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مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  قال 
صولة  على  »مقبل  ال��ع��راق  إن  الكاظمي 
يحاول  الذي  داعش  تنظيم  الجتثاث  نهائية 
الحشد  مقاتلي  وأن  فلوله،  تنظيم  إع��ادة 
هذه  ينفذون  ال��ذي��ن  مقّدمة  ف��ي  الشعبي 
الجيش  في  أخوانهم  جانب  إلى  الصولة 

المسلحة«. القوات  وبقية 
زيارته  خالل  ألقاها  كلمة  وفي  الكاظمي 
استمرار  مع  بالتزامن  الشعبي  الحشد  لمقر 
الحشد الشعبي في التصّدي لهجمات داعش 
الحشد  »ق��ان��ون  إن  ق��ال  فلوله،  ومالحقة 
اإلطار  هو   2016 عام  في  الصادر   40 رقم 

القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه«.

وأضاف أن »قوة الدولة هي عندما تكون 
منسجمة مع قوانينها ومع شعبها«، مشيراً 
الذي  الوطن  حشد  هو  الحشد  هذا  أن  إلى 
ذاك��رة  ف��ي  وش��ه��داؤه  تضحياته  ستخلد 

تعبيره.  وفق  العراقيين، 
ال���وزراء  رئ��ي��س  أك��د  كلمته  خ��ت��ام  وف��ي 
دعمه للحشد في إطاره القانوني والرسمي، 
مقبلة  بزيارات  الشعبي  الحشد  قيادة  ووعد 
لإلطالع على احتياجاتهم وتنسيق العمليات 

العسكرية ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
الحشد  هيئة  رئ��ي��س  أك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
الشهيد  القائد  أن  الفياض  فالح  الشعبي 
البصمة  صاحب  هو  المهندس  مهدي  أبو 

الشعبي  الحشد  ان��ط��الق  ف��ي  األس��اس��ي��ة 
الحشد  أن  على  م��ش��دداً  ودع��م��ه،  وبنائه 
العراق  وحدة  عن  مدافعاً  سيبقى  الشعبي 

وسيادته.
خالل  ألقاها  كلمة  ف��ي  الفياض  وق��ال 
»من  إنه  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  استقباله 
السيد  األخ  نستقبل  أن  ال��س��رور  دواع���ي 
الشعبي  الحشد  هيئة  في  ال��وزراء  رئيس 
التي  الجديدة  للحكومة  تصديه  باكورة  في 
نحو  وتغيير  خير  عامل  تكون  أن  نتمنى 
رئيس  من  نتوسم  »أننا  مؤكداً  األفضل«، 
قوتها  على  والحفاظ  الهيئة  دعم  ال��وزراء 

ومناعتها«. ووحدتها 

ه:  الكاظمي من مقّر »الح�شد ال�شعبي« مرتديًا زيَّ

مقبلون على �شولة نهائّية الجتثاث داع�ش

والخاصرة  األضعف  الحلقة  لبنان  يشكل  ربما   -
ال��رخ��وة ف��ي ال��ث��اث��ي ال��م��ش��رق��ي، ال��م��ك��ّون م��ن لبنان 
ومالية  اقتصادية  أزم��ة  قلب  في  وال��ع��راق،  وسورية 
الثاثة، رغم  البلدان  تداعياتها  القلق من  تتساوى في 
رصيده  تشكل  ضخمة  نفطية  ق��درة  ال��ع��راق  ام��ت��اك 
وصناعية  زراعية  بنية  إلى  سورية  واستناد  األب��رز، 
نسبة  توفير  وأض��راره��ا  ال��ح��رب  س��ن��وات  رغ��م  تتيح 
واالستهاكي،  ال��غ��ذائ��ي  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء  م��ن  ع��ال��ي��ة 
للعاقات  ك��اف��ي��ة  ذاك����رة  تملك  ال  ال��ح��ال��ي��ة  واألج���ي���ال 
السياسة،  على  تتفوق  ال��ت��ي  الطبيعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
بخير،  الثاثة  ال��دول  اقتصادات  خالها  كانت  والتي 
بدء  م��ع  ع��ق��ود،  أرب��ع��ة  منذ  أوص��ال��ه��ا  تتقطع  أن  قبل 
الحرب التي شنّها العراق على إيران، وتسببت بإقفال 
السلع  حركة  وقف  ومعها  العراقية  السورية  الحدود 
األه��م،  سوقهما  ال��ع��راق،  نحو  واللبنانية  ال��س��وري��ة 
وطرابلس،  بانياس  إلى  العراقي  النفط  تدفق  ووقف 
لشراء  العالمي  النفط  سوق  ولبنان  سورية  ودخ��ول 
التاريخ  ذل��ك  منذ  شكلت  ال��ت��ي  النفطية،  المشتقات 

مصدر النزف األهم في مواردهما وال تزال.
الكثيرون أن كل دولة تشكل بذاتها متحداً  - يعتقد 
لهذا  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ع��اق��ات  ك��اف��ي��اً، وأن  اق��ت��ص��ادي��اً 
المتحد مع الخارج يمكن أن تكون متكافئة ومتعادلة، 
وفقاً لنمط السلع التبادلية، بمعزل عن هوية الخارج، 
دول���ة،  أي  س��ي��اس��ي  ك��ي��ان  م��ن  أص����اً  يتشكل  ال����ذي 
وي��ص��ي��ر ف��ي ال��ت��ع��ام��ل ك��ي��ان��اً اق��ت��ص��ادي��اً أي س��وق. 
يكفيان  فهل  موحدة،  وعملة  جمارك  هي  هنا  والدولة 
أن  ذلك  قطعاً،  بالنفي  هو  والجواب  السوق؟  لتشكيل 
والمحتوى،  الزمن  في  أعمق  السوق  تشكيل  عناصر 
ورسوم  العملة  ووح���دة  ال��دول��ة،  تشكل  ش��روط  م��ن 
الجمارك، أوالً، وثانياً ألن السوق تتكفل عند حاجات 
كما  أيضاً،  والعملة  الجمركية  الحدود  بإسقاط  نموها 
تقول تجربة االتحاد األوروبي، أو تحمي بقاء الحدود 
االتحاد  دخلت  التي  بريطانيا  حال  تقول  كما  والعملة 
اليورو،  منطقة  لحساب  المستقلة  عملتها  تترك  ولم 
الفرنسي  االنتداب  تحت  وسورية  لبنان  تاريخ  وفي 
نواب  ومجلسي  برئيسين  منفصلتين  الدولتان  بقيت 
وجمارك  واح��دة  بعملة  لكن  وجيشين،  وحكومتين 
العملة والجمارك،  واحدة. وعندما انفصلتا في مجال 

بدأت األزمات تشتّد في كلتيهما.
فعاً  ليس  االقتصاد  أن  الكثيرين  بال  عن  يغيب   -
طبيعي  فعل  ه��و  ب��ل  ال���دول،  تنشئه  سياسياً  إرادي����اً 
الطبيعة،  ت��ف��رض��ه  ط��وي��ل  ت��اري��خ  ع��ب��ر  ي��ن��م��و  ح��ي��وي 
عبر  المهارات  معه  وتتأقلم  اإلن��س��ان،  معه  ويتكيف 
وإنتاجها،  السلع  ح��رك��ة  ضمنه  وتتكامل  األج��ي��ال، 
واالزدهار،  االنفراج  يتحقق  السياسة  تاقيه  وعندما 
والمتحد  واالن��ف��ج��ار،  الضمور  يقع  تجافيه  وعندما 
الحدود  وتأتي  التاريخ  عبر  يتشكل  الذي  االقتصادي 
الجسد  يشبه  أوصاله،  لتقطع  أطرافه  بين  السياسية 
إذا شّدت  الشلل  أطرافه  الحمى ويصيب  الذي تصيبه 
التاريخيّة  والنظرة  واألط��راف،  الجسد  بين  األحزمة 
قائماً  االقتصادّي  المتحد  تكفي لمعرفة كيف كان هذا 
كلفة  اليوم  يدفع  العراق  حيث  مكوناته،  تكامل  على 
)التتمة ص8(

 لبنان و�سورية والعراق:

اختناق االفتراق

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

قالت مصادر في وزارة الصحة إن منهجيّة التعامل مع التفشي 
الحظر  على  تقوم  ك��ورون��ا،  ل��وب��اء  السبب  والمعلوم  المحدود 
للعينات  الكاشفة  الفحوصات  واعتماد  والموضعّي  الجزئّي 
خصوصاً  واحتوائه،  التفشي  لحصر  الماحقة  دوائ��ر  لتحديد 
بعدما تبين من مراقبة أيام الحظر العام والفحوصات المرافقة أن 
المبررات لاستمرار فيه، وأن المتابعة المطلوبة في الحظر هي 
التقيد باإلجراءات  موضعيّة وجزئيّة، والمطلوب معها استمرار 
المعطيات  ظل  في  طوياً،  بقائها  مع  التأقلم  يجب  التي  الوقائية 
المتوفرة من تقارير منظمة الصحة العالمية حول المواجهة مع 
التفشي  بتراجع  توحي  أرقاماً  جداولها  تحمل  التي  الفيروس، 
في دول كانت أساسية في صعود الرقم العالمي كحال إسبانيا 
في  اإلصابات  نسب  في  موازياً  تصاعداً  تحمل  لكنها  وفرنسا، 
لم  وهي  والبرازيل،  والهند  كروسيا  كبير  سكان  عدد  ذات  دول 
القول  تتيح  التي  الذروة  بالمقارنة مع مثياتها  قياساً  بعد  تبلغ 

بأننا نقترب من الخروج من دائرة الخطر.
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة أع��ل��ن ال���ع���ودة ع��ن إج������راءات ال��ت��ش��دد في 
تقييمي  اجتماع  بعد  الوقاية،  إج��راءات  في  التشّدد  مع  اإلقفال، 
الصحة  وزي��ري  لتقرير  االستماع  بعد  كورونا  مكافحة  للجنة 

التراجع  المجذوب  ط��ارق  التربية  وزي��ر  ق��رر  بينما  والداخلية، 
موجات  تكرار  ض��وء  في  ال��دراس��ي  العام  لمواصلة  خطته  عن 
مع  بالتناسب  والفتح  اإلغ��اق  مسارات  في  والهبوط  الصعود 
إلغاء  عن  معلناً  لإلصابات،  البياني  الخط  في  االستقرار  ع��دم 
ألغى  قد  ك��ان  بعدما  البكالوريا،  لشهادة  الرسمية  االمتحانات 

سابقا االمتحانات الرسمية لشهادة البريفيه.
في قضية سعر صرف الدوالر التي كانت محور الماحقات 
القضائية التي طالت عدداً من الصرافين وبلغت ذروتها بتوقيف 
أحد كبار موظفي مصرف لبنان المعنيين بسوق الصرف مازن 
حمدان، تطوران بالتوازي يرسمان أفق التزامن، األول اإلفراج 
إبراهيم  علي  المالي  العام  المدعي  وقّرر  سبق  الذي  حمدان  عن 
توقيفه بجرم التاعب بسعر الصرف وشراء الدوالر للمضاربة 
في  ال��دوالر  لسعر  تراجعي  اتجاه  والثاني  اللبنانية،  الليرة  على 
السوق، حيث كسر السعر نزوالً عتبة ال� 4000 ليرة ليبلغ سعر 
ال� 3500 ليرة مع توقعات ببلوغه اليوم سعر ال� 3200، تطبيقاً 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  مع  إليه  التوصل  تم  ال��ذي  لاتفاق 
عباس  ال��ل��واء  العام  لألمن  العام  المدير  برعاية  سابقاً  سامة 
السلع  استيراد  لتأمين  ال��دوالرات  من  كمية  ضخ  عبر  إبراهيم، 
لبنان  مصرف  عليها  يحصل  التي  الكمية  تعادل  االستهاكية 
رّواد البحر لم ينتظروا قرار رفع التعبئة   )عباس سلمان()التتمة ص8(

تدابير للعودة التدريجّية مع احتواء تف�سي كورونا... ووزارة التربية تلغي االمتحانات الر�سمّية 

تزامن بين التهدئة الق�شائّية وتراجع �شعر �شرف الدوالر... نحو الـ 3200

»القومّي« واأحزاب و�شخ�شّيات في ذكرى 17 اأيار: للتم�ّشك بالمقاومة والعالقة ب�شورية

ال�سلم االجتماعّي في ال�سوف

 

ميزان ال�سحة ال�سيا�سّية

من البحر االأ�سود اإلى �سرق المتو�سط المواجهة 

االأميركّية ال�سينّية ت�ستعل في تل اأبيب...!

حزب اهلل والمعادلة الكبرى...حقائق للتاريخ

»ال ش��رع��ي��ة لسلطة  أن  ع��ل��ى  ال��دس��ت��ور  م��ق��دم��ة  ن��ص��ت 
تناقض ميثاق العيش المشترك »، وهذا ال يخّص السلطات 
وحاكم  واجب  شرط  هو  بل  الطائفي،  النظام  من  المنبثقة 
إليه  نصبو  طائفي  غير  نظام  م��ن  المنبثقة  السلطات  ف��ي 
تناقض  التي  المدنية  الدولة  ألن  المدنية،  للدولة  بدعوتنا 
مقنعة  الطائفية  الهيمنة  دولة  هي  المشترك  العيش  ميثاق 
السلم  على  خطراً  أشد  فهي  وبالتالي  الاطائفية،  بلبوس 
األهلي من الطائفية الظاهرة، وتناقضها مع ميثاق العيش 

المشترك أشد وأدهى.
اإلصاحية  ال��ح��رك��ات  إن  أي��ض��اً  ي��ق��ول  ل��ب��ن��ان  ت��اري��خ 
وحركة  ث���ورة  ف��ك��ل  ذات����ه،  ل��ل��ق��ان��ون  تخضع  وال���ث���ورات، 
إصاحيّة ناقضت ميثاق العيش المشترك تحّولت إلى فتنة 
يقرأ  ومن  لإلصاح.  سعي  كل  معها  ضاع  أهليّة،  وحرب 
مقدمات ما جرى في لبنان عامي 58 و75 سيكتشف ذلك 
بسهولة، بينما من يقرأ تجربة الحركة اإلصاحية للجبهة 
الوطنية اللبنانية التي قادها الراحان الرئيس كميل شمعون 
والوزير كمال جنباط بوجه الرئيس بشارة الخوري عام 
52، سيكتشف أنها حققت أهدافها ألنها لم تناقض ميثاق 

العيش المشترك.
تحسساً  ال��ن��اس  أش���ّد  ه��م  المدنية  ب��ال��دول��ة  ال��م��ؤم��ن��ون 
إيمانهم  يشكل  أن  يجوز  وال  الطائفي،  االن��زالق  لمخاطر 
الطائفية،  الحساسيات  مقاربة  لدى  عليهم  عيباً  الاطائفي 
)التتمة ص9(

يومين  قبل  مقاالً  نشر  »إسرائيل«  في  الصيني  السفير 
يعلق فية على تصريحات وزير الخارجية األميركي، مايك 
»إسرائيل«  في  الصيني  االستثمار  وصف  بشأن  بومبيو 

بأنة »خطر«...!.
ليتم العثور علية بعد وقت قصير، ميتاً بمنزله، في مدينة 

هرتسليا الساحلية شمالي تل أبيب...!
إن ظروف »موت« السفير الصيني )58 عاماً(، ما زالت 
البيانات  رغ��م  اآلن،  حتى  ومريبة  ومبهمة  واضحة  غير 

اإلسرائيليّة الرسمية!
ُعيّن دو واي سفيراً في الكيان في أوج جائحة كورونا، 

وكان عمل قبل ذلك سفيراً للصين في أوكرانيا.
الكيان الصهيوني اّدعى في بيان رسمّي لة بأّن السفير 

مات في نومه...!
اإلسرائيلية  الجهات  عن  الصادر  البيان،  أن  في  شك  ال 
لكشف  ف��ت��ح،  ال���ذي  ال��ج��ن��ائ��ي،  التحقيق  ع��ن  ال��م��س��ؤول��ة 
 ،) Du Wei مابسات وفاة السفير الصيني، دو واي  ) 
الذي عثر علية متوفياً في شقتة في هرتسيليا، شمال تل 
ابيب، يثير الكثير من الشكوك وبيان سلطات تل ابيب زاد 
الوفاة  أسباب  على  الضوء  إلقاء  من  بدالً  الواقعة  ريبة  في 

الحقيقية، وذلك لألسباب التالية:
� إن المدة الزمنيّة التي أعقبت الوفاة غير كافية إطاقاً   1
التحقيقات  وإج����راء  المتكامل  المهني  التحقيق  إلج���راء 
)التتمة ص9(

يعتّز الوطنيون اللبنانيون، بعد إسقاطهم التفاق 17 أيار 
المشؤوم الذي انعقد بين المفاوض اللبناني واإلسرائيلي 
األميركية  الخارجية  وزي��ر  وبرعاية   ،1982 ح��رب  بعد 
الذي  الوحيد  العربي  البلد  هو  لبنان  ب��أّن  شولتز،  ج��ورج 

أسقط اتفاقية صلح منفرد مع العدو.
ول��ق��د ك��ان إس��ق��اط ذل��ك االت��ف��اق بعد أق���ّل م��ن ع��ام على 
المدخل  هو  اللبناني،  النواب  مجلس  في  عليه  المصادقة 
ألن يكون لبنان أيضاً أول بلد نجح في دحر االحتال عن 
أو  قيد  أو  اتفاق  دون  من  أراضيه  معظم  عن  ثم  عاصمته، 

شرط.
باسلة  مقاومة  لوال  بالطبع  ممكناً  ذلك  تحقيق  يكن  ولم 
واإلسامية  ال��ع��روب��ي��ة  ق��واه��م  ب��ك��ّل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون  أب���داه���ا 
عاصمتهم  من  انطاقاً  القومية،  والسورية  والشيوعية 
بيروت ودحر المحتّل عنها بعد أيام من احتالها، وصوالً 
إلى مناطق شاسعة من أرضه في الجنوب والجبل والبقاع 
الغربي، ولوال دعم كبير من األشقاء السوريين، ومشاركة 
الجبل معركة  في  س��واء  الفلسطينيين  األخ��وة  من  فاعلة 
)التتمة ص9(

عاماً بعد عام يزداد محور المقاومة مناعة وقوة امتداداً 
وصوالً  وصنعاء  والقدس  وبغداد  دمشق  إلى  بيروت  من 
خال  قتالية  خبرات  المحور  ه��ذا  راك��م  وق��د  طهران،  إل��ى 
السنوات األخيرة، ال سيما من خال مشاركته في مواجهة 

الحرب الكونية على سورية.
لعقود طويلة، ظلّت معادلة الصراع مع العدو الصهيوني 
جنوب  تحرير  تاريخ   2000 عام  أي��ار  حتى  متوازنة  غير 
ل��ب��ن��ان م��ن االح���ت���ال »اإلس��رائ��ي��ل��ي« ال����ذي خ���رج جيشه 
إنه »ال  الخيبة واالنكسار بعد أن قيل عنه يوماً  أذيال  يجّر 

يقهر«.
منذ ذلك التاريخ، لم تهدأ محاوالت استهداف حزب الله 
الذي تمّكن من تغيير موازين القوى وإجبار الصهاينة على 
األسرى  من  كبير  ع��دد  تحرير  من  تمّكن  كما  االنسحاب 
اللبنانيين والعرب في مفاوضات غير مباشرة، ولم يوّفر 
العرب،  بعض  بمساعدة  األميركي،  الصهيوني  التحالف 
وتأليب  عليه  التضييق  أج��ل  م��ن  واستخدمها  إال  وسيلة 

اللبنانيين ضّده.
)التتمة ص9(

 البروفسور فريد البستاني*

 محمد صادق الحسيني

 نايف أحمد القانص* معن بشور*

االجتماعيون  القوميون  نحن 
باطل،  جماعة  ال  حقيقة  جماعة 
هذا  إل��ى  وصلنا  بأننا  نفتخر 
االنطالق بقّوتنا... حاربنا بوعينا 

