
كتب المحّرر السياسّي

التي  للبنان  الدولية  الدعم  مجموعة  عن  ال��ص��ادر  البيان  وض��ع 
كوبتش  يان  لبنان  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  يترأسها 
الدولي  األم��ن  مجلس  في  العضوية  الدائمة  ال��دول  سفراء  وتضّم 
العربية،  والجامعة  األوروب��يّ  واالتحاد  وألمانيا  إيطاليا  وسفراء 
سيرها  شّجع  التي  اللبنانية  الحكومة  م��ع  ال��دول��ي  التعامل  إط��ار 
النقد  صندوق  مع  التفاوضي  مسارها  داعماً  االقتصادية،  بخطتها 
اللبنانيين  وحدة  لتأكيد  برلماني  حكومي  لتعاون  وداعياً  الدولي، 
مجلس  مناقشة  جاءت  وبالتوازي  األزم��ة،  مواجهة  في  وحوارهم 
األمن الدولي لتقرير األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
تعديل  عن  حديث  أي  من  التقرير  خلو  لتظهر   ،1559 القرار  حول 
مهمة اليونيفيل، ونشرها على الحدود مع سورية، وتكرار روتيني 
في  وردت  كما  الميليشيات  سالح  نزع  عن  تتحّدث  التي  للفقرات 
2004، وتكرار مشابه لتعابير بسط سيادة  القرار الذي صدر عام 
النقاشات  واك��ب��ت  م��ص��ادر  وق��ال��ت  أراض��ي��ه��ا.  ك��ام��ل  على  ال��دول��ة 
لديه مخاوف  لم يكن  أحداً  أن  التقرير  التي سبقت  األمميّة  اللبنانيّة 
بتعديل  بالمطالبة  أو  المقاومة،  س��الح  بنزع  التقرير  مطالبة  من 
وجود  من  كان  فالقلق  سورية،  مع  الحدود  نحو  اليونيفيل  مهمة 
لبنان،  في  بالتدخل  سورية  تتهم  فقرات  إلضافة  أميركيّة  مساٍع 

حكومة  أن  إلى  باالستناد  للقرار،  جانبها  من  انتهاكاً  ذلك  وتعتبر 
المصادر  وقالت  سورية.  حلفاء  حكومة  هي  دياب  حسان  الرئيس 
المناخ  إن هذه المحاوالت باءت بالفشل، ووصفت مصادر متابعة 
ان��ش��غ��ال دول  ال��دول��ي ب��اإلي��ج��اب��ي وال��م��ؤات��ي، ألن م��ا ت��رت��ب على 
الكبرى عن  الدول  العالم بمواجهة كورونا خفض سقوف توقعات 
دولي  مطلب  المنطقة  في  االستقرار  وألن  مواجهات،  في  الخوض 
يتوقف  األم��ر  لكن  فيه،  محورية  حلقة  لبنان  واستقرار  وإقليمي، 
بخطوات  للسير  الجديد  المناخ  هذا  توظيف  على  لبنان  قدرة  على 
وعدم  هنا  إرض���اء  رغبة  ع��ن  وليس  الوطنية،  مصلحته  ع��ن  تعبر 

إغضاب هناك، بينما ال هذا منتبه ليرضى وال ذلك مهتّم ليغضب.
في مخاطبة هذا المطلوب من اللبنانيين، تحّدث األمين العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله في ذكرى القيادي مصطفى بدر الدين، عن 
الدعوة لتعاون لبناني سوري عراقي في التبادل التجاري والصناعي 
والزراعي، وانفتاح على الحكومة السورية لتسهيل تجارة الترانزيت 
الحدود،  التهريب وضبط  لمكافحة  بد منه  أمني ال  اللبنانية، وتعاون 
إلى  الشرعية  غير  المعابر  على  الحملة  تحويل  محاولة  من  محذراً 
سورية،  مع  الحدود  على  اليونيفيل  لنشر  يهدف  سياسي  مشروع 

تحقيقاً لما لم يتحقق في حرب تموز، فكيف سيتحقق اآلن؟
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ال يمكنن��ا أن نتلّه��ى بخط��ٍر واح��ٍد 
ع��ن باقي األخطار. الوع��ي القومّي 
يتطلّ��ب مّنا أن ن��درك كّل ما يتعلّق 

سعادهبنا وبمصيرنا.

الله كلمته في ذكرى  - اختار السيد حسن نصر 
استشهاد القيادي في المقاومة مصطفى بدر الدين 
ليكشف عن أن الغارات »اإلسرائيلية« تستهدف كل 
سورية،  في  الدقيقة  الصواريخ  بصناعة  يتصل  ما 
الجيش  ق��درة  تنامي  م��ن  م��ذع��ورة  »إس��رائ��ي��ل«  ألن 
السوري، مثبتاً امتالك الجيش السوري للصواريخ 
الدقيقة وقيامه بصناعتها التي يستفيد منها محور 
المقاومة، لكنه أشار ضمناً إلى أن الغارات ال تحقق 
تجعل  ق��د  حماقة،  م��ن  ح��ّذر  عندما  منها،  المرجو 
األمور تفلت عن السيطرة. وهذا يعني أن الحماقة لم 
السيطرة.  لم تخرج األمور عن  ترتَكب بعد، ولذلك 
تصديق  »اإلسرائيليين«  يلزم  الحماقة  والرت��ك��اب 
ترهات »األبله« وزير حربهم، عن ربط أي تخفيض 
ولقوى  اإليرانيين  للمستشارين  تموضع  إعادة  أو 
هي  بينما  »اإلسرائيلية«،  الغارات  بنتائج  المقاومة، 
وقوى  وإيران  سورية  انتصارات  نتائج  الواقع  في 
المهمة  ألن  وتتموضع  تعود  »فالناس  المقاومة. 
كانت  الذي  المشروع  هزيمة  هي  والمهمة  نفذت«. 
الجماعات  شكلت  وال��ذي  داعميه،  أبرز  »إسرائيل« 

اإلرهابية عموده الفقري.
لمواجهة  األول��وي��ة  ومنحها  المقاومة،  ه��دوء   -
وب���اء ك��ورون��ا واألوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة، يحب أال 
حول  األوه��ام  لبناء  ويدفعه  االحتالل  كيان  يخدع 
قواعد  تغيير  أو  مكاسب،  لتحقيق  مؤاتية  ف��رص 
االشتباك، فعندها ستكون الحماقة، وتفلت األمور 
عن السيطرة، لكن وبمعزل َمن سيبقى في سورية 
السيد  انتصارها، كالم  ومن سيتركها، مع تحقيق 
وعليهم  اإلسرائيلية،  البئر  في  كبيراً  حجراً  يرمي 
معناه،  ل��ف��ه��م  بمعاتيههم  ال  بعقالئهم  ي��أت��وا  أن 
فشلت  التي  حربكم  إن  لإلسرائيليّين،  يقول  فهو 
تغيير  أو  تغييرها،  بمحاولة  فشلت  س��وري��ة  ف��ي 
المقاومة  حركات  ودعم  الجوالن  بتحرير  التزامها 
سورية  جديدة،  سورية  عنها  نتج  قد  المنطقة،  في 
، وب��ق��درات  ق��وّي��ة ب��ج��ي��ش م��ق��ات��ل خ��ب��ي��ر وم���ض���حٍّ
الدقيقة  ال��ص��واري��خ  صناعة  ق��درة  أهمها  ج��دي��دة، 
إن  تفعلون؟  عساكم  فماذا  فقط،  امتالكها  وليس 
يمتلك حزب  أن  الذي كان يرعبكم كفرضيّة،  األمر 
واألمر  زم��ن،  منذ  ت��ّم  قد  الدقيقة،  الصواريخ  الله 
الله  ح��زب  أن  ح��ول  مضاجعكم  ي��ق��ّض  ك��ان  ال���ذي 
يصنع هذه الصواريخ، أو األجزاء الدقيقة منها، لم 
بكثير عليكم،  أخطر  تّم  ما  لكن  الله،  يتم عند حزب 
سورية،  اسمها  تعرفونها،  دول��ة  عند  ت��ّم  قد  فهو 
بعد  جيشها  وق���وة  رئ��ي��س��ه��ا،  ص��الب��ة  وت��ع��رف��ون 
تحتلون  أنكم  وتعرفون  خاضها،  التي  ال��ح��روب 
للمقاومة  كسند  وه���ي  أرض��ه��ا،  م��ن  غ��ال��ي��اً  ج����زءاً 
فكأنما  التصنيع،  وق��درة  الصواريخ  تمتلك  عندما 
والمقاومة  سورية  والفريقان،  تملّكتها.  المقاومة 
بالدماء  الدماء  خاللها  امتزجت  حرباً  معاً  خاضا 
تضيّعوا  فال  بالتضحيات،  التضحيات  وتكاملت 
وتجّمعات  هنا،  وح���دات  تنقالت  بمراقبة  وقتكم 
األمر  بحماقة.  يورطكم  ن��ص��راً  وت��ت��وّه��م��وا  ه��ن��اك 

انتهى، ما تسعون لمنع حدوثه قد حدث.
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ال�سيد يرفع التحّدي للإ�سرائيلّي... 

واللبنانّيين

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

تقرير غوتيري�س عن الـ 1559 تكرار روتينّي... ومجموعة الدعم الدولّية لتعاون حكومّي نيابّي 

ن�صراهلل حّذر االحتالل من ارتكاب حماقة... و�صورية انت�صرت وت�صنع ال�صواريخ الدقيقة 

الم�صلحة االقت�صادّية اللبنانّية تفر�ض التعاون الحكومّي االأمنّي والتجارّي مع �صورية والعراق

السيد نصرالله متحدثاً عبر الشاشة أمس

قال وزير الخارجية األميركي »مايك بومبيو« 
وزراء  رئيس  م��ع  جمعه  صحافي  مؤتمر  ف��ي 
من  إن  نتنياهو،  بنيامين  الصهيوني،  االحتالل 
أمام  نفسه  عن  الدفاع  الصهيوني  الكيان  حق 
بحق  جرائمها  متجاهالً  المحيطة،  المخاطر 
طفل  استشهاد  آخرها  كان  والتي  الفلسطينيين 

برصاص االحتالل في الخليل.
لفلسطين  زي��ارت��ه  ل��دى  »بومبيو«  وأض��اف 
ال��وح��دة  حكومة  تشكيل  أن  أم���س،  المحتلة 
الصهيونية تعد فرصة للسير في »السالم« بناًء 

على ما جاء في »صفقة القرن«.
كما تحدث عن المسائل المطروحة على جدول 
اللقاء الذي مع نتنياهو ومع زعيم حزب »أزرق – 
أبيض« بيني غانتس، ومن بينها مكافحة كورونا 
والتبادل التكنولوجي بهذا الخصوص باإلضافة 

لصفقة القرن والتقدم فيها.
واشنطن  أن  األميركية  للخارجية  بيان  وزعم 
ترامب  دون��ال��د  الرئيس  رؤي��ة  بتحقيق  تأمل 
مع  مباشرة  مفاوضات  نحو  والتقدم  للتسوية، 
الفلسطينيين بهذا الخصوص، معتبراً أن »صفقة 
في  الجوهرية  المسائل  جميع  تراعي  القرن« 

الصراع للجانبين.
البيان عن المخاوف األميركية من  كما تحدث 
الصهيوني  االقتصاد  الصيني في  التدخل  ازدياد 

وأن الزيارة ستتطرق الى هذه المسألة.
وكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
زار، فلسطين المحتلة لبحث خطة نتنياهو لضم 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
الغربية  الضفة  شهدت  الزيارة،  مع  وتزامناً 
وجيش  الفلسطينيين  بين  ومواجهات  ت��وت��راً 

االحتالل تسببت باستشهاد فتى فلسطيني غداة 
مقتل جندي صهيوني برشق حجارة.

إلى  وصوله  من  ساعات  بعد  بومبيو  واتهم 
الكيان الصهيوني، إيران باستخدام مواردها من 
أجل »بث الرعب« في وقت يعاني شعبها من أزمة 

صحية واقتصادية مدمرة، بحسب تعبيره.
وتعد زيارة بومبيو هي األولى له إلى الخارج 
الواليات  في  المستجد  كورونا  وباء  انتشار  منذ 

المتحدة.

بحث مع قادة االحتلل خطة نتنياهو ـ غانت�س ل�سّم اأجزاء من ال�سفة الغربّية المحتلة

بومبيو: الحكومة ال�صهيونية فر�صة لـ »�صفقة القرن«

التطبيع م�سار بل منافع)1(

الطبيعّي يهزم التطبيعّي

 التطبيع نتاج العرب ال�سعفاء

ودحره مهمة العرب االأحياء

 في ذكرى النكبة!!!

بت ولم ُتَبْع!!! يا �سهاينة الداخل العربّي: فل�سطين اغُت�سَ

العربية  بالدنا  في  والجماعات  األنظمة  بعض  تعتقد   
أن قضية المقاطعة العربية للكيان الصهيوني العنصري 
عملية  في  تؤّخر  وال  تقّدم  ال  ثانوية  قضية  االستيطاني 
الكيان  على  أثر  لها  وليس  الصهيوني،  العربي  الصراع 
إنطباعاً سيئاً عن سياساتنا وتترك  المحتل، وانما تعطي 
يعتبر  العالم  أن  بزعم  الجماعية  سمعتنا  على  سلبياً  أث��راً 
داخل  يعيش  منفرد  لكيان  ح��ص��ار  م��ن  ن��وع��اً  المقاطعة 
يتم  أن  ش��يء،  كل  رغ��م  بالتالي،  ويستحق  واس��ع  عربي 
التعامل معه بإيجابية باعتباره أمراً واقعاً ومعترفاً به على 

الصعيد الدولي.
الحقيقة  يجافي  ال��ذي  المنطق  بهذا  ج��دالً  سلّمنا  وإذا 
أسلوب  اذن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  ت��س��ت��خ��دم  ف��ل��م��اذا 
المقاطعة والحجر والحصار على المواطنين الفلسطينيين 
سيف  برفع  العربية  السلطات  به  تطالب  الذي  الوقت  في 

المقاطعة عن كيانها.
إليه  وتسعى  واش��ن��ط��ن  ب��ه  تطالب  م��ا  ه��ذا  ك��ان  اذا  ث��م 
أهم  من  المقاطعة  بدورها  تعتبر  فلماذا  وإص��رار  بنشاط 
وجماعات  أف��راد  على  للضغط  تستخدمها  التي  األسلحة 
ندخل  لن  إلرادت��ه��ا؟  والخضوع  مواقفهم  لتغيير  ودول 
تسمح  التي  العنصرية  الظاهرة  ه��ذه  تحليل  ف��ي  عميقاً 
والنأي  الغير  بمعاملة  التفرد  العدوانية  األنظمة  بموجبها 
عن مبدأ التعامل بالمثل. فهذه األنظمة ال تؤمن بالمساواة 

بين الشعوب ولذلك من العبث، وهم على هذا المعتقد، أن
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العدو  إليها  يسعى  التي  الكبرى  الجائزة  هو  التطبيع   
الصهيوني.

الضحيّة  ومباركة  للغاصب،  المغتصب  استسالم  إنه 
لسكين الجالد، هو تخلّي صاحب الحق عن هويته وتنّكره 

لدمه وتكذيبه لروايته وترديده لسردية قاتله.
هو االنسحاق النفسي والسلوكي الذي ُيخرج المطبعين 

من صفة األحرار ليدبغ أرواحهم بوشم العبيد.
ال��ح��روب ف��ي الصراع  ال��ج��ب��ه��ات وت��وال��ت  ت��ع��ّددت   -
العربي الصهيوني. الصراع الحضاري الشامل عسكرياً 
صراع  وسياسيًا،  وتكنولوجيًا  وعلمياً  وثقافياً  ومعرفياً 
صراع  طرفيه،  أح��د  بانتفاء  إال  ينتهي  لن  فريد  ن��وع  من 

وجود ال حدود.
وفي سياق هذا الصراع فإن التطبيع هو حرب كبرى، 
هو رمانة ميزان الصراع، فعند العدو كل انتصار منقوص 
ما لم يتّممه التطبيع. وعند األمة كل هزيمة محتملة ما لم 

يكّرسها التطبيع.
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 د.عدنان منصور�

األخ��ي��رة، رّوج��ت بشكل مثير وم��دروس،  خ��الل األشهر 
مسؤولة  سياسية  شخصيات  ع��ن  ص��درت  واس��ع��ة،  حملة 
وجامعية،  وفنية،  إع��الم��ي��ة،  ج��ه��ات  وع��ن  م��س��ؤول��ة،  وغ��ي��ر 
العربي، تهدف  العالم  ودينية، وغيرها، في أنحاء عديدة من 

الى تشويه القضية الفلسطينية من اساسها، وتسيء مباشرة 
الشعب  ومقاومة  ونضال  وسمعة  قضية  إل��ى  وبالصميم، 
المحتلين،  الصهاينة  الفلسطيني، وتجميل وتظريف صورة 
اليهود وإظهار  عقب،  على  رأس��اً  التاريخية،  الحقائق  وقلب 
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أولها  ثالثة:  أسباب  الصهيوني  العدو  مع  للتطبيع 
وقبائل  عشائر  الى  وتفككه  العربي  المجتمع  تعّددية 
الى توليد منظومات حاكمة  وطوائف واثنيات ما ادى 
ضعيفة، متحاربة ومتحّكمة. ثانيها تبعية المنظومات 
ل��ق��وى خ��ارج��ي��ة م��ق��ت��درة وط��ام��ع��ة. ثالثها  ال��ح��اك��م��ة 
سياسية  وبرامج  لعقائد  الحاكمة  المنظومات  افتقار 
واإلعمار  البناء  ال��ى  ه��ادف��ة  واجتماعية  واقتصادية 
للحكام  الرئيس  الغرض  جعل  ال��ذي  االم��ر  واإلن��م��اء؛ 
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 ·ö�Ë  »uM��«  w�  W�d���«  œËb��«  bM�  q��L�«  wKOz«d�ù«  ÊUOJ�«
 ‚UL�√  w�  jHM�«Ë  “UG�«  s�  …dO��   U�UJ�≈  vK�  Í—u�  w�d�  s�U�

ÆW�d���« ULN�œËb�
øWO�d��« WD��« w� U�

 s�  Î «¡b�  j�u�L�«  q�«u�  s�  WK�u�  W�U��  vK�  UO�d�  ·dA�
 Î«—Ëœ  X�U{√Ë  ¨ÊU�uO�«  —U��  v��Ë  W�—u�  l�  W�d���«  U�œËb�
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 w� r�U� r�U� —u��b�« VzUM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� uC� È√—
 v�≈ ‰u�uK� WOC� Ë√ W�d� Í√ dE�M� iF��«ò Ê√ ¨f�√ `�dB�
 X�Ë w� »uM��« Ã—U� WO�Ëb�« ¡È—«uD�«  «u� —UA��« lO�u� Õd�
 b� l{ËË U�—Ëœ qOFH�� WO�Ëb�«  WN��«  Ác� W��UD� ÎU{d�H� ÊU�
 WOM�u�«  UM�œUO�Ë U�œËb�� wKOz«d�ù« ËbF�«   U�Ëd�Ë  U�UN��ô

ÆåUN�U�“Ë UN�UJ� dO� w� w��«Ë  U�ËdD�« Ác� ‰b�
 ÁdL� d��FÔ� Íc�« V�dN�K� b� l{Ë WF�—c�« X�U� «–≈Ëò ∫·U{√

 u�Ë  Î«b����  fO�Ë  W�—u�Ë  ÊUM�K�  UO�«dG��«Ë  a�—U��«  dL�  s�
  U�“√  s�  UM�F�Ë  UMM�Ë  tO�  w�UF�  Íc�«  X�u�«  «c�  w�  ÷u�d�
  «—«dI�«Ë   «¡«d??�ù«  q�  –U��«  ÷dH�  W�bI�Ë  WO�U�Ë  W�œUB��«
 wM�u�« œUB��ô« Í–R� W�ËU�� Ë√ V�dN� Í_ b� l{u� W�ËR�L�«
 ÊU� ÎU�√ V�dN� Í√ lML� WOMFL�«  «—«œù«Ë  «—«“u�« WO�ËR��� Ác�Ë
 q�UJ��«  W�UO�  ŸU��«  wC�I�  WOM�u�«  W�KBL�«  X�U�  «–≈Ë  ¨t�u�
 c��OK�  ¨W�d�AL�«  UM�U�“√  …b�  s�  nOH��K�  »dF�«  ¡UI�_«  l�

 W�—u��«  W�uJ��«  l�  ‘UIM�«Ë  —«u��«  »U�  `�H�  ‰ËR�L�«  —«dI�«
 ¡U��_«  s�  nÒH��   UL�UH�  v??�≈  ‰u�uK�  WIOIA�«   U�uJ��«Ë
 s� Î «bOF�Ë w�UO��« V�uB��« ‰b� p�–Ë UM�uF� `�UB�Ë Âb��Ë

ÆåXMF�Ë …d�UJ� Í√
 sO�  nOJ�  `�UBL�«  UNLJ��  ‰Ëb�«  sO�   U�öF�«ò  ∫r�U�  r��Ë
 Î«bOF�  VFB�«  s�e�«  w�  UM��UB�  s�  g�HMK�  ¡U�b�_«Ë  ¡UI�_«

ÆåWIOC�«  U�U���« s�

 w� UO�Ë— q�b� ‰UL��« v�≈ `OLK� Í√ò ÊUO� w� ÊUM�� Èb� WO�Ëd�« …—UH��« XH� ˝
ÆåW�—uNL��« W�Uz—  U�U���« p�– w� UL� ¨WO�UM�K�« WOK�«b�« ÊËRA�«

 …b��L�« r�ú� ’U��« o�ML�« åj�u�« XO�ò w� Íd�d��« bF� fOzd�« q�I��« ˝
 ÷d�Ë  ¨Í—u??�  ”UD�  —u��b�«  o�U��«  d�“u�«  —uC�  w�  ¨g�O�u�  ÊU�  ÊUM��  w�
 bL�� VzUM�«  vI��«  b� Íd�d��« fOzd�«  ÊU�Ë ÆW�UF�«  ŸU{Ë_«Ë  «b���L�« d�¬ tF�
  UOFL� œU��« fOz— q�I��« UL� Æ—UJ� WIDM� h�� WO�KD� Î U�ËR� tF� Y��Ë ÊULOK�

ÆUN�U�UO��«Ë WL�UF�« ŸU{Ë√ tF� g�U�Ë  uL� nOH� bL�� WO�ËdO��«  özUF�«
 WO�Ëb�«  «uI�« bzU� l� t��J� w� wÒ�� nO�U� sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë Y�� ˝
 b�b���«  WO�¬Ë  Î U�uM�  ŸU??{Ë_«  w�  ¨‰u�  q�œ  u�UHO��  åqOHO�u�ò  »uM��«  w�  W��uL�«

ÆåqOHO�u�å?�
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 Ê√ tK�« dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« b�√
 »U�—ù« b{ W�—u� w� X�U� W�ËUILK� v��_« W�d���«
 W�—u� v�≈ »U�c�« vK� U�—«d�≈ò Ê√ ÎU�{u� ¨ÍdOHJ��«
 sOD�K�  œbN�  w��«  d�U�L�«  r���  UM�«—œ≈  V���  ÊU�

ÆåUNK� WIDML�«Ë W�—u�Ë ÊUM��Ë
 UN�b� ‰«“ U�Ë »d��« w�  dB��« W�—u� ÒÊ√ b�√ –≈Ë 
  U�öF�« VO�d� …œU�≈ WOL�√ vK� œÒb� ¨„—UFL�« iF�
 ÍœUB��ô« l{u�« Z�UF� Ê√ b�d� s�ò ÒÊ√  Î «b�R� ¨UNF�
 ÆåW�—u�  l�   U�öF�«  VO�d�  v??�≈  ÃU���  ÊUM��  w�

ÆUNM� «uK��� r� W�—u� ¡UHK� Ê√ vK� œÒb�Ë
 Èd�c�U�  t�  WLK�  w�   ¡U�  tK�«  dB�  bO��«  n�«u�
 —b�  vHDB�  tK�«  »e�  w�  bzUI�«  œUNA��ô  WF�«d�«
 W�eF��«  UNKN���  w�  œÒb??�  ¨©—UIH�«Ë–  bO��«®  s�b�«
 Èd�–  ¡UO�≈  vK�  dB�  U�bM�ò  ∫‰U??�Ë  bONA�«  WKzUF�
 rNL�dJ��  ÎU�uB�  …œUI�«  ¡«bNA�«Ë  ÎU�uL�  ¡«bNA�«
 rN�UO�C�  s�  bOH��M�Ë  rNM�u�  ÁuII�  UL�  dO�c�K�Ë
 UM�UC�  s�  UMMJL�  U�  WOB�A�«  r�UH�Ë  r�œUN�Ë

Æå U�uF�Ë —UD�√ s� tO� U�Ë q�uD�« UMI�d�Ë
 W�u�  ÎU???�Ë—  pKL�  ÊU??�ò  s??�b??�«  —b??�  ÒÊ√  v??�≈  —U???�√Ë
 œuL�Ë p�UL� v�≈ ÍœR� WHB�« Ác�Ë ¨WO�U�  U�uMF�Ë
 WK�«u�Ë  —«d??I??�«  –U??�??�«Ë  dOJH��«  vK�  …—b??�Ë   U��Ë
 Í√ ÂU�√ ÊU��ù«  U�uMF� e�N� U�bM�ò ∫l�U�Ë ¨W�d��«
 qLF�«  vK�  dO�Q�  v�≈  ÍœRO�  «cN�  W�uF�  Ë√  WKJA�

ÆåqLF�« vK�  UO�«b� t� ÊuJO� Í√ —«dI�« –U��«Ë

dO�� w�O�«d��« ‰û��
  Òd??�Ë   U�uFB�«  s??�  dO�J�«  UMC�ò  ∫·U???{√Ë  
 —UIH�«Ë– bO��« ÊU� WO�UI�«  ‚ËdE�« s� dO�J� W�ËUIL�«
 —UB��ô«  vK�  …—bI�U�Ë  s�b�U�L�U�Ë  tK�U�  WI��«  pKL�
 WH�  pKL�  ÊU�  —UIH�«Ë–  ÒÊ√  v�≈  ÎU��ô  ¨åWM�L�«  “ËU��Ë
 rN����  U�uFB�« w� ÊU� ¨tF� sL� UNKI�Ë WI��« ¡UD�≈
 œuI�  Íc�«  ÊUD�I�U�  ÊU�  ¨WK�dL�«  pK�  rN�  “ËU���Ë
  U�uMFL�«  pK�L�  ÊU�  tMJ�Ë  WH�UF�«  j�Ë  WMOH�

Æå U��� …œUOI�« vK� …—bI�«Ë WO�UF�«
 ËbF�«  Òs�  1996  ÂUF�«  w�ò  ∫tK�«  dB�  bO��«  ‰U�Ë
 vK� Èb��«Ë VCG�« bO�UM� WOKL� ÁUL� U� wKOz«d�ù«
 U�œUF�≈Ë  W�ËUIL�«  vK�  ¡UCI�U�  œb�Ë  WF�«Ë  o�UM�
 w�  ËbF�«  s�Q�  Ê√  ÊU�  ·bN�«Ë  ÍœËb��«  j�dA�«  s�

 ÆåWK��L�« WIDMLK� t�ö��«
 ÍdJ�F�«  ‰ËR�L�«  ÊU??�  —UIH�«Ë–  bO��«ò  ∫l�U�Ë
 ÊU�Ë tF� rz«œ q�«u� vK� UM�Ë W�ËUIL�«  w� Íe�dL�«
 ËbF�«  qA�Ë  UO�C��« r�— W�dFL�«  pK� w� —UB��ô«
 vK� U{d� W�—u�Ë ÊUM�� fJF�U� q� t�«b�√ oOI�� w�
 W�ËUIL�« o� XO��� ÊU�O� ‚UH�« u� w�Ëœ ‚UH�U� ËbF�«
 Î «dO�� ÎUO�O�«d��« Îôu�� ÊU� «c�Ë W�dJ�F�«  UOKLF�U�
 —UB��« v�≈ Èœ√ Íc�«Ë wLJ�«Ë wHOJ�« W�ËUIL�« qL� w�

Æå2000  —U�√  25

v��_« W�d���«
 v��_«  W�d���«ò  ÒÊ√  v??�≈  tK�«  dB�  bO��«  XH�Ë
 »U�—ù« b{ W�—u� w� X�U� —UIH�«Ë– bO��«Ë W�ËUILK�
 UM�Ë ¨sO�—u��«Ë sOO�«d�ù« …u�_« V�U� v�≈ ¨ÍdOHJ��«
 ¨åW�dFL�« Ác� w� —UIH�«Ë– bO��« —Ëb� dO�c��« s� Òb� ô
 w�dO�√  ŸËd??A??�  „UM�  ÊU??�  2011  ÂU??�  w??�ò  l??�U??�Ë
 s�  dO�J�  tF�  w�Q�  Ê√  ŸUD��«Ë  ÍœuF�  wKOz«d�≈

 w�U�_«  ·bN�«Ë  WO�dG�«Ë  WO�ö�ù«Ë  WO�dF�«  ‰Ëb�«
 WMLON�« ÂUE�ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨åW�—u� vK� …dDO��« ÊU�
 „UM�Ë qOz«d�≈ l� lO�D�K� vF�� WIDML�« w� WO�dO�_«
 ¨Ê«d??�≈Ë  W�—u�  UNMO�  ÂUEM�«  «c�  Ã—U??�  ‰Ëb??�«  iF�
 ŸËdAL�«  «c�  WN�«uL�  U�—Ëb�  W�—u�  c�√  «Ëœ«—√  r�Ë
 ËbF�«  l�  Ÿ«dB�«  w�  UNF�u�Ë   «dO�  s�  tJKL�  UL�Ë

 ÆåWOMOD�KH�« WOCI�«Ë
 ¡U� «c� ◊uGC�« qJ�  ŸuC��« W�—u� X�√ ò ∫·U{√Ë
 ÈuI�« ¨UN�UC�ù WIDML�«Ë r�UF�« w� t�«Ëœ√Ë —U�J��ô«
 …dDO��«Ë  UN�UC�≈Ë  W�—u�  ‰U�I�   b�Ò�«  w��«  UN�«–
 ÒÊ√  Î «b�R�  ¨åÈd??�√  Ê«bK�  w�  ‰U�IK�  ÂuO�«  b���  UNOK�
 vK���� vF� ÍœuF��« wKOz«d�ù« w�dO�_« ŸËdAL�«ò

Æåq��L�« Êôu��«Ë sOD�K� s� W�—u�
 »U�c�«  vK�  U�—«d�≈ò  Ê√  tK�«  dB�  bO��«  `{Ë√Ë
 œbN� w��« d�U�L�« r��� UM�«—œ≈ V��� ÊU� W�—u� v�≈
 Ê√  UMOK�  ÊU�  ÆUNK�  WIDML�«Ë  W�—u�Ë  ÊUM��Ë  sOD�K�
 Íd�P��«  ŸËdAL�«  WN�«uL�  W�—u�  v�≈  »U�cK�  —œU��
 d�U�L�« r��ò ÒÊ√ Î «b�R�¨å—«dI�« «c�  UF��� UM�«—œ≈ r�—
 w� o��«  U�UC�Ë W�—u�Ë ÊUM��Ë sOD�K� œbN�� w��«

ÆåW�—u� v�≈ »U�cK� UMF�œ WIDML�«
 bONA�«  ÊU�  W�—u�  w�  „—UFL�«  w�  U�bzU�ò   ∫‰U�Ë  
 «c�  w�  t�UO�  w�  …dO�_«  t�U�√  vC�  Íc�«  s�b�«  —b�
 o�dH�« V�U� v�≈ U�—u� w� „—UFL�« ÷u�� ÊU� ÆbK��«
 vK�  Î «œÒbA�  ¨ån��  v�≈  ÎUH��  w�ULOK�  r�U�  bONA�«
 s�  d��√  X�U�  W�—u��  jO��  X�U�  w��«  d�U�L�«ò  ÒÊ√

ÆåU�UM�c� w��«  UO�C��«

Âö�√ UNM� W�—u� ¡UHK� wÒK��
 w� jI� dB�M� r� W�—u�ò ÒÊ√ tK�« dB� bO��« È√—Ë
 v�≈ ÎU��ô ¨åUNOK� »d��« w�  dB��« q� U�b{ W�dFL�«
 iF�  UN�b�  ‰«“  U�Ë  »d��«  w�   dB��«  W�—u�ò  Ê√
 ¡e��«Ë  gO��«Ë  W�—u��«  …œUOI�«ò  l�U�Ë  ¨å„—UFL�«
 „—UFL�«  WOI�Ë  »d��«  w�  «ËdB��«  UN�F�  s�  d��_«
 s� X�� W�—u�ò ÒÊ√ ÎU�{u� ¨åœuL� v�≈ jI� ÃU���
 ‰«u�√  t�  X�d Ô�  Íc�«  Íd�P��«  ŸËdAL�«  s�Ë  rO�I��«
 Ê√  v�≈ —U�√Ë ¨åsO�K�L�« ·ô¬  «dA�Ë W�K�√Ë WKzU�
 œuL�  qCH�  »d��«  w�  dB�M�  Ê√  X�UD��«  W�—u�ò

ÆåUN��U� v�≈ UNzUHK�  U��Ë UN�F�Ë UNAO�Ë UN�œUO�
 w�  ÎU�dJ��  tIOI��  s??�  «Ëe??�??�  U??�ò  ∫·U????{√Ë  
 WO�UO��«  W�dFL�«Ë  ÎUO�UO�  tIOI��  «u�ËU�  W�—u�
 d��√  U�d�U��Ë W�dJ�F�«  W�dFL�«  s� UN�Ë«d{ qI� ô

ÆåUN{u�� X�«“ U� W�—u�Ë
 w� Êü« v�� X��� W�—u�ò ÒÊ√ tK�« dB� bO��« b�√Ë
 s�cK�« —UB��«Ë WO�HM�« »d��« r�— WO�UO��« W�dFL�«
 W�—u�Ë  Ê«d??�≈  d�U��  s�ò  Ê√  v�≈  ÎU��ô  ¨åULNN�«u�
  UO�«b� s� w�UF� √b� t�H� u� ¨sLO�«Ë …e�Ë ö�ËeM�Ë

ÆåU�Ë—u� ”ËdO�
 W�—u�  VF�  œu??L??�  vK�  u??�  ÊU??�d??�«ò  ∫l??�U??�Ë  
 UN�b�  w�Ë  U�Ë—u�  W�“√   UO�«b�  WN�«u�  w�  UN�œUO�Ë
 wK�� s� œÒœd�� U�ò Ê√ vK� Î «œbA� ¨åW�U��« U�œ—«u�
 t�  ”U�√  ô  Âö�Ë  Âö�√  œd��  u�  UNM�  W�—u�  ¡UHK�
 W�—u�  w�  w�«d�≈ –w�Ë—  Ÿ«d�  œu�Ë  s�  œœd��  U�Ë

Æå`O�� dO� u�
 W�dF� ÷u�� ô Ê«d�≈ò ÒÊ√ v�≈ tK�« dB� bO��« —U�√Ë
 ¨U�dO�  l�  ôË  UO�Ë—  l�  ô  W�—u�  w�  b�√  l�  –uH�

