مخيماتنا
صندوق بريد ألحد ،فهذه المخيمات هي محطات نضالية على
طريق العودة الى فلسطين».

قائد الجي�س عاين طوافة
اأعادتها القوات الجوية اإلى الخدمة
عاين قائد الجيش العماد جوزاف عون الطوافة الثانية نوع
 Agusta bell AB - 212التي أعادتها القوات الجوية إلى
الخدمة بعد توقف عن الطيران منذ العام  ،1990باإلضافة إلى
الطوافة الثانية نوع  Pumaالتي أُجريت لها صيانة كبرى وتم
توفير أكثر من نصف الكلفة ،مع العلم أن مثل هذه الصيانة ُتقام
كل  15سنة في الشركة المص ّنعة.
مفصل
كما استمع عون من قائد القوات الجوية ،إلى شرح
ّ
عن المراحل التي قطعها مشروع إعــادة طوافات قديمة إلى

العمل .ونوه بـ»الجهود التي بذلها ضباط وفنيو القوات الجوية
إلتمام المشروع خصوصا ً بعد نجاحهم في إعادة طوافتين إلى
الخدمة خالل سنتين من العمل بقدرات مالية متواضعة ،وفي
ظل ظروف اقتصادية خانقة استدعت سياسة مالية تقشفية
اعتمدتها المؤسسة العسكرية».
وشدّد قائد الجيش على أن «من شأن اإلرادة الصلبة وحشد
الجهود والــطــاقــات أن يــؤدي إلــى تــجــاوز الصعوبات مهما
كبرت».

من الدولة اللبنانية عن عامين ،وقد أخذت
قيادة حزب الله مشكورة الموضوع بصدرها
ودفعت عن عامين سابقين».

} عمر عبد القادر غندور*

في مثل هذا األفق المقفل على الحلول السياسية واالقتصادية والمعيشية والمالية
ّ
يتفضل علينا أحد بالموعظة والتنظير والنصيحة
والصحية والمجتمعية والوبائية ،ال
والمشورة ،وخصوصا ً من السياسيين المشتغلين في الحقل العام ،وبعض اإلعالم
الهابط.
الساحة اللبنانية حبلى بجميع أنواع الفيروسات والخالفات المستشرية والقنابل
الموقوتة وانعدام الثقة بين المك ّونات ،وال يتط ّوع أحد ليقنعنا بأنّ الخالفات المستعرة
بين محتكري السلطة ،هي في سياق الخدمة العامة على بذل األحسن والمفيد واألكثر
نجاعة في خدمة الدولة والوطن ،بل هي خالفات وتنازع على تقاسم الحصص والمنافع
الشخصية والفئوية والطائفية والحزبية ...والشخصانية!
صحيح أنّ لبنان أدمن على هذه األوبئة واألزمات ،ولكن ما وصل إليه اليوم من سوء
وانحدار وانهيارات ومرض وإفالس وجوع يطرق أبواب غالبية اللبنانيين لم يكن مسبوقا ً
بهذا الشكل المريع ،وهو اليوم أشبه بغرفة إنعاش ليس فيها كهرباء وال أوكسيجين وال
أطباء وال مم ّرضين حتى وال أدوية منتهية الصالحية!
مع ذلك ال ينبغي لنا أن نيأس ونفقد األمل بوطن ليس لنا سواه ،وأن نحاول ونص ّر
على المحاولة ٌّ
كل في نطاق قدرته المتاحة للخروج من أنفاق أزماتنا ،وال ب ّد من ايجاد
الحلول الالزمة لفكفكة العقد الشيطانية وألزمة تشكيل الحكومة وتضييق الفجوات أوال ً
قبل ردمها بين قصر بعبدا والرئيس المكلف ،وضرورة إحياء المساعي الخيّرة المتوقفة
لتقريب وجهات النظر واالرتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية ،وهي مسؤولية الجميع
فيها سواء ،وبالتالي قطع الطريق على المصطادين في الماء العكر لدى بعض اإلعالم
الهابط الساعي الى السبق الصحافي حتى ولو كان على حساب المصلحة الوطنية،
ونرجو المجلس الوطني لإلعالم ونقابتي الصحافة والمحررين التدخل في هذا الشأن.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

دانت العقوبات الأميركية على «ان�صار اهلل» و«الح�صد ال�صعبي»
«الأحزاب العربية» :عدوان مبا�صر على �صعبي اليمن والعراق
توقفت األمــانــة الــعــامــة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية أمام إعالن اإلدارة األميركية
قرارها بفرض عقوبات على قيادات حركة
أنــصــار الله اليمنية فــي خطوة تصعيدية
خطيرة تستهدف الشعب اليمني الصامد،
الذي يواجه عدوانا ً سعوديا ً إماراتيا ً ظالما ً
بدعم من الواليات المتحدة األميركية وحلفائها
وعلى رأسهم الكيان الصهيوني.
وأعلن األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح «اإلدانة الشديدة لهذه
اإلجراءات القسرية أحادية الجانب ،ونعتبرها
عــدوانـا ً مباشرا ً ضـ ّد الشعب اليمني ،وهي
خطوات تسمح للمعتدي التمادي في قصف
المدنيين وإزهاق أرواح الشعب اليمني األبي
فــي مخالفة واضــحــة وصريحة للمواثيق
الدولية كافة ،وللقانون الدولي ،والشرعية
الدولية المنتهكة أصـالً من قبل األميركيين
الذين يستخدمون سياسة العقوبات ض ّد ك ّل
الرافضين لسياساتهم والمتمسكين بحقوقهم
وسيادة أراضيهم».
وتابع صالح «هذا ما شهدناه في سورية
التي تعاني جراء هذه العقوبات التي تتزامن
مع االعــتــداءات الصهيونية المتك ّررة والتي
استهدفت ليل أمس منطقة دير الزور وأودت

بحياة أكثر من  23شهيداً».
وأضاف« :باإلضافة إلى ما تشهده فنزويال
وكوبا وروسيا وإيران من حصار ظالم يطال
شعوبها ،وكذلك العراق من خالل وضع السيد
فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي،
الذي دحر اإلرهاب التكفيري ،على ما يُس ّمى
بلوائح اإلرهاب ،خدمة لتنظيم داعش ودعما ً
له إلشاعة الفوضى األمنية والسياسية في
البالد وتخريب السلم األهلي وإعاقة المسار
الديمقراطي من جديد».
وأعلن انّ «األمانة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية ،تعتبر هذه اإلجراءات جرائم
حرب وجرائم ض ّد اإلنسانية وهي خطوات
تمنع الغذاء والدواء وحليب األطفال والمواد
الطبية وغيرها من أسباب العيش للشعوب».
وختم« :هذه القرارات تب ّنتها إدارة ترامب
الذي شهد العالم أجمع على رعونته وسوء
إدارته .كما أنّ العالم معني باتخاذ خطوات
تدين هذه اإلجــراءات التي تستهدف إضافة
للشعب اليمني والشعب العراقي وشعوب
العالم الحر ،جهود األمــم المتحدة وإفشاال ً
لك ّل مساعي إنهاء الحرب الظالمة ض ّد اليمن
السعيد ،واستهداف األمن والسلم الدوليين».

قبالن :حماية البلد
مرهونة بمقاومته

ج�صد
حزب «التحاد» :عبد النا�صر ّ
ّ
والتحدي لرفع �صاأن الأ ّمة
اإرادة ال�صمود

دان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن
«السكوت الخطير أمام العربدة اإلسرائيلية في سماء
لبنان وأرضـــه» ،مــؤكــدا ً «أن سيادة لبنان تتع ّرض
ألبشع عدوان تحت عين عوكر وسياديّيها ،فيما جائحة
كورونا تنخره من الداخل وتدفع به نحو اإلبادة وسط
تفلّت وسياسات فاشلة وعقليات انتهازية تساهم في
مراسم دفن لبنان».
وأكــد قبالن في بيان «أنّ بعض القوى السياسية
المالية تتعامل مع شعب هذا البلد وكأنه عدو ،فيما
الكورونا تح ّولت إلى مذبحة ،وسط أســواق محتكرة
بيد ذئــاب وودائــع منهوبة وإقطاع سياسي مهووس
بالعظمة .لذلك المطلوب رفع الصوت بشدّة ألنّ البلد
على وشك سقوط عمودي تاريخي».
وحـ ّذر من «التمادي بالعداوة السياسية القذرة»،
مطالبا ً بـ»المبادرة سريعا ً لتشكيل حكومة قرار ومهمة،
حكومة تفهم وتعي أن االعتماد على الغرب يعني
تفليس البلد ،حكومة قادرة على أخذ قرار باالنفتاح على
الشرق ومواجهة تل أبيب في المحافل الدولية ،واإلقرار
بما للمقاومة من فضل سيادي ووجودي لهذا البلد ،وأنّ
حماية هذا البلد مرهونة بمقاومته ،وليس بالزعيق على
صواريخ قاسم سليماني أو الزحف نحو عوكر».

أكد حزب «االتحاد» في بيان بذكرى ميالد
الرئيس جمال عبد الناصر «صوابية مشروعه
العربي التح ّرري الوحدوي المستقل ،الذي منح
األمة ع ّزة وكرامة ،رافضا ً أن يكون مصيرها بيد
امبراطوريات متوحشة تمتص ثروات الشعوب
وخيراتها لتعيش أمم على حساب أمم اخرى».
ورأى «أن ما أصــاب الحياة العربية من
ضعف وهــوان بعد رحيل القيادة التاريخية
التي كان يمثلها الرئيس جمال عبد الناصر
جسد إرادة الصمود والتحدي لرفع شأن
الذي ّ
األمة وتح ّررها ،كان السبب الذي جعل دوائر
التآمر الغربية والصهيونية للتجرؤ على إعادة
ضخ الروح العدوانية لتدمير الروابط الجامعة
بين األمــة وتفكيك وحدتها الوطنية ،وجعل
الكيان الصهيوني المتح ّكم بالعالقات العربية،
وبثروات األمــة ،فبات العرب يتسابقون إلى
تطبيع ّ
مذل معه على حساب فلسطين وحقوق
شعبها ،فباتت فلسطين خارج اهتمامات العرب
وأدخلوا عدو األمة إلى العواصم العربية من
دون خجل أو وجل».
أضــــاف «كــمــا بــاتــت بــعــد هـــذا الــغــيــاب،

«جبهة العمل»
ّ
نددت بالعدوان ال�صهيوني
على �صورية
نـدّد المنسق العام لـ»جبهة العمل اإلسالمي» في
لبنان الدكتور الشيخ زهير الجعيد ،في بيان ،بالعدوان
الصهيوني الغاشم الذي استهدف منطقتي دير الزور
والبوكمال في سورية ،معتبرا ً أن «كل هذه االعتداءات
الهمجية الدموية هي محاولة يائسة وفاشلة من العدو
انتقاما ً من سورية على مواقفها الرائدة والمش ّرفة في
تب ّنى قضايا األ ّمــة وال سيما قضية فلسطين العادلة
ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم وتب ّني
مقاومته ودعمها بكل السبل واألشكال».
ولفت إلــى أن «انتصار سورية وجيشها الباسل
بقيادتها الحكيمة على اإلرهاب التكفيري أزعج أميركا
والعدو الصهيوني وأربكهما هذا الصمود األسطوري
الرائع ،وأن المرحلة اليوم تقتضي تكاتف كل المخلصين
والشرفاء في األ ّمة وكل الشعوب الح ّرة لاللتفاف حول
كل قوى المقاومة ودعمها ومساندتها بكل األشكال لجبه
المشروع األميركي  -الصهيوني االستكباري الذي
يسعى إلى تقسيم األمة وإضعافها من أجل السيطرة
عليها ونهب خيراتها وثرواتها».
ورأى أن «سورية تقف اليوم شامخة غير آبهة بكل
األخطار وال بكل الطروحات التطبيعية التي مشى فيها
بعض الدول العربية والخليجية ،وهي على رغم كل
الصعوبات والتحديات والحصار الظالم تواجه كل
االعــتــداءات والضغوط بعزيمة وإيمان وإرادة قوية
على التحدي والثبات على المواقف والدعم ،وس ُتفشل
و ُتحبط كل المؤامرات بصبرها وثباتها وصمودها».
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اإلنجازات الكبرى التي حققها الرئيس جمال
عبد الناصر عرض ًة للتصفية وفي طليعتها هذا
اإلنجاز الصناعي العمالق للحديد والصلب في
حلوان الذي م ّثل القاعدة االقتصادية الهامة لكل
الصناعات ووضع مصر على طريق اإلستقالل
اإلقتصادي ،فمصر ال يمكنها أن تستعيد مكانتها
التي حباها بها الله من دور رائــد في الحياة
العربية إالّ باستعادة مشروع جمال عبد الناصر
التنموي والوحدوي المستقل ،لحكم الحياة
الوطنية المصرية والعربية ،هذا المشروع يم ّثل
مشروع نهضة األ ّمــة واستقاللها ،والتحدّي
الحضاري لكل ما تتعرض له من أزمات».
وختم الحزب معتبرا ً أن ميالد عبد الناصر
«ليس حدثا ً عاديا ً وإنما ش ّكل محطة تح ّول
أساسية لمصر والعرب ،أعادت لهم مكانتهم
من خالل ما سطره الرئيس جمال عبد الناصر
من مواقف وقيم نضالية وإنسانية أصبحت
مدرسة للتح ّرر والتحرير وللعدالة االجتماعية
والتنمية المستقلة في زمن باتت فيه المك ّونات
الوطنية والروابط القومية ضرورة لبقاء األ ّمة
ح ّرة عزيزة بين األمم».

�أخبار
} غ ّرد النائب اللواء جميل السيّد عبر حسابه على «تويتر» ،كاتبا ً «برج بابل في الروايات أنّ شعبا ً
في العراق تجبّر وبنى برجا ً نحو السماء تحدّيا ً لله تعالى ،فغضب وأسقط البرج عليهم وشتتهم وبلبل
ألسنتهم فلم يعد أحد منهم يفهم كالم اآلخر» .أضاف «دولتنا اليوم وأركانها برج بابل ،والله تعالى ،ترك
قرار األبراج للناس في الدنيا ولبنان وغضب الناس من غضب الله».
} زار األمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد «مستشفى دالّعة»
في صيدا ،الفتتاح قسم في المستشفى مخصص الستقبال مرضى كورونا ،والتقى بإدارة المستشفى
وعدد من األطباء والممرضين .وتم ّنى سعد لـ»الفريق الطبي في المستشفى التوفيق في عمله ،لما يقدمه
من تضحيات إلى جانب األطباء والممرضين في لبنان والعالم ومن عمل إنساني راق ،خصوصا ً في
ظل جائحة كورونا» .وأعرب عن «تقديره لمبادرة مستشفى دالّعة إلى افتتاح قسم مخصص بمرضى
ّ
بتخطي أزماته ومن بينها األزمة الصحية».
الكورونا في المستشفى» .كما تم ّنى أن «ينجح لبنان
ً
} أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي ط ّنوس مشلب ،في بيان أنه «نظرا لضرورة استمرار
العمل في المجلس الستالم التصاريح عن األموال من النواب والوزراء ضمن المهلة القانونية وتماشيا ً مع
قرار إعالن حالة الطوارئ ،استمرار العمل يوميا ً طيلة فترة اإلقفال ،بين الساعة التاسعة والرابعة عشرة،
وعلى أن يؤ ّمن الدوام موظفان إثنان مع رئيس المجلس وفقا ً لجدول المناوبة المنظم بهذا الشأن».
} عُ قد لقاء في دائرة األوقاف اإلسالمية في حلبا  -عكار ،ض ّم مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار
زكريا  ،مطران عكار وتوابعها للروم األرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور ،رئيس الدائرة
الشيخ مالك جديدة ،الدكتور أسعد السحمراني وشخصيات روحيّة .وأشار المجتمعون في بيان إلى
أنّ «اللقاء مناسبة متجدّدة لتأكيد التحابب والتراحم بين العكاريين ،فعكار كانت وتبقى ص ّمام أمان
وطنياً ،وأهلها مع مرجعياتهم الدينية وأهل الحكمة والفكر ،يلتزمون المواطنة والعيش الكريم ،ويدعون
العكاريين وجميع الناس إلى هجر فكر الكراهية الذي يتناقض مع اإلسالم والمسيحية».
وأفادوا بأنّ «الشاب العكاري ،الذي صدرت عنه إساءة غير متع ّمدة ،حضر االجتماع لبعض الوقت،
وسجل ندمه ألنه تداول مقالة ال يُدرك مضمونها ،وال هو ممن يجنحون إلى اإلساءة».
وقدّم اعتذاره،
ّ
} استغربت أمانة اإلعالم في حزب «التوحيد العربي» في بيان «مزاعم وزير خارجية أميركا
مايك بومبيو حول «العالقة بين إيران والقاعدة» ،خصوصا ً أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لديها
سجل حافل ومش ّرف في مجال مكافحة إرهاب «القاعدة» وتنظيم «داعش» .ولفتت إلى أن «اللجوء
إلى الدعاية الكاذبة وإطالق التهم جزافا ً يعكس حجم تخبّط إدارة الرئيس ترامب المنتهية واليته،
وهي ّ
مؤشر إضافي وصريح على إفالس وإحباط سياسة الضغوط األميركية ضد الشعب اإليراني».
وأكدت أن «ادعاءات بومبيو وترويجه األكاذيب لن يخفي حقيقة ترامب الذي يص ّر على اختبار حظوظه
المنعدمة خالل األيام المتبقية من حكمه في ساحة المواجهة وتشديد الضغوط على إيران».
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الوطن

كورونا� 4988 ...إ�صابة جديدة و 35حالة وفاة
الإقفال ال�صامل يبداأ اليوم ووزير ال�صحة في الحجر

يواصل عدّاد «كورونا» تسجيل أرقام قياسية يومية
جديدة ،ما فرض المزيد من اإلغالقات قبل دخول قرار
اإلقفال الشامل حيّز التنفيذ صباح اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي،
«تسجيل  4988حالة جديدة ُمصابة بفيروس «كورونا»
المستجد (كوفيد  )19خــالل الـ 24ساعة الماضية،
ليرتفع العدد التراكمي لإلصابات منذ  21شباط الماضي
إلى  231936حالة».
وأوضحت أ ّنــه « ت ّم تسجيل  35حالة وفــاة جديدة
خالل الساعات الـ 24الماضية ،ليرتفع العدد اإلجمالي
للوفيات إلى  .»1740وذكرت أنّ عدد حاالت االستشفاء
ليوم أول أمــس هو  ،1651من بينها  627حالة في
العناية المر ّكزة.
وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف األعمال
حمد حسن أنه بدأ فترة من الحجر الصحي ريثما يُجري
الفحوص الضرورية الالزمة ،بعد تأكد إصابة ثالثة من
أفراد مكتبه بفيروس كورونا.
مــن جــهــتــه ،ع ـ ّبــر مستشار رئــيــس الجمهورية
للشؤون الصحية وليد خوري عن تخ ّوفه من األعظم.
وقال «انكلترا متجهة تصاعديا ً في إصابات كورونا
مثل لبنان وفي أ ّيــار انخفضت النسبة  0،3%بعد
أول إقفال أ ّما اليوم فزادت  .»30%وأضاف «نتخوف
من الساللة الجديدة للفيروس ونحن أمــام مرحلة
استثنائية».
وفي اإلطار ،أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر
قرارا ً قضى بإقفال قلم نفوس النبي شيت ألسبوع ،بعد
إصابة ثالثة موظفين بفيروس كورونا.
كذلك أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده
قــرارا ً قضى بـ»تمديد إقفال مصلحة المالية في البقاع
الكائنة في سرايا زحلة حتى االثنين في  18كانون
الثاني ،بعد ثبوت  3إصابات إيجابية بفيروس كورونا
من موظفي المصلحة ،على أن ُتتخذ اإلجراءات المناسبة
في ضوء نتائج الفحوصات الجديدة للموظفين التي

ستصدر الحقاً».
ً
ً
وكان أبو جوده أصدر قرارا سابقا دعا فيه إلى إقفال
مصلحة المالية في البقاع حتى صباح اليوم.
وافــادت وزارة الصحة العامة ،أنــه «باستكمال
فحوص  PCRلرحالت وصلت إلى بيروت وأُجريت
في المطار بتاريخ  9و 11كانون الثاني الجاري،
أظهرت النتائج وجــود ثــالث وعشرين ( )23حالة
إيجابية.
وجاءت نتائج  2021/01/09كالتالي:
رحلة الــدوحــة :شركة  MEAرقــم ( 437جميعها
سلبية).
رحلة الغوس :شركة  MEAرقم ( 572خمس حاالت
إيجابية).
رحــلــة الغـــوس :شــركــة  MEAرقــم ( 1572حالة
إيجابية واحدة).
وجاءت نتائج  2021/01/11كالتالي:
رحــلــة أديـــس أبــابــا :الشركة األثيوبية رقــم 406
(جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول :الشركة التركية رقم ( 828جميعها
سلبية).
رحلة القاهرة :الشركة المصرية رقم ( 713جميعها
سلبية).
رحلة اسطنبول :الشركة التركية رقم ( 830جميعها
سلبية).
رحلة الدوحة :الشركة القطرية رقم ( 416جميعها
سلبية).
رحلة دبــي :الشركة اإلماراتية رقــم ( 957حالتان
إيجابيتان).
رحــلــة عــمــان :شــركــة  MEAرقــم ( 311جميعها
سلبية).
رحلة النجف :الشركة العراقية رقم ( 139جميعها
سلبية).
رحــلــة الــشــارقــة :شــركــة  G9رقــم ( 385جميعها

سلبية).
رحلة اسطنبول :شركة  MEAرقــم ( 266حالة
إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول :الشركة التركية رقم ( 824حالتان
إيجابيتان).
رحلة دبي :شركة  MEAرقم ( 427جميعها سلبية).
رحلة جينيف :شركة  MEAرقــم ( 214جميعها
سلبية).
رحلة ميالنو :شركة  MEAرقــم ( 236جميعها
سلبية).
رحلة الدوحة :شركة  MEAرقم ( 437حالة إيجابية
واحدة).
رحــلــة دوســـلـــدورف :شــركــة  SRرقــم ( 416حالة
إيجابية واحدة).
رحــلــة بــغــداد :شــركــة  MEAرقــم ( 323جميعها
سلبية).
رحلة دبــي :الشركة اإلماراتية رقــم ( 953حالتان
إيجابيتان).
رحلة برلين :شركة  SRرقم ( 110حالة إيجابية
واحدة).
رحــلــة أورلــــي :شــركــة  TOرقــم ( 3330جميعها
سلبية).
رحلة القاهرة :الشركة المصرية رقم ( 711حالة
إيجابية واحدة).
رحلة بــاريــس :شركة  MEAرقــم ( 212جميعها
سلبية).
رحلة دبــي :شركة  FZرقــم ( 159حالة إيجابية
واحدة).
رحلة اسطنبول :شركة  MEAرقــم ( 268حالة
إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول :الشركة التركية رقم ( 826جميعها
سلبية).
رحــلــة الــريــاض :شــركــة  XYرقــم ( 301جميعها

سلبية).
رحلة الــريــاض :شركة  MEAرقــم ( 1423حالة
إيجابية واحدة).
رحلة باريس :شركة  Air Franceرقم ( 566حالة
إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة :شركة  MEAرقم ( 307حالة إيجابية
واحدة).

رحلة اسطنبول :شركة  Pegasusرقم ( 863جميعها
سلبية).
رحلة الدوحة :الشركة القطرية رقم ( 418جميعها
سلبية).
رحلة دبي :شركة  MEAرقم ( 429حالة إيجابية
واحدة).
رحلة دمشق :شركة  RBرقم ( 181جميعها سلبية).

جل�صة غد ًا لإقرار قانون ال�صتعمال الطارئ للقاحات
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بـ ّري إلى
عقد جلسة عا ّمة في الثانية من بعد ظهر غد
في قصر األونيسكو ،لــدرس اقتراح القانون
المعجل المك ّرر الرامي إلى تنظيم االستخدام
ّ
المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة
كورونا.
وتأتي هذه الدعوة بعدما أعلن رئيس لجنة
الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن كل
الشركات التي ُتنتج لقاحات تطلب قوانين
لالستعمال الطارئ.
وقال بعد اجتماع لجنة الصحة «وضعنا في
مواجهة «كورونا» سيء وقد يسوء في المرحلة
المقبلة ،وخالل  48ساعة لجنة الصحة أنجزت
مسودة قانون لإلستعمال الطارئ للقاحات
المعجل مــك ـ ّرر وكــل األطـــر الطبية
بصيغة
ّ
والقانونية وضعت في هذا القانون وس ُتعقد
لجنة عامة للبتّ به».
وتابع «علينا مواكبة كل التط ّور العملي الذي
يحصل وتقديمه إلى اللبنانيين خصوصا ً في
مفصالً
هذه المرحلة والقانون الذي أُع ّد ليس
ّ

على مقياس شركة واحدة إ ّنما لكل الشركات
والكالم عن مؤامرة في لقاح «كورونا» غير دقيق
ومعظم دول العالم بدأت عمليات التلقيح».
في التفاصيل ،عقدت لجنة الصحة العامة
والعمل والشؤون االجتماعية جلسة برئاسة
النائب عراجي وممثلين لوزارة الصحة.
ودرســت اللجنة اقتراح قانون اللقاحات
الطبية .وهذا القانون ،بحسب عراجي «تطلبه
كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة
معيّنة ،ألن كل الشركات التي ُتنتج لقاحات
فيروس كورونا تحتاج إلى القانون نفسه ،من
أي دولة كانت ،ألن الشركات كلها تأخذ إذنا ً
لالستخدام الــطــارئ .هــذه الجائحة ومعظم
الــدول قالت للشركات المصنعة أنتج لقاحا ً
ونحن نعطيك إذن ـا ً طارئا ً ألن البشرية كلها
تعاني هذه الجائحة ،آالف الناس يموتون في
كل الدول وليس في لبنان فقط».
أضــاف «بالطبع ،وضعنا صعب كثيراً،
وربما خالل هذا األسبوع واألسابيع المقبلة
يــكــون أســـوأ .ومــن أجــل ذلـــك ،عندما طلبت

الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه
اللقاحات بصورة طارئة ،اجتمعنا السبت
افتراضيا ً وق ّررنا أن نعقد جلسة طارئة ،وأنتم
تعرفون حضر معنا أشــخــاص قانونيون.
في النهاية األمــر يحتاج إلى قانون ،ألن هذا
القانون ،للم ّرة األولـــى ،يعمل به في لبنان
خالل  48ساعة تقريباً .لجنة الصحة وضعت
مسودة اقتراح وأعضاء اللجنة أجروا نقاشا ً
مع ّمقا ً سواء من الناحية الطبية أو من الناحية
القانونية .من الناحية الطبية هذه اللقاحات
بدأت تعطى في كل دول العالم ،هناك أناس في
دول العالم أخذوا هذه الجرعات ،ومضاعفات
اللقاح ال تذكر :قليل من الحساسية أو وجع
في العضالت أو حرارة بسيطة .نحن نريد أن
نواكب كل التطور العلمي الذي يحصل ،وبعدها
نعطيه للمواطنين اللبنانيين».
وتابع «هناك شق داخلي :أن نحمي األطباء
والصيادلة والناس الذين سيتلقون هذا اللقاح،
وهــو شــق قانوني ،مــن أجــل ذلــك هــذا القانون
وضع لكل الشركات ألنها تطالب به ،وليس كما

يقال إننا سنستورد من شركة واحدة ،وأي شركة
تأخذ الموافقة أو اعتمادا ً من مؤسسة دولية نحن
سنستورد اللقاح منها ،ونريد على األقل نحو 12
مليون جرعة ،من أجل ذلك هناك بعض الشركات
مثل «موديرنا» اتخذت قرارا ً بأنها لن تسلم إلى
الخارج قبل أن يتلقى الشعب األميركي اللقاح.
من أجــل ذلــك ،سنن ّوع مصادر اللقاحات .بعد
سنتين ،هناك احتمال أن تأخذ الشركات اإلذن
النهائي للقاحات ،عندها تصبح المسؤولية على
عاتقها .اآلن المسؤولية تتحملها وزارة الصحة
العامة .وسينشأ صندوق خــاص في وزارتــي
الصحة والمال من أجل التعويضات التي ستكون
مساهمات من الدول :نصف في المئة عن كل لقاح
يدخل إلى البلد ،ومن مصادر ثانية تبرعات أو
هبات».
وردا ً على ســؤال ،قال «غير صحيح أن هذه
اللقاحات ستكون باألولوية للسياسيين .هناك
لجنة في وزارة الصحة بإشراف الدكتور عبد
الرحمن البزري تضع األولوية بحسب المعايير
العالمية».