لحقيقتنا وإيماننا بها.
سعاده

جمعية »اأخ�سر بال حدود« خطر لبنانّي على اأمن »اإ�سرائيل«؟

لألمم  العام  األمين  ُيقّدم  المقبل،  يوليو  تموز/  شهر  في 
مجلس  قرار  تطبيق  عن  تقريره  غوتيريس  انطونيو  المتحدة 
االمن الدولي 1701 بشأن فصل القوات بين لبنان و»إسرائيل« 
بعد حرب 2006. يتضّمن التقرير عادًة تفاصيل »االنتهاكات« 
مجلس  يصّوت  كما  بينهما.  الفاصل  األزرق  الخط  طول  على 
المتحدة  االم��م  قوة  لمهمة  التمديد  على  الصيف  خال  األم��ن 

المؤقتة »اليونيفيل« في جنوب لبنان.
األخير  تقريره  في  أشار  ان  غوتيريس  العام  لألمين  سبق 
ُت��م��ن��ع من  أّن »ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل« م��ا زال���ت  إل���ى  ال���ى مجلس األم���ن 
الخط  م��ن  اللبناني  الجانب  على  ع���ّدة  مناطق  ال��ى  ال��وص��ول 

األزرق، خصوصاً الى مواقع مرتبطة بإطاق الصواريخ على 
»إسرائيل« في االول من ايلول/ سبتمبر 2019، بينها مواقع 

لجمعية »أخضر با حدود«.
ال��م��واق��ع ال��ت��ي أش���ار ال��ي��ه��ا غ��وت��ي��ري��س ه��ي م��س��اح��ات من 
»أخضر  جمعية  زرعتها  األزرق«  »ال��خ��ط  م��ن  قريبة  األرض 
أمام  الرؤية  لحجب  إنها  »إسرائيل«  تقول  أشجاراً  حدود«  با 
كاميرات المراقبة األمنية المثبتة على طول الشريط الحدودي. 
الى ذلك، تشكو »إسرائيل« من قيام »أخضر با حدود« بإقامة 
ذاتها  المنطقة  ف��ي   26 ع��ل��ى  ع��دده��ا  ي��رب��و  وم��ن��ش��آت  أب����راج 
الله  حزب  واّن  الحدودية،  المراقبة  كاميرات  تعطيل  مهمتها 
الذي يحتضن هذه الجمعية يمنع قوات  »اليونيفيل« من قطع 
األبراج  مواقع  في  التحقيق  من  كما  منها  المشكو  األش��ج��ار 
)التتمة ص9(

 د. عصام نعمان*
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 ترامب ي�ستنجد بنتانياهو

لمعالجة تراجعه االنتخابّي

{ د. وفيق إبراهيم 
يرتبط  ألن��ه  تقليدي،  اعالمي  اتهام  مجرد  ليس  االستنجاد  ه��ذا 
بالتراجع الكبير في شعبية الرئيس األميركي دونالد ترامب في مرحلة 
بضعة  من  اكثر  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  عن  تفصله  تعد  لم 
في   41 الى  المئة  في   59 من  حاداً  هبوطاً  هبطت  حيث  فقط،  اسابيع 
الديموقراطي  الحزب  من  لمنافسه  ملحوظ  تقّدم  مقابل  فقط،  المئة 

بايدن.
بشبح  ترامب  اليه  ينتمي  الذي  الجمهوري  الحزب  استشعر  هنا 
في  حتى  الكبير  انهياره  الى  للتدحرج  قابلة  مقبلة،  رئاسية  هزيمة 

االنتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ.
ترامب  بين  الخدمات  لتبادل  العملي  التجسيد  مرحلة  فإن  لذلك 
الشهرين  هذين  ف��ي  عنيف  بشكل  للتصاعد  مرشحة  ونتانياهو 
المقبلين، المزيد من الهدايا الفلسطينية لإلسرائيليين مقابل هدايا من 
االنتخابي  وزنه  يستعيد  لكي  لترامب  األميركيين  االنجيليين  اصوات 

المتراجع.
بومبيو  األميركي  الخارجية  وزي��ر  تحشَم  المعطيات  هذه  ضمن 
لعقد  أبيب  وتل  واشنطن  بين  جوي  سفر  من  ساعة  عشرة  سبع  عناء 
محادثات استمرت ثماني ساعات، وسط مناخات الكورونا والكمامات 
لتصبح  ع��دة  م��رات  كلماتهم  إع��ادة  المتباحثين  على  فرضت  التي 

مفهومة.
تاريخ  ف��ي  أميركية  األك��ث��ر  ال��رج��ل  ه��و  نتانياهو  ف��إن  ل��إلش��ارة 
رئاسات  في  بداياته  منذ  المباشر  تصنيعها  من  ألن��ه  »إسرائيل«، 

حكومات »إسرائيل« في 2009.
تأييداً  وهبه  الذي  ترامب  مجيء  مع  به  األميركي  االهتمام  وازداد 
واالح��زاب  الفلسطينيين  مع  الداخلي  صراعه  في  مفتوحاً  أميركياً 
المحتل  السوري  الجوالن  بضم  هدايا  لها  مقّدماً  األخرى  اإلسرائيلية 
األغ��وار  الحاق  جانب  ال��ى  القدس  وتهويد  اإلسرائيلي  الكيان  ال��ى 
وخمسين بالمئة من الضفة الى الكيان اإلسرائيلي ايضاً بشكل تتبعثر 
وغير  متناثرة  قرى  مجرد  الى  المحتلة  الضفة  من  الباقية  االجزاء  فيه 
مترابطة فتسقط اهميتها السياسية – الوطنية في القضية الفلسطينية 
وتصبح مجرد معالم لالنتقال الجغرافي من زاوية يحتلها اليهود الى 

زاوية اخرى مماثلة.
حتى اآلن هذا ليس بجديد، الن التأييد »الترامبي« الستلحاق كامل 
العام  اكثر من عام ونصف  الى  المحتل يعود  اجزاء فلسطين بالكيان 
الدولة  بتدمير  األميركي  المشروع  تقهقر  بعد  للتطبيق  قابالً  يُعد  ولم 
والحصار  العقوبات  مشاريع  امام  الكبير  اإليراني  والصمود  السورية 
األميركي وهزيمة الهجوم السعودي – االماراتي – األميركي على دولة 

صنعاء اليمنية.
هذه االنتصارات أرجأت تطبيق صفقة القرن على الطريقة الترامبية 
تكبيره  او  غزة  لقطاع  مصري  حل  بإضافة  فلسطين  كامل  إنهاء  اي 
استيعاب  على  ق��ادراً  ليصبح  المصرية  سيناء  صحراء  اراض��ي  من 
نازحين مطرودين من الضفة بالتعاون اإلضافي مع قدرات االردن على 

استيعاب مئات منهم.
العمل  دائ��رة  الى  القرن  صفقة  اعاد  الذي  المستجد  العنصر  لكن 
السريع هو تراجع شعبية ترامب، فعادو الهرولة الى صديقه ناتنياهو 

مستغيثاً وموفداً بومبيو الى فلسطين المحتلة.
هنا يجد اإلسرائيليون انفسهم في وضعية المذعور، النهم يخشون 
االدارة  فتلجأ  االنتخابات،  في  ترامب  الحميم  صديقهم  خسارة  من 
إال  القرن  صفقة  تطبيق  منع  الى  »الديموقراطية«  الجديدة  األميركية 
بموازاة اعالن دولة للفلسطينيين على قسم من القدس ومعظم الضفة 

وقطاع غزة.
وهم ال يريدون ذلك، النهم واثقون من انهيار عربي كبير يجب عليهم 
متحالف  الخليجي  المناخ  ان  والدليل  ممكن  وقت  بأسرع  استغالله 
معهم بكامله باستثناء الكويت. والسودان انفتح عليهم كذلك المغرب 
الفلسطينية.  والسلطة  واالردن  مصر  الى  باإلضافة  تونس  من  وقسم 
هذا يشجعهم على انهاء الضفة الغربية بسرعة، خصوصاً ان السلطة 
الفلسطينية ال تستنكر ما يجري إال في المناسبات الكبرى وتلتزم صمتاً 

غريباً وتهدد وال تنفذ شيئاً.
قواهم  تكليف  الى  باإلسرائيليين  تدفع  التي  المناخات  هي  هذه 
الى  لتحشيدهم  األميركيين  االنجيليين  على  التأثير  الشديدة  الدينية 
جانب ترامب؛ وهؤالء ايضاً هم المطالبون بإعادة بناء هيكل سليمان 
األميركيين  اليهود  نسيان  دون  من  األقصى،  المسجد  أنقاض  على 
المتحدة  الواليات  في  واالع��الم  المصارف  عالمي  على  المسيطرين 

األميركية.
ان تطبيق هذه الخطة التي كانت مؤجلة تستلزم جهوداً إسرائيلية 
وأميركية قد تأخذ أشهراً عدة بالتوازي مع تطور حمالت التحشيد في 
تعتبرها  ف�«إسرائيل«  مراحلها،  كامل  وبمواكبة  األميركية  االنتخابات 
هي   1948 نكبة  كانت  فإذا  التأسيسي،  تطورها  تاريخ  في  مفصلية 
هزيمة  فإن  المتحدة  األمم  به  تعترف  يهودي  لكيان  االولي  التأسيس 
1967 دفعت هذا الكيان نحو التحضير اللتهام معظم فلسطين واراض 
سورية ولبنانية مجاورة. وهذا ما اعانهم عليه الرئيس المصري انور 
 1979 السادات الذي أخرج بالده من الصراع العربي اإلسرائيلي في 

واخذ مصر الى إسرائيل ولم تُعد بعد.
هناك تاريخان أسهما في تالحق االنهيارات العربية واولها االجتياح 
منه،  الفلسطينية  المنظمات  طرد  الذي   1982 في  للبنان  اإلسرائيلي 
ومنظمة  المحتل  الكيان  بين  عربة  ووادي  اوسلو  التفاقي  مؤسساً 

التحرير الفلسطينية واالردن.
درجة  الى  الفلسطينية  القضية  بقاء  تدعم  تواريخ  هناك  بالمقابل 
في  المسلحة  والعمليات  الحجارة  انتفاضات  وهي  القوة  من  عالية 
الله  حزب  وقتال  غزة  لقطاع  واألسطورية  الباسلة  والمقاومة  الضفة 
منذ  »إسرائيل«  ضد  وإي��ران  وسورية  اللبناني  الشعب  من  مدعوماً 
لردع  ومؤسساً  المحتل  لبنان  جنوب  محرراً   ،2006 حتى  او   1982

تاريخي مع عدو كان معتاداً على اختراق لبنان ساعة يشاء.
الخليجي  اإلسرائيلي  األميركي  للمشروع  بإسقاطها  سورية  ان  كما 
التركي في ميادينها حمت بالدها على مستويي الدولة والشعب وابقت 

على القضية الفلسطينية مشروعاً قوياً إلعادة تحرير كامل فلسطين. 
السادات  اليه  حمله  عرضاً  رفض  االس��د  حافظ  الراحل  ان  يكفي 
اعترافه  مقابل  سورية  ال��ى  ال��ج��والن  كامل  ب��إع��ادة  واألميركيون، 

ب�«إسرائيل«.
بدوره الرئيس الحالي بشار االسد يقاتل منذ 2011 مشروع تدمير 
الدولة وهو الذي يعرف أن أقصر الدروب لكسب األميركيين هو االعتراف 
ب�«إسرائيل«، لكنه يعتبر فلسطين جزءاً من بالد الشام والعالم العربي 
وتحمل الصفتين االسالمية والمسيحية بالمسجد األقصى وبيت لحم 

والقدس وكل ميادين التاريخ الحقيقي للمسيحية الفلسطينية.
األميركيين  بين  الصراع  حدة  ارتفاع  نحو  تدفع  المعطيات  هذه 
واإلسرائيليين من جهة وسورية وحزب الله وإيران واليمن والمنظمات 
خليجي  تآمر  وسط  الغربية  والضفة  الجسورة  غزة  في  الفلسطينية 

مصري وحيادية اوروبية وروسية وصينية تؤيد حل الدولتين.
بما يؤكد على صالبة القضية الفلسطينية التي تتراجع حيناً وتقّدم 
على  تشجع  هائلة  إمكانات  مضمونها  في  تحمل  لكنها  أخرى،  مرات 
الربط بين عالقات عميقة لتحرير  المختلفة باتجاه  انتماءاتها  تطوير 
الوطنية باالرتباط مع كل  الله واألحزاب  فلسطين مع سورية وحزب 

المقّومات العربية والخارجية. 

خفاياخفايا

لفتت مصادر سياسية إلى أن رئيس تيار سياسي 
كبير حكمت عالقته بمرجع نيابي كبير توترات 

مستمّرة تعّمد للمرة األولى في مؤتمر صحافي 
اإلشارة إلى التفاهم مع هذا المرجع في قضية 

حساسة وتجنّب تسمية أي من خصومه الذين غمز 
من مواقفهم بينما حيّد بعضهم بطريقة ضمنية 

متحدثاً عن مّد اليد للجميع.
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محمد حمّية
في ضوء التهليل والتعظيم لخيار صندوق النقد الدولي، بدا أن خيار 
المراجع  التبلور في دوائر  االقتصادي على سورية في طور  االنفتاح 
الرئاسية وقوى سياسية أساسية بحسب معلومات »البناء« تمهيداً 
الطاولة كخيار رسمي بالتزامن مع مناخات تشجيعّية  لطرحه على 
عبر عنها السفير السوري في لبنان عقب كالم السيد حسن نصرالله 
الحكومة  عن  لبنانية  مصادر  نقلتها  متلقفة  إيجابية  وأجواء  األخير 

العراقّية. 
عمليات  باستغالل  السياسية  القوى  بعض  تمادي  يفّسر  ما  وهذا 
 – اللبنانية  الحدود  طول  على  الشرعية  غير  المعابر  عبر  التهريب 
التهريب  ب��أن  متذرعة  المسؤولية،  الله  ح��زب  وتحميل  السورية 
شرعي  غير  كان  وإن  عقود  منذ  موجود  أنه  علماً  االقتصاد،  يستنزف 
ويجب ضبطه، لكنه ال يستنزف العملة الصعبة بالشكل الذي يصّوره 
ثالثة:  أشكال  عبر  يتم  التهريب  أن  لسبب  الخبراء،  بحسب  البعض 
تبادل منتجات بين التجار السوريين واللبنانيين وإما الدفع بتبادل 

العمالت الوطنية وإما بالعملة الصعبة.
 وفي مطلق األحوال فإن استمرار القوات وغيرها بإثارة هذا الملف 
رغم قرارات الحكومة واإلجراءات األمنّية لضبط الحدود، يخفي أبعاداً 
بأن  واإليحاء  المساعدة  عن  لثنيه  »الخارج  بتحريض  تبدأ  سياسّية 
التهريب هو أحد ثقوب استنزاف االقتصاد وأن المال إن أتى فسيقع بيد 
حزب الله الذي يسيطر على الحدود. كما تهدف الى خلق مادة إعالمية 
طرح  إلع��ادة  واإلسرائيليون  األميركيون  منها  يستفيد  وسياسية 
»اليونيفيل«  صالحية  بتوسيع  سورية  مع  الحدود  تدويل  مشروع 
المقاومة وعمقها الحيوّي،  التواصل بين  لتحقيق ثالثة أهداف: قطع 
االقتصادي  االنفتاح  دون  الحؤول  السوريين،  النازحين  إعادة  عرقلة 
على سورية كخيار يسعى اليه فريق 8 آذار ورئيس الجمهورية والتيار 
الوطني الحر وبدأ يلقى مقبولية واسعة لدى حكومة الرئيس حسان 

دياب. 
فالواليات المتحدة استشعرت، وبحسب معلومات »البناء« نية لدى 
هذا الفريق للتوجه شرقاً بعد خطابات عّدة للسيد نصرالله وأتبعها 
بالميدان  لبنان  اللتحاق  علنية  بدعوة  أمس،  باسيل  جبران  النائب 
االقتصادي لدول المنطقة انطالقاً من سورية فضالً عن األهمية الكبرى 
لجهة  الخيار  هذا  تحقيق  على  االقتصاديون  الخبراء  يعلقها  التي 
نتائجه االقتصادية االستراتيجية التي تتلخص بهذه العناوين: تعزيز 
وبالتالي  العربية،  واألس��واق  فالعراق  سورية  الى  التصدير  فرص 

خفض فاتورة االستيراد وتسرب العملة األجنبية - استثمار الموقع 
الجغرافي للبنان لتصريف اإلنتاج النفطي العراقي الى اوروبا بتفعيل 
مصفاة كركوك – طرابلس مقابل تزويد لبنان بالنفط العراقي بأسعار 
متدنية - حل أزمة النازحين السوريين التي استنزفت حتى اآلن 43 

مليار دوالر إضافة الى مشاركة لبنان بإعادة إعمار سورية المرتقبة. 
سياسة  استكمال  فهو  التوجه  هذا  عرقلة  من  الخارجي  الهدف  أما 
الى الصفر إلبقاء  أزمته  حصار لبنان وتضييق خياراته للخروج من 

صندوق النقد الخيار الوحيد وما يرافقه من شروط.
ليس المطلوب شيطنة خيار »الصندوق« السيما أن الحكومة التي 
به  اآلمال  تفقد  لم  خطتها  محور  و«سيدر«  »الصندوق«  أموال  تعتبر 
كخيار لإلنقاذ. لكن السؤال: هل فعالً سيحصل لبنان على هذا الدعم 
في ظل تدهور االقتصاد العالمي نتيجة تفشي وباء كورونا! وإذا سلمنا 
جدالً أنه سيحصل فما هي الشروط التقنية والمالية وربما السياسية 
التي ُيخفيها )المبالغ ووجهة صرفها ومدة استعادتها...( واستطراداً 
هل تكفي إلنقاذ لبنان من أزمته؟ وماذا لو طالت المفاوضات سنوات 

وفشلت ولم تأِت األموال ووقع االنهيار؟
فلماذا لم تضع الحكومة الى جانب خطتها الحالية خطة »ب« رديفة 
تعتمد على االنفتاح على سورية وتجري مفاوضات مع دمشق وبغداد 
ما يعّزز موقعها التفاوضي مع صندوق النقد الذي سيضطر حينها الى 
تسريع الدعم وتخفيف شروطه الى حد مقبول؟ لماذا تفاوض الحكومة 
ضعيفة على اعتبار أن »الصندوق« هو حبل النجاة األخير؟ علماً أن 
التشظي  ظل  في  لسنة  التفاوض  يمتد  أن  ترجح  »البناء«  معلومات 
في الوفد اللبناني والتباين في المعطيات واألرقام، علماً أنه وبحسب 
مراقبين فقد يكون لألميركيين واألوروبيين مصلحة في دعم لبنان لكي 
ال يقع االنهيار والفوضى االجتماعية واألمنية وسيطرة اإلرهاب على 
قال  كما  الروسي  النفوذ  دائرة  في  لبنان  سقوط  أو  المتوسط  ضفاف 
المنظر األميركي جيفري فيلتمان في أحد خطاباته في الكونغرس منذ 
أشهر عدة. لكن فداحة األزمة في لبنان ُتشكل فرصة ذهبية لالميركيين 
ومن خلفهم االسرائيليين قد ال يفوتونها لفرض شروطهم على لبنان 
القضية  وتصفية  القرن  صفقة  تنفيذ  أم��ام  اللبنانية  العقدة  لكسر 
االميركية  السياسة  على  مطلعين  بحسب  فاألميركيون  الفلسطينية. 
في المنطقة، ينتهجون سياسة وسطية مع لبنان عبر »تقطير« الدعم 
الدوالرات عبر الصندوق و«سيدر« لمنع  المالي ببضعة مليارات من 
استمرار  مع  بالتزامن  األزم��ة  جوهر  لمعالجة  وليس  فقط  االنهيار 
الضغط والعقوبات لفرض الشروط السياسية، وفقاً لمعادلة ال انهيار 

وال استقرار. 

