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طيب!!!

مصر.. رواندا (١)
ليســت مجرد دولة أفريقية صغيرة 
بالكاد تتبينها على خريطة القارة السمراء، 
روانــدا دولــة «معجزة» بــكل املقاييس، 
وجتربتها االقتصادية والسياسية تستحق 
الدراسة والفهم.. بل ومحاوالت االقتداء!!

قبــل أيــام قليلــة، زار مصــر رئيس 
جمهورية رواندا بول كاجامي، وكالعادة 
واملتبــع التقى الرئيس السيســي وعقدا 
مباحثات مشــتركة حول «القضايا التي 

تهم البلدين».
ومت توقيــع عدة اتفاقيــات ومذكرات 
تفاهم في مجاالت التدريب الديبلوماسي 
والشباب والرياضة وإدارة املتاحف وإدارة 
املتاحف وتكنولوجيا املعلومات والبريد، 

وغيرها.
أثنــاء الزيــارة، كان واضحــًا درجــة 
احلفاوة التــي أحيط بها الرئيس الزائر، 
وأيضًا حجم االمتنان والتقدير من الرئيس 

كاجامي.. فما السر؟
في سعيها الستعادة مكانتها ونفوذها 
اإلفريقــي بعد فتــرة التراجع احلاد التي 
أعقبت محاولة اغتيــال الرئيس الراحل 
حســني مبارك في أديــس أبابا، وضعت 
القاهــرة اســتراتيجية واضحــة إلعادة 
التواصــل مع دول أفريقيــا، وكان ضمن 
ذلك أن الرئيس السيسي أصبح أول رئيس 
مصري تطأ قدماه أرض جمهورية رواندا 
في عــام ٢٠١٧ لتفتح القاهــرة وكيجالي 
صفحــة جديدة في تاريــخ العالقات بني 

البلديــن أتت ثمارها بفتــح خط طيران 
مباشر ملصر للطيران، وإرسال مساعدات 
طبيــة ضخمة ملواجهــة جائحة كورونا، 
وتعزيز اخلبرات الرواندية في مجال الطب 
العسكري، ثم إنشاء مركز د. مجدي يعقوب 

ألمراض القلب في العاصمة الرواندية.
أما زيارة الرئيس الرواندي قبل أيام 
فــذات أهمية كبيرة خاصة أنه مت خاللها 
مناقشــة قضيــة ســد النهضة، وشــرح 
املوقف املصري، وطلبات مصر املنطقية 
والعادلة، حيث يحظى الرئيس الرواندي 
جول كاجامي باحترام كبير في أوســاط 

القيادات األفريقية.
ولكن ملاذا تستحق العالقات املصرية 
ـ الرواندية أن تفرد لها سلسلة مقاالت.. 

وليس مقاًال واحداً؟
هــل فقط كونها إحــدى دول «هضبة 
البحيرات»، ومنبعا من منابع نهر النيل؟
وملــاذا تســتحق التجربــة الرواندية 
كل هــذا اإلعجاب واالنبهــار وهي الدولة 
اإلفريقيــة صغيرة املســاحة (٢٦٫٣ ألف 
كم٢)، قليلة السكان (١٢٫٩ مليون نسمة) 
«حبيسة» أي ال تقع على شواطئ احمليط، 
وليست لديها منافذ بحرية، وحتيطها كينيا 
وأوغندا والكوجنو الدميوقراطية، وتنزانيا 

وبوروندي؟.. األمر يستحق التدبر.
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر 

بقية.
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء. 