اجتماع لجنة الصحة

النقابات الزراعية بقاع ًا رف�صت دخول البطاطا الم�صرية:
لوقف و�صاية «القت�صاد» على القطاع
أكد رئيس النقابات والهيئات الزراعية
في البقاع ،إبراهيم الترشيشي أن ما يُس ّمى
بدعم القطاع الزراعي «هو غبار وذ ّر رماد
في العيون» ال يُغني وال يسمن .ولقد صرف
أكثر من  110ماليين دوالر تحت اسم دعم
القطاع الزراعي ،وفعليا ً هذا لم يترك أي أثر
ملموس ولم يخ ّفف من كلفة اإلنتاج ،علما ً
بأنه ال يمكن للمزارع أن يشتري مستلزماته
بسعر مدعوم خصوصا ً األدويــة الزراعية
واألسمدة والبذار ،وهو حتى هذه الساعة
يشتري كل حاجته حسب سعر الصرف في
السوق السوداء ما يجعل كلفة اإلنتاج أكثر
من قدرة المستهلك».
وطــالــب بــــ»أن يــكــون إجــمــالــي الــدعــم
المطلوب حوالى  50مليون دوالر لكامل
القطاع الزراعي سنويا ً على أن يُق ّر حاليا ً
مبلغ  10ماليين دوالر لــبــذار البطاطا
المستورد من الخارج و 10ماليين دوالر
لألسمدة و 5ماليين دوالر لألدوية الزراعية

ولــمـ ّرة واحــدة في السنة .وهــذا الدعم ال
يُعتبر مكلفا ً ألن سعر الــدوالر يكون على
سعر صرف  3900ل.ل».
ورفض دعم استيراد المنتجات الزراعية
التي ُتنتج في لبنان على جميع أنواعها (
حبوب ،أعالف  )...ألنه يجب العمل على
إنتاجها محليا ً وهي ُتكلّف فقط نسبة 20%
مما يتم دعمه حالياً».
وكــانــت النقابات والهيئات الزراعية
في البقاع ،عقدت اجتماعا ً طارئا ً في مقر
«تج ّمع مزارعي وفالحي البقاع» برئاسة
الترشيشي وحضور رئيس نقابة مزارعي
البطاطا في البقاع جــورج الصقر ،رئيس
االتــحــاد الوطني للفالحين محمد الفرو،
أعضاء تج ّمع المزارعين :يونس سعيفان،
عباس الترشيشي ،المهندس نــزار ميتا
وعدد كبير من المزارعين.
وســــأل الــتــرشــيــشــي ،بــعــد االجــتــمــاع
عن» 110مــلــيــون دوالر صــرفــت على

مــا يسمى الــدعــم ولــم يصل دوالر واحــد
للمزارعين .كما أن خطوات دعم استيراد
الحبوب من الخارج هو تدمير واألجــدى
دعــم الــزراعــات المحلية وهــي أقــل كلفة
بنسبة تتجاوز  ،70%فالدعم يجب أن
ينحصر بدعم األدويــة واألسمدة والبذور
من دون سواهم» ،مطالبا ً بـ»وقف وصاية
وزارة االقتصاد على القطاع الزراعي».
وأكـــد «وجــــود أكــثــر مــن ثــالثــيــن ألــف
طن من البطاطا اللبنانية في الــبــرادات
والمستودعات باإلضافة إلى مئات األطنان
المه ّربة إلــى األســـواق يومياً ،علما ً بأن
حاجة السوق اللبنانية تتراوح بين 500
طن و 600طن يومياً ،ما يعني أننا لسنا
في حاجة الستيراد البطاطا في األول من
شباط حسبما يسمح بــه االتــفــاق ،لذلك
يجب تأجيل استيراد البطاطا حاليا ً على
أن نجتمع مـ ّرة أخــرى بعد اإلقفال المق ّرر
لتحديد ما إن كنا بحاجة الستيراد البطاطا

والبصل من الخارج».
وقــال «ال يظنن أحــد أننا نطالب بعدم
استيراد البطاطا بهدف احتكار الصنف
وبيعه بأسعار مرتفعة وهــذا ال يعكس
واقعنا ،إذ أن سعر البطاطا اليوم هو حوالى
 1500أي أن سعر الطن أقل من  200دوالر،
بينما كلفته أي طن من البطاطا المستوردة
ستكون بين  -300 250دوالر .من هنا
يجب على الــدولــة الحفاظ على إنتاجنا
الوطني وعلى مزارعينا لنبقى صامدين في
أرضنا نزرع ليأكل المواطنون».
وأعلن «أننا سنجتمع مجددا ً بعد منع
التجول في أول الشهر المقبل لنحدّد ما إن
كنا في حاجة االستيراد البطاطا والبصل من
الخارج وسنقوم مع وزير الزراعة إذا أمكن
بزيارة المسؤولين :رئيس الجمهورية،
رئــيــس مجلس الـــنـــواب ،رئــيــس مجلس
الــوزراء وحاكم مصرف لبنان لتحقيق ما
هو خير للمزارع والزراعة».

اجتماع النقابات الزراعية في زحلة
وطالب الصقر من جهته ،بـ»إيجاد آلية
جديدة للدعم تصل مباشر ًة إلى المزارعين

وليس إلــى الــتــجــار» ،مــؤكــدا ً «استحالة
السماح بدخول البطاطا المصرية».

اأخبار اقت�صادية
تمديد مهلة ت�ضاريح �ضرائب
و ّقع وزير المالية في حكومة تصريف األعمال غازي وزني قرارا ً
يتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة لغاية
 2021/2/15ضمنا ً وهي:
 تصريح رسم خروج المسافرين عن شهر كانون األول .2020 تصاريح ضريبة المالهي عن شهر كانون األول .2020 تصاريح  5%على بدالت الطعام والشراب (تصريح دوري عن شهركانون األول  /2020تصريح سنوي عن سنة .)2020
 رسم إنتاج اإلسمنت عن شهر كانون األول .2020 تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعةللتأدية الدورية عن الفصل الرابع .2020
 رخصة المشروبات الروحية عن العام .2021 رسم استثمار آالت التسلية عن العام .2021 -رخصة التدخين في المؤسسات السياحية عن العام .2021

ّ
موزعو المحروقات :ال اأزمة بنزين
طمأن مم ّثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا المواطنين،
إلى أن «ال أزمة بنزين خالل اإلقفال العام ،وال داعي لتهافت المواطنين
على المحطات ،ألنها ستفتح في األوقات المحدّدة لتأمين الطلبات األكثر
إلحاحاً».
وإذ أشار إلى أن الموزعين سيسلّمون المستشفيات ،قال «سنفتح

كالعادة وسنن ّفذ قــرار التعبئة وسيتم توزيع المادة على المحطات
بشكل طبيعي» ،الفتا ً إلى أن «محطات البنزين والموزعين والشركات
المستوردة مستثنون من قرار االقفال».

طلي�س:
لتطبيق قانون االإعفاء من «الميكانيك»
سأل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل الب ّري في لبنان بسام
طليس في بيان «الحكومة ووزير داخليتها :ألم يحن الوقت المناسب
لتطبيق القوانين وإصدار المراسيم الالزمة لها وإبالغ الجهات المعنية
أن قانون اإلعفاء (مــن رســوم السير -الميكانيك» قد صــدر وأصبح
والمس بكراماتهم؟ أال يكفي
نافذاً؟ لماذا هذا االستهتار بمصالح الناس
ّ
السائق العمومي معانا ًة وذال ً وقهراً؟ لماذا لم ُتبلغ قوى األمن الداخلي
بعدم التع ّرض للمركبات العمومية التي أعفاها القانون من رسوم
السير بنسبة 100%؟» .وختم «ارحموا من في األرض يرحمكم من في
السماء .التزموا تطبيق القانون الذي لطالما تحججتم به في الكثير من
ممارساتكم».

م�ضاريع ا�ضتثمارية في غرفة طرابل�س
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس
والشمال توفيق دبوسي ،الدكتور خلدون الشريف ،في حضور

عضو مجلس اإلدارة محمد عبد الرحمن عبيد ،حيث جرى البحث
في المشاريع الوطنية االستثمارية التي تطلقها الغرفة على نطاق
طرابلس الكبرى الممتدة من البترون إلى أقاصي عكار ،والتي تلفت
اهتمام الجهات اللبنانية والعربية والدولية ،خصوصا ً موانئ دبي
العالمية.
كما تم البحث ،بحسب بيان الغرفة «في مشروع تشييد اإلهراءات
في حرم مرفأ طرابلس بالشراكة بين غرفة طرابلس ومؤسسة «إيدال»
واتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية ،إضاف ًة إلى مشاريع
إنمائية معتمدة داخل الغرفة ومنها مركز التطوير الصناعي وأبحاث
الزراعة والغذاء وتندرج في إطار مشاركة غرفة طرابلس في توفير األمن
الغذائي والسالمة الغذائية وتعزيز حركة الصادرات اللبنانية وتطوير
الصناعات الغذائية».

مطالبة بالعودة عن رفع �ضعر الخبز
أكدت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ،في بيان «أننا أمام
الواقع المزري جداً ،يأتي قرار وزير االقتصاد في حكومة تصريف األعمال
راوول نعمة ،برفع سعر ربطة الخبز للمرة الثانية في أقل من شهرين».
وقالت «ك ّنا نأمل من الوزير اإلســراع في مواجهة األزمة والمبادرة
إلى إنشاء أفران شعبية في المناطق للتخفيف عن كاهل الفقراء وتوفير
حمايتهم الصحية والحصول على ربطة الخبز ،كونها المادة األساسية
والحيوية لقوت الع ّمال والفقراء» .وطالبت النقابة وزيــر االقتصاد
بـ»العودة فــورا ً عن قــراره برفع سعر ربطة الخبز وتأمين الطحين

ومستلزماته ،وتأمين المواد الغذائية المدعومة لتصل إلى المواطنين
كافة من دون كلفة إضافية وعدم التواطؤ على لقمة عيش الفقراء» .كما
طالبت «بتشكيل لجنة من أهل الخبرة والكفاءة واالختصاص من أجل
دراسة الموضوع بكل شفافية وتحديد كلفة سعر ربطة الخبز بأقصى
سرعة ممكنة».

ا�ضتثناء �ضناعات من االإقفال
وجــه وزيــر الصناعة في حكومة تصريف األعمال الدكتور عماد
حب الله ،كتابا ً إلى رئيس مجلس الــوزراء اقترح فيه إضافة استثناء
صناعات من قرار اإلقفال الكامل ،مستندا ً إلى قرار اإلغالق الكامل وال
سيما البند ثامنا ً منه .وأوعز إلى كل اإلدارات المعنية واألجهزة األمنية
المختصة تسهيل عمل المصانع المستهدفة أو المعنية ومن ذلك تسهيل
تن ّقل الع ّمال والمستخدمين في المصانع المستثناة بنا ًء على بطاقاتهم
الوظيفية في المصانع.

تاأمين العمل في �ضندوق ال�ضمان
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي الدكتور
محمد كركي مذ ّكرة تتعلق بتأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق
خالل فترة اإلغالق الكامل من صباح يوم الخميس  2021/1/14لغاية
صباح يوم االثنين .2021/1/25
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أميركي :تنفيذ الغارات «الإ�سرائيلية» على دير الزور من بمعلومات البنتاغون ..وحما�س ترى العدوان جريمة متجدّ دة
ا�ستخباري �
م�س�ؤول
ّ
ّ
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أميركي ب�إدراج كوبا على الئحة الإرهاب :م�صيره الف�شل �أمام �إرادة ال�شعوب الح ّرة
دم�شق تدين القرار ال
ّ
دان��ت دمشق «ب��ش �دّة» ال��ق��رار األميركي
بإعادة إدراج كوبا على الئحة الدول الراعية
ل�لإره��اب ،وج����دّدت تضامنها ال��ك��ام��ل مع
هافانا.
وقالت الخارجيّة السوريّة في بيان إن
سورية «تدين بشدة القرار األميركي الجائر
بإعادة إدراج جمهورية كوبا على القائمة
األميركيّة للدول الراعية لإلرهاب».
رسمي في الخارجية السورية
وقال مصدر
ّ
إن بالده تجدد «تضامنها الكامل مع قيادة
وشعب جمهورية كوبا الصديقة» ،وأعرب
عن ثقة سورية بأن «الثورة الكوبية التي
قاومت الحصار األميركي الظالم منذ أكثر من
نصف قرن قادرة على التصدّي وإفشال قرار
النظام
األميركي الذي يرعى اإلرهاب ويدعمه
ّ
خدمة ألجنداته السياسية».
ونقلت وكالة «سانا» السورية عن المصدر
أن «النهج األميركي بفرض العقوبات على
ال���دول ال��ت��ي ال تسير ف��ي رك��ب السياسة
األميركية وت��داف��ع عن سيادتها وكرامتها
الوطنية بغية إخضاعها للهيمنة األميركية،
مصيره الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة،
ولن يؤدي إال إلى تصعيد التوتر على الساحة
الدولية».
وك��ان مندوب سورية ال��دائ��م ل��دى األمم
المتحدة بشار الجعفري ،قد دعا إلى ضرورة
مساءلة «ال���دول الداعمة ل�لإره��اب» على
أراضي بالده ،وإلزامها بـ»وقف انتهاكاتها
للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة».
وف��ي بيان ق�دّم��ه لرئاسة مجلس األم��ن
خالل جلسة أول أمس ،حول «تهديد األعمال
اإلرهابية على األمن والسلم الدوليين» ،أكد
الجعفري «ض��رورة مساءلة ال��دول الداعمة
لإلرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها
للقانون الدولي وميثاق األم��م المتحدة»،
مشددا ً على أن «عدم اضطالع مجلس األمن
بمسؤولياته بهذا الشأن يشجع اإلرهابيين
ورعاتهم على التمادي في جرائمهم».
وأشار الجعفري إلى أن «اعتماد المجلس
القرار رق��م  1373باإلجماع في ال��ـ  28من
أيلول  2001م ّثل عالمة فارقة في صكوك
مكافحة اإلرهاب والجهود الجماعية الدولية
الرامية لمكافحته عبر جملة من اإلجراءات».

ولفت إل��ى أن��ه «بعد عشرين عاما ً على
اعتماد القرار المذكور ومع التطورات الكبيرة
التي شهدتها البشرية خالل هذه الفترة وعلى
مختلف األصعدة فال بد من االع��ت��راف بأن
اإلرهاب أيضا ً قد اتخذ أشكاال ً عديدة وحديثة
واخ��ت��ل��ف بوسائله وط���رق ان��ت��ش��اره عما
عهدناه سابقا ً وخاصة مع تسخير التطور
التكنولوجي في عملية نشر خطاب الحقد
ّ
والكراهية والتأثير في عقول الشباب وجذبه
نحو الكراهية والتطرف والتمييز وإلغاء اآلخر
وتكفيره».
ميدانياً ،أ ّكد مسؤول استخباري أميركي
رفيع المستوى لوكالة «أسوشيتد برس»
بأن الجولة األخيرة من الغارات الصهيونية
على شرق سورية نف ّذت بناء على بيانات
استخبارية قدّمتها الواليات المتحدة.
ونقلت ال��وك��ال��ة أم���س ،ع��ن المسؤول
المطلع على تفاصيل الهجوم ،كشف أن
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو بحث
القصف الذي طال أمس محافظة دير الزور
مع رئيس جهاز االستخبارات الصهيوني
«الموساد» يوسي كوهين ،خالل لقاء بينهما
ف��ي مطعم «ك��اف��ي��ه م��ي�لان��و» ف��ي واشنطن
االثنين الماضي.
وذك��ر المسؤول ال��ذي طلب ع��دم الكشف
ع��ن اسمه أن «القصف استهدف سلسلة
مستودعات استخدمت لتخزين أسلحة
إيرانيّة ومك ّونات مخصصة لدعم برنامج
طهران النووي».
وأش����ارت ال��وك��ال��ة إل��ى أن تصريحات
المسؤول تمثل حالة نادرة للتعاون العلني
بين «إسرائيل» والواليات المتحدة في اختيار
أهداف لعمليّاتهما في سورية.
وفجر أمس ،استهدفت الغارات الصهيونية
مستودعات عياش غ��رب مدينة ديرالزور
ومبنى كلية التربية القديمة في حي بور
سعيد وم��ق � ّر ف��رع األم���ن العسكري وسط
المدينة باإلضافة لنقاط عسكرية عدة ومواقع
في باديتي البوكمال والميادين وقرية الهري
ومعبر البوكمال الحدودي.
واستمرت الغارات لمدة  35دقيقة ،حيث
تسببت بحالة هلع كبيرة لدى األهالي.
وف��ي السياق ،ش���دّدت حركة المقاومة
اإلس�لام��ي��ة «ح��م��اس» ،على أن «ال��ع��دوان

الصهيوني على س��وري��ة ل��ن ي��ت��وق��ف ،إال
بالمواجهة الحقيقية ل�لاح��ت�لال» ،مندّدة
بالغارات على األراض��ي السورية ليلة أول
أمس.
ووص��ف الناطق باسم حركة «حماس»،
ح��ازم قاسم« ،ال��ع��دوان الصهيوني» على
األراضي السورية فجر أمس ،بأنه «جريمة
متجددة».
وعلق على هذا العدوان قائالً« :هذا اإلرهاب
المتواصل الذي يمارسه الكيان الصهيوني،
يعكس العقلية العدوانية التي تحكمه،
وسلوكه التوسعي على حساب المنطقة
وشعوبها ،والذي لن يتوقف إال بالمواجهة
الحقيقية للمشروع الصهيوني ،وتشترك بها
كل القوى الحية في األمة».
وكان الجيش السوري قد أعلن ،منتصف
ليل األربعاء ،أن القوات الصهيونيّة ش ّنت
ع��دوان��ا ً على مدينة دي��ر ال����زور ،ومنطقة
البوكمال في شرق سورية ،مشيرا ً إلى أنه
يجري تدقيق نتائج العدوان.
إل���ى ذل����ك ،ق���ال ال��ب��اح��ث ف��ي ال��ش��ؤون
السياسية والعسكرية عمر المعربوني:
«المواقع التي استهدفت هي مواقع مشتركة
للجيش العربي السوري وحلفائه وتحديدا ً
«ل��واء فاطميون» ،المواقع المستهدفة في
دير الزور والبوكمال هي مواقع ذات طبيعة
ترتبط بمنظومة القيادة والسيطرة ومنظومة

االستطالع واألمن .التعاطي مع هذه الغارات
يت ّم بالدفاع السلبي وال يوجد أي تغيير
ب��ال��ت��وازن على المستوى االستراتيجي
والخسائر ال تتجاوز البعد الموضعي».
وأض��اف المعربوني «ه��ذه االع��ت��داءات
ترتبط بأصل المشكلة التي يعاني منها

ال��ك��ي��ان الصهيوني م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن ث�لاث
سنوات أو أكثر ،ألن المنطقة المستهدفة
هي عقدة سيطرة أساسيّة على الطريق
الرابط بين طهران وبيروت ال��ذي يطلق
عليه «خط اإلمداد االستراتيجي من طهران
إلى لبنان».

ال��غ��ارات تتم بتنسيق تقني متقدّم مع
منظومات الواليات المتحدة بدءا ً من األقمار
الصناعية وط��ائ��رات االس��ت��ط�لاع المبكر
وبتنسيق مع األردن أيضا ً ألن مسار الطائرات
المغيرة وصوال ً إلى الحدود السورية العراقية
يظهر ذلك».

بينها زيادة مكاف�آت المتف ّوقين ...الأ�سد
ي�صدر مرا�سيم خا�صة بالجامعات ال�سوريّة
أصدر الرئيس السوري ،بشار األس��د ،ع��ددا ً من المراسيم الخاصة
بالجامعات السورية ،بينها مرسوم بزيادة قيمة المكافآت التي تمنح
للطالب المتفوقين.
وقضى المرسوم رقم  1لعام  2021بتعديل قيمة المكافآت التي
تمنحها الجامعات الحكومية للمتفوقين لتصبح مكافأة المتخرج األول
المتفوق  250ألف ليرة( ،نحو  200دوالر بالسعر الرسمي ،وأقل من 90
دوالرا ً بالسعر الحقيقي في السوق الموازي).
وكانت قيمة المكافأة التي تمنح للمتخرج األول تعادل  50ألف ليرة،
الجامعي».
وتمنح مع شهادة تس ّمى «جائزة الباسل للتفوق
ّ
كذلك ارتفعت بموجب المرسوم ،قيم المكافآت الممنوحة للمتفوقين
في السنوات االنتقالية لتصبح  100ألف ليرة ،للمتفوق األول ،و 90ألفا ً
للثاني ،و 75ألفا ً للثالث (وذلك ارتفاعا ً من  20ألف ليرة ،و 17.5ألف
ليرة ،و 15ألف ليرة ،على التوالي).

الرسمي للدوالر محدّد بـ  1256ليرة ،بينما سعره في
علما ً أن السعر
ّ
السوق الموازي (السوداء) تجاوز  2900ليرة.
ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا ً من المراسيم
األخرى التي أصدرها األسد والخاصة بقطاع التعليم الجامعي ،ونصت
على:
ـ تعيين معن صالح السالمة ،نائبا ً لرئيس جامعة البعث للشؤون
العلمية ،لمدة سنتين.
ـ تمديد تعيين ناصر مصطفى سعد الدين ،نائبا ً لرئيس جامعة البعث
لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا ،لمدة سنتين.
ـ تمديد تعيين كنجو عبود كنجو ،نائبا ً لرئيس جامعة حماة للشؤون
العلمية ،لمدة سنتين.
ـ تمديد تعيين معد يوسف النجار ،نائبا ً لرئيس جامعة حماة لشؤون
الطالب والشؤون اإلدارية ،لمدة سنتين.

ّ
يحذر من ت�أجيلها ..ومفو�ض ّية االنتخابات تعلن ت�سجيل �أكثر من  14مليون ناخب بايومتري ًا
ال�صدر

الرئا�سات العراق ّية ت�ؤكد قدرتها على �إجراء االنتخابات في حزيران/يونيو
كشفت م��ص��ادر مطلعة ،أن ال��رئ��اس��ات
العراقية أبلغت المفوضية العليا لالنتخابات
بتأكيد قدرتها على إج��راء انتخابات نيابية
«ناجحة» والمحدّد موعدها في حزيران/
يونيو .2021
وأش��ارت المصادر إل��ى أن��ه وبخالف ذلك
فإن الخيار الثاني سيكون الذهاب إلى تأجيل
الموعد الذي أقر سابقاً ،معتبر ًة أن التأجيل إن
اعتمد سيكون لفترة محددة.
وأك���دت أن إع�ل�ان مفوضية االنتخابات
العراقية موعد إج��راء االنتخابات النيابية
المبكرة قد يصدر خالل  48ساعة.
هذا ودع��ت الرئاسات العراقیة الـ ،3أول
أمس ،إلى اخضاع االنتخابات النیابیة المبكرة
المقترحة في حزيران/یونیو المقبل إلى رقابة
دولیة.
وذك��ر مقر الرئاسة العراقیة في بیان أن
«ال��رئ��ی��س ال��ع��راق��ي ب��ره��م ص��ال��ح ورئیس
الحكومة مصطفى الكاظمي ورئیس البرلمان
محمد الحلبوسي ،دعوا في اجتماع مشترك
إل��ى وج��وب م��راع��اة النزاهة والشفافیة في
مختلف مراحل العملیة االنتخابیة ،وأن یدعى

لها مراقبون دولیون بالتنسیق مع الدائرة
المختصة بذلك في بعثة االم��م المتحدة في
العراق».
كما حث الرؤساء على ضرورة عمل جمیع
ال��س��ل��ط��ات ف��ي ال��ب�لاد وال��ق��وى السیاسیة
وال��ف��ع��ال��ی��ات االجتماعیة ك��اف��ة «ف��ي دعم
اإلجراءات الضروریة إلنجاح االنتخابات عبر
منع التزویر والتالعب ب��إرادة العراقیین في
اختیار ممثلیهم ،بعیدا ً عن سطوة السالح».
وف��ي السياق ،أك��د رئيس مجلس القضاء
األعلى ،القاضي فائق زي��دان« ،أهمية تحديد
موعد واقعي لالنتخابات المبكرة».
وذكر بيان لمجلس القضاء األعلى ،أن رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي فائق زيدان أكد
خالل حضوره اجتماع السلطات الثالث الذي
عُ قد مساء ي��وم الثالثاء على أهمية تحديد
موعد االنتخابات المقبل بتاريخ واقعي تتمكن
خالله مفوضية االنتخابات إجراء انتخابات
حرة نزيهة.
وتابع البيان« ،كما أكد القاضي زيدان على
المبدأ ذاته خالل حضوره االجتماع الثاني بين
رؤساء السلطات الثالث ومفوضية االنتخابات

بحضور ممثل األمين العام لالمم المتحدة».
ويذكر أنّ رئيس مجلس ال��وزراء العراقي
مصطفى الكاظمي ،أعلن في  31تموز/يوليو
الماضي ،أنّ السادس من حزيران/يونيو من

العام  2021سيكون موعد إجراء االنتخابات
التشريعيّة المبكرة ،متعهّدا ً بإجراء انتخابات
«ال يؤثر فيها السالح المتفلت».
المفوضيّة العليا المستقلة لالنتخابات،

ال�صهيوني ت�سمح بزيادة وتيرة اال�ستيطان
حما�س ترى �أن اتفاق ّيات التطبيع مع العدو
ّ

االحتالل ّ
ي�صدق بناء  530وحدة ا�ستيطان ّية في القد�س
صدّقت لجنة صهيونية ،في ساعة مبكرة
من فجر أمس ،على بناء  530وحدة استيطانيّة
شرقي مدينة القدس المحتلة.
وبحسب إذاعة «كان» الصهيونية ،فإنه
ت��ق��رر ب��ن��اء  400وح���دة ف��ي ح��ي «جيلو»
االس��ت��ي��ط��ان��ي ج��ن��وب غ��ـ��ـ��رب ال��ق��ـ��ـ��دس،
و 130في «رم��ات شلومو» شمال المدينة
المقدسة.
وأشارت إلى أن لجنــة التخــطيط والبناء
في بلدية القدس التابعة لســلطات االحتالل
ستجتــمع ال��ي��وم الخميــس ،للتصديق
على الخطة التي تــم دفعــها بضغــوط
سياسية.
وتأتي هذه الخطوة قبل تنصيب جو بايدن
رئيسا للواليات المتحدة ،والذي لعب دو ًرا مهمًا
ً
في تجميد البناء بالقدس حين كان مسؤولاً في
إدارة باراك أوباما عام  ،2010وتسبب بأزمة
كبيرة مع الحكومة الصهيونية حينها بقيادة
بنيامين نتنياهو ،ما أدّى لتجميد البناء في تلك
المناطق.
وك��ان نتنياهو أوع��ز منذ يومين الترويج

لبناء  800وحدة استيطانية في شرقي القدس
والضفة الغربية.
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،اس��ت��ن��ك��رت حركة
ح��م��اس ق���رار حكومة االح��ت�لال ب��ن��اء 800
وحدة استيطانيّة في الضفة الغربية ،مح ّملة
مسؤولية التوسع الصهيوني لدول اتفاقيات
التطبيع مع االحتالل.
وق��ال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف
القانوع ،إنه «في الوقت الذي تستورد فيه دولة
اإلم���ارات منتجات المستوطنات في الضفة
الغربية ،وتستع ّد البحرين لتوقيع صفقة مع
شركة المياه الصهيونية «ميكوروت» السارقة
للمياه الفلسطينية ،تسابق حكومة االحتالل
ال��زم��ن وب��وت��ي��رة عالية مستغل ًة اتفاقيات
التطبيع ،وتقرر بناء  800وحدة استيطانية
في الضفة الغربية».
القانوع شدد على أن «اتفاقيات التطبيع
دفعت االح��ت�لال ،ل��زي��ادة وتيرة االستيطان
وسرقة المزيد من األراضي الفلسطينية وذلك
في إط��ار تنفيذ مشروع الضم الصهيوني».
مؤكدا ً أن «هذا المشروع االستيطاني ،يمثل

تهديدا ً كبيرا ً للوجود الفلسطيني في الضفة
الغربية والقدس المحتلة» ،ويستدعي «من
أمتنا دعم شعبنا لمواجهة هذا الخطر الداهم».
الناطق باسم الحركة أكد أن «االستيطان

قدم رئيس ال��وزراء الكويتي الشيخ صباح
الخالد الصباح استقالة الحكومة ألمير البالد
الشيخ ن��واف األحمد الجابر الصباح ،أمس،
بحسب وكالة األنباء الكويتية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة
استقاالتهم لرئيس الوزراء أول أمس ،بعد أيام
من طلب نواب في البرلمان استجواب رئيس
الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.
ه��ذا وك��ان رئيس ال����وزراء ،صباح الخالد
الصباح قد استقبل الثالثاء ،نائب رئيس مجلس

الوزراء ،وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي،
وال���وزراء ،حيث تلقى استقالة كل من أعضاء
الحكومة ،وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات
األوضاع الراهنة في العالقة بين مجلس األمة
والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أف���ادت وك��ال��ة «بلومبرغ»
األميركية ،بأن استقالة وزراء الحكومة الكويتية،
بعد شهر واحد فقط من توليهم المناصب ،تأتي
في وقت يشهد ترنح االقتصاد الوطني.
وأوض��ح��ت ال��وك��ال��ة أن استقالة ال���وزراء

وأكدت المفوضيّة «إجراء ما يقارب 65548
حالة تحديث للبيانات» ،مشيرة الى أن «الفرق
الجوالة حدّثت بيانات  571حالة في مخيمات
النازحين».
وتابعت أنه «ت� ّم تسجيل ما يقارب 433
حزباً» ،معتبرة أن «العملية االنتخابية ليست
مرحلة واحدة بل مراحل عدة».