فبحسب أغلب خبراء االقتصاد فإن المبالغ المتوقعة من »مكرمات« 
حاجة  تسد  ال  و«سيدر«  »الصندوق«  عبر  واألوروبيين  األميركيين 
االقتصاد من العمالت االجنبية وبالتالي ال تنقذ لبنان من أزمته البنيوية، 
ال سيما أن األموال كما تقول مصادر المشاركين في المفاوضات المالية 
على خط بيروت - نيويورك، لن تأتي دفعة واحدة بل على دفعات - 
مليارين على »خمس سنوات« الرقم الذي لحظته الخطة الحكومية، 

وبالتالي ال يمكن توقع نتائج إيجابية لها قبل هذه المدة.
سياسة  باستمرار  يكمن  »ال��ص��ن��دوق«  خيار  في  األخطر  أن  إال 
المتعاقبة  الحكومات  لتحميل  الحكومة  اليها  تستند  التي  االستدانة 
رفيق  الرئيس  انتهج   1992 العام  فمنذ  اليه!  وصلنا  ما  مسؤولية 
الحريري سياسة االستدانة على وهم إطفاء الدول الكبرى لهذه الديون 
مقابل انخراط لبنان في تسوية السالم الشامل في العام 1994 وتزامن 
على  واالعتماد  والزراعة  كالصناعة  اإلنتاج  لقطاعات  تدمير  مع  ذلك 
السياحة والخدمات وتحويالت المغتربين والهبات الخارجية، وبعد 
سقوط السالم عاد الرهان على االستدانة على أمل الحصول على دعم 
مؤتمرات الدعم الخارجي »سيدر« الذي تأجل منذ ثالث سنوات ليعود 
الرهان اليوم على »صندوق الذهب«... فالرهان على االستدانة لم ُيجِد 

نفعاً وبالتأكيد لن ُيجدي نفعاً طالما أثبتت التجارب فشله.
في المقابل، فإن االستثمار في الحدود مع سورية قد يأتي بنتائج 
سياسة  سقطت  بعدما  الخيار  هذا  استبعاد  فلماذا  أقل.  ووقت  أكثر 
االستدانة ومعه النموذج االقتصادي اللبناني؟ وكيف يمكن معالجة 
نتائج االستدانة التي يجمع اللبنانيون على أنها كارثية على االقتصاد 
العام  الدين  كلفة  وأن  سيما  نفسها؟  االستدانة  بسياسة  باالستمرار 
احتياطات  واستنزاف  الدولة  لخزينة  األساسي  العجز  مسبب  كانت 

المصرف المركزي! 
فهل يكون الحل باالنفتاح على سورية؟ 

قد يمنح الفريق الداعم لهذا التوّجه وقتاً للحكومة الستنفاد فرص 
الحصول على الدعم من »الصندوق« و«سيدر« لكي ال يتحّمل مسؤولية 
توفير  في  مماطلة  المفاوضات  أظهرت  إذا  لكن  الفرصة.  هذه  تفويت 
األموال أو ربطها بشروط سياسية فإن لبنان السياسي والشعبي ذاهب 
حاجة  أصبح  خيار  اللبناني.  االقتصاد  أمام  السورية  الحدود  لفتح 
ماسة بعد تراجع امكانات االستثمار في النفط والغاز واالستفادة من 
عائداته المالية في وقت قريب والنتائج المحدودة ألموال »الصندوق«، 
لكن المطلوب من الحكومة منذ اآلن اإلعداد لهذا الخيار عبر وضع ما 
توفر من إمكانات مادية لدعم المزارعين والصناعيين بقروض لتوفير 

اكتفاء ذاتي أوالً وللتصدير الى الخارج ثانياً.

ال�صتثمار في الحدود فر�صة وحيدة لإنقاذ لبنان؟

 القب�ض على �سارق

الكب�ض الأملح... والبحث جار 

عن �سارقي الوطن وال�سعب 

{ علي بدر الدين 
لقبه »األملح« وقد  أّن رجالً كان يملك كبشاً  ُيحكى 
فشكا  أث��راً،  له  يجد  ولم  طويالً  عنه  وبحث  منه  سرق 
أمره الى أحد العقالء والحكماء الذي ذاع صيته وطارت 
شهرته في ذاك الزمن، وعلى عجل وضع هذا الحكيم 
عباءته على كتفيه وحمل عصاه وانطلق مع المشتكي 
الى المكان الذي ُسرق منه الكبش متفقداً ومطلعاً شماالً 
أق��دام،  وآث��ار  بعرات  بعض  على  عثر  أن  الى  ويميناً 
القريب.  بالشوك  عالقة  صوف  مزعة  بأمتار  وبعدها 
تتبع الرجل مسار األقدام إلى أن وصل إلى »خربوشة«، 
فيها  يقيم  والممزقة،  المتشلخة  الخيمة  يشبه  ما  أّي 
شخص فبادره الحكيم بسؤاله عما إذا رأى أحداً ومعه 
الكبش فنفى رغم تكرار السؤال، وعاد وسأله هل أكلت 
لحماً مشوياً منذ أيام أجابه: لم أذقه منذ شهر، غير أّن 
الحكيم المحقق لم يقتنع او يصّدق المتهم االفتراضي 
بسرقة الكبش فاستأذنه الدخول الى »خربوشه« ألخذ 
قسط من الراحة بعد عناء الرحلة البحثية عن الكبش 
المسروق، وهو لم يعتد على الفشل والعودة من حيث 
قطعه  ال��ذي  بالوعد  يلتزم  ولم  الوفاض،  خالي  أتى 

لصاحب الكبش بمعرفة السارق وإعادته إليه٠
يحّدق  وراح  »الخربوشة«  أرض  الحكيم  افترش 
بعينيه على األرض والزوايا فشاهد نملة تسحب حبة 
صغيرة فالتقطها ووضعها على طرف عباءته ثم شاهد 
أخرى تحمل شيئاً مماثالً وثالثة فجمعها وإذا هي بقايا 
قطع دهن من لحم مشوي، فثبت لديه بالدليل القاطع 
أّن الشخص الذي حامت حوله الشبهات هو السارق 
وال مجال لإلنكار بوجود األدلة. وبالفعل حين واجهه 
الحكيم بهذه األدلة اعترف صاحب »الخربوش« على 

الفور بأنه سارق الكبش... 
حكمت  التي  السياسية  الطبقة  أرك��ان  غالبية  أما 
وتتقاسم  وتسرق  تفسد  عقود  ثالثة  مدى  على  لبنان 
والشواهد  وعالنية،  سراً  المغانم  وت��وزع  الحصص 
كثيرة وعلى عينك يا تاجر، حيث باتت تمتلك العقارات 
المكّدسة  واألموال  واليخوت  والطائرات  والشاليهات 
في مصارف الداخل والخارج وقد أفرغت خزينة الدولة 
واألمثلة  ومؤسساتها...  مقّدراتها  على  وسيطرت 
الذي  المسكين  والشعب  تحصى،  وال  تعّد  ال  كثيرة 
يتحّمل عبء الفساد والنهب لم يجد رجالً حكيماً عاقالً 
عادالً وحريصاً على وطن وشعب ومؤسسات وأموال 
به  حلّت  التي  والكارثة  معاناته  له  يشكو  ومصير 
التي  الموصوفة  والسرقة  والهدر  النهب  جرائم  جراء 
يتعّرض لها منذ ثالثين سنة، وكّل شكاويه كانت الى 
مجهول وعن سارقين مجهولين مع اّن السرقات على 
المكشوف والسارق معروف والكّل يتهّرب من توجيه 
تّم  حتى  مجهوالً  يزال  ال  الذي  ذاك  او  هذا  الى  االتهام 
العثور على راجح المتهم الوحيد حتى يثبت العكس أو 
في أحسن األحوال يجدون كبش المحرقة او الفداء في 
كّل ملفات الفساد ثم يقفل الملف ويختتم التحقيق لعدم 
وجود األدلة الكافية مع أنها موجودة ومنتصبة القامة 
المقمرة  الليالي  وفي  الشمس  عين  تحت  ملكة  تمشي 
مدفوع  وثمنها  المسروقة  الكهرباء  بأنوار  والساطعة 

سلفاً من خزينة الدولة وأموال الشعب.
األخير  الرهان  فإّن  مذلة  الله  لغير  الشكوى  اّن  مع 
علّها  الحالية  الحكومة  هي  عليه  التعويل  يمكن  الذي 
وتسمع  والثقة  واألمانة  المسؤولية  قدر  على  تكون 
وجع الشعب وأنينه وشكواه من الفقر والجوع والقلة 
التي تتحّمل الطبقة السياسية كامل المسؤولية ألنها 
واليابس،  األخضر  والتهمت  شيء  كّل  على  »كّوشت« 
وتعتبر نفسها بريئة من سرقة لقمة عيش اللبنانيين 

كبراءة الذئب من دم يوسف.
الفاسدين  أث��ر  تتبع  ان  الحكومة  م��ن  نتوقع  ال 
والسارقين الى النهاية كما فعل متتبع سارق الكبش 
عثر  ومسؤوليته  وحرصه  وبصيرته  بحكمته  الذي 
على األدلة التي تدين السارق، والحكومة ال تحتاج إلى 
كثير من العناء لكشف السارقين، وكما ُيقال »البعرة 
تدّل على البعير«. غير اّن الرهان عليها يبدو من خالل 
به  والمتهمين  الفساد  ملفات  بعض  فتح  مؤشرات 
إليهم  العبور  جسر  ألّن  التفاؤل  على  كثيراً  يشجع  ال 
وسلطة  نفوذ  وأصحاب  أقوياء  فاعلين  بفعل  يقطع 
وسطوة ومال في منتصف الطريق. ولكن هذا ال يمنع 
من ان يظّل األمل قائماً، والضربة اذا لم تِصب أو تقتل 
تترك أثراً لمحاوالت جديدة تعرف كيف تقّوض أسس 

الفساد والنهب والمحاصصة وتكشف المستور.
وما يثير العجب والتساؤل والدهشة هو كيف عثر 
الباحث عن سارق الكبش األملح من خالل نملة تحمل 
يزال  ال  لبنان  وفي  العدس  حبة  حجم  من  بأقّل  دهنة 
بينما مسروقاته مترامية على مرمى  السارق مجهوالً 

العيون التي تتكّحل بها كّل يوم؟

الوطني  »التيار  رئيس  أعرب   
النائب جبران باسيل،  عن  الحر« 
تفاهمية  خطوة  ألي  اس��ت��ع��داده 
أن رئيس  لتحصين اإلنقاذ، مؤكداً 
الجمهورية في لبنان ال يسقط، إال 
أن يستقيل وهو ما لن  أراد  اذا هو 

يحصل مع العماد ميشال عون.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي 
شخصي  صراع  في  »لسنا   أمس 
مع أحد لكننا في صراع مع ملفات 
كلفت اللبنانيين الغالي، وعلينا أالّ 
نتراجع عنها ألن هم التيار الوحيد 
هو انقاذ الوطن وال مستقبل للوطن 
الفساد، لذلك فإننا مستعدون  مع 
المشاركة  عدم  بدليل  للتضحية 
بالحكومة وتصالحنا مع األخرين 
مع  المصالحة  بعدم  تمسكنا  مع 
بجنون  تسبب  م��ا  وه��و  الفساد 

االطراف ضدنا«.
وأع���رب ع��ن اس��ت��ع��داده »ألي 
اإلنقاذ،  لتحصين  تفاهمية  خطوة 
يراهن  ألن��ه  اآلخ���ر  رف��ض  إذا  إالّ 
ضعف  بموقف  أننا  على  خاطئاً 
وسيجعلنا نسقط. إذا هو كالعادة 
يقرأ خطأ، وال يرى في هذه األزمة 
الوطني  »التيار  النهيار  فرصة  إال 
البلد.  انهار  ول��و  والعهد  ال��ح��ّر« 
فرصة  األزمة  في  نرى  نحن  بينما 
لتصحيح كل ما لم يتم تصحيحه 
لناحية  سنة  ثالثين  م��دى  على 
والفساد  واالقتصاد  والمال  النقد 

والطائفية«.
الجمهورية  رئيس  »إن  أضاف 
أراد  اذا هو  إال  لبنان ال يسقط،  في 
يحصل  ل��ن  م��ا  وه��و  يستقيل  أن 
إذا  لكن  عون،  ميشال  الجنرال  مع 
أقوى  سيخرج  الفرصة  تحققت 
يريدون  ال  فهم  ولذلك  دخ��ل  مما 

لهذه الفرصة أن تتحقق ويتمنون 
اإلنهيار«.

الماروني  البطريرك  من  وطلب 
الكاردينال بشارة الراعي »دعوتنا 
طوارئ  خطة  إطار  في  معا  للعمل 

لمواجهة اإلنهيار«
إل��ى  بالنسبة  »أم���ا  وأردف 
فنحن  المالية  االقتصادية  الخطة 
وكل  متكاملة  طروحات  أصحاب 
وال  لبنان  ألزمات  حلوالً  نقدم  يوم 
نبحث عن التخريب، كغيرنا وذلك 
بعبدا،  بلقاء  كان  وآخرها  بأوراق 
موضوعية  بورقة  تقدمنا  حيث 
بخطة  والضعف  القوة  نقاط  فيها 
دعمنا  اإلص��الح��ي��ة،  ال��ح��ك��وم��ة 
لم  م��ا  وان��ت��ق��دن��ا  ب��ه  اقتنعنا  م��ا 

يقنعنا«.
ووزي��ر  الحكومة  على  وتمنى 
بتطبيق  سريعاً  يبدآ  أن  االقتصاد 
معتبراً   ماكينزي،  لخطة  عمالني 
من  أس��اس��ي  ج���زء  »ال��ف��س��اد  أن 
قبل  من  بالدولة  الثقة  استعادة 
اللبنانيين والمجتمع الدولي، وأنا 
قلت أن الناس لن تقبل بالتضحية 
ي��ت��وج��ع  ل���م  إن  ت��ت��وج��ع  وأن 
بارتكاباتهم  ال��ف��اس��دون  قبلهم 
ألن  بمصالحهم،  والسياسيين 
ال��ف��س��اد أك��ل م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
الناس  وودائ��ع  العامة  والمالية 
وجنى العمر. كيف يمكن ان نسكت 
وال نتصدى؟ وهنا ال اريد ان أفتح 

مشكالً سياسياً مع أحد«.
منظم  لبنان  في  »الفساد  وقال 
مّنا  أق��وى  منظومة  م��ن  ومحمي 
أقوى  والمقدرات،  بالقرار  تحكمت 

مّنا ولذلك لم نتغلب عليها بعد«.
وتناول باسيل موضوع الفيول 
»ه��ن��اك  أن  ف���رأى  ال��م��غ��ش��وش، 

ج��رم��ي��ن: ج���رم س��ي��اس��ي وج��رم 
الوطني  التيار  وباالثنين  جنائي، 
ومهما  وواج�����ه،  ك��ش��ف  م��ن  ه��و 
تستطيعوا  ل��ن  وكذبتهم  فعلتم 
تحويل الموضوع ضدنا أو تعميم 
»من  وق��ال  الجميع«  على  التهمة 
القضية  ه���ذه  سنتابع  جهتنا 
يجب  الذي  األول  واألم��ر  للنهاية، 
التحقيق  عن  بمعزل  يتحقق،  أن 
من  قرار  هو  والمحاكمة،  ونتائجه 
الحكومة بعدم تجديد العقود عند 
وإجراء  العام  هذا  في  استحقاقها 
تقديم  وم��ن��ع  ج��دي��دة،  مناقصة 
أي  ورف��ض  المتورطة  الشركات 
من  أو  سياسي  فريق  من  ذريعة 
اجرائها  لعدم  المناقصات  إدارة 
يجب  الثاني،  األم��ر  تأخيرها.  أو 
السير باإلجراءات القضائية حتى 

كان  ما  حقيقة  لتنكشف  النهاية 
ومن  يحصل  ك��ان  ومتى  يحصل 
ومعاقبتهم.  عنه  المسؤولين 
أو  مرتكباً  أو  فاسداً  نغطي  ال  نحن 
بسمعته،  ظلم  ول��و  فيه  مشتبها 
بتمادي  نسمح  ال  بالتأكيد  ولكن 
ال��ظ��ل��م واإلف���ت���راء ع��ل��ى ك��رام��ات 

الناس وتضييع المسؤوليات«.
واشار إلى أن »خسارة الكهرباء 
يتم  التي  األرق���ام  ولكن  كبيرة، 
المسؤولية  لتحميلنا  ت��داول��ه��ا 
ورأى  ك��اذب��ة«.   هي  اإلنهيار  عن 
هو  بالكهرباء  الوحيد  »الحل  أن 
الكهرباء  تنطلق  لم  وإذا   ،24/24
ذاهبون  فاللبنانيون  السنة  هذه 
ك��اف  دع���م  ال  ألن  ال��ع��ت��م��ة،  إل���ى 

للكهرباء في الموازنات المقبلة«.

با�صيل: رئي�س الجمهورية ل ي�صقط

وم�صتعدون لأّي خطوة تفاهمية لتح�صين الإنقاذ

باسيل متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس  )عباس سلمان(

عبد  الدكتورة   منال  اإلع��الم  وزي��رة  أعلنت 
الصمد  »أننا وضعنا رؤية وتصوراً لدور اإلعالم 
والعدل   اإلدارة  مع  لجنة  وتواصلنا  ال��ع��ام، 
التطور  لمواكبة  تعديالت  وضع  بإطار  ونحن 
في القطاع اإلعالمي«، مشيرًة إلى أنه  »من مبدأ 
التشاركية يجب أن يكون لإلعالميين من اإلعالم 
رأيهم  عند  وسنقف  رأي  والحديث  التقليدي 
ورأي الخبراء في المقترح قبل إقراره وليس بعد 
إقراره، وقانون اإلعالم الحالي لم يأخذ بالتطور 
الحاصل في قطاع اإلعالم لناحية وسائل اإلعالم 

الحديث وهذا القانون بحاجة لتعديل«.
 وأوضحت أنه حالياً ال يوجد مشروع قانون 
من  الحكومة  لكن يوجد اقتراح قانون منذ العام 
2010 لدى لجنة اإلدارة والعدل النيابية ولدينا 

مالحظات عليه.
تلفزيوني،  حديث  في  الصمد  عبد  وأك��دت 
»أننا نقف مع اإلعالم الحر من أول يوم، ولسنا 
مع تدجين اإلعالم أو فرض رقابة عليه ونعتبر 
أن كلمة اإلعالم يجب أن تكون حرة وهي مكرسة 
في الدستور  لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة 
والحرية  اآلخ��ري��ن.  حرية  ح��دود  عند  وتقف 
تؤدي  كاذبة  بث  أخبار   ع��دم  هي  المسؤولة 

لألذية أو المس بأمن الدولة  مثالً«.
منبر  هو  أن  لبنان   على  نجمع  »كلنا  أضافت 
للحريات، وال نريد إعالما مقموعاً، ونحن نعمل 
إطار  في  المقررة  عقوبة  السجن   إلغاء  على 
في  بالغرامة  واستبدالها  اإلعالميين  محاكمة 

حال تأكد وجود خرق، ونحن أيضاً ضد تأخير 
المحاكمات ما يلحق ضرراً باإلعالميين«.

وفي تغريدة على »تويتر«، قالت عبد الصمد 
اإلع��الم  حرية  ب��أن  أؤم��ن  التباس،  ألي  »منعاً 
مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوماً وأؤمن بأن 
في  يسجن  أن  يجب  وال  مجرماً  ليس  اإلعالمي 
على  فترة  منذ  ونعمل  اإلعالمي.  عمله  معرض 
أمام  اإلعالميين  محاكمة  تمنع  تعديالت  وضع 
المحاكم اللبنانية فيما خال حاالت ضيقة كالقتل 

أو التعدي على حقوق اآلخرين وشرفهم«.

نقابة المحررين
محرري  نقابة  مجلس  اعتبر  جهته،  م��ن 
المؤسف  من  أن  بيان،  في  اللبنانية  الصحافة 
أن يكون بعض وسائل التواصل قد تناول زيارة 
جرى  ما  مع  تنسجم  ال  بتعليقات  الصمد   عبد 
يوم  النقابة  لمجلس  زيارتها  اثناء  في  تداوله 
وذلك  مضمونه،  تعكس  وال  الماضي،  الجمعة 
الوزيرة  أصدرته  الذي  اإليضاح  من  الرغم  على 

الحقا نافية ما نسب اليها من كالم. 
أكدت  الصمد  عبد  أن  إل��ى  المجلس  وأش��ار 
حرصها على حرية الصحافة واإلعالم ، ورفض 
كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها الحثيث 
نقابة  دور  وتعزيز  لإلعالم،  عصري  قانون  إلى 
المحررين . كما إلى توفير حزمة من الضمانات 
للعاملين في اإلعالم. وأن جو اللقاء كان إيجابياً، 

وطغت عليه روح الجدية والموضوعية.