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تشريع لدعم العمل األهلي
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

 وهالة عمران

الشــيوخ  وافــق مجلــس 
املصــري امــس، نهائيــا على 
مشروع قانون بشأن مدة توفيق 
األوضاع املقررة بقانون تنظيم 
ممارسة العمل األهلي الصادر 

بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١.
يتــم  للقانــون  وطبقــا 
مــد مهلــة توفيــق أوضــاع 
واملؤسســات  اجلمعيــات 
األهلية واالحتادات واملنظمات 
األجنبية واإلقليمية ٦ أشهر 
يجــوز مدها إلــى مدة أخرى 

مماثلة لتصل إلى سنة.
وقال املستشار عبد الوهاب 
عبد الرازق، رئيس املجلس، على 
األمانة العامة عمل الالزم تطبيقا 
للمــادة ٢٤٩ من الدســتور في 
إشارة إلى إبالغ مجلس النواب 
برأي الشيوخ في القانون، حيث 
إن مشروع قانون العمل األهلي 
أرسله مجلس النواب للشيوخ 
ألخذ رأيه فيه طبقا للدستور.

وتضمن مشــروع القانون 
مــادة وحيــدة، باإلضافــة إلى 
مادة النشر والتي تنص: على 
جميع اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية واالحتادات واملنظمات 
احلكوميــة  غيــر  األجنبيــة 
واملنظمات اإلقليمية والكيانات 
التي متارس العمل األهلي وفق 
التعريف املنصوص عليه في 
قانون تنظيم وممارسة العمل 

الى ذلك، نفى املركز اإلعالمي 
ملجلــس الــوزراء املصــري ما 
انتشــر من أنباء بشــأن طرح 
البضائــع التــي يتــم ضبطها 
فــي مخالفــات متوينية للبيع 
للجمهور داخــل منافذ «أمان» 

التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح املركــز اإلعالمي ـ 
فــي بيان ـ أنه قــام بالتواصل 
مع وزارة الداخلية، والتي نفت 
تلك األنباء، مؤكدة أنه ال صحة 
لطرح البضائع التي يتم ضبطها 
فــي مخالفــات متوينية للبيع 
للجمهور داخــل منافذ «أمان» 

التابعة لوزارة الداخلية.
وشــددت علــى أن منافــذ 
للــوزارة  التابعــة  «أمــان» 

نهاية شــهر أبريل املقبل، على 
أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل 
الدراســي الثانــي ٧ مايو وفقا 
للخريطة الزمنيــة، الفتة إلى 
أن اإلجازات التي يحصل عليها 
الطالب هي العطالت الرسمية 
مثل إجــازة عيد الفطر املبارك 
وباقــي اإلجازات، وما عدا ذلك 

فالدراسة ستنتظم.
التربيــة  وزارة  وكانــت 
الفنــي  والتعليــم والتعليــم 
أصــدرت كتابــا دوريا بشــأن 
آليــة عقــد اختبــارات طــالب 
الصف الرابع االبتدائي لشهري 
فبراير ومارس ونهاية الفصل 
الدراسي الثاني للعام الدراسي 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
ونص الكتاب الدوري على 
دمج اختبارات شهري فبراير 
ومارس باختبار واحد فقط، في 
الفترة من ٢ إلى ٦ أبريل ٢٠٢٢ 
طبقــا للجدول املرفق بالبيان، 
على أن تقتصر األســئلة على 
خطة توزيع املنهج املقرر حتى 
نهاية شــهر مــارس، وتوضع 
األسئلة عن طريق موجهي املواد 
الدراسية باإلدارة التعليمية - 
من بنك األسئلة - ولكل مدرسة 

امتحان منفصل.
وبالنســبة الختبار نهاية 
الفصل الدراسي الثاني، تعقد 
االختبارات في الفترة من ٨ إلى 
١٢ مايو ٢٠٢٢، وتقتصر األسئلة 
على خطة توزيع املنهج املقرر 

للفصل الدراسي الثاني.