 W�ËUIL�«  s�  W�—u�  ¡UHK�  q�Ë  WO�ö�ù«  W�—uNL��«
 w�  Ê«d�≈  ·b�Ë  W�—u�  w�  –uH�  W�dF�  Êu{u��  ô
 qOz«d�≈Ë U�dO�√ WMLO� w� UN�uI� s� UNFM� u� W�—u�

ÆåUN�ËR� w� Î «b�√ q�b�� ô w�Ë
 W�u�  vK�  ÿUH��«  u�  Ê«d??�≈  ·b�ò  ÒÊ√  vK�  œÒb??�Ë  
 U�dO�√  Íb�√  w�  lI�  Òô√Ë  UN�œ«—≈Ë  UN�öI��«Ë  W�—u�
 v�≈ ·u�u�« w� r�U� Ê«d�≈ —«d�ò Ê√ Î «b�R� ¨åqOz«d�≈Ë
 t�Ë w� UN�U��Ë UN�«—«d� r�œË W�—u� w� …œUOI�« V�U�

ÆåWMLON�« l�—UA�

»d��«  d�� åqOz«d�≈ò
 »cJ� wKOz«d�ù« »d��« d�“Ëò ÒÊ√ tK�« dB� bO��« b�√Ë
 w�   «—UB��«  s�  Àb���  sO�  r�UF�«Ë  Á—uNL�  vK�
 qOz«d�≈ò Ê√  v�≈  ÎU��ô ¨åWOL�Ë  «—UB��«  w�Ë W�—u�
 w�Ë W�—u� »uM� w� W�K�L�«  U�UL��« vK� XM�«—

Æå2011 ÂUF�« cM� bK��« «c� w� …uI�  dC�
 vK� rN�d� «Ëd�� rNF� s�Ë ÊuOKOz«d�ù«ò ∫l�U�Ë 
 Ác� bF� …b�b� —UD�√ vK� Êu�uB� «u�U� r�Ë W�—u�
 oKF��  U�  q�  ÊuL�UN�  «u�U�  ÊuOKOz«d�ù«  Æ…—U���«

 …u�  s�  p�–  tKJA�  UL�  W�—u�  w�  a�—«uB�«  lOMB��
 ÊËd�  sOOKOz«d�ù«ò  ÒÊ√  `{Ë√Ë  ¨åW�ËUIL�«  —u��  w�
 Ê«d�≈ œu�Ë s� ÊuIK� r�Ë ÎUOK�I��� Î«b�bN� W�—u� w�
 w�uONB�« ÊUOJ�«ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨UNO� W�ËUILK� qzUB�Ë
 v�≈  Ác�Q�  b�  U�  W�—u�  w�   «—uD��«  s�  »u�d�

ÆåW�u��� dO�  «d�UG�
 Ã«d�S� b�Ë tK�_« wKOz«d�ù« »d��« d�“Ë Ê≈ò  ∫‰U�Ë
 qOz«d�≈Ë w�U��« ÂUF�« W�UN� q�� W�—u� s� sOO�«d�ù«
 vK�  qO�UH��«  iF�  —uB�Ë  U�—uNL�Ë  UN�H�  Ÿb��

 ÆåÊ«d�≈ ÃËd� W�«b�Ë W�—u� w� —UB��« UN�√
 qOz«d�≈  ÊQ??�  hK���«  »d??�??�«  d???�“Ëò  ∫·U???{√Ë
 ¨åqOKC��«Ë  V�–U�_«  Âb�Ë  W�—u�  w�  UN�«b�√  XII�
 W�—u�  w�  sOO�«d�ù«  s�—UA��L�«  œb�ò  ÒÊ√  v�≈  ÎU��ô
 WO�d� lO�U�� …—«œ≈Ë …—uAL�« r�bI��  «uM��« l� œ«“

ÆåWO�ö�≈Ë W�—u�Ë
 «u�O�ò  W�—u�  w�  sOO�«d�ù«  s�—UA��L�«  ÒÊ√  b�√Ë  
 WOL�Ë W�dF� ÷u�� qOz«d�≈ ÊS� w�U��U�Ë sO�dJ��
 ‰U��«  WFO�D�  Íd��  ¡ö�ù«ò  ÒÊ√  ÎU�{u�  ¨åÊ«d�≈  b{

ÆåU�d�d�� r�� w��« o�UML�« w�
 `��Ë  W�œU��«  d�d��  bF�ò  tK�«  dB�  bO��«  ‰U??�Ë

 …œu�   —dI�  oA�œ  W�dF�  ¡UN��«Ë  VK�  v�≈  o�dD�«
 œ«b�√  iOH��  —«d�  ÆsO�M�  cM�  r�œö�  v�≈  sOK�UIL�«
 Í—u��« gO��« l� oO�M��U� Èd� W�—u� w� sOK�UIL�«
 t�  ‰b���  U�ò  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨åo�UML�«  d�d��  bF�Ë
 fO� u� W�—u� w�  «“U��≈ tOL�� U� ÊQA� wKOz«d�ù«
 bL�F� qOz«d�≈Ë W�ËUIL�« —u�L� —UB��« q� t� Î «—UB��«

ÆåW�—u� w�  «“U��≈ oOI�� ÊQA� »cJ�«Ë qOKC��«
  «“U��≈  Êu�bI�  wKOz«d�ù«  ÊUOJ�«  …œU�ò  ÒÊ√  b�√Ë  
 V�–U�_ «uGB� Òô√ sOOKOz«d�ù« vK�Ë r�—uNL�� WOL�Ë
 —U�H�«  v�≈  ÍœR� b� W�UL� rN�œUO� VJ�d� b�Ë rN�œU�

ÆåWIDML�«

 WO�dF�« ‚«u�_« v�≈ ÍdB� o�d�
 iF�ò  tK�«  dB�  bO��«  U�œ  ¨w�UM�K�«  ÊQA�«  w�Ë
 w� l{u�« dÒOG�� rN�U�U�— s�  ÃËd��« v�≈  sOO�UM�K�«
 VO�d�  …œU�≈  w�  dEM�«  sOO�UM�K�«  iF�  vK�Ë  W�—u�

 ÆåÎôË√ rN��KB� s� p�– ÒÊ_ W�—u� l�  U�öF�«
 s�  ÷d??�  VK�  vK�   UEH��  UM�b�ò  ÒÊ√  `??{Ë√Ë
 W��M�U� l{u�« bOIF� b�d� ô UMMJ� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�
 l�  U�öF�« VO�d�ò ÒÊ√ v�≈ XH�Ë ÆåWO�UM�K�«  W�uJ�K�
 W�“ú� ÃöF�« »«u�√ `�HO� t�_ ÊUM�K� rN� d�√ W�—u�
 u�  ÊUM��  w�  wIOI��«  ÊU�d�«ò  ÒÊ√  Î «b�R�  ¨åW�œUB��ô«
  U�UDI�«  ¡UO�≈  d��  wK�«b�«  bN��«  vK�  œUL��ô«  w�

ÆåWO�«—e�«Ë WO�UMB�«
 d��  u�  WO�dF�«  ‚«u???�_«  v??�≈  UMI�d�ò  ∫·U???{√Ë  
 ÍdB��«  o�dD�«  UN�_  UN�Ëœ  p??�–  sJL�  ôË  W�—u�
 ÍœUB��ô« l{u�« Z�UF� Ê√ b�d� s�ò ÒÊ√ È√—Ë Æåp�c�

ÆåW�—u� l�  U�öF�« VO�d� v�≈ ÃU��� ÊUM�� w�
 V�dN�  œu??�Ë  W�Q��ò  ÒÊ√  tK�«  dB�  bO��«  d���«Ë
 sJL�  ô  W�—u�  l�  œËb��«  vK�  WO�d�  dO�  d�UF�Ë
 w�UM�K�« gO��«ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨åUN���UF� Áb�Ë ÊUM�K�
 bO�u�« o�dD�«Ë œËb��« d�� V�dN��« lM� Áb�Ë tMJL� ô

ÆåwzUM��« ÊËUF��« d�� u� p�c�
 l�  œËb��«  vK�  WO�Ëœ   «u�  s�  Y�b��«ò  ÒÊ√  È√—Ë
 ÂU�  ÊUM��  vK�  “uL�  Ê«Ëb??�  ·«b??�√  b??�√  u�  W�—u�
  «u�  œu�u�  Î «b�√  ‰u�I�«  sJL�  ôò  t�√  b�√Ë  ¨å2006
 r�√ b�√ ÊU� «c� ÒÊ√ ÎULK� W�—u� l� œËb��« vK� WO�Ëœ

Æå“uL� Ê«Ëb� ◊Ëd�Ë
 W�—u�  l�  W�öF�«  VO�d�  w�  W�—U�L�«ò  v�≈  U�œË
 W�—u�ò ÒÊ√ ÎU�{u� ¨å—UON�ù« v�≈ t��� ÊUM�� ÊS� Òô≈Ë
 qL���  Íc??�«  ÊUM��  l�  W�öF�«  VO�d�  …œU??�ù  …e�U�

Æåp�– w� WK�ULL�«Ë dO�Q��« WO�ËR��

WK�u� U�Ë—u� W�dF�
 sO{dLL�«  s�  p�d���U�  tK�«  dB�  bO��«  ÂÒb??I??�Ë
 nB�« w� ÊuHI� r�Ëò wL�UF�«  rN�u� w�  U{dLL�«Ë
 r�UF�«Ë  ¨b���L�«  U??�Ë—u??�  ”ËdO�  WN�«uL�  ‰Ë_«
 WK�u�  W�dFL�«  Ác�ò  ÒÊ√  v�≈  ÎU��ô  ¨åt�U�√  Îôu�c�  nI�
 ŸU�bK�  ‰Ë_«  j��«  w�  ÊuHI�   U{dLL�«Ë  Êu{dLL�«Ë
  U��  vK�  nI�  W�dFL�«Ë  d�bI�  q�  ÊuI����  r??�Ë
 UN�F� Ë√ UN�U���« Âb�Ë WO�D�« r�«uD�« rK�Ë W�U��Ë

Æå UN���« w� W�dJ�F�« „—UFL�« w� UL�

øjódG QóH OÉ¡°ûà°SG iôcP É«MCG ˆG ÜõM

ájQƒ°S ™e äÉbÓ©dG Ö«JôJ ≈dEG êÉàëJ ¿ÉæÑd »a …OÉ°üàb’G ™°VƒdG áédÉ©e :ˆGô°üf

ó≤ædG ¥hóæ°U ≈∏Y äÉ¶ØëJ Éæjód

 áeƒµë∏d áÑ°ùædÉH ™°VƒdG ó«≤©J ójôf ’ Éææµd

  ájQƒ°S »a PƒØf ÜôM ¢VƒîJ ’ ¿GôjEG

ájQƒ°S »a ¿GôjEG ≈∏Y á«ªgh äGQÉ°üàfG ÉgQƒ¡ªéd Ωó≤J zπ«FGô°SEG{

í«ë°U ô«Z »fGôjEG ` »°ShQ ´Gô°U OƒLh øY O qOôàj Ée

s�b�«—b� bONA�« Èd�– ‰ö� ÎU�b��� tK�«dB� bO��«

 W�uJ��«  fOz—  WKOI�   —«“
 …—«“Ë  »U????�œ  Íu??�u??L??�«  —«u????�
 …d??�“u??�«  XI��«  YO�  ¨Âö???�ù«
 UN��J� w� b�� bLB�« b�� ‰UM�
 …—«“uK�  ÂUF�«  d�bL�«  —uC�  w�
 W�U�u�«ò  d??�b??�  ¨W�K�  ÊU??�??�
 ¨‘u�d� œU�“ åÂö�û� WOM�u�«
 ¨V�d� bL�� åÊUM�� W�«–≈ò d�b�
 ¨b�U�  dC�   U??�«—b??�«  d??�b??�
 U��—  W??�«–ù«  w�  Z�«d��«  …d�b�
 Ê«u??�œ  f??O??z—Ë  w??�Ëd??�«  rO��
 Èd??�Ë  ÆwDOK�  b??O??�Ë  W????�«–ù«
 w� Âö????�ù« l???{Ë w??� Y??�??�??�«
 WD��«Ë  …—«“u???�«  qL�Ë  ÊUM��
 rzö�  UL�  Ád�uD��  W�u{uL�«

ÆWOL�d�«Ë W��b��«  U�U��ô«
 W�d�bL�«  »U???�œ   bIH�  r??�
 W??�U??�u??�«åË Âö???�û???� W??�U??F??�«
 YO�  ¨W�«–ù«  W��J�Ë  åWOM�u�«
 XM�√Ë  qLF�«  dO�  vK�  XFK�«

ÆrOEM��« W�œ vK�
 ¨»U�œ   b�√   ¨Èd�√  WN�  s�
 åÊUM��  W???�«–≈ò  v??�«  Y�b�  w�

 ¨å«u??�  «uN�U�ò  Z�U�d�  sL{
 ¨wM�Ë  V�«Ëò  UN�Ë“  WLN�  Ê√
 sO�ËR�L�«  ’U��_«  s�  u�Ë
 Î…dOA�  ¨åtOK�  ‰U??J??�ô«  sJL�Ë
 ô  tMJ�  tIKI�  ŸU??{Ë_«ò  ÒÊ√  v�≈
 ôË XO��« q�_ ô ¨p�– s� ÕÒdB�
 U�bM�  tIKI�  U�  d��√Ë  ¨sO�dILK�

 ÎU�u{u�  ÊQ�  sOI�  vK�  ÊuJ�
 tMJ�  ÁdE�  WN�Ë  s�  `O��  U�
 wBF�«  l??{ËË  W{—UF�  vIK�
 X??�??{Ë√Ë ÆåV???O???�«Ëb???�« w???�
 sO�u{u�  v??K??�  q??L??F??�  U??N??�«
 ÂUL��ô«Ë  …√d??L??�«  sOJL�ò  UL�

Æå…e�F�U�

ΩÓYE’G IQGRh äQGR áeƒµëdG ¢ù«FQ á∏«≤Y

…—«“u�« wH�u� —U�� —uC�� W�uJ��« fOz— WKOI� wI�K� bLB�«b��

  UOHA��L�«  vK�  t�ôu�  —U??�≈  w�
 œuN��«  W��«uL�  o�UML�«Ë  WO�uJ��«
 ¡U�Ë  WN�«u�  w�  …—«“u???�«  UN�c��  w��«
 —u��b�«  W�UF�«  W�B�« d�“Ë —«“ ¨U�Ë—u�
 vHA��L�«  ¨f??�√  dN�  bF�  s��  bL�
 vK�  Ÿö??�ö??�  dLI�«  d??�œ  w??�  w�uJ��«
 w�  ÊU???�Ë  Æt??�U??�??�??�«Ë  ÁeON��  ‰U??L??�√
 b�d�  —u??�??�b??�«  VzUM�«  s��  ‰U�I��«
 åw�«dIL�b�«  ¡UIK�«ò  uC�  ¨w�U����«
  UOK�U�Ë  ¨tK�«b��  ‰ö�  —u��b�«  VzUM�«

ÆWIDML�«
 «c� vK� s�d{U��« W�B�« d�“Ë dJ�Ë
 ¡UL��ô«  s�  ÒrM�  Íc�«  w�«d�«  ‰U�I��ô«ò
 wM�Ë  bNA�  w??�  ¨wM�u�«  —U??N??B??�ô«Ë
 ¡U�Ë W�“√ ¨ÂuO�« t�«u�ò ∫‰U�Ë ¨å“UO��U�
 qJA�Ë ‰Ëb�« Òq�Ë ”UM�« Òq� œÒbN� wL�U�
 UM�√—  UMMJ�  ÆÊU��ù«  W�ö��  Î«dO��  ÎU�Òb��
 lL��L�«   U�uJ�Ë  W�uJ��«   «u??D??�
 WO�UO��«   U�uJL�«  Òq�  sO�  q�UJ��«Ë
 ÊuJ�  Ê«  UMFD��«  YO��  WO�UL��ô«Ë
 ôË  WOHzU�  ô  W�B�«  w�  ÒÊ_  …b??�«Ë  Î «b�

ÆåW�UO� ôË WO��c�
 s�   UOK�UH�«  t�ÒbI�  U�  ÒÊ≈ò  ∫·U??{√
 W�Ëb�«Ë  ¨»u�d�Ë  »uKD�  u�   «b�U��
 r??�œË W??�U??L??�??� …e??�U??� U??N??�U??�??�R??�Ë
 X�U�  w??�??�«  WO�uJ��«   UOHA��L�«
 X���√  b�Ë  ¨XK��  W�U�  ‰Ë_  œU�dL�U�

Æå“UO��U�  UN�—«b�
 …—«“u??�«Ë  W�Ëb�«  …b�U��  vK�  œÒb??�Ë
 ÒÊ√  v�«  Î «dOA�  ¨vHA��L�«  eON��  ÂUL�ù
 ÊuOK� 20 UN�LO� WO�UD�≈ W�N� Î «b�Ë WL�ò
 w�UD�ù«  ÊËUF��«  V�J�ò  Î «d�U�  ¨å—ôËœ

Æå…bz«d�« WO�UD�ù« œuN��«Ë WOLM�K�
 XK��  w��«  ÂU�—_«ò  ÒÊ√  s��  d���«Ë
 ¨åW??�œU??� …d??O??�_« W??F??�—_« ÂU???�_« w??�
 wFL��L�«  wAH��«  dD�ò  s??�  Î «—c??�??�
 w��«  ôU??�??�« r??�—ò ∫‰U???�Ë ¨åw??zU??�u??�«
 VD�«Ë  wzU�u�«  b�d�«  lÒ����  ¨XK��
 ¨ÈËbF�«  s�«u�  œÒb��Ë   ôU��«  wzU�u�«
 UM��  ÈËbF�«  vK�  dDO��  UM�√  UL�UD�

ÆåÂUF�« w�B�« UMM�Q� s�œÒbN�
 dFA�  s??�  Òq??�  v??K??�ò  ÒÊ√  v??�≈  X??H??�Ë
 ÒÍ√  v�«  t�u��«  w�  d�Q��  ô√  ÷—«uF�
 UL�≈  Î̈U�O�  X�O�  U�Ë—uJ�U�  ¨vHA���
 Î«dD�  UMKJ�Ë  ÷dL�«  UMOH�√  «–≈  VOF�«

Æå ÒV�� s� vK�
 W�Ëb�U� WIKDL�« WI��« ¡UD�≈ò v�« U�œË

ÆåsOO�UM�K�« qJ� l�dL�«Ë Q�KL�« UN�_

w�U����«
 ÒÊ√  w�U����«  VzUM�«  b??�√  ¨t�N�  s�
 …«œ√Ë  WOM�Ë  W�U�  dLI�«  d�œ  vHA���ò
 bO�Q�Ë  d�NL�«  …œu??�Ë  rOIL�«  XO����
 w�U�√  œ«bF��«ò  ÎU�b��  ¨åb�«u�«  gOFK�
 s�  W�B�«  d�“Ë  œuN�  W��«uL�  WIDML�«

ÆåvHA��L�« qO�Q� q�√
 ÒrC� WOK�√ WM�� fO�Q�ò s� nA�Ë
 w� WL�U�L�« ·bN� WIDML�«  UOK�U� Òq�
 Ÿd��ò  ÎUMKF�  ¨åvHA��L�«  eON��  ‰UL�√
 n�√  100  ???�  w�U����«  b�d�  W��R�
 w�bI��« fOz— Î «d�U� ¨åvHA��LK� —ôËœ
 vK�  w�U����«  r??O??�ËË  ◊ö�M�  bO�Ë

ÆŸÒd���« v�« lOL��« ÎUO�«œ ¨årN�U�Òd��
 vM��  ÂU???�√  s??�  w??�U??�??�??�??�«  v??ÒM??L??�Ë

 sKF�ò  Ê√  w�uJ��«  dLI�«  d�œ  vHA���
 ÎUO�uJ�  vHA��L�«  «c??�  W�B�«  d??�“Ë
 tO�≈  ÃU���  WIDML�«  ÒÊ_  ¨wL�—  qJA�
 ∫ÎözU�  s�� d�“uK�  t�u�Ë ¨ådO�� qJA�
 fOzd�Ë  W�uJ�K�Ë  „—uC��  dJA�«ò
 fOz—Ë  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«
 s�c�«  lOL�Ë Íd� tO�� w�UOM�«  fK�L�«

ÆåvHA��L�« «c� q�√ s� «uKL�
 W�Ëb�U� WIKDL�« WI��« ¡UD�≈ò v�« U�œË

ÆåsOO�UM�K�« ÒqJ� l�dL�«Ë Q�KL�« UN�_

s�e�
 s�e�  vHA���  W�B�«  d�“Ë  —«“  UL�
 ∫»«uM�«  t�U�I��«  w�  ÊU??�Ë  ¨w�uJ��«
 ¨Í—u� rOK�Ë —«“U� rO�«d�≈ ¨œu�√ œU�“
 ÂUILzU�  ¨b??�“  u??�«  q??�√  o�U��«  VzUM�«Ë
 fOz—  ¨d??I??�  Íb??O??L??�  v??O??�??�  s??�e??�
 ¨‘u�d�  qOK�  s�e�   U�bK�  œU??�??�«
 ¨bF��  q�d�  s�e�  vHA���  fOz—
 w�D�«  r�UD�«Ë  vHA��L�«  …—«œ≈  fK��
 ¨dO�U��Ë   U�bK�  ¡U??�ƒ—  ¨wC�dL��«Ë

ÆWO�e�Ë WO�UO�  UO�UF�
 UMO�√ò  ∫t�  WLK�  w�  s��  d�“u�«  ‰U�Ë
 sO��U�ù Î«dO�√ …b����  ôU� WL� ÒÊ_
 vK�  lKDM�  U??M??O??�√Ë  ÆU???�Ë—u???�  ¡U??�u??�
  U�UJ�ù«Ë   «eON���«Ë   «œ«bF��ô«
 ¨W???�“_«  …—«œù  …d??�«u??�??L??�«   «—b???I???�«Ë
  UO�U��«  sO�Q��  œ«bF��«  vK�  s��Ë
 s�M�  ¨U??�Ë—u??�  ÊQ??�  w??�   «eON���«Ë
 WIDM�  w�  lO�U�√  W�ö�  cM�  WKL�  U�√b�
 ¡UM���U�  WO�K�  ZzU�M�«  X??�√Ë  ¨s�e�
 Æ…b��L�«   U�ôu�«  s�  WO�¬  …b�«Ë  W�U�

 ¨ÊU�b�b�  ÊU��U�   dN�  sO�u�  cM�Ë
 Êü« w??zU??�u??�« b?? Ò�d??�??�« o??�d??� Âu??I??�Ë
 ¨vHA��L�«  ÂU�√  PCR  ’u��  ¡«d�S�
 «c�  …b�   ôU�  qO���  r�—  vK�  s��Ë
 ¡U�u�«  wAH�  s??�  ÈQM�  w??�  ¨Ÿu??�??�_«
 sJ�Ë  Æw�UM�K�«  lL��L�«  w??�Ë  V���
 qB�  w��«  o�UML�«  iF�  w�  ÒÊ√  —Òc�√
 ÊU�  ôU��« iF� ÒÊ√ sO���� gH� UNO�
 ÕÒdB� r�Ë U�Ë—u� UN�Q�  ÁU���ô« UN���
 s� rN�H�√ «ËbÒO�� r� iF��« ÒÊ√ Ë« UNM�

ÆårNFL���Ë  rNK�√
 ‰u??�Ë —U??E??�??�« w??� s??�??�ò ∫l??�U??�Ë
 »«d??�??�ô«  w??�  UMK�√  s??�  …b??�b??�  W??F??�œ
 Êö??�≈  q??�??�  ÎU??I??�U??�  ¨12000  w??�«u??�
 150  w�«u�  UMK�I��«  W�UF�«  W��F��«
 ö�  W�“√  U�bM�  qB��  r�Ë  »d�G�  n�√
 U�ËUF�  ÚÊ≈  sO�d�GL�«  ÂU??�—√  s�  ·u??�
 …—«“ËË  WOK�_«  ÊU�K�«Ë  w�b�  lL��L�
 W�“_«  …—«œù  W�—«“u�«  WM�K�«Ë  W�B�«
 s�  w�UM�K�«  UMFL���  W�UL��   U�bK��«Ë
 …œuF�«  sO�d�GLK� ÕUL��«Ë U�Ë—u� ¡U�Ë

ÆårNM�Ë v�«
 r�UF�«  w�  ¡U�u�«  wAH�  bF�ò  tÒ��Ë
 ‰ö�  d��√  —c??�??�«Ë  WDO��«  c??�√  UMOK�
 v��  WO�ü«  W�U�  sOF�—_«Ë  WO�UL��«
 Èu���  vK�  ¡«d�≈  U�c��«Ë  sOM�ô«  —UN�
 ÂuIO�Ë  w�«e�≈  w�eM�  d���  W�uJ��«
  UMO� c�Q� W�B�« …—«“u� w�D�« r�UD�«
 œb�  qBO�  WO�UM�K�«  w??{«—_«  Òq�  vK�

ÆåWMO� n�√ 75 v�≈  UMOF�«
 U�—œ  vHA��L�«  fOz—  U�bF�  ÂÒb??�Ë

Æs�� d�“u�« v�« WOM�e��« W�UMB�« s�

øjõLh ôª≤dG ôjO »a ø««eƒµëdG ø««Ø°ûà°ùªdG QGR áë°üdG ôjRh

»ë°üdG ÉææeCÉH øjO qó¡e Éæ°ùd ihó©dG ≈∏Y ô£«°ùf øëf ÉªdÉW :ø°ùM

√õ«¡éàd kÉ©«ªL πª©æ°Sh »eƒµëdG ≈Ø°ûà°ùªdG Gòg ≈dEG êÉàëJ á≤£æªdG :»fÉà°ùÑdG

dLI�« d�œ w� s�d{U��« s� lL�Ë w�U����«Ë s��



الوطن 4

والذي  أيام  ألربعة  التام  اإلقفال  قرار  سريان  عشية 
إصابات   8 ُسّجلت  المقبل،  االثنين  فجر  مفعوله  ينتهي 
جديدة بـ »كورونا« خالل الـ 24 ساعة الماضية، 5 منها 
صفوف  في  حاالت  و3  فحصاً،   1413 أصل  من  محلّية 
في   .878 إلى  التراكمي  العدد  ارتفع  وبهذا  المقيمين، 
بلدة مجدلون،  السياق نفسه، ومع تسجيل إصابة في 
فحصاً   75 إجــراء  عن  الهرمل   – بعلبك  محافظ  أعلن 

PCR للمخالطين.
ضمن  بكورونا  الجديدة  الثماني  اإلصابات  وتوّزعت 

المناطق، كالتالي:
3 إصابات في صور.

إصابتان في عكار.
إصابتان في جزين.

إصابة في بعلبك.
الجامعي  الــحــريــري  رفيق  عن مستشفى  وصــدر 
فيروس  حــول  المستجدات  آخــر  عن  اليومي  التقرير 
المستشفى  »أجرى  فيه:  وجاء    Covid-19 الكورونا 
إيجابية  واحدة  نتيجة  جاءت  مخبرياً،  فحصاً   421

وباقي الفحوصات سلبية.
إصابتها  مخبرياً  ثبتت  التي  الحاالت  مجموع  وبلغ 
العزل  منطقة  في  حالياً  والموجودة  الكورونا  بفيروس 

الصحي في المستشفى 26 إصابة.
بفيروس  بإصابتها  مشتبه  حاالت   8 استقبال  وتم 
التقرير  ولفت  أخــرى.  مستشفيات  من  نقلت  الكورونا 
مجموع  ليبقى  جديدة  شفاء  حاالت  تسجيل  عدم   الى 
منذ  الكورونا  فيروس  من  تماماً  شفيت  التي  الحاالت 

البداية حتى تاريخه 162 حالة شفاء.
الكورونا يتلقون  المصابين بفيروس  وقال إن جميع 
ما  مستقر،  ووضعهم  العزل  وحدة  في  الالزمة  العناية 

عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة.
الخاص  االتــصــاالت  مركز  أن  إلــى  التقرير  ولــفــت  
بفيروس الكورونا لالستجابة للطوارئ يعمل 24/24، 
7 أيام في األسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من 
االتصال  خدمة  خالل  من  أو   820830-01 الرقم  خالل 

.»897961-WhatsApp 76 عبر الـ
واعلنت  وزارة الصحة  في تقريرها اليومي عن فيروس 
كورونا عن »تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا 

بينها 5 من المقيمين و3 من المغتربين«.
وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للحاالت المثبتة 
في لبنان منذ 21 شباط بلغ 878، فيما بلغ عدد حاالت 

الشفاء 236 حالة.
 236 بلغت  الشفاء  ــاالت  ح بــأن  الـــوزارة  ـــادت  وأف
التي  الفحوصات  عدد  أن  مبينة  حالة،   26 والوفيات  
يبلغ  الماضية  ساعة  الـ24  خــالل  للمقيمين  أجريت 

.12 أما للوافدين   ،1413
الحكومي  الهراوي  الياس  الرئيس  وأجرى مستشفى 
نتيجة  ظهرت  PCR وقد  فحص   46 اليوم  زحلة  في 

ايجابية واحدة لشخص من بلدة مجدل عنجر.
خضر كاتباً »تم  بشير  الهرمل   - بعلبك  محافظ  غّرد 
بلدة  في  كورونا(  )بفيروس  جديدة  إصابة  تسجيل 
مجدلون، ليرتفع عدد المصابين الجدد في األيام القليلة 

التزام  المطلوب  مختلفة.  بلدات   5 في   5 إلى  الماضية 
التعبئة العامة أكثر من أي يوم مضى، وعلى المخالطين 
التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المالحقة القانونية«.

الـ PCR ألقارب  فحوصات  اجــراء  »بعد  أن  وأعلن 
 ،)75 عددهم  )البالغ  مجدلون  في  المصاب  ومخالطي 
بعد  الفحوص  ُتعاد  أن  على  سلبية،  كلّها  النتائج  أتت 
المنزلي، وستشرف  الحجر  أسبوع وان يلتزموا جميعاً 
المحافظة  في  الصحيين  المتطوعين  فريق  مع  البلدية 
النفسّي لهم. وأي استهتار  الدعم  التزامهم وتقديم  على 
خضر  القانونية«. ودعا  للمالحقة  المخالط  سيعّرض 

المواطنين الى االلتزام التام بالتعبئة العامة.
في  »كورونا«  فيروس  قسم  مختبر  رئيسة  وأكــدت 
»كل  أن  اللقيس  ســارة  الجامعي  األمــل  دار  مستشفى 
ألخوة  أمس  المختبر  في  أجريت  فحوص PCR التي 
ووالدي وابن خالة المصاب في بلدة مجدلون، وعددهم 
بالحجر  االلتزام  عليهم  ذلك  ورغــم  سلبية،  جــاءت   7

المنزلي«.
حسن  الــحــاج  محمد  بعلبك  قضاء  طبيب  وتــابــع 
نائب  والتقى  مجدلون،  بلدة  في  للمصاب  المخالطين 
على  منه  واطلع  الساتر،  عبد  حسن  البلدية  رئيس 
إجراءات الحجر المنزلي لعائلة المصاب في البلدة وكل 
المحيطين فيها، تمهيداً ألخذ فريق وزارة الصحة عينات 

. PCR من البلدة، يوم الجمعة المقبل، إلجراء فحوص

البلدية  متابعة  »ضــرورة  على  حسن  الحاج  وشّدد 
للمخالطين الذين يتوجب عليهم التزام الحجر المنزلي، 
انتشار  لمنع  الوقائية  اإلجــراءات  متابعة  في  والتشدد 

الفيروس في البلدة«.
45 عينة من بلدة كفردبش  وأكد أن »نتائج PCR لـ 
عينة   144 فحوص  صدور  انتظار  في  سلبية،  جاءت 

عشوائية من غربي بعلبك«.
»الطالب  أن  األسعد  محمد  برقايل  بلدية  رئيس  أكد 
مصابين  غير  لبنان  خــارج  من  برقايل  الى  الوافدين 
بفيروس كورونا، ورغم ذلك حجروا أنفسهم مدة العزل 

المطلوبة«.
واكدت خلية االزمة في بلدية جديدة القيطع في بيان 
ان »نتائج فحوصات الـ pcr لبعض االشخاص وإعادة 
الخلية  سلبية«. وتمنت  جاءت  اآلخر  للبعض  الفحص 
الحيطة  اخــذ  الــى  »االهــالــي  ودعــت  للمرضى،  الشفاء 

والحذر والبقاء في المنازل«.
جديدتان  »حالتان  كاتباً  الله،  عبد  بالل  النائب  غّرد 
في شحيم مرتبطتان بالحالة األولى، قائالً تمنيت على 
البلدة،  في  العامة  الطوارئ  حال  إعالن  شحيم  بلدية 
بأقصى  التحلي  والمنطقة  شحيم  في  أهلنا  على  متمنياً 
ضبط  مــن  االنتهاء  لحين  والحجر  االلــتــزام  درجـــات 

المخالطين«.
لفحص  لبنان«  »تلفزيون  موظفو  خضع  كــذلــك، 

الصمد  عبد  منال  اإلعالم  وزيرة  من  بمبادرة   ،pcr الـ
نجد، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة العامة والشؤون 
الصحة  لــوزارة  تابع  طبي  فريق  وحضر  االجتماعية، 
من  غيرهم  من  عرضة  أكثر  هم  لمن  الفحوص  وأجــرى 

الموظفين.
وأشارت عبد الصمد الى أن »تلفزيون لبنان بموظفيه 
من مراسلين ومصّورين وتقنيين عرضة لمخاطر نتيجة 
تنقلهم«، شاكرًة وزير الصحة الذي »ساهم عبر الوزارة 
أن  آملًة  الفحوص«،  إلجراء  والجهاز  الفريق  تأمين  في 
»يشمل الفحص أكبر عدد ممكن من الموظفين وأن تأتي 

كل النتائج سلبية«.
وعن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء باإلقفال التام 
وإعادة  األمــور  »ضبط  هدفه  أن  أوضحت  ايــام،  أربعة 
المقبل  األحد  القرار  يتخذ  ضوئها  وفي  النتائج،  تقييم 
إما باالستمرار في التشدد وإما بخفض اإلجراءات ضمن 

التعبئة العامة لألسبوع المقبل«.
أصدرت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب بياناً 
ناشطيها  أحد  شقيق  إصابة  مالبسات  فيه  أوضحت 
تأكدت  أن  »بعد  انه  الى  فيه  اشارت  كورونا،  بفيروس 
بفيروس  مجدلون  بلدة  من  العسكريين  أحد  إصابة 
الجمعية، فقد  أن شقيقه هو أحد ناشطي  كورونا، وبما 
للزميل   PCR الـ  فحص  إجــراء  إلى  الجمعية  سارعت 
سلبية،  النتيجة  وجاءت  عائلته،  أفراد  وسائر  المذكور 

ولكن الزميل سيبقى في الحجر المنزلي الفترة المطلوبة 
هذه  انتهاء  بعد  مجدداً  له   PCR الـ  فحص  وسيعاد 
شقيق  بإصابة  علمها  فــور  الجمعية  وقامت  الفترة، 
وذلك  وبريتال،  بعلبك  في  مركزيها  بإغالق  ناشطها، 

كعمل احترازي«.
واعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان 
اليوم، انه »في ضوء مستجدات االسبوع الماضي، من 
المحكمة  في  لعسكريين  الكورونا  بفيروس  إصابات 
العسكرية، وتحت إشراف نقيب المحامين في طرابلس 
محمد المراد، وبالتعاون مع مستشفى هيكل، تم إجراء 
والزمالء الذين تواجدوا  للزميالت   »PCR« فحصاً   14
ايام االربعاء والخميس والجمعة من األسبوع الفائت في 
المحكمة العسكرية، وذلك بعد التزامهم الحجر المنزلي 
الذين  والزمالء  للزميالت  وكذلك  متتالية،  ايام  لخمسة 
اجتمعوا بهم في طرابلس بعد عودتهم من بيروت، على 
النقيب  الى  اليوم الخميس  أن تسلم نتائج الفحوصات 
التأكيد على وجوب االستمرار  المراد فور صدورها، مع 
 ،»PCR« الـ  فحص  إجــراء  بعد  لهم  المنزلي  بالحجر 

وذلك حتى انتهاء مدة األربعة عشر يوماً.
من  ابتداء  النقابة  مبنى  »إقفال  عن  المجلس  وأعلن 
تماشياً  منه،   18 االثنين  صباح  ولغاية   ، اليوم  صباح 
بأعمال  القيام  إلى  باإلضافة  الــوزراء،  مجلس  قرار  مع 

تعقيم مبنى النقابة«.