عالمات  من  طرح  ما  »كل  أن  المجلس  وأكد 
من  ت��ردد  وم��ا  ال��وزي��رة،  ك��الم  ح��ول  استفهام 
لوحت  هي  فال  محله.  غير  في  كان  استنتاجات 
النقابة  بسجن الصحافيين، وال أعضاء مجلس 
قيل.  لو  الكالم،  بهذا  أصالً  القبول  وارد  في  هم 
ال  ال��ذي  السجال  هذا  ينشب  أالّ  األفضل  وك��ان 
النقابة   مجلس  احترام  تسجيل  مع  منه،  طائل 
خبر  بتغطية  إهتمامها  كافة  اإلع��الم  لوسائل 
من  إليه  تطرق  ما  على  الضؤ  وتسليط  اللقاء، 
وسائل  أبدته  الذي  والتعاون  إيجابية،  نقاط 

اإلعالم«.
وقال »إن اعضاء مجلس النقابة هم حرصاء 
واإلع��الم��ي��ي��ن،  الصحافيين  م��ص��ال��ح  ع��ل��ى 
عنها،  والدفاع  الحرية  ت��راث  على  ومؤتمنون 
ويبذلون  وال��زم��الء  ال��زم��ي��الت   ح��ق��وق  وع��ن 
جهوداً مضنية ومتواصلة في ظل هذه األحوال 
ويعتمدون  األب��واب  كل  وسيطرقون  الصعبة، 
كل الوسائل الممكنة، ليكون للصحافيين قانون 
الحوافز  لهم  ويوفر  حريتهم،  يحصن  عصري 
وان  واالجتماعية.  االقتصادية  والضمانات 
هذا  في  صب  اإلعالم  وزيرة  مع  األمس  اجتماع 

االتجاه«.
تكون  ال  الصحافة  حرية  »أن  إل��ى  وأش���ار 
األمر  لهذا  التنبه  وينبغي  الحقائق،  بتحوير 
صوناً آلداب المهنة وصدقيتها وحمايًة للحرية 

نفسها«.

نقابة المحررين اأ�سفت لتحوير كالمها

عبد ال�صمد: حرية الإعالم مقّد�صة

 الإعالمي لي�س مجرمًا ويجب اأّل ُي�صجن
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Æå—UM�« ‚ö�≈ «uFL� WIDML�«
 U�bzU�Ë  åqOHO�u�ò  W�F�  fOz—  Ê√  v??�≈  —U??�√  –≈Ë  
 ·«d�_« l� t�ôUB�« √b�ò ‰u� q�œ u�UHO�� ¡«uK�« ÂUF�«

 w� l{u�«ò Ê√ b�√ ¨åfHM�« j�{ W�—UL� vK� rN��Ë
Æå∆œU� Êü« WIDML�«

 w� ¨tO�u��« W�d�b� ≠gO��« …œUO�  XMK�√ ¨p�–  v�≈
 ¨åwKOz«d�ù«ò  ËbFK�  WF�U�  ŸöD��«  …dzU�ò  Ê√  ÊUO�
 ¡«u�_«  10.25  W�U��«  2020Ø5Ø15  a�—U��  X�d�
 ÎU�dz«œ ÎU�«dO�  cH�Ë ¨VFA�« ULK� …bK� ‚u� s� WO�UM�K�«
 W�U��«  bM�  ¡«u??�_«   —œU??�  r�  ¨»uM��«  o�UM�  ‚u�
 W�U��« bM�Ë Æ…—u�UM�« …bK� »d� d���« ‚u� s� 16.40
 s� WO�UM�K�«  ¡«u�_« WK�UL� …Ëb� …dzU� X�d� ¨11.05
 ÎU�dz«œ  ÎU�«dO�   cH�Ë  ¨…—u�UM�«  …bK�  »d�  d���«  ‚u�
 W�U��« bM� ¡«u�_«  —œU� r� ¨WK�“Ë ‚U�— o�UM� ‚u�

Æ…—u�UM�«  …bK� ‚u� s� 18.25
 …dzU�  X�d�  ¨6.40  W�U��«  2020Ø5Ø16  a�—U��Ë
 ¨VFA�« ULK� …bK� ‚u� s� WO�UM�K�« ¡«u�_« WK�UL� …Ëb�
  —œU�  r�  ¨»uM��«  o�UM�  ‚u�  ÎU�dz«œ  ÎU�«dO�   cH�Ë

ÆågO�— …bK� ‚u� s� 11.50 W�U��« bM� ¡«u�_«

kÉëjôL ¬Ø£àNGh ´GQ ≈∏Y QÉædG ≥∏WCG hó©dG
zπ«Ø«fƒj{ ™e ´ƒ°VƒªdG ™HÉàj ¢û«édGh 
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*—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝

 Ê“U�  ÊUM��  ·dB�  w??�  W�bIM�«   UOKLF�«  d�b�  nO�u�
 rO�«d�« wK� w{UI�« w�UL�« ÂUF�« w�ÒbL�« …—U�ù Î¡UM� Ê«bL�
 t�  v??�œ√  U�  ¡u??{  w�  Î̈ UO�K�  fO�Ë  Î UO�U��≈  Á—UL���«  V��
 X�d��«Ë  ÔXF�  rF�  ∫w{UI�«  ‰«R??�  vK�  Î «œ—  Ê«bL�  Ê“U??�
 ¡UM� Òr�� ÊU� tKF�√ XM� U� Òq�Ë ¨sO�«dB�« iF� s�  «—ôËœ
 Í—U��  qLF�  ¨W�ö�  ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  —«d�  vK�

ÆÂUF�« ŸUDI�« V�«Ë— dO�u�� `�d�« t��U�
 r�U��«  WN�«u�  V�«u�«  s�  sJ�  r�√  ¨W�U��«  Ác�  q��  w�
 WOCI� oOI���«  rO�«d�«  w{UI�«  r�� q� ô øÊ«bL� t�U� UL�

ÆÆÆ…dOK�« ·dB� V�ö��«
 UN�U��« V�«u�«  UO�O��« ·dF� ô s�� W�b�« qO�� vK�    
 ÊuJ�  b�Ë  Î «d ÒBI�  w{UI�«  ÊuJ�  b�Ë  ¨W�U��«  Ác�  q��  w�
 ¨t��uL� ·dB�� Íc�« Êu�UI�« ¡u{ w� Á—ÒdI� UL� rK� vK�
 qOL� VzUM�« œ Òd� p�c�Ë ¨‰ƒU���« w� W�«d� ôË Âd� ô sJ�Ë
 W�ö�  ÷U??�—  W�UL��  Ê«bL��  «u?? Ò�??{  Âu??O??�«ò  Îö??zU??�  bÒO��«
 V�U�  v�«  «c�  ÆåW�«c�  q�  W�«b�  X�O�  dOGB�«  vK�  W�«bF�«Ë

Æn�B�« w� WK�UL�  U�UN�«
 ·dB�  V�ö�K�  Òb??�  l??{Ë  u??�  Âu??O??�«  sOO�UM�K�«  ÒrN�  U??�
 …«œQ�  UN�«d�≈Ë  Î UO�UO�  fO�Ë  Î U�œUB��«  U�dOF��Ë  …dOK�«
 Íc�« V??F??A??�« v??K??� q??� V??�??�Ë W??�u??J??�??�« v??K??� f??O??� j??G??{
 w�  “«e��ô«  s�  Àb���  ôË  ¨Ÿu��«Ë  e�F�«  dOH�  vK�   U�
 »UOG�  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  w�UM�K�«  ÷ËUHL�«   U�uMF�
 bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  ŸUL��«  s�  ÊUM��  ·dB�  r�U�
 U�Ë  W�bIM�«  W�UO�K�  r�U��«  ÷d??�  v??�«  ŸUL��ö�  w??�Ëb??�«

Æ UE�ö� s� t�b�
 g�U�  ÊËœ  s??�  …dOK�«  dOF��  Âu??O??�«  s??�«u??L??�«  ÒrN�  U??�     
 —UF�√   U��  tF�  sJL�  ¡«d??A??�«Ë  lO��«  ÍdF�  sO�  i�d�
 lOD��� s�Ë ¨sOKG��L�« ‘u�Ë WN�«u�Ë  UO�U��«Ë lK��«
 »«u�√  Ÿd??A??�  Ê«  q��  ‘u??�u??�«  Ác??�  WN�«u�  s??�  W�uJ��«
  «d�c���«Ë  rO�UF��«Ë   U�UO��U�  ¡UH��ô«  Âb??�Ë  ¨Êu���«

ÆÈËb��«Ë …bzUH�« WL�bF�«
ÍËb�u�« w�ö�ô« ¡UIK�« fOz—*

  ¨f�√  åd��u�ò  vK�  …b�dG�  w�  ◊ö�M�  bO�Ë  o�U��«  VzUM�«  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOz—  nA�   ˚
  ËdO�  v�≈  …—U��L�«  s�  XN�u�Ë  d���«   ULOKF�  ÂuO�«  XH�U�ò  ‰U�Ë  Æw�B�«  d���«   ULOKF�  n�U�  t�√
 «c� vK� —c��« wM�≈ ÆW�UOK�« vN�M� w� ÊU� Íc�« ÁbK� w� s�_« ÈuI� Î «e�U� X�√— ÎU�bM� dO�� Ãd�� X��√Ë
 YO�Ë ¡U�u�« ¡«u��ô WOM�u�« WOKLF�« w� b� vB�√ v�≈ bOI��« V�Ë YO� W�FB�«  U�Ë_« Ác� w� ·dB��«

ÆåœuN�L�« vB�Q� s�_« Èu� ÂuI�
 vK�  t�U��  d��  …b�dG�  w�  ÎözU�  ¨»U�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  v�≈  ¨VF�  u�  ”UO�«  VzUM�«  t�u�   ˚
 WHK���  UMOOF�K� p�dE� Ê√ U�bI��« UM� ¨bOH� ôË qLF�« q�dF� Í√d�U� Y�A��« ¨»U�œ fOzd�« W�Ëœò ∫åd��u�ò
 ¨ÂUF�« Í√d�« ÂU�√ W�öB�« —UN�S� X�O� …uI�« ¨rN� l�u� w� p� …—UA��� sOOF� u� p�b� Ê√ UMHA��« Ê√ v�≈

ÆåÎUHF{ UN�d���« ÊuJ� ô√ vML�√ ¨…dO�� W�Ëd� r�—UN�ô rN�d���Ë lOL��« Â«d��« V�J� U�bM� q�
 ¨åÊuLCL�«Ë  qJA�«  w�  QD�  „UM�ò  ÒÊ√  ¨ÊUO�  w�  ¨åw�dF�«  bO�u��«  »e�ò  w�  Âö�ù«  W�U�√   d���«   ˚
 v�b��«  »U�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  Ê√  UNO�  r�e�   U�uKF�  s�ò  WO�Ëd�J�ô«  l�«uL�«  b�√  ÁdA�  U�  ‰u�
 …—uOM��« œ«R� ©fOzd�«® o�� —U��≈ r�bI�� tHK�Ë ¨»U�Ë ÂUzË o�U��« d�“u�« w�dF�« bO�u��« »e� fOz—
 Ÿu{uL� oKF�� —U��S� ÂbI�O� t�√ u�� »U�œ fOzd�« l{Ë »U�Ë Ê√ u� `O�B�« Ê√ò ÎWHOC� ¨åsOK�u�Ë
 Î«—ôËœ 160  WHKJ� ÎUI�U�  U�UHM�«  Z�UF� X�U� sO� wH� ∫WHKJ�« —UF�√ w� …dO�J�«  U�ËdH�« W�O�� sOK�u�
  UMOF���«  cM�  —UF�_«  W�—UI�  bM�  —ôËœ  Í—UOK�  t�LO�  mK��  ‚dH�  p�–Ë  Î̈ «—ôËœ  56  nÒKJ�  ÂuO�«  X���√
 ô  »U�Ë   t�bIO�  Íc�«  —U��ù«  Ê√ò   b�√  ¨åÎöOBH�Ë  ÎWKL�ò  l�uL�«  Áœ—Ë√  U�  W��  XH�  –≈Ë  ÆåÂuO�«  v��Ë

Æå…—uOM��« fOzd�U� t� W�ö�
 Èd�– W��UML� ¨ÊUO� w� ¨·UJ� vO�� åWOKOz«d�ù«ò Êu���« w� Èd�_« bOL� ¡U�b�√ WM�� XN�u�  ˚
 YO� ¨ÒeF�«  UH�Ë vK� U�œu� Íc�« ÂËUIL�« b�UB�« wMOD�KH�« UM�F� v�≈ WO���U�ò ¨72?�« WOMOD�KH�« W�JM�«
 Æåw�uONB�«  ‰ö��ù«  q��  s�  W�B�GL�«  t�uI�  …œUF��≈  q�√  s�  ÎUO�u�  v�d��«Ë  ¡«bNA�«  ÂbI�Ë  q{UM�
 …œu�Ë ¨q�UJ�« d�d���« v�� w�_« d��« UN�F�Ë UN��ËUI� l�Ë UNF� ¡UI��U� sOD�KH� b�u�«Ë bNF�«ò  œÒb�Ë
 qCH�  ÊUII��O�  —UB��ù«Ë  d�d���«ò  Ê√  Î…d��F�  ¨åsO���«Ë  ”√d�«  Ÿu�d�  Á—U�œ  v�≈  wMOD�KH�«  VFA�«
 `K�L�«  ÕUHJ�«Ë  WO�FA�«  W�ËUIL�«  —UO�ò  Ê√   b�√Ë  ÆåÊUM��Ë  sOD�K�  w�  r�b�«u�Ë  sO�ËUIL�«   UO�C�

ÆåWIDML�« w� iOG��« w�uONB�« ŸËdAL�« WL�eN� `O�B�«Ë bO�u�« qO���« UL�
 r�Ë  ¨„—UL�K�  W�UF�«  W�d�bL�«  s�  Î «b�u�  ¨WIO�F�«  —UJ�  ¨tK�«b��  bL�√  W�œu�F�«  …“dH�  fOz—  —«“   ˚
 …“dHL� WF�U� W�—Ëœ  dC� b�Ë Æt�«—e� v�� W�uLI�« s� V�dN��« o�d� vK� nAJ�« W�bK��« l� ÊËUF��U�
 „d���«ò vK� WIO�F�« —UJ� dO�U��Ë W�bK��« XM�√Ë Æ UM�UA�«Ë  «—UO�K� gO�H� e�«u� X�U�√Ë W�œu�F�«
 ÆåWO�dA�« d�UFL�« ‰b� …bK��«  U�d� ‰ULF��U� V�dN��« w� W��dG�« …d�UE�« Ác� wN�M� Ê√ò sOK�¬ ål�d��«

Æås�u�« W�KB� tO� UL� rz«b�« ÊËUF��«ò sOK�¬ d�U{ Í—b� „—UL�K� ÂUF�« d�bL�« «ËdJ� UL�

  ¨f�√  åd��u�ò  vK�  …b�dG�  w�  ◊ö�M�  bO�Ë  o�U��«  VzUM�«  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOz—  nA�   ˚
  ËdO�  v�≈  …—U��L�«  s�  XN�u�Ë  d���«   ULOKF�  ÂuO�«  XH�U�ò  ‰U�Ë  Æw�B�«  d���«   ULOKF�  n�U�  t�√
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طائرات  وص��ول  مع  االرت��ف��اع  ك��ورون��ا  ع��دد  يواصل   
إضافّية للبنانّيين من الخارج، ومع انتشار الفيروس في 
بلدة جديدة القيطع في عكار، حيث تبّين وجود 17 حالة 
األمر  فحصاً،   124 إجراء  بعد  البلدة  في  بكورونا  موجبة 
الذي يرّتب على الحكومة والمواطنين المزيد من االستنفار، 
اللبنانية األخرى.  الحتواء اإلصابات في عكار والمناطق 
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 9 اصابات جديدة 
بكورونا رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة الى 911. 
إلى ذلك، أصدرت غرفة العمليات الوطنية إلدارة الكوارث 
 5 جديدة،  إصابات   9 تسجيل  عن  فيه  وأعلنت  تقريرها، 

منها للمقيمين و4 للوافدين.
في  مقلق  شكل  في  الوبائّية  الحالة  ارتفعت  وتوازياً، 
بلدة جديدة القيطع - عكار، حيث تبين بنتائج الفحوص 
من  وتمريضي  طبي  ف��ري��ق  أج��راه��ا  ال��ت��ي  المخبرّية 
حالة   17 أن  الجامعي،  جاورجيوس  القديس  مستشفى 
أتت نتيجتها إيجابية من أصل 124 عينة تّم أخذها، األمر 
الذي رتب حاالً من االستنفار الصحي العام في المحافظة 
الصليب  سيارات  وتعمل  الصحة.  وزارة  صعيد  وعلى 
األحمر على نقل الحاالت المصابة في بلدة جديدة القيطع، 

للحجر في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
المستشفى  في  الجرثومّية  األمراض  طبيبة  وخضعت 
نتيجتها  وأتت    pcr�ال لفحص  ج.ح،  الدكتورة  المذكور 
إيجابية أيضاً، األمر الذي استدعى أخذ عينات لكل الطاقم 

التمريضّي والمخالطين لها.
والجهات  اللبكي  عماد  المحامي  عكار  محافظ  وتابع 
الصحية المعنية والقيادات األمنية كافة تداعيات نتائج 
تحديد  عمليات  وب��وش��رت  حصلت  التي  الفحوصات 
حجر  عمليات  لفرض  جميعاً  للمصابين  المخالطين 
والقوى  الجيش  وباشر  األمكنة.  بتعقيم  والبدء  سريع، 
االمنية كافة خطة عزل كامل لبلدة جديدة القيطع وحظر 
الدخول والخروج منها. في الوقت الذي استكمل الصليب 
مستشفى  الى  البلدة  من  المصابين  نقل  اللبناني  األحمر 

عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
نتائج  أن  خضرين  محمد  المستشفى  مدير  وأف���اد 
ال�PCR  على عّينات كل األطباء والممّرضين  فحوصات 
شخصاً   19 وع��دده��م  المصابة  للدكتورة  المخالطين 
عدد  حجر  على  العمل  ويجري  سلبية.  جميعها  أتت  قد 
بلدة  في  المذكورة  للطبيبة  المخالطين  االشخاص  من 

القبيات.
إشارة الى أن عدد المصابين في عكار ارتفع من 61 الى 

79 إصابة حتى اآلن.
وأكد التقرير 47 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية 
األزمة في بلدية برجا، والذي يغّطي اإلصابات بفيروس 
اللجنة  2، وأن  المثبتة مخبرياً  الحاالت  أن »عدد  كورونا 
»تم  أنه  الى  التقرير  وأشار  لهما«.  الفحص  إعادة  تنتظر 
مخالطة  لحاالت  السبت  أمس  مخبرياً  فحصاً   48 إجراء 

مباشرة وغير ومباشرة للحالتين«.
أجريت  التي   PCR »فحوص  أن  الى  التقرير  ولفت 
من  البلدة  في  شخصاً   118 ل�  الماضي،  الجمعة  ي��وم 
المخالطين، أتت 113 حالة منها سلبية مؤكدة، و5 حاالت 
سلبية غير مؤكدة، وان اللجنة تتابع جميع الحاالت التي 
المنزلّي  الحجر  التزامهم  من  التأكد  لناحية  فحصها،  تّم 
عليهم  التمني  مع  بدقة،  الصحية  أوضاعهم  ومتابعة 

التزام الحجر لما فيه مصلحة الجميع«.
األمن  قوى  في  شحيم،  فصيلة  من  عناصر  وتواصل 
االحترازية،  شحيم  بلدة  عزل  وتدابير  إجراءات  الداخلي، 
التي  الخمسة  الحواجز  على  تشّددها،  وتيرة  من  ورفعت 
بعد  البلدية،  شرطة  مع  البلدة،  مداخل  على  أقامتها 
رفع  ما  فيها،  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابات  تسجيل 

عدد اإلصابات إلى 6 حاالت.
ضبط  محاضر  األم��ن  ق��وى  سطرت  ثانية،  جهة  من 
أكانوا  التجول،  ومنع  العامة  التعبئة  تطبيق  بمخالفي 

أشخاصاً أو مؤسسات، وحتى وصل األمر إلى حد ختمها 
بالشمع األحمر.