حتصل على الســلع الغذائية 
مــن شــركات اجلملــة وجهاز 
مشــروعات اخلدمــة الوطنية 
بالقــوات املســلحة وشــركات 
الزيوت، دون طرح أي سلع من 
املضبوطات التموينية للبيع، 
حيث يتم التحفــظ على كافة 
مضبوطات املخالفات التموينية 
حلني صدور القرار بشأنها، من 

قبل النيابة العامة.
من جهة اخرى، أكدت وزارة 
التربية والتعليم والتعليم الفني 
املصري، االلتزام بأيام ومواعيد 
الدراســة بالتــرم الثاني حتى 
نهاية العام الدراســي احلالي، 
موضحة أن الدراسة لن تتوقف 
فــي رمضان ومســتمرة حتى 

احلكومة تنفي طرح البضائع املضبوطة في مخالفات متوينية لبيعها مبنافذ «أمان» 

األهلي الصــادر بالقانون رقم 
١٤٩ لسنة ٢٠١٩، والتي لم توفق 
أوضاعهــا وفقا ألحــكام املادة 
الثانيــة من القانــون رقم ١٤٩ 
لســنة ٢٠١٩، أن تقوم بتوفيق 
أوضاعها خــالل مدة ال جتاوز 
ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا 
القانــون، ويجوز مد هذه املدة 
ملدة واحدة مماثلة بقرار يصدر 
مــن الوزير املختص بشــؤون 
اجلمعيات والعمل األهلي بعد 

موافقة مجلس الوزراء.
ويســري في شــأن توفيق 
األوضــاع األحكام والشــروط 
واإلجــراءات املنصوص عليها 
باملادة الثانية من القانون ١٤٩ 

لسنة ٢٠١٩ املشار إليه.

التوقيت صيفي لكن الشتاء السياسي مستمر..
احلراك االنتخابي أقل حماسة وتشكيل اللوائح متباطئ

بيروت ـ عمر حبنجر

انتقــل لبنــان أمــس مــن 
التوقيت الشتوي إلى التوقيت 
الصيفي، بتقدمي الوقت ساعة، 
اللبنانيــة،  األوضــاع  لكــن 
مبختلف وجوهها، السياسية 
واألمنيــة واالقتصاديــة، مــا 
زالت على توقيتها الشــتوي، 
ببروقه ورعوده وضبابه املشبع 

بالغموض.
أقــل  احلــراك االنتخابــي 
حماسة من ذي قبل، والسباق 
إلى تشكيل اللوائح قبل موعد 
اإلقفــال في ٤ أبريــل أبطأ من 
املعتاد، البعض يرد هذه احلركة 
السلحفاتية إلى كثرة املرشحني 
وتضــاؤل حماســة الناخبني، 
والبعض اآلخر إلى الشــك في 
إمكانية حصول االنتخابات، في 
ضوء ما يلقى من عقبات مالية 
وإدارية وقضائية في طريق هذا 
االستحقاق، خصوصا من جانب 
التيار احلر، بعد هبوط شعبيته 
السياسية، وبالتالي االنتخابية 
منــذ التحق مبحــور املمانعة 
اإلقليمــي، آمــال باســتمرارية 
وجوده فــي الســلطة بعد ٣١ 
أكتوبــر املقبــل، تاريخ انتهاء 
والية رئيس اجلمهورية ميشال 
عون، عبر أحد خيارين: الفراغ 
الرئاســي، أو ترئيس الوريث 

الصهر جبران باسيل.
ويعكــس تولي حزب اهللا 
احلملة االنتخابية للتيار احلر، 
رغم ســعي األخير لتطييرها، 
إيرانيا بإحالل جبران  التزاما 
باســيل محــل عمه فــي قصر 
بعبدا، فيما بدأت وجهة النظر 

خــاص بالســاحة اللبنانيــة، 
وغايته شد أواصر العالقة مع 
احللفاء، وفيما بينهم، مع تقدمي 