تت�صدى لمحاولة ّ
ّ
توغل للعدو �شرق خانيون�س
المقاومة

ً
مقتوال بعدما
�صهيوني
العثور على جثة �ضابط
ّ
ح�ضر اجتماع لوحدة االحتياط التي ينتمي �إليها

شرعي ،وال مقام له على أرض��ن��ا» ،وأن
غير
ّ
الشهب الفلسطيني «ق���ادر على إف��ش��ال كل
المشاريع االستيطانيّة ،كما نجح بطرد
االحتالل والمستوطنين من قطاع غزة».

الحكومة الكويت ّية ّ
تقدم ا�ستقالتها لأمير البالد...
و«بلومبرغ» تك�شف �أ�سبابها متزامنة مع «تر ّنح» االقت�صاد
الكويتيين تأتي في أعقاب خ�لاف مع نواب
المعارضة بشأن عدد من القضايا ،مشيرة إلى
أن «االضطرابات الجديدة تأتي في لحظة حرجة
بالنسبة لالقتصاد المترنح ،من انخفاض أسعار
النفط ووب���اء فيروس ك��ورون��ا واإلص�لاح��ات
المتوقفة».
ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن «النواب
ً
خططا إلعادة
المشرعين في الكويت أحبطوا
تخصيص المنح الحكومية وعرقلوا مقترحات
إلصدار الديون».

أكدت بدورها ،استعدادها إلجراء االنتخابات
ف��ي ال��م��وع��د ال��م��ح �دّد ،فيما وض��ع��ت بعض
الشروط التي يجب توفرها بشأن ذلك.
لكن رئيس مجلس النواب العراقي محمد
الحلبوسي ،دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة
أكثر ،وعقد جلسة طارئة للمضي باإلجراءات
ال��دس��ت��ور ّي��ة وف��ق ال��م��ادة  ،64لحل مجلس
النواب بطلب من األغلبية المطلقة.
من جهته ،ح ّذر رجل الدين ،مقتدى الصدر،
من تأجيل االنتخابات المبكرة المق ّرر إجراؤها
ف��ي ال��س��ادس م��ن يونيو المقبل ،فيما دعا
المواطنين إلى تحديث سجالتهم االنتخابية.
وقال المسؤول اإلعالمي لمكتب الصدر خالل
مؤتمر صحافي« :هناك أصوات تعلو إللغاء أو
تأجيل االنتخابات من قبل األح��زاب وبعض
مثيري الفتن ،ون��ح � ّذر م��ن إلغائها وندعو
المواطنين إلى تحديث سجالتهم».
وأض���اف ،أن «ال��ص��در يؤيد الحملة التي
يحاول رئيس الوزراء القيام بها ضد الفاسدين،
وال بد من خضوع جميع األحزاب لذلك وإحالة
الفاسدين إلى القضاء».
وأكد وزير الثقافة العراقي ،المتحدث باسم

الحكومة ،حسن ناظم ،السبت الماضي ،رغبة
الحكومة بمراقبة دوليّة لالنتخابات لضمان
نزاهتها.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ش���دد ال��ك��اظ��م��ي ،على
إصرار حكومته للمضي في إنجاح االنتخابات
المبكرة التي من المق ّرر أن تجري في السادس
من يونيو المقبل.
وفي السياق ،أعلنت مفوضية االنتخابات،
الثالثاء ،عن تسجيل أكثر من  14مليون ناخب
بايومترياً.
وقالت المفوضية بحسب وكالة األنباء
العراقية ،إنه «تم تسجيل أكثر من  14مليون
ناخب بايومتريا وتوزيع أكثر من  12مليون
بطاقة بايومترية بين الناخبين».

وتابعت أن «المشرعين ل��م يشيروا إلى
م��ش��روع ق��ان��ون م��ؤج��ل م��ن ش��أن��ه أن يسمح
للحكومة ب��ال��ع��ودة إل���ى أس����واق ال��س��ن��دات
الدولية» .وتابع التقرير أن «الكويت التي تضم
نحو  6%من احتياطيات النفط في العالم ورابع
أكبر منتج في منظمة البلدان المصدّرة للبترول
(أوبك) ،تواجه عج ًزا قياسيًا في الميزانية».
وم��ن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي
اإلجمالي بأكثر من  8%في عام  ،2020حسبما
يرى صندوق النقد الدولي.

أش��ادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكريّ للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ،بعملية استهداف آليات االحتالل الصهيوني المتوغلة شرق خانيونس جنوب
قطاع غزة.
وأ ّكدت الكتائب ،أن «المقاومة لن تسمح لالحتالل باالستمرار في االعتداءات اليوميّة
بحق أبناء الشعب الفلسطيني ،خاصة عمليات التوغل اليومية وتجريف أراض��ي
المواطنين» ،مشدد ًة على أن «الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسة القتل والترهيب
الصهيونية ،وسيواصل مقاومته بكل أشكالها وأنواعها ضد جنود االحتالل ومستوطنيه
ولجم عدوانه المتواصل».
وادعت وسائل إعالم العدو الصهيوني أن دبابة صهيونية هاجمت موقعا ً لحماس ،ردا ً
على إطالق النار باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش في الجانب الغربي للسياج األمني
جنوب قطاع غزة.
وتحدثت صحيفة معاريف الصهيونية أمس ،عن إطالق نار على قوة تابعة لجيش
االحتالل تعمل في منطقة كيسوفيم عند حدود قطاع غزة ،من دون إصابات.
من جانبه قال المتحدث باسم جيش االحتالل إن الية هندسية صهيونية كانت تعمل
بالقرب من السياج االمني من جهته الغربية جنوب قطاع غزة تع ّرضت الى اطالق نار من
القطاع من دون وقوع إصابات.
وأظهرت صور من المكان تضرر آلية تابعة لجيش االحتالل بفعل اطالق النار.
وفي وقت الحق أطلقت المدفعية الصهيونية ،قذيفة على األقل تجاه نقطة أمنيّة لقوات
الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شرق خانيونس
جنوب قطاع غزة.
وقال المحلل العسكري الصهيوني يوسي يوشع إن الحادثة على حدود غزة خطيرة ،حيث
قام قناص بإطالق  4طلقات نارية على األقل أصابت بشكل دقيق الزجاج األمامي لجرافة
الجيش الصهيوني.
وزعم أن الهدف من اإلطالق قتل السائق وكاد األمر أن ينجح .وطالب جيش االحتالل بأن
ير ّد على الحادث بقوة.
إلى ذلك ،قالت مصادر للعدو ،أن جيش االحتالل الصهيوني عثر صباح أمس ،على جثة
ضابط «إسرائيلي» مقتوال ً في أحراش الخليل في الضفة المحتلة.
أفاد موقع «سروجيم» العبري :أن القتيل يدعى د .آفي هرلف وهو ضابط احتياط برتبة
مقدم وقد حضر اجتماعا ً لوحدة االحتياط التي ينتمي إليها وقد عثر على جثته وهو مرت ٍد الزي
العسكري.
وكان الضابط عائدًا من اجتماع وحدته االحتياطية مرتديًا زيه الرسمي ،وسط ترجيحات
بأنه انتحر .وفتح جيش االحتالل تحقي ًقا في ظروف الحادثة.
وزوجة الضابط ،هي شقيقة العقيد في الجيش الصهيوني درور فاينبرغ الذي قتل في
عملية الخليل الشهيرة المعروفة باسم «زقاق الموت» ،والتي ن ّفذها مسلحون من الجهاد
اإلسالمي.
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تقرير �إخباري

تبعات ت�صنيف وا�شنطن
لأن�صار اهلل «منظمة �إرهاب ّية»
أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن «الواليات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي
في اليمن ،كمنظمة إرهابية أجنبية» ،وهي خطوة أثارت تحذيرات من تداعيات إنسانية
خطيرة وتبعات أخرى كثيرة في البلد الذي يعاني «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،في بيان إن وزارته «ستخطر الكونغرس
بتصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية إليران منظمة إرهابية أجنبية».
وبحسب الخارجية األميركية« ،توفر عمليات اإلدراج هذه أدوات إضافية لمواجهة
نشاط جماعة أنصار الله اإلرهابية واإلرهاب الذي تمارسه ..وتعزيز الجهود الرامية إلى
تحقيق السالم والسيادة والوحدة في اليمن البعيد عن التدخل اإليراني».
ويشهد اليمن نزاعا ً دمويا ً منذ أواخر العام  2014خلف تدهورا ً في األوضاع كافة في
البالد و»أسوأ إنسانية في العالم» ،بحسب تقديرات األمم المتحدة.
وأثار التصنيف األميركي للحوثيين مخاوف أمميّة من «تداعيات إنسانية وسياسية
خطيرة» في اليمن.
وقال ستيفان دوجاريك ،المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس،
في مؤتمر صحافي دوري ،أول أمس إنه «من الواضح أن القرار سيكون له على األرجح
تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة».
وح ّذر دوجاريك من أن «كبير الدبلوماسيين األميركيين سيقدم خطته إلى الكونغرس
األميركي في  19كانون الثاني الحالي ،وإذا ما نفذت الواليات المتحدة تهديده ،فإن واردات
األغذية وغيرها من المواد األساسية قد تتأثر سلباً ،في وقت يتضور فيه المزيد من اليمنيين
جوعاً.
وأق ّر بومبيو ،يوم األحد بوجود مخاوف من أن يكون للتصنيف «تأثير على الوضع
اإلنساني في اليمن» ،لكنه أكد أن الواليات المتحدة ستضع تدابير للحد من تأثيرها.
ودعا دوجاريك الواليات المتحدة إلى ضمان منح التراخيص واإلعفاءات ،حتى تستم ّر
المساعدات اإلنسانية في الوصول إلى األشخاص الذين يحتاجونها ،ويمكن للقطاع
الخاص مواصلة العمل من أجل درء االنهيار االقتصادي الكامل والمجاعة واسعة النطاق.
وأشار إلى أن «العملية اإلنسانية الضخمة في هذا البلد ،وهي األكبر في العالم ،ال يمكن
أن تح ّل محل القطاع الخاص أو تع ّوض عن االنخفاضات الكبيرة في الواردات التجارية».
ووفقا ً ألرقام صادرة عن األمم المتحدة في كانون األول ،لقي أكثر من  230ألف يمني
مصرعهم في الحرب ،معظمهم بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنى التحتية.
وقال رئيس مركز (أبعاد) للدراسات والبحوث عبد السالم محمد ،إنه ستكون «هناك
تبعات اقتصادية إنسانية بسبب سيطرة الحوثيين على أعمال المنظمات اإلغاثية
والشركات التجارية».
وأوضح أن «إدراج واشنطن جماعة الحوثي على قوائم اإلرهاب سيثير مخاوف لدى
المنظمات اإلنسانية والشركات التجارية المتعاملة معها من التورط في دعم جماعة
إرهابية».
وتابع محمد قائالً :إن «هناك الكثير من الخطوات التي يجب على الحكومة اليمنية القيام
بها من خالل التعاون مع المجتمع الدولي لتخفيف هذه التداعيات».
ورغم هذه المخاوف ،اعتبرت جماعة الحوثي على لسان الناطق باسم حكومتها ضيف
الله الشامي ،أن «الحديث عن تأثيرات القرار األميركي على المساعدات الدولية ليس بذاك
القدر الذي يصورونه ،نحن نعتمد على الله وعلى شعبنا وعلى ما تنتجه أرضنا».
وال يقتصر األمر على التداعيات اإلنسانية ،إذ حذرت األمم المتحدة من أن العملية
السياسية في اليمن أيضا ً «مهددة».
وقال دوجاريك إن «العملية السياسية في اليمن مهددة أيضا ً بزعزعة استقرارها نتيجة
تصنيف الجماعة على أنها إرهابية ،وقد تصبح مواقف األطراف المتعارضة في الصراع
الذي مزق البالد منذ عام  2015أكثر استقطاباً».
وتعهد بأن «تواصل المنظمة الدولية العمل مع جميع األطراف الستئناف ومواصلة
عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة إلنهاء الصراع».
لكن المراقبين ح ّذروا من عواقب سياسية ،خاصة مع ما سيتسبّب فيه قرار التصنيف
من أضرار للحوثيين.
وقال المستشار القانوني اليمني عبدالرحمن برمان ،إنه يمكن أن نشهد خطوات دولية
مماثلة للتصنيف األميركي للحوثيين كـ»منظمة إرهابية».
وأضاف برمان ،وهو رئيس المركز األميركي للعدالة (-)ACJأميركا ،أنه يتوقع أن
يدخل تصنيف الحوثيين حيّز التنفيذ في  19يناير الحالي ،وعقب ذلك «سيكون هناك
تشديد من الناحية العسكرية ،إذ سيتم منع وفرض حصار على األسلحة التي تصل إلى
الحوثيين».
وتابع أنه على الجانب السياسي« ،يمكن أن يجبر التصنيف الحوثيين على الدخول في
مفاوضات سياسية جدية مع الحكومة ،أو ربما سيعرقلون أي عملية تفاوض ،وسيبقى
الحل العسكري هو الخيار الوحيد».
كما سيقيد التصنيف األميركي للحوثيين التحركات السياسية والدبلوماسية لقيادات
من الجماعة في الخارج ،إضافة إلى إعاقة تحركات الجناح الناعم للحوثيين ،الذين
ينشطون في أميركا وأوروبا ودول أخرى ،بحسب برمان.
وهو ما أيّده رئيس مركز (أبعاد) للدراسات والبحوث ،قائال إن «التصنيف األميركي
يحمل في طياته احتمالين ..أن يؤدي إلى عناد حوثي يجعله ينسحب من أي تفاهمات
سياسية أو حوارات ،وهو ما سيسبب له الضرر تماماً».
وتابع «أنه يمكن كذلك أن يدفع التصنيف ،الحوثي إلعالن تفكيك ميليشياته المسلحة
وقبول االندماج في العمل السياسي ،وإن كان هذا األمر غير متوقع بالنظر إلى نشأة الحركة
كجماعة مسلحة وليست سياسية».
لكنه أشار إلى أن «هناك كتلة سياسية كبيرة ستغادر جماعة الحوثي ،أهمها ما تبقى من
حزب المؤتمر الوطني فرع صنعاء الداعم لها ،وأيضا أولئك الذين كانوا مندفعين الستعادة
نظام اإلمامة في اليمن قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ نظام الحرس الثوري اإليراني».
يصب القرار األميركي في صالح الحكومة والتحالف
في المقابل ،وبحسب مراقبين،
ّ
العربي الذي تقوده السعودية في النزاع الدائر مع الحوثيين.
ورحبت الحكومة اليمنية بقرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية
أجنبية.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان «إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة
إرهابية أجنبية ليس فقط ألعمالهم اإلرهابية ،ولكن أيضا ً لمساعيهم الدائمة إلطالة أمد
الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم».
ورأت أن «التصنيف سيدفع الحوثيين إلى وقف نهب المساعدات وإجبارهم على السعي
بصدق لتحقيق سالم شامل ومستدام».
كما رحبت المملكة العربية السعودية بـ»قرار الواليات المتحدة».
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن «تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف
في وضع ح ّد ألعمال ميليشيا الحوثي اإلرهابية وداعميها» ،معتبرة «أن من شأن ذلك
تحييد خطر تلك الميليشيات ،وإيقاف تزويد هذه المنظمة اإلرهابية بالصواريخ والطائرات
من دون طيار واألسلحة النوعية واألموال لتمويل مجهودها الحربي والستهداف الشعب
اليمني وتهديد المالحة الدولية ودول الجوار».
كما سيجبر هذا التصنيف قادة الحوثيين على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات
السياسية ،بحسب الخارجية السعودية.
وندّد الحوثيون بالتصنيف األميركي ،وقالوا إنهم يحتفظون بحق الرد على أي تصنيف
من إدارة ترامب أو أي إدارة.
وقال المستشار القانوني اليمني عبدالرحمن برمان ،إن «التصنيف مصلحة للحكومة
اليمنية وللتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي ،إذ سيعطيهم المب ّرر
والدافع أكثر لمواصلة العمليات العسكرية ضد الحوثيين».

كوالي�س
قالت مصادر أمنية إقليمية إن سورية ستكون ساحة مواجهة
سياسي خالل شهر
عسكر ّية وإن اليمن سيكون ساحة اختبار
ّ
شباط لتبلور بعدها إدارة الرئيس جو بايدن كيفية تعاملها مع
ملفات المنطقة وليس فقط مع الملف النووي اإليراني ومصير
سياسة العقوبات.
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روحاني� :إدارة بايدن تعلم �أن �سيا�سة ال�ضغط الأق�صى ُهزمت ..وظريف ّ
يتحدث عن مذكرة
ّ
ّ
النووي
الثوري :و�صلنا نقطة لم ن ُعد بحاجة فيها �إلى االتفاق
توقيف ترامب ..والحر�س
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أمس،
أن «اإلدارة األميركية الجديدة تعلم أن سياسة
الضغوط فاشلة».
روحاني وخالل اجتماع مع الحكومة قال:
«نشهد في ه��ذه األي��ام ذك��رى ه��روب الشاه
البائد بحادثٍ مماث ٍل على مستوى آخ��ر في
العالم ،حيث كان هروب ذلك العميل في  15من
كانون الثاني رمزا ً للفضيحة ونهاية االستبداد
واالستعمار الغربي في إيران ،واليوم نواجه
ظاهرة فريدة تتمثل بسقوط ديكتاتور آخر في
أميركا».
وأض��اف روحاني قائالً« :هناك أيضا ً يتم
الحديث عن نهاية حكومة وب��داي��ة أخ��رى،
نرى نهاية حكومة تغادر بخزي وفضيح ٍة من
البيت األبيض ،اذ أظهرت للعالم أنه لن تكون
نهاية الغطرسة والعنصرية وانتهاك القانون
نهاية جيدة».
ورأى أن «الشعب اإلي��ران��ي ق��اوم خالل
السنوات الثالث الماضية وصمد أمام اإلرهاب
االقتصادي الكبير» ،الفتا ً إلى أن «إدارة ترامب
كانت تسعى إلى اإلطاحة بالنظام خالل ثالثة
أشهر إال أنه تم اإلطاحة بها بفضيحة».
وش��دد على أن «ه��ذه األي��ام ال تشهد فقط
نهاية حكومة بل فشل سياسة ،أي سياسة
الضغط األق��ص��ى على الشعب اإلي��ران��ي»،
مؤكدا ً أن «العالم اليوم يشهد هزيمة سياسة
اإلره��اب االقتصادي التي أرادت تدمير حياة
اإليرانيين».
فيما أكد قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء
حسين سالمي ،أمس ،أن بالده لم تعد بحاجة
إل��ى االت��ف��اق ال��ن��ووي س��واء ع��ادت الواليات
المتحدة إلى االتفاق أم ال.
وقال سالمي« ،إسرائيل فاسدة من الداخل
ون��رى الوضع في ال��والي��ات المتحدة ،لكننا
وصلنا إل��ى نقطة لم نعّ د بحاجة فيها إلى
االتفاق النووي؛ سواء عادت أميركا إلى االتفاق
أم ال».
وأضاف سالمي «رئيس الواليات المتحدة
شخص محبط وفاشل ،وقد أطاح بأميركا أمام
العالم ،لقد فشلت سياسة الضغط األقصى
ضدنا وفشل مهندسها أيضاً».
«ينصب تركيز العدو كله على
ولفت إلى أنه
ّ
قائدنا ،ونرى كيف ركزوا على كلماته وتعبيره،
حتى حول اللقاح ،ويريدون منع خطه الواضح

وكلماته المنيرة في إرشاد البشر» ،مشيرا ً إلى
أن «األعداء في مأزق اليوم ،حتى مراكز الفكر
الخاصة بهم تقول إنهم ينهارون من الداخل
اليوم ،ونرى أننا وصلنا إلى نقطة ال نحتاج
فيها إلى االتفاق النووي ،سواء عادت أميركا
أم ال».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال وزي���ر الخارجية
اإليراني ،محمد جواد ظريف ،أمس ،إن «مذكرة
توقيف الرئيس األميركي دونالد ترامب صدرت
من مجلس القضاء األعلى العراقي ،بمتابعة
كبيرة م��ن قبل وزارة الخارجية اإليرانية
ووكاالت أخرى».
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء اإلي��ران��ي��ة ،إن ذلك
«جاء خالل اجتماع مجلس التخطيط الخاص
بـ»المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية -
الدولية للدفاع المقدس» ،ال��ذي عقد صباح
اليوم ،بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد
ظريف ،ورئيس هيئة األركان العامة للقوات
المسلحة اللواء محمد باقري ،والقائد العام
للجيش ال��ل��واء سيد عبد الرحيم موسوي،
وق��ائ��د ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي العميد حسين
أشتري ،والمساعد والمستشار األعلى للقائد
العام للقوات المسلحة اللواء سید یحیی رحیم
صفوي ،وجمع من قادة القوات المسلحة إلى
جانب ممثل السلطة القضائية في إيران.
ون ّوه ظريف «بإصدار مذكرة القبض على
دون��ال��د ت��رام��ب الرئيس األم��ي��رك��ي ،م��ن قبل
محكمة القضاء األعلى في العراق على خلفية
اغتياله قادة المقاومة» ،موضحا ً أن «إصدار
هذا الحكم جاء بعد المتابعات الكثيرة التي
قامت بها الخارجية وغيرها من المؤسسات».
وك���ان القضاء اإلي��ران��ي ق��دم «طلبا ً إلى
اإلنتربول إلصدار إنذار أحمر واعتقال (الرئيس
األميركي دونالد) ترامب وبقية المتورطين في
عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني» ،مضيفا ً
أنه «تم تحديد هوية  48شخصا ً متورطا ً في
اغتيال قاسم سليماني ،بمن فيهم الرئيس
األميركي وق��ادة ومسؤولون في البنتاغون
وقوات في المنطقة ،وتم تسليم األسماء إلى
اإلنتربول».
وقتل قائد «فيلق القدس» التابع للحرس
الثوري اإليراني ،قاسم سليماني ،وأبو مهدي
المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي،
في  3كانون الثاني الماضي ،في غارة أميركية

استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
فيما أعلن الجيش اإليراني ،أمس ،عن تحرك
جديد في البحر األح��م��ر ،يم ّكنه من حماية
مصالح إيران في هذه المنطقة.
وق��ال ال��ل��واء محمد ب��اق��ري ،رئيس هيئة
األرك��ان العامة للقوات المسلحة اإليرانية،
أم��س« :سنقوم بتسيير دوري��ات بحرية في
البحر األحمر».
وحضر باقري ،أم��س ،مراسم ضم سفينة
«مكران» الحاملة للمروحيات وبارجة «زره»
القاذفة للصواريخ إلى بحرية الجيش اإليراني،
والتي وصفت بأنها األكبر في تاريخ البالد.
وأش���ار ب��اق��ري إل��ى أن «إي����ران ،وكما في
السابق ستحمي جميع مصالحها بمزيد من
القوة ويوما ً بعد يوم».
وتابع« :سنعيد البحر األحمر التي واجهت
فيه سفننا التجارية في المراحل األخيرة
بعض االع��ت��داءات ال��م��ح��دودة ،إل��ى منطقة
دورياتنا البحرية وسنوفر األمن الكامل لسفننا
وأسطولنا النفطي والتجاري في ذلك البحر».

وقال رئيس األركان اإليرانية« :قام أعداؤنا
ببعض اإلج���راءات ضد هذا الشعب العظيم
م��ن خ�ل�ال تحليق ط��ائ��رات��ه��م ف��ي المنطقة
واالستعراضات التي يبدو ظاهرها قوياً ،ومن
خالل إطالق بعض التخ ّرصات بقصد التهديد
وإظهار القوة .لكن يجب أن يعلموا أن القوات
المسلحة القوية إليران والقوات البحرية لن
تسمح لهم باستعراض أي قوة».
وتابع بأن «األعداء يعرفون جيدا ً أن قوتهم
فارغة وخاوية وأن ما نشاهده في أميركا هذه
األي��ام هو عالمة على بداية مرحلة تراجع
قوتها كنظام إجرامي استعراض إرهاب الدولة
بأبعاد مختلفة».
وأض����اف« :ش��ه��دن��ا ،األس��ب��وع الماضي،
الكشف ع��ن ق��اع��دة ص��واري��خ تحت األرض
تابعة لبحرية ح��رس ال��ث��ورة ،كما شاهدنا
ه��ذا األس��ب��وع ،انضمام سفينتين بحريتين
استراتيجيتين قيمتين للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وسنشهد كل أسبوع وكل شهر زيادة
بالقوة الدفاعية لهذا الشعب».

ال�سودان يعلن اختراق طائرة ع�سكريّة �إثيوب ّية حدوده..
و�إثيوبيا تعلن مقتل �أكثر من  80مدني ًا
أعلن ال��س��ودان ،أم��س ،اختراق طائرة عسكرية إثيوبية
ح���دوده ،وطالب بعدم تكرار ه��ذه األع��م��ال التي وصفها بـ
«العدائية» ،وذل��ك في ظل المناوشات وال��ن��زاع الدائر على
الحدود بين البلدين.
وقالت الخارجية السودانية ،في بيان أمس« :في تصعيد
خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود
السودانية اإلثيوبية».
وأضافت أن «األمر يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ،ويتسبب
في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية».
اإلثيوبي
الجانب
كما أدان��ت ال���وزارة «ه��ذا التصعيد من
ّ
وطالبته بعدم تكرار مثل هذه األعمال العدائية مستقبالً».
وأضحت أن «مثل تلك األعمال لها انعكاسات خطيرة على
مستقبل العالقات الثنائيّة بين البلدين وعلى األمن واالستقرار
في منطقة القرن األفريقي».
وكان الجيش السوداني قد أعلن ،أمس ،عن سقوط مروحيّة

في مطار الشواك في والية القضارف الحدودية مع إثيوبيا،
ونجا طاقمها قبل تحطمها.
وأك��د مصدر عسكري سوداني ،أن «الطائرة المنكوبة لم
تتع ّرض ألي قصف ولم يتم إسقاطها ،معلال ذلك بأن «المطار
يقع في محلة القضارف ويبعد أكثر من  100كلم عن منطقة
العمليات على الحدود مع إثيوبيا».
يذكر أن التوتر تصاعد في المنطقة الحدودية منذ اندالع
الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا في أوائ��ل تشرين
الثاني ،ووصول ما يربو على  50ألف الجئ إلى شرق السودان،
وتركزت الخالفات على األراض��ي الزراعية في الفشقة ،التي
تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون
إثيوبيون منذ فترة طويلة.
فيما قالت وسائل إعالم ،أمس ،إن «أكثر من  80مدنيا ً لقوا
حتفهم بهجوم في منطقة (بني شنقول) غربي إثيوبيا».
وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن أكثر من  80مدنيا ً لقوا

مصرعهم في هجوم جديد غربي إثيوبيا تم أول أمس.
ونقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ،قولها
إن «تلك المنطقة شهدت مرارا ً وتكرارا ً أعمال عنف خالل األشهر
األخيرة».
وقال كذلك آرون ماشو ،المتحدث باسم مفوضية حقوق
اإلنسان اإلثيوبية لوكالة «فرانس برس»« :تلقينا معلومات
مؤكدة عن مقتل أكثر من  80مدنيا ً في منطقة تسمى داليتي في
منطقة بني شنقول – جوموز اإلثيوبية».
وأعلن رئيس ال��وزراء اإلثيوبي ،أبي أحمد ،قبل أيام ،نشر
قوات في إقليم بني شنقول جومز في غرب البالد بعد الهجوم
الذي وقع في منطقة تشهد بالفعل أعمال عنف عرقية متكررة.
وألقت السلطات اإلثيوبية القبض على  5مسؤولين محليين
بارزين بتهمة عالقتهم باألوضاع األمنيّة التي شهدها إقليم بني
شنقول جومز غربي البالد.

انطالق جولة محادثات جديدة في جنيف حول ليبيا
افتتحت الممثلة الخاصة لألمين العام
لألمم المتحدة في ليبيا باإلنابة ،ستيفاني
وليامز ،في جنيف أعمال جولة من محادثات
اللجنة االستشارية الليبية الهادفة لوضع
توصيات الختيار السلطة التنفيذية.
وفي كلمة افتتاحية لها أمام المشاركين،
قالت وليامز «لدينا  4أيام مهمة جدا ً لبالدكم
فلنعمل بروح الجدية ،ألننا نريد الرجوع إلى
ملتقى الحوار بتوصيات ملموسة إيجابية».
وأضافت «لن ندخل خالل هذا اللقاء في
األسماء المرشحة لتو ّلي المناصب القيادية
الموحدة» ،مشددة على
في السلطة التنفيذية
ّ
أنه «نريد حالً
ليبي المنشأ وال يفرض من
ّ
الخارج ،وال أقبل أن يكون للبعثة األممية دور
في تسمية السلطة ،كما ير ّوج له البعض».