حسان  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  استقبل   
االقتصاد  وزير  الحكومية  السرايا  في  دياب 
أصحاب  نقابة  وفــد  يرافقه  نعمه  راوول 

السوبرماركت برئاسة الدكتور نبيل فهد.
ـــــاع قــطــاع  ــث فـــي أوض ــح ــب وجــــرى ال
في  االستهالكية  واألســواق  السوبرماركت 
المواد  أســعــار  فــي  التغير  ظــل  فــي  لبنان 
صرف  سعر  ارتــفــاع  نتيجة  االستهالكية 
القطاع  »التزام  عن  الوفد  وأعــرب  الــدوالر. 
بلقمة  واالقتصادي  واإلنساني  األخالقي 
على  المحافظة  مــع  الــمــواطــنــيــن،  عيش 
األساسية  الغذائية  المواد  تأمين  امكانية 

بأسعار مقبولة وأرباح مخفضة«.
القصوى  »الــضــرورة  على  الوفد  وشــدد 
وتخصيص  ــدوالر،  ال صرف  سعر  لتثبيت 

الصعبة،  بالعملة  مالية  بمبالغ  القطاع  هذا 
بغية  األساسية  الغذائية  الــمــواد  لشراء 
المواطنين  على  المعيشي  الضغط  تخفيف 
التي  الصعبة  االقتصادية  األزمة  لمواجهة 

يمر بها لبنان«.
ظهر  تجّمعوا  المحتجين  من  عدد  وكان 
والتجارة،  االقتصاد  وزارة  مبنى  أمام  امس 
اعتراضاً على غالء اسعار  اعتصاماً  ونفذوا 

السلع والمواد الغذائية.
الى  االقتصاد  وزارة  المحتجون  ودعــا 
االحتكار  وقمع  الرقابي  بــدورهــا  »القيام 
التجار  من  المحدود  الدخل  ذوي  واستغالل 
في  الــنــاس  يستغلون  الــذيــن  الجشعين 

الراهنة«. الفترة 
المسؤولين  مطالبتهم  المحتجون  وكرر 

مشكلة  معالجة  المستويات  مختلف  على 
ــار الــســلــع والـــمـــواد الــغــذائــيــة، الن  ــع أس
المواطنين لم يعد في مقدورهم تحمل الظلم 

الالحق بهم«.
لحقوق  ــة  ــي ــدول ال »الــلــجــنــة  ــنــت  وأعــل
عن  سيئاً  »تــقــريــراً  تلقت  أنها  اإلنــســان« 
يعيشه  ــذي  ال الـــرديء  المعيشي  الــواقــع 
الذي  الفاحش  الغالء  نتيجة  اللبنانيون 

يضرب البالد«.
مفوض  مكتب  أعّده  الذي  التقرير  وأشار 
ومبعوث  الدولية  للجنة  األوســط  الشرق 
في  المتحدة  األمم  لشؤون  الدولي  المجلس 
»البطالة  أن  سعيد  ابو  هيثم  السفير  جنيف 
والتي  اللبناني  المجتمع  غالبية  طاولت 
الذي  الحراك  نتيجة  وظيفة  ثالثمئة  فاقت 

اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء 
كورونا الذي زاد الوضع سوءا«.

اجتماعي  »انفجار  مــن  التقرير  ــذر  وح
الحكومة  تتخذ  لم  إذا  المالمح،  محدود  غير 
من  للحد  استثنائية  إجـــراءات  اللبنانية 
سعر  تحديد  مستوى  على  المتفاقم  الوضع 
عناصر  وإطالق  اللبنانية،  للعملة  الصرف 
الثابتة  غير  السلع  أسعار  على  المراقبة 
الصعبة«،  العملة  بتسعير  التالعب  نتيجة 
اإلبقاء  المالية  »المؤسسات  ــذرت  ح كما 
عدم  تجاه  المسؤولة  غير  سياستها  على 
بالنهج  واالكتفاء  المسؤولية  بتحمل  القيام 
التي  المالية  هندستها  سياسات  في  المتبع 
للدولة  خسائرها  من  األكبر  الجزء  حملت 

اللبنانية«.

بمفاوضات  اللبنانية  الحكومة  باشرت 
لمناقشة  الدولي  النقد  صندوق  مع  رسمية 
وضعتها  الــتــي  الــمــالــي  الــتــعــافــي  خــطــة 
المال  وزيــر  المحادثات  ويدير  الحكومة. 
غازي وزني، وهي التي أتت بعد المناقشات 
مع  االثنين  يــوم  أجــراهــا  التي  التمهيدية 
النقد الدولي. ويشارك  ممثلين عن صندوق 
في هذه المحادثات فريق من وزارة المالية 
لبنان، بحضور ممثلين عن مكتب  ومصرف 
الوزراء.  رئيس  ومكتب  الجمهورية  رئيس 
هذه  تنظيم  يتم  أنــه  الــى  اإلشـــارة  وتجدر 
الفيديو  مؤتمرات  طريق  عن  المحادثات 

. )video-conference(
الحكومة وصندوق  أن  إلى   وأشار وزني 
األولــى  المرحلة  أنــجــزا  قــد  الــدولــي  النقد 
اتفاق  الى  التوصل  بهدف  المحادثات  من 
المسار  على  اللبناني  االقتصاد  وضع  يعيد 
ألجواء  مرتاحون  نحن  وأضاف:  الصحيح. 

تكون  أن  ونتوقع  األولّية،  المناقشات  هذه 
المناقشات المقبلة بّناءًة بالقدر ذاته.

الدولية  الدعم  مجموعة  أخذت  ذلك  الى 
الحكومة  بتبني  عــلــمــاً  لــبــنــان  أجـــل  ــن  م
المالية  التعافي  باإلجماع لخطة  اللبنانية 
كما  المستقبلية،  بناء لإلصالحات  كإطاٍر 
صندوق  من  دعم  برنامج  بطلب  وقرارها 
االتجاه  فــي  ــى  أول الدولي كخطوة  النقد 

الصحيح.
تقييم  ــى  ــل ع ــة  ــوع ــم ــج ــم ال واطــلــعــت 
ــا  ــه ــون ــك ـــة ل ـــط ـــخ ـــل ـــي ل ـــدول ـــك ال ـــن ـــب ال
تعترف بطبيعة وعمق األزمة وباإلصالحات 
الضرورية لضمان  الهيكلية  والتعديالت 
النمو  على  ومبني  مــزدهــر  اقتصاد  قيام 
مناخ  في  اإلنتاجية،  والقطاعات  المستدام 
القطاع  ولتنمية  لألعمال  مواتية  وظــروف 

اللبناني. الخاص والزدهار الشعب 
 شــجــعــت مــجــمــوعــة الـــدعـــم الــدولــيــة 

جميع  عــلــى اشــراك  اللبنانية  الحكومة 
في  اللبناني  الشعب  سيما  ال  المعنيين، 
وسبل  الخطة  محتويات  حول  المشاورات 
شجعت  تطبيقها. وكذلك،  فــي  اإلســـراع 
والبرلمان  الحكومة  مــن  كــالً  المجموعة 
ــل ســويــاً لــتــهــيــئــة الــظــروف  ــم ــع ــى ال ــل ع
المطلوبة  اإلصـــالحـــات  الالزمة لتنفيذ 
الشفافية  وضــمــان  المناسب  الــوقــت  فــي 
لمطالب  استجابًة  الكاملتين  والمساءلة 
المجموعة  تذكر  اللبنانيين. وإذ  المواطنين 
في  بباريس  اجتماعها  عن  الصادر  بالبيان 
اإلصالحات  بشأن   2019 األول  كانون   11
الالزمة، والتي تشمل تنفيذ االلتزامات التي 
تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، اعربت 
المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على 
تخطي األزمة االقتصادية والنقدية والمالية 
االقتصادية  التحديات  ومعالجة  الراهنة 
فضالً  واإلنسانية،  واألمنية  واالجتماعية 

البالد،  على  كورونا  جائحة  تداعيات  عن 
المنظمات  فيه  بما  الدولي،  المجتمع  ودعت 
دعم  إلــى  المالية  والمؤسسات  الدولية 

الحالية. لمعالجة األزمة  مساعي لبنان 
عن  الدولية  الــدعــم  مجموعة  وأعــربــت 
االقتصادية  األوضـــاع  تــدهــور  إزاء  قلقها 
منها  يعاني  التي  والمعاناة  الفقر  وتزايد 
على  الحكومة  شجعت  كما  اللبنانيون 
المتزايد  العدد  بحماية  التزامها  مواصلة 
فقراً  لشرائح األكثر  المنتمين  السكان  من 
بإنجاز جميع  اإلســراع  وعلى  واحتياجاً 
على  للحصول  بسرعة  الضرورية  التدابير 
لتلبية  إضافية  خارجية  مالية  مساعدات 

المتفاقمة للسكان. اإلنسانية  االحتياجات 
الدولية  الدعم  مجموعة  أعادت  ذلك  الى 
االستقرار  على  أهمية الحفاظ  على  التأكيد 

الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.

من  وفد  مع  يّمين  لميا  العمل  وزيرة  بحثت   
االتحاد  رئيس  برئاسة  العام  العمالي  االتحاد 
االجتماعية  األوضـــاع  فقيه  حسن  باإلنابة 
وتطّرق  الراهنة،  األزمــة  ظّل  في  والمعيشية 

الحديث إلى القضايا العمالية والنقابية.
في  التشدد  العمل  وزيــرة  من  فقيه  وتمنى 
التي تحاول  المؤسسات  التفتيش في  عمليات 
صرف العمال بحجة التعثر االقتصادي، قائالً: 

طرحنا ضـــرورة االســتــمــرار فــي دفــع رواتــب 
العامة  والمصالح  المؤسسات  في  المياومين 
والخاصة، واإلسراع في دفع تعويض الـ400 
هذا  رفع  وإمكانية  الفقيرة  للعائالت  ليرة  ألف 

المبلغ في ظّل ارتفاع األسعار.
إلى  المنتسبين  مروحة  توسيع  الى  ودعا 
عمالية  قطاعات  ليشمل  االجتماعي  الضمان 
البلديات،  وعــمــال  الــمــزارعــيــن،  مثل  أخــرى 

وصيادي األسماك، وعمال البناء واألخشاب.
أطــراف  بين  الحوار  عملية  إطــالق  وتمنى 
صندوق  إنشاء  في  الجدي  للبحث  اإلنــتــاج 

البطالة لضمان حقوق المصروفين من العمل.
من  ــداً  وف يمين  الــوزيــرة  استقبلت  كذلك،   
والمالهي  والمقاهي  المطاعم  أصحاب  نقابة 
التفاهم على خطة  والباتيسري في لبنان وتم 
عمل لتنظيم اليد العاملة األجنبية في القطاع، 

وخلق فرص عمل للبنانيين.
بين  مشترك  اجتماع  ُعقد  ثانية،  جهة  من 
الحسن  فـــادي  المدني  الــطــيــران  ــام  ع مــديــر 
العامة  والمديرية  العمل  وزارة  عن  وممثلين 
الواجب  اآلليات  في  البحث  وتم  العام،  لألمن 
اعتمادها لتنسيق تنظيم رحالت جوية لعودة 
إلى  األجانب  والعامالت  العمال  من  يريد  َمن 

بلدانهم.

جبل  في  االستئنافية  العامة  النائبة  أعدت 
إلحاقياً  محضراً  عون  غــادة  القاضية  لبنان 
 13 على  فيه  ادعت  المغشوش  الفيول  بملف 
ومدراء  شركات  وممثلي  موظفين  بين  شخصاً 
لبنان  لكهرباء  العام  المدير  أبرزهم  المنشآت 
الوظيفي  بالواجب  اإلخالل  بتهمة  حايك  كمال 
ومدير المنشآت سركيس حليس لتلقيه منفعة 

. zr energy  غير واجبة من شركة
لرئاسة  الرسمي  الناطق  أعلن  ــك،  ذل الــى 
اوسعيد،  محند  بلعيد  الجزائرية،  الجمهورية 
أّن »قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة 
بالدرجة  لبناني  مشكل  لبنان  مع  تجارية 
ــالم  اع أفـــادت وســـائـــل  ــا  م بحسب  األول«، 

جزائرية.
الجمهورية  رئيس  أن  المتحدث  ــح  وأوض
في  مــؤكــداً  تحقيق،  بفتح  الــعــدل  وزيــر  ــر  أم
السياق ذاته أن »الجزائر كدولة غير متورطة، 
وتبين  مجراها  ستأخذ  والعدالة  أفــراد،  ربما 

الحقيقة.«
 sonatrach شــركــة  ذلـــك، أصـــدرت  ــى  ال

بياناً     petroleum corporation BVI
منذ  تتعرض  »الشركة  أن  الــى  فيه  أشــارت 
في  ومنظمة  مغرضة  حملة  الــى  أســابــيــع 
التواصل  ووسائل  والتلفزة  الصحافة  بعض 
من  والنيل  تشهير  محاولة  فــي  االجتماعي 
ومفتعلة  باطلة  باتهامات  والتجريح  السمعة 

هي أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع«.
وأوضحت أن »شركة سوناطراك المؤسسة 
شركة  قبل  من  بالكامل  مملوكة   1989 سنة 
األم«  »سوناطراك  الجزائرية  الوطنية  النفط 
مكلفة  الــخــارج  في  فروعها  أحــد  تمثل  وهــي 

بتجارة النفط والشحن«.
تؤمن   2005 الــعــام  »منذ  أن  الــى  ولفتت 
مؤسسة  تحتاجه  ما  الطاقة  لــوزارة  الشركة 
 gas oil كهرباء لبنان من فيول أويل ومازوت
تزويد  عقد  بموجب  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
قبل  من  سنوات  ثالث  كل  تباعاً  تجديده  جرى 
اللبنانية ووزارة الطاقة بالنظر لحسن  الدولة 
أداء الشركة وعدم تخلفها عن تنفيذ موجباتها 

العقدية وحتى في أصعب الظروف«.

8 اإ�ضابات ُت�ضاف اإلى عّداد »كورونا« والعدد الإجمالّي 878 
وزير ال�ضحة يحّذر من »خطر التف�ضي المجتمعّي الوبائّي«

اعت�ضام اأمام وزارة القت�ضاد.. والدولّية

لحقوق الإن�ضان تحّذر من انفجار اجتماعّي

انطالق المفاو�ضات مع �ضندوق النقد ... 

ومجموعة الدعم الدولّية من اأجل لبنان قلقة اإزاء تدهور الأو�ضاع القت�ضادّية 

يّمين تبحث اآلية عودة العمال الأجانب اإلى بلدانهم

ق�سية �سوناطراك.... 

الرئا�ضة الجزائرّية تاأمر بفتح تحقيق .. 

وعون تّدعي على 13 �ضخ�ضًا
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

ال��وزراء محمد اشتية،  } دعا رئيس 
وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب 
بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا االقتصادي 
خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد 
الضفة  م��ن  أج���زاء  بضم  الصهيوني 

الغربية.
جاء ذلك خالل مكالمة هاتفية، بحث 
تهديدات  على  الرد  وبوريل  اشتية  فيها 
تشكيلها  المزمع  الصهيونية  الحكومة 
مخالفة  ف��ي  الضفة  م��ن  أج���زاء  بضم 
وللقانون  الموقعة  لالتفاقيات  واضحة 

والقرارات األممية.
االئتالف  »إن  ال���وزراء:  رئيس  وق��ال 
السياسي المشكل في الكيان الصهيوني 
سالم،  ائتالف  وليس  ض��ّم  ائتالف  هو 
حول  داخله  األحزاب  بين  فيما  والحوار 

ضم المستوطنات أو ضم األغوار«.
العالم  يسمح  ال  أن  »يجب  وتابع: 
القانون  بخرق  باالستمرار  ل�»إسرائيل« 
دون حساب، والوقت حان لالنتقال من 
المواقف إلى األفعال، وترجمة دعم حل 
فلسطين،  بدولة  اعتراف  إلى  الدولتين 
االحتالل  دول��ة  النتهاكات  حد  ووض��ع 

وفرض إجراءات عقابية عليها«.
} استنكرت عضو اللجنة التنفيذية 
حنان  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
عشراوي، جريمة إعدام الطفل زيد فضل 
مباشرة  برصاصة  عاماً(   15( قيسية 
في الرأس، أطلقها عليه جنود االحتالل 
أربعة  الفوار، إضافة إلصابة  في مخيم 

شبان بالرصاص الحي.
وق��ال��ت ع���ش���راوي، ف��ي ب��ي��ان لها، 
للمنظمة،  التنفيذية  اللجنة  ب��اس��م 
ال��ص��ه��ي��ون��ي  ال��ت��ص��ع��ي��د  إن  أم�����س، 
للقوة  المفرط  واالس��ت��خ��دام  المتعمد 
المعدني  والرصاص  الحّية  والذخيرة 
انتهاكاً  ُيعّد  األطفال،  ضد  و«المطاطي« 
واالتفاقيات  للقوانين  ومباشراً  صارخاً 
الدولية، بما فيها اتفاقية األمم المتحدة 
لحقوق الطفل التي صادق عليها الكيان 

الصهيوني عام 1991«.
تحمل  إلى  الدولي  المجتمع  ودع��ت 
والقانونية  السياسية  مسؤولياته 
الصهيوني  الكيان  إلل��زام  واألخالقية 
ب��ش��ك��ل ج����ّدي وف��ع��ل��ي ب��وق��ف ه��ذه 
عنها،  الغطاء  ورف��ع  كافة  االنتهاكات 
والحاسمة  الفاعلة  التدابير  وات��خ��اذ 
خروقها  على  ومحاسبتها  لمساءلتها 
والدولي  ال��دول��ي  للقانون  المستمرة 
الدولية  الحماية  وتوفير  اإلنساني، 

العاجلة لشعبنا.

ال�سام

السلطات  أن  النقل  وزارة  أعلنت   {
الشهادات  أدرج���ت  البنمية  البحرية 
واألهلية”  “الكفاءة  السورية  البحرية 
ضمن الالئحة التي يتم االعتراف بها من 

قبلها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت 
البنمي  االعتراف  أن  منه  نسخة  سانا 
على  العمل  السوريين  للبحارة  يتيح 
السفن التي ترفع علم بنما وهو أكثر علم 
محمول على السفن في العالم وأكثر عدد 

بحارة يعملون تحته.
العمل  أن  إل���ى  ال�����وزارة  وأش����ارت 
األس���اس���ي ف���ي ن��ج��اح االخ��ت��ب��ارات 
واستيفاء شروط الوصول لهذه النتيجة 
العالمية ناتج عن تطور أنظمة التدريب 
افتتاح  بعد  السوري  البحري  والتأهيل 
أيلول  في  السورية  البحرية  األكاديمية 

.2018

العراق

شركة  في  التفتيش  هيئة  كشفت   {
عن  أم��س،  النفطية،  المنتجات  توزيع 
المنتجات  لتهريب  أوك��ار  ثالثة  ضبط 
النفطية، مؤكدة مصادرة اكثر من 80 الف 

لتر من المنتوجات النفطية المهربة.
في  للهيئة  اإلع��الم��ي  المكتب  وذك��ر 
القوات  وبمساندة  »الهيئة  أن  بيان، 
لتهريب  أوك��ار  ثالثة  ضبطت  األمنية 
الشعب  منطقة  في  النفطية  المنتوجات 
مصادرة  »تمت  أنه  مؤكدة  بغداد«،  في 
اكثر من 80 ألف لتر من مادة زيت الغاز 

وعدد من الخزانات«.

الأردن

وش��ؤون  الخارجية  وزي��ر  بحث   {
ووزي���رة  ال��ص��ف��دي  أي��م��ن  المغتربين 
األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون 
غونزاليس،  أرانكا  اإلسبانية  والتعاون 
مواجهة  ف��ي  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  س��ب��ل 
االقتصادية  وتبعاتها  ك��ورون��ا  وب��اء 
المرتبطة  وال��ت��ط��ورات  واالجتماعية 

بالقضية الفلسطينية.
هاتفي  اتصال  خالل  الوزيران  وأكد 
الكفيلة  الخطوات  اتخاذ  استمرار  أمس، 
وتعميق  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ب��زي��ادة 

الشراكة األردنية األوروبية. 
وات��ف��ق��ا ع��ل��ى رف���ض أي خ��ط��وات 
صهيونية لضم أراٍض فلسطينية محتلة 
وتقويضاً  الدولي  للقانون  خرقاً  ُيعّد  ما 
انطلقت  التي  السلمية  العملية  ألسس 

من مدريد.
ونظيرته  ال��ص��ف��دي  واس��ت��ع��رض 
اإلسبانية للخطوات التي يمكن اتخاذها 
لبلورة موقف دولي يعمل على الحؤول 
قرار  ألي  الصهيوني  الكيان  اتخاذ  دون 

بالضم. 

الكويت

اس��ت��ط��الع  ن���ت���ائ���ج  أظ����ه����رت   {
 Bensirri Public« شركة  أجرته 
الشركات  تأثر  ح��ول   ،»Relations
في   45 أن  ب�»كوفيد19-«،  الكويتية 
قامت  الكويتية  ال��ش��رك��ات  م��ن  المئة 
أخرى  المئة  في  و26  أعمالها،  بتعطيل 
انخفاض  بعد  التعطيل،  شفا  على 
إيراداتها بنسبة تزيد على 80 في المئة 

منذ شهر فبراير الماضي.

اأخبار الوطن الخارجية ال�سورّية تعلن تعليمات ب�ساأن اإعادة مواطنيها اإلى بلدهم.. والجي�ش ُيطّهر اأرا�سي بم�ساحة 1.8 هكتار من الألغام

مو�صكو ودم�صق تتهمان »ال�صحة العالمّية« باالن�صياع لم�صالح الغرب

بعد اإعالن اأنقرة... بغداد تك�سف تاأثير ت�سغيل �سّد »اإلي�سو«.. الح�سد ال�سعبّي ينفذ عملّية ا�ستباقّية �سد »داع�ش«

ال�صفير االإيرانّي لدى العراق: ال اتفاق مع وا�صنطن ب�صاأن تعيين الكاظمّي

الصحة  منظمة  وس��وري��ة  روس��ي��ا  اّتهمت 
مع  تماشياً  ال��ض��غ��وط  بممارسة  العالمية 
تحديداً،  المتحدة  والواليات  الغرب،  مصالح 
تفشي  ظل  في  السوري  الشعب  حساب  على 

فيروس كورونا.
لتنسيق  والسوري  الروسي  المقران  وأشار 
مشترك  بيان  في  السوريين  الالجئين  ع��ودة 
تتالعب  المتحدة  الواليات  أن  إلى  أمس،  لهما 
بالوضع الوبائي في شمال شرق سورية تبعاً 

لمصالحها.
الصحة  منظمة  »انجرار  أن  البيان  وأضاف 
للدهشة  مثير  أم��ر  اللعبة  ه��ذه  إل��ى  العالمية 
عن  ص��در  تقرير  إل��ى  إش���ارة  ف��ي  وال��ق��ل��ق«، 
بشكل  الوباء  مواجهة  إن  فيه  قالت  المنظمة، 
فعال في شمال شرق سورية تتطلب استعادة 
اإلمدادات المستدامة من المساعدات اإلنسانية، 
مع  الحدودي  اليعربية  معبر  عبر  ذلك  في  بما 

العراق   .
األسلحة  تهريب  إمكانية  من  البيان  وح��ّذر 
والمصابين  المسلحين  وعبور  وال��م��خ��درات 
المجاورة  الدول  أراضي  إلى  كورونا  بفيروس 
هذه  ظل  »وفي  وأضاف:  المعبر.  هذا  خالل  من 
ضغوطاً  تمارس  المنظمة  أن  يبدو  الظروف، 
حساب  على  الغربية  المصالح  مع  تماشياً 

الشعب السوري واألمن اإلقليمي«.

الحقيقية  »األه����داف  أن  البيان  وأوض���ح 
بفتح  يتعلق  ما  في  العدواني  الغرب  لنهج 
دون  أسلحة  نقل  في  تتمثل  اليعربية..  معبر 
عوائق لتشكيالت كردية يسيطر عليها الجانب 
عليها  تسيطر  التي  الشركات  وقيام  األميركي 
الخام  ال��م��واد  بتصدير  المتحدة  ال��والي��ات 
بشكل  المستخرجة  السورية  الهيدروكربونية 
فيروس  عدوى  مواجهة  من  بدال   ، مشروع  غير 

اإلنسانية لسكان  المساعدات  أو تقديم  كورونا 
سورية«.

الصحة  منظمة  ودم��ش��ق  موسكو  وح��ث��ت 
تجاه  نهجها  في  النظر  »إع��ادة  على  العالمية 
مراعاة المبادئ األساسية لألمم المتحدة ووقف 
تفرضه  الذي  العام  بالرأي  التالعب  ممارسة 

الدول الغربية«.
تنشرها  التي  االدعاءات  صحة  البيان  ونفى 
بشأن  المتحدة  للواليات  موالية  إعالم  وسائل 
قافلة  لمرور  المزعوم  ودمشق  موسكو  منع 
مساعدات إنسانية تم االتفاق على دخولها إلى 
شهر  بمناسبة  سورية  جنوبي  الركبان  مخيم 
إال  ليست  التقارير  هذه  أن  إلى  مشيراً  رمضان، 

»ضخاً« إعالمياً يقف وراءه المسلحون.
السورية  الحكومة  استعداد  البيان  وأك��د 
في  العالقين  للمواطنين  المساعدة  لتقديم 
الركبان حال استعادتها السيطرة على المنطقة، 
مثلما ساعدت كل من غادر المخيم إلى األراضي 

الواقعة تحت سيطرة الدولة في السابق.
الخارجية  وزارة  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 
المواطنين  إعادة  بشأن  تعليمات  عن  السورية 
بلدهم،  إل��ى  بالعودة  الراغبين  ال��خ��ارج  في 

والفئات التي تشملها تلك العملية.
تشمل  أن  ق��ّررت  أنها  الخارجية  وأوضحت 

عملية اإلعادة فئات هي:
- ال��س��وري��ون ال��ع��ال��ق��ون ف��ي ال��خ��ارج، 

وحتى   2020/1/1 من  البالد  غادروا  والذين 
.2020/5/1

سورية  إل��ى  بالعودة  الراغبون  الطالب   -
بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية 
والموظفون  فيها،  ال��م��وج��ودي��ن  ال���دول  ف��ي 
لم يتمكنوا من  الموفدون بمهام رسمية والذين 

العودة بفعل إغالق الحدود بين الدول.
اإلع����ادة  ع��م��ل��ي��ة  إن  ال��خ��ارج��ي��ة  وق���ال���ت 
ع��دم  م��ع  ح��ص��راً،  ال��س��وري��ي��ن  ع��ل��ى  تقتصر 
باستثناء  األخ��رى  الجنسيات  طلبات  قبول 
القصر  واألطفال  السوريين  المواطنين  زوجات 

للمواطنات السوريات.
أسماء  وتدوين  طلبات  قبول  أن  وأضافت 
خالل  سيبدأ  الفئات  تلك  من  بالعودة  الراغبين 
 2020/5/17 األح��د  من  فقط  واح��د  أسبوع 

ولغاية الجمعة 2020/5/22.
الحجر  أن  إلى  السورية  الخارجية  وأشارت 
في  ال��م��ح��ددة  ال��م��راك��ز  ف��ي  سيكون  الصحي 
المحافظات من قبل الجهات المعنية وعلى نفقة 

الحكومة السورية.
اإلج��راءات  تلك  أن  إلى  الخارجية  وأش��ارت 
المختص  ال��ف��ري��ق  »توجيهات  ضمن  ت��أت��ي 
في  العالقين  السوريين  المواطنين  ب��إع��ادة 
معظم  اتخذتها  التي  اإلج��راءات  بفعل  الخارج 
كورونا،  فيروس  انتشار  لحصر  العالم  دول 
وخاصة ما يتعلق منها بإغالق الحدود، وتقييد 

حركة السفر والطيران«.
استقبال  م��رك��ز  أف���اد  أم��ن��ي،  صعيد  على 
أمس،  سورية،  في  الالجئين  وإي��واء  وتوزيع 
األلغام من  السوريين بإزالة  العسكريين  بقيام 
الساعة   24 ال�  خالل  األراض��ي،  من  هكتار   1.8

األخيرة.
الشأن  بهذا  إخبارية  نشرة  في  المركز  وقال 
»نّفذت  الروسية:  ال��دف��اع  وزارة  موقع  على 
للجمهورية  المسلحة  للقوات  الهندسة  وحدات 
 24 ال���  ال��س��اع��ات  خ��الل  ال��س��وري��ة،  العربية 
)محافظة  دوما  في  األلغام  إزالة  مهام  األخيرة، 
دمشق( وجاسم والحارة )محافظة درعا(. وتم 
اكتشاف  وتم  األراض��ي.  من  هكتار   1.8 تطهير 

وتدمير 24 عبوة متفّجرة«.
لم  السابقة،  األي��ام  في  الحال  هو  كان  وكما 
أراضي  من  سورية  إلى  الجئين  عودة  ُتسجل 

الدول األجنبية خالل ال� 24 الساعة األخيرة.
أمس  ي��وم  ق��ام  قد  ال��س��وري  الجيش  وك��ان 
ال�  تقارب  مساحة  من  األلغام  بإزالة  الثالثاء، 
ما  بحسب  المذكورة،  المناطق  من  هكتار   1.5

جاء في بيان المركز.
وإي��واء  وت��وزي��ع  استقبال  مركز  أف��اد  كما 
العسكريين  بقيام  الماضي،  األحد  الالجئين، 
هكتار   1.8 م��ن  األل��غ��ام  ب��إزال��ة  ال��س��وري��ي��ن 
لسيطرة  خاضعة  كانت  التي  األراض���ي  م��ن 

المسلحين.

مسجدي،  إيرج  بغداد  لدى  اإليراني  السفير  أكد 
بتفعيله  تهدد  ال��ذي  األميركي  »الحظر  أن  أم��س، 
باألساس  يستهدف  العراق  ضد  المتحدة  الواليات 

مصالح الشعب العراقي«.
وقال مسجدي، في تصريحات مع قناة »العالم«، 
يستغني  حتى  كبير  بشكل  ضغطت  »واشنطن  إن 
لكن  إيران  تقّدمها  التي  الطاقة  مصادر  عن  العراق 
عدم  مؤكداً  تأثير«،  أي  لها  يكن  لم  الضغوط  هذه 
وجود أي اتفاق مع واشنطن بشأن تعيين مصطفى 

الكاظمي رئيساً للوزراء.
للدعم  نظراً  استقراراً  العراق  يشهد  أن  ورّج��ح 

الجديد  الوزراء  رئيس  تلقاه  الذي  الكبير  السياسي 
توافقاً  هناك  أن  إلى  الفتاً  السياسية،  الكتل  كل  من 
بين البلدين على توطيد العالقات الثنائية بمزيد من 
أن العراق حالياً بحاجة إلى  االتفاقيات، خصوصاً 

الطاقة والكهرباء التي تقدمها إيران بسعر تنافسي.
يكون  أن  يتوقع  أنه  إلى  اإليراني  السفير  وأشار 
تعامل الحكومة العراقية الجديدة مع إيران إيجابياً، 
صديقان  ب��ل��دان  بأنهما  وال��ع��راق  إي���ران  واص��ف��اً 

وشقيقان.
في  أكد  روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس  وكان 
الجديد  العراقي  ال��وزراء  رئيس  مع  هاتفي  اتصال 

مصطفى الكاظمي، على ضرورة التعاون المشترك 
في  واالستقرار  األم��ن  ضمان  أج��ل  من  العراق  مع 
المنطقة، مشيًرا إلى أن طهران »كما السابق« ستقف 

مع الشعب والحكومة في العراق.
فيما أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، خالل 
الجديد  العراقي  ال��وزراء  رئيس  مع  هاتفي  اتصال 
مصطفى الكاظمي، استعداد بالده لتقديم المساعدات 

االقتصادّية الضرورية لدعم االقتصاد العراقّي.
على صعيد آخر، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة 
أن  أمس،  ذياب،  عوني  العراق،  في  المائية  الموارد 
على  سلبي  تأثير  له  يكون  لن  إليسو  سد  تشغيل 
العراق  المائي في  الوضع  السنة، وأن  العراق هذه 

مستقر جداً.
وقال ذياب، في تصريح مع شبكة »رووداو« 
الكردية، إن »هذا العام كان رطباً، مّكن العراق 
م��ن م��لء خ��زي��ن جيد م��ن ال��م��ي��اه، وال��س��دود 

امتألت«.
وإقليم  ال��ع��راق  ف��ي  »ال��س��دود  أن  إل��ى  وأش���ار 
للمياه  العراق  أن تفي بحاجة  كردستان، تستطيع 
لهذه السنة، وخاصة سد الموصل وبحيرة الثرثار 
ودوكان ودربندخان وحمرين وحديثة على الفرات، 
الجسر  هذا  تبن  لم  تركيا  أن  مؤكداً  والحبانية«، 

لتتفّرج عليه.
وطمأن المسؤول العراقي، أن »خزين إليسو لهذا 
امتالء  ونتوقع  المياه  من  م3  مليار   9 تجاوز  العام 
السد من نفسه، دون الحاجة إلى قطع أي جزء من 
المياه عن العراق«، مؤكداً أن »تشغيل عنفة توليد 
الكهرباء من قبل تركيا، سيدفع المياه أكثر باتجاه 

العراق«.
أن  أردوغ��ان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وأكد 
بالده ستبدأ في تشغيل أول عنفة في سد »إليسو« 
جنوب شرقي تركيا، األسبوع المقبل، مؤكداً »البدء 

في تشغيل واحد من ستة محركات لسد إليسو، أحد 
من  أكبر مشروعات الري والطاقة في البالد، في 19 

مايو/ أيار الحالي«.
تموز  يوليو/  في  السد  خزان  ملء  تركيا  وبدأت 
الماضي، وسيولد السد 1200 ميغاواط من الكهرباء 
الطاقة  حيث  من  تركيا  في  سد  أكبر  رابع  ليصبح 

اإلنتاجية.
ميدانياً، نفذت قوات اللواء 88 في الحشد الشعبي 
الثالثاء، عملية استباقية إلحباط محاولة  العراقي 
تسلل لتنظيم »داعش« اإلرهابي في محافظة صالح 

الدين شمالي بغداد.
ورود  »بعد  الحشد:  أص���دره  بيان  ف��ي  وج��اء 
من  عناصر  تحركات  عن  استخباراتية  معلومات 
حمرين  جبال  سلسلة  في  اإلره��اب��ي  داع��ش  فلول 

لحقلي  والمحاذية  الدين  صالح  محافظة  شمالي 
الجبارة  ونس   88 اللواء  آمر  قام  وع��الس،  عجيل 
التابع   88 اللواء  أبطال  من  عسكرية  قوة  وبرفقته 

للحشد الشعبي بتمشيط المنطقة«.
اللواء  آمر  وجه  الواجب  انتهاء  »عقب  وأض��اف: 
المقاتلين بضرورة االلتزام واتخاذ الحيطة والحذر 

لمنع أي تسلل لعناصر التنظيم«.
الشعبي  للحشد  نينوى  عمليات  قيادة  وأطلقت 
في العراق األربعاء الماضي، عملية أمنية لمالحقة 
من  وبالقرب  المحافظة،  غربي  التنظيم  عناصر 

الحدود السورية.
مايو  شهر  مطلع  العشبي  الحشد  هيئة  وأعلنت 
في  واسعة  أمنية  عملية  لشن  استعدادها  الحالي، 

ثالث محافظات، لمطاردة عناصر »داعش«.