الحكومي في بيان  إدارة مستشفى مشغرة  وأوضحت 
أقسام  في  المستشفى  داخل  أجريت  التي  »الفحوص  أن 
التي  واألخبار  سلبية،  نتائجها  جاءت  الكورونا  طوارئ 
يتم التداول بها عبر مواقع التواصل االجتماعي عن حالة 
كورونا في المستشفى عارية من الصحة، وتلقفها في شكّل 

عشوائي ونشرها دون دراية يثير الذعر بين الناس«.
البيان التوضيحّي للمستشفى، جاء بعد شيوع أخبار 
كورونا  بفيروس  مصابة  حالة  استقبل  المستشفى  بأن 
لشخص قادم من الخارج، علماً ان الحالة التي تم الحديث 
رفيق  مستشفى  إل��ى  مباشرة  المطار  م��ن  نقلت  عنها 
الجميع  اإلدارة  ودعت  ال��ازم،  الحجر  إلج��راء  الحريري 
مصادرها  من  وأخذها  األخبار  نشر  في  الدقة  توخي  الى 

الرسمية فقط.
الصحة  وزارة  م��ن  فريق  أج��رى  متصل،  سياق  ف��ي 
والرفيد في  البيرة  بلدتي  من  50 مواطناً  ل�   pcr فحوص 
ثبوت  إثر  سلبية،  نتائجهم  جاءت  الوادي،  راشيا  قضاء 

إصابة في الرفيد واختاطها مع آخرين.
ممثلة  الحكومي،  بشري  مستشفى  إدارة  وتسلمت 
جهاز  الجديد،  المستشفى  مبنى  في  لظم،  آدي  بمديرها 
منظمة  من   ،)Ventilator Portable( محموالً   تنفس 
الصحة  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  مالطا،  فرسان 
حسن،  حمد  الدكتور  الصحة  وزير  من  وإشراف  العامة، 
في حضور مدير المنظمة خالد قصاص، واألعضاء: وليد 

قصاص، جوسلين سمرجيان واألب خليل رحمة.
وأكدت رئيسة قسم مختبر مستشفى بعلبك الحكومي 
التي   PCR فحوص  »نتائج  أن  ياغي،  نجوى  الدكتورة 
عينة،   83 شملت  والتي  المستشفى،  مختبر  في  أجريت 
و3  بدنايل  بلدة  في  العامة  الصحة  وزارة  حملة  ضمن 

عينات مختلفة، أتت جميعها سلبية«.
أجرتها  التي   pcr ال�  أن فحوص  بلدية صور   وأعلنت 
على 300 شخص على مدى 5 أيام، بالتعاون مع الكتيبة 
اإليطالية في »اليونيفيل« وفريق المشرق الطبي، جاءت 

سلبية.
قضاء  بلديات  اتحاد  في  الكوارث  إدارة  وحدة  وأعلنت 
صور  قضاء  طبابة  رئيس  تقرير  على  وبناء  أنه  صور، 
الدكتور وسام غزال، تسجيل حالتين مؤكدتين ومثبتتين 
إحدى  من  وافدتين    covid-19�ب بإصابتهما  مخبرياً 
الدول األفريقية، وبذلك ارتفع عدد المصابين في القضاء 
 3 أفريقيا،  من  واف��دة  حالة   29 بينهم  شخصاً،   37 إلى 
ستة  تماثل  محلّية،  حاالت  و5  أوروبا،  من  وافدة  حاالت 

منهم للشفاء بشكل تام.
كما واصل قسم الصحة في محافظة بعلبك - الهرمل، 
متابعة  االس��ام��ي��ة،  الصحية  الهيئة  م��ع  بالتعاون 
فحوصات المشتبه بإصابتهم والمختلطين واألقرباء في 
بلدة بدنايل، باإلضافة إلى عّينات عشوائية وبعد فحص 

النتائج سلبية. 28 عّينة جاءت جميع 
  PCR�ال فحوصات  إجراء  وتم  مجدلون،  بلدة  في  أما 
خير  ابراهيم  احمد  العسكري  ومخالطي  أقرباء  من   54 ل� 

الدين.
على  حسابها  عبر  الغبيري  بلدية  نشرت  ذل��ك،  إلى   
موقع »فيسبوك« أن »حالة من البلبلة والخوف شهدتها 
جعفر  الشيخ  شارع  وتحديداً  الغبيري  منطقة  لياً  أمس 
ان  التفاصيل  في  )ع(.  علي  االم��ام  مجمع  قرب  الحركة 
الكورونا  بوباء  مصاب  وهو  يوسف  م.  االشخاص  أحد 
الذي  يوسف  ب.  شقيقه  به  اختلط  منزله  في  والموجود 
عائلته  إلى  وانتقل  طبيعي  بشكل  حياته  استكمل  بدوره 
لتتوّسع  بهم  واختلطت  البقاع  في  السعيدة  قرية  في 
ودخل  المجمع  قرب  بجولة  قام  أنه  إلى  إضافة  الدائرة. 
بعض  بشراء  وقام  الموجودين  مع  اختلط  االف��ران  أحد 

الحاجيات وغادر«.

وأضافت البلدية »نتيجة ذلك قامت بلدية الغبيري من 
والشرطة  الكورونا  وباء  لترّصد  الصحي  مركزها  خال 
االختاط  تم  الذين  االش��خ��اص  ع��دد  بإحصاء  البلدية 
بهم من قبل هذا الشخص وباشرت االتصاالت مع وزارة 

الصحة والقوى األمنية.
لحوالي   PCR فحوصات  بإجراء  البدء  تّم  أمس  ظهر 
40 شخصاً وطلب من الجميع البقاء في منازلهم بانتظار 
ان  الى  االشارة  مع  اآلخرين  مع  االختاط  وعدم  النتيجة 
إلى  الحضور  رفض  عميص  ق.  ويدعى  االشخاص  أحد 
المركز إلجراء الفحص بحجة أنه مرافق ألحد القضاة كما 

ادعى«.
األمنية  األجهزة  من  »المطلوب  ان  البلدية  واضافت 
التحرك لتوقيف ق. عميص وفرض منع التجول بصورة 

جّدية واقتياد المخالفين إلى الحجز اإللزامي«.
للبيان  استكماالً  بيان،  في  الغبيري  بلدية  وأوضحت 
المدعو  التزام  الذي أصدرته في وقت سابق، حول »عدم 
إلج��راء  الصحي،  المركز  إل��ى  بالحضور  عميص(  )ق. 
فحص  PCR، بحجة أنه مرافق ألحد القضاة، كما أدعى، 
من  شخصيات  قبل  من  معه،  المتكرر  التواصل  وبعد 

.« PCR  البلدة، حضر أخيراً إلى المركز، وأجرى فحص
)ق.  المدعو  اس��م  ب��أن  ن��وض��ح،  أن  »يهمنا  وذك���رت 
عميص( بالشكل الكامل، تم تداوله من قبل أصدقائه على 

الصفحة«.

لبايا  بلدة  الجيش من   كذلك، ثبتت إصابة جندي في 
وتم   ،»19 »كوفيد  كورونا  بفيروس  الغربي،  البقاع  في 
الحكومي  مشغرة  مستشفى  في  العزل  جناح  في  حجره 

بعد الظهر.
وهذا ما أكده مدير المستشفى الدكتور عباس رضا الذي 
قال ل�«الوكالة الوطنية لاعام«: »إن الطبابة العسكرية، 
في  أج��ري  ال��ذي   pcr فحص  نتيجة  على  اطاعها  بعد 
فرق  وستتجه  ايجابية،  انها  تبين  للجندي،  المستشفى 
إلجراء  لبايا  بلدة  إلى  اليوم   صباح  الصحة  وزارة  من 
فحوصات للعشرات في المحيط الذي يفترض أن الجندي 

قد خالطه، والقيام بحملة تعقيم واسعة في البلدة«.
الخوري  القبيات  ف��ي  األزم���ة  خلية  عضو  وأوض���ح 
نسيم قسطون، عبر صفحته على »فيسبوك«، أن طبيبة 
عبدالله  الدكتور  مستشفى  في  الجرثومّية  األم���راض 
والتي  »ج.ح.«،  الدكتورة  حلبا  في  الحكومي  الراسي 
تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد »كوفيد 19«، 
كانت قد حضرت للعمل أيضاً في مستشفى سيدة السام 
استدعى  الذي  »األم��ر  الفائت  الخميس  يوم  القبيات  في 
إعداد  الازمة، لجهة  التدابير  اتخاذ  المستشفى  ادارة  من 
بالحجر  المخالطين  جميع  وإلزام  بها،  بالمحتكين  لوائح 
الوقائي، إلى حين ظهور نتائج فحوصات ال�PCR  التي 

سيخضعون لها سريعاً«.
وزارت رئيسة دائرة الترصد الوبائي في وزارة الصحة 

عبدالله  الدكتور  مستشفى  غصن،  ندى  الدكتورة  العامة 
الراسي الحكومي في حلبا لاطاع على الوضع الصحي 
أبناء  من  عينة   16 فحص  إعادة  على  واإلش��راف  القائم، 
بلدة جديدة القيطع الذين تولت سيارات الصليب األحمر 
اللبناني نقلهم من البلدة الى المستشفى المذكور، للتأكد 
إعادة  على  اإلش��راف  إلى  إضافة  الصحي،  وضعهم  من 
ال�pcr لمسؤولة الطب الجرثومي في المستشفى  فحص 
محافظة  طبابة  مركز  رئيس  بحضور  ح«،  »ج.  الدكتورة 
الدكتور  المستشفى  ومدير  شديد،  حسن  الدكتور  عكار 

محمد خضرين.
بإجراء  العامة،  الصحة  وزارة  قبل  من  فريق  وباشر 
قضاء  في  عنقون  بلدة  سكان  من  لعدد   PCR فحوصات

صيدا، وذلك في مبنى البلدية.
وتشمل الفحوصات األشخاص العاملين في القطاعات 

المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
عشوائية  عينة   84 ال��ص��ح��ة،  وزارة  ف��ري��ق  وأخ���ذ 
فحوصات  إلجراء  السعيدة،  بلدة  في  لحالة  لمخالطين 
الدكتور  العامة  الصحة  وزير  من  بتوجيه  وذلك   ،PCR
الدكتور  بعلبك  قضاء  طبيب  وب��إش��راف  حسن،  حمد 
يوسف  الحاج  حيدر  البلدية  رئيس  حسن،  الحاج  محمد 
PCR الدكتور  ومسؤول فريق وزارة الصحة لفحوصات 

محمد عبيد.

عداد كورونا الى ارتفاع.. 17 حالة جديدة في القيطع

واإ�شابة ع�شكرّي من لّبايا ومخالط لم�شاب ين�شر البلبلة والخوف من الغبيري اإلى البقاع

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، ، »إعادة فتح البلد جزئياً« اعتباراً من اليوم، استناداً إلى الخطة المرحلية، 
وسيتطلب ذلك من الجميع تضحيات أكثر والتزاماً أكبر، على أن نلجأ إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق 

أو األحياء التي تسّجل فيها نسبة إصابات عالية.
 داعياً في كلمة بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا إلى أن يتحمل »كل منا مسؤولية نفسه«. 
قائاً: »نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين، وأن نحافظ على البعد االجتماعي )social distancing(، وااللتزام 

بإرشادات الوقاية والحماية، من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعدم إضاعة تضحياتنا«.
وقال دياب منذ أقل من ثاثة أشهر بأيام، والقلق يربكنا: كيف يمكننا الحفاظ على حياة اللبنانيين من دون 
خسائر في مختلف نواحي الحياة؟ وألن أولويتنا هي حماية أرواح الناس، كان خيارنا القفز فوق كل الحسابات. 
لقد عبرنا قطوعاً كبيراً بأقل قدر من الخسائر. وقبل أسبوع كدنا أن نقع في المحظور نتيجة عدم التزام بعض 

المناطق. وبكل أسف هناك من يغامر بروحه ويستخّف بأرواح الناس.
24 نيسان الماضي، حّذرت من مخاطر رفع الحظر ونتائجه  وأضاف عندما أطلقنا خطة إعادة فتح البلد في 

الكارثية على بلدنا، خوفاً من تفشي موجة ثانية من وباء كورونا.
لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أننا سنفقد نجاحنا في احتواء انتشار الفيروس covid 19 إذا لم نلتزم بتدابير 

الوقاية، وأننا سنضطر لانتقال من إغاق إلى آخر.
وقال إن مخاطر رفع الحظر يمكن أن تعيدنا الى المراحل األولى لتفشي الوباء. في أواخر األسبوع الماضي، 
بدأنا ناحظ ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا، وظهور بؤر )clusters( جديدة متشّعبة في مختلف أنحاء 
البلد. وعلى مدى عشرة أيام تضاعف عدد الحاالت الداخلية الجديدة بنسبة خمس مرات تقريباً مقارنة بعشرة 
إلى  العودة  لذلك قررنا  الفتح. وفقاً  إعادة  اليومي لإلصابات عما كان عليه قبل  المعدل  ارتفع  أيام سابقة. وقد 
4 أيام. وخال هذه الفترة، قامت فرق وزارة الصحة بإجراء اختبارات مكثفة وتتّبع وعزل  اإلغاق الكامل لمدة 

جميع الحاالت.
البقاء في هذه  الجائحة، وهدفنا هو  الفيروس منذ بداية  البقاء في مرحلة احتواء تفشي  لقد نجح لبنان في 
المرحلة، بينما انتقلت العديد من البلدان من مرحلة العجز عن االحتواء )containment( الى مرحلة االستيعاب 
وعلى  االصابات،  بعدد  الكبير  واالرتفاع  الوباء  تفشي  على  السيطرة  من  تمكنهم  عدم  بسبب   ،)Mitigation(

الرغم من ذلك ما زالوا حذرين للغاية ويقظين في رفع حظرهم.
وشّدد على أننا اليوم ما زلنا قلقين من ارتفاع عدد اإلصابات ألسباب عدة، من بينها: أوالً، أننا تجاوزنا الذروة 
األولى بعد تعٍب مضٍن لشهرين من العزلة االجتماعية. ثانياً، أن الوضع االقتصادي والمالي الناتج عن اإلغاق، 
االجتماعي  التباعد  مثل  المطلوبة،  اإلج��راءات  تطبيق  في  التراخي  الى  يؤدي  هذا  كل  ان  على  مشدداً  يتفاقم، 
وأساليب الوقاية، في الوقت الذي مطلوب فيه االستمرار بتوخي الحذر لننتصر على الوباء. باإلضافة إلى ذلك، 
الثانية، اعتمدنا إجراءات أكثر صرامة لخفض  الثالثة إلعادة المغتربين. وبعد تقييم المرحلة  انطلقت المرحلة 
الوافدين  متابعة  وتكثيف  الدول،  بعض  فحص PCR في  فرض  عبر  الوافدين،  من  اإليجابية  الحاالت  نسبة 

داخلياً، وإعادة فحص ال� PCR في اليوم الرابع عشر من وصولهم.
وأكد دياب أننا في مرحلة خطرة وحساسة جداً، ألن أزمة كورونا ستمتّد الى فترة طويلة، وهي ُتهّدد بحصد 
أرواح أحبائنا، ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من ذروة المرحلة األولى. نحن ندرك أن االستمرار بإغاق 
البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ونحن نحاول قدر اإلمكان تخفيف تلك التداعيات. ودعا 

دياب 
جميع اللبنانيين أن يتعاملوا مع إعادة فتح البلد بعناية شديدة، وأن يكونوا شركاء في تحّمل المسؤولية، وأن 
يواكبوا الدولة في حماية مجتمعنا من االنهيار. وقال ال نريد أن تتحّول هذه المرحلة إلى كابوس، ولن نقبل أن 
يدفع اللبنانيون جميعاً ثمن عدم مسؤولية وال مباالة البعض، مناشداً اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية، وتحّمل 

المسؤولية، وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح عائاتهم وأرواح الناس.
 ولفت إلى أن هذا االلتزام سيؤدي حتماً إلى االنتصار على الفيروس، وبالتالي إلى االستمرار بخطة إعادة فتح 

البلد في المراحل التالية. قائا ال تتهاونوا في تقدير الخطر، حتى ال نندم جميعاً ساعة ال ينفع الندم.
وختم قائا فلنتعاون جميعاً، وليكن الجميع شريكاً في حماية البلد: األجهزة العسكرية واألمنية، البلديات، 
أصحاب المؤسسات التجارية، المواطنون... فليتحمل كلنا مسؤولية نفسه، ولنعبر المرحلة الثالثة بنجاح. أنا 
التي نتعامل معها.  الثقيلة  الكبرى  الهموم  الرغم من  الفوز بحماية أهلنا والبلد، على  أننا سنتمكن من  على ثقة 
العالم يثق بنا وبقدراتنا، ويتحّدث عن اإلنجاز الذي حّققناه في مواجهة كورونا، ويستشهد بتجربتنا كنموذج 
عن  نتحّدث  عندما  أمس:  صدر  مقال  في  قالت  حين  بوست«  ال�«واشنطن  صحيفة  فعلت  كما  الكبرى،  للدول 

االستجابة لوباء كورونا، فإن الدول العظمى قد تحتاج إلى دراسة تجربة الدول الصغرى، كالدولة اللبنانية.
الصناعية  المؤسسات  وإقفال  فتح  مواقيت  الداخلية  وزارة  نشرت  اليوم،  البلد  فتح  دياب  أعلن  أن  وبعد 

والتجارية.
كما اعلنت منع التجول بين الساعة السابعة مساء لغاية الخامسة فجراً من كل يوم، مع اإلبقاء على تقييد 

حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية بحسب أرقام لوحاتها بالمفرد أو المزدوج.