الدعم عشية االنتخابات.
أما عن العروض اإليرانية 
بإقامة معامل كهرباء وغيرها، 
فهــي مجرد عــروض توددية 
جتــاه الدولــة اللبنانية، ومن 
يقول قولها، ألن مشروع إيران 
في لبنــان، ال مير عبر الدولة 
عادة، بحسب قناة «إم تي ڤي»، 
امنا عبر مؤسسات حزب اهللا 
غير الرســمية، وبالتالي غير 
الشــرعية.. وهــذا ما يفســر 
كيــف ان حتالف حــزب اهللا ـ 
التيار احلر مستمر في معركته 
ضد القطــاع املصرفي وحاكم 
املصــرف املركــزي إلــى باقي 
املصارف اخلاصة، والقطاعات 
واملؤسســات اللبنانيــة كافة، 

وســأل الراعي «هل الهدف 
من بعض اإلجراءات الصادمة 
خلق واقع يــؤدي إلى تطيير 
فــي  النيابيــة  االنتخابــات 

موعدها؟».
في غضون ذلك، يستمر 
احلــراك االنتخابــي باجتاه 
بلــورة صــورة التحالفــات 
ضمــن  اللوائــح  وإعــالن 
القانونيــة، واكتملت  املهلة 
في بيــروت (الثانية) ثالث 
لوائح: األولى برئاسة خالد 
قبانــي، وتضــم اليــه ماجد 
دمشقية ـ لينا التنير ـ زينة 
املصــري ـ بشــير عيتاني ـ 
ـ أحمد  عبدالرحمن املبشــر 
عيــاش ـ فيصــل الصايــغ ـ 
ميشال فالح ـ جورج حداد، 
والثانية برئاســة نبيل بدر 
حتت شعار «هيدي بيروت»، 
وتضم: عماد احلوت، مروان 
سالم، نبيل عيتاني، يسرى 
مومنة تنير، ومحمود اجلمل 
عن املقاعد الســنية، إضافة 
إلى خليــل برمانا عن مقعد 
الروم األرثوذكس، ووسام أبو 
فخر عن املقعد الدرزي، هدى 
عاصي وحيدر بزي عن املقاعد 
الشيعية وهاروت كوكزيان 

عن املقعد اإلجنيلي.
والثالثــة برئاســة فؤاد 
مخزومــي وتضــم كال مــن 
كرمي شــبقلو ومازن شبارو 
وعبداللطيف عيتاني وحسن 
كشــلي واحمــد جنــا ولينا 
حمدان وألفت السبع وزينة 
منذر وزينة مجدالني وعمر 
الدبغي، امــا الئحة املجتمع 
املدني فما زالت قيد اخلالفات.

وقد بدا الفتا للمصادر املتابعة 
غياب وزير اخلارجية عبداهللا 
بوحبيب عن الوفــد اللبناني 
الرســمي، الذي ترأسه رئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتي إلى 

منتدى الدوحة!
البطريرك املاروني بشارة 
الراعي توجه في عظة األحد من 
بكركي امس بسؤال املسؤولني 
السياسيني، قائال «ماذا تفعلون 
لتقصــروا هذا الليــل احلالك 
الظالــم الــذي وضعتــم فيــه 
شــعبكم؟ أمــا آن لليل جتميد 
التحقيق في جرمية تفجير مرفأ 
بيروت أن ينجلي؟ أما آن لليل 
اخلروج عن الدولة والشرعية 
واجليــش أن ينجلي؟»، وقال 
«متعنــون فــي قهــر شــعبنا 
وتنســفون احللــول لالطباق 

على لبنان».

إعالن لوائح في بيروت «الثانية».. والبطريرك الراعي للسياسيني: هل الهدف من ضرب املصارف تطيير االنتخابات؟

افتتاح سوق أبو رخوصة في ساحة الشهداء بوسط بيروت حتت شعار « حق الناس اللي ما بيموت » (محمود الطويل)

السورية، متيل في هذا االجتاه، 
لكن باســيل وفريقه، ما زالوا 
قلقني من سقوطه في امتحان 
االنتخابات النيابية، أمام موجة 
القوات اللبنانيــة العاتية في 
الوسط املسيحي، وفق املصادر 
املتابعــة، مــا يجعلــه يفضل 
الالانتخابات على االنتخابات، 
و«عصفور في اليد وال عشرة 