ماليين   8 نحو  أن  من  بايرز،  إليزابيث  العالمي  األغذية  برنامج  باسم  اإلعالمية  المتحدثة  حّذرت 
سوري يعانون انعدام األمن الغذائي، في ظل ظهور إصابات بفيروس كورونا.

إلى  للوصول  جهده  قصارى  يبذل  العالمي  األغذية  برنامج  أن  صحافي،  تصريح  في  وأضافت 
المحتاجين للغذاء والعالج في شمالي سورية.

وأشارت إلى أن حوالي 940 ألف سوري نزحوا عن شمال غربي سورية منذ ديسمبر 2019 بسبب 
النزاعات، الفتة إلى أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة يمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة جراء انتشار 

كورونا.
تركيا،  عبر  للمحتاجين  الغذائية  المساعدات  إيصال  في  مستمرون  برنامجها  موظفي  أن  وذكرت 
شخص  مليون   1.7 لنحو  غذائية  مساعدات  قدموا  الشريكة  الجهات  مع  بالتعاون  أنهم  إلى  مشيرة 

خالل شهر مارس الماضي.

حذرت خلية األزمة في مجلس النواب العراقي، أمس، من »كارثة بشرية« في بغداد، بعد إصابة 
الثالثاء. العاصمة  المستجد في  بفيروس كورونا  71 مواطناً 

حسن  النيابية  األزمة  خلية  رئيس  النواب  مجلس  لرئيس  األول  للنائب  اإلعالمي  المكتب  وقال 
الثالثاء  المسجلة لفيروس كورونا ليوم  الوبائي لإلصابات  إن »الموقف  الكعبي، في بيان صحافي 
وارتفاعها في بغداد وحدها الى 71 إصابة يعد جرس إنذار خطير للغاية ينذر بكارثة بشرية وصحية 

في العراق ال سيما في محافظتي بغداد والبصرة«.
حظر  فرض  بإجراءات  االلتزام  عدم  إلى  يعود  بالفيروس  المصابة  األع��داد  »ارتفاع  أن  وأضاف 
إزاء خطورة  المواطنين  او الجزئي( واستمرار الالمباالة من قبل عدد كبير من  التجوال سواء )الكلي 
ومنع  المختصة  الجهات  قبل  من  والوقائية  الصحية  باإلرشادات  االلتزام  بعدم  والمتمثلة  الوباء 

التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية واألماكن المزدحمة«.
ودعا الكعبي »الجهات المختصة الى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح 
الوبائي الميداني ال سيما في المناطق الموبوء، فضال عن وجوب التنسيق مع القوات األمنية للمباشرة 

بعملية الحجر الصحي المناطقي«.

الجهاز المركزّي للإح�صاء الفل�صطيني: 

عدد الفل�صطينّيين ت�صاعف 9 مرات منذ »النكبة«

منذ  تضاعف  الفلسطينيين  عدد  إن  أمس،  الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  قال 
مرات. »النكبة«، عام 1948 إلى ما يزيد عن 9 

بمناسبة  الفلس���طينيين،  أوضاع  خالله  است���عرض  صحاف��ي،  بيان  في  وأوضح 
بلغ  الفلس���طينيين  ع���دد  أن  المقبل،  الخميس  تحل  التي  للنكبة،   72 ال�  الذكرى  إحياء 
من  أكثر  والخارج(،  الداخل  )في  فلس���طيني  مليون   13.4 نح���و   2019 العام  نهاية 
نصفهم يعيشون داخل فلسطين التاريخية )الضفة والق���دس وقطاع غزة وداخل أراضي 

.)48
على  أراضيهم،  من  تهجيرهم  عمل���ية  على  »النكبة«  مصطلح  الفلسطينيون  وُيطلق 
أيار من كل  15 مايو/  1948، ويح���يونها في  أيدي »عصابات صهيونية مسلحة« عام 

عام.
1.4 مليون فلسطيني، من قراهم  ألف من أصل   800 تّم تهجير قرابة  العام،  وفي ذلك 

ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.
لسيطرة  خضعت  التي  األراضي  نطاق  داخل  ظلوا  لكنهم  آخرين،  آالف  تهجير  تّم  كما 

االحتالل الصهيوني الحقاً.
غوث  وكالة  سجالت  بحسب   ،2019 العام  في  الفلسطينيين  الالجئين  عدد  وبلغ 

5.6 مليون الجئ فلسطيني. وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( حوالي 
رسمياً  مخيماً   58 في  يعيشون  الالجئين  من  بالمئة   28.4 نحو  إن  الجهاز،  وأضاف 
في  و12  سورية،  في  و9  األردن،  في  مخيمات   10 بواقع  األممية،  »أونروا«  لوكالة  تتبع 

لبنان، و19 في الضفة الغربية )بما فيها القدس(، و8 مخيمات في غزة.
لوج��ود  الفلس���طينيين؛  الالجئ���ين  لع���دد  األدنى  الحد  تمثل  التق���ديرات  تلك  لك���ّن 
 ،1949 بعد  تش���ريدهم  تم  َمن  اإلحصاء  يشمل  ال  إذ  »أون��روا«،  ل���دى  مسجل  غير  عدد 
تلك  خلفية  على  ترحيلهم  تم  من  وأيضاً   ،1967 حزيران  يون��يو/  حرب  عشية  وحتى 

الحرب.
وبحسب البيانات، ارتكبت العصابات الصهيونية، خالل »النكبة«، أكثر من 70 مجزرة 

15 ألف فلسطيني. ومذبحة بحق الفلسطينيين؛ ما أودى بحياة ما يزيد عن 
وسيطر االحتالل الصهيوني خالل مرحلة »النكبة«، على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 

دمر 531 منها بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان االحتالل وقوانينه.
ولفت الجهاز إلى أن البيانات الحكومية لعام 2017 أظهرت أن الالجئين يشكلون 43 

بالمئة من الفلسطينيين المقيمين في فلسطين.
وأشارت البيانات إلى أن ما يزيد عن مئة ألف فلسطيني، استشهدوا منذ العام 1948، 

.1967 واعتقل مليون فلسطيني منذ العام 

للطفولة  المتحدة  االم��م  منظمة  مكتب  أعلن 
إيرلندا  تقديم  عن  أمس،  باألردن،  )اليونيسف( 
مساهمة جديدة بقيمة 1،1 مليون دوالر أميركي 
األطفال  حياة  إلنقاذ  المنظمة  عمل  دعم  أجل  من 
األكثر هشاًشة بالمملكة، ومن ضمنهم الالجئون 

السوريون.
أن  إل��ى  صحافي  بيان  ف��ي  المكتب  واش���ار 
في  المنظمة  لبرامج  الدعم  سيقدم  التمويل  هذا 
والصرف  والمياه  والتغذية،  الصحة  مجاالت 
لألطفال  التعليم  وبرامج  والنظافة،  الصحي، 

والنساء األكثر هشاشة في األردن.
تانيا  األردن  في  اليونيسف  ممثلة  وقالت 
تقّدمه  ال��ذي  السخي  الدعم  »إن  شابويسات 
إيرلندا سوف يساعد على ضمان استمرار عملنا 
المنقذ لحياة األطفال األكثر هشاشة في مخيمات 
جائحة  خ��الل  المضيف  والمجتمع  الالجئين 
تتعلق  أزمة  إلى  تحّولها  ومنع  )كوفيد19-(، 

بحقوق الطفل«.
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان، ق��ال��ت وزي����رة ال��دول��ة 
اإليرلندية سياران كانون،  للمغتربين والتنمية 
جائحة  »تؤثر  التمويل  تقديم  عن  إعالنها  خالل 
ما  هشاشة،  األكثر  األطفال  على  بشدة  كورونا 
الفقر، وتتفاقم آثار  يرفع عدد من هم تحت خط 
المدارس  إلغالق  نتيجة  األطفال  على  الفيروس 
بمواصلة  إيرلندا  وتفخر  األسر،  دخل  وانقطاع 
في  القّيم  عملها  في  اليونيسف  مع  شراكتها 
الرعاية  ومقدمي  األطفال  ه��ؤالء  لدعم  األردن 

لهم«.
ستعمل  إيرلندا  مساهمة  أن  البيان  واضاف 
على دعم توفير المياه النظيفة والصرف الصحي 
رفع  جرى  حيث  الالجئين،  مخيمات  في  اآلمن 
النظافة  الحتياجات  لالستجابة  المياه  تزويد 
الفيروس،  م��ن  الالجئين  لحماية  المتزايدة 

المحلية  المجتمعات  صمود  دعم  إلى  اضافة 
ضمن البيئة الشحيحة المياه بالمملكة.

على  تساعد  الشراكة  ه��ذه  ان  إل��ى  وأش���ار 
توسعة نطاق عمل اليونيسف مع وزارة التربية 
والتعليم لزيادة توفير التعليم النوعي والمتاح 
لألطفال في األردن، بما في ذلك المرحلة الحرجة 
قبل  ما  سنوات  في  المبكرة  الطفولة  لتنمية 
لمن  الرسمي  غير  والتعليم  االبتدائية،  المرحلة 
الحماية  ومخاطر  النزاع  بسبب  المدرسة  تركوا 

والصعوبات االقتصادية.
وتدعم إيرلندا كذلك جهود اليونيسف المنقذة 
الخدمات  تقديم  في  الصحة  وزارة  مع  للحياة 

في  واألم��ه��ات  لألطفال  وال��غ��ذائ��ي��ة  الصحية 
حيث  الهشة،  والمجتمعات  الالجئين  مخيمات 
ارتفعت أهمية هذه الخدمات منذ ظهور فيروس 

كورونا المستجد.
عريق  شريك  إيرلندا  أن  إل��ى  البيان  ولفت 
المنظمة  األردن، فقد دعمت عمل  لليونيسف في 
إنقاذ  خدمات  وتوفير  الوطنية،  النظم  لتقوية 

الحياة لألطفال منذ بداية األزمة السورية.
بدء  ومنذ  قامت  اليونيسف  أن  إل��ى  ُيشار 
حول  الوعي  ورفع  الصابون  بتوزيع  الجائحة، 
من  وغيرهم  الجئ  ألف   120 من  ألكثر  النظافة 

السكان األكثر هشاشة.

االأمم المتحدة: 8 مليين �صورّي 

يعانون انعدام االأمن الغذائّي 

تحذير من »كارثة ب�صرّية« 

في بغداد ب�صبب كورونا

اإيرلندا تدعم يوني�صف االأردن  بـ1.1 مليون دوالر

Twelfth year / Thursday / 14  May 2020 / Issue No. 3230
3230 العــدد   /  2020 أيار   14  / اخلميس   / عشرة  الثانية  السنة 



عربيات / دوليات 6
قالت آخر 

استطالعات الرأي 
في أميركا إن الرئيس 
دونالد ترامب يخسر 
المركز األول في رأي 

الناخبين للمرة األولى 
بنيله 46 نقطة مقابل 51 

لمنافسه الديمقراطي 
جو بايدن وعزا 

المستطلعون تراجعهم 
عن دعم ترامب ألدائه 

غير المقنع في مواجهة 
كورونا وتوقعت مراكز 

قياس الرأي أن تتزايد 
نسبة الفارق لصالح 

بايدن.

كوالي�سكوالي�س الجي�ش اليمني ي�شيطر على المها�شمة ومحيطها وا�شتمرار المواجهات �شرق زنجبار.. 
تستمر المواجهات بين قوات هادي وقوات 
شرق  إماراتياً  المدعوم  االنتقالي  المجلس 
مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، جنوب 
والصاروخي  المدفعي  القصف  وأدى  اليمن. 
القتلى  ع��ش��رات  سقوط  إل��ى  الطرفين  بين 

وتدمير عدد كبير من اآلليات العسكرية.
وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس االنتقالي 
ال��م��دع��وم إم��ارات��ي��اً، س��ال��م ال��ع��ول��ق��ي، في 
من  عنصراً   14 مقتل  »تويتر«،  على  تغريدة 
»ميليشيا  من  آخرين   59 وجرح  هادي  قوات 
اإلصالح« نقلوا إلى مستشفيات عتق ومأرب، 
بينها  وم��ن  الخطيرة،  ال��ح��االت  نقلت  فيما 

عنصران قياديان، إلى شرورة.
في  الحربي  اإلع��الم  ع��رض  المقابل،  في 
القوات  تحرير  عمليات  توثق  مشاهد  صنعاء 
وما  المهاشمة  لمنطقة  اليمنية  المسلحة 
خب  مديرية  في  الجبلية  السلسلة  من  حولها 

شرق  شمال  الجوف  محافظة  في  والشعف 
اليمن.

جرت  التي  المواجهات  مشاهد  وتظهر 
القصف  وتبادل  والتحالف،  هادي  قوات  مع 
والمتوسطة  الخفيفة  األسلحة  باستخدام 
عشرات  المعارك  خالل  سقط  وقد  والثقيلة. 
القتلى والجرحى، وأُسر عدد منهم، وتّم تدمير 

عدد من اآلليات والمدرعات العسكرية.
بعد  اليمنية  المسلحة  القوات  وتوّغلت 
المديرية  في  المهاشمة  منطقة  على  سيطرتها 
اليتمة  منطقة  على  المطلّة  التباب  باتجاه 

لتحريرها. المجاورة، استعداداً 
ك��م��ا وث��ق��ت ال��م��ش��اه��د ح��ص��ول ال��ق��وات 
وم��درع��ات  آل��ي��ات  على  اليمنية  المسلحة 
كبيرة  كميات  تحتوي  وم��خ��ازن  عسكرية 
المهاشمة  منطقة  في  المختلفة  األسلحة  من 
ه��ادي  ق��وات  قبضة  م��ن  تحريرها  ت��ّم  التي 

والتحالف.
واستهدفت مقاتالت التحالف بغارة منطقة 
شمال  صعدة،  في  كتاف  مديرية  في  الفرع 
جوية  غ��ارات  بثماني  القصف  وطال  اليمن، 
محافظة  في  ردمان  مديرية  في  قانية  منطقة 
مواجهات  وقع  على  اليمن،  وسط  البيضاء 
والقوات  جهة  من  هادي  قوات  بين  متواصلة 
المنطقة  اليمنية من جهة أخرى في  المسلحة 
نفسها، وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني.

 كما استهدفت طائرات التحالف السعودي 
نجران  في  الشرفة  منطقة  جويتين  بغارتين 

السعودية.
في  ت��ج��ّددت  ق��د  االشت���باكات  وك��ان��ت 
المجلس  مقات���لي  بي���ن  األحد،  مساء  اليمن، 
وقوات  إمارتياً  المدعوم  الجنوبي  االنتقالي 
شرق  في  ه��ادي  منصور  رب��ه  عبد  الرئيس 

أبين. محافظة 

وباء  العالمية  الصحة  منظمة  وصفت 
فيروس كورونا بأنه »أخطر جائحة شهدها 
إلى  مشيرة  ع��ام«،   100 مدى  على  العالم 
لمواجهة  ال��دول��ي  ال��ت��ض��ام��ن  »ض����رورة 

الفيروس«.
العالمية،  وأكد تقرير عن منظمة الصحة 
العالم  تهدد  كورونا  فيروس  »جائحة  أن 
الصحة،  مجال  في  المحرز  التقدم  بخسارة 
ب���األرواح،  ف��ادح��ة  خسائر  ف��ي  والتسبب 
نحو  التقدم  وإعاقة  العيش،  سبل  وتعطيل 
أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة«.

»إحصاءات  عنوان  تحت  التقرير  وأشار 
الصحة العالمية لعام 2020« الذي نشرته 
المنظمة أمس، إلى أن »الوباء سلط الضوء 
على الحاجة الملّحة الستثمار جميع البلدان 
في أنظمة صحّية قوية ورعاية صحية أولية 
لكونها أفضل خط دفاع ضد تفشي األمراض 

مثل كورونا«.
العالم  حول  »الناس  بأن  التقرير  وأف��اد 
حيث  صحة،  وأكثر  أط��ول  حياة  يعيشون 
ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع في البلدان 
النامية بين عامي 2000 إلى 2016 بنسبة 

مرتفعة  ال��دول  وفي  سنة،   11 أي   %  21
الدخل بنسبة 4 % أي 3 سنوات«.

الدول  في  المحرز  الكبير  التقدم  وك��ان 
ال��ى  ال��وص��ول  تحسن  بسبب  ال��ن��ام��ي��ة 
رعاية  وتحسين  الصحية  الرعاية  خدمات 
انخفاض  إلى  أدى  ما  والطفل  األم  صحة 
الفترة  ع��ن  النصف  إل��ى  األط��ف��ال  وف��ي��ات 
الوصول  تحسين  إلى  باإلضافة  نفسها، 
والمالريا  اإلي��دز  من  الوقاية  خدمات  إلى 

والسل واألمراض.
وق��ال��ت س��م��ي��رة أس��م��ا، ال��م��دي��ر ال��ع��ام 

إن  العالمية  الصحة  منظمة  في  المساعد 
هذا  من  استخالصها  يمكن  التي  »الرسالة 
يخوض  الذي  الوقت  ففي  واضحة:  التقرير 
العالم حرباً مع أخطر جائحة تشهدها  فيه 
البشرية منذ 100 عام .. يجب أن نعمل معاً 
والتركيز  األولية  الصحية  الرعاية  لتعزيز 
القضاء  أجل  من  بيننا  الفئات  أضعف  على 

على أوجه عدم المساواة الصارخة«.
وتّم تسجيل أكثر من 4،26 مليون إصابة 
و293 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا حول 

العالم حتى يوم أمس.

دفع  إلى  الصين  تسعى  كبيرة،  كدولة  بمسؤوليتها  وفاًء 
التعاون الدولي ضّد مرض كوفيد19-، حيث قّدمت الحكومة 
الصينية إمدادات ألكثر من 150 دولة ومنظمة دولية، بينما 
قدمت الشركات الصينية إمدادات طبية ألكثر من 100 دولة 

ومنظمة دولية.
وكما أّن الفيروس ال يعرف حدوداً، فلحسن الحظ أيضاً أّن 

التعاون ال يعرف حواجز فاصلة.
المستجد،  كورنا  فيروس  ظهور  قبل  وما  أفريقيا،  وداخل 
فقد صمدت عالقات الصداقة الصينية - األفريقية لعقود أمام 

التقلبات في كل منعطف حاسم.
ومنذ تفشي مرض فيروس كورونا الجديد )كوفيد19-(، 
الفيروس.  مكافحة  في  للصين  الدعم  األفريقية  الدول  قدمت 
أفريقيا،  في  كوفيد19-  مرض  انتشار  ووسط  المقابل،  وفي 
قدمت الصين يد العون عن طريق توفير أشكال مختلفة من 

الدعم والمساعدة لألشقاء األفارقة.
وأول أمس الثالثاء، قدمت الصين مستشفى مؤقتاً للحكومة 

النيجيرية لدعم استجابتها لتفشي المرض في البالد.
للمناطق  الطبيين  الخبراء  من  فرقاً  الصين  وأرسلت 
الخمس مع الدول المجاورة لها، مع وصول 12 من الخبراء 
الصينيين إلى زيمبابوي يوم اإلثنين بصحبة إمدادات طبية 

وبدل  وأقنعة  اختبار  ومعدات  صناعي  تنفس  أجهزة  تضم 
وقائية.

ما  الصينيون  الطبيون  الخبراء  عقد  نفسه،  الوقت  وفي 
يقرب من 30 اجتماعاً عن طريق الفيديو مع نظرائهم األفارقة، 
دورة   400 من  يقرب  ما  الصينية  الطبية  األطقم  وقّدمت 

تدريبية للقارة مع تدريب أكثر من 20 ألف شخص.
وتشارك الصين خبرتها مع أفريقيا وخاصة المجتمعات 
انتشار  كبح  في  المساعدة  من  المرض،  من  تضرراً  األش��د 
المرض إلى تسريع البحث والتطوير في ما يتعلق باكتشاف 
مناطق  في  عليه  والسيطرة  المرض  من  الوقاية  ومن  لقاح، 
إلى  السريري  العالج  ومن  المجتمعات،  إدارة  إلى  الحدود 

الحماية الشخصية.
واسعة.  عالمية  إش��ادة  والتضامن  التعاطف  هذا  ون��ال 
محمد  فقيه  موسى  األفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  وقال 
وأفريقيا صديقان ورفيقا سالح  إن »الصين  الماضي  الشهر 

ومصائرهما مترابطة على نحو وثيق«.
تتشابك  أن  ال��دول  على  ينبغي  الحرج،  الوقت  هذا  وفي 
أيديها إلحالل التضامن محل الخالفات والقضاء على التحيز 
لمكافحة  التآزر  تعزيز  شأنه  من  بهذا  القيام  وإن  بالمنطق. 

المرض.

رؤيتها  لفرض  كورونا  وباء  األميركية  المتحدة  الواليات  تستخدم 
للنظام العالمي، وفق ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، 
معتبراً أنها »تحاول أثناء جائحة كورونا فرض قواعدها الخاصة بها 

والضغط على بلدان معينة«.
ورأى الفروف أنه »من المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية 

بنسبة الثلث تقريباً نتيجة الوباء«.
منظمة  خارجية  وزراء  اجتماع  افتتاح  خالل  جاء  الف��روف  كالم   
حالة  في  حتى  أنه  نعترف  أن  »علينا  قال  حيث  للتعاون،  شنغهاي 
الوباء، ال يتوقف زمالؤنا األميركيون وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد 
نظرهم،  وجهة  لفرض  الحالي  الوضع  ويستخدمون  المواجهة،  
ورؤيتهم للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد. 

وتلك القواعد، كما تعلمون، قد اخترعت من تلقاء نفسها«.
في الوقت نفسه ذكر الفروف أنه »يتزايد الضغط على الدول التي 
تنتهج مساراً مستقالً في السياسة الخارجية. تنطلق اتهامات ال أساس 
لها ضّد الصين الشعبية وروسيا، ويتم تجاهل دعوات إيقاف العقوبات 
األحادية أثناء مكافحة فيروس كورونا، العقوبات التي تعوق اإلمدادات 

اإلنسانية من األدوية والمعدات واألغذية«.

أّن »أميركا تتهم الصين بشكل دوري بعدم قدرتها على  يشار إلى 
وبردة  الحقائق  وبإخفاء  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  احتواء 
جائحة  أن  سابق،  وقت  في  ترامب  افترض  كما  المناسبة،  غير  الفعل 

كورونا المستجد بدأت نتيجة عدم الكفاءة في الصين«.

في  متخصص  روس���ي  أك��ادي��م��ي  أك���د 
الشمالية  »ك��وري��ا  أن  ال��ك��وري��ة،  ال��ش��ؤون 
اإلصالح  طريق  في  سنوات   10 منذ  تمضي 
البرجوازية  وأن  الرأسمالي،  االقتصادي 

المحلية خرجت من تحت األرض«.
ويرى أندريه النكوف، األكاديمي الروسي 
والمتخصص في الشؤون الكورية واألستاذ 
أن  س��ي��ول،  ف��ي  »كونمينغ«  جامعة  ف��ي 
في  اشتراكية  دولة  آخر  الشمالية  »كوريا 
طريقها إلى السوق، وأنها تحاول أن تتجّنب 

أخطاء الدول التي سبقتها«.
الناشئة  الرأسمالية  »السوق  أن  وأوضح 
التالي:  بالشكل  ظهرت  الشمالية  كوريا  في 
مالبس  تخيط  العمر،  منتصف  في  سيدة 
أو  المخلالت  تصنع  تبيعها،  كي  منزلها  في 
على  تحصل  أن  يمكنها  المنزلية،  السجائر 
مكان للتداول في كشك أو منفذ بيع خاص بها 

بأحد األسواق، وبشكل رسمي على الورق«.

األعمال  هذه  مثل  »أصحاب  أن  وكشف 
الشمالية،  كوريا  في  نشأت  التي  الخاصة 
يدفعون شهرياً لميزانية الدولة منذ البداية 
مبلغاً ثابتاً تتراوح قيمته ما بين 30 إلى 40 

المتوقعة«. اإليرادات  % من 
»كوريا  أن  إلى  الروسي  األكاديمي  ولفت 
االستثمارات  ترفض  ذلك  كل  مع  الشمالية 
التخلي  في  رغبتها  لعدم  وذلك  الخارجية، 
عن أسلحتها الصاروخية النووية ما يجعل 
صعباً  أم��راً  األجنبي  االستثمار  اج��ت��ذاب 

للغاية«.
الكورية  الشؤون  في  الخبير  واختتم   
»القيادة  لدى  أن  يعتقد  إنه  بالقول،  حديثه 
على  للسيطرة  فرصة  الشمالية  الكورية 
على  االقتصادي.  النمو  وتحقيق  الوضع 
ثمن  له  سيكون  النجاح  هذا  أن  من  الرغم 
كبير للغاية«، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 

»البديل سيكون أسوأ«.

قرار  مشروع  واستونيا،  ألمانيا  قّدمت 
»وقف  على  ينّص  الدولي،  األم��ن  لمجلس 
العالم،  حول  عدة  نزاعات  في  النار  إطالق 
مكان  ليحل  ك��ورون��ا«،  وب��اء  تفشي  خ��الل 
نص مشابه صاغته فرنسا وتونس ومنعت 

الواليات المتحدة إقراره.
اقترحه  ال��ذي  ال��ق��رار  مشروع  ويطالب 
عضوان غير دائمين في مجلس األمن، والذي 
عام  ب�«وقف  رئيسية،  نقاط  خمس  يشمل 
األوضاع  كل  في  القتالية  لألعمال  وف��وري 

الموجودة على أجندته«.
 20 نحو  لمساعدة  ال��خ��ط��وة  وت��ه��دف 
مكافحة  في  حروباً،  أو  أزم��ات  يعيش  بلداً 
يتضح  أن  دون  من  لكن  كورونا،  فيروس 
على  ملموسة  خطوات  اّتخاذ  بالفعل  تّم  إن 

األرض في هذا الصدد.
التونسي،  الفرنسي  المشروع  في  وكما 
إنسانية  »هدنة  إلى  الجديد  المقترح  يدعو 
مدّتها 90 يوماً متتالياً على األقل«، للسماح 
المجموعات  ال��ى  المساعدات  ب�«إيصال 

السكانية األكثر تضرراً«.
التصويت  عرقلت  المتحدة  الواليات  لكن 

أن  بعد  التونسي،  الفرنسي  ال��ق��رار  على 
هّددت ب�«استخدام حق النقض«، إذا وردت 
الصحة  منظمة  إل��ى  صريحة  إش���ارة  أي��ة 

العالمية.
ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على 

ما  سريعاً  يحصل  قد  لكنه  الجديد،  النص 
الدائمة العضوية في  الدول  أّي من  لم تهّدد 
المجلس باستخدام حق النقض، كما فعلت 
واشنطن عندما انتقدت ذكر منظمة الصحة 

العالمية في المقترح الفرنسي التونسي.

على  اإلستوني  األلماني  النص  يأت  ولم 
من  حالياً  التخّوف  بات  لذا  المنظمة،  ذكر 
اللحظة  حتى  أص��ّرت  التي  الصين  موقف 
األخيرة، على اإلشارة إلى المنظمة الدولية، 

ولو ضمنياً.
المتحدة  األمم  لدى  إستونيا  سفير  وقال 
سفين يورغنسون، إنه »علينا إيجاد مخرج 
أنه »من  المسدود«، مضيفاً  الطريق  من هذا 
غير  دول��ي،  أمن  كمجلس  أننا  حقاً  المعيب 
هذه  في  مسؤوليتنا  تحّمل  على  ق��ادري��ن 
»تتوّصل  بأن  أمله  عن  معرباً  المسألة«، 

جميع األطراف إلى اتفاق سريع«.
األميركية،  الخارجية  وزارة  وأف���ادت 
قدماً  يمضي  أن  »إما  األمن  مجلس  على  أن 
أو  النار  إط��الق  وق��ف  بدعم  يكتفي  بقرار 
الشفافية  مسائل  إلى  يشير  أوس��ع  بقرار 

والمسؤولية«.
وه�����ّددت واش��ن��ط��ن ب��اس��ت��خ��دام حق 
واضحة  إش��ارة  وردت  ح��ال  في  النقض، 
اّتهمها  التي  العالمية،  الصحة  منظمة  لدور 
فيروس  خطورة  مدى  من  ب�»التقليل  ترامب 

كورونا«.

»ال�شحة العالمّية« ت�شف كورونا باأخطر جائحة 

على مدى 100 عام وتوؤكد �شرورة الت�شامن الدولّي لمواجهتها

كوريا ال�شمالّية ما�شية في طريق اإ�شالحها االقت�شادّي  

والبرجوازّية تخرج من تحت االأر�ش!

م�شروع قرار األماني - ا�شتواني في مجل�ش االأمن 

لوقف النزاعات اأثناء جائحة كورونا

تجديد االتهامات االأميركّية �شّد ال�شين

وترامب يعتبر التعامل معها اأمر مكلف
إنه  ت��رام��ب  دون��ال��د  األميركي  الرئيس  ق��ال 
بكين  مع  تجاري  اتفاق  على  التوقيع  »بمجرد 

فوجئ العالم بوباء مصدره الصين«.
لفترة  قلت  »كما  تويتر:  على  ترامب  وكتب 
طويلة، إن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية. 
وكان  رائعة،  تجارية  صفقة  للتو  أبرمنا  لقد 
بالطاعون  العالم  وأصيب  يجّف،  بالكاد  الحبر 

من الصين«.
صفقة   100« األم��ي��رك��ي:  الرئيس  وأض���اف 
تلك  كل  وخسارة   - الفرق  تعّوض  لن  تجارية 

األرواح البريئة!«.
وزارة  ب��اس��م  المتحدث  ق��ال  المقابل،  ف��ي 
إف��ادة  في  ليجيان  تشاو  الصينية  الخارجية 
األمن  ذريعة  »استخدام  إن  أمس،  ببكين  يومّية 
الصينية  األسواق  إلى  الوصول  لتقييد  القومي 
بمصالح  ويضّر  االقتصادّية  القواعد  ينافي 

األميركيين«. المستثمرين 
العمل األميركي يوجين سكاليا،  وأرسل وزير 
االستثمار  مجلس  على  وزارت���ه  تشرف  ال��ذي 
االثنين  يوم  خطاباً  واالدخار،  للتقاعد  االتحادي 
إياه  المجلس مايكل كينيدي، موّجهاً  إلى رئيس 
بالتحول  المرتبطة  الخطوات  جميع  »يعلّق  بأن 

االستثماري«.
األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  اتهمت  كما 
حول  أبحاث  قرصنة  ب�«محاولة  رسمياً  الصين 

لقاح كورونا«.
في  الباحثين  األميركية  السلطات  حّذرت  كما 
الرعاية الصحية والعلميين أمس، من أن  مجال 
سرقة  يحاولون  الصين  من  مدعومين  »قراصنة 
بالعالجات  المتعلقة  الفكرية  والملكية  األبحاث 

واللقاحات ل�)كوفيد – 19(«.
التحقيقات  مكتب  ع��ن  ص���ادر  ب��ي��ان  وق���ال 
وأم���ن  الس���يبراني  األم��ن  ووكالة  الفدرالي 
تبحث  التي  »المؤس����سات  إّن  التحتية،  البنية 
محت���مل  اس��ت��ه��داف  م��ن  ُح���ذرت  ال��م��رض  ف��ي 
الصين  جمهورية  قبل  م��ن  شبكية  وتسوية 

الشعبية«.
ال��ب��ي��ان: »ل��ق��د ل��وح��ظ أن ه��ؤالء  وأض����اف 
الملكّية  بيانات  تحديد  يحاولون  الفاعلين 
باللقاحات  الصلة  العامة ذات  الفكرية والصحة 
وال���ع���الج���ات واالخ���ت���ب���ارات م���ن ال��ش��ب��ك��ات 
المتعلّقة  البحوث  إلى  المنتسبين  والموظفين 
غير  بطريقة  عليها  والحصول   )19 – )كوفيد  ب� 

مشروعة«.
هذه  الستهداف  الصين  جهود  »إن  وتابع: 
دولنا  لجهود  كبيراً  تهديداً  تشكل  القطاعات 

بالنسبة ل�)كوفيد – 19(«.
على  أمثلة  أو  دليل  أّي  الهيئتان  تقدم  ول��م 

ادعاءاتهما ضّد بكين.
تجري  التي  المنظمات  جميع  حثا  لكنهما 
على  »الحفاظ  على  المجاالت  هذه  في  أبحاثاً 
األمن السيبراني وممارسات التهديد من الداخل 

ذات  المواّد  سرقة  أو  السرّية  المراجعة  لمنع 
الصلة ب� )كوفيد – 19(«.

وذكرت وسائل اإلعالم األميركية يوم االثنين، 
على  ك��ان  ال��ف��درال��ي  التحقيقات  »مكتب  أن 
استعداد إلطالق التحذير من القرصنة - أبحاث 

اللقاحات«.
الرئيس  رّد  المقبل،  التقرير  عن  سؤاله  ولدى 
وما  الصين،  في  الجديد  »م��ا  ت��رام��ب:  دون��ال��د 
الجديد أيضاً؟ أخبرني. لست سعيداً بالصين«. 