دياب يعلن اإعادة فتح البلد: كورونا �شتمتّد 

اإلى فترة طويلة ولعدم المغامرة تفاديًا للكابو�س 

الخوري منتقدًا توّجه الحكومة لتخفي�س

 

 عدد الم�شارف: نار نيرون لن تروي غليلنا
اإذا ما ا�شطررنا اإلى المواجهة

ما  الى  المصارف  عدد  تخفيض  الحكومة  تصميم  عن  وزني  غازي  المال  وزير  إعان  أثار 
نقابة موظفي  المصرفي، ورّد رئيس  القطاع  امتعاض واستياء  الحالي،  العدد  يقارب نصف 
المصارف أسد الخوري، قائاً: ما كنا ال ندركه حقاً هو هذه السرعة القياسية لهذه الحكومة 
إال  ينقصه  ال  الذي  القرار  واتخاذ  كافة  المصارف  وهيكليات  ميزانيات  وتدقيق  دراسة  في 
قيد  على  سيبقى  ومن  اليوم  االستثمارية  مسيرته  سينهي  من  أسماء  بإعان  األحكام  صدور 
وآالف  آلالف  ومعيشية  اجتماعية  كوارث  من  الحكم  هذا  عن  سينتج  ما  في  ضير  وال  الحياة، 
كل  وبعد  إعامي  وتصريح  قلم  وبشطبة  هكذا  والذين  المصرفي،  القطاع  موظفي  الزماء 
تضحياتهم وجهودهم وتفانيهم في أيام الحرب والسلم والثورة وهجمة الوباء، متحدين كل 
المخاطر والصعاب، متحملين برحابة صدورهم وعلى حساب كراماتهم في بعض األحيان 
السياسّية  السلطة  من  المكافأة  جاءتهم  الصادق،  والعفوي  منها  المركب  المواجهات  كل 
يمر  ومعيشّية  اقتصادية  ظروف  أسوأ  في  مصيرهم  الى  وتتركهم  المجهول  في  بهم  لترمي 

بها الوطن«.
آذانهم  وصمت  أعينهم  أغمضت  من  ألسن  وعلى  أفواه  في  سائغة  لقمة  نكون  »لن  وتابع: 
دوائرهم،  أروقة  معظم  في  العابقة  النتنة  الروائح  وشّم  وسماع  رؤية  لعدم  أنوفهم  وسكرت 
الخاص  القطاع  الى  الظهر  وأداروا  المحرمات،  وأصدروا  فيه،  ومن  ما  على  الباب  فأوصدوا 
وتحديداً الى حجره األساس � القطاع المصرفي � ليتباروا على المنابر اإلعامية بالتصاريح 
بغية توجيه الرسائل غير المباشرة، وهذا كله على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي 
المساعدة، بدالً من أن  أو  المساهمة  يراقب أدق تحركاتنا ويسجل هفواتنا ليبني عليها قرار 
يتوجهوا وبمسؤولية رجاالت الدول الى عقد لقاءات واجتماعات والغوص في تبادل األفكار 

واآلراء والمناقشات مع األطرف المعنية بعيداً من المناكفات وتسجيل النقاط«.
حول  واألرقام  والنسب  بالنظريات  تتحفونا  أن  قبل  الداخلي  بيتكم  نظمتم  »هل  وسأل: 
تصحيح بيوت اآلخرين؟ هل كتلة األجور التي تدفع للقطاع العام تخضع للمعايير الدولية 
المقبولة؟ هل تمت معالجة مسألة الموظفين في القطاع العام الذين ال يحضرون الى عملهم 
إال في ما ندر ولقبض رواتبهم؟ هل اتخذت قرارات حاسمة في شأن التوظيفات السياسية؟ 
قطاع  وهو  موظفيه  من  العديد  وتسريح  حجمه  لتصغير  المصرفي  القطاع  الى  تتوجهون 
االجور،  على  الضرائب  خّص  فيما  مالياً،  رافداً  يشكل  بل  واحداً،  فلساً  الدولة  يكلف  ال  خاص 
وتغضون الطرف عما أنتم مؤتمنون على حسن إدارته، والذي دأبتم وما زلتم تستدينون له 

من مصرف لبنان أي من ودائع مودعي المصارف لدفع رواتبه وأجوره وما سوى ذلك«.
عما  األكبر  المسؤول  هي  السياسية  فالسلطة  للمسؤوليات،  وتقاذفاً  تعامياً  »كفى  وقال: 
الكبرى  فالخطيئة  لبنان،  مصرف  أو  المصارف  أعفي  ال  وهنا  الباد،  في  الوضع  اليه  وصل 
كان  فإذا  ونهباً،  وهدراً  فساداً  عاثت  التي  السياسية  للسلطة  منحت  التي  الثقة  في  كانت 
القطاع المصرفي ومصرف لبنان ارتكب خطأ، فإن السلطة السياسية ارتكبت جريمة وعليها 
ما  بأن  القول  أما  الثمن.  وتدفيعهم  ومحاسبتهم  محاكمتهم  بغية  المتورطين،  عن  التفتيش 
فالحكم  وتفصيا.  جملة  مردود  قول  فهذا  سابقة  حكومات  أداء  سوء  نتاج  هو  اليوم  به  نمر 
أكان االرث من السلف كتلة نار  المسؤولية عليه تحملها، سواء  استمرارية، ومن قبل تحمل 

أو كتلة نور«.
مع  لنا  وتترك  الداخلي،  بيتها  وتنظيف  هيكلة  الى  »تعمد  بأن  الحكومة  الخوري  وطالب 
االلتزامات  تلبية  إمكان  دراسة  حدا  على  مصرف  وكل  لبنان  ومصرف  المصارف  جمعية 
تلبيتها  صعوبة  أو  الدولية  والمراجع  لبنان  مصرف  قبل  من  المطلوبة  والمعايير  والقيود 
قد  الذين  الموظفين  وحقوق  الناس  ودائع  حفظ  ونؤكد  شأنها،  في  المناسب  القرار  التخاذ 
يستغنى عن خدماتهم، آخذين في االعتبار انعدام التوازن على المستوى المعيشي في هذه 
نصل  قد  التي  الصرف  اتفاقيات  على  والعادلة  الضرورية  التعديات  إجراء  بعد  الظروف، 

يوماً الى اعتمادها«.
أصحاب  نفسه  الوقت  في  اننا  كما  ومهنية،  ومعرفة  علم  أصحاب  نحن  »أجل  وختم: 
أن  من  نحذر  المقابل  وفي  أحد،  حق  إضاعة  لعدم  جاهزين  ونكون  فسنتجند  وحق،  صدقية 
لن  حقوقنا  وتجاوز  وكرامتنا  ومعيشتنا  لمسيرتنا  واالساءة  تهميشنا  كان  وأي  يحاول  من 
يكون في مأمن من شظايا غضبنا، ونعد بأن نار نيرون لن تروي غليلنا إذا ما اضطررنا إلى 

المواجهة«.
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 WO�—U��«  r�U�  WOL�d�«  W�b��L�«  X�U�Ë
  U�ôu�« Èb�ò Ê≈ ¨”u�U�—Ë√ ÊU�—u� ¨WO�dO�_«
 rKF�  s��Ë  ÆÊœ—_«  l�  WIO�Ë   U�ö�  …b��L�«
 ¨j�Ë_«  ‚dA�«  w�  ÎU�U�  Î«—Ëœ  VFK�  Êœ—_«  Ê√

ÆåqOz«d�≈ò ?� t��ö� W�U�Ë
 åq??O??z«d??�≈ò  ???�  ÁUML��  U??�ò  ∫WKzU�  XF�U�Ë
 fO�  W�u�  W�ö�  ULNMO�  ÊuJ�  Ê√  u�  Êœ—_«Ë
 sO�u��L�«  vK�Ë  q�  ¨wM�_«  Èu��L�«  vK�  jI�

ÆåÍœUB��ô«Ë w�U�uK�b�«
 s�  »d??�√  pKL�«  Ê√  rNH�  l�D�U�ò  ∫X�U{√Ë
 rNL�«  s�  t�√  bI�F�   «c�U�  V���«  «cN�Ë  ¨tIK�
 lL�Ë  ¨Âö�K�  V�«d�  fOzd�«  W�ƒ—  v�≈  …œuF�«
 vK� qLFK�  U{ËUHL�« W�ËU� ¡«—Ë ·«d�_« W�U�

ÆåÂö�K� WD��« Ác� oOI��
 s�  ¡e??�  rC�  WÒO�uONB�«  jD��«  ÊQ??A??�Ë

  UA�UML�«  Ê≈  ”u�U�—Ë√  X�U�  ¨WO�dG�«  WHC�«
 ÊUOJ�«  sO�  —Ëb??�  Ê√  V��  Ÿu{uL�«  «c�  ‰u�

ÆÂö��« WOKL� sL{ sOOMOD�KH�«Ë w�uONB�«
 «–≈  U�  ‰«R��«  vK�  d�U�L�«  Òœd�«  s�  XFM��«Ë
 åqOz«d�≈ò  ?�  ådC�_«  ¡uC�«ò  sDM�«Ë  XD�√

ÆWO�dG�« WHC�« s� ¡«e�√ ÒrC�
 ¨u�UOM��  sO�UOM�  ¨ËbF�«  ¡«—“Ë  fOz—  ÊU�Ë
 ÒrC�  tDD�  oO�D�  ÊQ??�  t��UM�  s??�  »d???�√
 d�RO�ò WK��L�« WO�dG�« WHC�« w�  UM�u��L�«
 ¨sOOMOD�KH�«  l�  Âö��«  WOKL�  vK�  åÎUO�U��≈

ÆÁdO�F� V���

 WLJ�LK�  W�UF�«  WO�bL�«  ¨uO��u�  p�U�  ¨w�dO�_«  WO�—U��«  d�“Ë  r�U�
 t Ò�u��U�  sOD�K�  o�  U�—«d�≈  V���  ¨«œu�M�  u�U�  ¨WO�Ëb�«  WOzUM��«

Æå»d� rz«d�ò w� w�uONB�« ÊUOJ�« …U{UIL� WO�Ëb�« WÒOzUM�K�
 W�O�  WO�Ëb�«  WOzUM��«  WLJ�L�«  q�L�ò  ∫Á—b�√  ÊUO�  w�  ¨uO��u�  ‰U�Ë
 s�  U�bO�Q�  Òr�  WH�RL�«  WIOI��«  Ác�  ÆWOzUC�  W��R�  fO�Ë  WO�UO�
 WOzUCI�« UN��ôË ÷d� WO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« WO�b� W�ËU�� d�� b�b�
 ¨U�Ë— ‚UH�« w� U�d� ¨…b��L�«  U�ôu�« V�U� v�≈ ¨Òb ÓFÔ� ô w��« ¨qOz«d�≈ vK�

ÆåWLJ�L�« ¡UA�≈ t��uL� r� Íc�«
 q�d�√ 30 Âu� WO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« WO�b�  œb�ò ∫uO��u� ·U{√Ë
 ”bI�«Ë WO�dG�« WHC�« vK� WOzUCI�« UN��ôË ÷dH� UN��ËU�� Èd�√ …d�
 U�bM� ÁU�b�√ ULK�� ÆWLJ�LK� b�b� sF� r�bI� ‰ö� s� …e� ŸUD�Ë WO�dA�«

 r�—U���«  sJL�  t�√  bI�F�  ô  ¨U�Ë—  ‚UH�«  v�≈  ÂULC�ô«  ÊuOMOD�KH�«  Èu�
 Ë√  WK�U�  W�uC�  vK�  ‰uB��«  rN�  o��  ô  w�U��U�Ë  ¨…œUO�   «–  W�Ëœ
 w� UL� ¨ «dL�RL�«Ë  U�UOJ�«Ë WO�Ëb�«  ULEML�« w� W�Ëœ WHB� W�—UAL�«

ÆåWO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« p�–
 ¨q�d�√  30  Âu�  ¨WO�Ëb�«  WOzUM��«  WLJ�LK�  W�UF�«  WO�bL�«   œb??�Ë
 w�  »d��«  rz«d�ò  w�  oOI��K�  WO�ö�  pKL�  W��RL�«  Ác�  Ê√  U�bO�Q�
 wzUM��«  ’UB��ô«  qI�  WOMOD�KH�«  WDK�K�  sJL�  t�√  vMFL�  ¨åsOD�K�

ÆÍU�ô v�≈ UNO{«—√ vK�
 dE�ò ∫X��� YO� ¨W�H� 60 s� WIO�Ë w� «œu�M� dE� WN�Ë dA� Òr�Ë
 ÎU�UB��« WLJ�LK� Ê√ Èd� ‰«“ U�Ë sO�—UAL�«  UE�ö� w� W�UMF� ¡U�œô«

ÆåWK��L�« WOMOD�KH�« ÷—_« vK�

øgGôJ á£∏°ùdG :z¢SÉªM{
 ∫ÓàM’G ™e ábÓ©dG ≈∏Y

áµ°ùëdG ÜƒæL íª≤dG ∫ƒ≤M øe ºfhO 200 øe ôãcCG ¥GôMEG ≈∏Y Ωó≤J á q«cô«eC’G ∫ÓàM’G äôFÉWh ..É«côJ »«HÉgQEG ø«H äÉ¡LGƒe
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دّشن حقوقيون ونشطاء حملة تطالب الرياض باإلفراج عن معتقالت الرأي بالتزامن مع مرور 
عامين على اعتقالهن، فيما 

مثيرة  تفاصيل  العودة،  سلمان  المعتقل  السعودي  الداعية  نجل  العودة،  الله  عبد  كشف 
الحقوقية  المنظمات  فيه  المملكة، في وقت تدعو  والده في سجون  اعتقال وتعذيب  عن ظروف 

السلطات السعودية الى اإلفراج عن جميع سجناء الرأي ونشطاء حقوق اإلنسان.
حيث دّشن حقوقيون ونشطاء حول العالم حملة رقمية دولية، تطالب السعودية باإلفراج عن 

معتقالت الرأي العام في سجون المملكة، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على اعتقالهن.
البارزات في مجال  الناشطات  من  2018، عدداً  أيار   15 السعودية في  األمن  واعتقلت قوات 
حقوق اإلنسان، وذلك في حملة هي األكثر قسوة واألوسع نطاقاً، حيث كانت هذه المرة األولى 

التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافاً جماعياً.
وقالت الناشطة الحقوقّية هالة الدوسري، في مقطع فيديو، »أدعو الدولة في هذا اليوم إلنهاء 
بـ»المخزي  الملف  هذا  واصفة  عنهّن«،  فوراً  باإلفراج  المعتقالت  الحقوقيات  الناشطات  ملف 

حقوقياً على الصعيد المحلي، قبل أن يكون مخزياً دولياً«.
»لكل  وقالت:  المعتقالت،  مع  تضامنّية  كلمة  الفيفي،  سحر  السعودية  المعارضة  ووجهت 
بكم  والعالم  سنحتفي  نخذلكّن،  أو  ننساكّن  ولن  معكّن  نحن  الحقوقي  النضال  في  أخواتي 

وسنضل نطالب بإطالق سراحكم«.
كما أرسل عبدالله العودة، في مقطع مصور، رسالة تضامنية مع الناشطات المعتقالت: لجين 

الهذلول ونوف عبدالعزيز وسمر بدوي والبقية، داعياً إلى اإلفراج الفوري عنهن جميعاً.
لم  السعودّية  »السلطات  أن  مصّور  مقطع  في  أكد  عسيري،  يحيى  الحقوقي  الناشط  وأما 
تغلق قضية الناشطات الحقوقّيات بعد، حتى المفرج عنهن مؤقتاً ال يزلن ممنوعات من السفر 

وممنوعات من العمل أيضاً«.
13 ناشطة في مجال حقوق المرأة يحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن  وتعتقل السلطات 
بين هؤالء، ال يزال خمسة منهن رهن االحتجاز وهن: لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، 

نوف عبد العزيز، مياء الزهراني.
الثماني األخريات، إال أنهن ما  وأفرجت السلطات األمنية مؤخراً بشكل مؤقت عن الناشطات 
زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع »مكافحة جرائم اإلنترنت« في المملكة.

وهؤالء الثماني هّن: إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، الدكتورة رقّية المحارب، 
شدن العنزي، الدكتورة عبير النمنكاني، الدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة.

#قفوا_مع_بطالت_السعودية، وشمل نشر صور  وتفاعل النشطاء والحقوقّيون مع وسم 
ومعلومات حول المعتقالت السعوديات.

وبحسب منظمة العفو الدولية »تعّرضت ما ال يقّل عن 10 ناشطات النتهاكات حقوق اإلنسان أثناء 
وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب واالعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة«.

دون  الخارجي  العالم  عن  بمعزل  احُتجزن  اعتقالهن،  من  األولــى  الثالثة  األشهر  وخالل 
الحبس  في  طويلة  لفترات  منهن  العديد  تعّرض  كما  المحامين.  أو  باألسرة  االتصال  إمكانية 

االنفرادي.
في سياق متصل، نشر حساب »معتقلي الرأي« في السعودية على »تويتر«، مقطع فيديو عن 
والدته  مع  السجن  داخل  من  العودة  سلمان  الشيخ  المعتقل  السعودي  للداعية  هاتفّية  مكالمة 
وإحدى بناته، حيث ما تزال محاكمته جارية في المملكة. وأكد أن »التسجيل المصّور للمكالمة 
الهاتفية، يظهر معاناة العودة جراء استمرار اعتقاله بالعزل االنفرادي وظروف السجن في شهر 

رمضان«.
تغريدة،  في  السعودية،  في  الــرأي  ومعتقلي  السجناء  قضية  عن  المدافع  الحساب  وقال 
العزل  في  اعتقاله  استمرار  نتيجة  صوته  في  إرهاق  عاماً(   63( العودة  مكالمة  في  »يظهر  إنه 

االنفرادي وظروف السجن برمضان«.
وأضاف: »ويتأكد من خاللها )المكالمة( ما سبق وتحدث عنه نجله عبد الله، من أن والده 
المكالمة المسموح بها قصيرة  المكالمة(، وبالكاد يسلّم على العائلة، ألن  كأنه )يركض خالل 

جداً«.
وهذا أول حديث ُينشر للعودة، منذ اعتقاله في 10 أيلول 2017، ضمن حملة اعتقاالت شملت 
دعاة ورجال دين سعوديين ممن ينتمون الى ما يسّمى »تيار الصحوة«، فيما تطالب منظمات 

دولية وإسالمية وشخصيات بارزة بضرورة إطالق سراح هؤالء المعتقلين.
وبعد نشر هذا االتصال الهاتفي، كشف عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل »سلمان العودة«، 
تفاصيل مثيرة عن ظروف اعتقال وتعذيب والده في سجون المملكة، في حلقة بعنوان »الشيخ« 

ضمن بودكاست »السعودية العظمى«، الذي تدعمه منظمة العفو الدولية »أمنيستي«.
البودكاست، تفاصيل اعتقال والده، وأوضح أن شخصاً تواصل  العودة، في  وروى عبدالله 
معه مباشرة من مستشفى السجن وقال له: »رأيت والدك بنفسي ووضعه الصحي سيئ جداً، 
سيئة  بظروف  مر  أنه  »علمنا  بالزيارة،  السماح  بعد  أنه  وتابع  المركزة«.  العناية  في  كان  لقد 
جداً، تقييد اليدين والرجلين داخل الزنزانة، تغميض العينين، حرمان من األكل والشرب أثناء 
كانوا  المحققون،  عليه  يتناوب  أن  لدرجة  نوم،  دون  متواصلة  أليام  معه  والتحقيق  التحقيق، 
يقذفون له األكل وهو مقيد اليدين فيفتحها في فمه حتى تجرحت أسنانه، واألسوأ كانت طريقة 
السقف  السيارة ويسرعون بها حتى يضرب  نقله من مكان آلخر حينما يقذفون به في مؤخرة 
ثم يرتطم بأرضيتها، كل ذلك وهو الشيخ الستينّي حتى ارتفع ضغطه وترّدت حالته وأوصله 

بالفعل للمستشفى«.
وكان عبد الله، نجل الداعية السعودي، قد قال ألول مرة في نهاية 2019، إن والده يتعّرض 
أياماً عدة، ويترك مقيداً  النوم  أن والده كان يحرم من  السجن، حيث كشف  لسوء معاملة في 
إلى  الطعام له في كيس صغير يرمى له وهو مقيد، فيضطر  االنفرادي، ويتم تقديم  العزل  في 

فتح الكيس بفمه.
لمنظمة  »االنتماء  منها  بتهم  العودة«،  بـ»إعدام  السعودية  في  العامة  النيابة  وطالبت 
و«السعي  األمــر«،  لولي  الدعاء  و«عــدم  المسلمين«،  العلماء  »رابطة  بها  وتقصد  محظورة«، 

لإلفساد في األرض«.
ومنذ تولي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد، بدأت 
األجهزة األمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب األخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس 
الناشطين السياسيين واالجتماعيين والحقوقيين  المئات من  حديثاً، بشّن حمالت اعتقال ضد 
وسط  المملكة،  سياسات  يعارض  الذي  رأيهم  عن  التعبير  حاولوا  الذين  التيارات،  مختلف  من 

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
التعذيب  منها  والمعنوية  الجسدية  االنتهاكات  أنواع  أشد  إلى  المعتقلون  هؤالء  وتعّرض 
والحبس االنفرادي ومنع أفراد عوائلهم من السفر في حين قتل عدد منهم داخل السجون، وأُطلق 
سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شّدة تعّرضهم للتعذيب، وسط تكتم شديد من قبل 

السلطات الحكومية.