على الشجرة».
والسؤال الذي مازال يتردد 
فــي بيــروت، يتمحــور حول 
أهداف زيارة وزير اخلارجية 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان 
إلى بيروت بعد دمشق، وجتيب 
املصادر املتابعة عن ذلك بالقول: 
ثمة هدفان: واحد مشترك يتعلق 
بفحص األجواء، بعد االنفتاح 
العربي، وللقــول ملن يعنيهم 
األمر نحن هنا قاعدون، واآلخر 

اخلبير الدستوري سعيد مالك لـ «األنباء»: 
القاضية عون استباحت النصوص القانونية

بيروت - زينة طبارة

القانونــي  رأى اخلبيــر 
والدستوري د. سعيد مالك، 
أن الكبــاش بني النائب العام 
االســتئنافي في جبل لبنان 
القاضية غــادة عون وقطاع 
املصــارف، يحتدم دون أفق، 
السيما وأنها، وبغض النظر 
عن وجود خلفية سياسية من 
عدمه، قد استباحت من وجهة 
نظر حقوقية صرف، وبشكل 
غير مقبــول، كل النصوص 

القانونيــة الواجب احترامها وتطبيقها، األمر 
الذي رســم عالمات تعجب واســتهجان حول 
تصرفاتها، الســيما جلهــة مخالفتهــا أحكام 
الصالحية املكانية املنصوص عليها في املادة 
٩ من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، إضافة 
الى تخطيها الصالحيــة النوعية التي نصت 
عليها املادة ١٩ من القانون نفسه، والتي تعتبر 
ان غالبيــة ما تدعي به القاضية عون، هو من 
صالحية النائب العام املالي، ناهيك عن تخطيها 
لقاعدة االختصاص، كون املادة ٢٤ من قانون 
أصول احملاكمــات اجلزائية ايضــا، قد بينت 
الصالحيات املناطة بالنائب العام االستئنافي، 
فيمــا بينت املادة ١١١ منه، الصالحيات املناطة 
بقضاة التحقيق، فقرارات منع الســفر ومنع 
التصرف على سبيل املثال ال احلصر، هي من 
صالحيات قاضي التحقيق وليس املدعي العام 
االستئنافي، مما يفيد ان على مجلس القضاء 
األعلــى ان يلعــب دوره بالكامل جلهة مراقبة 
حســن سير القضاء واحملاكم، وجلهة تعاطي 
القضاء بدراية وحس وطني في ملفات دقيقة 
وحساسة كملف املصارف، وذلك العتبار مالك، 
ان أي «دعسة ناقصة» في هذا املضمار، قد تودي 
ليس فقط بالقطاع النقدي الى الهاوية، امنا قد 
تطيح باالقتصاد الوطني برمته، مشيرا من جهة 
ثانية وردا على ســؤال، الى ان متنع القاضية 
عون عن تبلغ دعاوى الرد املقامة بحقها، خرق 
صارخ للقانون، وتصرف مستهجن، ويطرح 

حوله اكثر من إشارة تعجب واستفهام.