وأضاف »نحن نراقب األمر عن كثب«.
وفي بكين يوم االثنين، رفض المتحدث باسم 
قائالً  االدع��اء،  ليجيان  تشاو  الخارجية  وزارة 
الهجمات  جميع  بشدة  تعارض  »الصين  إن 

السيبرانية«.
وقال تشاو »نحن نقود العالم في عالج كوفيد 
األخالقي  غير  من  اللقاحات.  وبحوث   19  –
غياب  في  وتشهير  بشائعات  الصين  استهداف 

أّي دليل«.
فيه  تتسابق  الذي  الوقت  في  التحذير  ويأتي 
حول  والبلدان  والمعاهد  الشركات  عشرات 
الفيروس  انتشار  لوقف  لقاحات  لتطوير  العالم 
شخص  ألف   292 بحياة  أودى  الذي  التاجّي، 

على األقل في جميع أنحاء العالم.
عن  تبحث  األخرى  المجموعات  من  والعديد 
يوجد  ال  حالياً  المصابين.  للمرضى  عالجات 

عالج مثبت.
التنبيهات  من  سلسلة  إلى  التحذير  وُيضاف 
من  المدعومين  »القراصنة  تتهم  التي  والتقارير 
وروسيا  الشمالية  وكوريا  إي��ران  في  الحكومة 
بوباء  المرتبط  ال��ض��ار  بالنشاط  وال��ص��ي��ن 
الفيروسات التاجية«، من ضخ أخبار كاذبة إلى 

استهداف العمال والعلماء.
وحّذرت بريطانيا والواليات المتحدة األسبوع 
الماضي في رسالة مشتركة من زيادة الهجمات 
اإللكترونية على المهنيين الصحيين المتعاملين 
مع فيروس كورونا المستجد من قبل المجرمين 
مرتبطين  يكونون  ما  غالباً  »الذين  المنظمين 

بجهات فاعلة أخرى من الدولة«.
في  السيبراني  لألمن  الوطني  المركز  وق��ال 
األميركية  السيبراني  األم��ن  ووكالة  بريطانيا 
تكتيكات  »اكتشفا  إنهما  التحتية  البنية  وأمن 
للمتسللين   - النطاق  واسعة  المرور  كلمة  رش 
من  الحسابات  إلى  الوصول  يحاولون  الذين 
التي  المرور الشائعة االستخدام -  خالل كلمات 
ومنظمات  الصحية  الرعاية  هيئات  تستهدف 

الطبية«. البحوث 
وأبلغت صحيفة »نيويورك تايمز« عن تحذير 
مكتب التحقيقات الفدرالي المتوقع يوم االثنين، 
معتمدة  مضادة  لهجمات  مقّدمة  يكون  »قد  أنه 
الحرب  في  متورطة  أميركية  وك��االت  قبل  من 
اإللكترونية  القيادة  ذلك  في  بما  السيبرانية، 

للبنتاغون ووكالة األمن القومي«.
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ميركل ت�شعى لتح�شين العالقات مع رو�شيا 
ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة  قالت 
لتحسين  ج��ه��وده��ا  »س��ت��واص��ل  إن��ه��ا  أم���س، 
هجمات  من  الرغم  على  روسيا  مع  العالقات 
قائلة  األم��ر«،  تصعب  التي  اإللكتروني  التسلل 

إنها »تأخذ هذه األمور على محمل الجد«.
عن  س��ؤال  على  رداً  للبرلمان  ميركل  وقالت 
عمليات التسلل »سأسعى من أجل عالقات طيبة 
مع روسيا، ألنني أعتقد أن هناك من األسباب ما 
ذلك  لكن  الدبلوماسية  جهودنا  لمواصلة  يدعو 

يصعب األمر«.
األلمانية  شبيغل  دي���ر  صحيفة  وذك����رت 
العسكرية  »المخابرات  أن  الماضي  األسبوع 
على  الحصول  من  يبدو  ما  في  تمكنت  الروسية 
مكتب  من  اإللكتروني  البريد  رسائل  من  العديد 
في  تسلل  عملية  في  االنتخابية  ميركل  دائ��رة 
األل��م��ان��ي«.  البرلمان  استهدفت   2015 ع��ام 
تسلل  عمليات  عن  سابقة  مزاعم  موسكو  ونفت 

إلكتروني في الخارج.

كوفيد - 19 ين�ّشط الت�شامن ال�شينّي - االأفريقّي  الفروف يتهم اأميركا با�شتغالل »كورونا« 

لفر�ش روؤيتها للنظام العالمّي
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 w�  X�U�  UO�UL�«  w�  WO�U��«  …—R��«ò  ∫‰U�  ¨¡U�u�«  UNO�
 »d� ‰UL� w� WF�UI� w�Ë UO�U� X�Ë s�«—œ—u� W�ôË
 ‰UH�dJ�«  ÊU�dNL�«  ‰ö�   U�U�ù«   √b�  b�Ë  ÆUO�UL�«
 lÒL��� YO�Ë ÂU� q� s� ◊U�� dN� w� ÎU�uM� ÂUIÔ� Íc�«
 s�«d�«  ÷u�  vK�  lI�  w��«  WIDML�«  w�  ·ôü«   «dA�
 W��M�U�  X�{u�  b�  —u�_«  sJ�  r�Ë  ¨ÂU�√  Èb�  vK�Ë
 k�ö� p�c�Ë ‰UH�dJ�« W�U�S� X�L� W�Ëb�«Ë U�Ë—uJK�
 ÷u� vK� lI� w��« ÊbL�« Ác� w� X�U�  U�U�ô« Ê√
 sL�—ËœË U��MO�Ë Êu�Ë UO�u�u� ·—ËbK�Ëœ q�� s�«d�«
 b�√ lD��� r�Ë …b�b�  U�U�ù« X�U� UM�Ë ¨Ád�¬ v�«Ë

 ÆdH� r�— W�U�ù« ·dFÔ� r�Ë œ«b�_« dB�� Ê√
 UO�UL�« v�« U�Ë—uJ�« ¡U�Ë X�K� w��« W��U��« WDIM�« U�√
 ◊U�� dN� WKD� ÊuCI� «u�U� »U�A�« s� W�uL�� wN�
 qGO� l��M� W�U�Ë UO�UD�≈ ‰UL� w� Z�e�K� Z�M� w�
 ·ôüU�  tO�«  Êu��c�Ë  dO��  qJA�  ÊUL�ô«  t���  Íc�«
  «dAF� “U�L� u�Ë ÆZ�e��«  «d�� w� ÎU�uM� t�Ë—Ëe�Ë
 b�Ë  UNO�«  s�b�«u�U�  WE�JL�«  r�UDL�«Ë  dN��«  s�U�«
 v�«  r�UDL�«  b�√  w�  qLF�  h��  s�  ÈËbF�«  XKI��«
 v�«  «ËœU�Ë  sO�ËU�LM�«Ë  ÊUL�ô«  »U�A�«  s�  dO��  œb�
 WO�UL�_«   UDK��«  X�UD��«Ë  rNF�  t�uKL��  r�œö�

åÆrN�eF� X�U�Ë rNM�U�√Ë rN��u� œÒb�� Ê« Î «œb��
 ¨ÈËbF�« —UA��« s� b��«Ë W�“_« W��UF� WOHO� s� U�√
 w��«  »U��ô«  b�«  ÊU�  UN�e�Ë   U�U�ù«  b�b��ò  ∫‰U�
 UN�e�Ë  WMOF�   U�uL��  sL{  ÷dL�«  dB�  v�≈   œ√
 d��_ p�–Ë U�Ë—Ë√ w� qC�ô« X�U� W�d���« ¨W�«b��« cM�
 ÂuFK��«  W���  ‰ö�  s�  h�H�«  WN��  ÎôË«  ¨V��  s�
 h��  q�  vK�  Íd��  ÊU�  19bO�uJ�«  nAJ�  wH�_«
 jO��  ‰UF�  h�A�«  Èb�  ÊU�  u�  v��Ë  t�  t��A�
 ÊU�  ”ËdOH�«  s�  ·u�Ë  lK�  t�b�  ÊU�  h��  q�Ë
 Ë« …bK� q� w� WO�U�� X�U�  U�u�H�« Î «–≈ ¨tB�� r��
 q�Ë WIOI��« w�Ë ÆW�UG�« ÁcN� X�A�« e�«d� d�� WM�b�
 rJF� tO� q�«u�� Íc�« ÂuO�« «c� v��  U�u�H�« œb�
 ÆUO�UL�«  w�  ÂuFK�  W���  n�«  W�LF��Ë  ÊuOK�  v�≈
 Ê«  u�  WO�UL�ô«  W�d���«  ÕU��  w�  w�U��«  V���«Ë
 Ãd�� r�Ë w�eML�«  d���«  «¡«d�S� Â«e��«  UM� VFA�«
 WH�U��Ë  WO�UL�ô«  W�uJ��«  Ê√  rKF�«  l�  …—ËdCK�  ô≈
 ‰u���« lM�  «¡«d�S� rI� r� U�Ë—Ë« ‰Ëœ  U�uJ� qJ�
 »uFA�«  w�U�  s�  d��√  d���U�  «u�e��«  ÊUL�ô«  sJ�Ë
 ÊUJ��« W�O�d� v�« œuFO� Y�U��« V���« U�« ¨WO�Ë—Ëô«
 s��« —U��Ë œ«b�_« Ê√ √b�� vK� bL�F� w��«Ë UO�UL�« w�
 l� ÊuAOF� ô ÎU�U� sO���«Ë W�L��« ‚u� s�b�UI�L�«Ë
 qI��� qJA� rN�uO� w� ÊuAOF� UL�≈ œUH�ô«Ë ¡UM�_«

  U�U�≈  qB��  r�  w�U��U�Ë  ªWKzUF�«  œ«d??�√  w�U�  s�
 ¨‰U�L�«  qO��  vK�  UO�UD�«  w�  qB�  UL�  s��«  —U�J�
 d��FÔ�  Íc�«  w�UL�_« w�B�« ÂUEM�«  u� l�«d�«  V���«Ë
 Èu���  vK�  q�  U??�Ë—Ë«  w�  WO�B�«  WLE�ô«  r�√  s�
 WK�R�Ë …eN�� WM�b� q� w�  UOHA��� „UM�Ë ¨r�UF�«
 …dOB�  …d��  ‰ö�  W�uJ��«  X�UD��«Ë  ¨WO�U�  W�—b�
 …œu�u�  X�U�  w�UM�  fHM�  “UN�  n??�«  40  dO�u�
 ¨w�UAL�«  q�  w�  U�dA�Ë  UN�«d�≈  r�Ë  Ê“U�L�«  w�
 ‰«u�  v{dL�U�  WE�J�  w�UAL�«  Ác�  sJ�  r�  WIOI��«Ë
 s� v{d� XK�I��« UO�UL�« Ê≈ q� ô ¨¡U�u�« —UA��« …d��

åÆ„UM� w�UAL�« ÿUE��« V��� UO�UD�«Ë U��d�
 s�  Z�M�  w��«  W�u�U��«   U�U�ô«  v�≈  bF�√  XH�Ë
 Î «—uB� VÒ��� ”ËdOH�« «c�ò ∫b���L�« U�Ë—u� ”ËdO�
 ÎU��b� sO��Ë ¨…—«d��« w� ÎU�UH�—«Ë ÎôUF�Ë Î«œU� ÎUO�HM�
 wI�D�«  d�uB�   U�u��  ‰ö??�  s�  œu??�Ë  ‰ö??�  s�
 b�b�  d���  œu??�Ë  v{dL�«  bM�  sO�zdK�  Í—u�L�«
 nÒOK��«  v�«  ÍœR�  «c�Ë  sO�zd�«  w�  W�u�b�«  WO�Ë_U�
 Ê√  fHM��«  “UN��  sJL�  ô  YO��  Òw�HM��«  —uBI�«Ë
 ¨ UO�uK�  w�Ozd�«  V���«  u�  «c??�Ë  ÆWKJAL�«  Z�UF�
 —uBI�«  q��  W�u�U�   U�U�«  „UM�  Ê√  ÎUC�√  sO��Ë
 WO�B�   U�U�≈  rN�b�  Ê«  sO��  v{d�  „UM�Ë  ÒÍuKJ�«
 iF�  Ê«  sO��  ÎUC�«  q�  ¨WO�K�   U�U�≈Ë  ¨⁄U�b�«  w�
 ÍbK�  `H�  qJA�  W�bK�   U??�U??�«  rN�b�  v{dL�«

åÆ‰Ë« ÷—UF�
 Î«b�b�  …UO�  jL�  bNAO�  r�UF�«  Ê√  bF�«  b??�√Ë
 s�  ‰«R��«ò  ∫‰UI�  ¨¡U�u�«  «cN�  ÕUI�  œU��≈  —UE��≈  w�
 WD��«  s�  rKJ�«  UM�Ë  ¨19bO�uJ�  W��M�U�  q�I��L�«
 Íc�«  …b�b��«  …UO��«  jL�  vK�  bL�F�  w��«  ¨WO�UL�ô«
 s�U�_« w� w�UL��ô« b�U���« …b�U� vK� dL��� Ê« V��
 …d�H�  W�ULJ�«  l??{ËË  ¨qLF�«Ë  qIM�«  qzU�ËË  W�UF�«
 …UO� jL� bNAM� UM�√ vMFL� ¨dN�_ dL��� b�Ë WK�u�
 U�  w�  U�«  ÆÎ «b�Ë—  Î «b�Ë—  tOK�  œuF��«  dA��«  vK�Ë  Î «b�b�
 ‰Ë_«  ¨…b�  —u�√  —UE��U�  s��  b�«u�«  q�I��L�U�  qB��
 WF�—« ‰u� WO�Ë—Ë« ‰Ëœ l�� UN�d�� WÒO��� W�«—œ u�
 ÃöF�« w� bOHL�« u� UNM� Í√ sO��� v�� W�Ëœô« s� Ÿ«u�«
 »—U��  u�  qB��  U�  q�Ë  Ãö�  Í√  b�u�  ô  Êü«  v�«Ë
 Í_  W�d�d��«  W�d���«Ë  ¨U�dO�«  w�  Ë«  U�Ë—Ë«  w�  ¡«u�
 vK�  qLF�«  u�  w�U��«  d�_«Ë  Î̈ «—uN�  ‚dG���  b�  ¡«Ëœ
 W�d� Ê√ UMFL� UL�Ë …dO�� e�«d� tOK� qLF� ÕUI� ÃU��≈
 WO�UL�ô«  p�  Êu�U�  W�d�  l�  ‚UH�ôU�  WO�dO�ô«  —e�U�
 ÎUC�«Ë ¨ U�IK�« Ÿ«u�√ b�_ W�d�d��« »—U���« U�√b� b�
 W�d�d� »—U��  √b� b� UO�UD�d� w� œ—uH��Ë« WF�U�
 W�O�� v�« qB� U�bM�Ë …b�«Ë —u�√ Ác�Ë ¨d�¬ ÕUI� vK�

åÆW�dA��« cIM� Î «“U��« UMII� ÊuJ� b�
 VO�√ Íc�« i�dL�« Âœ s� …–u�QL�« U�“ö��«ò ∫r��Ë
 bM� UN�«b���ô tM� …œUCL�« ÂU��ô« ‰e�Ë ”ËdOH�U�
 w�  …b�«u�«  —u�ô«  s�  …b�b�  ÷«d�«  rN�b�  ’U��«
 wB�A�« ÍœUI��« w� ÆÎUF�� ¡«Ëb�« UNO�« ·UC� ÃöF�«
 w�  ÎUO�U�  Èd�Ô�  w��«  ÀU��ô«Ë   U�u�H�«  r�«  Ê«
  Âb�«  w� œ«b{ô« nA�Ë Âb�U� 19bO�uJ�«  nA� WI�d�
 w� W��� o�d� s� fO�Ë  IJM ?�«Ë  IJJ ?�« Èu���Ë
 b� h�A�« Ê√ ÎôË√ s�d�« nAJ� Âb�« h�� Ê_ ¨oK��«
 t�b� XKJA� b�Ë W�UM� t�b� Ê« ÎUO�U�Ë ”ËdOH�U� VO�√
 bO�u�  …œUN�  vÒL��  UL�  WI�dD�«  Ác�Ë  …œUC�  ÂU��«
 s�Ë  W�UM�  p�b�  X���«Ë  X��«  b�  X�√  vMFL�  19
 WO�U� …d� »UBÔ� s�Ë WN� s� s�d�ü« v�« ÈËbF�« qIM�

 ¡«d�«  ÊS�  p�c�  ¨WM��  b�L�  b�  …d��  ‰ö�  VK�ô«  vK�
 ‰U�L�«  «c�  w�  …—u�  ÊuJO�  ÎU�u�œ  19bO�uJ�«  h��

Æ“ÕUI� ·UA��« V�U� v�«

…d�D�« …—u��b�«
 ÂUEM�«  Ê√  ©d���� W�O��® …d�D�«  r�— …—u��b�«   b�√
 ‰Ëb�«  w�U�  s�  ÁeOL�  qJA�  —uD��  UO�UL�«  w�  w�B�«
  c�« r�UF�« w� ¡U�u�« —UA��« ¡b� cM�ò ∫X�U�Ë ¨WO�Ë—Ëô«
  U�u�H�«  ¡«d??�«  WO�UM�  UN�U�UO��«  W�B�«  …—«“Ë
 b� ÊuJ� sL� sOD�U�L�« b�b�� vK� qLF�«Ë …dO�� œ«b�Q�
 UN�c��«  w��«   «¡«d�ù«Ë  ¨÷dL�«  ÷—«u�  tOK�   dN�
 w�  U�U�bN�  w��«  pK�  s�  nK���  ô  WO�UL�ô«  W�uJ��«
 q�√  UO�UL�«  w�   U�U�ô«  W���  Ê«  ‚—UH�«  qF�Ë  ÆU��d�
 UO�UD�« w� dA��« ¡U�u�« Ê√ UL� WO�Ë—Ëô« ‰Ëb�« w�U� s�

Æåq�_« vK� sO�u��Q� UO�UL�« v�≈ qB� Ê« q�� U��d�Ë
 s�  Îö�U�  ÊU�  d���«Ë  W�U�u�U�  Â«e��ô«ò  ∫X�U{«Ë
 qB��  U�  w�  oO�œ  w�UL�ô«  VFA�«Ë  sOM�«uL�«  lOL�
 …—ËdC�U�  Êd��«  ‰u���«  Ê≈  YO��  Êu�UI�«  oO�D��
 n�u�√ r� p�c� d���� W�O�� U�√ ¨qLF�« WFO��Ë ÈuBI�«
 w�UIL�«Ë  r�UDL�«  Ê√  ô≈  ¨wN�b�  d??�√  «c??�Ë  qLF�«  s�
 …d��  ‰«u�  XKH�√  …dOGB�«  W���ô«   ö��Ë   ôuL�«Ë
 sJ�Ë  n�u��  r�  ÂUF�«  qIM�«  q�UIL�«  w�  ¨w�eML�«  d���«
 Âb�Ë  b�U���«  Í√  ÊU??�_«  W�U��  vK�  ÿUH��«  ◊dA�

ÆåÿUE��ô«
 v�≈  œuF�   √b??�  …UO��«  Ê√  v�≈  …d�D�«  Æœ   —U??�«Ë
 l�—  Êü«  r��ò  ∫—c��«  √b��  œUL��«  l�  sJ�Ë  UN�FO��
 w�Ë ¨W�ULJ�« l{ËË W�U�u�« WO�«e�« l� sJ�Ë ¨W��F��«
 «b�  U�  »öD�«  lOL�  lO�d�  r�  bI�  ”—«bL�U�  qB��  U�
  UF�U��«Ë ¨U�—u�UJ��« Í√ WO�UI��ô«  «uM��« w� r� s�
 WOKzUF�«   «—U�e�U�  ÕUL��«  Òr�Ë  ¨bF�  UN�«u�«  `�H�  r�
 ¨l�«d� ÷dL�« —UA��« Ê√ `O�� ¨b�U���« ◊Ëd� sL{
 …—U�ô«  l�  ¨»uKD�  —c��«  p�c�  Î «œu�u�  ‰e�  r�  tMJ�Ë
 WIDM�  sO�  ¡U�u�«  —UA��«  WO�UM�  ÎU�ËUH�  „UM�  Ê√  v�≈

ÆåÈd�√Ë W�Ëœ sO� p�c�Ë Èd�«Ë
 V�d�L�«  dD��«  W���Ë  UNKL�  ‰U�L�  qB��  U�  w�Ë
 wK�UF� ÊS� d���� W�O�� w�uJ�ò ∫X�U� ¨¡U�u�« V���
 sJ�Ë  v{dL�«  l�  „UJ��«  Í√  ÊËœ   UMOF�«  l�  ÊuJ�
  UMOF�« œb� q�Ë YO�� Î«dO�� ÊU� »UFO��ô« jG{
 Ê√ l� Âb�U� h�H�« `��√ Êü«Ë ¨ PSRUO�u� 800 v�≈

åÆW�œ d��√ PSR ?�« Í√  U��L�U� h��
 gOF� ô ”ËdOH�« ÊQ� WKzUI�« WO�UL�ô« W�«—b�« ‰u�Ë
 ∫…d�D�«   b�√  ¨W�«b��«  w�  qO�  UL�  `D�_«  vK�  Îö�u�
 t�Q� `D�ô« vK� d�√ t� wI� u�Ë W�O�� W�«—b�« Ác�”
 W�«b�  cM�  ”ËdOH�«  «c�  o�«—  q�uN��«  sJ�  Î̈U�O�  ÊuJ�
 ô  ÍœUF�«  p�UL�«  Ê√  v�≈  XH�«  UM�Ë  ¨r�UFK�  t�UO��«
 w�D�« p�UL�« qFH� UL� W�U�uK� »uKDL�« ÷dG�U� wH�
 ÊQ� dOJH��« wFO�D�« s� ÊuJ� b� WO�U� WN� s� ÆN95
 ‰uI� w��«  WOLKF�«  W�dEM�«  vK� ¡UM� wL�u� ”ËdOH�«
 WO�u�d��«  ÷«d??�ô«Ë  W�u��  WO�ËdOH�«  ÷«d??�ô«  Ê≈
 WFO�D� WK�U� W�dFL� ÎU�u�d� d�ô«  vI�� UM�Ë ¨WOHO�

Æ“b���L�« U�Ë—u� ”ËdO�
 r�  w��«   «¡«d???�ô«  r��  wM�H�ò  ∫…d�D�«  XL��Ë
 «c�Ë  ¡U�u�«  —UA��«  WN�«u�  WOHO�Ë  ÂUA�«  w�  U�–U��«
 t�c��  Íc�«  bN��«  v�≈  W�U{ôU�  «c�  Î «b�  w�bF�√  d�√
 UNMJ�Ë  ¨…œËb��   UO�UJ�S�  ÊUM��  w�  W�B�«  …—«“Ë

Æåd�bI��« o���� …“U�L� W�O��  dL�«

 äÉHÉ°UE’G OóY ójGõJ ¿hO ∫ÉM QÉ°ûàf’G AGƒàMGh ájGóÑdG òæe ihó©dG QOÉ°üe ójóëJ ˝   á q«HhQh’G ∫hódG »bÉH ≈∏Y Égõ q«e É«fÉªdG »a q»ë°üdG ΩÉ¶ædG Q qƒ£J ˝

19 ó«aƒµd OÉ°†e ìÉ≤d ±É°ûàcG qºàj ¿CG ≈dEG kGójóL IÉ«M §ªf ó¡°û«°S ºdÉ©dG :ó©°SCG RGƒa Qƒ°ùahôÑdG

í£°SC’G ≈∏Y ¢û«©j ’ ¢Shô«ØdGh ...áq«HhQhC’G ∫hódG »bÉH øe qπbCG É«fÉªdCG »a äÉHÉ°UE’G áÑ°ùf :IôÑ£dG ºjQ IQƒàcódG

19 ó«aƒµdG ∞°ûµd »ØfC’G Ωƒ©∏ÑdG ¢üëa …ôéj :kÉ«HhQhCG π°†aC’G âfÉc á«fÉªdC’G áHôéàdG

¢Shô«ØdG øe ±ƒNh ™∏g ¬jód ¿Éc ¢üî°T πµdh ¬H ¬Ñà°ûe ¢üî°T πµd

ájÉ¨dG √ò¡d âÄ°ûfG õcGôe ôÑY áæjóe hG Ió∏H πc »a á«fÉée âfÉc äÉ°UƒëØdG

á«fÉªd’G áeƒµëdG ¿CG ºZQ »dõæªdG ôéëdG äGAGôLEÉH »fÉªdC’G Ö©°ûdG ΩGõàdG

ÉHhQhG ∫hO äÉeƒµM πc πãe ∫ƒéàdG ™æªJ ºd

ájÉbƒ∏d Üƒ∏£ªdG ¢Vô¨dÉH »Øj ’ q…OÉ©dG ∂°SÉªdG

N95  q»Ñ£dG ∂°SÉªdG π©Øj Éªc

Ê«bL� dO�� ? oOI��

 Òb���L�«  U??�Ë—u??�  ”Ëd??O??�  —uN�  o??�«—
 vI�� t�√ v�≈  —U�√ w��« d�—UI��« s� dO�J�«
 s� dO�J�« VKD�� UL�  U�U�� `D�_« vK�
 tKLF���  U�  qJ�  dL��L�«  rOIF��«Ë  W�U�u�«
 Ê_  p??�–  ¨”U??M??�«  Èb??�  ·u��«  n�U{  UL�
 ”ËdOH�«  qF��  ÈËb??F??�«  —U??A??�??�«  W??�d??�

ÆÊUJ� q� w� Î ULzU� Î «dD�
 U�UI� Ê√ b�R� WO�UL�« W�«—œ  dN� Î «dO�√
 W�O� ÊuJ� XOI� Ê≈ `D�_« vK� ”ËdOH�«
 »u�M�  nH��  Ê√  W??�«—b??�«  Ác??N??�  sJL�Ë
 √b��  wGK�  ô  UNMJ�  ¨¡w??A??�«  iF�  V??�d??�«
 r�� r�Ë r�UF�« ÕU��« ¡U�Ë l� —c�� w�UF��«
 t�OKJON� —uD� t�uJ� Êü« v�� t� ÕUI� œU��≈
 jL�  vK�  œUO��ô«  W�dA��«  vK�  rÒ���  UL�
 w�UL��ô«  b�U���«  vK�  r??zU??�  b??�b??�  …U??O??�

ÆW�ULJ�« l{u� Â«e��ô«Ë W�U�u�«Ë
 ‰Ëb�«  w�U�  s�  WÒO�UL�_«  W�d���«   eÒOL�
 Ác� “d??�√  qF�Ë V�� s� d��_ W??ÒO??�Ë—Ë_«
 ¡«u��«Ë  ÈËbF�«  —œUB�  b�b��  »U��_«
 l�  p�–  o�«d��Ë  v�Ëô«  W�—b�U�  —UA��ô«
 eON���«Ë  œö��«  w�  w�B�«  ÂUEM�«  —uD�
  ôU��U�  TK�L�  r�  w��«  w�UALK�  q�UJ�«
 w�UL�ô«  s??�«u??L??�«  Â«e???�???�«  ¡«d????�  WOK�L�«

ÆWOzU�u�«  «¡«d�ùU�
  «¡«d�ô«  nOH��  v�«  Êü«  UO�UL�«  t���
 w� —c???�???�« l???� o??�«d??�??� w??�??�—b??� q??J??A??�
 Èu��� vK� t�M� r� Íc�« dD��« l� w�UF��«
 sOLOIL�«  WO�U��«  ¡UM�«  V���Ë  ¨tK�  r�UF�«
 l�«u�«  l�  nOJ��«  ”UM�«  vK�  V��  „UM�
  U??�«—b??�«  ‰U??L??J??�??�«  s??O??�  v???�≈  Òb���L�«

ÆW�dA��« cIM� ÕUI� œU��ù ÀU��_«Ë

…d�D�« r�—Æœ bF�« “«u� —u��Ëd��«
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 j�Ë_« ‚dA�« WHO�� s� Î«d�dI� jI�K�� WH�œd�« Àb��« …UM�Ë W�—U��_« UN�«dA� w� WO�dF�« …UM�  ¡U� ≠
 w�   «dJ�«  d�dL�  WI�d�  vK�  ÊULK�  s�  bL��  dO�_«  ÍœuF��«  bNF�«  w�u�  WO�ö�ù«  W�uEML�«   «c�  WF�U��«
  UI�öL�« Ê√ …UMI�« tO�≈ XBK� U� d�dI��« Z�b� W�O�M�« X�U�Ë ÆåÎUIL�ò b�√ Î «d�dI� tOK� wM��Ë ÂbI�« …d� W�F�
 w��«Ë  åtK�«  »e�  WK�Ëœò  ?�  l�U��«  W�dOB�«  ŸUD�  w�  t��«u�Ë  ·dB�«  dF��  V�ö��«  V��  nAJ�  WOzUCI�«

ÆUNOK� Áb� ¡UCI�« l{Ë
 W{—UFL�«   U�UN�«  vÒM���Ë  ¨WDK�K�  ŸuC��U�  ¡UCI�«  rN��  t�UI�ö�Ë  ¡UCI�«  ‰ËUM��  …UMIK�  ÌÊU�  d�dI�  ≠
 œd�� W�—uNL��«  W�Uz—Ë W�uJ��«  Ê√  d��FO� w�uJ��«  l{u�«  ‰ËUM�� …UMIK�  Y�U�  d�dI�Ë Æ UHKL�«  fOO���

ÆW�Ëb�« vK� tK�« »e� …dDO��  UN�«Ë
 o�ö� ULN�ö� s�Ë ¡UCI�« vK� dDO�� W�uJ��« vK� dDO�L�« tK�« »e� Ê√ UMK�u� d�—UI��« lL� W�ö� ≠

Æt�H� tK�« »e�
 w�G�« V�ö��« «cN� t��M� ô wJ� ¡U�G�« s� W�—œ vK� wIK�L�« Ê√ l�u�� w� ÎUHO�� ÊuJ� Ê√ ¡dL�« ÃU��� r� ≠
 Ê√ ÷d�HO� W�Ëb�« vK� dDO�� tK�« »e�Ë ¡UCI�« vK� dDO�� W�Ëb�« X�U� «–S� ÆÍ√— vK� «ËdI��« ‰uI�Ë tKIF�

ÆtK�« »e� å U�UJ�—«å?� t�uHB� U� W�UL� ¡UCI�« WLN�
  «—ôËb�« V�dN�� ÂuI� t�_ ¨—ôËb�« dF� ŸUH�—« ¡«—Ë nI� tK�« »e� Ê≈ …UMIK� d�dI� ‰U� Èd�√ …d� UNK�� ≠
 t��UL� Ê_ sOO�UM�K� w�UL�« l{u�« tLN� ô tK�« »e� Ê≈ ‰uI� ÌÊU� d�dI�� ÷d� ozU�œ q�UH�Ë ÆW�—u� v�≈
 »e� tIHM� U� ‰ö� s� ‚u��« w�  «—ôËb�« sO�ö�  U�� tM� ŸU�� Íc�« —ôËb�U� UN��«Ë— vIK�� wN� WMB��

ø‚u��« s� UN���� Â√ ‚u��« w�  «—ôËb�« aC� tK�« »e� qN� ¨tK�«
 »UB� UN�√ Àb�� Íc�« Ê_ Î̈U�ö�√Ë ÎU�u�� bA�� Ê√ ÎULN� œuF� ô W�U���« Ác� vK� Âö�ù« j�N� U�bM� ≠

Æ‚bB� Ê√ s� Îôb� Î «dO�� —uNL��« p�C�Ë ¨WO�u�M�« t�ML� Ê√ s� Îôb� W�U���U�
Æl�L��� w� ÎUO�– s� sJ� ÆÆÆUMK�� Î «œuI� s� ≠
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qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« d�“Ë
—U Ò�� rO�«d�≈ ‰UAO� Æœ

 2020  ÊU�O� 21
463 ∫ nOKJ��«

Êö�≈
 UN���—  s??�  …—u??�U??F??�«  W??�b??K??�  sKF�
 WO�UAL�«  „ö�_«  w�  X�UM�«  ¡öJ�«  r�eK��
 r�uL�  W�U�dK�  …—u�UF�«  …bK��  W�U��«
 Î¡«b��«  p�–Ë  wMKF�«  œ«eL�«  WI�dD�  2020
 —UN�  s??�  ÎU�U��  …d??�U??F??�«  W�U��«  s??�
 e�d�  w�  2020Ø5Ø21  o�«uL�«  fOL��«
 „«d��ùU�  W��d�«  t�  sL�  Æ…—u�UF�«  W�bK�
 ÎU�u�B�  œÒb??�??L??�«  b�uL�«  w??�  —uC��«
 W�L�U� …dA� Á—b�Ë Î «bI� w�u�UI�« sO�Q��U�
 sLC�  Ê√  b�«e�  q�  vK�  ÆÂ«e��ù«  WLO�  s�

 q�UJ�  Îôu�I�  ÎUO�dB�  ÎUJO�  Ë√  Î «bI�  t{d�
 s�  lÒ�u�Ë  ÎUHK�  tM�  ÂÒbIL�«  ÷dF�«  WLO�
 ÷d� q�Ë tOK� »u��L�« ·dBL�« d�b�
 d��F�  mK�L�«  Ë√  pOA�«  «c�  vK�  Íu���  ô
 d��œ vK� Ÿö�ô« sJL� Æ‰u�I� dO�Ë ÎUO�ô
 …—u�UF�«  W�bK�  w�  t�UI�K�Ë  ◊Ëd??A??�«

ÆwL�d�« Â«Ëb�«  U�Ë√ ‰ö�
 2020Ø5Ø13 w� …—u�UF�«

…—u�UF�« W�bK� fOz—
 w��Ë ”dD� —uBM� Æœ

Êö�≈
tO�U� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 WKO�Ë  »U??N??�  rOK�  Èd??A??�  X�K�

 VO�� qOL� tK�uL� Íd�u��« qOL� VO��
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  pOKL�  bM�  Íd�u��«
 WF�«dL�«  ÷d�FLK�  ÆW�I�«  14Ø1888

Î U�u� 15 ‰ö�
tO�U� w� Í—UIF�« q���« sO�√
d�«œ ÊUOKO�

 Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UNOK�uL�  Íd�b�  rO�«d�≈  …œU??�  X�K�
 Íd�b�  wK�  tM�“Ë  Íd�b�  rO�«d�≈  wK�
 ÆW�Ëd��  687  —UIFK�  lzU{  ‰b�   «bM�

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

á«ª°SQ äÉfÓYEG

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG

á°UÉN äÉfÓYEG

IQƒbÉ©dG ájó∏H

äÉfÓYEG

 d�“Ë  tK�«dB�  n�Ë  Íc??�«  ¨‰ö��ô«  ÊUOJ�  X�U�  r??�_«  qzU�d�«
 l{uL� …œU�≈ —uBO� ¨UN�bB�Ë V�–U�_« r Ò�u�� Íc�« ¨tK�_U� t�d�
 X�U� …dO�� ÂUN� ¡UN��«  qFH� W�ËUIL�«  Èu�Ë sOO�«d�ù« s�—UA��L�«
 ¨tAO��  Î «—UB��«  ¨dBM�«  qFH�  WLzU�  bF�  r�Ë  ¨»d��«  qFH�  W{ËdH�
 V��� U� lIO� ¨V�–U�_« Ác� o�bB� qFH� W�UL� »UJ�—«  s� Î «—c��
 U�  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨…dDO��«  s�  —u??�_«  Ãd��Ë  ÁU�I�  bL��  ôË  ÂbM�«
 a�—«uB�«  W�UMB�  qB��  U??�  q??�  u??�  t�«bN��ô  åq??O??z«d??�≈ò  qLF�
 bO��«   «—U�≈   b�Ë  Æ dB��«  W�—u�  Ê√  s�  …—u�c�  w�Ë  ÆWIO�b�«
 ¨WIO�œ  a??�—«u??�  U??N??�ö??�??�ôË  ¨Âu??�??�??L??�«  W??�—u??�  dBM�  t??K??�«d??B??�
 vC�  «–≈  Àb??�??�  b??�  UL�  Î U??�e??�—  Î «d??�c??�??�  ¨WIO�œ  a??�—«u??�  l�UB�Ë

ÆUNM� r�—c� w��« W�UL��« »UJ�—U� ÊuOKOz«d�ù«

 gO��«  Ê√  tK�«  dB�  s��  bO��«  W�UL�  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  b??�√Ë
 W�—u�  v�«  V�c�  s Ó�  Ê≈  ÎözU�  ¨»d��«  w�  «dB��«  W�—u��«  W�Ëb�«Ë  Í—u��«
 w� W�—u�  dB��« ‰uI� Ê√ lOD��� U�«d�Ë UN�«bK�Ë UN�UE�U�� w� ‰ Òu���Ë