ول��ي��ام��ز أوض���ح���ت أن م��ه��م��ة ال��ل��ج��ن��ة
االستشارية المؤقتة هي «الخروج بتوصيات
إلي��ج��اد س��ل��ط��ة ت��ن��ف��ي��ذي��ة م��ؤق��ت��ة تتح ّمل
المسؤوليّة بشكل تشاركي ،وليس صيغة
لتقاسم السلطة ،كما اعتقد البعض».
كما شدّدت على أنه «نريد صيغة تشاركية
ال غالب فيها وال مغلوب ،صيغة العيش
المشترك لليبيين من شتى األصول والمنابت
لفترة زمنية محدّدة حتى تعود األمانة إلى
أهلها» ،وفق وليامز.
وفي ختام كلمتها ،أوضحت وليامز قائلة:
«يفصلنا  345يوما ً عن االنتخابات ،وهذا
موعد ل��ن نتنازل عنه ألن��ه سيعيد القرار
السيادي ألصحابه الشرعيين ،وه��و أولى
أولوياتنا».

وي��ذك��ر أن ول��ي��ام��ز ك��ان��ت أع��ل��ن��ت ف��ي 3
كانون الثاني الحالي عن تأسيس اللجنة
االس��ت��ش��اريّ��ة المنبثقة ع��ن ملتقى الحوار
السياسي.
وق��ال��ت البعثة ف��ي ب��ي��ان إن��ه��ا تلقت ما
مجموعه  28ترشيحا ً وتزكية من الملتقى،
مشيدة ب��ـ»ال��ح��م��اس» ال��ذي أب���داه أعضاء
الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.
البعثة األممية أوضحت أن والية اللجنة
االستشارية «محددة زمنيا ً بشكل صارم»،
الموحدة ،وتقديم
باختيار السلطة التنفيذية
ّ
توصيات ملموسة وعملية لتق ّرر بشأنها
الجلسة العامة للملتقي».
وخ�ل�ال أع��م��ال ال��ي��وم األول الجتماعات
الهيئة االقتصاديّة الليبيّة برئاسة وليامز،

في منتصف كانون األول  ،2020تم ّنت وليامز
أن يت ّم التوصل خالل المحادثات إلى «اتفاق
بشأن إصالح العملة وأزمة تسوية الصكوك
واألزم���ة المصرفية وتوحيد الميزانية»،
زمني
باإلضافة إل��ى االت��ف��اق على «ج��دول
ّ
واض��ح ل�لإج��راءات ال��ت��ي يتعيّن اتخاذها
لتنفيذ هذه اإلصالحات».
ويشار إلى أن مجلس األمن الدولي قرر في
حزيران  2020باإلجماع ،تمديد حظر توريد
األسلحة قبالة السواحل الليبية ،لمدة 12
شهرا ً إضافياً .كما فرض حظر سالح لوقف
القتال في ليبيا وتسهيل عملية السالم في
البالد.

مجل�س النواب ال
أميركي ي�ص ّوت على تفعيل تعديل المادة  25لعزل ترامب
ّ
األميركي بالموافقة على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس
ص ّوت مجلس النواب
ّ
إلى تفعيل المادة  25لعزل الرئيس دونالد ترامب.
وقد ص ّوت لمصلحة القرار  222نائبا ً في ما عارضه .204
األميركي مايك بنس كان أبلغ رئيسة مجلس النواب رفضه تفعيل
نائب الرئيس
ّ
المادة  ،25مشدّدا ً على أنه لن يخضع لما وصفه بأالعيب المجلس السياسية في ظ ّل
التحديات التي تواجهها الواليات المتحدة.
من جهته ،ندّد رئيس هيئة األركان األميركية مارك ميلي بما وصفه بغزو الكابيتول،
مطالبا ً القوات األمنية بالقيام بواجباتها في حماية الدستور ورفض التط ّرف.
موجه الى القوات المسلّحة قالت هيئة أركان القوات
وفي بيان «غير اعتياديّ »
ّ
األميركية المشتركة إن نتائج االنتخابات الرئاسيّة تؤ ّكد أن جو بايدن سيكون
الرئيس المقبل للبالد ،مندّدة بالهجوم على الكونغرس والمسار الدستوريّ في البالد
واعتبرت أن العقيدة العسكرية والؤها لحماية الدستور ،ليس إال.
األميركي اكد أنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى  15ألفا ً من
الوطني
الحرس
ّ
ّ
قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
األميركي من احتجاجات مسلّحة يجري
الفيدرالي
من جهته ح ّذر مكتب التحقيقات
ّ
ّ
التخطيط لها خالل األيام األخيرة لحكم ترامب وحتى تنصيب جو بايدن ،واشار الى
أنّ مجموعات دعت إلى اقتحام المباني الفدرالية والمحاكم اذا ت ّم عزل ترامب.
أما رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب األميركي جيري نادلر فقال إن
الرئيس ترامب يمثل خطرا ً واضحا ً وقائما ً على الدستور والديمقراطية في البالد،
مشيرا ً إلى أن ترامب ارتكب جريمة كبيرة ضد البالد بالتحريض على التمرد في
مبنى الكونغرس في محاولة إللغاء نتائج االنتخابات.
واعتبر نادلر «أن ترامب رئيس غير مؤهل للبقاء في منصبه يوما ً واحدا ً والحقائق
تستدعي مقاضاته فوراً».
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Í—œUI�« ‰UL� ˝

W�uM��« WO�UIM�« «dL�RL�« oKDM�
¡UM�√ t�«u� …dO�� U�b�� qÒ ?� w�
l�Ë vK� WK�UF�« UM�I��Ë UM�F�
vK� W??O??�U??�—ù« »d??�??�« —«d??L??�??�«
dzU��« ÍœUB��ô« —UB��«Ë W�—u�
V�U��« W�œU�√ W�d�I�« «¡«d??�ù«Ë
Í—ULF��ô« »d??G??�« UN{dH� w??�??�«
vK� WIDML�« w??� t???�«Ëœ√Ë t??�«u??�√Ë
w��«Ë b�UB�« Í—u��« VFA�« ¡UM�√
t�u� u�Ë tAO� WLI� w� t�bN���
ÆWO�uO�« WO�U�_« t�UO�U�Ë
‚U�d�« o�U� vK� …UIKL�« ÂUNL�« ÒÊ≈
X�O� ‰U??L??F??�« wK�L�Ë sOO�UIM�«
r�UF��Ë …dO�� q� WKOKI�« Ë√ WKN��U�
¨UNN�«u� w��« U�b���« ÂU�√ Î UO�u�
t�{d� VF l�«Ë ÂU�√ ÂuO�« s�M�
VKD�� l�«Ë ÆÆ—UB��«Ë »d��« ·Ëd�
UM� UL� ÊU�d�« —b� vK� ÊuJ� Ê√ UM�
U�uÒ I� ÃU��≈ w� —«dL��ô«Ë Î ULz«œ
b�eL�« ‰c�Ë œuN��« WH�UC�Ë œuLB�«
r�bI�Ë ‰ULF�« …u�ù« W�b� qO�� w�
wAOFL�« ¡VF�« nOH��� sJL� U� qÒ �
«ËbL s�c�« rN� ¨rNM� ÍœUB��ô«Ë
◊uD� nK� r�öL�« ŸË—√ «u??�Òb? �Ë
w�Ë l�UBL�«Ë q�UFL�« w�Ë ÃU��ù«
UO�«dG��« œ«b��« vK� U�U��« W�U�
¨UN�F√Ë ·ËdE�« pK�√ w�Ë W�—u��«
w��« qLF�« l�«u� s� dO�J�« „UM�Ë
Î U�U�œ ¨rNzU�b� UM�UL� ‚d� UNO� Ãe��«
rz«d� s� UN� Î U�uË l�«uL�« pK� s�
s�c�« dBF�« w�d��Ë ‚U??�ü« –«cÒ ??�Ô
VFA�« ¡UM�√ ÁUM� U� dO�b� «u�ËU�
WOLM��« s� «uM� œ«b��« vK� Í—u��«
Æ“U��ù«Ë qLF�«Ë
w� ÂUF�« «cN� WO�UIM�« UM�«dL�R�
¨WO{UL�« Â«u???�_« «dL�RL� œ«b??�??�«
UN�u� YO� s� UNM� nK��� UNMÒ J�
w�UI� qLF� …b??�b??� ‚ö??D??�« WDI�
W��Q�Ë Î «—uD� d��√ ÊuJ� Ê√ V��
¨‰ULF�« UM�u�≈ W�b�� ÎöL�Ë Î «“U��≈Ë
UL� UN�ö� s??�Ë UNO� q�UF�« ÊuJ�
¨w�UIM�« qLF�« WKu� vI�O�Ë ÊU�
ÿUH��«Ë w�U�_« ·bN�« t��KB�Ë
WLEML�« q??L??� Êb???�œ t??�u??I??� v??K??�
UN�H� vK� Î «bN� c�√ w��« WO�UIM�«
vB�√ ‰c�� ¨rNO�≈Ë ‰ULF�« s� vI�� Ê√
‰uI�U� rNK�_Ë rNKO�� w� œuN��«
Æo��« qLF�«Ë
¡b� vK� WK�U� WM� wC� bF�
WH�Ë s� bÒ � ô ¨…b�b��« WO�UIM�« …—Ëb�«
Ãd� ôË ¨UMKL� rOOI�� ÂuO�« WIOL�
‰U� w� qK��« v�≈ dOA� Ê√ w� UM�b�
¨Á“ËU��Ë t��uB� vK� qLF�«Ë t�u�Ë
rÒ � U� s� Àb��� t�H� X�u�« w??�Ë
WO{UL�« …d�H�« ‰ö� tIOI��Ë Á“U��≈
¡«d� œö��« UN��U� w��« ·ËdE�« r�—
qODF� s� t��Ò�� U�Ë åU�Ë—u�ò W�zU�
v�œ_« bÒ ��U� Ë√ U�ËdAL�« s� b�bFK�
p�– s� r�d�U�Ë ¨sO� v??�≈ UN�K�√
Ò
ÂUOI�« WO�UIM�« WLEML�« w� UMFD��«
rN�� w��« W�d�u��« —u�_« s� œbF�
UM�ULF� ÊuF�« b� bÒ � w� d�P� Ë√ qJA�
ÊuC�UI�« r??�Ë ¨rN� d��H� s??�c??�«
rN��«u� ÂUOI�« qO�� w� dL��« vK�
ÆtzUM�√Ë s�uK� W�b� wM�u�«
«dL�RL�« sO�UCL� ¡U??I??�—ô« ÒÊ≈
¨ÎUO�Oz— Î U�b� vI�O� W�uM��« WO�UIM�«
WO�Ozd�« s�ËUMF�« Ãd��� UNML�
Ê√ V�� Î UC�√ UNM�Ë WK�IL�« WK�dLK�
¨…¡UM��«Ë W�ö��« «—œU�L�« Ãd��
wIOI��« rOOI��« Êu??J??O??� U??N??M??�Ë
vK� s??O??O??�U??I??M??�« q??L??F??� w??F??�«u??�«Ë
ôË WLO�� ÂUNL�U� ¨W�U� U�u��L�«
·«b�_«Ë ¨dOBI��«Ë w�«d��« qL���
VKD�� q� UOM�_U� oI��� ô …dO�J�«
ÊËUF��«Ë ¡UDF�«Ë ‰c��«Ë WO�C��«
b�«u�« o�dH�« ÕËd� qLF�«Ë n�UJ��«Ë
…u�dL�« UN�zU�� v??�≈ UN� ‰uuK�
d�U�� qJA� VB� w��«Ë W�u�QL�«Ë
Ê¬ w??� s??�u??�«Ë q�UF�« W�KB� w??�
ÆÎUF�
r��� ÂU�� ULN� UM�U�√ ¨ÂuO�«
qLF�«Ë UM�UL� sO� b??�«u??�??�« UMOK�
rNN�«u� w��« U�uFB�« qO�c��
·ËdE�« qÒ ? � w??� Î UuB� ¨UNK�Ë
Õ«d��« Í“«u��U�Ë ªW�FB�« WOAOFL�«
rN�b�U�L� «—œU�L�« r�bI�Ë ‰uK��«
nK��� w� rN� r�b�«Ë ÊuF�« b� bÒ �Ë
W??O??M??�u??�« U??M??�U??�??�«u??� ª ôU???�???L???�«
W��«Ë UM�UL�Ë UMM�Ë ÁU�� WOI�D�«Ë
¨ÎUFOL� UM� VKD�� U� oOI���«Ë cOHM��«
œuN��« WH�UC� ¨‰ULFK� sOK�LL�
rN��UD� qI�Ë qO�L� qC�√ rNKO�L�Ë
ÆrN�U���J�Ë rN�uI� vK� ÿUH��«Ë
UM�«dL�R� tO� bIF� Íc�« X�u�« w�
t�«u� UMM�ËË UM�F� ‰«“ U� ¨W�uM��«
w� q�L�� W�dA��« UN��d� WL�d� lA�√
ôËU�� ÆÆlO�d��«Ë l�u���« W�ËU��
œuL ÂU�√ l�—c�« qAH�« ô≈ vIK� s�
w� fOHM�«Ë w�UG�« Âb� —U�� VF�
wM�u�« Á—«d�Ë t�œUO�Ë tM�Ë qO��
WH�UC� UM� »uKDL�« p�c� ¨qI��L�«
U�UJ�ù«Ë U�UD�« q� ÒÃ“Ë œuN��«
wJ�Ë ¨w??�_« UM�F� œuL VOKB��
w� Î UOIOI� Î U�«d�� WK�UF�« WI�D�« vI��
w�dF�« UMAO� nK� »U�—ù« WN�«u�
r�ö� ŸË—√ Âb� Íc�« q�U��« Í—u��«
v�u�« U�U� w� …eF�«Ë W�uD��«
»uK�Ë ÊuO� w� WK�U� vI��� w��«Ë
Æn�d� d� ÊU��≈ q�
w�dF�« gO��« ¡«bN� v??�≈ WO��
ÆÆÆWK�UF�« WI�D�« ¡«bN�Ë Í—u��«
bO��« U�œuL e�— v�≈ WO���« qÒ ?�Ë
W�—u� œuI� Íc�« b�_« —UA� fOzd�«
vK� —“Ò RL�« dBM�« v�≈ —«b��«Ë WLJ��
ÆW�u��«Ë »U�—ù«Ë ¡«b�_«
ÂUF�« œU��ô« fOz—*
W�—u� w� ‰ULF�« U�UIM�

*

w� tLB� ‚—U�

U�ôu�U� Î UD��d� ¨VDI�« ÍœU??�√ ÍœUB��« ÂUEM� Î U�uJ�� r�UF�« ‰«“ U�
WO�Ë—Ë_« «—UL���ô« X�UN�« Ê√ bF� ¨…b�b� «uM� cM� p�–Ë WO�dO�_« …b��L�«
d�«Ë√ l�Ë Æ„«c�¬ WM�¬ WIDM� UN�u� ¨v�Ë_« WOL�UF�« »d��« bF� U�dO�√ vK�
dD{« U� ¨WIDML�« w� WO�Ë—Ë_« öLF�« rEF� ËUN� WO�U��« WOL�UF�« »d��«
w�Ëb�« bIM�« ÂUE� d�uD� ·bN� ŸUL��ô« v�≈ r�UF�« ‰u� W�Ëœ 44 wK�L�
vK� k�U��Ë WO��UM��« UCOH���« lML� ÍœUB��« Ãd�� œU��≈Ë ¨b�b��«
Æ·dB�« dF� —«dI��«
¨WIDML�« w� Î UM�√ d��_« UN�Q� ‰Ëb�« pK� ŸUM�≈ 1944 ÂU� sDM�«Ë X�UD��«
…—UNML�« öLF�« j�— …—Ëd{ vK� XB�
Ò w��« ¨å“œËË s��d�ò WO�UH�« ¡U��
s� ¨ ¡U� v�� ¨U�bO— W�Ëœ qÒ � ‰uÒ �� Ê√ WO�UJ�≈ vK� ÿUH��« l� ¨—ôËb�U�
Ê√ sDM�«Ë bÒNF� UL� Æ©WB�Ë√ qÒ J� —ôËœ 35 W�œUF� o�Ë® V�– v�≈ —ôËœ
t� W�ËU�� WLO� U�bO— w� pK�L� sJ� r� Ê≈ b�b� —ôËœ Í√ W�U�� s� lM�L�
dD{« ¨WO�UM�OH�« WO�dO�_« »d��« W�UN� lL� ÆqB�� r� p�– ÒÊ√ ô≈ ¨V�c�« s�
ÊËœ s� «—ôËb�« s� WL�{ m�U�� l�D�Ë WI�U��« WO�UH�ô« ‚d�� Ê√ sDM�«Ë
bF� r� w��« »d�K� WE�U��« UIHM�« WODG�� p�–Ë ¨V�c�« s� UN�“«u� bO—
ÆŸUMI�« tM� Ÿe�Ë w�dO�_« œUB��ô« …—u� nA� Íc�« d�_« ¨qL���

Êu�JO� W�b

fOzd�« —dÒ � ¨1944 ÂU� WO�UH�« w� U�dO�√ UN�IK�√ w��« åW�«dÒ ��«ò œu�u�« ÂU�√
w��dH�« Íe�dL�« ·dBL�« «—ôËœ W�œU�� 1965 ÂU� ‰uG�œ ‰—U� w��dH�«
Ò Î UF�� «c�Ë ¨V�c�U�
¡U� w�dO�_« œÒ d??�« ÒsJ� ¨WO�UH�ô« V��� ¨ŸËdA� o�
ÂU� WO�UH�ô« Ác� s� V��M� Ê√ sDM�«Ë dD{« v�� ¨i�d�«Ë »dÒ N��U�
WKLF�U� WI��« r�UF�« bI�√ ¨w�dO�_« œUB��ô« w� Î U�—U��� Î «—UON�« qJÒ � U� ¨1971
ÆuMO�Ëb�« —U��√ q�� „«c�¬ ËUN� w��« WO�dO�_«

°U�dO�√ cI�√ W�œuF��«

WF�«Ë WO�ËœË WO�d� W�—UAL� W�œUB��ô« W�uM��« UO�UFH�« r�{√ ÆÆw�Ëb�« oA�œ ÷dF�
Í—u��« œUB��ô« U�d�� s� …œUH��ô« s� bÒ � ôò ∫ÎözU� WÒ�—u��« UF�U��« s�
WO�U�√ …d�U� Á—U���«Ë VB��« w�«—e�« ŸUDI�U� b�bA�« ÂUL��ô« ¡ö�≈Ë ÂU� qJA�
WO�«—e�« WOKLF�« U�d�� j�—Ë ¨ ÒÍd�« «uM� w� l�u��U�
p�–Ë ¨Í—u��« œUB��ö�
^
tOK� ‰uÒ F� Ê√ lOD��� q�U� w�UD� p�UA� oOI��� ¨WO�UMB�« WOKLF�« ö�bL�
Æå—UON�ô« W�F WMO�L�« f�Ô_« Í– Í—u��« ÍœUB��ô« qJON�« ¡UM� w�
s� Î ôb� ¨ÂU� …œUL� sDI�« d�bB� r�� Ê√ wIDML�« dO� s�ò ∫”U�� l�U�Ë
s� Î ôb� UOCL��« d�bB� Î UC�√ wIDML�« dO� s� UL� ¨UMK�UF� w� W���Q� tFOMB�
«¡«d�ù« pK�� ¨j�Ë_« ‚dA�« Èu��� vK� bz«— Í—u� dzUB� qLF� v�≈ UN�U�œ≈
¡UM�_ qLF�« ’d� ·ô¬ sO�Q� w� q� ¨w�M�_« lDI�« …œU�“ w� jI� rN��Ô ô WDO���«
”U�� Æœ Èd� ¨‚UO��« «c� w�Ë ÆsO�—u��« sOO�UMBK� WKzU� ÕU�—√ oOI��Ë bK��«
W�—ËdC�« W�uO��« l�—UAL�«Ë q�UFL�« pK�� W�B��« ÷—_« sO�Q� UMOK� ÒÊ√ò
s� W�—u��« w{«—_« q�«œ q�UFL�« W�U�ù sO�d�GLK� öON���« lOL� r�bI��
sO�—u��« sOO�UMB�« rEF� ÒÊ√ Î U�“U� ¨Èd�√ ‰Ëœ w� UN��U�≈ s� Î U{u� ¨b�b�
W�O��«Ë «¡UH�ù«Ë öON���« pK� d�Ò u� —u� q�U� qJA� W�—u� v�≈ ÊËœuFO�
Æt{—√Ë tz«u�Ë s�u�« ¡UL�� WIÒKF� X�«“ U� rN�uK� ÒÊ_ ¨—UL���ö� W�B��«
b� ¨…bz«e�« WO�U�d�«Ë WO�ULJ�« U��ML�« œ«dO��« W�UO� ÒÊ√ ”U��
Ò Æœ d���«Ë
U� ¨tOK� VKD�« b�e�Ë w�M�_« lDI�« ·eM��� UN�u� ¨œUB��ôU� Î UC�√ …dC� ÊuJ�
vK� Î U�K� d�RO� Íc�« d�_« ¨œö��« Ã—U� v�≈ ·UDL�« W�UN� w� lDI�« «c� Ãd�O�
œUB��ô« VBF� dÒ C� w��« —u�_« pK� ÍœUH� UMOK� «c� ¨W�—u��« …dOK�« ·d dF�
ÆÍ—u��«

°—ôËb�« s� —d^ ���«

W�Ëœ Í√ Ê√ Î U�{u� ”U�� Æœ `{Ë√ ¨—ôËb�« …uD� s� —d^ ���« WO�UJ�≈ ‰u�Ë
Î ôœU�� s�R� sO� dC�_« `�A�« s� ‰u�I� qJA� —d^ ���« lOD��� r�UF�« w�
‰ö� lOD���� Îö�� W�—u� ¨‰Ëb�« s� UNzUHK� l� ‰Ì U� Èu��� vK� Î U�—U��
`�A�« «c� s� ÎöOK� —d^ ���« U��ML�« d�bB�Ë ÃU��ù« ¡b� l� WK�IL�« WK�dL�«
…dOK�« w�Ë ô√ ¨WOK�L�« WKLF�U� WHOK��« ‰Ëb??�« l� Í—U���« ‰œU���U� ÂuI��
ÆUN� eÒ �F� w��« W�—u��«

°wL�UF�« œUB��ô« v�M� dO^ G� »d�

UL�d� ∫”U�� Æœ »U�√ ¨w�Ëb�« œUB��ôU� sDM�«Ë rJ^ �� —«dL��« dOB� s�Ë
¨wL�UF�« œUB��ô« WN�«Ë sOB�« —ÒbB� ¨W�œUI�« WKOKI�« «uM��« ‰ö� ÈdM�
‰ö� s� p�–Ë W�œUB��ô« »UD�_« œÒbF�� v�≈ ¨VDI�« ÍœU�√ s� r�UF�« qI�MO�
Íc�« ©d�d��« o�d� Â«e�® vL�� U� ‰ö� s� Î UO�U� sOJ� UNO�≈ vF�� «uD�
Æb�b��« VDI�« „«– w� Î U�U� Î U�U�d� åfJ�d�ò ‰ËœË W�—u� tO� qJÒ A��
e�«d�Ë n�B�« s� b�bF�« w� dA� ¨—U�ü« rK� w� …“U�≈ qL�� w�U� V�U�Ë ÊUÒM�*
WO�Ëb�«Ë WO�dF�« ¡U��_« ôU�ËË ÀU��_«

WLzU� W�œUB��« jD�

¨Í—u��« œUB��ô« r�œ v�≈ ·bN� «¡«d�≈ …bF� Î UO�U� w�uJ��« o�dH�« ÂuI�
Í—u��« W�«—e�« d�“Ë ÁÒb�√ U� «c�Ë ¨2021 ÂU� w�«—e�« ÃU��ù« r�b� WD� UNM�
“U��≈ UN�ö� s� bIH� W�—u��« ÊbL�« s� œb� vK� ¨UN� ÂU� W�u� ‰ö� ¨Î«d�R�
ÆW�—u� w� W�uO��« l�—UAL�« s� œb�

ÂUF�« —bN�« s� bÒ �K� WF�U� «¡«d�≈

¡«d�≈ ŸU��U� ¨WO�bFL�« …Ëd��«Ë jHM�« …—«“u� WÎ K�L� ¨W�—u��« W�uJ��« X�U�
w� WO�U�_« œ«uLK� w�uJ��« r�b�« s� izUH�« hOKI� w� dO�� qJA� r�U�
v�≈ ·bN� u�Ë ¨åWO�Ëd�J�ù« W�UD��«ò r�« ŸËdAL�« «c� vK� oK�√Ë ¨œö��«
UN�uË ÊUL{Ë œö��« Ã—U� UN��dN� s� bÒ ��«Ë WODHM�« UI�AL�« l�“u� j�{
Ær�b�« l�“u� w� W�«bF�« oO�D�� …«ËU�L� UNOI���� v�≈
W�UL�Ë WOK�«b�« …—U���« …—«“Ë vK� Î UC�√ ŸËdAL�« «c� rOLF� rÒ � sO� w�
¨©e���«Ë dJ��«Ë “Ò —_U�® Î UO�uJ� W�u�bL�« WOz«cG�« œ«uL�« l�“u� r�O� pKN��L�«
”uHM�« ·UF{ iF� lM�Ë l�“u��« v{u� s� bÒ �K� p�–Ë ¨UN�H� W�UD��« vK�
ÆÎUO�uJ� W�u�bL�« œ«uL�U� —U��ô« s�

sOO�UMBK� W�K
Ò �Ô V�UD�

œU�√ ¨W�—u� w� sOO�UMBK� q�U� qJA� UN�M� »uKDL�« öON���« s�Ë
ÒÊQ� ¨W�—u��« W�UMB�« ·d� œU��« uC� ¨ÊULA� b�� ”bMNL�«Ë w�UMB�«
s� Í—u��« œUB��ô« w� Îö�U� Î U�UF�≈ oI�� b� w��« —u�_« s� b�bF�« „UM�
∫w�Ë ÁdE� WN�Ë
Î UM�«e� ¨WO�U��� UF�œ vK� rN� UN�M�Ë ¨sOO�UMBK� ÷ËdI�« nI� l�— ≠ 1
ÊULC� p�–Ë ¨q�UFL�« sL{ ÃU��ù« ◊uD�� rNzUA�≈ ¡b�Ë ôx� r�œ«dO��« l�
‚u��« w� W�—UCLK� UN�«b���ô Î UFM� ¨`O�B�« UN�UJ� w� ‰«u�_« pK� l{Ë
ÆÂdBML�« ÂUF�« Àb� UL� ¡«œu��«
24 —«b� vK� WO�UMB�« o�UML�«Ë ÊbLK� X�U� qJA� ¡U�dNJ�« sO�Q� ≠ 2
w� W�uL�œ oI��Ë q�UFL�« œ—«u� b�eO� Íc�« d�_« ¨ŸUDI�« ÊËœ s� ¨W�U�
w� rN�«—UL���« ¡b�� sOO�UMB�« »UDI��ô ”U??�√ d�� qJA�Ë ¨ÃU��ù«
ÆW�—u�
¨U�d�� lzUC��« »UO��« qON��� —«u��« ‰Ëœ l� WU� UO�UH�« bI� ≠ 3
ÆW�—U���« ôœU���« ¡UM�√ ‰«u�_« qIM� «uM� sO�Q�Ë

—uM�« dB�� UNÒK� W�œUB��« –UI�≈ W�ƒ—

dO���« UMO�≈ Àb�� ¨·dB�« dF� w� Ÿ—U��L�« ŸUH�—ô« ÕUL� `�� ‰u�Ë

œb� w� d{U�L�«Ë
œUB��ô« rK� w� –U��_« ¨”U��
Ò ·Ëƒd�« b�� —u��b�« ÍœUB��ô«

Y��� Ê√ w�dO�_« fOzdK� bÒ � ô ÊU� ¨ÂUM�O� »d� w� sDM�«Ë ◊—^ u� bF�
w� —dÒ I� ¨—UON�ô« s� w�dO�_« œUB��ô« cIM� Î «—«d� c���Ë WF�d��« ‰uK��« s�
XO���� U�dO�√ ÂuI� Ê√ u�Ë ¨ÍœuF��« pKLK� Î U�dG� Î U{d� ÂÒbI� Ê√ 1973 ÂUF�«
¨t� ÍdJ�F�«Ë w���uK�« r�b�« v�� r�bI�Ë t��UL�Ë ÍœuF��« rJ��« rzU�œ
·d� U� u�Ë ¨?DI� w�dO�_« —ôËb�U� UNDH� lO�� W�œuF��« bÒNF�� Ê√ q�UI� p�–Ë
‰Ëb�« Î UC�√ lMI� Ê√ ÍœuF��« pKL�« ŸUD��« YO� å—ôËœËd���«ò ŸËdAL� Î UI�ô
w� Î UO�U�√ Îö�U� qJÒ � UL� ¨Î«dB� —ôËb�U� UNDH� lO�� Ê√ ¨åp�Ë√ò jHMK� W��ML�«
°—UON�ô« U�dOB� ÊU� Ê√ bF� b�b� s� —ôËb�« WKL� rzU�œ XO���

sO�L�« œUB��ô«Ë W�—u��« …dOK�«

œUB��ô« ö�b� w� Î U�—U��� Î «—uD� W�—u� bN� ¨2010 ÂUF�« U�UN� l�
bL�F� W�Ëœ W�—u� X�U�Ë ¨W�UO��«Ë W�«—e�«Ë W�UMB�« YO� s� ¨Í—u��«
v�≈ ‚dA�« —u�� W�«u� X��√ v�� ¨WO�u�b� dHË w�«c�« ¡UH��ô« W�UO�
j�«d�« w�O�«d��ô« UNF�u� qCH� p�–Ë ¨w�dF�« r�UF�« v�≈ U�Ë—Ë√ …c�U�Ë ¨»dG�«
ÊU�_« V��Ë ¨j�Ë_« ‚dA�« w� …bz«— X�U� w��« WO�UMB�« UN�b�Ë ¨ «—UI�« sO�
Ò œö��« pK� «Ë—ËeO� r�UF�« ‰u� ÕUO��« sO�ö� UN� X�c� w��« WFH�dL�«
«uFKD�Ë
U�b�«Ë√Ë U�—U�¬ s� ·ôü« »d� s� «Ë—uÒ B�Ë ¨ÂbI�« w� WK�uL�« UN�—UC� vK�
Ó
v�Ë_« …dLK� W�dA��« vK� dN� Íc�« ÊÒbL��« W�«Ë— ÕdA�Ë ¨WLEF�«
w�U�� w��«
ÆÂöE�« w� Î U�—U� Ád�Q� r�UF�« ÊU� sO� w� ¨ÂU� n�√ 12 q�� VK� WM�b� w�

W�—u� vK� »d��« ‰ö� œUB��ô« d�Q�

WOMJ��« ¡UO�_« s� Î «œb� sOO�U�—ù« ‰u�œ WOA�Ë ¨2012 ÂU� nO l�
WÎ U� ¨W�—u��« …dOK�« WLO� l�«d� ‰uB� b�√ √b� ¨VK� WM�b� w�d� WF�«u�«
¨å—U�� aOA�«ò VK� w� WO�UMB�« WM�bL�« VK� v�≈ »U�—ù« V�U�� XKË Ê√ bF�
p�–Ë ¨j�Ë_« ‚dA�« w� WO�UMB�« ÊbL�« d��√ b�√ d��F� X�U� w��« WM�bL�« pK�
Êœ—_«Ë ÊUM��Ë ‚«dF�« s� qÒ � v�≈ UN�U��M� s� dO�u�« izUH�« —ÒbB� ÊU� sO�
ÂU�√ Î U�u�H� Î U�u� X�U� ‰Ëb�« pK� qÒ � ¨U�Ë—ËQ� UO�d� v�≈ W�U{≈ ¨ZOK��« ‰ËœË
WO�—u�«Ë WOJO�UJOL�«Ë WO�bMN�«Ë WO�O�M�« UNM� ¨WHK��L�« W�—u��« U��ML�«
pO��ö��«Ë qOL���« œ«u�Ë W�Ëœ_U� WOzUOLOJ�« U�UMB�« v�≈ WÎ �U{≈ ¨WOz«cG�«Ë
Æw�K��« —UG�« ‚—ËË Í—u��« Êu��e�« X�“ s� lMÒ BL�« Êu�UB�«Ë
Î
œUB��ö� «b??�«— sJ� r� VK� w� WO�UMB�« WM�bL�« ÒÊ√ Z�M��� ¨o�� UL�
¨qJ� Í—u��« œUB��ô« rzU�œ XO��� w� Î ULN� Î U�B� X�U� q� ¨V��� Í—u��«
WOKFH�« «—UL���ô« r�� s� XHA� w��« WÒOL�d�« «¡UB�ù« t�b�√ U� «c�
…dO� —UOK� 167 »—UI� U� v�≈ qË Íc�« ¨2013 ÂU� WO�UMB�« WM�bL�« pK� w�
ÆÊU�e�« p�– w� —ôËœ ÊuOK� 33 »—UI� U� Í√ ¨W�—u�
bF�� ¨UN�LO� ·UF{√ W�ö� bIH� W�—u��« …dOK�« √b� ¨2014 ÂU� U�«b� l�Ë
2015 ÂU� lKD� w� X�U� ¨2011 ÂU� —ôËb�« q�UI� ©…dO� 46® ÍËU�� X�U� Ê√
¨2019 ÂUF�« d�«Ë√ v�� …dO� 500 v�≈ XKË v�� ¨W�—u� …dO� 200 ÍËU��
WO�dO�_« U�uIF�« bF� 2020 ÂU� …dO� 2960 v�≈ w�uM� qJA� eH� r�
U�Ë—u� W�zU� bF� WO�U��L�« W�œUB��ô« U�UJ��ô« v�≈ W�U{≈ ¨dBO� Êu�U�Ë
ÆWOL�UF�«

á«fÉ°ùfE’G ò≤æj Gk ô««¨J çóëæd Éæ©e Gƒfƒc :BUP á«cô«eC’G äÉéàæªdG á©WÉ≤ªd á«ªdÉ©dG ácôëdG
sL{ ¨ UFL��L�« w� s�d�Ò RL�« l� q«u��U� ¨qLF� UM�≈
UN�O�B�Ë lL��L�« —UJ�√ …—uK� v�≈ w�d� WOK�UH� Z�«d�
qF� w� WK�L�L�« ·«b�_« v�≈ ‰uuK� UNM� …œUH��ô«Ë
åÕö�ò WF�UIL�U� ¨…UO� jL�Ë »uF� W�UI� WF�UIL�«
Ë√ »e� ÒÍQ� j��d� ô UM�√ UL� Æt�H� X�u�« w� d�Ò R�Ë r�U�
WOM�� f�
Ô Ô √ s� oKDM� WOL�U� W�d� s�� q� ¨W�Ëœ Ë√ WN�
ÆUNO� jAM� w��« UFL��L�«Ë ‚«u�ú� U�«—œ vK�
Ô �Ô ô …b�«Ë Î «b� ÒÊ√ ‰UIÔ�
rJ��—UA� ÃU��� ¨p�c� ÆÎU�d� Àb�
UM�b�√ ÆUM�ËUF�Ë UM��U� v�≈ rJ�u�u� Êd�I� UM�U�� ÒÊ_
ÆÎU�d� Àb��� w��« w� Î UF�
ÆUM��UD��« —bI� WO�dO�_« WMLON�« s� bÒ ��Ë n�UJ�M�
ÆWO�U��ù« cIM� Î «dOOG� Àb�M� UMF� «u�u�

ÂU�√ åBUP WOJ�d�_« U��ML�« WF�UIL� WOL�UF�«
WO�dO�_« U�UO��« Ác� WN�«u� w� dO�� ‚UI���«
ÆW�œUB��ô« UN�MLO�Ë
√b� WO�U�� U�uL�� UN���√
Ò WO�F� W�d� BUP
WF�UI� w�U�_« UN�b� Ær�UF�« ‰Ëœ s� œb� w� ÊËUF��«
Ò p�–Ë ¨UN�U��M�Ë …b��L�« U�ôu�« lzUC�
W�UI� Y��
lO�A�Ë ¨ÎUO�UO� ÊuJ� Ê√ q�� w�ö�√ n�uL� WF�UIL�«
Ë√ ¨UNL�œË WOK�L�« t�U�u�M� s� …œUH��ô« vK� —uNL��«
s� ¨W�U� WO�U��ù« u�b� ¨«cN� ÆW�“«u� qz«b� s� Y���«
Ác� w� W�—UALK� ¨v�� nz«uD�«Ë ÊU�œ_«Ë lL�√ ‰Ëb�«
WO�dO�_« …dDO��« VÒ���� w��« W�dA��U� W�√— ¨W�d��«
ÆUOI�d�√ w� WU� ¨r�UF�« ÊUJ� nB� dI� w� UNOK�

—U���« UN�«u�Q� WO�dO�_« lzUC��« dÔ �Ô F� ¨p�– j�Ë
¨W�UI��« ÷d�Ë WMLON�« »uK�Q� r�UF�« ËeG�� ¡«u�_«Ë
‰U�— »uO�Ë …œÒb�� U�d� vK� WKzU� Î U�U�—√ —Ò b��Ë
q� ¨r�UF�« w� WO�dO�_« »Ëd��« Êu�uÒ L� rNMOF� ‰UL�√
…b�b� Î U�«u�√ «u��H� w� U�«dB�« oK� v�≈ ÊuF��
Ë√ WO�U��û� WLO� v�œ√ ÊËœ s� ¨WL�b� Èd�√ «Ëd�b� Ë√
s� ÎöC�Ë Æ»uFA�«Ë œ«d�ú� WO�U�_« ‚uI�K� Â«d��«
Íd�� ¨…b��L�« U�ôu�« b� w� r�UF�« œUB��« s� 25% ÒÊ√
¨w�dO�_« —ôËb�U� WOL�UF�« WO�UL�« ôœU�L�« s� 60%
q� ¨UN�öL� nFC�Ë W�U� Ê«bK��« œUB��« œÒbN� «c??�Ë
Æ—ôËb�U� Î UM�— UNKF��
W�d��«ò w� UM�H�√ lC� ¨…dO�� Èd�√ »U��_Ë ¨«cN�

¨ U�Òb���« UN�«uM� …b�b� WK�d� lL�√ r�UF�« q�b�
w��« …uI�« Ëb�� ¨‰Ëb�« sO� ÊËUF��« —UF� l�— s� Î ôb�Ë
ÒsA� ¨d??�¬ —U�� w� Î UOL�U� v??�Ë_« UN�Q� UN�H� nB�
vK�Ë …—U� ÊU��ù« vK� ¨…d�U�� dO�Ë …d�U�� Î U�Ëd�
÷d� s� ô≈ «uM� cM� ÀÒb��� ô w� ÆÈd�√ …—U� W�O��«
Î UO�d�
Ô UN�H�
X�B�
Ò UN�Q� ¨ U�uI� UNF��� U�uI�
Ó
¨ U�uIF�« Õö�� ÆTÒO� w�d� Î UL�� UNMJ� ¨r�UFK�
Î UC�√Ë bIM�U� rJÒ ���«Ë WO�dBL�« …dDO��« s� tF�«u�Ë
œÒœd�� ô qzU�Ë UNÒK� ¨UN�ö�Ë jHM�« —UF�√ w� dO�Q��«
p�– v�≈ Ÿ—U�� q� ¨UN�«b���« s� …b��L�« U�ôu�«
Êu�UI�« l� qÒ �_« vK� o�«u�� w��« «uD��« –UHM��« q��
Æw�Ëb�«
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äÉªàJ / äÉfÓYEG
(1¢U áªàJ) ... πNój ¿ÉæÑd

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
á¡LGƒe áMÉ°S ájQƒ°S ¥ô°T
WÒOM�√ qzU�— œd�� t�HB� W�—u� ‚d� o�UM� ÁbNA� UL� dEM�« sJL� ô ≠
WO�UD�d� WO�dO�√ WOM�√ W�dJ�� U�UL��« —uN� ‰ö� U�bN� bI� ¨WÒ�dJ��Ë
W�O�d� rOEM� …œU�≈ UNM� X��� ¨W�—u� w� l{uK� WBB�� WH�J� WOKOz«d�≈
s� W�u�bL�« öOJA��« l� W�œU��« w� W��AL�« g�«œ rOEM� U�UI� Z�b� WO�U�—≈
…b�U� »d� ÊuO�dO�_« U�U�d� w��« öOJA��«Ë W�—u� »uM� w� sOO�UD�d��«
w� WF�«Ë UOKL� ÒsA� UNOK� œUL��ô« sJL� …u� qOJA�� ÕËeM�« ULO��Ë nM��«
Î ôuË w�dA�« hL� n�— WIDM� Î UuB� ¨W�œU��« W�U�� vK� …b�LL�« WIDML�«
Æ‰UL�u��«Ë —Ëe�« d�œ v�≈
WH�JL�« WOKOz«d�ù« «—UG�« Ëb�� WK�I� lO�U�√Ë XC� lO�U�√ …d�� ‰ö� ≠
wN� WI�U��« «—UG�« s� UN�«b�Q� WHK��� ¡UHK��«Ë Í—u��« gO��« l�«u� vK�
ÍbONL� nB� W�U�L� WÒ�dJ�F�« vM��« »d{ ·bN���Ë ¨WIDML�« Ác� vK� e�d��
l� oO�M��U� WLEML�« …b�b��« WÒO�U�—ù« U�UL��« UNMÒ A� Ê√ ÷d�H� w��« UL�NK�
ÆsOOKOz«d�ù«
Íc�« ÒÍdJ�F�« qLF�« ÂU�√ Áb�b�� r� Î U�b� „UM� Ê√ ¡«d���« s� dO�J�« bI�F� ≠
Íc�«Ë VK� ≠ hL� ≠ oA�œ o�d� ‚d� l�«u�« W�—u� ‚d� ÁbNAO�Ë ÁbNA�
W�K�� U�UL� …dDO� œ«œd��« u� ·bN�«Ë ¨WO�dO�_« nM��« …b�U� t�K� w� lI�
UN�K� w�Ë WO�«dF�« W�—u��« œËb��« vK� åqOz«d�≈åË U�dO�√Ë UO�UD�d� s� W�u�b�
…—«œ≈ UNL�d� …b�b� W�UO� Í√ —uK�� q�� tIOI�� V�� ·bN� ‰UL�u��« WM�b�
ÒÍœdJ�« Êu��UJ�« l� q«u�L�« “U��ù« qJA�� ¨Êb�U� u� b�b��« w�dO�_« fOzd�«
ÆW�—u� w� l{uK� t��—UI� r�— w� Êb�U� tO�≈ bM��� Íc�«
XO���� WK�IL�« lO�U�_« w� WKU� W�dF� ÂU�√ ¡UHK��«Ë ÒÍ—u��« gO��« ≠
XLÒ � w��« WÒO�U�—ù« U�UL��« o��Ë ¨W�—u� ‚d�Ë W�œU��« o�UM� vK� …dDO��«
«—UG�« WN�«uL� W�K�
Ò W�U��« —U b� UNML{ s� ÊuJ� UL�—Ë ¨UNLOEM� …œU�≈
ÆVI�dL�« ÒÍdJ�F�« qLF�« ÕU�� ÊULC� ¨…b�b� VO�U�Q� WOKOz«d�ù«

ádhódG CÉ£N :»°Tƒæ¨dG
k
ÓeÉc
Ék «q fÉªdôH Ék eÉ¶f É¡©°Vh ΩóY
t�II� e�M� d��Q� rÒ �N� b ÔF� r� VFA�«ò Ê≈ ¨w�uMG�« b�«— w��u��« ÊUL�d��« fOz— ‰U�
ÆåWÒO�UL��ô«Ë WÒ�œUB��ô« «e�ML�« Èu� b�d� ô U� t�_ ¨W�d��« u�Ë …—u��«
Ê√ w�uMG�« È√— ¨WO��u��« …—u��« vK� «uM� 10 —Ëd� W��UML� …Ëb� ‰ö� t� WLK� w�Ë
Î UO�UL�d� Î U�UE� UNF{Ë Âb�ò v�≈ W�U{≈ ¨åÃËœeL�« w�UL�d��« w�Uzd�« UN�UE� u� W�Ëb�« QD�ò
ÆåWDK��« …—«œ≈ w� WOIOI� W�uF w� V���� U� Îö�U�
ÂuO�« v�≈ f�u� w� …—u��« WKFA� ÿUH��ô« ÎöN� fO�ò t�≈ ¨‰uI�« v�≈ w�uMG�« hK�Ë
ÆåWF�«d�L�« t�U�d�Ë w�dF�« r�UF�« w� n«uF�« s� r�d�U�
t��UI��« ¨Êu��“ wHD� WCNM�« W�d� w� o�U��« ÍœUOI�«Ë d�“u�« sK�√ ¨qB�� ‚UO� w�
ÆW�d��« s� WOzUNM�«
¨åb�b� »e� fO�Q� œ—«Ë w� fO�ò t�≈ ¨t�u� Êu��“ s� åw�—UGL�« Ÿ—UA�«ò …b�d� XKI�Ë
t� ÷dF� Íc�« n�uLK� ÷dÒ F��« VM���ò w�uMG�« b�«— åWCNM�«ò W�d� fOz— Î U�U�
s� X�uÒ �� UN�Oz— Ë√ WCNM�«ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åwK� s� s�b�UF�« s�“ o��_« w��u��« fOzd�«
ÆåŸ«dB�« w� ·d� v�≈ …b�u�« v�≈ Ÿ«œ ·d�
s� ¨s�b�« ·d� oO�u� WOK�«b�« d�“Ë vH�√ wAOAL�« ÂUA� WO��u��« W�uJ��« fOz— ÊU�Ë
bÒOF� fO� fOzd�« ÊU� YO� ¨f�u� UNAOF� WO�UO� W�“√ q� w� ¨w{UL�« Ÿu��_« ¨t�ULN�
W�FB�« ŸU{Ëú� ‰uK� œU��ù wM�Ë —«u� ¡«d�≈ qGAK� w��u��« ÂUF�« œU��ô« …—œU�� bÒ�√ò b�
ÆåWO��u��« W�Uzd�« XMK�√ U� o�Ë ¨œö��« UN� dL� w��«
wM�Ë —«u� ‚ö�≈ vK� hM� …—œU�� bÒOF� vK� ÷d� qGAK� w��u��«
ÂUF�« œU��ô« ÊU�Ë
Ò
l{uK� WO�UL��«Ë W�œUB��«Ë WO�UO� ‰uK� œU��ùò ¨WO�UO��«Ë WOM�u�« UN��« q� rC�
ÆW�Uzd�« ÊUO� o�Ë ¨ås�«d�«
Î «d��F� ¨Áœö� w� w�UO��« ÂUEMK� t�«œUI��« w��u��« fOzd�« œÒb� ¨w�U��« dNA�« lKD� w�Ë
ÆåUN�O�U� f�u� v�≈ bOF� Õö≈ v�≈ W�U�ò ?� t�√
rNFM� vK� WOM�_« ÈuI�« XKL� YO� ¨sO���L�« s� œb� w{UL�« dNA�« ÊUL�d��« dÒ I� r���«Ë
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¡«dÒ � rN�OB�Ô Ê√ sJLL�« s� w�Ò �« WÒO�K��« —U�ü« s� rN��UL��Ë
o�Ë sOH�U�LÔ �« WI�öL� œÒbA��� w�Ë ÆÈËbFK� rN�UI��«
Æå U�uIF�« Êu�U� s� Ø604ØË Ø770Ø sO�ÒœUL�«
dO�Ë sOM���LÔ �« ’U??�??�_« vK� V�u��ò
∫X??�U??{√Ë
Ò
≠ qIÒ M��« rN� X�U�√ w�Ò �« ≠ WOÒ BM�« W�U�dÒ �« “«d�≈ sOM���LÔ �«
w�Ëd�J�ù« l�uL�« v�≈ ‰u�Òb�« bF� WÒ�uOK��« rNH�«u� vK�
W�U�— ‰U??�—≈ Ë√ ¨…—UL��ô« ¡q??�Ë covidÆpcmÆgovÆlb
Ò
qÒ � o��
j�{ d{U�� rOEM� rÒ �O�Ë Æ1120 r�dÒ �« vK� WÒOB�
Âb� WN�� UN�uLCL� bÒOI�� r� sÓ�Ë ¨W�U�dÒ �« t�“u�� sJÔ � r� s�
ÆåtO�≈ t�u��«
ÕuL�L�« ÊUJL�U�Ë X�u�U� Â«e��ô«
Ò
ÒÍd�u� sOM�«uL�« —Ëœò ÒÊ√ wK�«Òb�« s�_« Èu� ÊUO� b�√Ë
rN�ËUF� ÒÊ√Ë ¨œö��« UN� dÒ L� w�Ò �« WÒOzUM���ô« ·ËdE�« Ác� w�
rNM� VÔKD�Ë Æ¡U�u�« —UA��« W�d� s� bÒ ��« v�≈ ÍÒœR� rN�«e��«Ë
¨112 r�d�« vK� UÒOKLF�« ·dG� ‰UB�ô«
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Ò
…bzUF�« w�UL��ô« q«u�Ò �« l�«u� d�� WI�Ò u� W�U�— ‰U�—≈ Ë√
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W�—U� ÊU� ¨V�«d� b�U�Ëœ ¨w�dO�_« fOzd�«ò Ê√ ¨ÀË— YOMO� ¨WO�uI��« åg�ËË f��«— s�uO�ò WLEM� fOz— d���«
ÆåÁœö� q�«œ ÊU��ù« ‚uI�� ÊUN��« b�Ë ¨ÊU��ù« ‚uI� vK� WK�U�
‰U�� Àb�√ Èu� fO� ¨d�UM� s� ”œU��« Âu� ‰u�O�UJ�« vM�� vK� ¡«b��ô« vK� i�d���«ò Ê√ v�≈ ÀË— YOMO� —U�√Ë
ÆåWO�«dIL�b�« ∆œU�L�« W�U�≈ s� «uM� l�—_ ¨WOFO�D�« …Ë—c�« vK�
tO� h��« Íc�« X�u�« w� ¨b���� r�U� qJ� œÒœu��«å?� ¨V�«d�� ÂUN�ô« åg�ËË f��«— s�uO�ò WLEM� fOz— t�ËË
Ò
ÆåÊU��ù« ‚uI� U�UC� w� r�œUI��U� ¨sOB�« Î U�UO�√Ë ¨Ê«d�≈Ë ¨U�u�Ë ¨ö�ËeMH� Êu�ËdFL�« t�uB�
¨V��ML�« w�dO�_« fOzd�« vK� V�� t�√ ¨ÀË— YOMO� b�√ ¨ÊU��ù« ‚uI� ÁU�� …b�b��« WO�dO�_« …—«œù« W�UO� ‰u�Ë
ÆåÃ—U��«Ë q�«b�« w� ÊU��ô« ‚uI�� oKF�� U� w� Áœö� WÒO�«bB� …œUF��« vK� qLF�«ò ¨Êb�U� u�
WO�—U��« W�UO��« w� åW??�Ë«“ d��ò ÊU��ù« ‚uI� qF� v�≈ ¨Êb�U� u� q�IL�« w�dO�_« fOzd�« ÀË— U�œ UL�
ÆWO�dO�_«
¨dB� q�� ‰Ëb� Õö��« UIH ¡UG�≈ò …—Ëd{ vK� œÒb� YO� ¨…b�b� «uD�� Êb�U� WO�uI��« WLEML�« fOz— V�U�Ë
ÆåsOLK�L�« ÁU�� t��UO� V��� ÒÍbMN�« ¡«—“u�« fOz— œUI��«Ë ¨åqOz«d�≈åË ¨W�œuF��«Ë
tM� V���« Íc�« ¨å…b��L�« r�ú� l�U��« ÊU��ô« ‚uI� fK�� l� b�b� s� q«u�K�ò ¨Êb�U� ÀË— YOMO� Y�Ë
¨WO�dO�_« WO�—U��« W�UO�K� Î U�œU� √b�� ÊU��ù« ‚uI� s� qF�� Ê√ Êb�U� vK�ò Ê√ v�≈ Î U��ô ¨2018 uO�u� w� V�«d�
ÆåÎU�F p�– ÊU� «–≈ v�� ¨t� Âe�K� Ê√Ë

ULN�U�œU�� WK«u�ò vK� ¨f�√ ¨Ê«d�≈Ë WO�uM��« U�—u� XIH�«
WKJA� W�u��Ë „UM� W�u�u� W�—u� WMOH� s� dJ�L�« Ã«d�ù« ‰u�
ÆåU�—u� w� …bLÒ �L�« WO�«d�ù« ‰u_«
‰ö� s�ò t�Q� ¨w�U� ÊUO� w� ¨W�—uJ�« WO�—U��« œU??�√Ë
qLF�� ¨sOO�«d�ù« sO�ËR�L�« —U�� l� t�Ë_« …œbF�� «—ËUAL�«
U� v� …¡UM�Ë WF�d� ‰uK� v�≈ qu�K� Î UF� Ê«d�≈Ë WO�uM��« U�—u�
j�d� w��« WK�uD�« W�«bB�« U�ö� vK� ¡UM� WIKFL�« U�UCI�U� oKF��
ÆåUM�≈ò WO�«d�ù« W�KD�« W�U�Ë V�� ¨ås�bK��«
ÊËUF��«ò vK� Ê«dN� ¨‰uO� X�� ¨…bLÒ �L�« ‰u_U� oKF�� U� v�Ë
·«d��ô« ‰ö� s� ‰u??_« Â«b���ô W��UM� WI�d� v�≈ qu�K�
¨oO�Ë qJA� ÊUD��d� w�dO�_«Ë Í—uJ�« sOO�UL�« sO�UEM�« Ê√ WIOI��
ÆåtM� dH� ô d�√ w�dO�_« V�U��« l� ’uB��« «c� w� —ËUA��« Ê√Ë
fK�� w� WO�—U��« W�UO��«Ë w�uI�« s�_« WM�� fOz— ÊU�Ë
‰uO� ¨f�√ o�U� X�Ë w� U�œ ¨Í—uM�« Ë– v���� ¨w�«d�ù« È—uA�«
Èb� …bL�L�« WO�«d�ù« WO�UL�« …b—_« s� Í—uH�« Ã«d�ùU� …—œU�LK�
ÆWO�uM��« U�—u� „uM�
sO� WO��—U��« U�öF�«ò Ê√ w�«d�ù« w�UL�d��« ‰ËR�L�« b�√Ë
ÊöJA� ULN�Q� wzUM��«
ÊËUF��« w� U??�“√ œu??�Ë Âb??�Ë sO�FA�«
Ò
sO� ôU�L�« nK��� w� U�öF�« —uD�Ë uLM� W��UM� WO{—√
WO�UL�« …b—_« s� Ã«d�û� Î «—u� …—œU�L�«å?� ‰uO� Î UO�«œ ¨ås�bK��«
ÆåWO�uM��« U�—u� „uM� Èb� …bL�L�« WO�«d�ù«
s� WO�uM��« U�—u� WO�—U� d�“u� ‰Ë_« VzUM�« »d�√ ¨t��U� s�
sO�ËR�L�« l� WIO�Ë «—ËUA� tz«d�≈Ë ¨Ê«dND� t�—U�e� Á—Ëd??�
w�ËR�� l� …bOH�Ë …¡UM� U�œU�� UM�d�√ bI�ò ∫‰U�Ë ¨sOO�«d�ù«
l�—Ë wzUM��« ÊËUF��« d�uD�Ë WOLM� —U�� w� WO�«d�ù« W�—uNL��«
WOM�� ‰uO� …œ«—≈ Ê√Ë ÆÊËUF��« W�uI� —U�� s� U�IF�«Ë q�UAL�«
v�≈ UN�œU�≈Ë …bLÒ �L�« WO�«d�ù« WO�UL�« …b??—_« s� Ã«d??�ù« vK�
ÆåÊ«dN�
w� WO�uM� W�—u� jH� WK�U� ¨w�«d�ù« Í—u��« ”d��« e���«Ë
”d��« ÂU�Ë ¨w�O��« ÀuK��« Èu�b� w�U��« w�U��« Êu�U� s� l�«d�«
oOC� s� »dI�U� åwLOA� „uJ�U� w�ÆÂ≈ò WK�UM�« “U���U� Í—u��«
20 s� ÊuÒ JL�« UNL�U�Ë WK�UM�« “U���«ò ÊQ� r�«e� Ê«d�≈ XH�Ë ¨e�d�
e���� w��« w� ‰uO�ò Ê≈ WKzU� ¨åszU�— “U���« W��d� v�≈ v�d� Î «œd�
ÆåWMO�— Ê«d�≈ ‰«u�√
WK�U� s� Ã«d??�ù« ‚U�¬ò Ê√ ¨f�√ ‰Ë√ ¨WO�uM��« U�—u� d���«Ë
Ê«dN� eO�d�ò Ê≈ X�U�Ë ÆåWC�U� Ê«d�≈ Èb� …e���L�« W�—uJ�« jHM�«
v�≈ qu��« w� ‰uO� q�√ ·UF{≈ v�≈ ÍœR� WOzUCI�« «¡«d�ù« vK�
Æåw�U�uK�œ q�

(1¢U áªàJ) ... AGQRƒdG ¢ù∏ée á°SÉFQ
∫ÂU�—ô« w� Ác�Ë
W�dDO�Ë WO�«—“ WO�bO 5 ¨vHA��� Ë√ w�� d���� 4 ¨WO�� …œUO� 3 ¨WO�bO 2 ¨Êd� 1
q�u��Ë W�dO V�J� 7 ¨l�“u��« e�«d� Ë√ØË WÒK�� Ë√ØË WHO� ¡«d� 6 ¨W�dDO� «œUO�Ë
11 ¨sO�Q� V�J�Ë W�d� 10 ¨lzUC� hOK��Ë s�� W�d� 9 ¨W�ËdH� oI�Ë ‚bM� 8 ¨‰«u�√
13 ¨ÊUM�� w� WO�M�_« «—UH��« Èb� …bL�F� dH� …dO�Q� VK� e�d� 12 ¨ U�Ëd�� WD��
Æ—UDL�« v�≈ »U�c�« 14 ¨“UG�« l�“u�Ë W��F� W�d�Ë WD��
ÆÃËd��U� `L�� ô Ë« `L�� U�≈ Íc�« »«u��« pKB� ¨ÎUI�ôË
2020 w�U��« Êu�U� 25 v�« 14 s� ‰UI��ù«Ë ÃËd��« b�d� s� qÒ � vK� wG�M�ò t�√ v�« X�H�Ë
ÆåqIM�K� ’U� Ê–≈ vK� ‰uB��« …UM���L�« U�H�« Ã—U� s�
¨ÂUF�« ‰UH�ù« —«d� «¡UM���U� sO�uLAL�« ’U��ú� ‰UI��« Ê–« VK� WOHO� Î UC�√ X�{Ë√Ë
vK� ‰uB��« s� b�Q��«Ë ¨covidÆpcmÆgovÆlb w�Ëd�J�ù« l�uL�« d�� …—UL��« ¡q�ò d��
Æås�_« Èu� dUMF� Ê–ù« “«d�≈Ë ¨WI�«uL�«
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(1¢U áªàJ) ... ¿ójÉH IQGOEG
ÊuJ� ô b� Íc�« nKL�« «c� vK� W�u�ËQ� ‚uÒ H�� U� W�KL�«
UHKL�« s� UN�b� ÒÊ√ WO�dO�_« …—«œù«
Ò
q�P�� sOD�KH� ÂUL��ô«Ë ¨lO�D��« u�� Ÿ—U��� Êu�ËdN� »dF�U� ¨‰U�F��ô« w�b��� U� tO�
¨UNKGA�Ë —U��_« UOzUC� dO�� U�U���« ôË ¨qO�� ¡U�œ ôË ¨ÎUO�ËœË Î UO�ö�≈Ë Î UO�d� Ÿ—U���
ÂU�Q� ¨UNK�Ô Ô √ X�¬ b� t�U�UL��«Ë W�U�u�Ë√ VO�d� …œU??�≈Ë b�b��« wMOD�KH�« ¡UM� U�UO�Ë
‘ULJ�ô«Ë U�Ë—uJ�« ¡U�Ë UHK� UN�√— vK�Ë WK�F��L�« WOK�«b�« s�ËUMF�« s� WLzU� fOzd�«
w� XK��Ë V�«d� U�b�Ë√ w��« W�u�FA�« W�U��« r� ¨ÎUO�UI�Ë Î UO�d� lL��L�« pJH�Ë ¨ÍœUB��ô«
l� W�öF�U� W�K� WO�—U� UHK�Ë ¨w{UL�« Ÿu��_« w� ”dG�uJ�« vM�� vK� ¡UL�œ …Ëe�
©qOz«d�≈® ÒÊ√ r� ¨dO�� p�– dO�Ë w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�«Ë ¨UNF�Ë sOB�« d�� w� d�u��«Ë UO�Ë—
sJ�Ë ¨UN�zU�M� Âe��« lOD��� b�√ ôË ¨q�IL�« —«–¬ w� WF�«d�« UN�U�U���« l� b�u� vK� ÊuJ��
tODF� U�öD��ô«Ë ¨W�UO��« Õd�� s� VOG� ô b� u�UOM�� ÒÊ√ v�≈ dOA� …b�b� «d�R�
Õd�� s� »U� ÚÊ≈Ë u�Ë ¨WI�U��« «dL�« w� tOK� qB� UL� d��√ b�UI� vK� ‰uB��« WO�UJ�≈
¨ÎU�dD� d��√ ÊuJ� Ê√ W�U� w� ô≈ tM� Î «dO�� nK��� s� ¨sOLO�« W�U�“ w� t�dO� sÓ� ÒÊS� ¨W�UO��«
—œU� o�d� ÁU��U� WL�U� ÊuJ� s� ‰U� qÒ J� U�U���ô« ZzU�� ¨W�UD�Ë …—UN�Ë WO�U�uK�œ qÒ �√Ë
v�≈ dÒ L��� b�Ë ¨WK�u� UNKOJA� «—ËUA� s� qF�O� Íc�« d�_« ¨W�uN�� W�uJ� qOJA� vK�
b� w��« ¨‰UL�√ n�dB� W�uJ�� Î U�Oz— …d�H�« pK� qÒ � ‰ö� u�UOM�� vI�� ULO� nOB�« d�«Ë√
dO� w�dO�_« ÁdE�M� Ê√ wFO�D�« s�Ë ¨W��U� U�U���« v�≈ »U�c�« Ë√ W�uJ� qOJA�� wN�M�
Æ…dI��� åWOKOz«d�≈ò W�uJ� l� W�u���« WOKL� ‚ö�≈ qCHO� Íc�« q�F�L�«
Ò
Á¡UC� wMOD�KH�« ÊUJ�S� ¨dO�_« ÊU� ÚÊ≈ Í—b� ôË ¨b�b� —UE��« ÂU� ¨2021 ÂUF�« dÒ LO� «cJ�
s� Êb�U� ⁄«d� —UE��« r� ¨Ád�U��Ë ÂU�I�ô« s�Ë ¨UN�—Ëd{ s� Y�b��«Ë …b�u�« «—«u� w�
©qOz«d�≈® w� W�uJ� qOJA� ôP� —UE��«Ë ¨t��J� vK� W�KL�«Ë WL�œeL�« UHKL�« W��UF�
b�u� s� bIF�« nB�Ë bI� bF� ¨Y�U��« wF�dA��« fK�L�« U�U���« Íd�� b�Ë ¨XKJA� ÚÊ≈
¨—«u�_«Ë ©Ã® o�UM�Ë ”bI�« ÊËb� Ë√ l� ¨p�– vK� ©qOz«d�≈® XI�«Ë ÚÊ≈ l�D�U� ¨UN�UI���«
ÆÆÆ—UE��ô«Ë Êe��« wMOD�KH�« ·d��� «cJ�
ÆWK��L�« sOD�K� – sOM� w� rOI� wMOD�K� w�UO�*

s� W�u���« …dO�� ‚ö�≈ …œU�S� ¨—U�œË v{u� s� V�«d� Àb�√ U� rO�d�Ë W��UF� ‰ËU�O�
w�Q�� tK�« Â«— v�≈ Æ…e� l� d�U�� dO�Ë ¨tK�« Â«— w� WDK��« l� d�U�� —«u� `�H� r� ¨b�b�
UL� ¨UNOK� sOz—U� r�—U���U� Ÿ«dB�« qUH�Ë bI� vK� ·dÒ F��«Ë «¡UI� bIF� WO�dO�√ œu�Ë
dH��« r�u� d�œe�Ë ¨sDM�«Ë v�≈ WOMOD�K� œu�Ë V�c��Ë ¨…b�b� WO�dO�√ …—«œ≈ qÒ � l� Àb��
¡U���U� r��O� WO�UL�« «b�U�L�« s� WDK��« VOB� Æ¡U�u�« qO�«d� r�d� Î U�d� Ê«dOD�«Ë
Á«d� qJ� «– l�—UA� r�œ w� UN�UA� o�U� v�≈ ©usaid® WO�dO�_« WOLM��« W�U�Ë œuF�Ë
¨sDM�«Ë w� WOMOD�KH�« d�d���« WLEM� V�J� `�� œUFÔO� ¨…bOH� ÊuJ� ô Ê√ vK� sJ�Ë ¨”UM�«
X�Òœ« Ê√ UN� o�� w��« ¨WOMOD�KH�« WO�U�uK�bK� Î «—UB��« Á—U���U� tI�u�� rÒ �O� p�– qÒ �
¨lO�D��« q�K�� s� nAJ�« s� ÂU�√ q�� åWOKOz«d�ù«åË WO�dO�_« sO�O�U�uK�bK� UN�dU��
—U�� r�b� a�uO� WO�U�— U�UL��ô dOC���« ¡b� s� w{UL�« ¡U�ö��« …d�UI�« XMK�√ b�Ë
v�u�O�� …e� w� U�√ Æw{UL�« ÂUF�« lKD� w� ŸUL��ö� …u�b�« s� q�U� ÂU� bF� p�–Ë ¨Âö��«
Íc�« «—ôËb�« VzUI�� w�UL�« r�b�« r�bI� w� ÊU�dO�_« s� Êu�uM�Ë —«u��« …—«œ≈ Êu�dDI�«
UL�—Ë ‰Ë_« q�LL�« Á—U���U� ÍdDI�« b�d�Ë wN�A� UL� …e� —u�√ —U� ULK� Î U�UH��«Ë Î U�“Ë b�e��
w� ÍdDI�« «—UO�� ”UL� W�d� VO���� U� —bI�Ë ¨WO�«dIL�b�« …—«œù« U�UO�� ÍdB��«
ÆWK�IL�« WOK�«b�« U�U���ô« w� ¨WK�IL�« WK�dL�« w� UN�œUO� WO��«d�Ë VO�d�
¨©qOz«d�ù® Î UL�œË WO�uON qÒ I� ô …b�b��« WO�dO�_« …—«œù« ÒÊ√ WIOI� s� dÒOG� s� ÂÒbI� U�
W�—UC�«Ë W�uI�« UN�«—– w� ©qOz«d�S�® ¨d�u��« w� W�—uNL��« UN�I�U� s� UMOK� WÒO�«Ëb�Ë
¡U�Òœ« w� ¨tO�_ „uK��« w� d�U�L�« s�ô«Ë UN� t�UAL�« Ã–uLM�«Ë ¨W�ÒbI�L�« UN�b�U�Ë ¨ÎU�dJ��
w� tK�UL� UL� ¨WO�UL��ô«Ë WO�B�« W�U�d�«Ë ÁU�d�« rE� oO�D�Ë WO�«d�OK�«Ë WO�«dIL�b�«
q�U� WODG�Ë r�b� WO�«dIL�b�« …—«œù« ÂuI�� ¨‚uÒ H��« ¡U??�Òœ«Ë g�u��«Ë
Ê«ËbF�« UH
Ò
X�«“√ bI� ¨WO�dG�« WHC�« s� vI�� U� w� Ë√ ”bI�« w� ¡«u� WO�UDO��ô«Ë WO�«ËbF�« U�UAM�«
¨l�«u�« ÷—√ vK� W��U�Ë WK�U� ozUI� l� q�UF�� w�Ë ¨ÎUH�¬ œ—Ë UL� UNM� ÃdÓ Ó��« WI�U��« …—«œù«
s�b�«u�« Â«dJ�« ·uOC�U� wH���Ë ¨t�OÒ �U�uK�œ «“U��≈Ë t�«—UB��« wMOD�KH�« œÒbF� ULO� «c�
Æ…—U�e�« œÒ d�� w��« œu�u�« – b�u�« ¡UC�_ WK�uD�« rz«uI�« œ«b�≈Ë ¨sDM�«Ë s�
b�� WO�U� sL� tKL�Q� 2021 ÂUF�« cHM��� b�Ë ¨ÎU�—u� ÊuJ� s� W�u���« —U�� v�≈ …œuF�«
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الواليات المتحدة والديمقراطية المزيفة!...
*

د .علي سيد

الديمقراطية المزيّفة باإلنجليزية :) )Counterfeit democracyيقصد بها تحديدا ً ك ّل
الممارسات التي يمكنها بأيّ شكل من األشكال المساس باألفكار والمبادئ والقانون الذي تحتويه
الديمقراطية ،إنّ ايّ شيء يقوم بتحريف أو الوقوف في طريق تحقيق المبادئ الحقيقية واألفكار
التي تحملها الديمقراطية يع ّد بشكل غير مباشر ديمقراطية مزيّفة ،يشير مصطلح الزيف إلى شيء
مشابه لألصل لكنه ال يحمل مميزاته وبمصطلح آخر نقصد بمصطلح المزيف تحريف الشيء
الحقيقي مع الحفاظ على إسمه ،أيّ تغيير للقلب مع المحافظة على القالب.

ٌ
بريق يز ّيف الحقيقة
الديمقراطية...

إنّ الحديث عن الديمقراطية يحلو كثيرا ً لبعض مثقفينا العرب الذين يرون فيها حلما ً طالما
عاشوا منافحين عنه ،وهم يرون فيها نموذجا ً للحكم الحلم الذي يجب أن يحتذيه العرب خصوصا ً
والمسلمون عموما ً إذا ما أرادوا التطور واللحاق بركب الغرب.
ً
المولعون بالحديث عن الديمقراطية في نمطها الغربي ال يخفون أبدا إعجابهم التام بذلك
النموذج بل يتجاوزون ذلك إلى أن بعضهم يرى أنها هي المخلص لنا لكثير من مشاكلنا وعقدنا
التي جعلتنا في الصفوف الخلفية في هذا العالم المليء بالتحديات.
نسمعُ كثيرا ً بمصطلحات الحرية والعدل والمساواة واإلخاء والوفاق اإلنساني التي تقترن
بالديمقراطية ،ولكن هل هذه المصطلحات البراقة والجميلة ت ّم تحقيقها على أرض الواقع الغربي
أصالً قبل أن يطالب بتطبيقه في عالم المنهزمون من أبناء هذه األمة؟
إنه في الوقت الذي ي��ر ّوج الغربيون ممثلون في الواليات المتحدة األميركية للديمقراطية
في عالمنا العربي نجد أنّ هناك صيحات نابعة من الغرب نفسه تقول لنا وبصوت عال( :إنّ
الديمقراطية أكذوب ٌة من األكاذيب التي انطلت عليهم) فكيف تستغفلنا الواليات المتحدة وأتباعها
بمثل تلك المصطلحات؟
هذا الكالم ليس رجما ً بالغيب وال منطقا ً يخلو من القرائن بل هو حقيق ٌة تتضح يوما ً بعد يوم،
مع العلم بأنّ االنتقاد للديمقراطية في الغرب قد بدأ منذ مرحلة مبكرة فهذا أرسطو في كتابه
«السياسة» ق َّد َم تصنيفا ً سداسيا ً ألشكال الحكم وضع من خالله الديمقراطية ضمن أشكال الحكم
المنحرفة والفاسدة ،وكذلك أفالطون في كتابه الجمهورية صنف الديمقراطية ضمن نظم الحكم
قسم على
الفاسدة ،ويرى أرسطو أيضا ً أنّ النظام الديمقراطي ما هو إال عبارة عن حكم طغياني ُم َّ
عدة أفراد.
الديمقراطية حالة من الحكم الطغياني القائم على مجموعة من المصطلحات والشعارات الزائفة
والدليل على ذلك هو الغرب نفسه ففي الوقت الذي تتحدث الديمقراطية فيه عن الحريات وحقوق
األقليات نجدها هي بنفسها تحارب هذه المبادئ ففي إسبانيا مثالً يعلن الدستور بك ّل صراحة
أنّ إسبانيا دولة كاثوليكية ،وأنّ حق اإلنتخاب محصو ٌر في األسبان الكاثوليك ،فأين الديمقراطية
وحقوق اإلنسان وحقوق األقليات من هذا؟
هذا األمر سائ ٌد في كثير من نظم الغرب الديمقراطية التي بُنيت على مبادئ واهية ،ففي إيطاليا
أيضا ً ال صوت يعلو فوق صوت الكاثوليك ألنّ الكاثوليكية قبل الديمقراطية حيث يقول الدكتور
عبد العزيز صقر (مؤسس ورئيس مركز الخليج لألبحاث – المملكة السعودية)« :في إيطاليا
فإنّ الكثلكة تأتي دائما ً قبل الديمقراطية وال موضع للديمقراطية إذا تعلق األمر بإقصاء الوصاية
الكنسية عن الحياة السياسية حتى لو أدّى ذلك إلى مصادرة ماليين األصوات التي يدلي بها
الناخبون لصالح حزب يعارض القيم الكاثوليكية».
وهكذا الحال في أكثر من دولة غربية وديمقراطية حيث النظرية تخالف التطبيق ،وأما مسألة
النزاهة والشفافية التي يتحدّث البعض بها مثنيا ً من خاللها على النظم الديمقراطية فهي أم ٌر
نسبي وتحكمه المصالح والتجاذبات والتقاطعات والدليل على ذلك ما ذكره جريج باالست
المحقق الصحافي األميركي بعنوان( :أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها) حيث ذكر فضائح
الديمقراطية الغربية ممثل ًة في النموذج األميركي الذي يهيم به بعض مثقفي العربان وكشف
بالحقائق واألرق��ام جمل ًة من الخروقات الكارثية للنظام الديمقراطي ومن ذلك ما قام به جيب
بوش حاكم فلوريدا وهو األخ الشقيق للرئيس األميركي في عام  2000إبان االنتخابات األميركية
عندما قام بإلغاء سبعة وخمسين ألفا ً وسبعمائة صوت باعتبار أنّ أصحابها مجرمون ،وهو أم ٌر
غير صحيح ومخالف للحقيقة فهؤالء جميعهم أبرياء ،وبذلك خسر المرشح آل غور حوالي اثنين
وعشرين ألف صوت.
هذه هي الديمقراطية بصورتها الكالحة الحقيقية التي هي عبارة عن كذب وشعارات براقة،
وتعصب للعرق واللون (شاهدناها منذ أشهر في أميركا)
وشراء للذمم بالمال وعنصرية واضحة
ٌ
والجنس والديانة بل والمذهب أيضاً ،وبذلك استحقت أن تكون وبك ّل جدارة نموذجا ً سيئا ً وفاشالً
للحكم الطغياني اإلستبدادي المليء بالفساد حتى الثمالة.

أميركا ليست ديمقراطية كما تزعم

تحدث الكثير من المحللين السياسيين في العالم عن «وهم الديمقراطية األميركية» التي
تسير في طريق مظل ٍم بسبب عدة عوامل تجعل الواقع السياسي واالقتصادي في الواليات
المتحدة األميركية بعيدا ً عن الصورة المثالية التي يُر َّوج لها عبر التأكيد على «القيم الديمقراطية
األميركية» ،والدستور األميركي ،واآلباء المؤسسين.
يتحدَّث الكثيرون في العالم عن واقع سياسي غير ديمقراطي في أميركا ،لكن مع ترويج «الدولة
األقوى في العالم» للديمقراطية ونشرها في دول «العالم الثالث» ،يكون من السهل اتهام من ينتقد
السياسة األميركية و ُمحدّداتها بـ «اإلرهاب» أو «الشيوعية» .لكن أن ُتقدم هذه االنتقادات دراسة
من جامعة «برينستون» األميركية فهذا ما يجعل لألمر أهمية خاصة.
عمل أستاذ في جامعة «برينستون» (مارتن غايلنز) وأستاذ في جامعة «نورثويسترن»
(بينجامين بيج) على تحليل النظام السياسي األميركي اعتمادا ً على  4نظريات في تحليل نظام
الحكم وطبيعة جماعات المصالح التي تحكم القرارات السياسية.
ببساطة تقول الدراسة :يحكم أميركا مجموعة من النخب التي تسيطر على الثروة والسلطة،
وليس للمواطن العادي أثر كبير في السياسة.
يشعر الكثير من المواطنين في العالم اآلن أنّ النظام «الديمقراطي» المبني على الرأسمالية
الغربية ال يعطيهم إمكانية المشاركة الفعَّ الة في السياسة ،ما لم يكونوا من مجموعات تملك ثرو ًة
أو نفوذاً.
لكن البحث يطرح هذه الفكرة اعتمادا ً على دراسة حوالي  1800قرار سياسي أو تغيير في
سياسات الحكومات األميركية على امتداد  25عاماً ،وتحليل ما جرى تنفيذه بالفعل مقارن ًة بما
قال أغلب المواطنين األميركيين إنهم يريدون تنفيذه ،ثم يصل الباحثان إلى نتيجة تقول إنّ
المجموعات صاحبة النفوذ والثروة غالبا ً ما تستطيع تمرير السياسات والقرارات التي ترى أنّ

الحكومة يجب أن تنفذها عبر دوائر السياسة ل ُتترجم في النهاية إلى واقع فعلي.
لكن ماذا يحدث حين يريد أغلب المواطنين قرارا ً أو تغييرا ً في سياسات بالدهم؟
إنهم يخسرون الرهان غالباً .إذا لم يكن من بين المؤيدين للقرارات مجموعة من النخبة
االقتصادية فلن يم ّر إلى واقع األميركيين مهما كانت نسبة المواطنين التي تؤيدها.
يتمتع األميركيون بالكثير من مميزات النظام الديمقراطي ،مثل االنتخابات وتداول السلطة،
وحرية التعبير واالجتماع ،والحرية االقتصادية .لكن السياسة األميركية تسيطر عليها مجموعة
قليلة من األغنياء أصحاب المال والنفوذ ،مما يدفعنا إلى القول إنّ ادّع��اء أميركا بأنها تتمتع
فاألصح القول إنّ في أميركا كثير من الحرية
بمجتمع ديمقراطي هو أمر مبالغ فيه وغير صحيح،
ّ
وقليل من الديمقراطية.

المعتدلة في سورية إال أحد األمثلة على الوسائل واألساليب الملتوية التي تتبعها الواليات المتحدة
لتحقيق أهدافها وتدمير الدول ذات السيادة التي ترفض الرضوخ لها.
ولقد شاهد العالم إقدام عناصر من الشرطة األميركية خالل األشهر القليلة الماضية على قتل
عدد من الشبان المتحدّرين من أصول أفريقية ما أدّى إلى إثارة احتجاجات كبيرة طالبت بتحقيق
العدالة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.
لتصب جا ّم جنونها
وقد استغلت اإلدارات األميركية المتعاقبة هجمات الحادي عشر من أيلول
ّ
على دول العالم وعلى األميركيين أنفسهم دون رادع أخالقي أو إنساني ودون اعتبار للقوانين
المحلية او الدولية وش ّنت الحروب والغزوات على دول عدة بما فيها العراق وأفغانستان وقتلت
وما زالت تقتل آالف البشر من اجل الهيمنة والسيطرة على صناعة القرار العالمي.

أميركا تشبه الديمقراطيات الهشة

الديمقراطية األميركية الحقيقة القبيحة

نشرت مجلة «فورين بوليسي» األميركية مقاال ً لرئيس منظمة الديمقراطية الدولية ،إريك
بجورنلند ،اعتبر فيه أنّ البالد (الواليات المتحدة) باتت تشبه «الديمقراطيات الهشة» ،مح ّمالً
الرئيس دونالد ترامب المسؤولية.
وقال «بجورنلند» إنّ مهاجمة ترامب للعملية اإلنتخابية باعتبارها مز ّورة ورفض االلتزام بقبول
النتائج ،جعلها تشبه بشكل متزايد تلك التي تجرى في الديمقراطيات الهشة والدول االستبدادية،
وذلك «من واقع خبرتي ،فقد قدت أو أدرت حوالي  40عملية مراقبة انتخابات في  22دولة على
مدار أكثر من  30عاما».
وأوض��ح الخبير األميركي« :في الديمقراطيات الحقيقية الراسخة ،ال يهاجم المنافسون
السياسيون عموما ً قواعد العملية أو نزاهتها ،أو يتهمون المرشح المعارض أو السلطات االنتخابية
بالغش أو تخويف الناخبين أو تهديدهم بالعنف».
وتابع« :من ناحية أخرى ،في البلدان األق ّل ديمقراطية تماماً ،تكون الشكاوى حول االحتيال
واإلنصاف أمرا ً روتينياً ،وغالبا ً ما يكون العنف  -أو التهديد به  -متض ّمناً .وهذا يؤدّي إلى تقويض
ثقة الجمهور في االنتخابات وفي الديمقراطية نفسها».
ومثال آخر هو مصر ،التي أضاعت فرصة التحرك نحو ديمقراطية حقيقية منذ ثورتها عام
 ،2011حيث ت ّم الطعن في نزاهة ك ّل عمليات التصويت في سلسلة من عمليات االقتراع.
وفي االنتخابات الرئاسية بأفغانستان في عامي  2014و ،2019رفض المرشح عبد الله عبد
الله التنازل للفائز المعلن ،الرئيس أشرف غني ،مما دفع البالد إلى أزمة سياسية.
وفي أسوأ الحاالت ،يمكن أن تؤدّي مزاعم تزوير االنتخابات إلى موجة من العنف ،كما حدث في
كينيا في عام  ،2007حيث قتل حوالي  1400شخص ،بحسب الكاتب ،الذي قال إنه وعلى الرغم
من أنّ الجولة األخيرة في كينيا شهدت قدرا ً أق ّل من العنف ،إال أنّ األحزاب الخاسرة اشتكت مرة
أخرى من سرقة االنتخابات.
وعلى غرار المنافسين السياسيين في البلدان غير الديمقراطية ،شكك الرئيس ترامب بقوة في
مصداقية العملية .وخالل المناظرة الرئاسية في  29أيلول ،على سبيل المثال ،ادّعى ،بدون دليل،
أنه «سيكون هناك احتيال كما لم تروه من قبل».

ديمقراطية مز ّيفة

أكد الكاتب والبروفيسور األميركي بول كريغ روبرتس أنّ الواليات المتحدة ما زالت تستخدم
شعارات الحرية والديمقراطية المزيفة للتدخل السافر في شؤون غيرها وش ّنها الحمالت العسكرية
التجسس الواسعة ليس فقط على األميركيين
والغزوات في دول أخرى فضالً عن قيامها بعمليات
ّ
بل على المدنيين في جميع أنحاء العالم.
وأوضح روبرتس أنّ الواليات المتحدة تستم ّر في محاوالت تسويق نفسها كبلد ح ّر لكنها على
ّ
بغض النظر
أرض الواقع ال تتردّد في غزو وتدمير بلدان أخرى استنادا ً إلى ادّعاءات ومزاعم كاذبة
عما تخلفه حمالتها التوسعية من قتل وتشريد لماليين األبرياء.
وليست التنظيمات اإلرهابية الموالية لواشنطن بما فيها تلك التي يطلق عليها تسمية المعارضة

هو عنوان لصحيفة أميركية كبرى عنونت به مقالتها األخيرة ،لما حصل ويحصل داخل المجتمع
األميركي واستحقاقات «ديمقراطيته» ،خصوصا ً بعد أيام على الهجوم الرعاعي والغوغائي على
مبنى الكابيتول األميركي «الكونغرس» والذي أظهر الوجه الحقيقي للديمقراطية في الواليات
المتحدة ،وال��ذي من المفترض ان يكون (الكونغرس) رم��زا ً للديمقراطية الشعبية وعراقتها
وأعرافها! لذلك فإنّ حقيقة ال ُقبح في الديمقراطية الخارجية األميركية يقوم على:
 مصادرة قضايا الشعوب العادلة وحقوقها المشروعة وابتزازها سياسيا (بالفيتو األميركيوصفقاته).
 التدخل السافر والوقح في الشؤون الداخلية ل��دول ذات سيادة كاملة ،بهدف تركيعهاوابتزازها ،لتتوافق مع المصالح األميركية واإلسرائيلية.
 الحصار والتجويع والعقوبات االقتصادية وسن قوانينها اإلجرائية ،كشكل من اشكال الحرباالقتصادية الظالمة على الشعوب في لقمة عيشها.
 صناعة وتجهيز اإلرهاب الدولي والعابر للقارات ،ودعمه ماديا ً ولوجستياً ،واإلشراف علىحمايته وتنقالته حسب الطلب والمصلحة ،أمثال( :إسرائيل وداعش والقاعدة وقسد وغيرهم
كثير).
 صناعة القتل البيولوجي والجرثومي ،كشكل من أشكال إعادة إنتاج نظريات وفلسفات(بنتام وجون ميل ونيتشه وفوكوياما وغيرهم من رموز الرأسمالية المتوحشة) من ُم ّ
نظري
فلسفة المنفعة الشخصية والمجتمعية األنانية ،وها هو ترامب يمثل األصولية العالمية الجديدة
وفلسفتها المستحدثة.
 سرقة ونهب ثروات القارات السوداء والبيضاء من خالل إنتاج أدوات االحتالل والوصايةالحديثة «للديمقراطية األميركية والغربية» عموماً ،وعلى سبيل المثال ال الحصر :تعتبر فرنسا
من أكبر الدول إلحتياطي الذهب في العالم ،وهي ال تمتلك مناجم للذهب؟! فمناجمها موجودة في
مالي ودول أفريقية أخرى؟!
أما حقيقة القبح في الديمقراطية األميركية الداخلية فيقوم على:
ّ
بغض النظر عما هو مكتوب في دساتيرهم وقوانينهم.
 التمييز العنصري بك ّل تالوينه، إنتاج وتمويل منظمات نازية وفاشية جديدة ،لالنقضاض على ما تبقى من الديمقراطيةالمزيّفة.
 تحويل وزارة الخزانة األميركية وصندوق البنك الدولي الى عصا غليظة ،في االبتزاز والضغطوالتجويع والحصار لمن يخالف مصالحهم وسياساتهم.
 بناء وتشييد العوازل والجدران واالسيجة االسمنتية ،في وجه المهاجرين المل ّونين ،وتشريدالعائالت المهاجرة بين داخل الجدار وخارجه ،وهذا المفهوم األميركي االمثل لحقوق اإلنسان!
لك ّل من يتغ ّنى بالديمقراطية األميركية والغربية ،هذا وجههم القبيح ،ولك ّل المثقفين المتسلقين
والسياسيين المصابين بعمى األلوان ،والمغتربين عن أصالتهم الفكرية من «الحظيرة العربية
والشرق أوسطية» ،هذه الحقيقة القبيحة لديمقراطيتهم باعتراف ساستهم ومثقفيهم.
* باحث في العالقات الدولية

«يديعوت �أحرونوت» :هل تقع «�إ�سرائيل» في فو�ضى �شبيهة لما ح�صل في وا�شنطن؟
«ما حدث في واشنطن يمكن أن يحدث في إسرائيل
ُرسخون أقدام الزعيم
أيضاً»؛ ألن السياسيين الذين ي ِّ
الشعبوي ،الذي يهاجم أسس الديمقراطية من أجل
تحريض الغوغاء على الشغب ،موجودون في إسرائيل
ص إليه
مثلما هم موجودون في أميركا» .هذا ما خلُ َ
تحليل كتبه المراسل العسكري اإلسرائيلي رون بن
ييشاي في صحيفة «يديعوت أح��رون��وت» ،تعليقا ً
على «الهجوم العنيف الذي شنه مناصرون لترامب
على الكونجرس األميركي يوم األربعاء الماضي».
يرى بن ييشاي أنّ هذا الهجوم كان «نتيجة مباشرة
لالتحاد بين رئيس شعبوي يعاني من اضطراب شديد
في الشخصية وعشرات اآلالف من أتباعه الغاضبين
س ِر َقت منهم».
الذين يشاركونه االعتقاد بأنّ بالدهم قد ُ
ما جعل هذا االتحاد يصل إلى مرحلة االنفجار الشديد
– بحسب التحليل – هو :استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،وانتشار العبارات التحريضية ،واألخبار
الكاذبة ،ونظريات المؤامرة بسرعة خاطفة.
يتابع الصحافي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» :سمحت هذه
المنصات للشخص ال��ذي تو ّلى التحريض (يعني:
ترامب) بتعبئة الحشود ،مطالبا ً إياهم بالتدفق إلى
واشنطن ،ثم تأجيج غضبهم وتوجيههم – في توقيت
مقصود دون أدنى ّ
شك – صوب مبنى الكابيتول (المقر
الرئيس للسلطة التشريعية االتحادية)؛ حتى يعرقلوا
الرقمي،
التصديق على فوز بايدن .لكن هذا الوحش
ّ
ال��ذي ال يف ّرق بين الخير وال��ش��ر ،وال بين الحقيقة
واألكاذيب ،انتفض ض ّد مَن صنعوه ،على ح ّد قول بن
ييشاي.