وفــي سيــــــاق متصــل 
بالهستيريا القضائية الراهنة، 
لفــت مالــك فــي تصـــريح 
لـــ «األنبــاء»، الــى ان ادعاء 
مفوض احلكومة لدى احملكمة 
العســكرية القاضــي فــادي 
عقيقي من جديد على رئيس 
حزب القوات اللبنانية د.سمير 
جعجع مبلف احداث الطيونة، 
مشــوب بالتباس كبير، كون 
هذا االدعاء اتى مخالفا لقانون 
أصول احملاكمــات اجلزائية، 
الذي تنص صراحة على انه 
بعــد ان يرفع مفوض احلكومــة لدى احملكمة 
العســكرية يده عن املنازعــة، وحتال األوراق 
مع احملاضر واملضبوطات الى قاضي التحقيق 
العســكري، ال يعود بإمكان مفوض احلكومة، 
الدخول مجــددا الى امللف بادعاء إضافي، ألنه 
بذلك يشــكل مخالفة فاضحة لنص املادة ٣٦، 
وللمادة ١٦ من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، 
التي تنص أيضا انه على كل من النائب العام 
االســتئنافي، والنائب العــام املالي، ومفوض 
احلكومة لدى احملكمة العســكرية، إضافة الى 
مدير عام قوى االمن الداخلي، ومدير عام االمن 
العام، ومدير عام امن الدولة، ان يبلغ مدعي عام 
التمييز بكل جرمية او حادثة من شأنها ان تهز 
االمن القومي، وان يلتزم بتعليماته وتوجيهاته، 
ما يعني انه كان يفترض على القاضي عقيقي، 
مراجعة النائب العام التمييزي غسان عويدات، 
حول ما ادعاه بأن لديه ادلة جديدة في احداث 
عني الرمانة الطيونة، ال ان يتفرد بقرار االدعاء 
خالفــا للنصوص القانونيــة، معتبرا بالتالي 
ان ادعاء القاضــي عقيقي مجددا على جعجع، 
سياسي بامتياز، والغاية منه استهداف القوات 
اللبنانية، كفريق أساســي معارض للسلطة، 
ورأس حربة في املواجهة املباشــرة مع كل من 

يريد تقويض دور الدولة والقضاء.
وختم قائال: «القضاء يعيش مأساة حقيقية، 
وانتشاله من عمق جهنم يستدعي اليوم قبل 
الغد، إقرار مجلس النواب لقانون اســتقاللية 

القضاء».

اعتبر أن ادعاء القاضي عقيقي على جعجع سياسي بامتياز

سعيد مالك

سورية تشدد العقوبات على حيازة األسلحة غير املرخصة 
والعقوبة قد تصل إلى السجن ٢٠ عامًا

وكاالت: أصــدر الرئيــس بشــار 
األسد قانونا يتضمن تعديالت على 
عدد من مواد قانون حيازة األسلحة 
والذخائــر لعام ٢٠٠١ بهدف حتقيق 
الردع العام واخلاص وضبط حاالت 

إساءة استخدام األسلحة.
ووفقــًا لوكالة األنباء الرســمية 
(ســانا)، يشــدد القانــون اجلديــد 
الغرامات والعقوبات املتعلقة بتصنيع 
وتهريب وحيازة األسلحة والذخائر 
بقصد االجتار بها لتصل إلى االعتقال 
ملدة عشرين عاما وبغرامة ال تقل عن 
ثالثة أمثال قيمة األسلحة أو الذخائر 

القانون رقم  املضبوطة. وبحســب 
«١٤» لعام ٢٠٢٢ الصادر أمس، تشدد 
العقوبات على حمل وحيازة األسلحة 
واملسدســات احلربيــة وذخائرهــا 
وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون 
ترخيص، وكذلك العقوبات على كل 
من تصيد بســالح ناري خالل فترة 
منع الصيد احملددة بقرار من وزير 

الزراعة واإلصالح الزراعي.
ومبوجــب القانــون، يعفــى من 
العقوبة احلائزون أســلحة حربية 
أو ذخائر غيــر قابلة للترخيص إذا 
قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى 

األمن الداخلي خالل تسعة أشهر.
العقوبــة أيضــا  ويعفــى مــن 
احلائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعابا 
ناريــة على وجــه مخالــف ألحكام 
املرســوم التشــريعي رقم «٥١» إذا 
طلبوا ترخيصهــا وفقا ألحكامه أو 
سلموها إلى أقرب مركز لقوى األمن 
الداخلي خالل تسعة أشهر من نفاذ 
هذا القانون. ويعطي القانون أصحاب 
األســلحة منتهيــة الترخيص مهلة 