في  السياسية  الحياة  كوفيد19-  وبــاء  هــّز 
شل  على  ــاره  آث تقتصر  ولــم  المتحدة  الــواليــات 
شخص  ألـــف   90 ــي  ــوال ح وحــصــد  االقــتــصــاد 
االجتماعية  اآلثار  تلك  إلى  باإلضافة  اآلن،  حتى 
أّي  وبّدد  األوراق  خلط  الوباء  أعاد  واالقتصادية 

ثوابت قبل ستة أشهر من االنتخابات الرئاسية. 
واتخذت المواجهة بين الرئيس دونالد ترامب 
بايدن  جو  الديموقراطي  والمرشح  عاماً(   73(
)77 عاماً( في السباق إلى البيت األبيض منحًى 

غير مسبوق في أي انتخابات ماضية.
كورونا  فــيــروس  أن  الوحيد  المؤكد  واألمـــر 
المستجد الذي جّمد الحملة االنتخابية وكاد يكّم 
كان  توجهاً  عزز  السابق،  الرئيس  نائب  صوت 
تشرين   3 »انتخابات  أن  وهو  باألساس،  يرتسم 
وتحديداً  ترامب«،  على  استفتاء  ستكون  الثاني 

على أسلوبه ومغاالته. 
التي  الثوابت  كل  فإّن  االستحقاق  اقتراب  ومع 
كانت تحكم االنتخابات سقطت هذه المرة، سواء 
كان التاريخ، أو استطالعات الرأي، أو التفوق الذي 
يحظى به الرئيس المنتهية واليته على منافسه، أو 

حتى العبر الكبرى حول أهمية االقتصاد...
وفــي هــذا الــّصــدد، قــال األســتــاذ فــي جامعة 
»ليس  ــون  ــرت آرت كريستوفر  واشنطن  ــورج  ج
سيتخذه  ــذي  ال المنحى  عن  فكرة  ــى  أدن لدينا 
التحليل  »أساليب  أن  مؤكداً  الديناميكية«،  تطور 

التقليدية لم تعد تنطبق«.
تتناول  التي  الشديدة  االنتقادات  وجه  وفي 
معاناة  مع  تعاطفه  وقلة  الصحية  لألزمة  إدارته 
تتضح  لم  اقتصادية  عاصفة  ظل  وفي  الناس، 
عواقبها بعد، اختار ترامب منذ بضعة أيام هدفاً 
وهو  أوبــامــا،  ــاراك  ب سلفه  هو  لهجماته  جديداً 
الذي  بايدن  خصمه  بيد  األكبر  الرابحة  الورقة 

كان نائباً له على مدى واليتيه الرئاسيتين.
المتحدة  للواليات  أسود  رئيس  أول  فشعبية 
الناخبين  بين  سيما  وال  مستوياتها،  أعلى  في 

البيت  قد يكونوا يمسكون بمفاتيح  الذين  السود 
األبيض.

ما  حـــول  مــعــلــومــات  بكشف  ــب  ــرام ت ـــد  ووع
تعبير  بحسب  غيت«،  »أوباما  اسم  عليه  أطلق 
أن  غير  من  »ووترغيت«،  فضيحة  من  مستوحى 
يعطي أي عناصر ملموسة عما ينسبه إلى سلفه.

على  ـــدة  واح بكلمة  الخميس  ــا  ــام أوب ورّد 
التعبئة، فكتب  إلى  الديمقراطيين  »تويتر« تدعو 

»صّوتوا«.
فيما يسّجل بايدن منذ أشهر تقدماً على ترامب 
الحزب  التفاف  ظل  في  الــرأي،  استطالعات  في 
فوجئوا  الذين  المراقبين  أن  غير  ترشيحه.  حول 
كلينتون،  هيالري  على  ترامب  بفوز   2016 في 
الوطنية  الــرأي  باستطالعات  الوثوق  يتفادون 
على  فيه  الرئاسية  االنتخابات  تحسم  بلد  في 
انتخابات  نظام  ويعتمد  ــات،  ــوالي ال مستوى 
رغم  بالرئاسة  الفوز  لترامب  أتاح  مباشرة  غير 

خسارته التصويت الشعبي.
وما يزيد الغموض أن بايدن لم يكن باألساس 
الوباء  يرغمه  أن  قبل  الحماسة  من  الكثير  يثير 

على لزوم منزله.
وحرم السياسي المخضرم الذي يثني أنصاره 
مشاركتهم  على  وقدرته  الناس  من  قربه  على 
انشغاالتهم، من خوض حملة انتخابية في حين 
من  تمكنه  التي  الجديدة  التقنيات  يتقن  ال  أنه 

التواصل مع مؤيديه عبر اإلنترنت.
في  المعركة  يتصّدر  أنه  بايدن  فريق  ويؤكد 
الحقيقة  االنتخابات، لكن  التي ستحسم  المواقع 
أن المرشح الديمقراطي يجد صعوبة في إيصال 
طــاوالت  وعــقــد  مــقــابــالت  أجـــرى  مهما  صــوتــه 

مستديرة عبر الفيديو.
تصّدر  في  مؤخراً  نجح  أنه  ذلك  من  واألســوأ 
تعدياً  ارتكابه  قاطعاً  نفياً  لينفي  ولكن  األخبار، 
امرأة تدعى تارا ريد في وقائع  جنسياً تتهمه به 

تعود إلى العام 1993.
هذه  ــى  إل التطرق  تــفــادى  تــرامــب  ــان  ك وإن 
االتهامات في هجماته على خصمه، فهو ال يتردد 
في استهدافه على جبهات أخرى، فينعته بـ»جو 
النعسان« ويصفه بأنه »متعب ومصاب بالخرف 

وتحت أمرة الصين«.

ليشتمان  آالن  السياسي  التاريخ  خبير  وقال 
في  شك  »ال  األميركية  الجامعة  في  يعلّم  الــذي 
االنتباه  أن ترامب سيفعل كل ما بوسعه ليحول 
االقتصادي.  واالنهيار  العالمي  الوباء  واقع  عن 

التمويه وتحويل االنتباه من أبرز ما يتقنه«.
المعروفة  المعايير  تسقط  ــاً  ــض أي وهــنــا 
»كان  إن  أنــه  آرتنتون  أوضــح  إذ  لالنتخابات. 
الترشح لالنتخابات في ظل اقتصاد منهار يعتبر 
تقليدياً معطًى سلبياً جداً لرئيس منتهية واليته، 
على  بذلك  اللوم  يلقون  ال  األميركيين  فبعض 
ترامب بل على الصين، تجاوباً مع خط هجومي 

كثيراً ما يردده فريق ترامب«.
فيضاعف  الخطر  ــذا  ه بــايــدن  فريق  ويعي 
مسؤوالً  يكون  ال  قد  »ترامب  أن  مؤكداً  الرسائل 
لألزمة  السيئة  إدارته  لكن  الفيروس،  ظهور  عن 
عين  فــي  المتحدة  ــات  ــوالي ال جعلت  التي  هــي 

اإلعصار«.
حملته  عــلــى  يعمل  الـــذي  ــب  ــرام ت ويــمــلــك 
األبيض،  البيت  ــى  إل دخــولــه  منذ  االنتخابية 
التنظيم  صعيد  على  خصمه  على  كبيراً  تفوقاً 

على  الدقة  فائق  بشكل  الناخبين  واستهداف 
اإلنترنت، وميدانياً.

البيت  فــي  ُيــضــاهــى  ال  بمنبر  يحظى  وهــو 
التي  الكثيرة  الصحافية  المؤتمرات  مع  األبيض، 
الواليات،  عبر  استأنفها  التي  والتنقالت  يعقدها 

وتغريداته التي يتابعها عشرات الماليين.
»بروكينغز«  مــركــز  مــن  ـــوداك  ه ــون  ج لكن 
األميركي لألبحاث لفت إلى أنه »بعد تصريحات 
توصياته  فيها  بما  الــفــيــروس،  ــول  ح مــدويــة 
معقمة،  بــمــواد  بحقنهم  المصابين  بمعالجة 
فيها  يطلق  التي  المطولة  الصحافية  ومؤتمراته 
ترامب  فإن  لغضبه،  األحيان  غالب  في  العنان 

بصدد تحويل هذا المكسب المتحمل إلى عائق«.
ورأى كريستوفر آرترتون أنه »لن يكون هناك 
في نهاية المطاف سوى سؤال كبير واحد مطروح 
يوم االنتخابات: هل سيكون دونالد ترامب كريهاً 
بما يكفي بنظر الناخبين المعتدلين والوسطيين 
المشاركة  لتحفيز  والديمقراطيين،  والمستقلين 
قادر على  الديمقراطيين، بقدر ما هو  في صفوف 

تحفيز مشاركة الجمهوريين؟«.

لتقاسم  اتفاقاً  غني  ــرف  أش األفغاني  الرئيس  ــع  وّق
خالفاً  ينهي  األحد،  عبدالله  عبدالله  خصمه  مع  السلطة 

استمر لشهور وزّج بالبالد في أزمة سياسية.
ويأتي االتفاق، الذي سيقود عبدالله بموجبه محادثات 
بينها  أزمات  سلسلة  أفغانستان  تواجه  وقت  في  السالم، 
التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد وازدياد أعمال 

العنف التي راح ضحيتها العشرات األسبوع الماضي.
وقال صّديق صّديقي، المتحدث باسم غني، على تويتر 
للمصالحة  العليا  اللجنة  سيترأس  عبدالله  »الدكتور  إن 

الوطنية وسينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة«.
بدوره، أفاد فرايدون خاوزن، المتحدث باسم عبدالله، 
أن »االتفاق يضمن حصول فريق عبدالله على 50 في المئة 

من المناصب في الحكومة وحكام الواليات«.
إدارة  بتشكيل  الطرفين  يلزم  »االتفاق  إن  عبدالله  وقال 

جامعة أكثر ويمكن محاسبتها وذات كفاءة«.
وأفاد على تويتر بعد التوقيع أن االتفاق »يأتي في فترة 

صعبة بينما نواجه تهديدات خطيرة«.
وتحسين  للسالم  مــســار  ضــمــان  »مهمته  ـــاف  وأض

الحوكمة وحماية الحقوق واحترام القوانين والقيم«.
وذكر خاوزن أن »شخصيات سياسية ووطنية تحظى 

باحترام واسع ستشرف على تطبيق االتفاق«.
وغني  عبدالله  الرئاسة  قصر  نشرها  صور  وأظهرت 

بحضور  التوقيع  حفل  في  جنب  إلى  جنباً  جالسان  وهما 
حامد  األسبق  الرئيس  بينها  بــارزة  أفغانية  شخصيات 

كرزاي.
وكان عبدالله يشغل منصب »رئيس السلطة التنفيذية« 
بموجب اتفاق سابق لتقاسم السلطة لكنه خسر المنصب 
عقب هزيمته في االنتخابات الرئاسية التي فاز فيها غني، 
أيلول  في  الدولي،  البنك  لدى  السابق  االقتصادي  الخبير 

وسط تهم بالتزوير.
وأقام  رئيساً  نفسه  العيون،  طبيب  عبدالله،  وأعلن 
حفل تنصيب في التاسع من آذار بينما أعيد تنصيب غني 

كرئيس في اليوم ذاته.
في  يساهم  قد  األحــد  »اتفاق  أن  إلى  الخبراء  ويشير 

إخراج أفغانستان من أزمتها السياسية«.
السالم  محادثات  عبدالله  سيقود  االتفاق،  وبموجب 
اتفاقاً  وقــعــت  الــتــي  طــالــبــان،  حــركــة  مــع  المستقبلية 
من  األجنبية  القوات  لسحب  يمّهد  واشنطن  مع  تاريخياً 

أفغانستان.
المشاكل  الرئيسان  هذان  »يحّل  بأن  محللون  ويتوقع 
كورونا  فيروس  غــرار  على  أفغانستان  تواجهها  التي 
إلى  مشيرين  طالبان«،  مع  السالم  ومحادثات  المستجّد 
أن »الضغط الهائل الذي مارسته الواليات المتحدة عليهما 

دفعهما إلبرام االتفاق«.

إنما الوضع صعب وبالتالي ستبقى الخالفات إلى حين 
توصلهما إلى اتفاق مع طالبان.

األزمات  مجموعة  من  واتكنز  أنــدرو  المحلل  أشار  كما 
الدولية إلى أنه ال ُيتوقع بأن »يحل االتفاق فوراً الخالفات 

الكامنة بشأن توزيع السلطة«.
شرخ  حدوث  لمنع  ضرورية  خطوة  كان  »لكنه  وقال 

محتمل في الدولة المجتمع«.
2014 الرئاسية  وتنافس عبدالله وغني في انتخابات 

والتي أعلن كل منهما فوزه فيها.
وفي مسعى لمنع نشوب نزاع، توّسط وزير الخارجية 
اتفاق تم  إلى  آنذاك جون كيري بينهما للتوصل  األميركي 

بموجبه تعيين عبدالله رئيساً للسلطة التنفيذية.
وبعد خالف مشابه في آذار نّدد وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو بفشلهما في التوصل إلى اتفاق معلناً خفض 

المساعدات ألفغانستان بمبلغ قدره مليار دوالر.
وفي وقت يبلغ إجمالي الناتج الداخلي للبالد 20 مليار 
دوالر فقط، شّكل الخفض ضربة القتصادها المعتمد على 
االتفاق،  في  منهم  عدد  فشكك  كابول،  سكان  وأما  المنح. 
البالد...  لمصلحة  العمل  يريدان  حقاً  كانا  »إذا  بقولهم: 
الوحيد  الشيء  هو  هذا  الحقيقي،  السالم  جلب  فعليهما 

الذي يريده أغلب األفغان«.
دونالد  األميركي  الرئيس  جعل  بينما  االتفاق  وبأتي 

ترامب إنهاء أطول حرب في تاريخ بالده بين أولوياته.
ووّقعت واشنطن في شباط اتفاقاً مع طالبان ينص على 
األجنبية  القوات  من  وغيرها  األميركية  القوات  انسحاب 

المتحالفة معها من أفغانستان بحلول مطلع 2021.
القوات  مهاجمة  بعدم  المقابل  في  »طالبان«  وتعّهدت 

األفغانية.
األفغانية  والقوات  »طالبان«  بين  تواصل  القتال  لكن 

هجمات  بـ»تنفيذ  الجانبان  ــّدد  ه بينما  الــواليــات،  في 
عن  الماضي  األسبوع  اعــتــداءان  أسفر  بعدما  متبادلة« 
مقتل العشرات، بينهم أّمهات وأطفال رّضع، عندما اقتحم 

مسلحون مستشفى في كابول.
ونفت »طالبان« أي عالقة لها بالهجوم على المستشفى 
الذي حّملت الواليات المتحدة مسؤوليته لتنظيم »داعش« 

اإلرهابي.

حملة انتخابّية غير اعتيادّية.. وكورونا تبلبل الآفاق بين ترامب وبايدن

توقيع اتفاق لتقا�سم ال�سلطة بين الرئي�س الأفغانّي 

وخ�سمه لإخراج اأفغان�ستان من اأزمتها ال�سيا�سّية

»استدعاء  عن  اإليرانية  الخارجية  أعلنت 
ــران )راعـــي  ــه ــي ط الــســفــيــر الــســويــســري ف
مغبة  من  أميركا  لتحذير  األميركية(  المصالح 
المياه  إيرانية في  عرقلة حركة أي ناقلة نفط 

الدولية«.
واعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
النفط  لناقالت  أميركا  »تهديدات  أن  ظريف 
قانونية  غير  لفنزويال  المتوجهة  اإليرانية 

وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة«.
أمس،  اإليرانية  للخارجية  بيان  وبحسب 
األمين  إلى  تحذيرية  رسالة  في  ظريف  قال 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 

النفط  لناقالت  أميركا  تهديدات  على  رداً 
»تهديدات  لفنزويال:  المتوجهة  اإليــرانــيــة 
من  شكل  وهي  وخطيرة  قانونية  غير  أميركا 
واألمن  للسالم  كبير  وخطر  القرصنة  أشكال 

الدوليين«.
وأضــــاف ظــريــف »يــحــق إليــــران اتــخــاذ 
اإلجراءات المناسبة والضرورية لمواجهة أي 

تهديد أميركي في أي مكان في العالم«.
ظريف  إرســـال  »وعــقــب  البيان  وبحسب 
الخارجية  وزيــر  نــائــب  استدعى  الــرســالــة 
الراعي  السويسري  السفير  عراقجي  عباس 
الخارجية  إلى  إيران  في  األميركية  للمصالح 

األميركية  الحكومة  خالله  من  ودعا  اإليرانية، 
في  إيرانية  نفط  ناقلة  أي  تهديد  عــدم  إلــى 

الدولية«. المياه 
اإليراني  الخارجية  وزير  نائب  قال  بدوره، 
المتحدة  الواليات  إن »لجوء  عباس عراقجي، 
المالحة  لحرية  تــهــديــداً  يشكل  الــقــوة  ــى  إل
سترد  »إيــران  أن  مؤكداً  الدولية«،  والتجارة 

على أي تهديد يستهدف ناقالت نفطها«.
وزارة  استدعاء  عقب  عراقجي  كالم  وجاء 
لدى  السويسري  للسفير  اإليرانية،  الخارجية 
البالد،  في  األميركية  المصالح  راعي  طهران، 
إذ حمله رسالة احتجاج ضد أي تهديد محتمل 

يستهدف ناقالت النفط اإليرانية.
ــوء أمــيــركــا إلــى  ــج وقـــال عــراقــجــي إن »ل
المالحة  لحرية  تهديداً  يشكل  والتنمر  القوة 
في  الحر  الطاقة  وتدفق  الدولية  والتجارة 
القرصنة  على  واضــح  دلــيــل  ــو  وه الــعــالــم، 
الدولية  للحقوق  الصارخ  واالنتهاك  البحرية 

بما يتناقض مع ميثاق األمم المتحدة«.
راعي  السويسري،  السفير  عراقجي  وأبلغ 
المصالح األميركية في طهران أن »إيران سترد 
بشكل سريع وحاسم على أي تهديد يستهدف 
الــواليــات  وعــلــى  اإليــرانــيــة  النفط  نــاقــالت 

المتحدة األميركية أن تتحمل التداعيات«.