Æ„—UFL�« iF� UN�b� ‰«“ U�Ë »d��«
 bzUI�«  œUNA��ô  W�uM��«  Èd�c�«  w�  t�  WLK�  ‰ö�  tK�«dB�  bO��«  XH�Ë
 ÷u��  X�«“  U�  W�—u�ò  Ê√  å—UIH�«  Ë–ò  s�b�«  —b�  vHDB�  bO��«  ÍœUN��«
 bF�Ë ¨UN�«b�√ s� Í√ oOI�� w� XKA� WE�K�« Ác� v�� w��« WO�UO��« »d��«
 ·«b�_«  oOI��  vK�  WO�UO��«  ◊uGC�«  …—b�  Âb�Ë  W�dJ�F�«  »d��«  qA�

Æå—UB��«Ë  U�uIF�«Ë WO�HM�« »d��« v�« s�d�J��L�« WN�� Q�K�
 ÎU�{«Ë ÊU� UNH�u�Ë W�—u� w� b�√ l� –uH� »d� ÷u�� ô Ê«d�≈ò Ê√ b�√Ë
 Ê«d�« Ê√Ë —U�J��ô« WN��Ë åqOz«d�«ò  «Ëœ√ bO� œö��« ◊uI� lM� s� ÎUIKDM�Ë
 Ê√ È√—Ë ÆåWOK�«b�«  UN�ËR� s� Í√ w� q�b�� r�Ë W�—u� w� ŸUL�√ UN� fO�
 dO�  «d�UG� v�≈ U�c�Q� b� w��« W�—u� w�  «—uD��« s� W�u�d� åqOz«d�≈ò
 ¨W�—u� w� tK�« »e�Ë w�«d�ô« œu�u�U� j��d� ÎU�b� XF{Ë YO� ¨W�u���
 Ã«d�ù wM�“ nI� s� Y�b��«  v�≈  åwKOz«d�ô«ò »d��«  d�“u� ¡U�G�«  q�ËË
 åqOz«d�≈ò Ê√ tK�« dB� bO��« b�√Ë Æåw�U��« ÂUF�« W�UN� q�� W�—u� s� Ê«d�≈
 ¨W�—u� w� —UB��« UN�√ vK� qO�UH��« iF� — ÒuB�Ë U�—uNL�Ë UN�H� Ÿb��
 b�u� ô YO� ¨W�—u� w� WO�«d�«  W�dJ��  «u� s� Êu�b��� rN�√  v�≈  Î «dOA�
 WO�ö�«Ë  W�—u�Ë  WO�d�  lO�U��  …—«œ«Ë  eON���  Êu�uI�  ÊË—UA���  ô≈
 Âö�ô«  qOKC�Ë  ¡U��  v�≈  XH�Ë  Æå2011  ÂU�  q��  W�—u�  w�  ÊËb�«u��  r�Ë
 sO�  Íu��«  qIM�«Ë  Ê«dOD�«  W�d�  l�«d�  d�H�  Ê√  ‰ËU�  Íc�«  åwKOz«d�ô«ò
 ¡U� l�«d��«  Ê√  w� WIOI��«  ULMO�  ¨åqOz«d�«å?�  “U��«  t�√  vK� W�—u�Ë Ê«d�«

Æw�dO�_« gO��« vK� ÎUC�√ d�√ Íc�« U�Ë—u� ”ËdO� V���
 l{u�«  dL��� Ê√  “u�� ô t�√  v�≈  tK�«  dB� bO��«  —U�√ wK�L�«  ÊQA�«  w�Ë
 œb�  bM�  W��U�Ë  …d�U�  WO�UO�   U�U�—Ë   «Ë«b�  V���  W�—u�  l�  rzUI�«
 ÎULN�  ÎU�U�  `�H�  Ê√  sJL�  l{u�«  VO�d�  Ê≈  q�  ¨WO�UM�K�«  WO�UO��«  ÈuI�«  s�
  «b�U�L�«  q�√  vK�  gOF�  Ê√  “u��  ô  UL�  Æw�UM�K�«  ÍœUB��ô«  l{uK�  Î «b�
 Íc�«  w�UMB�«Ë w�«—e�«  ŸUDI�«  ¡UO�ù bN� „UM� ÊuJ� Ê√  V��Ë Ã—U��«  s�

ÆW�—u� u� ÍdB��« UNI�d� ‚«u�√ v�« ÃU���
 ÃU��� q� Áb�Ë t��UF� Ê√ lOD��� ô ÊUM�� Ê√ b�√ V�dN��« Ÿu{u� ‰u�Ë
 Y�b��« Ê√ d���«Ë ÆW�—u�Ë ÊUM�� sO� sOAO�Ë sO��uJ� sO� wzUM��« ÊËUF��«
 Ê«ËbF�« ·«b�√ b�√ oOI�� u� V�dN��« lML� …b��L�« r�_«  «u� »ö���« s�
 ô  d�√  «c�Ë  ÆtIOI��  w�  »d��«  Ác�  XKA�  w��«Ë  “uL�  »d�  w�  ÊUM��  vK�
 VO�d�  w�  W�—U�L�«  v�≈  tK�«  dB�  bO��«  U�œË  Æ‚ö�ù«  vK�  t�  q�IÔ�  Ê√  sJL�
 ÎU�{u� ¨WO�U��ù«  U�UDI�« ¡UO�≈Ë d�UFL�«Ë œËb��« `�H� W�—u� l� W�öF�«
 s�  WK�UL�Ë  dO�Q�Ë  qODF�  „UM�  q�UIL�«  w�  ¨WO�U�  W�—b�  W�—u�  W�“uN�

Æw�UM�K�«  V�U��«
 Èu�Ë ‰Ëœ vK� WKL��«ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� W�ËUIL�« o�d� w� —œUB�  —U�√Ë
 eO�d��« Èd� …dO�ô« W�Ëü« w� sJ� ¨…b�  «uM� cM�  √b� W�—u� w� W�ËUIL�«
 ·«bN��« √b�Ë Æ—u�L�« w� Íe�dL�« ·dD�« u�Ë W�—u� w� w�«d�ô« œu�u�« vK�
 WHOK��«  WO�U�ô«  ŸU�b�«  ◊uD�  b�√  Á—U���U�  tK�«  »e�  ULO�  ô  Ê«d�«  ¡UHK�
 WO�ö�ô«Ë WO�UO��« UN�«Ëœ√ WO�dO�ô« …b��L�«  U�ôu�«  dHM��« p�c�Ë Ê«d�ù
 Í√  WO�ËR��  »e��«  qOL���  WO�OK��«Ë  WO�dF�«   UOzUCH�«  iF�Ë  ÊUM��  w�
 ‰öG��«  v��  Ë«  W�—u�  l�  œËb��«  vK�  Ë√  ÊUM��  w�  W�œUB��«Ë  WO�U�  W�“√
 »e�K�   U�UN�«  tO�u��  W��d��  WO�ö�«  WKL�  —U�≈  w�  r�UF�«  w�  ÀœU�  Í«
 w� qB� UL� ¨tK�« »e� s� wz«b� n�u� –U��ô ‰Ëb�« l�b� ÎUO�Ëœ UN�öG��ô

ÆåÎ«d�R� UO�UL�«
 jGCK�  WO�dO�ô«  …b��L�«   U�ôu�«  wF�ò  s�  WO�U�uK�œ  —œUB�   —c�Ë
 W�zô  vK�  tK�«  »e�  Ã«—œS??�  UO�UL�«  Ëc�  Ëc���  Èd??�«  WO�Ë—Ë«  ‰Ëœ  vK�
 wF�  v�«  W�U{«  ¨ÁU��ô«  «cN�  w�Ë—Ëô«  œU��ô«  s�  —«d�  v�«  Îôu�Ë  »U�—ô«
 »e�  b{  n�u�  –U��ô  WO�dO�_«  …—UI�«  w�  ‰Ëb�«  s�  œb�  d��«  bA��  w�dO�«
 …b��L�« r�ô« Ë« s�_« fK�� w� —«d� ŸËdA� ÕdD� W�bI� qJA� Íc�« d�ô« ¨tK�«
 q�  ∫X�¡U��Ë  ÆåÊUM��  vK�  wKOz«d�«  Ê«Ëb�  ÒsA�  W�bI�  ÊuJ�  tK�«  »e�  b{
 WO�Ëb�«  WO�UL�«Ë WO�UO��«  U��RL�U� rJ��� w��«  …b��L�«   U�ôu�«  qG���
 …«œ√  d��  tOK�  WO�UO�  ◊Ëd�  ÷dH�  ÊUM��  w�  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  W�“_«

 ÆåbIM�« ‚ËbM�
 «b�F�  dB�  w�  f�«  U�bI�  W�K�  w�  ŸU�bK�  vK�ô«  fK�L�«  —Òd�  ¨p�–  v�«
 WI�öL�«Ë  W��«dL�«  nO�J�  ¨Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  W�Uzd�
 ‰c�Ë  ¨¡U??�d??�Ë  sO�dN�  s�  sOH�U�L�«  o��  UNIO�D�Ë   U�uIF�«  b�bA�Ë
 V�dN��  ÎUFM�  œËb��«  j�C�  WOMFL�«  …eN�_«  sO�  U�  oO�M��U�  œuN��«  W�U�
 WK�U� WD� l{Ë —d� UL� ÆWO�dA�« dO� d�UFL�« lOL� ‰UH�≈Ë œ«uL�«Ë lzUC��«

ÆWO�dL�Ë WOM�√Ë W�dJ�� W��«d� e�«d� À«b���ô
 w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�Ë  W�uJ��«  sO�  WOL�d�«   U{ËUHL�«  ¨f�√  XIKD�«Ë
 v�« …dOA� ¨ÊUO� w� WO�UL�« …—«“Ë XMK�√ U� o�Ë ¨W�œUB��ô« ÊUM�� WD� ‰u�
  UA�UML�«  bF�  w�Q�  w��«   U�œU�L�«  Ác�  d�b�  w�“Ë  Í“U�  WO�UL�«  d�“Ë  Ê«
 bIM�«  ‚ËbM�  s�  sOK�L�  l�  w{UL�«  sOM�ô«  Âu�  U�«d�√  w��«  W�bONL��«
 ÊUM��  ·dB�Ë  WO�UL�«  …—«“Ë  s�  o�d�   U�œU�L�«  Ác�  w�  „—UA�Ë  Æw�Ëb�«
 Èd��Ë  Æ¡«—“u??�«  fOz—  V�J�Ë  W�—uNL��«  fOz—  V�J�  s�  sOK�L�  —uC��
 WO�UM�K�« W�uJ��« Ê≈ò ∫w�“Ë ‰U�Ë Æu�bOH�«  «dL�R� o�d� s�  U�œU�L�« Ác�
 q�u��«  ·bN�   U�œU�L�«  s�  v�Ë_«  WK�dL�«  «e��√  b�  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�Ë
 s��ò ∫ÎUHOC� ¨å`O�B�« —U�L�« vK� w�UM�K�« œUB��ô« l{Ë bOF� ‚UH�« v�«
 WK�IL�«   UA�UML�«  ÊuJ�  Ê√  l�u��Ë  ¨WO�Ë_«   UA�UML�«  Ác�  ¡«u�_  Êu�U�d�
 w�uJ��«  eO�d��«ò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  WO�UO�  —œUB�  X�H�Ë  Æåt�«–  —bI�U�  …¡UM�
 W�œUB��ô« WD��« dOB� œÒb�� w��« bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUHL�« vK� VBM�
 iF��«  ÊU�  Ê«Ë   U{ËUHL�«  UNOK�  u�d��  w��«   U�U��ô«  `C��  r�  sJ�
 q��  s�  WO�ö�ù«  WD��«  —«d??�«  XI��  w��«   ôUB�ô«  v�«  Î «œUM��«  ÎözUH��

 ÆåW�uJ��«
 ¨WO�uJ��«  WD��«Ë  ÊUM��  r??�œ  WN��  w�U��≈  w??�Ëœ  n�u�  “d??�  p??�–  v??�«
 wM��� ÎULK�  c�√ò UN�« ¨ÊUO� w� ÊUM�� q�√ s� WO�Ëb�« r�b�« W�uL�� XMK�«Ë

  U�ö�ö�  ¡UM�  —U�S�  WO�UL�«  w�UF��«  WD��  ŸUL�ùU�  WO�UM�K�«  W�uJ��«
 …uD��  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  s�  r�œ  Z�U�d�  VKD�  U�—«d�Ë  UL�  ¨WOK�I��L�«
 dO�u�  WOL�_  ÎU??�«—œ≈ò  t�√  v�«  W�uL�L�«  X�H�Ë  Æå`O�B�«  ÁU��ô«  w�  v�Ë√
 bIM�«  ‚ËbM� l�  U{ËUHL�«  ÂUL�≈Ë ¡«d�ù …—ËdC� wK�«b�«  w�UO��« r�b�«
 WO�UM�K�«  W�uJ��«  WO�Ëb�«  r�b�«  W�uL��  l�A�  ¨W�d��«  t�Ë  vK�  w�Ëb�«
 ‰u�   «—ËUAL�«  w�  w�UM�K�«  VFA�«  ULO�  ô  ¨sOOMFL�«  lOL�  „«d??�≈  vK�
 s� Îö� W�uL�L�«  l�A� ¨p�c�Ë ÆUNIO�D� w� Ÿ«d�ù« q��Ë WD��«  U�u���
  U�ö�ù« cOHM�� W�“ö�« ·ËdE�« W�ON�� ÎU�u� qLF�« vK� ÊUL�d��«Ë W�uJ��«
 W�U���«  sO�K�UJ�«  W�¡U�L�«Ë  WO�UHA�«  ÊUL{Ë  V�UML�«  X�u�«  w�  W�uKDL�«

ÆåsOO�UM�K�«  sOM�«uL�«  V�UDL�
 ¡UN�ù  WBB��  WO�uJ��«  U�«d��«  w�  W�K�  ÂuO�«  ¡«—“u�«  fK��  bIF�Ë
 fK�� WI�«u� d�� ÊuL�— W�UD�«  d�“Ë VK� w��«  r�UH��«  …d�c�  ‰u� ‘UIM�«
 sO�Q��  q�UF�  ¡UM��  U�œ«bF��«   b�√  w��«   U�dA�«  l�  UNFO�u�  vK�  ¡«—“u�«

 Æ ¡U�dNJ�«
 WOC� w� rN� t��ALK� UN�I�ö� WOzUCI�«  UN��« XK�«Ë ¨p�– ÊuC� w�
  UOKLF�« d�b� nO�u� Ê√ v�« —œUB�  —U�√ b�Ë ¨—ôËb�« ·d� dF�� V�ö��«
 ·dBL�« r�U� WO�ËR�� ‰u� ÂUNH��«  U�ö� r�d� ÊUM�� ·dB� w� W�bIM�«
 ÎöC� ÍbIM�« —«dI��ô« vK� ÿUH��« w�Ë WO�U�ô« t�HO�u� ÂUOI�« w� Íe�dL�«
 Æ¡«œu��«  ‚u��«Ë  sO�«dB�«  sO�   U�—UCL�«Ë   «—UJ��ô«   UOKL�  j�{  s�
 ‚u� w� q Ò�b�� ô ÊUM�� ·dB�ò Ê√ v�« WO�dB� —œUB� X�{Ë« q�UIL�« w�
 ·d�  dF�   U��  vK�  ÿUH�K�  ·—UBL�«  Èb�  jI�  q Ò�b��  u�  q�  sO�«ÒdB�«
 ·dB�  ÁU��«  w�  WK�u��«  tO�u��  W�ËU��  Í√  Ë√   U�UN�«  Í√  Ê≈Ë  ¨—ôËb??�«
 W�–U� W�—UI� u�Ë ¨nOK���«Ë bIM�« Êu�UI� rN� Âb� Ë√ qN� s� ÒrM� UL�≈ ÊUM��

Æå—ôËb�U� sOOKFH�« sO�—UCL�« s� —UE�ô« d�u���
 ÎUO�U��« Ó «dC�� Êu� …œU� WO{UI�«  Òb�√ ‘uAGL�« ‰uOH�« nK� bOF� vK�
 d�b�  r�“d�√  ¡«—b�Ë   U�d�  wK�L�Ë  sOH�u�  sO�  ÎUB��  13  vK�  tO�  X�œ«
  PAML�«  d�b�Ë  wHO�u�«  V�«u�U�  ‰ö�ù«  WLN��  p�U�  ‰UL�  ÊUM��  ¡U�dN�

Æåzr energyò s� W��«Ë dO� WFHM� tOIK�� fOK� fO�d�
 o�UM�«  sK�√  –≈  ¨W�dz«e��«  W�Ëb�«  w�  UOK�   U�u���  vK�  nKL�«  q�UH�Ë
 ◊—u� WOC�ò ÒÊ√  ¨bOF�Ë« bM�� bOFK� ¨W�dz«e��«  W�—uNL��«  W�Uzd�  wL�d�«
 ¨å‰Ë_«  W�—b�U�  w�UM��  qJA�  ÊUM��  l�  W�—U��  WIH�  q�uL�  w�  „«d�U�u�
 W�—uNL��« fOz— Ê√ Àb��L�« `{Ë√Ë ÆW�dz«e� Âö�« qzU�Ë  œU�√ U� V���
 ¨œ«d�√ UL�— W�—u�� dO� W�Ëb� dz«e��«ò Ê√ Î «b�R� ¨oOI�� `�H� ‰bF�« d�“Ë d�√
 å¡UM��«å?� WO�UO� ◊U�Ë√  —U�«Ë ÆåWIOI��« sO��Ë U�«d�� c�Q�� W�«bF�« Ê√Ë
 W�b��� ¨åWO�UO��«  ö�b��« s� bF�√Ë ¡UCI�« Èb� ŸœË√ ‰uOH�« nK� Ê√ v�«
 nKL�«  «c�  w�  WO�UL�d�  oOI��  WM��  qOJA��  WO�UOM�«  q�J�«  Èb�  ÁU��«  s�

Æ¡UCI�« qL� W��«uL�
 —u�ô« Ê≈ å¡UM��«ò ?� t�u� tM� Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz— —œUB� XKI�Ë
 s� V�� …b�U� Ác�Ë WOM�u�« W�KBL�«  UOC�I�Ë ‰u�ô« o�Ë dO�� Ê« V��
 ¡UCI�« ÎUO�«œ ¨åUN�u�Ë UNL�� ÊU� ULN�  ôUJ�ù«Ë U�UCI�« q� W�—UI� UN�ö�

ÆåUN�UB� w� UNFC�Ë —u�ô« r��O� W�U� WO�öI��U� Á—Ëœ c�Q�å?�
 t�ULOKF�   «b�u�  ÊU��  w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂUF�«  VzUM�«  vD�√  Ê√  bF�Ë
 nO�UJ��« UN�U��√ œÒb�� r� w��« W�d���« „ö�_« vK� bO�« l{Ë WK�d� …d�U�L�
 d�«u��  ô  s�c�«  sOH�U�LK�  W�U{ùU�  ¨rN�U{Ë√  W�u��  s�  W��UM�«  WO��dC�«
 W�d��  WF�U��«  T�«uA�«  “—UH�   d�U�  ¨W�u��K�  WO�u�UI�«  ◊ËdA�«  rN�b�
 s�  …—U�S�Ë  ¨WO�UM�K�«  T�«uA�«  W�U�  vK�  wK�«b�«  s�_«  Èu�  w�  ¡v�«uA�«
  UH�U�L�« »U��√ ¡U�b��U� Í—u��« ÊU�� w{UI�« ÍeOOL��« ÂUF�« w�U�L�«
 ¡UN��« bF� Ÿu��√ ‰ö� WH�U�L�« l�—UAL�« q� ‰UH�≈ √b�� Ê√ vK� ¨W�U� W�d���«

ÆW�UF�«  W��F��«  WKD�
 dE�Ë ÂU��« ‰UH�ù« WK�d� f�√ ¡U�� s� œö��« XK�œ w�B�« bOFB�« vK�
 …—«“Ë UN�œb� w��«  «¡UM���ô« iF� l� WO�UM�K�« o�UML�« nK��� w� ‰u���«
 w��« ÂU�—_«ò Ê√ s�� bL� W�B�« d�“Ë d���«Ë ¨W�—ËdC�«  U�UDIK� WOK�«b�«
 wFL��L�« wAH��« dD�ò s� Î «—c�� ¨åW�œU� …dO�ô« WF�—ô« ÂU�_« w� XK��

ÆåwzU�u�«
 ÁeON�� ‰UL�« vK� Ÿö�ö� dLI�« d�œ w� w�uJ��« vHA��L�« t�—U�“ ‰ö�Ë
 b�d�  —u��b�«  VzUM�«  ÍuI�«  ÊUM��  q�J�  uC�  s��  q�I��«  YO�  ¨t�U���«Ë
 wzU�u�«  VD�«Ë  wzU�u�«  b�d�«  l����  ¨XK��  w��«   ôU��«  r�—ò  ∫w�U����«
 s�œbN� UM�� ÈËbF�«  vK� dDO�� UM�√  UL�UD� ¨ÈËbF�«  s�«u� œb��Ë  ôU��«

ÆåÂUF�« w�B�« UMM�Q�
 qJ�  l??�d??L??�«Ë  Q�KL�«  U??N??�_  W??�Ëb??�U??�  WIKDL�«  WI��«  ¡U??D??�≈ò  v??�«  U??�œË

ÆåsOO�UM�K�«
 …«œ√Ë  WOM�Ë  W�U�  dLI�«  d??�œ  vHA���ò  Ê√  w�U����«  b??�√  ¨t�N�  s??�Ë
 w�U�√  œ«bF��«ò  ÎU�b��  ¨åb�«u�«  gOFK�  bO�Q�Ë  d�NL�«  …œu�Ë  rOIL�«  XO����
 s�  nA�Ë  ÆåvHA��L�«  qO�Q�  q�√  s�  W�B�«  d�“Ë  œuN�  W��«uL�  WIDML�«
 ‰UL�√  w�  WL�U�L�«  ·bN�  WIDML�«   UOK�U�  q�  ÒrC�  WOK�√  WM��  fO�Q�ò
 —ôËœ  n�«  100»  w�U����«  b�d�  W��R�  Ÿd��ò  ÎUMKF�  ¨åvHA��L�«  eON��

ÆåvHA��LK�

 iF��« lI� Ê√ vA�� ¨ÊUM�� u�� tK�«dB� bO��« XH�K� U�bM� ≠
 ‰u�I�«  √dIO�  ¨WOKOz«d�ù«  WI�dD�U�  dOJH��«  s??�  W��U�  ÂU???�Ë√  w??�
 Î UHF{  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH�K�  W�uJ��«  WD��  t�u��U�
 s� oL�√ Î U�U�M��« UNOK� wM��Ë ¨sOÒO�dO�_« ÂU�√ W�ËUILK� Î UO�UO�
 w� »d��« …uI� tIOI�� w�U�� XKA� U� oOI��� W�d� œu�Ë Ÿu�
 w�Ë ¨W�—u��« WO�UM�K�« œËb��« vK� qOHO�uO�« dA� Í√ ¨2006 “uL�
 V�dN��« ZzU��Ë ¨WO�dA�« dO� d�UFL�« d�� dO�J� Íd�� p�– W�b�
 l�  s��Ë  Î̈ U��U�  —UM�U�  VFK�«  «u�œ  ¨bO��«  `{uO�  ÆœUB��ô«  vK�
 Î UIO�M�  w�b���  «c??�Ë  WO�dA�«  dO�  d�UFL�«  ‰UH�≈Ë  V�dN��«  lM�
 qN�  ¨WÒOM�_«  ÈuI�«Ë  gO��«  «u�Q�«Ë  ¨œËb��«  d��  Î UO�UM��  Î U�—u�
 l�UL� r�Ë ¨r�b�« VKD� »«u�_« q� Ò‚œ l� s�� ¨l�U��Ë øøøÊuI�«u�
 —UOFL�  g�UM�� ◊ËdA�«  Ê√  UL�U� ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbMB� t Ò�u��U�
 ÊUM�� ÂU�√ wFO�� —UO� s� q� ¨UNA�UMM� ZzU�M�« —UE��U�Ë ¨…œUO��«
 «–UL�  ø‚«dF�«Ë  W�—u� tK�L�  Íc�«  wFO�D�«  ÈbL�«  u�� t�u��«  dO�
 q�√ s� Îô“UM� ‚ËbMBK� t�u��U� UM�u�� «u���«Ë ¨ÊËdE�M� r�U��
 t�u��«  ‰u�I�  tK��  «u�U�Ë  ¨U�dO�√  q�√  s�  ôË  rJK�√  s�  ô  ¨ÊUM��

øW�—u� q�√ s� ôË UMK�√ s� ô ÊUM�� q�√ s� ¨W�—u� u��

 (1¢U áªàJ) ... ™aôj ó«°ùdG

sO�√ U�U�d� ˝

 UM�uK� t�A� sOD�K� »«d� s�
ÆÆÆ Òq��� r�U� Ád� vK� Ï‰u���

 b�UA�  u???�Ë  X??J??�??�  Ê√  t??M??�  ÊËb???�d???�  n??O??J??�
øÆÆÆtMO� ÒÂQ� t{—√ VB�G�

ÆÆ ÆsOD�K� ‰UH�√ s� qH�  UC�� sO� u� U�
 ¡U�ËË  Î U��  i�M�  ¨tF�U�√  sO�  U�«uHM�  i�M�

ÆÆÆsOM��« ·ô¬ cM� tMC��� w��« ÷—ú�
 …eF�  rKE�«  t??�«u??�  ª¡ö??F??�??�«  Òq??�  i�d�  d��
 vK� jI�O� ¡UL��«Ë ÷—_« sO� l�bM� u�Ë fH�

ÆÆÆ”d�H� g�Ë ”√—
° V��√

 qzUN�«  ÒrJ�«  «c�  Êe���  UM�«d�  s�  …—U���  nO�
 ‰U�— ULMO�  ªUNM�U�  w� ¡U??�ù«Ë …eF�«Ë W�«dJ�«  s�
 UN��«d�  XK� Ô�Ë  UN�Ëƒ—   Q�Q�  UM�d�  w�  dÔ��

° sH� UN� Ò·d� r�Ë
° V��√

 √d���� r�UE�«Ë rKE�« Èd� Ê√ …—U���« ÁcN� nO�
 XOL Ô�  ‰U??�—  ÁU??�??�√  ULMO�  t�N�«uL�  Âu??I??�Ë  tOK�

° »U��_« tH�Q� dNI�«Ë rKE�« —Òd�� rN�uK�
°bÔ�F� »«d� s� d��� «ËdE�√

 r� sOD�K� s� q{UM� l�U�√ t�KÒ�� nO� «ËdE�√
 s�  Èu�√  ÊuJO�  Âe�Ë  oAF�  Áb�  W�«—  t�MC��«

ÆÆrNK�UM�Ë rN�U�—
ªÎU�u� t��d� r� °rN�öJ�

 r�dzUB�Ë r�—UB�√ vL�√ Íc�« vL�_« r�bI�Ë
ÆÆÆrN�uH� V�d� r�

ÆÆÆrKE�« vK� «u�J�� r� rN�—U�� l� ‰UH�√
 ·d��« ¡«u� ¨÷—_« ÁcN� rNzUL��U� ÊuJ�L��

ÆÆÆ«u�d�F� r� Â√ —«d�_« rN�
 Êu�U�

rN�  U�ü« ÈbB�
 rN� b�—U�e�«Ë

ÆÆ Ì⁄U� Òq��L� ¡UCG��«Ë bI��« Òq�Ë
° s�� U�√

 …—U���« ‰UH�√ ‚UA� s��
  b�_« v�≈ vI�M�Ë UM�

 t�Ë  vK�  ÂuKE�  Òq�  o�Ë  rN�uI��  sOJ�L��
 —«d�_«  rN�—U���Ë  rN�  «u�d��«  ¡«u�  ªWDO���«

ÆÆ«u�d�F� r� Â√
 s�  U�u�DA�  sK�  sOD�K�  r??�«  «u�D�  Ê«Ë

ÆÆUM�uK�
 Òq�  s�Ë  UM�uI�  s�  ªU�dzUL{  s�  U�u�DA�  s�

°° UM�UO� s�  o�— d�¬ v�� t�HM�� fÓH�
ªÈœd�« U�≈Ë fH� …eF� gOF�« U�S�

 WH�Ë …UO��«ò ÒÊ_ b�b� s� X�F� w�dF�« v�H�« U�√
ÆÆÆåjI� Òe�

...z§≤a qõY áØbh IÉ«ëdG{

 XIK�  UN�√  åÊU��ù«  ‚uI��  WO�Ëb�«  WM�K�«ò  XMK�√
 tAOF�  Íc�«  ¡Íœd�«  wAOFL�«  l�«u�«  s�  ÎU�O�  Î«d�dI�ò

Æœö��« »dC� Íc�« g�UH�« ¡öG�« W�O�� ÊuO�UM�K�«
 j�Ë_« ‚dA�« ÷uH� V�J� Áb�√ Íc�« d�dI��« —U�√Ë
 r�_«  ÊËRA�  w�Ëb�«  fK�L�«  ÀuF��Ë  WO�Ëb�«  WM�K�
 ÒÊ√  ¨bOF�  u�√  r�O�  —u��b�«  dOH��«  nOM�  w�  …b��L�«
 X�U�  w��«Ë  w�UM�K�«  lL��L�«  WO��U�  X�ËU�  W�UD��«ò
 qJA�  U��RL�« qH�√ Íc�« „«d��« W�O�� WHO�Ë W�L�ö�

ÆåÎ«¡u� l{u�« œ«“ Íc�« U�Ë—u� ¡U�Ë W�O��Ë wze�

 ¨`�öL�« œËb�� dO� w�UL��« —U�H�« s� WM�K�«  —Òc�Ë
 s� Òb�K� WOzUM���«  «¡«d�≈ WO�UM�K�« W�uJ��« c��� r� U�
 WKLFK� ·dB�« dF� b�b�� Èu��� vK� r�UH�L�« l{u�«
 lK��«  —UF�√  vK�  W��«dL�«  d�UM�  ‚ö??�≈Ë  ¨WO�UM�K�«
 UL� ¨W�FB�« WKLF�« dOF��� V�ö��« W�O�� W��U��«  dO�
 dO� UN��UO� vK� ¡UI�ù« s� WO�UL�«  U��RL�«ò  —Òc�
 ¡UH��ô«Ë  WO�ËR�L�«  qÒL���  ÂUOI�«  Âb�  ÁU��  W�ËR�L�«
 XKÒL� w��« WO�UL�« UN��bM�  U�UO� w� l��L�« ZNM�U�

ÆåWO�UM�K�« W�ËbK� U�dzU�� s� d��_« ¡e��«

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG áæé∏dG
»YÉªàLG QÉéØfG øe äQ qòM

∫ƒc πjO πÑ≤à°SG »àM
 ¨‰u� q�œ u�UHO�� ÊUM�� w� qHO�uOK� WO�Ëb�«  «uI�« bzU� ¨f�√ w�� nO�U� sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë q�I��«

ÆåqOHO�u�ò‰ b�b���« WO�¬Ë ÊUM�� »uM� w� ŸU{Ë_« w� Y���« r�Ë
 t�Q� ¨sO�d�GL�« …œuF� W�U��« W�—«“u�« WM�K�« W�K� œUIF�« ¡UM�√ tM� qI� U�ò ¨ÊUO� w� ¨w�� vH� ¨d�¬ ‚UO� w�
 Èd� —u�_« Ê√ò «b�R� ¨åÃ—U��« s� sO�d�GL�« …œu�  ö�— w� dEM�« …œU�≈ s�� bL� W�UF�« W�B�« d�“Ë Õ«d��« i�—

ÆåU�O�� sJ� r� »d� U�Ë ŸUL�ù«Ë o�«u��U� —«dI�« –U��« r�Ë UN�UI�

©«dN�Ë w�ô«œ®   Í—uNL��« dBI�« w� vK�_« ŸU�b�« fK�� ŸUL��« Î U�zd�� Êu�
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 U�  WO�—U��«  ÈuIK�  ¨W�ËUH��   U�—b�  ¨Œu{d�«Ë  nÒK���«  s�  W�—e�  ‰U�  w�  UM�“  U�  s��
 U�dOBI�Ë U�—uBI� oOL� w�Ë oOK��� WO�UI� …—u�� ¡UD�≈ ö� ¡UO�_« »dF�« ÷uN� V�u���
 ¨WF�UD�«  WO�—U��«  ÈuIK�  WF�U��«Ë  …b���L�«  WL�U��«   U�uEML�«  vK�  œÒdL��«  …—ËdC�Ë
 U�—d��  U� ÒuF� s� ‚U�F�ô« v�« ÎöO�� ¨WO�«bOL�«Ë WO�bL�« ¨W�ËUIL�« Â«e��« v�« W�U��« ÕU��S�Ë

ÆUM{uN�Ë

 d�œ  fO�  ¡UO�_«  »dF�«  lOD���  ¨Ê¬  w�  WO�O�«d��ô«Ë  WO�uO�«  W�ËUIL�«  Ác�  …dL�  w�  
 WK�L�L�« WO��—U��«  U�b���« vK� ÎUC�√ —UB��ô« q� V��� w�uONB�« ËbF�« l� lO�D��« WKL�
 qFH�«Ë  ¡UM��«Ë  WCNM�«Ë  …b�u�«  —U��  w�  Î «—«d??�√  ‚öD�ô«Ë  ¨ŸU����ô«Ë  WOF���«Ë  nÒK���U�

ÆÍ—UC��«
o�U� d�“ËË VzU�*

ÆÆsOD�K� „ö��« w� rNI�� ·«d��ô« V��Ë ¨rNOK� Èb�FL�«Ë Êu�u�GL�« rN�√ vK�
 ‰ö� s� ¨rN�OC�Ë UNK� rN��_Ë sOOMOD�KHK� …bLF�� …¡U�≈ s� o�«d� U� l� ¨«c� w�Q� ÆÆ
 ¨t{—√ lO�� sL� o�� ô w�U��U�Ë ¨œuNO�« v�« WOMOD�KH�« rN{—« «u�U� rN�« s� Î̈ «—Ë“ rN�UN�«

°°°° b�b� s� UNF�d��� Ê«
 sOI�UM�«Ë ¨åqOz«d�«åË WO�uONB�« …UL� ¨ÂuO�« «u���√ ¨w�dF�« q�«b�« ÊU�d�Ë WM�UN�
 w� sOH�«u�«Ë ¨rN��«Ë rN�bK� ¡UM�√ »U�� vK� ¨U�œu�ËË UN�ö��« s� sOF�«bL�«Ë ¨UNL�U�

ÆW�ËdAL�« rN�uI�Ë rN{—« œ«œd��« q�« s� sO�ËUIL�« t�Ë
 W�u��« Òq� ¨ÁbF�Ë tK�� UL� Œ Ò—R??�Ë Æt�H� s� Àb��Ë ÊËb� ¨—U??�√  s� dA� l�«d�« u�    
 WLzUM�«  rN�dOB�  s�  …ËUAG�«  «uK�e�  ¨q�«b�«  WM�UN�  s�  ¨sOF�DL�«Ë  ¡öLF�«Ë  ¨s�Òb�dL�«Ë
 ¨VN�Ë  q��Ë  ¨WO�UL�  …œU�≈   UOKL�Ë  ¨—“U��Ë  ¨À«b??�«  s�  Èd�  U�  WIOI�  «uF�Ë  ¨WDM�L�«
 f�—u�  wM�Ë  ¨Ilan Pappe  »U�  Êö�«  ‰U��«  ¨œb��«  Êu�—RL�«  ôË  ¨WM�UNB�«  U�dJM�  r�

ÆUL�dO�Ë
 ¨2rK� 14100 UN��U�� W�œuN� W�Ëœ fO�Q� v�« v�— ¨1947 ÂU� sOD�K� rO�I� —«d� Ê≈
 UN��U�� WO�d� W�ËœË ÆwMOD�K� w�d� 405000  v�«  W�U{ùU� ¨ÍœuN� 558000  rC�Ë
 rC� ¨WO�Ëœ WIDM� —«dI�« œb� UL� ÆÍœuN� ·ô¬ …dA�Ë ¨w�d� n�« 80 rC� 2rK� 11500

ÆÍœuN� n�« W�� v�« W�U{ùU� ¨w�d� 105000 UNO�Ë ¨r�� sO�Ë ”bI�U� ¨W�bIL�« s�U�ô«
  U�UBF�«  UN��J�—«  ¨W�O�—  —“U??�??�Ë  r??z«d??�Ë  ¨WO�U�—≈  ‰UL�«  t�F��  ¨«c??�  rO�I��«  —«d??�
 XM� –« ÆWOKOz«d�ô« W�Ëb�« Êö�« qO�� ¨sOD�K� s� …b�b� ¡U��√ w� ¨WO�uONB�« WO�U�—ù«
 ¨WO�dF�«  ÈdI�«  vK�  WLEM�   öL�  ¨w�uO�  ÍUH��  Êu??�—ô«Ë  ¨W�dJ�F�«  ÊdO��   U�UB�

ÆœuNOK� UNM� wK���«Ë ¨…uI�U� UN�d� vK� r�—U��≈Ë ¨UNK�« l�Ëd� WOG�
 W�b�Ë  ÕU�M�  U�cOHM��  X�U�Ë  ¨WLJ��  WD�  ¨WO�U�—ù«  W�œuNO�«   ULEML�«  XL�—  bI�
 ¨WOKOz«d�ô« ‰ö��ô« W�Ëœ ÂUO� Êö�« a�—U� u�Ë ¨1948 —U�√ nB�M� Òq� «–≈ v�� ¨WO�UM��
 Ê«bK��« v�« ÊËQ�K� ¨`�«cL�«Ë —“U�L�« s� sO�—UN�« ¨sOOMOD�KH�« »dF�« s� ÊuOK� nB� ÊU�
 w��«Ë  ¨ÊdO��  WO�U�—ù«  WLEML�«  r�U�  WI�UM�«  Hamashkif  WHO��  Æ…—ËU�L�«  WO�dF�«
 WLEML�« jD� Ê«  d�– YO� ¨ cH� w��« `�«cL�« WD� s� XHA� ¨sOG� rO�UM� U�œuI� ÊU�

ÆÆUN�I�«uL� XOE�Ë ¨W�œuNO�« W�dJ�F�« …œUOI�« vK� X{d�
 s�  «dAF�«  U�U�b�«  bB� YO� ¨W�O�d�« —“U�L�« WIK� W�«b� ¨sO�U� d�œ W�d� X�U�  
 Ác� ‰u�Ë ÆrNzU�¬ sO�√ ÂU�« ‰UH�ô« lODI�Ë ¨q�«u��« ÊuD� dI�� ÊuO�U�—ù« ÂU�Ë ¨sOO�bL�«
 q�  Ê≈ò  ∫UNO�  ¡U�  WO�U���«  ¨ÊdO��  WLEM�  r�U�  WI�UM�«  …b�d��«   dA�  ¨WFOEH�«  …—e�L�«
 ¨WO�dF�«   U�UL��«  »uK�  w�  V�d�«  vI�√  Íc�«  u�  sO�U�  d�œ  vK�  Âu�N�«  Ê«  ·dF�  ∆d�«
 W�d{  ËbF�U�  X�e�√Ë  ¨UMLz«e�   u�  w��«  W�—U�L�«  …e�FL�«  u�  ÆÆ—u�cL�«  U�—«d�  v�«  Èœ√Ë
 ô Ê« u�d� s��Ë ÆÆÆtFMB� Ê√ WFL��� U�U�UN�« …œU� lOL� WLJ�� sJL� ÊU� UL� ¨dO�J� rE�«

°°°sO�U� d�œ lzUE� vK� ÂuO�« bF� `O�UL��« Ÿu�œ ·—cÔ�
 ¨¡«—“uK�  Î U�Oz—  bF�  U�  w�  `��«  Íc??�«  ¨Êu??�—ô«  WO�U�—ù«  WLEML�«  rO�“  sOG�  rO�UM�
 r� …—e�L�« Ác� Ê≈ò ∫sO�U� d�œ …—e�� vK� Î U�IF� Õd� ©°°°°®Âö�K� q�u� …ezU� ö�U�Ë
 ∫Î UC�« ‰U�Ë °°°åqOz«d�« W�Ëœ „UM� X�U� UL� ¨sO�U� d�œ w� dBM�« ÊËœË q� ¨jI� …—d�� sJ�
 Î U�UL� iI� r� UL�U� ¨WIH� ÍQ� «ËdFA� ô Ê«Ë Î̈ U��U�� «Ëb�� ô Ê« rJOK� ¨ÊuOKOz«d�ô« r��«ò
 ¨»—U�� s�� ÆnO�K� w� ¨r�UF�«  a�—U� w� ÂbI��«  …u� Ê≈ ÆÆÆWO�dF�« W�UI��U� vÒL�� U� vK�

ÆÊuJ� s�� Ê–≈
 »dF�«  œdD�  WO�uONB�«   U�UBF�«  X�U�  ¨1948  —U�√  14 w� åqOz«d�«ò W�Ëœ Êö�≈ qO��
 ¨W�Ëb�« Êö�« bM�Ë Æœb��« sOM�u��L�« rN�UJ� q�� X�U�Ë ¨rN�«bK�Ë r�«d� s� sOOMOD�KH�«
 ÆVzUG�« rJ�� d��F� ¨1948 »� s� ‰Ëô« q�� t�eM� „d� wMOD�K� q� Ê« ¨åqOz«d�«ò  d���«

ÆsOOMOD�KHK� X�U� w��« w{«—_« w�K� åqOz«d�«ò  —œU� ¨—«dI�« «c� V�uL�Ë
 Le  åsOD�KH� w�dF�«  dOND��«ò t�U�� w� Õu{u� ‰ËUM� ¨»U� Êö�« wKOz«d�ù« Œ—RL�«  
 q��Ë  1948  —«–¬  11  w�  t�«  d�–  YO�   ¨nettoyage ethnique de la Palestine

 ¨t��uL�  r�  YO�  ¨Daleth   XO�«œ  jD��  l??{Ë  ¨WOKOz«d�ô«  W�Ëb�«  Êö??�«  s�  s�dN�
 r� UL� ÆÆÆrNO{«—«Ë rN�uO� s� sOOK�_« ÊUJ��« nB� Í« ¨wMOD�K� n�√ W�L�ö� dO�N�

ÆUN�UJ�  s�  WIDM�  11 ¡ö�≈Ë W�d� 531dO�b�
 ÊbL�«  ÊUJ�  Ê«  UL�  ÆÂuO�«  åqOz«d�«ò  W�U��  s�  W�L�U�  92  ÊuJK�L�  ÊuOMOD�KH�«  ÊU�
 w��« w{«—_« w� s�œu�uL�« ÊUJ��« ŸuL�� s� W�L�U� 85 ÊuK�L� «u�U� ¨…—u�NL�« ÈdI�«Ë
 wMOD�K� n�√ sO�L�Ë W��Ë ¨W�d� 92 Èu� bLB� r� ¨W�Ëb�« fO�Q� bM�Ë ÆUNM� «Ëd Ò��

Æ‰ö��ô« W�Ëœ dO� X�� «uI�
 ¨WF�«Ë W�dJ�� WKL� åqOz«d�«ò  cH� –« ¨1948 —U�√ 14 bF� W�dJ�F�«  UOKLF�«  dL��«
  cH�  UL�  Æ»dF�«  ÊUJ��«  s�  UNzö�≈Ë  WK�d�«Ë  bK�«  ‰ö��«  v�«   œ«  ¨åw??�«œò  WOKLF�  X�d�
 ÊUJ��« s� q�UJ�U� UN�«d�≈Ë ¨œËb�«Ë l���« d�� ‰ö��« s�  dH�√ ¨Èd�« W�dJ��  UOKL�

Æ»dF�«
 «u�d� ¨wMOD�K� n�« sO�� dO�N�Ë ¨qOK��« WIDM� ÕUO��« v�«  œ√ bI� ¨Â«dO� WOKL� U�«
 s� rN�O��U� ¨wMOD�K� n�√ 12 Èu� ¨qOK��« VO� w� o�� r�Ë ÆÊUM�� v�« sON�u�� r�—U�œ

ÆsOO�O�L�«Ë f�dA�«Ë “Ë—b�«
 dOND� WOKL� cOHM�� WO�uONB�«  «uI�« X�U� q� ¨b��« «c� bM� dOND��«  UOKL� n�u�� r�
 s� œb� `�� v�« åqOz«d�≈å?� l�œ U� ¨WHOM� Àœ«u�  d� YO� ¨‰ö��ô« W�Ëœ œËb� vK�
 W�U�≈ q�√ s� ¨rK� 15 Ë 5 sO� t{d� ÕË«d�� ¨ÍœËb� j�d� sL{ WF�«u�« WO�dF�« ÈdI�«
 Ác� ÊUJ� dO�N�� WOKOz«d�ù«  «uI�« X�U� ¨p�– vK� ¡UM�Ë Æ»dF�« ÊUJ��« s� WO�U� WIDM�
 ¨vK�_« qOK��«  w� UOKF�Ë U�O�d� ¨ÈdI�«  Ác� s�Ë w�UM�K�«  q�«b�«  v�«  «ËQ�� s�c�«  ¨ÈdI�«

ÆbH� WE�U�� w� ¨WOD�I�«Ë ’UB��«Ë W�u�U��«Ë
 Œ—RL�«  Æt??{—√Ë  sOD�K�  VF�  »U��  vK�  ¨WOKOz«d�ô«  ‰ö��ô«  W??�Ëœ  X��Q�  «cJ�
 ¨1987 ÂU� —œUB�« åsOOMOD�KH�« sO��ö�« WKJA� …œôËò t�U�� w� ¨f�—u� wM� wKOz«d�ù«
 w��«  WO�dF�«  ÈdI�«Ë  ÊbL�«  œb�  Ê√  Ê«b�R�  ¨„U�U�  qOz«d�«  ¨wKOz«d�ù«  w�UO��«  tF�Ë
 ¨t�� u�√  ÊULK� Œ—RL�«  U�«  ÆW�d�Ë WM�b� 383  Ë 350  sO� mK� ¨WO�uONB�«  «uI�«  UN�d�œ
 b�RO� ¨‰U�L�« «c� w� WILFL�«  U�«—b�« r�« s� d��F� w��«Ë ¨WI�u�Ë WCOH��� W�«—œ bF�Ë

ÆWM�b�Ë W�d� 566 mK� …d�bL�« WOMOD�KH�« ÈdI�«Ë ÊbL�« œb� Ê√
°°°°øbF� «–U�Ë

 ¨sOMONB�L�«Ë ¨s�—u�QL�«Ë ¡öLF�«Ë W�u��« qJ� ¨ Ì‰U�  uB� ‰uI� ¨2020 —U�√ 14 w� 
 w�UO�K�  ÆÆÆ„U??�√  ‰–U���  o�UM�  qJ�Ë  ¨q��L�«  q�UI�«  ¨V�UG�«  ËbF�«  ÁU��U�  sO�ËdNL�«Ë
 lO�D�K�  Ã ÒËdL�«  ‚e�dL�«  w�ö�û�  ÆÆÆ·d�ML�«  ÁdJH�  ÀuKL�«  ¨‰ËR�L�«  dO�Ë  ‰ËR�L�«
 ÆÆÆ…dNA�«Ë ‰UL�« s� WMH� q�« s� ¨t�OC� s� bF��« Íc�« Í“UN��ô« ÊUMHK� ÆÆÆÆtM� l�«bL�«Ë
 qK�LK�ò  ò  ÆÆÆsOOMOD�KH�«Ë  sOD�K�  ÁU��  bI��«Ë  WO�«dJ�U�  l�AL�«  wF�U��«  –U��ú�
 l�UML�«  ¡«—Ë  Y�ö�«  w�bL�«  ådJHLK�ò  ÆÆÆÆt�LF�  ¡UO�Ë√Ë  ËbFK�  sN�dL�«  ¨åcH�«ò  w�O�«d��ô«
 «u�U�  s�c�«  s�b�«  ‰U�d�  ÆÆÆ`�—  q�  l�  qOL�  Íc�«  »c�c�L�«  VKI�L�«  w�e�K�  ÆÆÆ U�dJL�«Ë
 WOFO�D��« t�U�UO� s� ŸU�b�«Ë ¨‰ËR�L�«Ë r�U��« dO��� q�« s� ¨—UM�b�«Ë VBML�U� rNM�œ
 dOLC�«Ë  ·dA�«Ë  ÊUL�ô«Ë  s�b�«  s�  bF��«  q�  …bOF�  …“eI�  WBO�—  ÈËU�H�  ¨ËbF�«  l�
 ∫‰uI�Ë …—cI�« rN�u�Ë w� ŒdB� ¨rN�K�U� vK� r� s Ó� r�dO�Ë ¡ôR� q� v�« ÆÆÆÆW�«dJ�«Ë
 b�  ¨W�K�L�«  WO�uONB�«   U�UBF�«  X�U�  «–«Ë  ÆÆÆUN�F�  UNÚF��  r�Ë  ÆÆÆŸU��  s�Ë  r�  sOD�K�
 ‰ö��ô« ÊS� ¨t{—« vK� X�u��«Ë ¨Á«d�Ë t�b�  d Ò�œË ¨wMOD�KH�« w�dF�« VFA�«  d��
 ¨UN�IDM� w� —«d�_« W�ËUI�Ë ¨UN�F� W�ËUI� s� ‰UM� s�Ë ¨sOD�K� W�Ëd� vK� wCI� s�
 n�Ë Ê√Ë ¨s�e�« ‰U� ULN� ¨W�ËdAL�« t�uI�Ë t{—√ ŸU�d��« w� t�L�e� vK� wCI� s�Ë
 WM�UN� ¨sOD�K� WOC� s� sO�d�ML�«Ë Ã—«u��« s� ‚U�ü« –«c� ¨wKOz«d�ù« q��L�« V�U��

°°w�dF�« q�«b�«
o�U� d�“Ë*

 p�–  q�  Ê_  ¨w�Ëb�«  Êu�UI�«  ”U�√  vK�  rNF�  q�UF��«   Ë√  r�œË  VD��  ¡dL�«  vF��  
 WF�UIL�« √b�L� s�d�N��L�« q�� s� tO�« ÁU���ô« V�� U� «c�Ë Æi�d�« Ë√ W�d���« ÁdOB�
 ÊUOJ�«  ÁU�� t� Êu�uI� ‰“UM� q� Ê√  WO{UL�«  WK�dL�«  ‰ö� UM�LÒK� W�d���«  Ê_ WO�dF�«
 Æo�D� e�� W�U� v�« ¡dL�« qB� v�� ‰“UM��U� d�¬ VK� tF����� sDM�«Ë Ë« w�uONB�«
 rNH��  v�«  ÊuF��Ë  —u�_«  V�«u�  ÊË—bI�  ô  œ«d�√   ôU�  w�  ÎUMJL�  d�_«  «c�  ÊU�  «–«Ë
 YO� ¨Ê«eOL�« w� ÊU�Ë_«Ë »uFA�« W�KB� ÊuJ� U�bM� ÎUIKD� “u�� ô p�– ÊS� ¨rN�b�Q�
 tOK� ÿUH��«Ë t��UL� s� ‰ËR�� u� UL� ‰“UM��« w� o��« t�HM� wDF� Ê« b�_ pKL� ô

ÆÁbF� sL� ÎU�—≈
 W�Q�� X�O� W�Q�L�« Ê√ d�c�� Ê√ w�dF�« bOFB�« vK� WO�ËR�� qL��� s� qJ� —b��Ë
 Ë«  UNO�  ÊËUN��«  “u��  ô  W�uMF�Ë  W�œU�  ozUI�Ë  lzU�Ë  W�Q��  w�  UL�≈Ë  U�«u�  Ë«   UO�

 ÆWO�Ëb�«  U�öF�« VK� w� w� ◊uG{ V��� UN� V�ö��«
 vK�  Òw�«Ëb�  ÊUO�  u�  w�U��U�Ë  wF�u�  w�ö��«  ÊUO�  t�FO�D�  w�uONB�«  ÊUOJ�U�
 s�  ‰U�  ÍQ?�  ÁbK�  s�  Ãd��  s�  u�Ë  ¨wLOK�ù«  UL�  w�dF�«  UL�  wMOD�KH�«  Èu��L�«
 Ác�  V���Ë  Æt�uI�  Âd���Ë  d�ü«  vK�  ’d��  ÎUL�U��  Ë«  ÎUOLK�  ÎU�UO�  `�BO�  ‰«u�_«
 w�  WO�d�  w{«—√  Òq���  Íc�«  ÊUOJ�«  «c�  UN�  VÒ���  ÎU�Ëd�  WIDML�«   bN�  WÒO�«ËbF�«
 W�ËdF�  WO�Ëœ   «—«d�  V���  UNM�  »U���ô«  Êü«  v��  i�d�Ë  Êœ—_«Ë  ÊUM��Ë  W�—u�
 w� r�e� UL� WO�U�_« t��Ëd�√ Ê√ l� U�b�uN�Ë UNL{ vK� qLF� UL�≈Ë ¨Ê¬ w� WO�M�Ë
 WO�d� ÷—« Í√ ÎULJ� qLA� ô w��«Ë åqOz«d�≈ò ÷—√ Ë√ WO��—U��« sOD�K� vK� ¡öO��ô«

ÆÈd�√
 l�«d��  r�  WIDML�«  w�  WL�U��«  ÈuI�«  s�“«u�  V��  l�«d��Ë  ÂbI��  Íc�«  ËbF�«  «c�Ë
 vK� Ò‰b� UL� ªÎUL�d� UNM� V���« UL�≈Ë Âö��« w� t���d� …e� Ë√ ÊUM�� »uM� Ë√ UMO� s�
 WDO�L�« ·ËdE�«Ë t�U{Ë√ UN� `L�� WE�� W�√ w� œbL�� Ê√ sJL�Ë s�U�Ë rzU� ÁdD� Ê√
 WÒO�Ëb�« WÒO�dA�« vK� Ã—U��« ÊUOJ�« «c� l� g�UF� Ë« »—UI� W�UO� Í√ ÊS� p�c�Ë ÆUN�
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{ نظام مارديني
1

مّرًة..
رأيُت كيف أَسَقطِك

الله من روحه
كان جسدِك

أرضاً
والسماُء حقوالً!

2
مّرًة..

كنا ضلعين من 
ريح

ضلعي يتنّهد
الحسراِت

وضلُعِك
يتنّفس الحرية

على أعمدة الضوء
3

مّرًة..
كانت الشمُس أكثر 

وضوحاً
كان جسُدِك

سنبلة
وكنُت النهر

4
مّرًة..

اختفت ظالُلِك 
العارية

في فيء الشمس
فهل كانت الطيور 

تحلّق عالية؟
5

مّرًة..
أمطرت السماء

ماَء الورد
بقَي جسُدِك

أخضَر 
ُيضيء كرزات 

االشتعال
6

مّرًة..
كان صوتِك 

غيما
يتطلّع إلى 
قْوس قَزح

بألوان من الّضحى
7

مّرًة..
ها النهار أيُّ

وأنَت تكتب نصوص
الهايكو 

ال تنَس فرَح العذارى
8

مّرًة..
كانت زهرات

البنفسج
تغتسُل من فم

الفراشات
وترقص مع الربيع

9
مّرًة..

كان صوُتها
مساحة حقول

يتيٌم
يقُف على رأس

الشجر
10

مّرًة..
بقيْت حبيبتي

ترتعُش للريح مثل 
دبوٍر

يعقُص في الشتاء
11

مّرًة..
كان الهدوء

عميقاً
نمت سواعدي

من الغبار
13

مّرًة..
كانت أمي

أيقونة
كان صوُت أبي 

فائضاً عن 
يسوع!

�لجز�ئرّية �إينا�س عبدلي 

توا�سل نجاحاتها على ال�ساحة الفنّية

وحضور،  إطاللة  كل  مع  الحدث  وصنعت  الفنية  بأعمالها  نجحت 
كسبت القلوب ونالت اإلشادة من الجمهور، فكان اسمها على كل لسان 
وتلقت المتابعة من كل مكان، »إيناس عبدلي« نجمة الجزائر التي تأّلقت 
بحضورها  ملكة  فكانت  باإلبداع،  المليئة  التمثيلية  بأدوارها  وأبدعت 

وجمالها .
تألقت النجمة إيناس عبدلي بين المشاهير األكثر تأثيراً على مواقع 
المواقع  ويتصّدر  األنظار  يجلب  لها  ظهور  فكل  االجتماعي،  التواصل 
والصفحات المهتمة بنجوم الجزائر، فهي الفنانة األكثر إشراقاً وتعبيراً 
عن مستقبل الفّن الجزائري، فمن يتابعها عن قرب يدرك أنها موهبة  من 

نوع خاص.
جميلة الجزائر تواصل التألق في كل يوم. فهي ال تعرف التوقف وال 
الفشل مليئة دائماً بالقوة واإلرادة التي تتميز بها، ما جعلها معادلة صعبة 
ونجمة تصعب اإلطاحة بها وال التقليل من قيمتها ألن وزنها ثقيل، فهي من 

بين  األفضل لو نعد ما هو صاعد من مواهب فنية في ما هو مقبل.
لـ  ـــّدة  ع نــجــاحــات  حملت  ــرة  ــي األخ الــســنــوات  أن  جــديــر بــالــذكــر 
»إيناس« حيث حققت أعمالها التي طرحت على الشاشة الجزائرية رواجاً 

كبيراً في صفوف الجمهور وأهمها دورها المميز في سلسلة »دارنا شو”.

ق�صيدة
الدراما العربّية لرم�سان 2020... م�سل�سالت زاحفة الفتعال التمثيل )2(

جنون الكورونا اأ�ساب ال�سورّية واللبنانّية وانعك�س على التنفيذ وال�سقوط جامع!

»البرن�س«... محمد رم�سان يتفّوق على نف�سه!

عبير نعمة تطلق اأغنيتها الجديدة »هيدي الدني« بالتعاون مع اأ�سامة الرحباني 

{ جهاد أيوب
تعاني الدراما السورية من خطر التواجد وعقدة ما 
حققته من نجاحات سابقة، وهذا العام كانت األكثر 
ضرراً كحال الدراما اللبنانّية التي ال زالت تبحث عن 
مساحة قد تعيد ذاك المجد الذي قتلته الحروب، وال 

يدركه هذا الجيل...
أشرنا سابقاً إلى أن االفتعال في األداء بين التنفيذ 
منها   ،2020 رمضان  دراما  في  الغالب  هو  والتمثيل 
تم  ومنها  منه،  نفذ  ما  فعرض  تصويره  يكتمل  لم 
تأجيله رغم إنجازه وهذا لصالحهم، والعديد سحب 
من المنافسة ألسباب كثيرة منها سوء اختيار فريق 
بعد  التنفيذ  لفقر  أو  االختيار  في  للتأخير  أو  العمل 
التي  الكورونا  من  الهرب  ومنها  الخاصة،  المشاهدة 
الدخول في معمعة  ان  العالم، واالعتقاد  أصابت كل 
العرض قد تضّر، وهذا ولد نوعية من األعمال المربكة 
في  خاصة  والمتابعة  نجاحها  حول  اختلفنا  مهما 
نقدنا  لذلك  والمصرية،  واللبنانية  السورية  الدراما 
الخاصة،  الرؤية  خــارج  ومباشراً  سريعاً  سيكون 
والتطويل البحثي بل باختصار والسبب فقر غالبية 

ما يعرض.
{ السورّية:

الــســوريــة عــرضــت رغم  ــا  ــدرام ال فــي  عــمــالً   15
القديمة  األعمال  )عشرات  والعرض  التنفيذ  صعوبة 
بغالبيته  شاهدناه  الذي  والجديد  أيضاً(،  عرضت 
المتابعة، وكان رتيباً، منفذاً بسرعة غير  ال يستحق 
تتكرر  التي  الشامية  األعمال  في  ونمطية  مدركة، 
الفكر  بسذاجة، والمصيبة اإلصرار على األجزاء كأن 
انزعاج  إلى  االلتفات  دون  بالقحط  اصيب  أو  تجمد، 
وديــان  في  السورية  الــدرامــا  باختصار  المشاهد! 
أصيبت  الذي  الفقر  والدليل  المشاهد،  عالم  خارج 
وأدائــي  فني  صعيد  مــن  أكثر  على  الــعــام  ــذا  ه بــه 
وفكري، أعمال مشغولة بسلق التنفيذ، وال تميز فيها، 
واقحام  الحرير«  »سوق  في  الفنية  األخطاء  والدليل 
المصرية،  العائلة  حال  كما  لها  لزوم  ال  شخصيات 
والغريب في العمل أن المرأة الشامية اصبحت اكثر 
قدمه  ما  وكل  والمالية،  الحجاب  وخلعت  تحرراً، 
العمل جاء بأحداث رتيبة، ومناوشات بين الضراير، 
ما  كل  على  ينطبق  وهذا  الشخصيات،  في  ونمطية 

الشام  »عطر  مثل  العام  لهذا  شامية  أعمال  من  قدم 
تشويق  غير  من  األعمال  هذه  كل  و”بروكار”...   »4

وتختزل بثالث حلقات وال داعي لألجزاء!
تستحق  التي  الجميلة  األعمال  من  }”هوس” 
المتابعة، فرض حضوره في زحمة الكورونا والقلق، 
ضعف  من  أداه  ما  له  يغفر  فهد  عابد  هنا  قدمه  وما 
هبة  المطربة  إطاللة  كانت  والمفاجأة  »الساحر«  في 
تجسيد  خالل  من  بقوة  وحاضرة  مقنعة،  طوجي، 
لشخصيتين متناقضتين، رغم أن البطولة األولى لها 

في التمثيل، إضافة إلى تفوق كارمن لبس.
تمكن المخرج محمد لطفي من تقديم رؤية وصلتنا 
شطارة  أما  ذكية،  بطريقة  المشاهد  تقطيع  خالل  من 
سالسة  ــالل  خ مــن  فكانت  األحــمــر  نــاديــا  المؤلفة 
صور  العمل  األحداث،  وتكثيف  الرشيقة،  الحوارات 

العام الماضي.
فادي  وإخراج  تأليف  أدم”  السيد  مع  »مقابلة   {
األحداث،  من  النص  وفقر  العمل،  هنات  رغم  سليم، 
الدرامي  الخط  وحصر  الــدرامــي،  اإلشباع  وغياب 
أداء  ولــكــن  العمل،  قيمة  أضعفت  واحـــدة  بقصة 
الجميلة  الكاميرا  وحركة  والمقنع  المتقن  الممثلين 
أفضل  وهو  أخطاء،  من  ذكرناه  ما  نتخطى  جعلتنا 
»ولكن«  رغم  العام  لهذا  السورية  الدراما  في  قدم  ما 
الجميلة  الصامتة  المشاهد  بعض  على  ويحتوي 

والتي شكلت لوحة تشكيلية بصرية ممتعة!
»هواجس عابرة” افتعال سيئ، وعمل يحتاج إلى 

عمل!
{ اللبنانّية:

حاولت الزحف إلى العرض من خالل 9 أعمال أكثر 
ولألسف  السوري،  مع  مشتركة  أعمال  نصفها  من 
عندها  نقف  أن  وال  فنياً،  النقد  تستحق  ال  غالبيتها 
وال  حرفية،  بقلة  ومشغولة  مبتورة،  هي  مــطــوالً. 
كفكرة  النصوص  بعض  أن  مع  لها  يحسب  إخــراج 
من  ــرأ  أج تكون  تكاد  قضايا  إلــى  وكتطرق  جيدة، 
والحوارات  السيناريو  ولكن  العربية،  األعمال  كل 
في  أو  عجل  على  نفذت  الــواضــح  ومــن  اضاعتها، 
ظروف معقدة، والغريب أن غالبية ما عرض نتلمس 
أقصد  مالئم،  وغير  التمثيل،  فريق  انسجام  عدم  فيه 
واألعمال  موفق،  غير  الجميع  عند  الممثلين  اختيار 
المشتركة غير ناضجة، واألعمال اللبنانية فقط فقيرة 

من جوانب فنية عدة، وكل ما عرض يختزل بثالث أو 
النافر  المكياج  همهن  لبنان  ونجمات  حلقات،  أربع 
والمالبس منها ال يليق للدور وال لطبيعة الشخصية!

)رودريــك  الزوجّية  الخيانة  في  تنحصر  زالت  ال 
في  وكذلك  زوجته  يخون  »العودة”  في  سليمان 
العائلي  اإلجــرام  عجيبة(،  تبريرات  مع  »الساحر” 
واقعية  ال  االجتماعية،  المفاهيم  تغيير  المخدرات، 
عمق  دون  سطحياً  القضايا  بعض  إلى  التطرق  رغم 

درامي.
باسل  قدم  لبناني  سوري  مشترك  »النحات”   {
هذه  يعشق  وهو  ومركبة،  معقدة  بشخصية  خياط 
بعد  يبتعد  أن  فوراً  وعليه  وتميز،  ووفق،  النمطية، 
أن يكمل المسلسل عن أدوار كهذه حتى ال تبتعد عنه 
فرحات  أبو  وندى  تميزت،  بوشوشة  وأمل  الفرص، 

تألقت كان حضورها األبرز!
استغباء  فيه  ممجوج  مشترك  »الساحر” عمل   {
عند  خاصة  مربك  تمثيلي  أداء  خالل  من  للمشاهد 
الكبير لم يكن مقنعاً، وبعد أن  عابد فهد، هذا الممثل 
انتهى في منتصف رمضان كمنجم سيعود بما تبقى 

للعام المقبل عالم طاقة...عجائب دراما العجائب!
العمل فيه عنصرية ظهرت بقسوة تجاه السوري 
النص  بين  وازدواجية  العبيط،  واللبناني  النصاب 

والمنازل الفخمة!
النجم ورودريك سليمان في أفضل أعماله، وفعالً 
فيستحق  حداقي  محمد  أما  الجيدين،  الممثلين  من 

جائزة على طريقة تقديم دوره بتفوق.
فريق  باختيار  يوفق  ولم  ادم” مشترك،  »أوالد   {
هذا  األبطال،  خاصة  ممثلين  إلى  مخرج  من  العمل 
العمل يسقط من سجل الليث حجو... أما الحديث عن 

األلوان فمؤسف ما شاهدناه!
بذلك،  أصاب  وقد  القضايا،  من  كماً  العمل  طرح 
من  الكثير  أفقداه  والحوارات  النص  صياغة  ولكن 
طالل  الممثل  سطحية!  وبقيت  ــي،  ــدرام ال العمق 

الجردي كان األفضل في كل مشاهده.
الدراما  في  فقير  مشتت،  عمل  أنا”  »بــردانــة   {
لها  مشهد  كل  تائهة،  الله  رزق  كارين  التلفزيونية، 
تجّسد فيه شخصية تختلف عن األخرى كما لو كانت 
تعمل بأكثر من عمل في وقت واحد وال تعرف الخروج 
البنات”  »إم  شخصية  ولألمانة  الشخصيات،  من 

شخصية  تقدم  جعلها  وهذا  أداءها،  رافقت  التي  هي 
شقرا،  أبو  وديع  حال  كما  و”أوفرت” كثيراً  مهزوزة، 
شكل حضوره انقالباً عما كنا نشاهده ونعجب، هنا 
يمثل وحده، بصراخ خارج قيمة المشهد، ال عالقة لكل 
ما قدمه بعمق الشخصية الدور بل كان يمثل بافتعال 

فيه كم من الصراخ والسالم ليقول إنه شرير !
هذه  ما  وإال  مشاهده،  يقرأ  ال  مهنا  نديم  المخرج 
إدارة  ال  حيث  الممثلين  وأداء  البصرية  الفوضى 

منه؟!
نصوصها،  أضعف  فقدمت  مرشليان  كلوديا  أما 
وأخاف أن تكون ال تعرف ما هو مكتوب في نص حمل 
على  اعتمدت  وأحداثه  ركيك،  ساذج،  النص  اسمها، 
تقطيع بال فائدة! الفنانة روال حمادة تتقن كل ما يقدم 

لها، وكانت هنا األفضل من الجميع.
درامية  حبكة  جميل،  نص  التقينا”  ما  »لو   {
هيكلية  يبني  جيداً،  النص  يقرأ  مخرج  إلى  تحتاج 
بعمق،  الورق  على  عليهم  يتعرف  أن  بعد  لألبطال 
دون  ملعبهم  في  تاهوا  ألبطال  ــي  درام وتجسيد 
عماد  نــدى  وحــوار  نص  بالشخصيات!  التعمق 
خليل فيه روح جديدة تاه في ضعف اإلخراج الذي 
تصّدى له إيلي الرموز، وترك الممثلين على هواهم 

األدائي.
كلياً،  يختلف  فّني  قالب  إلى  »بالقلب” يحتاج   {
يحتاج إلى قلب يرحم الدراما من فن االرتجال ال أكثر 
وال أقل! فكرة جميلة، وجميلة جداً، وحوارات تحتاج 
مشهداً  يصور  أنه  يدرك  ومخرج  صياغة،  إعادة  إلى 
درامياً وليس صورة فوتوغرافية من دون إحساس، 
لقد اربك المخرج جوليان معلوف الفكرة وأُربك معها 
كان  مهما  بإتقان  تؤدي  هي  كما  لبس  كارمن  وفيها! 

الدور، وهي إضافة في كل عمل.
»سّر” الحلقات األولى كانت مشوقة، وبرز الممثل 
الغول باسم مغنية باستيعاب طبيعة الدور فتفوق 
الواحد  النجم  الحلقات، ولكن  الجميع مع باقي  على 

المتحكم ال ينقذ العمل!
وأيضاً  أكثر،  ال  حلقات  خمس  إلى  يختزل  العمل 
شقيقة  فمثالً  والمنازل،  النّص  ازدواجية  بين  يعاني 
سوء  يضاف  فيال،  في  وتعيش  فقيرة  خليل  داليدا 
الثقافية  الشاعرية  والحوارات  اإلضــاءة  استخدام 

التي ال تنسجم مع طبيعة العمل!