قادة الحزب الجمهوري
مشاركون في المسؤولية

بخالف الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب،
والبلطجية العنيفين الذين ارتكبوا أعمال الشغب
باسمه ،يوجه بن ييشاي أصابع اللوم إل��ى قادة
الحزب الجمهوري ،الذين كان بإمكانهم قراءة ما يكتبه
على «تويتر» ،ليعلموا أنه ينفصل عن الواقع .وعلى
الرغم من أنهم كانوا يدركون مدى خطورته ،فإنهم لم
يُح ّركوا ساكنا ً لمنعه.
كثير من ه��ذه القيادات ،حتى زعيم األغلبية في

مجلس الشيوخ المنتهية واليته ميتش ماكونيل ،أيدوا
عالنية مزاعم ترامب الكاذبة ،وخلعوا عليه ردا ًء وهميا ً
س ِر َقت
من الشرعية عندما أص ّر على أنّ االنتخابات قد ُ
منه.
بصنيعهم ذاك ارتكب ه��ؤالء القادة الجمهوريون
أكثر من مجرد تشجيع الرئيس ،إذ شجعوا أيضا ً
أكثر مناصريه تطرفاً .طرق مسامعهم تحريضه على
العنف في ك ّل تجمع ،لكنهم إما أيدوا مزاعمه أو التزموا
الصمت خوفا ً من أن يعاقبهم المتعصبون اليمينيون
والمتطرفون اإلنجيليون في صناديق االقتراع.
ما يثير سخرية بن ييشاي في هذا المشهد هو أنهم
سمحوا للرئيس الذي يعرفون أنه غير مستق ّر ذهنياً،
وله سوابق مثيرة للجدل حتى قبل وقت طويل من
ان��دالع أعمال العنف ي��وم األرب��ع��اء؛ إذ أنكر وجود
جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة
مئات اآلالف من األميركيين.
يعلِّق الصحافي اإلسرائيلي على هذا النهج قائالً:
«لقد ع َّرضوا الديمقراطية للخطر؛ لينقذوا أنفسهم».
ويتابع قائالً« :يسمح التعديل الخامس والعشرين
من دستور الواليات المتحدة بإقالة الرئيس عندما
يصبح غير الئق لالضطالع بمهام المنصب .لكن زعماء
الجمهوريين رفضوا التمسك بهذا التعديل ،بينما
كان ترامب يشجع أنصاره ،وهم يعيثون فسادا ً في
القاعات والمكاتب وغرف الكونغرس».

سوابق ترامب المثيرة للجدل
منذ ترشحه للرئاسة

كتب القائد األعلى (ترامب) تغريدة على «تويتر»
قال فيها« :أنا أعرف ألمَك ،وأعرف األذى الذي تع ّرضت
ل��ه» ،بعدما رفض استدعاء الحرس الوطني إلنهاء
أع��م��ال الشغب (واشنطن العاصمة ليست والي��ة،
وبالتالي فإنّ معظم أجهزة إنفاذ القانون فيها تخضع
لسيطرة الحكومة االتحادية).
ثم حث ترامب الغوغاء بلطف على «العودة إلى
منازلهم ،يرافقهم الحب ويصحبهم السالم»؛ بلهجة
وال� ٍد يوبخ طفالً شقيا ً على سلوكه الذي لم يتجاوز
االعتدال إال قليالً .هذا هو الرجل نفسه ال��ذي طالب
بتعبئة الحرس الوطني لمواجهة المتظاهرين الذين

خرجوا في ربوع البالد احتجاجا ً على قتل الشرطة
للمواطنين السود ،حسب ما جاء في المقال.
ُي َذ ِّكر بن ييشاي القراء بأنّ ترامب بدأ في إضفاء
الشرعية على عنف اليمينيّين منذ بدايات دخوله
البيت األبيض .بل حتى أثناء حملته االنتخابية رفض
إدانة المزاعم المجافية للمنطق التي ادّعت أنّ منافسته
السياسية هيالري كلينتون كانت عضوا ً في عصابة
شاذة تتح ّرش جنسيا ً باألطفال داخل قبو مطعم بيتزا
في العاصمة .وطالب ترامب باعتقال هيالري ألنها
استخدمت حساب بريد إلكتروني غير آمن ،وشارك
حشدا ً من أنصاره حين صرخوا« :احبسوها».
وبعد أن ارتكب اليمينيون المتطرفون والنازيون
الجدد أعمال شغب في مدينة شارلوتسفيل بوالية
فيرجينيا في عام  ،2017أص� ّر ترامب – بعد مقتل
متظاهر خرج احتجاجا ً على أعمال العنف ،وهتاف
الغوغاء «لن يح ّل اليهود محلنا» – على وجود «أناس
طيبين على كال الجانبين».
كما رفض ترامب ارتداء الكمامة عندما بدأت جائحة
ف��ي��روس ك��ورون��ا تنتشر ف��ي جميع أن��ح��اء العالم،
ضاربا ً ع��رض الحائط بتأكيد الخبراء الطبيين أنّ
ارتداء الكمامة هو الطريقة األكثر فعالية لمنع انتشار
الفيروس .وبإنكاره وجود المرض ،أيد مثيري الشغب
الذين ارتكبوا أعمال عنف واقتحموا مق ّر مكتب حكومة
والي��ة ميتشغان غضبا ً على فرض ارت��داء الكمامات
هناك.

ما السر وراء التراخي األمني؟

في ضوء هذه السوابق يرى بن ييشاي أنّ اقتحام
الكونغرس كان سلوكا ً متوقعاً ،ويصف السهولة التي
اقتحم بها الغوغاء مبنى الكابيتول بأنها غير مقبولة
وتستدعي التحقيق وتتطلب تفسيراً.
صحيح أنّ سلطات العاصمة والجهات التي لديها
صالحيات قضائية في ال��ج��وار ح��ذرت السكان من
االبتعاد عن مناطق الشغب لتج ّنب العنف ،كما اتخذت
بعض مباني المكاتب والمتاجر احتياطاتها في وقت
مبكر وأغلقت نوافذها وأبوابها ،لكن لم يكن هناك ما
يكفي من قوات الشرطة لص ّد حشود الشغب في جادة
بنسلفانيا ،وفي مبنى كابيتول هيل.

يتساءل ب��ن ييشاي ع��ن السر وراء ه��ذا الغياب
األمني :ألم يكن معقوال ً أن تتع ّرض قاعات الكونغرس،
منارة الديمقراطية األميركية ،للهجوم؟ هل كانت هناك
مؤامرة لمنع اتخاذ اإلج��راءات المناسبة؟ في مقابل
ه��ذا التراخي األمني ،يسترجع الصحافي لألذهان
صورة قوات الحرس الوطني التي تمركزت أمام نصب
لنكولن التذكاري في شهر يونيو (حزيران) تصديا ً
الحتجاجات «حياة السود مهمة».

استعدوا لألسوأ ...في «إسرائيل»
أيضا ً

يطالب الصحافي اإلسرائيلي بمحاسبة المسؤول
عن هذا التقصير في أداء الواجب ،ويرى أنّ األحداث
التي ّ
تكشفت توفر دليالً على أنّ األمور حين تكون قابلة
لالنزالق إلى ما ال يُحمَد عقباه ،فإنها ستنزلق على

األرج��ح ،وبالتالي يتعيّن على السلطات االستعداد
دائما ً لألسوأ.
ويتابع بن ييشاي :ال ينبغي أن تقتصر االستفادة
من تلك األحداث التي وقعت أمام أعين العالم بأسره
على النظام السياسي األميركي؛ ذلك أنّ السياسيين
الشعبويين والجماهير الجامحة منتشرون في أماكن
أخرى .وهم أيضا ً منتبهون للتغريدات ومقاطع الفيديو
التي ينشرها قادتهم.
يختم الصحافي اإلسرائيلي تحليله بالقول« :ليس
جديدا ً على العالم رؤية السياسيين الذين يستغلون
القادة الشعبويين لتحقيق مصالحهم ،ويسهلون
هجومهم على الديمقراطية وأوصيائها .يجب على
سياسيينا في «إسرائيل» أن ينتبهوا .يتعيّن عليهم
إدراك إلى أيّ مدى يمكن أن يكون المنحدر زلقاً .وأنّ
ما ح��دث في واشنطن يمكن أن يحدث في إسرائيل
أيضاً».
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ثقافة وفنون

لطيف غرير ٌ
رائد بالموهبة والتمثيل و�صارم في الأداء ..بانتظار الفر�صة عربي ًا
} رنا محمد صادق

في عالم يتنازع فيه الخطأ والصواب ،وتتصارع فيه مفاهيم حب
ال��ذات والتواضع على حافة «األن��ا» يبقى الطرح األصعب لمن يترك
بصمة في قلوب الناس والمتابعين .ازدادت هذه المفاهيم تناقضا ً مع
احتالل تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي الحياة اليومية ،حيث
باتت أكثرية الناس تعتمد عليها لمتابعة األخبار والموضة ،التس ّوق
والتجارة ،والشهرة وكسب الرضا.
هذا الج ّو االجتماعي الجديد مع ّقد وواس��ع يتطلّب الحذر والذكاء
للوصول إلى الهدف ،وما دامت جائحة كورونا تفرض هذه االستثناءات
فال بد من استغالل المواقع بالطريقة األص��ح ،ل��ذا يسعى أصحاب
المواهب اليوم للوصول إلى النجاح عبر بابه الواسع رغم مشقاته
ومتاعبه .عالم النجاح ضيّق ويُصعب على أصحاب القلوب الضعيفة
اختراقه لم يصعب على لطيف غرير ،الوجه اإلعالني السوريّ المغترب
الذي ح ّقق مؤخرا ً العديد من النجاحات في مجال التمثيل ،اإلعالن،
الموضة والتدريب.
لديّ قناعة ،بأن مَن يعمل بج ٍّد َ
يلق ،ومَن يتعب يصل ،فلطيف ،ففضالً
عن أنه لطيف المظهر والخلق ،فهو استطاع أن ينسج من موهبته خيوطا ً
لطريقه الطويل ،وسمحت له الفرصة بالعمل في مجاله في بالد االغتراب
كي يظهر الصورة الحقيقيّة لسورية وبالد الشرق التي تسعى دول
العالم أجمع على تشويهها.
ه��ذا الشاب الموهوب ،ال��ذي يحمل في جعبته اإلب���داع السوريّ
الفني بعيدا ً عن أهله وناسه،
والموهبة بالفطرة أبى أن يحقق هدفه
ّ
ونجح في األداء والتميّز والتواصل مع الجمهور.
لطيف غرير مثال على الحريّة الفنيّة والصورة الجميلة والتقديم ،في
زمن ق ّل فيه الموهوبون!
فلك المجال الفني والموضة متش ّعب وصعب ،كيف تم ّكنت من خوض
تجارب إعالمية بس ّن مبكرة .وما هو برأيك س ّر النجاح في هذا المجال؟ أهو
التواضع أم الخبرة؟
اإلص��رار والتصميم مفتاحان للنجاح .في هذا المجال يعتمد على
الذات بداية ثم الخبرة واألداء وكيفية الوصول إلى الجمهور من خالل
ما يقدّمه .لذا أقول دوما ً إن اإليمان في نفسك وقدراتك وعدم السماح
للناس السلبيّة من التأثير عليك أو التشويش عليك والعمل كل يوم كي
تكسب خبرات جديدة .فلديّ طريقة اتبعتها وأنصح مَن يريد النجاح
باتباعها؛ وهي أنني أكتب ما أحلم به وأطمح له على وأرددها كل يوم
حتى أحققها ،فهي ال ب ّد أن تتحقق في يوم من األيام وتتحول الى حقيقة
مع السعي والمثابرة ،فنحن مَن نصنع كل شيء في باطننا للوصول الى
أهدافنا .واألهم هو ذلك التفكير االيجابي ومحاولة الوصول إلى المبتغى
والتركيز على تطوير النفس كل يوم من دون مقارنة مع اآلخرين .فأنا
أتبع طريقتي الخاصة بكوني شخصا ً يقدّم عمله بعيدا ً عن التقليد.
َمن هو لطيف غرير؟ أخبرني عن بداياتك.
ول��دت في  .1990أن��ا من عائلة رياضيّة وال��دي ف��ؤاد غرير نجم
الثمانينيات العب منتخب سورية الوطني .انضممت إلى نادي الكرامة
السوري عن فئة الصغار ثم الشباب ،لكنني لم أكمل مسيرتي الرياضية
لكنني لم أتخاذل يوما ً عن ممارستها .انتقلت بعدها للعيش في مصر
كنت أعمل كمدير محل ألبسة لعشقي للموضة وعندها وجدني مخرج
مصريّ عرض علي إعالنا ً تابعا ً لشركة مياه غازية ،ومذ ذاك الوقت
دخلت عالم التصوير والكاميرا واإلع���الن .أه��وى متابعة كل ما هو
جديد في المجال الفني والموضة وأتابع عن كثب كل ما هو جديد ،لذا
أنشأت صفحتي الخاصة على موقع االنستغرام عام  ،2013قدّمت فيه
وتمسكت بذلك وأعمل
محتوى من أعمالي في مجال اإلعالن والموضة
ّ
يوميا ً بج ّد حتى أنال ما أريده .نسب المتابعة على صفحاتي ح ّفزتني

مهما و�سل الإن�سان اإلى مبتغاه يبقى الحلم الأقرب اإلى القلب هو الوطن.
الفني يجذب المتابعين من كل اأنحاء العالم.
التم ّيز في العمل
ّ
لالستمرار .عام  2015عدت إلى سورية بسبب وفاة أخي طارق غرير
توجهت إلى
العب منتخب سورية للناشئين عن عمر  ،15بعدها بفترة ّ
أوروبا سعيا ً وراء حلمي .هناك ،عملت مع شركة « »Balrالهولندية
العالمية الرياضية وشركة « »Athletik Greensللمكمالت الغذائية
النيوزلندية العالمية وشركة «  »fittesteاأللمانية للوجبات الصحية
وبنك « »Lanistarاالنجليزي واكتسبت خبرة في مجاالت عدة.
أما حاليا ً فأقوم بتصوير عمل جديد في هوليود وهو فيلم رعب بعنوان
‘’  ،« someone Dies Tonightوالفيلم لم يحدّد متى سيُع َرض
عالميا ً بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
تهوى التمثيل وتطمح إلى األعلى ،فما هي طموحاتك؟
نعم أهوى التمثيل وأتمنى إتاحة الفرصة أمامي في العالم العربي
من منبر غني عن التعريف مثل الدراما السورية الغنية عن التعريف أو
المسلسالت اللبنانية التي اعتبرها من أبرز المنابر في اإلنتاج الدرامي.
إضاف ًة إلى ذلك أتابع كثيرا ً األعمال الفنية والموسيقية العربية والفيديو

افر�صوا درب المقبرة بال�صجاد الأحمر

} سنا فنيش*
سأتحدّث عن وطن ،ح ّكامه دجالون…
مواطنوه يحتضرون…
عن بلد يجمع القواسم المشتركة وتحكمه زمرة
تصارع بعضها على تقطيع قالب الجبنة.
وطنٌ تفشى فيه وبا ُء ال يمي ُز بين دين وآخر وال منطقة
أو أخرى ،يحصد من يستهتر ويعفي مَن يتقي شره..
لبنان بلد ال��ح��رف المكسور على عتبة البيوت
المنكسرة
حسرة على وطن ال توجد فيه مقوّمات الصمود .
بلد األرز الشامخ مقابل طأطأة الرؤوس.
أي مفارقة فيك يا وطن ،جمعت كل تناقضات الدنيا
ومفارقاتها تلتقي حيث ال يكون مكان للقاء…
وطن أخباره حزينة ومخيفة وإعالمه هرج ومرج
ودس وكذب…
ّ
وطن يحكمه الطغاة ،والطغاة ال يصنعون مواطنين
أو وطنيين بل يصنعون منافقين وكاذبين ينهشون
ببعضهم البعض.

وطن بال كهرباء بال ماء بال دولة مدارسه ال تد ّرس
وجامعته ال تجمع
وطن اغتصبوا سماه تحت شعار كلنا للوطن
وطن تن ّكر لمواطنيه فذبحوه وجلدوه من أعلى الهرم
الى أسفله وهم يتباكون عليه حرقة.
وطن أجاد فيه الحاكمون فن التمثيل على شعبه.
وبيع الكالم ولم يكن يوما ً ممثالً حقيقيا ً له حيث
وجب التمثيل .
نعم وأل��ف نعم سأبقى وطنية بانتمائي الحر،
إنسانية بتج ّذر اإلنسان في رحمة الله…
ولكن عذراً،
سأنكر انتمائي لبلد عاث فيه الفساد ،وأصبح ملعبا ً
لقتل العباد ،أكل الفاجر مال التاجر والتاجر قضم لقمة
المواطن ولم يهضمها إال بجرعة من دماء مسفوك.
اليوم نعيش أكثر مراحل حياتنا بؤسا ً وتخلفا ً
وظالما ً وقهرا ً
ها أنذا… أنعى إليكم وطني الجريح الذبيح
أرجوكم أفرشوا درب المقبرة بالسجاد األحمر.
* رئيسة تحرير «سنا « TV

�إ�ضاءة

كليبات وأسعى للمشاركة بتلك الفيديو كليبات ،خصوصا ً في لبنان
وسورية ،ألن مهما وصل اإلنسان إلى مبتغاه يبقى الحلم األقرب إلى
القلب هو الوطن.
�ت ل�ل�ن��اس وت �ب��ادر إل��ى تلبية
تسعى إل��ى ت�ق��دي��م ال�م�س��اع��دة أي�ن�م��ا م��ا ك�ن� ُ
احتياجاتهم ،برأيك الوجه اإلع��الن��ي والمشهور عليه أن يسعى دائ�م�ا ً الى
استحسان الناس وعطفهم؟
نعم ال ب ّد من مساعدة الناس ،وكلّما كنتُ قريبا ً من الناس أكثر نجحت
أكثر قدم المساعدة ألي شخص من دون استثناء ،كلّما ساعدت الناس
أتى إليك عشرة أضعاف .فنحن جزء من هذا المجتمع ونسعى لألفضل.
باالنتقال إلى عالم السوشيل ميديا ،برأيك هل هذا الفلك يخ ّرج نوعا ً جديدا ً
من الفنون؟
عالم السوشيال ميديا يفتح مجاالت كثيرة وواسعة .لكن إثبات
الموهبة هو العامل األبرز للبقاء واالستمرارية في الحقل الفني .إضافة
إلى أن التميّز في العمل يجذب المتابعين من كل أنحاء العالم.

علني لبيع جزء من مكتبة «�صيدة بومبادور»
مزاد ّ

أعلنت دار المزادات العلنيّة «كريستيس»
أنها بصدد ع��رض ج��زء من مكتبة «ماركيز
بومبادور» المعروفة ب� «سيدة بومبادور»
( )Madame de Pompadourوالتي
كانت ذات يوم شديدة النفوذ لدى ملك فرنسا
لويس التاسع.
ومن المق ّرر تنظيم المزاد في الفترة الممتدة
من  14إلى  29كانون الثاني الحالي.
وكانت «سيدة بومبادور» قد جمعت مكتبة
ضخمة تض ّم مجاالت األدب والتاريخ والفلسفة
وأظهرت اهتماما ً كبيرا ً بالكتب الجميلة والحبك
المتقن.
وض� ّم��ت ه��ذه المكتبة عند تشتتها على
ال��م��زادات العلنية في السنة الموالية لوفاة
مالكتها ما ال يقل عن  35000كتاب.

وكانت «سيدة بومبادور» مستشارة للملك
وظلت نافذة لديه حتى توفيت ،وهي من أشار
عليه ،من بين أم��ور أخ��رى ،بتشييد ساحة
باسمه والتي أصبحت تدعى اليوم «ساحة
مونكورد» .كما اقتنت في العام « 1753قصر
أفريه» الذي أصبح اليوم «قصر األليزيه».
وولدت جان آنتوانيت بواسون ،وهو اسمها
األصلي ،عام  1721في باريس وتوفيت عن
عمر  43سنة في مدينة فرساي.
وأدخلتها بعض ال��ع��الق��ات إل��ى البالط
ليكتشفها الملك لويس ال��  15ويق ّربها ويخلع
عليها أفضل العطايا واألل��ق��اب ،من ضمنها
إقامة «بتي تريانون» وأرض «بومبادور» التي
أصبحت ماركيزتها ثم دوقتها.

إضافة إلى عالم األزياء والتمثيل أنت مد ّرب وكوتش ،كيف تجمع بين مهنة
عرض األزياء والتدريب الرياضي؟
من وجهة نظري ،عندما تكون عارض أزياء ال ب ّد من أن يكون لديك
جسم رشيق متناسق ورياضي ،وأظن أن الموضة والرياضة يك ّمالن
بعضها البعض.
العمل على تطوير الذات أمرا ً مهما ً للنجاح واالستمرار ّية لتقديم صورة
حسنة عن بلدك في االغتراب .ماذا تقول لسورية؟
كل الكلمات ال ِّ
تكف لوصف حبي لوطني سورية الحبيبة ،أتمنى بيوم
من األيام العودة إليها وأقبّل ترابها .يزيدني كسوري وعربي من اإلصرار
ألقدّم ك ّل ما لدي في الخارج لرفع اسم سورية.
أعمالك المتسقبلية.
كما سبق وأشرت لكِ أقوم بتصوير عمل جديد في « »Hollywood
يتم تصويره في كرواتيا وهذا الفيلم هو فيلم رعب سيعرض قريبا ً وهو
بعنوان « . »someone Dies Tonight
تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن متابعة أعمال لطيف غرير على صفحاته
اآلتية:
Instagram: Latif_ghrir
Facebook: Latif.official
YouTube: Latif Ghrir

إن�صاني
اإ�صدار كتاب ال�صلوك ال
ّ
وال�صحة النف�ص ّية عن الهيئة العامة ال�صوريّة

} رشا محفوض
يتناول كتاب (السلوك اإلنساني والصحة
النفسية) الصادر حديثا ً عن الهيئة العامة
السورية للكتاب للدكتور معمر نواف الهوارنة
أهمية الصحة النفسية للفرد لتحقيق القدرة
على ال��ت��واص��ل وال��ن��م��و المعرفي والنفسي
واالجتماعي.
وج��اء الكتاب على ص��ورة دراس���ة علميّة
مستفيضة إذ يبحث في  407صفحات وعبر
 11فصالً طبيعة السلوك اإلنساني والعوامل
المؤثرة فيه وأسباب األزمات النفسية وعالقتها
باإلحباط والفرق بين االضطرابات النفسية
واألم��راض العقلية ،مخصصا ً فصوال ً بأكملها
ألكثر األمراض النفسية شيوعا ً من الوسواس
القهريّ واضطرابات القلق والرهاب والذهان.

كما يبحث الكتاب ب��أس��اس� ّي��ات السلوك
اإلنساني وط��رائ��ق ضبطه وتطويره إضافة
إلى اآلثار المترتبة على فقدان الشعور باألمن
النفسي وتوضيح كيفية محافظة اإلنسان على
صحته النفسية ليختتم بالحديث عن سبل
تأمين المناخ األسري والصحة النفسية لألبناء.
يذكر أن الكاتب معمر نواف الهوارنة حاصل
على درج��ة ال��دك��ت��وراه ف��ي اإلرش���اد والعالج
النفسي وله العديد من األبحاث والدراسات
واالختبارات النفسية ويشغل حاليا ً عمادة
كلية التربية في درع��ا وص��درت له مجموعة
مؤلفات في الصحة النفسية والعقلية منها (فن
الحوار ومهارات التواصل من منظور علم النفس
الحديث) و(الشخصية وانحرافاتها) و(تطور
النطق واللغة عند األطفال) و(عالم المخدرات
والجريمة بين الوقاية والعالج).