لتجديد تراخيصهم.
وتنتشر ظاهرة حمل السالح في 
الكثير من املناطق السورية بعد عقد 

من احلــرب، كما تســتخدم األعيرة 
الناريــة في املناســبات االجتماعية 
كاألعــراس والنجاحــات، أو لفــض 

اخلالفات العائلية.
وفي ٢٣ من سبتمبر املاضي توفي 
شخصان بينهما محام، وأصيب عدد 
من عناصر الشــرطة جــراء انفجار 
قنبلــة يدويــة كانــت بحــوزة أحد 
األشــخاص أمام القصر العدلي في 
حي اإلنشاءات مبحافظة طرطوس، 
وذلك بسبب خالف عائلي بني احملامي 
وصهــره وفــق مــا ذكــرت املصادر 

الرسمية حينها.

قلة األعالف والغالء يهددان الثروة احليوانية
وكاالت: تشــهد ســورية ارتفاعا كبيرا في 
أسعار احلليب ومشتقاته من األلبان واألجبان 
بشكل شبه يومي وغير مسبوق أدى إلى عجز 
كثير من العائالت عن توفير هذه املواد األساسية. 
لكن يبدو أن هذا اجلزء الظاهر من جبل اجلليد، 
فاملشكلة خلف هذه األزمة هي أكثر خطورة من 
مجرد ارتفاع األسعار، حيث يتخوف متابعون 
من تهديد وجودي للثروة احليوانية في سورية.

ونقلت صحيفة «الوطن» املوالية، عن مربني 
أن هذه األســعار تعتبــر البداية فقط، في ظل 
فقدان جميع مستلزمات اإلنتاج وخاصة األعالف 
الضرورية لقطعانهم، مع جنون أسعار املتوافر 

منها لدى التجار.
وأشار املربون إلى أن قضية نقص األعالف 
وصــم األذان من قبل اجلهــات احلكومية عن 
ضرورة تأمني مستلزمات التربية جتاوز قضية 
ارتفاع أسعار احلليب ومشتقاته، وسط حتذيرات 

من نفوق في القطعان سواء من أمهات القطيع 
أو من األغنام حديثة الوالدة.

واعتبروا أن ذلك ينبئ «بكارثة حقيقية»، 
ستلحق بالثروة احليوانية وسيكون لها منعكس 
سلبي على تأمني املواد الغذائية الرئيسية من 

حليب وألبان وأجبان وأسمان وغيرها.
يأتي ذلــك فيما أكد رئيــس دائرة الصحة 
احليوانية مبديرية زراعة الســويداء د.كميل 
مرشد، وجود حاالت نفوق في عدد من قطعان 
األغنام في السويداء، اختلفت من مرب آلخر.

وكان أكبــر عدد نفوق لدى أحد املربني في 
بلدة سالة، وقد تبني بعد الكشف على األغنام 
النافقة أن ســبب النفوق ليــس الصقيع فقط 
إال أن سوء التغذية املترافق مع البرد الشديد، 
أدى إلــى نفوق هذه األعــداد التي وصلت إلى 
٥٦٤ رأســا منها ٢٠٤ من األمهات و٣٦٠ رأســا 

حديث الوالدة.

قدم املستشار في الديوان األميري الشيخ 
فيصل احلمود التعازي ألشقائنا في جمهورية 
مصر العربية بوفاة فقيدهم نقيب احملامني 

رجائي عطية.
وقال الشــيخ فيصل احلمود في تغريدة 
على صفحته الرسمية على موقع التواصل 
االجتماعي تويتر: «أحر التعازي ألشــقائنا 
فــي جمهورية مصر العربية بوفاة فقيدهم 
نقيب احملامني رجائي عطية، نسأل اهللا له 
الرحمة واملغفرة، ولذويه وأبنائه وزمالئه 
احملامني جميل الصبر والسلوان، عظم اهللا 

الشيخ فيصل احلمودأجرهم وأحسن اهللا عزاهم».

فيصل احلمود يقدم التعازي في وفاة رجائي عطية