{ هنادي عيسى
منذ  رمــضــان  محمد  المصري  الممثل  يتعّرض 
واإلعالمي  الفّني  الوسط  من  كبير  لهجوم  سنوات 
بعدما حقق نجاحاً كبيراً تخّطى به أسماء كبيرة في 
دخل  عندما  أكبر  هجوم  من  عانى  كما  التمثيل  عالم 
الجمهور  من  كبيرة  شريحة  واستقطب  الغناء  عالم 
على  العام  هذا  الكثيرون  راهن  وقد  »الراب«  بغنائه 
ان  اعتبروا  اذ  »البرنس”  الجديد  مسلسله  فشل 
الناس لم تعد تحبه كما السابق اال أن شعاره الدائم 

في  ربه  على  يتكل  أنه  يعني  نجاح” مما  بالله  »ثقة 
لمسلسله  الكبير  باالنتشار  يفرح  جعله  ما  نجاحه 
أنحاء  كل  في  بل  فقط  مصر  في  ليس  »البرنس” 

العربي.  العالم 
سامي  محمد  المبدع  المخرج  كتبه  المسلسل  هذا 
النبي  حياة  مــن  قصته  استوحى  ــه  أن يبدو  الــذي 
له.  الممّيز  والــده  حّب  بسبب  اخواته  وظلم  يوسف 
وفي التفاصيل أن »رضوان” الذي يقوم بدوره محمد 
رمضان كان االبن المدلل عند والده »حامد” الذي قام 
بدوره الممثل عبد العزيز مخيون الذي تزّوج أكثر من 

كان  »رضوان”  ابنه  لكن  أوالد  ثمانية  وأنجب  امرأة 
يموت  أن  وقبل  بوالده  وبره  لطيبته  عنده  المفضل 
في  سجل  الميراث  كل  أن  مفادها  وصية  يترك  األب 
يصلح  حين  إلى  »رضوان”  باسم  العقاري  الشهر 
لكن  الميراث  عليهم  يقسم  ذلك  وبعد  أوالده  كل  حال 
زوجته  مع  أخيهم  لقتل  خطة  ووضعوا  جنوا  االخوة 
وولديه، لكن رضوان وابنته ينجوان وتموت »لبنى” 
التي قامت بدورها نجالء بدر وابنها الصغير »سيف” 
»رضوان” في  لزّج  خطة  تدبير  الى  األخوة  يدفع  مما 
في  سيحصل  مــاذا  لنرى  ــداث  األح وتتوالى  السجن 

النهاية. 
انما ال شك في أن الحرفية هو عنوان هذا المسلسل. 
فرمضان تفوق على نفسه وبصمته في أحيان كثيرة 
استطاع أن يجّسد األلم من خيانة إخوته كما أن أحمد 
طلبة  وبدرية  وادوارد  الجمل  ورحاب  وروجينا  زاهر 
وغيرهم  عثمان  وسلوى  داش  واحمد  سامي  وريــم 
الشر  جّسدوا  حيث  بابداع  أدوارهم  أّدوا  الممثلين  من 

بإتقان جعلهم حديث الشارع العربي . 
مسلسل »البرنس” هو العمل الدرامي العربي األول 

في رمضان 2020 دون منازع. 

سعادتها  عن  نعمة  عبير  الفنانة  عّبرت 
»هيدي  المصورة  أغنياتها  أجــدد  بإطالقها 
مع  مرة  ألول  خاللها  تعاونت  والتي  الدني« 

الرحباني. الموسيقار أسامة 
إنسانية  حالة  األغنية  عبر  عبير  وتجّسد 
عاطفية تعّبر بشكل أو بآخر عما يعيشه لبنان 
مشاركة  وقــررت  تقلبات،  من  حالياً  والعالم 
قبل  تصويره  تم  الذي  الكليب  هذا  جمهورها 
يومين فقط من اإلغالق التام والحجر الصحي 
بسبب كورونا، وتقدم خاللها رسالة أمل وسط 

الظروف التي يعيشها العالم حالياً.
إيجابّيًة  رسالًة  توجيه  أردت  عبير:  وقالت 
في هذه األّيام الصعبة التي نمّر بها، فلو قست 
الُعسر  بعد  ما  أّن  إاّل  أحياًنا  علينا  الظروف 
يسًرا، فإرادة الحياة دائًما تنتصر ونحن دائًما 
أن  ُيمكن  ال  والفنان  جديد  فجٍر  مع  موعٍد  على 
كبيرة  وحاجته  ُمحيطه  عن  مشاعره  يعزل 
خالل  من  ويختبره  يعيشه  ما  كــّل  لترجمة 

أعماله.
الموسيقار  مع  األغنية  خالل  تعاونها  وعن 

قالت:  الرحباني  أســامــة  الكبير  اللبناني 
انتظرت طوياًل هذا التعاون مع أسامة الصديق 
واإلنسانّي  الفكرّي  بالتناغم  شعرت  لطالما 
تعاون  فريدة،  فنّية  حالة  فهو  يجمعنا.  الذي 
اللقاء  يجعل  ما  ــوات  األص من  قليل  عــدد  مع 

الفنّي معه حالة خاّصة.
كون  عن  الرحباني  أسامة  أوضــح  بينما 
عبير  مــع  ــه  ذات حــد  فــي  مميزاً  التعاون  هــذا 
خياراتي،  على  الحرص  كّل  حريص  أنا  قائالً: 
وتشّجعت على هذا التعاون ألّنني على ثقة أّن 
وسُتحافظ  بإخالص  موسيقاي  ستنقل  عبير 
الُمهّمة  األصوات  من  فهي  الفنّية،  قيمتها  على 
القّوة  حيث  من  العربّي  العالم  في  الــنــادرة 
والحضور واألداء. وسيطرت أجواء من التناغم 

والثقة الُمتبادلة والجدّية في العمل.
غدي  بكلمات  األغنية  خالل  نعمة  وتغنت 
بالسالسة  كلماته  وصفت  الــذي  الرحباني، 
وبعد  ــة  ــودي وج حــالــة  وتحمل  والــبــســاطــة 
إنساني، بينما تولى مهمة إخراج الكليب جيل 

الغبري. 
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11ريا�سة / ت�سلية
�سبل هرمو�ش .. اأ�سد كروّي من الزمن الجميل

بمفرده هزم النجمة بـ »ثالثية« منذ 47 �سنة!

الفيفا يح�سم م�سير جوائز الأف�سل لهذا العام

عمدة لندن يعار�ش 

ا�ستئناف »البريميرليغ« في حزيران

ا�ستجواب لعب �سابق في الريال

�سمن ق�سية تهريب كوكايين { ابراهيم وزنه
قلة هم الالعبون الذين اندفعوا الى مالعب كرة 
أن  أفواههم مالعق من ذهب، باعتبار  القدم وفي 
العرف السائد في قواميس اللعبة الشعبية يشير 
أسطورة  بيليه،  أن  حتى  الفقراء،  لعبة  أنها  إلى 
البرازيل الكروية، صّرح ذات يوم بأن »كرة القدم 
ال تتطور وال تتألق اال بأقدام الفقراء وفي األحياء 
والمناطق الشعبية«، ومن تلك القلّة التي خرقت 
شبل  الالعب  بيليه  نظرية  ودحضت  األع��راف 
1951(، القادم من بيت  حسن هرموش )مواليد 
األحوال، والذي سطع نجمه في بداياته  ميسور 
أشبال  فريق  ضمن  الشعبية  اللعبة  مع  الجّدية 
نادي الصفاء في العام 1965، ثم رّقي إلى الفريق 
النفور  حالة  وبسبب   ،  1974 العام  لغاية  األول 
وتحديداً  النادي  اداريي  وبين  بينه  سادت  التي 
صفوف  إل��ى  انتقل  حيدر  أمين  الراحل  رئيسه 
أن  قبل  موسم«  »نص  لعب  حيث  األنصار  نادي 
تدفعه الحرب األهلية التي اندلعت في لبنان في 
االمارات  في  دبي  إمارة  إلى  للسفر   1975 العام 
النصر  نادي  المتحدة حيث احترف مع  العربية 
� دبي لموسمين، قبل أن يعود مجدداً إلى بيروت 
األندية  بمنع  االماراتي  االتحاد  قرار  صدور  فور 
من استقدام العبين من غير االماراتيين، فالتحق 
العام  لغاية  صفوفه  عن  يدافع  وبقي  باالنصار 
1981 حيث خاض آخر مباراة له مع »األخضر« 

بمواجهة التضامن بيروت.

لوال »األسد« ما تالق »الشبل«
حافلة  الخضراء  المالعب  في  »الشبل«  رحلة 
باالنجازات على أكثر من صعيد، وفي هذا السياق 
غالباً ما صّرح الشيخ شبل هرموش في اللقاءات 
عّرابه  بأن   � قلّتها  على   � أجراها  التي  االعالمية 
ومرشده الروحي في مسيرته الكروية هو الشيخ 
يطمئن  شبل  الكابتن  يزل  لم  والذي  عالمة،  أسد 
الى صحته ويسأل عنه حتى يومنا هذا، ويناديه 
ودوره  لموقعه  وتقديراً  احتراماً  أسد«  »عّمي  ب� 
وتنشئة  الكروية  المواهب  صقل  في  ال��ري��ادي 
األي��ام  تلك  في  الرياضية  ال��روح  على  األجيال 

الغابرة .

البداية من مالعب المدرسة وعاليه
عن بداياته مع كرة القدم ورحلته في المالعب، 
يخبر الشيخ شبل عن ماضيه الجميل، العالق في 
ذاكرته، فيقول: »على أرض اسمنتية وتحديداً في 
ملعب مدرسة فيكتور طراد في الشويفات بدأت 
رحلتي في عالم المستديرة الساحرة، كنت يومها 
في السادسة من عمري، عشقت ساعات الرياضة 
وأيام العطل كثيراً، والحقاً وبناء على ظروف عمل 
والدي انتقلت مع أخوتي إلى الجامعة الوطنية 
في عاليه، فواصلت مسيرتي الكروية إلى جانب 
شقيقي المرحوم يوسف )توفي في العام 2005( 
وأخي سمير الذي انضم الحقاً إلى نادي الصفاء، 
األول،  فريقنا  الطالب  بعض  جانب  إلى  وشّكلنا 
وكمال  حمزة  أبو  بهيج  صفوفه  في  يضم  وكان 
بقينا  الحلبي،  وري��اض  ب��از  وشفيق  رض��وان 
مدرستنا  تركنا  يومها   ،  1962 العام  حتى  معاً 
في عاليه وانتقلنا إلى مدرسة شارلي سعد في 
الشويفات، وهناك لعبت ضمن صفوف منتخب 
ال  ال��ذي  يوسف  شقيقي  جانب  إل��ى  المدرسة 

البداية  منذ  الكروية  مسيرتي  على  أفضاله  أنكر 
وحتى االعتزال القسري، وهو الذي سّهل طريقي 
لالنضمام إلى فريق أشبال الصفاء، وكان يلعب 
سهيل  الكابتن  المدرسة  منتخب  فريق  ضمن 
احدى  وفي  عّمار،  وحافظ  عّمار  ورياض  رحال 
مبارياتنا المثيرة بمواجهة أشبال الهومنمن على 
ملعب سحاقيان سّجلت هدف الفوز بشكل الفت، 
والدي  بدعم  مدعوماً  واندفاع  بشغف  ألواص��ل 
مواكبتي  على  يحرص  ك��ان  ال��ذي  الله  رحمه 
الخاصة  التجهيزات  بعض  تأمين  على  وحتى 
بفريق أشبال الصفاء، وكذلك شّجعتني والدتي 
أو  أصبت  كلما  كنت  بأنني  علماً   ، الله  رحمها 
التي  الساعة  تلعن  أسمعها  لعملية  خضعت 

لعبت فيها الفوتبول.

المهاجم الخطر
يقول  المهاجم،  لمركز  اختياره  سبب  عن 
الكابتن شبل: »بنيتي القوية، وشغفي بالتسديد 
وتسجيل األهداف بالرأس والقدمين، مع الجدية 
التي تميزت بها خالل التمارين والمباريات على 
حد سواء، جعلتني اندفع إلى الخطوط االمامية، 
النوع  من  مهاجماً  نفسي  وج��دت  الوقت  ومع 
 ... الشباك  لهّز  العاشق  والمشاكس  المحارب 
الهجومية،  أزدادت خبرتي  آخر  إلى  ومن فريق 
الذين تدّربت  المدربين  أنكر دور جميع  وهنا ال 
الكابتن  لبنان واالم��ارات وخصوصاً  معهم في 

عدنان الشرقي«.

مباريات في البال
شبل  خاضها  التي  المباريات  هي  كثيرة 
األساسية  الصفاء  تشكيلة  ضمن  ه��رم��وش 
لتواضع  ونظراً   ، و1974   1968 أع��وام  بين 
ُحرم  الفترة  تلك  في  الرياضي  االع��الم  واق��ع 
»الذهبي«  جيله  العبي  وغالبية  شبل  الكابتن 
خزان  لكن  يجب،  كما  بذكرياتهم  االحتفاظ  من 
ذاكرته أفاض علينا ببعض المحطات واللمحات 
واألهداف المحفورة في قلبه وعقله معاً، ليتذّكر 
منها:  »خالل مباراة للصفاء ضد فريق الهومنمن 
خالل  أهداف   3 سّجلت  حمود  برج  ملعب  على 
نصف ساعة فقط، بعدها خرجت من الملعب في 
ضوء زوال مفعول ابرة البنج في أصبع رجلي 
»الباهم« لتنتهي المباراة بالتعادل 3 � 3، وفي 

العام 1971 سّجلت هدفاً من مسافة 30 متراً في 
مرمى التضامن بيروت الذي كان يحرسه بسام 
همدر، وفي مباراة ودية ضد النجمة على ملعب 
المدينة الرياضية سّجلت هدفاً في الشوط األول 
ثم تفاجأت باستبدالي، من يومها أدركت تماماً 
بأن التدخالت االدارية في نادي الصفاء ال بّد ان 

تؤدي إلى مغادرة العبيه الحقاً«. 

يوم فاز على النجمة
أواخ��ر  في  والنجمة  الصفاء  م��ب��اراة  تبقى 
الشيخ  بذاكرة  التصاقاً  األكثر   1973 العام 
أذه��ان  يوماً  تفارق  لم  بل  ال  ه��رم��وش،  شبل 
اللبنانية  الكرة  بطوالت  عايشوا  الذين  جميع 
قبل اندالع الحرب األهلية، يومها انتهى الشوط 
1 للصفاء، وظن الجميع بأن   �  2 األول بنتيجة 
ذاهبة  والمباراة  محال  ال  ق��ادم  النتيجة  قلب 
حتماً إلى فوز كبير للنبيذي في الشوط الثاني، 
خصوصاً وأن الصفاء كان قد خسر أمام النجمة 
0( ... لكن   � قبل أسبوع واحد فقط بنتيجة )4 
الفت  بشكل  برع  بالمرصاد،  لهم  كان  »الشبل« 
نجح  حيث  الموازين،  ويقلب  المعادالت  ليغّير 
)رأسيتان  »أوروبية«  أه��داف  ثالثة  بتسجيل 
رياض  مرمى  في  المربع(  خارج  من  وتسديدة 
مراد، لينتهي اللقاء بفوز الصفاء )3 � 2(.. وفي 
اليوم التالي تصّدر اسم شبل هرموش عناوين 
الصفحات الرياضية في كافة الصحف اللبنانية 

ومنها »شبل هرموش يفوز على النجمة«.

االصابة مفتاح االنتقال إلى االنصار
التمارين  اح��دى  في  إصابتك  إن  سمعنا   �
تركك  وراء  الرئيسي  السبب  كانت  الصفاء  مع 

للنادي، فماذا تخبرنا حول هذا الموضوع؟ 
تمرينة  وخالل   ،1974 العام  في  ذلك  »كان 
الصفاء،  ملعب  على  النجمة  ن��ادي  مع  ودي��ة 
مع  فاصطدمت  العالية  الكرات  الحدى  ارتقيت 
المدافع ياسين أبو عايدة ووقعت أرضاً في حالة 
غياب عن الوعي، وفي البيت تعافيت قليالً لكن 
عيني  ارتخت  حتى  وجهي،  في  يزداد  كان  األلم 
أربعة  مضت  فتحها،  على  ق��درة  لدي  يعد  ولم 
ألكتشف  المستشفى  إل��ى  أتوّجه  أن  قبل  أي��ام 
قد لحقني في عظام وجهي، فأجريت  بأن كسراً 
عملية جراحية على نفقة والدي الذي بدأ يستاء 

أيام  أربعة   ... الصفاء  مع  الكروية  مسيرتي  من 
عّني!  الصفاء  ن��ادي  في  اداري  أي  يسأل  ول��م 
حتى في المستشفى لم يزرني أي صفاوي! ومن 
يومها قررت عند شفائي سأغادر الصفاء، لم يعد 
ظل  في  تناسبني  ال  فاألجواء  يعنيني،  الصفاء 
حيدر،  أمين  هو  ديكتاتوري  ن��اٍد  رئيس  وج��ود 
العتبارات  الالعبين  بين  التمييز  الى  لجأ  الذي 
على  تصميمي  وبعد  رياضية،  وال  منطقية  غير 
إدارة  رفضت  األنصار،  إلى  الصفاء  من  االنتقال 
صرت  وهنا   ، االستغناء  كتاب  اعطائي  الصفاء 
أتردد مع شقيقي المرحوم يوسف إلى مقر النادي 
ونقوم بشتم المعرقلين، إلى أن رضخ المعنيين 
لألمر الواقع مع قيام الصديق سميح زين الدين 
من  المنتقل  الدين  زين  وليد  الالعب  شقيق  وهو 
الصفاء الى األنصار بمبادرة قضت بعودة شقيقه 
التمام  المجال  في  إفساحاً  األول��ى  قواعده  إلى 

عملية انتقالي الرسمي إلى نادي األنصار«.

وأخذتني »الحرب« إلى »النصر«
االنصار  من  له  موسم  نصف  من  أق��ل  بعد 
)نيسان  لبنان  ف��ي  األهلية  ال��ح��رب  اندلعت 
إلى االمارات  للسفر  هرموش  فاضطر   ،)1975
التجربة  تلك  عن  النصر،  نادي  مع  لعب  حيث 
األهلية،  الحرب  اندالع  »فوز  يقول:  االحترافية 
سمو  على  يوسف  المرحوم  شقيقي  ع��رض 
أن  النصر   آل مكتوم رئيس نادي  الشيخ مانع 
نادي  صفوف  إل��ى  لالنضمام  بطلبي  يرسل 
النصر دبي، وبالفعل توّجهت على وجه السرعة 
بمواجهة  التجريبية  مبارياتي  أول��ى  ولعبت 
طلبوا  وهنا  جّيد،  بشكل  فبرزت  الشارقة  فريق 
مني إحضار كتاب االستغناء من نادي األنصار، 
العملية سريعاً، وأذكر بعد مباراة  أنجزت  وقد 
خضتها مع النصر ضد فريق ارسنال االنكليزي 
تقّدم نحوي رئيس االرسنال والى جانبه مدرب 
الفريق وطلبوا مّني أن أفّكر جّدياً بالذهاب إلى 
تواجدي  وخالل  االرسنال،  مع  واللعب  انكلترا 
في دبي أرسلت بطلب العب الوسط هاني عبد 
النصر  صفوف  لتدعيم  الله(  )رحمه  الفتاح 
النصر  غريم  االماراتي،  األهلي  فريق  لقاء  قبل 
سمعت  ولطالما  كبيرة،  مباراة  وقّدم  التقليدي، 
عبارات االطراء والشكر على تزكيته العباً ضمن 
صفوف النصر. وخالل تواجدي في االمارات تّم 
حيدر  وحسان  الفتاح  عبد  هاني  مع  اختياري 
لنكون ضمن صفوف منتخب الجيش االماراتي 
العرب  الكبار  الالعبين  م��ن  ع��دد  جانب  إل��ى 
أبرزهم السوداني الفاضل سانتو... وفي العام 
بأربعة  الله  ورزقني  العزوبية  طلّقت   1980

أبناء هم: ليال ولميس وطالل ووائل«

كتاب يروي سيرته
الشمعة  وهي  بوالدها  اعتزازها  منطلق  من 
سعت  األبّوة،  بأنوار  قلبه  أضاءت  التي  األولى 
إفراح  إلى  المقيمة في دبي  ليال شبل هرموش 
الجميل،  بعض  بها  ت��رد  بمكرمة  والدها  قلب 
الحياتية  سيرته  يروي  كتاب  إصدار  اختارت 
ومسيرته الكروية، وهذا ما جعلها تتصل بالزميل 
ابراهيم وزنه النجاز المهّمة، خصوصاً وأن وزنه 
سبق وأصدر كتاباً حول الالعب الراحل يوسف 
الغول وآخر حول نجوم الرياضة في الضاحية 
الجنوبية لبيروت. ومن المتوقع أن يتّم اصداره 

خالل الصيف المقبل.

حسم  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أن  األربعاء،  أمس  إسبانية،  صحفية  تقارير  كشفت 
مصير حفل توزيع جوائز »األفضل« هذا العام، في ظل أزمة فيروس كورونا. 

وكان من المفترض أن يقام حفل جوائز الفيفا، خالل شهر أيلول المقبل بمدينة ميالنو، لكن االتحاد 
الدولي اتخاذ قرارا بإلغائه. وقالت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، إن الموسم الحالي 2019 � 2020، 

لن يشهد أي فائز بجائزة »األفضل« سواء بالنسبة لالعبين أو الالعبات أو حتى للمدربين. 
الموسم  نسخة  في  الجائزة  بتلك  فاز  من  آخر  برشلونة،  نجم  ميسي،  ليونيل  ليونيل  وكان 
بمجلة  الخاصة  الذهبية  الكرة  جائزة  عن  الفيفا  انفصال  بعد  الرابعة  هي  تعتبر  التي  الماضي، 

»فرانس فوتبول«. 
بواقع  بالجائزة  فوزاً  الالعبين  أكثر  يوفنتوس،  نجم  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  ويعتبر 
مرتين، يليه ميسي بمرة، ثم لوكا مودريتش بنفس الرصيد. وأوضحت الصحيفة أن مجلة »فرانس 
فوتبول« لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن إلغاء جائزة »الكرة الذهبية« هذا العام، ونفس األمر 

بالنسبة لالتحاد األوروبي.

قال متحدث باسم مكتب عمدة لندن، إن صادق خان، يعارض فكرة استئناف الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم في العاصمة الشهر المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا. 

الدوري اإلنكليزي  المتحدث صحيفة »إيفنينغ ستاندرد«: »صادق عازم على استئناف  وأبلغ 
الممتاز ومنافسات المحترفين.. لكن الدولة ما زالت في أزمة ومئات األشخاص يموتون كل يوم، 
ويؤمن أنه من المبكر الحديث عن استئناف الدوري الممتاز ومنافسات المحترفين في العاصمة«.

أن  يمكن  هذا  لكن  الممتاز.  الدوري  عودة  صادق  يريد  لليفربول  »كمشجع  المتحدث  وأضاف   
يحدث عندما يكون الوضع آمناً وال يمكن أن يزيد من أعباء خدمات الصحة الوطنية والطوارئ«.

وتشيلسي،  أرسنال،  بينها  من  لها  مقراً  لندن  من  الممتاز  ال��دوري  في  أندية  خمسة  وتتخذ   
ست  إلى  ويحتاج  النهاية،  من  جوالت  تسع  قبل  البطولة  ليفربول  ويتصدر  هوتسبير.  وتوتنهام 

نقاط فقط لحسم اللقب. 
البريطانية  الحكومة  وافقت  بعدما  المقبل،  الشهر  الممتاز  الدوري  استئناف  إمكانية  وتعززت 
على عودة النشاط الرياضي بدون جماهير بعد األول من حزيران. وتم إرسال البروتوكول الرسمي 

الستئناف الدوري إلى األندية والمدربين. 

لنادي  السابق  الكولومبي  الالعب  القبض على  ألقت  الشرطة اإلسبانية  أن  ذكر تقرير إخباري 
ريال مدريد إدوين كونغو، وذلك ضمن التحقيقات في قضية تهريب كوكايين. 

في  عليه  القبض  ألقي  عاماً   43 العمر  من  البالغ  كونغو  أن  إن«  بي  إس  »إي  شبكة  وأوضحت 
مدريد من قبل شرطة مكافحة تهريب المخدرات، وأطلق سراحه بعد استجوابه، وأشارت إلى أن 

الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص آخرين ضمن القضية  نفسها. 
الكولومبي،  كالداس  أونس  من  قادماً   1999 العام  في  مدريد  ريال  إلى  انضم  قد  كونغو  وكان 
وقضى أغلب فترته مع النادي الملكي معاراً إلى بلد الوليد وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز 
الفرنسي. وفي العام 2002 انتقل كونغو إلى ليفانتي الذي قضى معه أكثر فترة ناجحة بالنسبة 

له في الكرة اإلسبانية، قبل أن يلعب بعدها لسبورتينغ خيخون وريكرياتيفو هويلفا. 
وشارك كونغو في 17 مباراة مع المنتخب الكولومبي، وكان حاضرا في نسختين من كأس أمم 

أميركا الجنوبية )كوبا أميركا( عامي 1999 و2004.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
سلسلة جبلية في لبنان تمتد من جبال نيحا الى ضهر  1 .

البيدر
اإلسم السابق لدولة آسيوية، دولة عربية 2 .

متشابهان، أطول أنهر فرنسا، أقفلت الباب 3 .
خالف آخراً، جزار، ضمير متصل 4 .

جمهورية على البلطيق، من شعوب أميركا الوسطى 5 .
نهر في أميركا، فتن 6 .

خالف فقير، اسم علم، أمر عظيم 7 .
ضعفتم، مدينة إيطالية 8 .

حرف أبجدي مخفف، إربحي 9 .
حيوان صبور، نوتة موسيقية، إسم موصول 10 .

يهدمان البناء، مرفأ في جنوب الصين 11 .
إله الشر في ديانة زاردشت، لّطخ بالعار 12 .
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النجوم السيارة، جمعه عن األرض

كبير آلهة السومريين، يصورا، أهم أنهر سويسرا 5 .
ذكر االفعى، لباسي انا وميت 6 .

فارق، دولة أوروبية 7 .
عائلة، طلب فعل االمر، احد الوالدين، حرف جر 8 .

مصورا، رفضنا االمر 9 .
ما فوق الفخذ، يظهر، جهد وتعب 10 .

خالف صفيناه )للعيش(، مدينة في غرب فرنسا 11 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( غوستاف فولبر 2 ( واترلو، ودعتك 3 ( امالها، ببا 
4 ( يرتاب، مراد 5 ( شن، نتكل، راحل 6 ( ندم، كاتبه 7 ( 
ينال، انسان 8 ( رع، ارمينيا 9 ( يلم، امت، سكب 10 ( رت، 

تمرن، ريتا 11 ( جالسا، حمانا 12 ( يتلو، فارس، بد. 

عموديا:
3 ( ستات،  2 ( وا، رند، عيتات  1 ( غوري شنكر، رجي 
مي، ل ل 4 ( ترمان، نام تسو 5 ( االبتكار، ما 6 ( فول، كالمار 
7 ( هملت، يمنحا 8 ( لوار، بانت، مر 9 ( ود، ارهني، راس 10 

( بعبدا، ساسين 11 ( رتب، حال، كتاب 12 ( كابل، نهبا.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

نجاة ر�كب �أمو�ج �أم�سك قر�ش بقدمه
تعرض راكب أمواج فرنسّي لهجوم قاتل من سمكة قرش، خالل ممارسته للرياضة على أحد 

الشواطئ في أستراليا، إال أنه تمّكن من النجاة بنفسه.
»بيلز  شاطئ  على  رياضته  يمارس  كان  عاماً،  الـ23  صاحب  ناكاس،  ديالن  األمــواج  راكب 

بيتش« الواقع على مسافة حوالي ساعة ونصف الساعة من ملبورن، عندما هاجمه القرش.
وأظهرت لقطات فيديو سمكة قرش تسبح خلف رجلين، وهما يجّدفان بقوة، في محاولة للهرب 

من فكي السمكة.
إال أن ناكاس تعّرض لبعض الجروح في قدمه عندما أغلقت سمكة القرش على قدمه بفكيها، 
إال أنه قام بركلها لتفلت قدمه وليسارع بالسباحة مبتعداً عنها، بحسب ما صّرح إلحدى القنوات 

التلفزيونية.
يحتاج  الشاب  أن  أدرك  بعدما  المنطقة،  في  كان  الذي  المحليين  السكان  أحد  ناكاس  وساعد 

للمساعدة.
للمشاهدة من الرابط:

https://youtu.be/akmtAvPAJvg

�أمومـــة نـــادرة.. 

تفيء �إلى �لأرزة لتخرج زغاليل وطنّيين

)تصوير عباس سلمان(

المطلوب: المحافظة على ماء الوجه

{ يكتبها الياس عّشي

أّن  الــواجــهــة، ال سيّما  يــتــصــّدر  الــدولــي  النقد  عــن صــنــدوق  الــحــديــث 
من  الــخــوف  وأّن  المقبلة،  القليلة  الساعات  فــي  ستبدأ  معه  المحادثات 
الشروط التي سيفرضها الصندوق على لبنان هو الهاجس الذي يعيشه 

أصحاب الشأن!
تذكرت لتّوي طرفة تتحدث عن رجل زار صديقاً له في قصره، ولفت 
نظره أن النصف األسفل مطلّي، واألعلى غير مطلّي، فسأله عن السبب، 

فقال: لقلّة الفلوس.
قال الزائر الصديق: استلف.

فأجابه صاحب القصر:
ـ أستلف ألبيَّض السوَر، وأسّوَد وجهي؟

درد�صة �صباحية

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،
03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank
FINK LBBE

اللبنانية: بالليرة 
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معــًا �سـد الوباء

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

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

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

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

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

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

وتجهيلنا؟ عن حجز حريتنا؟  #بدي_حقي

يوم القد�س العالمي...

الهوية الثقافية واحتدام ال�صراع
{ حمزة البشتاوي

يأخذ يوم القدس العالمي طابع التذكير لكّل األحرار في العالم بالقدس 
والصمود.  بالثبات  المتألق  وإنسانها  وزيتونها  ومقّدساتها  الجريحة 
والهدف من التذكير ليس الوقوف عند حّد الشعارات والهتافات بل تحقيق 
2019 حيث أحيت  أوسع مشاركة عالمية من أجل القدس كما جرى عام 
250 مدينة في 46 دولة في العالم يوم القدس العالمي بمسيرات تضامنية 

مع فلسطين والمقاومة.
ودخول  واإلبــداع  التجّدد  خاصية  القدس  يوم  إحياء  يحمل  العام  هذا 

الفضاء اإلفتراضي من خالل ندوات وأنشطة ثقافية متنوعة.
سيكون  األبـــرز  الحضور  فـــإّن  العظيم  يومها  وفــي  الــقــدس  فــي  وأمـــا 
للمسيرات والمواجهات المباشرة مع المحتّل وخاصة في قلقيلية ومخيم 
قلنديا وبلدة كفر عقب والعيسوية ومخيم شعفاط وبلدة أبو ديس وحي 
مما  تطرفاً  أكثر  بعناصر  مــعــززاً  اإلحــتــالل  جيش  يستعّد  حيث  ســلــوان 
لذلك  ممّهداً  العالمي  القدس  يوم  إحياء  لمنع  الهيكل(  )جماعات  بـ  ُيعرف 
بحملة اعتقاالت واسعة وتقارير أمنية »إسرائيلية« تتحدث عن أّن منع أّي 
فعالية بمناسبة يوم القدس العالمي هذا العام تشكل إمتحاناً كبيراً لجيش 
التطبيع  صعيد  على  كبرى  لنجاحات  رّوجــت  التي  وحكومته  اإلحــتــالل 
القدس  إحياء مراسم يوم  أيضاً  العربية والتي تمنع  األنظمة  مع عدد من 

العالمي.
ويتزامن إحياء يوم القدس هذا العام مع حراك ثقافي للشباب الفلسطيني 
ثقافتنا  الشهداء وإّن  قائالً: سنبقى على درب  الذي يعلي صوته  المقاوم 
مقاومة  استراتيجية  القدس  يوم  من  ويأخذ  تقّسم،  وال  تهّود  ال  وهويتنا 
تعطي الدافع لتصعيد المواجهة مع المحتّل، ويؤكد بأّن القدس لن تكون 
بقعة تنهشها أنياب الذئاب بل إنها وبجدارة مبناها ومعناها تجّدد حضورها 
المعركة  وفــي  والباطل  الحق  قــوى  بين  ما  الــصــراع  أولــويــات  سلّم  على 
الفلسطيني في  الوجود  إلى نفي  المحتدمة مع االحتالل وسعيه  الثقافية 
هويتها  الفلسطينية  الــذات  وسلب  أصحابها  من  األرض  وتفريغ  القدس 

وحقها في الوجود.
الوجدان  تحرك  ستبقى  والفداء  التضحية  تستحق  التي  القدس  ولكن 
مع  الصراع  في  الفاعلية  وتستنهض  الفكر  وتحفز  اإلنساني  والضمير 
االحتالل بكافة األشكال والوسائل لتحقيق الهدف األسمى وتحّرر القدس 

عاصمة درب الشهداء والحرية وكّل فلسطين.
*كاتب وإعالمي

في ح�صرة كورونا..

يا لتفاهة ما نعي�س!
{ غدير حمية

الموت في كل مكان… يرتاد بيوتنا… يمشي مختاالً على طرقاتنا… يعلق نفسه 
لوحات زيتية على جــدران جوامعنا… يتسلل رويــداً داخــل أجــراس كنائسنا… 
فيه  أصبحت  وقت  إلى  بالفعل  وصلنا  لقد  حياتنا…  ليخطف  حلة  بأبهى  يتزّين 

الحياة جزءاً من موت نعيش على أن يأتينا في كل لحظة..
يا لتفاهة ما نعيش… الموت أصبح جزءاً من زادنا الصباحّي نحمله في حقيبتنا 

لدى ذهابنا إلى أعمالنا ومدارسنا وجامعاتنا… 
بينها  فيما  تتنازل  فيسبوكية  صفحات  أصبح  الموت  نعيش…  ما  لتفاهة  يا 
لتحقق أكبر عدد من الاليكات، وكأنها تسعى لجمع أكبر عدد من الرواد واآلسفين 

على ذلك الموت المميت القاتل.. 
أنفسنا وفي من حولنا، علّه يكون  لتفاهة ما نعيش وقد أصبحنا نشك في  يا 
الشبح الذي يحمل الموت بين أكفه… أصبحنا ال نبرح مكاننا وتوقفت الحياة… 
حتى لو كان لنا قريب قد استوطن الموت بين أحشائه… يمنعنا الموت حتى من 

وداعه األخير…
أصبح  أنه  حتى  عــادي…  من  أكثر  خبراً  أصبح  الموت  نعيش…  ما  لتفاهة  يا 
رفيق الدرب… ونستغرب إذا ما التقينا بصديق بعد فراق وقد بقي بعيداً عن قيد 

الموت…
يا لتفاهة ما نعيش… وقد أصبح العزاء جزءاً من رسالة واتسآب… فقد أصبح 
كافياً أن نردد بضع كلمات مكتوبة على لوحة الكترونية حجمها بعدد أصابع الكف 
لتكون كفيلة بقول »كان طيباً… الله يرحمو«… يا لتفاهة ما نعيش وقد أصبح الموت 

تفاصيل باردة على الشاشات… وجثث شاردة شّوهت معالمها حدة الموت…
يا لتفاهة ما نعيش… وقد أصبحنا نرتب كل ما يحيطنا ونكتب وصايانا التي 
لتفاهة ما نعيش وقد أصبحنا  يا  المهمة…  أوراقنا  بّد منه من  ال  أصبحت جــزءاً 
موتاً  ألن  بقصد…  اإللكترونية  حساباتنا  إلــى  الدخول  سر  كلمات  عن  نفصح 

مجنوناً ضّل طريقه بسبب الزحام وأجلنا إلى موعد آخر قريب…

اآخر الكالم
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