مكابـدات تعبـث بـروح �صـاعر

} الشاعر مصطفى بدوي  -المغرب
نهر الندم
ك���ان يعبث بالطمي ح��ي��ن ف��اج��أه مطر
وحنين..
الفراشات كلّها اشتعلت في صدره كما كانت
تقول له صديقته األلمانية في هايلدبيرغ ....
وانتحى جانبا ً ثم استوى على عرش الندم!
***

الجزيرة الخضراء
في شوارعها تذكر أحصنة وغبارا ً وخسارات
ال تحصى
أجهش في زاوية ما وصحا ال يفقه إن كان
هنا يوما ً أم شط به الهذيان !
***

طنجة
في حانة تط ّل على البحر
توسد صمته وارتقى مدنا ً من عطش
ّ
كانت رغ��وة الكأس ُتغري جموح أضلعه
الواهنة
وعلى وقع زخات المطر كان فاجنر يختفي
ويعود

ووحده الدبيب كان يج ّره نحو العدم !
***

أكاير
في مقهى «اداوتنان»
الليل
والريح
وبقايا مطر..
مطر على سفر
سفر من ضجر
ضجر في ضجر
في مقهى اداوتنان
تهاوت في صدره سنديانة خالها قطعة من
قمر !
***

عزلة
حجرا ً ..حجرا ً أشيدها
وف��ي الليل أخذها على رب��وة الصمت لي
عشيقة !
***

الريح
في مقتبل الغموض تنثني لوعة الحبر،
ت��رس��ي م��ك��ائ��ده��ا ع��ل��ى ف��ج��وة ف���ي ش��ق��وق

االستعارة ..
تمخر أنهارها الريح
يا ريح احترقي لتلوذ بك النايات
قال الشيخ وقد أدركه غسق العزلة
يا ريح !..يصيح  ،وال ريح ..
تتماوج في عينيه أناشيد صباه
فإذا بالغابات تشق أخاديد الوقت معالمها
..
تشرق من مهجته مدن شتى
وندوب الريح تتد ّلى من سقف الريح
تلك الريح ما زالت في أحشاء الريح تصيح..
وال ريح
***
كنت غارقا ً في مسامرة (اريك فروم) حين
تهيأ لي أن يدا ً تمتد الى الباب لتفتحه ..قفز
الرعب الى الباب فاذا بالضيف قصيدة!
***

في التيه
في التيه سماوات وبحار
صيادون وشحاذون وباعة عطر
في التيه سماسرة الشعر ونقاد كدالفين
محنطة بتوابل زائفة

في التيه فراشات نافرة وقصائد هاربة من
قيظ الحبر..
***
في ح ّد النثر والشعر
النثر رج��ل ارس��ت��ق��راط��ي ان��ي��ق يتقن فن
الخطابة لكنه يتر ّنح حين تفاجئه زخ��ات
االستعارات..
أم��ا ال��ش��ع��ر ف��رج��ل سكير وك��س��ول يكره
النهوض باكرا ً وليس من شأنه أن يغتدي
والطير ف��ي وكناتها ألن��ه كائن ليلي يحب
السهر لذا غالبا ً ما يُصاب بالزهايمر فيلوذ
باالستعارات..
تركيب :النثر والشعر ليس من سيرتهما
متوحدان
التعاقب كالليل وال��ن��ه��ار ..فهما
ّ
تماماً،ال برزخ بينهما كما قد يتهيأ لمن لم يخبر
جمرات شذاهما..
***

قرابين
يا بورخيس ،الخراف التي نحرها الرجال
الكلدانيون قرابين لألسطورة أقرب ما تكون
الستعاراتنا الممزوجة بنداءات الهباء..
الهباء الذي تصنعه يد الطمأنينة وجدية

المهرولين نحو المزاريب المض ّمخة ببعر
الحقائق الساذجة..
كم سيبدو مشهد السماء داكنا ً هذه األيام يا
بورخيس؟ واأللف التي صادفتها في القبو ما
زالت تؤرقني وترمم بصخبها األبكم ميازيب
أيامي!..
والخراف  -الخراف نفسها  -ما زالت تتوافد
سيوال ً وجماعات على استعاراتنا المنداة بدم
األوهام يا بورخيس!..
***

بعد أن أموت :
بعد أن أم��وت سيكون من ح� ّ
�ق العالم أن
يمسح باسمي مؤخرة قنفذ متوسطي ويقهقه
طويالً فوق قبري ويصفق للفرح شعرا ً ونثرا ً
ويعلق تعزيات كاذبة في حق رحيلي..
بعد أن أموت سيكون من ّ
حق الخسارات
أن تئد الوجع وتمدّد القولون على المشرحة
والسكانيرات بشتى فصائلها وتنويعاتها
لتتأكد أنها خسرت زبونا مخلصا ً من زبائنها
القالئل األشقياء.
بعد أن أموت هل ستبكيني الريح وتلعلع
في جنازتي األب��واق؟ أم أني سأمضي إلى
حتفي بعينين مطفأتين م��ن جلل الفراق

وسيتحلق حولي فقط نفر من أناس عرفتهم
وآخرين شيّعوني فقط من باب تزجية الوقت
وإكرام ميت ما ال يعرفون عنه شيئا ً ..
بعد أن أم��وت ستسأل عني ربما زاوي��ة
المقهى التي ألفتني طويالً  ..والغسق الدامي
ال��ذي اعتاد م��روري على عباءته كل يوم..
سيسأل ربما عني مخبر ما في الدروب الخفية
أو باعة (الغولواز) البسطاء ..سيسأل عني
سطح البيت والشجرة الوحيدة قرب الباب..
سيسأل عني ربما أيضا ً رجل الفراغ المجلل
بالهيبة التافهة..
بعد أن أم���وت ستذكرني اللغة بتأثر
ووجع بالغين ربما وتذكر كيف كنتُ أتزلج
على هضباتها بحرفية عالية أن لم أبالغ
كثيرا ً في مديح لغتي ..أما المجاز فقد يبكي
فتاه قليالً ليشرع في رك��وب قطار الساعة
العاشقة ..
بعد أن أموت سأجهش في س ّري قليالً ثم
أسلم جثتي للمنام الوديع ..أو هكذا خيل لي
وأنا أتمدّد شاهدا ً على الشاهدة.
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نهائي «ليبرتادوري�س»
بالميرا�س �إلى ّ
على ح�ساب ريفر بليت الأرجنتيني
��ي نهائي كوبا
بلغ بالميراس ال��ب��رازي��ل ّ
ّ
تخطيه
ليبرتادوريس فجر أمس األربعاء بعد
ريفر بليت األرجنتيني بصعوبة بالغة.
وانتهت مواجهة إياب نصف النهائي التي
أقيمت على ملعب براخو انتاريخا في مدينة
ساو بالو البرازيلية ،بفوز ريفر بليت ،0-2
وهذا الفوز ،لم يكن كافيا ً لألرجنتينيين ألن

مباراة الذهاب انتهت بتف ّوق بالميراس بثالثيّة
نظيفة على أرض ريفر بليت.
وعلى الرغم من إضافة  9دقائق على الوقت
األصلي إال أن النتيجة (2ـ  )0لم تتبدل فخطف
بالميراس التأهل ،رغ��م مطالبة ريفر بليت
بركلة جزاء في الثواني األخيرة ،لكن الحكم
تأكد من الوضعية من خالل الفار فاحتسب

�أخبار الالعبين والأندية واالتحادات
تسلالً على الضيوف.
وسينتظر بالميراس الفائز م��ن مجموع
المواجهتين بين بوكا جونيورز األرجنتيني
وسانتوس البرازيلي وذلك بعد مباراة إياب
نصف النهائي اآلخر ،أقيم فجر اليوم الخميس.
علما ً أن مواجهة ال��ذه��اب انتهت بالتعادل
السلبي في األرجنتين.

وك��ان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم
واالتحاد البرازيلي لكرة القدم ،أعلنا عن إقامة
المباراة النهائيّة لكوبا ليبرتادوريس في ستاد
ماراكانا الشهير بريو دي جانيرو ،يوم  30كانون
الثاني الحالي من دون حضور الجماهير.
وسبق لبالميراس أن حقق اللقب مرة واحدة
في العام .1999

أميركي بكرة ال�س ّلة للمحترفين
ك�أ �س �إيطاليا :ميالن يُق�صي تورينو بالبنالتي الدوري ال
ّ
أحبط نادي ميالن مغامرة ضيفه تورينو فوز ميالن على تورينو بنتيجة
الماضي 2.ـ صفر في جولة ا�ستعرا�ض ّية لدورانت وليبرون وامبيد
وتغلب عليه بركالت الترجيح بنتيجة  5ـ  4الدوري اإليطالي السبت

مساء الثالثاء الماضي في دور الستة عشر
لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم ليواصل ميالن
تقدّمه في البطولة.
وتأهل ميالن إلى دور الثمانية للبطولة الذي
يلتقي فيه الفائز من المباراة بين فيورنتينا
وإنتر ميالن بدور الستة عشر.
وأفسد ميالن محاوالت تورينو للثأر ،حيث
جاءت المباراة بينهما بعد ثالثة أيام فقط من

وكان قد انتهى الوقتان األصلي واإلضافي
بالتعادل السلبي ،ليحتكم الفريقان إلى ركالت
الترجيح التي حسمت التأهل لصالح ميالن.
وش��ه��دت الدقيقة  72ط��رد جانلويجي
دوناروما حارس المرمى األول لفريق ميالن،
وذل���ك خ�ل�ال ج��ل��وس��ه ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��ب��دالء
الحتجاجه على عدم احتساب ضربة جزاء
لصالح فريقه.

هدف بوغبا المت� ّأخر
ي�ضع يونايتد في ال�صدارة

انفرد فريق مانشستر يونايتد بصدارة
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم عقب
ف��وزه على مضيفه بيرنلي بنتيجة  1ـ صفر
خالل المباراة التي جمعتهما مساء الثالثاء
الماضي في الجولة الثامنة عشرة من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا
سجل
الفوز لالعبه الفرنسي بول بوغبا الذي ّ
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .71
ورف��ع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36
نقطة في صدارة الترتيب ،بفارق ثالث نقاط
أمام ليفربول ،في المقابل توقف رصيد بيرنلي

عند  16نقطة في المركز السادس عشر.
وفي المباراة الثانية ،انتزع إيفرتون فوزا ً
صعبا ً من وولفررهامبتون بنتيجة  2ـ .1
وتقدّم إيفرتون بهدف سجله أليكس إيوبي
في الدقيقة السادسة وتعادل وولفرهامبتون
بهدف سجله روبين نيفيز في الدقيقة  ،14ثم
سجل مايكل كين الهدف الثاني إليفرتون في
ّ
الدقيقة .77
وب��ذل��ك ،رف��ع إي��ف��رت��ون رص��ي��ده إل��ى 32
نقطة ف��ي ال��م��رك��ز ال��راب��ع ،وت��و ّق��ف رصيد
وولفرهامبتون عند  22نقطة ف��ي المركز
الرابع عشر.

تف ّنن الثالثي كيفن دورانت وليبرون جيمس
وجويل امبيد في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،وق��ادوا أنديتهم بروكلين نتس
ول��وس انجليس ليكرز وفيالدلفيا سفنتي
سيكسرز إلى تحقيق انتصارات الفتة.
سجل دوران���ت 34
وف��ي التفاصيل ،فقد
ّ
نقطة و 13تمريرة حاسمة ،فقلب تأخر فريقه
بروكلين نتس بفارق  18نقطة ليتغلب على
دنفر ناغتس .116-122
وأض���اف زميله ب���روس ب��وي��ن  16نقطة
متألقا ً بعد حلوله ب��دال ً من كايري إيرفينغ.
ولدى الخاسر (دنفر ناغتس) ،سجل العمالق
الصربي نيكوال يوكيتش  23نقطة ،لكنها لم
تكن كافية في ظل تفوق بروكلين  46-68في
الشوط الثاني.
وبخسارته السادسة في  11مباراة ،تراجع
دنفر الى المركز العاشر في المنطقة الغربية،
فيما حقق بروكلين فوزه السادس مقابل العدد
عينه من الخسارات.
وفي هيوستن ،حصد لوس انجليس ليكرز
ف��وزه التاسع في  12م��ب��اراة ،على حساب
روك��ت��س  ،100-117ليتربّع على ص��دارة
المنطقة الغربية.
وم�� ّرة جديدة ،كان النجم ليبرون جيمس
العالمة الفارقة في تشكيلة حامل اللقب،
فسجل  26نقطة و 8تمريرات حاسمة ،فيما
قدّم زميله النجم اآلخر أنتوني ديفيس اداء
دفاعيا ً رائعا ً مع  19نقطة و 10متابعات.
سجل «الملك» ليبرون
وفي الربع الثانيّ ،
سلة استعراضية من خ��ارج القوس ،عندما
س��دّد الكرة وأدار ظهره ال��ى الملعب قبل أن
تهبط في سلة الخصم.
ولدى روكتس ،تعاظمت أزمة الفريق ،فيما
قدّم نجماه جيمس هاردن ( 16نقطة) وجون
وول ( 10نقطة) أداء فرديا ً على حساب اللعب
الجماعي.
وف���ي ل��ق��اء آخ���ر ،تعملق الع���ب االرت��ك��از
الكاميروني جويل امبيد مسجالً  45نقطة
لفيالدلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على ميامي

هيت وصيف الموسم الماضي بنتيجة -137
 134بعد التمديد.
وخيّمت على المباراة غيابات ع��دّة بين
العبي الفريقين بسبب ك��ورون��ا ،فدفع كل
مدرب بثمانية العبين فقط ،وهو الح ّد األدنى
المفروض من الرابطة .والى نقاطه الغزيرة،
التقط امبيد  16متابعة ،فساهم في تحقيق
فريقه فوزه األول بعد  3خسارات.
وفي غضون  3دقائق و 30ثانية في الربع
الثالث ،سجل  14نقطة ليضع فيالدلفيا على
السكة الصحيحة ،ثم عادل في الوقت القاتل
 120-120قبل  4ثوان على نهاية الوقت.
أضاف في الوقت اإلضافي  12نقطة ،قبل أن
تحسم رمية بعيدة من الشاب داكوتا ماتياس
المباراة .وبرز مع الفائز داني غرين صاحب 9
ثالثيات في أعلى رصيد في مسيرته من خارج
القوس.
وغاب عن هيت نجومه جيمي باتلر وبام
أديبايو والسلوفيني غوران دراغيتش ،ما فتح
الباب أمام تايلر هيرو لتسجيل  34نقطة.
إجراءات مشدّدة في البطولة
قالت رابطة دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين ،إن على الالعبين البقاء في
منازلهم أثناء مباريات فرقهم داخ��ل الديار
وفي فنادق اإلقامة في المباريات الخارجية
خالل األسبوعين المقبلين على األقل مع إصدار
بروتوكوالت صحيّة جديدة تستهدف التقليل
من تأثير كوفيد -19على الموسم.
وأكدت الرابطة أن البروتوكوالت الجديدة،
ال��ت��ي سيبدأ سريانها على ال��ف��ور .وطبقا ً
ل��ل��ب��روت��وك��والت ال��ج��دي��دة ،يمكن لالعبين
والعاملين في الفرق مغادرة منازلهم لحضور
أنشطة متعلقة بالفريق والمران في الخارج
وأداء األنشطة الضرورية أو نتيجة أسباب
غير عادية .ويجب على الالعبين والمدربين
وض��ع كمامات طيلة الوقت أثناء وجودهم
خارج خطوط الملعب وفي غرف المالبس وفقا ً
للبروتوكوالت الجديدة التي وافق عليها اتحاد
الالعبين.
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ـ ق ّررت اللجنة التنفيذيّة في االتحاد اللبناني لكرة القدم ،وبناء على قرار اإلقفال التام الصادر عن
المجلس األعلى للدفاع ،بنتيجة االنتشار الواسع لجائحة كورونا ،إرجاء موعد اجتماع الجمعية
العمومية المقرر في  4شباط المقبل الى الثالثة من بعد ظهر الخميس في  25شباط ،وذلك في
فندق «موفنبيك».
ـ اجتمعت الهيئة اإلدارية لالتحاد اللبناني لليخوت برئاسة الكومودور ربيع سالم واألعضاء.
وق ّرر المجتمعون وباألكثرية الموافقة على ترشيح سالم النتخابات عضوية اللجنة التنفيذية
للجنة االولمبية اللبنانية ،والمق ّررة أن تقام في  21كانون الثاني الحالي ،وبتكليفه حضور
الجمعية العمومية.
ـ لن يترك مدربو الفرق الكروية اللبنانية العبيهم من دون تمارين طيلة فترة اإلقفال العام ،فهناك
من وضع برامج تدريبية يومية لالعبيه لاللتزام بها في المنزل وعن بُعد ،وذلك بهدف المحافظة
على الحد األدنى من اللياقة البدنية المطلوبة عند الالعبين ،وكي ال تستغرق فترة إعادة تجهيزهم
وتحضيرهم بدنيا ً وقتا ً طويالً مع عودة الحياة لبطولة الدوري.
ـ في سياق سعيه لتعزيز صفوفه قبل انطالق «سداسية» البقاء تحت األضواء ،أعلن نادي
التضامن صور تعاقده مع ثالثة العبين لبنانيين دفعة واحدة هم بالل الصباغ ومحمود علوية
واسماعيل حسين ،ومن المفترض أن يسهم هذا الثالثي بتحسين أداء الفريق بشكل عام ويحل
مشكلة العقم التهديفي الذي عانى منه «الصوريون» في المرحلة األولى ،حيث لم يسجلوا سوى
ثالثة أهداف في  11مباراة.

يجدد عقده مع �أهلي ّ
ال�سوري عمر ال�سومة ّ
ّ
جدة
لثالث �سنوات وقيمته  40مليون دوالر
أعلن النادي األهلي السعودي،
رسمياً ،تجديد تعاقد السوري عمر
السومة حتى العام  .2024ونشر
األهلي تغريدة عبر حسابه الرسمي
على »تويتر« ُتظهر السومة مع
رئيس النادي ،عبداإلله مؤمنة،
وهو يحمل قميص «الراقي» وعليه
رق��م  ،2024ليؤكد تجديد عقده
رسميا ً لمدة  3سنوات مقبلة بعد
فترة طويلة من المفاوضات بين
الطرفين.
وق��ال السومة ( 31عاماً) في
تصريحات لصحيفة »عكاظ« بعد
التجديد ،عن سر تأخر تجديده:
«كنا نتحدث قبل ذل��ك عن خطة
النادي خالل الـ 3سنوات المقبلة
وه��دف��ن��ا ه��و إس��ع��اد الجماهير،
وال��ح��م��دل��ل��ه ب��ع��د اس��ت��خ��ارة
واس��ت��ش��ارة وال���دي ووال��دت��ي ت ّم
التجديد ،ول��م يكن عندي رغبة
أت��رك األهلي وك��ان يهمني أعرف
خطة النادي مستقبال فقط واألمور
تبشر بالخير».
وكان »السومة« دخل الفترة الحرة
مع بداية شهر كانون الثاني الحالي ،حيث كان يحق له التوقيع ألي فريق آخر من دون العودة
لناديه.
وانضم »السومة« إلى صفوف النادي السعودي قادما ً من القادسية الكويتي ،في العام ،2014
ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين ،بعدما سجل  128هدفاً.
ويحتل األهلي حاليا ً المركز الثالث على الئحة ترتيب فرق ال��دوري السعودي للمحترفين
برصيد  22نقطة ،متساويا ً مع الشباب صاحب المركز الثاني ،ومتخلفا ً عن الهالل المتصدّر بفارق
نقطتين.
هذا ،وكشفت صحيفة «الرياضية» السعودية قيمة تجديد تعاقده .فالسومة سيتقاضى سنويا ً
 10ماليين و 650ألف دوالر ،أي  40مليون ريال سعودي تقريباً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الالعب سيحصل على زيادة مالية في العقد بالكامل ،تقدر بـ750
ألف دوالر ،موضحة أنه سيتقاضى  3.3مليون دوالر ،أي  12مليون ريال في الموسم ،بخالف
االمتيازات التي قد تصل إلى  3.8مليون دوالر في الموسم الواحد.

البيالرو�سية �سابالينكا ُتحرز
بطولة �أبو ظبي في التن�س
ت ّوجت البيالروسية ،أرينا سابالينكا،
بلقب بطولة أب��و ظبي اإلم��ارات��يّ��ة لكرة
المضرب ،بعد فوزها في المباراة النهائيّة
على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا،
بمجموعتين نظيفتين أمس األربعاء.
وحسمت سابالينكا النهائي بسهولة
بمجموعتين من دون مقابل ،بواقع2-6 :
و 2-6خالل ساعة واحدة ودقيقتين.
وه����ذا ال��ل��ق��ب ه���و ال��ت��اس��ع لالعبة
البيالروسية البالغة  22ع��ام��ا ً خالل
مسيرتها االحترافيّة بفئة الفردي للنساء.
في المقابل ،فشلت كوديرميتوفا ،البالغة 23
عاما ً بالتتويج بأ ّول ألقابها في وصولها األول لنهائي إحدى بطوالت الالعبات المحترفات.

إعداد :زينة حمزة عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

12

2
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4
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6

عمودياً:
1 .1إحدى جزر البحرين وأكبرها ،أمر عظيم
2 .2نهر في سيبيريا ،نوتة موسيقية ،من القوارض
3 .3كاهن ،مدينة إسبانية
4 .4أجور ،يح ّذران
5 .5طاولة الزهر ،أودية ،حرف عطف
6 .6بركان مشتعل في كوستاريكا ،حرف أبجدي مخفف،
حرف جر
7 .7وحي ،هدّت البناء
8 .8إنقادت إلى ،نوافق الرأي
9 .9در ،شاعر يوناني له أشعار تعليمية أدبية تعرف بـ»
األشغال واأليام»
1010من الحبوب ،يسيّجا
1111يدعمه ،لطعنا بالنار
1212أداة جزم ،مرفأ في إيرلندا الشمالية

1 .1خليج في تركيا جنوب البسفور
2 .2والية أميركية ،نكش الصوف
3 .3حرف نصب ،مدينة إيطالية ،أحد الوالدين
4 .4عتبت على ،حيوان خرافي
5 .5أقبّله ،يهدل الستار
6 .6مدينة عربيةّ ،
ذل ،ضعف
7 .7دولة عربية ،بارع
8 .8يعدد محاسن الميت ،يسكن برفقة
9 .9صاهر ،أمنح الهدية ،حب
1010ناسك متعبد ،كثير
1111حرف نصب ،رتبة عسكرية ،غير مطبوخ
1212عاصمة أوروبية ،غلى القدر ،مملكة عربية قديمة
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حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،573142698 ،869753142 ،142896753
،431265879 ،697384215 ،285971436
914638527 ،756429381 ،328517964
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
 ) 1لويس باستور  ) 2وا ،اسد ،ار ،لم  ) 3نديم ،مانيال
 ) 4غم ،ريال ،دميم  ) 5ادسها ،ما ،سند  ) 6ينم ،نياغرا ) 7
ليماسول ،اهدي  ) 8تنال ،نس ،رد  ) 9دلها ،دواليب ) 10
امرا ،فت ،تب  ) 11سن ،النوس ،دهن  ) 12باريس ،نترك.

عموديا:
 ) 1لونغ ايلند ،سب  ) 2واد مدني ،لينا  ) 3سممتها 4
) سامره ،اناملي  ) 5بس ،يانسا ،رأس  ) 6ادما ،يولدان
 ) 7المال ،ون  ) 8تان ،اغ ،نافست  ) 9وريد ،راسلت ) 10
لمساه ،دك  ) 11الين ،دربته  ) 12دم ،مدريد ،بند.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق��ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
تكرار الرقم عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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ثالثي الأبعاد لآثار تدمر في جامعة رو�شية
طبع نموذج
ّ

} يكتبها الياس عشي

الخطيئة المميتة التي ارتكبها العرب
م�ن��ذ ق�ي��ام ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ،وحتى
اليوم ،أنهم لم يح ّددوا عد ّوهم؛ حاربوا
ال�ي�ه��ود ،وأق��ام��وا ج �س��ورا ً م��ن الشوق
واالرتهان بينهم وبين الدول الضامنة
ل �ل �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ،وع��ل��ى رأس �ه��ا
الواليات المتحدة األميركية.
«أم� � ��رك� � ��وا» ن� �ف� �ط� �ه ��م ،وث��ق��اف��ت��ه��م،
وس��اح�ه��م ،ومنطقهم ،وأجسادهم،
َث� ّم راح��وا «يشحذون النصر من عنده
تعالى» كما يقول نزار قباني!
قرأوا ك ّل اليافطات األميركية ،وابتلعوا
األف��ام األميركية ،وأدخلوا مدارسهم
في نفق الثقافة األميركية ،وواح��د من
العرب لم يجرؤ ويسأل األميركيين عن
مأساة «الهنود الحمر».
وب�ي��ن ليلة وضحاها ُوئِ ��دت ال��اءات
ال �ث��اث ،وب ��دأت م�ه��رج��ان��ات التطبيع،
ومات الشهداء!...

نيزك ينفجر في �شماء �شبه
جزيرة كامت�شاتكا الرو�شية

أعلنت جامعة سيفاستوبول الحكوميّة الروسية في شبه
جزيرة القرم عن طباعة نموذج ثالثي األبعاد آلثار مدينة تدمر
التي تض ّررت جراء اعتداءات التنظيمات اإلرهابية.
وق��ال مدير معهد البوليتكنيك التابع للجامعة فاسيلي
غولوفين إن النموذج واسع األبعاد ويصل طوله إلى خمسة
أمتار ويتألف من زهاء خمسين لوحة منفردة ت ّمت طباعتها
عبر طابعات بتقنية ( 3دي) ،مشيرا ً إلى أن عملية الطباعة
استغرقت أكثر من ثالثة أشهر وت ّمت باللونين األبيض واألسود

وسيجري تلوينه بألوان أخرى في بطرسبورغ.
وكانت مصادر في جامعة سيفاستوبول أعلنت في وقت
سابق أن طباعة النموذج ثالثي األبعاد ستجري على أساس
ص��ور التقطها خ��ب��راء الجامعة بين عامي  2016و2019
بواسطة طائرات مسيّرة ركبت عليها أجهزة تصوير ذات رؤية
عمودية وجانبية ،مشيرة إلى أنه تم التقاط أكثر من  55ألفا ً
من هذه الصور إضافة آلالف الصور األرضية ألهم آثار المدينة
العريقة.

وكانت مديرية اآلثار والمتاحف أشارت في تصريح ل� سانا
في آب الماضي إلى أنه بعد الدمار الكبير الذي لحق بمدينة تدمر
األثرية على يد تنظيم (داعش) اإلرهابي قام الخبراء الروس في
جمعية األكاديمية الروسية للعلوم ومتحف األرميتاج بمشروع
توثيق ثالثي األبعاد.
واستعاد الجيش العربي السوري في  17آذار عام 2017
السيطرة على مدينة تدمر بعد دحر تنظيم (داعش) اإلرهابي
الذي دمر الكثير من معالمها األثرية.

اأهم مبادرات الأمانة ال�شوريّة للتنمية في مدينة التل..
النف�شي
تدوير الأقم�شة التالفة والدعم
ّ
} سفيرة إسماعيل
سجل علماء روس انفج��ار نيزك في الغالف الجوي لألرض
ف��وق منطقة ش��به جزيرة كامت��شاتكا بأقصى شمال شرق
روسيا.
ونقلت وكالة نوفوستي لألنباء عن مدير فرع كامتشاتكا
التابع لمركز األرص��اد الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم
الروسية دانيال تشيبروف قوله «إن خبراء المركز بدأوا البحث
عن آثار لدخول النيزك طبقات الغالف الجوي لألرض بعد أن
تلقوا مقطع فيديو سجله شهود عيان ونشروه على شبكات
التواصل االجتماعي».
وأوضح أن الخبراء في محطة الموجات تحت الحمراء الواقعة
في بلدة (ناتشيكي) بغرب كامتشاتكا سجلوا دخول النيزك
الغالف الجوي ل��ألرض أم��س األول ،كما سجلوا تحليقه قبل
انفجاره في الطبقات الكثيفة للغالف الجوي والذي استغرق 55
ثانية.
وأشار العلماء الروس إلى أن قطر النيزك بلغ  10أمتار أما
الطاقة الناجمة عن انفجاره فبلغت ما يقارب  5أطنان من مادة
التروتيل المتفجرة.

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

وإمكانيّات متواضعة استطاعت شراء الزيوت التالفة وأضافت إليها
زيوتا ً أخرى مثل زيت الزيتون والغار وقامت بتصنيعها وتسويقها
توسعت دائ��رة التسويق»،
لألقارب والجيران والمعارف بعدها
ّ
مؤكدة أن تميّز إنتاجها ساعدها بالمشاركة في عدد من المعارض
التي أقامتها المنارة وخارجها وإنتاج أنواع أخرى من المنظفات
مثل الكلور والمعقمات وتسويقها بأسعار مناسبة للناس.
وأثناء قيامها بنسج إحدى القطع بينت المدربة آالء الصالحاني
أن البداية كانت عبر تدوير مالبس قديمة في المنزل من قبل عدد من
السيدات واستطعن إنتاج بسط بأشكال وألوان مختلفة بعدها ت ّم
تنظيم مبادرة في مقر األمانة استقطبت نحو  15سيدة تم تدريبهن
على كيفية العمل إلنتاج البسط وغيرها من القطع باستخدام
السنارة بعد قص األقمشة وكبكبتها ،مؤكدة أن المبادرة نجحت
لكونها استقطبت النساء في المنازل اللواتي بدأن في إنتاج قطع
مختلفة وتسويقها وتحقيق قيمة مضافة لعملهن.

بعد تأهليهن وتدريبهن من المنارة المجتمعيّة في مدينة التل في
ريف دمشق التابعة لألمانة السورية للتنمية استطاعت سيدات
من المدينة تحقيق النجاح في مجاالت مختلفة بعد اكتساب مهارة
كافية لتحويل توالف األقمشة إلى قطع فنية يرغب أي شخص
باقتنائها.
وبالتوازي تمكنت أخريات من إحداث تغيير في حياتهن من خالل
تنفيذ مشروع اقتصادي متناهي الصغر كصناعة الصابون كان
سببا ً في تحسين وضعهن المعيشي.
مبادرات رغم صغرها خلقت فرص عمل لعدد من السيدات في
منازلهن وحرصن على توسيع وتطوير عملهن ليكون مصدرا ً مهما ً
للرزق؛ هذا ما أكدته رابعة العبود «أم عبد الوهاب» لمندوبة سانا
مبينة أن فكرة مشروعها تبلورت بعد اقتراح مجموعة من النسوة
في المنارة ومطالبتهن بتنظيم دورات تدريبية للتعلم على كيفية
صناعة الصابون عبر تدوير الزيوت التالفة في المنزل واالستفادة
منها في هذه الصناعة.
قالت العبود إن «الفكرة ت ّمت ترجمتها على أرض الواقع بعد
االنتهاء من ال��دورة مباشرة وباشرت في اإلنتاج ب��أدوات بسيطة
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بركات

مدير منارة التل في األمانة السورية للتنمية علي بركات أكد
حرص المنارة على إشراك األفراد الراغبين بإحداث التغير اإليجابي
في مجتمعاتهم عبر تنفيذ العديد من المبادرات استهدفت عددا ً من
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القطاعات بالتنسيق مع المجلس المحلي ومشاركة لجنة العمل
التنموي ما انعكس إيجابا ً على مختلف القطاعات ،موضحا ً أن
األمانة تقوم بتحويل األفكار المجتمعية إلى أعمال تتنوع بين
الخدمي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والدعم النفسي.
بركات ذكر أن خطة المنارة تركز على مجموعة محاور منها تعليم
وتطوير الذات من خالل إقامة الدورات التعليمية لطالب الشهادات
واالنتقالي واألنشطة الترفيهية ألطفال تتراوح أعمارهم بين  6و12
سنة ودورات لتعليم الكمبيوتر تستهدف فئة الشباب بهدف إكسابهم
مهارات الحياة ،فيما يقدم قسم الدعم النفسي دورات لمجابهة
تحديات الحياة لألشخاص الذين يواجهون أزمات ومشاكل نتيجة
األوضاع الراهنة ،إضافة إلى تقديم التدريب المهني للشباب الذين
فقدوا أعمالهم ويمتلكون مهارات وتشبيكهم مع سوق العمل وصوال ً
إلى التوظيف إضافة إلى تقديم المنح ألشخاص يمتلكون الخبرة.
وتسهم األمانة وفق بركات في خلق مجتمعات محلية حية وقوية
عبر تنظيم الحمالت والمبادرات لمناصرة قضايا المرأة وإشراك
األف��راد الذين يمتلكون أف��ك��ارا ً تنموية في تنفيذها لتغيير واقع
مجتمعهم ينفذ بعضها داخل أو خارج المنارة.
للمتابعة:
https://youtu.be/fco6_v4ImkA
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