طهران تحّذر وا�سنطن وتتعّهد بالّرد 

على اأّي تهديد ي�ستهدف ناقالتها في المياه الدولية

تفا�سيل مثيرة لمعتقلي ومعتقالت الراأي في ال�سعودية تقرير �إخبارّي
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...ô¡≤J ’ »àdG Iƒ≤dG âeõgh ¬à£≤°SCG »àdG
Ê«œd� s�� ˝

 ¨1983 ÂU� WO�UM�K�« WDK��« sO� l�Ë Íc�« ¨—U�√ 17 ‚UH�« ¨ÊU�–ù«Ë ‰c�« ‚UH�« Èd�– Òq��
 qF�  ‚UH�ô«  s�  ·bN��«  Íc�«Ë  ÆÆ„«c�¬  ÊUM��  Òq���  tAO�  ÊU�  Íc�«  ¨w�uONB�«  ËbF�«Ë
 ÊUM��  ÊuJO�  w�uONB�«  ËbF�«  ÊUO�  l�  UOL�—   U�öF�«  l�dA�Ë  WO�uON�  WOL��  ÊUM��
 dB�  q�u��  w�  ËbF�«  …œU�  `��  Ê√  bF�  ¨w�dF�«  ‚dAL�«  w�  WO�U��«  WO�uONB�«  W�«u��«
 Ác�  a�U�Ë  Ëd���UL�«  ÊU�Ë  ¨UNF�  bOH�œ  V�U�   UO�UH�«  lO�u�  ‰ö�  s�  v�Ë√  W�«u�  v�≈

ÆÆÆe��u� Ã—u�Ë d�M�O� ÍdM� U�dO�√ WO�—U� «d�“Ë ¨sO��U��« w� ¨ UO�UH�ô«
 Ác�  WOL�√  V��J�  ¨t�«b�«Ë  t�œôu�  X�U�√  w��«  ·ËdE�«Ë  —U�√  17‚UH�«  s�  Y�b��«
 l�dA�  v�≈  wF��«Ë  ¨‚UH�ô«  «c�  q��  ÃU��≈  …œU??�ù  W�Ëƒb�«   ôËU�L�«  s�  Î U�öD�«  ÂU??�_«
 qOM�« W�ËU��Ë ¨WK��L�« WO�dF�« sOD�K� ÷—√ vK� Í—ULF��ô« V�UG�« ÊUOJ�« «c� œu�Ë
 XDI�√Ë ¨dNIÔ� ô t�≈ Î U�u� qO� Íc�« w�uONB�« gO��« X�e� w��« W�ËUIL�« s� hK���«Ë
 W�uIL�  W�UN�  WF{«Ë  ¨tAO�Ë  t�F�Ë  t��ËUIL�  ÊUM��  …u�  dB�  XM�œË  —U??�√  17  ‚UH�«
 ËbF�«  ŸUL�√Ë   «¡«b��ô  WKN�  W��d�  ÊUM��  s�  qF��  X�U�  w��«  åtHF{  w�  ÊUM��  …u�ò

Æw�uONB�«
 W�U�u�«  nM�  v??�≈  ÊUM��  …œU�S�  ÊuLK��  åwKOz«d�ù«ò  ËbF�«  …œU??�  ‰«“  ô  p??�–  l�  sJ�
 s�Q�  UN�ö�  s�  Êu��F�Ë  ¨»dF�«  vK�  d�P�K�  W�U�  vI�O�  WO�uONB�«  WO�dO�_«  WMLON�«Ë
 17 ◊UI�≈ w� XLN�√Ë W�ËUIL�« XL�œ w��« W�—u� W�ÒbIL�« w�Ë ¨W�—Òd���« WO�dF�« ‰Ëb�«
 ÆÆw�U��«  —U�√  25  w�  ÂU�√  bF�  tO�  qH���  Íc�«Ë  sOH�«  ÂU�  W�ËUIL�«  —UB��«  W�UM�Ë  —U�√
 vK� …—bI�«  U��≈ w� ‰U�L�« XKJ� w��« W�ËUIL�« vK� ¡UCIK� ÊuKLF� «u�«“ U�Ë «uKL� «cN�Ë

ÆÆÆt� W�cL�« WL�eN�« ‚U��≈Ë åwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô« gO� W�ËUI�
 Òb{  ÊUM��  w�  »öI�«  À«b�ù  v�Ë√  W�ËU�L�  lMB�«  åwKOz«d�ù«ò  1559—«dI�«  ¡U�  bI�
 ‰UO��« bF� »öI�ù« qA� Èb�Ë ¨WO�uONB�« WO�dO�_« W�U�u�« pK� v�≈ t�œU�ùË W�ËUIL�«
 WM� ÊUM�� vK� WO�«ËbF�« t�d� ¨WO�U� W�ËU�� ËbF�« Òs� 2005 ÂU� Íd�d��« oO�— fOzd�«
 Íc�« ‰U�L�« »d{Ë W�ËUIL�«  o���  ¨WO�dF�«  WLE�_«  iF�  s�  ¡UD�Ë  w�d�  r�b�  2006
 qA� sJ� ÆWO�dF�« w{«—_«Ë sOD�K� d�d��Ë t�L�e� ÊUJ�≈Ë ‰ö��ô« W�ËUI� w� t��Òb�
 ¨w�uONB�« w�dO�_« oKI�« n�U{ w�O�«d��ô«Ë w��—U��« W�ËUIL�« —UB��«Ë »d��« Ác�
 WO�U�—ù«  »d��«  rOEM�  w�  XK�L�  W��U�  W�ËU�L�  dOC���«  v�≈  åVO�√  q�åË  sDM�«Ë  l�œË
 œuLB�« s� W�ËUIL�« sOJL� w� ÒrN� —Ëœ t� ÊU� Íc�« ÂËUIL�« UN�UE� ◊UI�ù W�—u� vK�
 rNO�≈ X�b�Ë r�UF�« ¡U��√ s� sOO�U�—ù« ‘uO�  bA� ÷dG�« «cN�Ë ¨“uL� dB� oOI��Ë
 n�U�� qJ Ô�Ë ¨W�—u� —«u� ‰Ëœ s�  öON���«Ë w�UL�«Ë ÍdJ�F�« r�b�« ‰UJ�≈ nK���
 »d��«  Ác�  XKA�  p�–  l�Ë  ¨sOO�U�—ù«  ¡ôRN�  w�UO��«  r�b�«  d�Ë  w�d�  wLOK�≈  w�Ëœ
 v�≈  UNK�u��Ë  W�—u�  vK�  …dDO��«  w�  UN�«b�√  oOI��  w�  WOF�d�«  WO�uONB�«  WOJ�d�_«
 —UA�  —u��b�«  ÂËUIL�«  fOzd�«  …œUOI�  W�—u�  w�  U�Ë  ¨—ULF��ö�  WF�U��Ë  WKOL�  W??�Ëœ
 UN�œU� WO�U�—≈ WO�u� »d� ”d�√ Òb{ wzUNM�« dBM�« oOI�� Êö�≈ »U��√ vK� nI� b�_«

ÆÆsDM�«Ë w� wL�UF�« »U�—ô«Ë Ê«ËbF�« …—«œ≈
 v�≈  Î U�uK�  ¨b�b�  —U�√  17  ‚UH�«  ÃU��≈  W�ËU��  vK�  U�ƒ«b�√  qLF�  Ê√  Î UOFO��  Î «d�√  ÊU�  «–≈
 qN��  w�  ¨W�ËUIL�«  dON�  ¨W�—u�  ◊UI�≈  W�ËU��  ‰ö�  s�  WOMOD�KH�«  WOCI�«  WOHB�
 ‰UJ�Q� ¨WO�d�Ë WO�UM��  Èu� ◊d�M� Ê√  wFO�D�«  dO� sL� ¨W�ËUIL�«  vK� ¡UCI�«  p�– bF�
 …œU�≈ v�≈  wF��«Ë ¨W�ËUIL�«  WN�� ÂuL�Ë W�—u�Ë W�ËUIL�«  Òb{ »d��« Ác� w� ¨WHK���

 ÆÆ—U�√ 17 ‚UH�« X���√ w��« ·ËdE�« pK�� WK�UL� ·Ëd� ÃU��≈
 w�  t�  X� Òu�Ë  ‚UH�ô«  s�  XF�«œË  ‚UH�ô«  l�  XH�Ë  w��«  WOK�«b�«   «u�_«  iF�  ÒÊ≈
 W�ËUIL�«  …—u�  t�uA��  WO�uONB�«  WO�dO�_«  WL�UM�«  »d��«  w�  ◊d�M�  ‰«e�  ô  UN�H�
 w�  ÒdL���  w��«  w�   «u??�_«  Ác??�Ë  ÆÆUNM�  qOMK�  qLF�«  ‚UO�  w�  UN�FL�  v�≈  …¡U??�ù«Ë
 ¨ÊUM�� s� åWOKOz«d�ù«ò  «uI�« ¡ö� ÁuL� U� oI�� t�√ vK� Ád�uB�Ë ‚UH�ô« s� ŸU�b�«
 åqOz«d�≈ò  wDF�Ë  t�öI��«Ë  ÊUM��  …œUO�  s�  Î U�UI��«  ‚UH�ô«  œuM�  lOL�  qJA�  ULMO�
 ÕUO��«  s�  UNO�≈  XF�  w��«  ·«b�_«  WFOK�  w�  X�U�  W�œUB��«Ë  WO�UO�Ë  WOM�√  V�UJ�
 w�  UN�  Ì‰«u???�  ÂUE�  VOBM�Ë  WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«  »d??{  V�U�  v??�≈  1982  WM�  ÊUM��
 U�bF�  ¨UNOK�  Âö���ô«  ÷d�  W�ËU��  v�≈  Î «bONL�  W�—u�  …d�U��  vK�  qLF�«Ë  ¨ ËdO�
 UNOM��  wK�«b�«  U�—«dI��«  i�uI�Ë  —UB��«Ë  VO�d��«Ë  VO�d��«   ôËU��  lOL�  XKA�

ÆUNM� ŸU�b�«Ë WO�uI�«Ë WOM�u�« UNH�«uL� Y�A��« s�
 WO�b�  w�  ÊuJÒJA�  s�c�«Ë  ¨ÂuO�«  t�öI��«Ë  ÊUM��  …œUO�  s�  ŸU�b�«  Êu�b�  s�c�«  ÒÊ≈
 iF��«Ë ¨t� ‚ Òu�Ë  Òu�Ë ‚UH�ô« vK� lÒ�Ë s� WFOK� w� rNCF� ÊU� ¨W�ËUIL�« WO��UM�Ë
 r�Ë  ¨rN�u�œ  rN�  qN�Ë  ËbF�«  …œU�  q�I��«  q�  ‰ö��ô«  Òb{  …b�«Ë  WIK�  oKD�  r�  d�ü«

ÆW�ËUIL�«  UOKL� s� ‰ö��ô« W�UL� w� wM�√ —Ëœ VF� s� Ê«u��
 s� tC�d� r� 1983Ø6Ø13 a�—U�� w�UM�K�« »«uM�« fK�� tOK� ‚Òb� Íc�« ‚UH�ô« «cN�
 n�uL�« «c� ULN� a�—U��« q��� s�cK�« ¨rO�«Ë ÕU��Ë VOD��« d�«“ sO�zUM�« Èu� ¨»«uM�«
 WK�u�   U{ËUH�  bF�  ‚UH�ô«  v�≈  q�u��«  Òr�  bI�Ë  ÆÆtzöL�Ë  ‰ö��ö�  ·ÒdAL�«  ÂËUIL�«
  «—uD�Ë  ·Ëd�  Òq�  w�  ¨…d�U��  WO�dO�√  W�U�d�Ë  ¨w�UM�K�«Ë  åwKOz«d�ù«ò  sO��U��«  sO�

Æ‚UH�ö�  bÒN�

ø·ËdE�« pK� w� U�
 WL�UF�«  UNO�  UL�  ¨WO�UM�K�«  w??{«—_«  rEFL�  åwKOz«d�ù«ò  gO��«   «u??�  ‰ö��«  ?  1
 d�d���«  WLEM�  »U���«  bF�  ¨œö��«  w�  W�uO��«  o�«dL�«  dzU�  vK�  t�dDO�Ë  ¨ ËdO�
  «uI�«  œb�  mK�Ë  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  t��—  ‚UH�«  V�uL�   ËdO�  s�  WOMOD�KH�«

ÆÍbM� n�√ 120  ÊUM�� X�U��« w��« åWOKOz«d�ù«ò
 r�b� d�U�L�« tK�b�Ë t�«d�≈Ë ‰ö��ô« q� w�  W�—uNL��«  W�Uzd�   U�U���«  ¡«d�≈  ?  2
 w� qO�F��« v�≈ ¨åqOz«d�≈ò s� jGC� ¨w�UM�K�« ÊUL�d��« Ÿ—U� Íc�« qÒOL��« dOA� `O�d�

ÆdO�_« q�I� bF� ¨qÒOL��« dOA� oOI� ¨qÒOL��« sO�√ »U���« WOKL�
  U�d�ò WM�u���Ë ¨ ËdO� »d� …bK� w� g�O� Êu�U�O� ‚bM� sO�  U{ËUHL�«  XIKD�«

ÆÊUM�� l� œËb��« »d� WK��L�« sOD�K� w� åW�uL�
 WOM�u�«  ÈuIK�  WLEM�  lL�  WKL��  ‰ö��ô«  l�  oO�M��U�  qÒOL��«  sO�√  ÂUE�  ÂUO�  ?  3
 w�  ‰ö??�??�ô«  gO�  l�  R�«u�  qB�Ë  ¨WOM�u�«  d�UMF�«Ë   «œUOIK�  WF�«Ë   ôUI��«Ë
 oK�Ë  sOM�«uL�«  ·uH�  w�  V�d�«  Y�  X�bN��«  w��«  öO�U�Ë  «d��  …—e��  »UJ�—«

Æt�«– X�u�« w� ÂUI��ô«Ë ¨W�ËUIL�« …œ«—≈ q�� W�ËU��Ë Âö���ô« s�  U�UM�
 Ë√  ‚UH�ô«  vK�  WI�«uL�«  v�≈  rNF�b�  ¨»«uM�«  l�  VO�d�Ë  VO�d�  WOKL�  W�—UL�  ?  4
 «u��– «–≈ ‚UH�ö� rNC�— «uMK�√ s�c�« »«uMK� d�U�� b�bN� qB�Ë ¨t�{—UF� s� ŸUM��ô«

Æ©rO�«Ë ÕU��Ë ¨VOD��« d�«“® Æ—U�√ 17 w� W�UF�« W�K��« v�≈
 dOA� ¨w�UM�K�« ÊUL�d��« tOK� l�ËË ÂËRAL�« —U�√ 17  ‚UH�« UNO� QA� Íc�« ·ËdE�« Ác�
 jGC�«Ë  WK�UJ�«  åWOKOz«d�ù«ò  …dDO��«Ë  ‰ö��ô«  Òq�  w�  Î «d��Ë  Á«d�ùU�  ÷dÔ�  t�√  v�≈

Æt� sO�ÒL��L�« Òb�√ s� qÒOL��« sO�√ ÂUE� ÊU�Ë ¨d�U�L�«
 Î U�öD� WK�U� ‰ö��ô« Òq� w� Âd�� w��«  U�UH�ô« Ê√ ‰U�L�« «c� w� w�Ëb�« Êu�UI�« b�R�
 W�d��« »uK�� „«–bN� ÊU� ÊUM�� ÒÊ√ Î ULK� ¨…—uNIL�« W�Ëb�« q�� s� ‰UD�û� WK�U� Ë√ Î UIKD�
 Âö���ô«Ë  ÊU�–ù«Ë  Á«d�ù«  ‚UH�U�  wL�  ‚UH�ô«  «c�  q��  ÊS�  p�c�Ë  ¨…œ«—ù«  hI�M�Ë

ÆåwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô« ◊ËdA�
 lO�u�  …dJ�  ÒÊS??�  ¨‚U??H??�ô«  lO�u�Ë  ÃUC�≈  UNK�  w�  Èd??�  w��«  ·Ëd??E??�«  Ác??�  X�U�  Î «–≈
 UN�«b�√  ÒVK�  r�  bOH�œ  V�U�   UO�UH�«  ÒÊ√  åqOz«d�≈ò   √—  U�bF�   QA�  ÊUM��  l�  `K�  ‚UH�«
 q�  ¨WO�dF�«  ‰ËbK�  —u�� d�� v�≈  dB� q�u��Ë ¨tF� ÍœUB��ô«  ÕU�H�ô«  oOI�� WO�UM�
 q�«u� …bF� dB� bF� WO�U� WD�� dO��« Íc�« ÊUM�� d�� p�– ⁄uK�� WO�«u� W�dH�« ÒÊ√  √—

∫U�“d�√  «—d��Ë
 ÂU�√  Òr�_«  W�IF�«Ë åqOz«d�≈ò?�  ‰Ë_«  ÍœUB��ô«  f�UML�«  qJA� ÊUM��  Ê≈  ∫‰Ë_«  q�UF�«
 j�«Ë—  ‰öG��«   œ«—√  p�c�Ë  ¨WO�dF�«  ‰Ëb�«  vK�  …dDO��«Ë  WMLON�«  oOI��  w�  UN�UL�√

Æp�– oOI��� WO�dF�« ‰Ëb�« l� ÊUM��
  c��«  w��«Ë  ¨WOK�_«  »d��«  W�O��  ÊUM��  UNAOF�  ÊU�  w��«  ‚ÒeL��«  W�U�  ∫w�U��«  q�UF�«

ÆÎ «dO�� w�UM�K�« œUB��ô« — ÒdC�Ë W�Ëb�«  U��R�  —UN�« ULO� Î UOK�P� v�M�
 œu�Ë  W���  Ê≈  t�ö��«Ë  ÊUM��  ÕUO��«  d�d���  åqOz«d�≈ò  s�Q�  Ÿ Ò—c��«  ∫Y�U��«  q�UF�«

ÆsOO�O�L�« s� ŸU�b�« W��� Ë√ ¨WOMOD�KH�« W�ËUIL�«
 WK�UF�L�« ÈuI�« iF�� q�L��Ë ÕUO��ô« vK� åqOz«d�≈ò l�� ŒUM� d�«u� ∫l�«d�« q�UF�«
 d��  ¨sJL��  w�  ÊUM��  Ëe�  vK�  åqOz«d�≈ò  Â«b�ù  U�bO�Q�  wH��  sJ�  r�Ë  UNF�  W�ËUF�L�«Ë

Æœö��« w� rJ��« vK� …dDO��« s� ¨t�D�«u�Ë t� ¡«uI��ô«
 åÎ UOKOz«d�≈ò  …dJH�«  ¡uA�Ë  ÂËRAL�«  —U??�√  17  ‚UH�«  lO�u�  X���√  w��«  ·Ëd??E??�«  UN�≈
 ‚UO�  w�  ¨åq??O??z«d??�≈ò  l�  `K�  ‚UH�«  lO�u��  dB�  bF�  w�d�  bK�  w�U��  ÊUM��  —UO��ô
 V�UG�«  w�uONB�«  ÊUOJ�«  œu??�Ë  l�dA�  v??�≈  ·œUN�«  w�dO�_«  åwKOz«d�ù«ò  jD�L�«
 UL�  ¨UNO�  WMLON�«Ë  ‚uH��«   U�uI�  lOL�  pKL�  WIDML�«  w�  wFO��  ÊUO�  tKF�Ë  sOD�KH�

ÆåW�UFM�« W�UO�Ë qOz«d�«ò Ê«uM� X�� t� ”«d� w� qÒOL��« f�—u� `{Ë√Ë ‰U�
 sDM�«Ë U�Òb{ UNMA� WL�U� »d� s� ÂuO�« W�ËUIL�« t� ÷ÒdF�� U� Ê« ¨ÂÒbI� UL� Î U�öD�«

∫oOI�� v�« wF��« ‚UO� w� Ã—bM� UL�≈ ¨UN� WF�U��« WLE�_«Ë ‰Ëb�«Ë
 WL�eN�« XI��«Ë —U�√ 17 ‚UH�« XDI�√ w��« ¨W�ËUIL�«  vK�  ¡UCI�«Ë  ·UF{«  W�ËU��  ?  1

Æ2006 Ë 2000 w�U� t�—uD�« XLD�Ë ‰ö��ô« gO��
 W�ËUIL�«  X���√  U�bF�  U�uB�Ë  ÆÆW�—ULF��ô«  WMLON�«  v�≈  ÊUM��  ŸUC�≈  …œU�≈  ?  2
 w�  t�dDO�  ·UF{«  w�  rN��Ë  Í—ULF��ô«  ŸËdAL�«  «c??�  ÂU??�«  ¡«œQ??J??�«  W�IF�«  qJA�
  «¡«b��ô« s� t�«Ëd�Ë ÊUM�� wL�� W�œ«— …u� v�≈ W�ËUIL�« X�u�� Ê« bF� p�c�Ë ¨WIDML�«
 ô  ¨Áœu�Ë  vK�  oK�  W�U�  w�  tKF��Ë  V�UG�«  ÊUOJ�«  œu�Ë  œbN�Ë  ¨WO�uONB�«  ŸUL�_«Ë
  «d���«  s�  b�eL�«  W�ËUIL�«  »U���«Ë  W�—u�  w�  W�ËUIL�«  —u��   «—UB��«  bF�  ULO�

 ÆÆ»U�—ù« ‘uO� b{ »d��« w�  «—bI�«Ë
 ¨W�ËUI�Ë VF�Ë gO� ¨WO�UL�« W�œUFL�U� p�L��«Ë W�ËUIL�« ‰u� ·UH��ô« ÒÊS� UM� s�
 ¨WO�uONB�«Ë ŸUL�_«Ë WO�«ËbF�«  s� ÊUM�� W�UL� vK� …—œUI�«  UN�«  X���√  w��«  W�ULC�« u�
 t�UA� ‚UH�« ÃU��≈ ÊËœ W�uKO��«Ë ¨w�uONB�« q��LK� ŸuC��« s�“ v�≈ ÊUM�� …œU�≈ lM�Ë
 ¡«bNA�«   UO�C�Ë  W�K�L�«Ë  WO�FA�«  W�ËUIL�«  t�DI�«  Íc�«  ÂËRAL�«  —U�≈  ±∑  ‚UH�ô

ÆÆÆÈd�_«Ë v�d��«Ë

ÉfhQƒc áëFÉL ΩÉeCG »côàdG OÉ°üàb’G ±É°ûµfG
 ‚“— Èb� Æœ ˝

 XHA� UNMJ� jI� dA��U� Î «—«d{√ U�Ë—u� W�zU� o�K� r�
 w��« Ê«bK��« w� ULO� ô lL�√ r�UF�« w�  U�uJ��«  U�UO�
 UN� W��M�U� ”U�ô« w� t��d�Ë t�uI�Ë s�«uL�« Ê« w�Òb�
 ¨U�—uNL� ÂU�√ W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô« UN�U�UO� nAJM��
 sJ�  w�B�«  UN�UDI�  …b�bA�«  UN��UMF�  UO�d�   “U��«  UL�—
 vK�Ë   U�b��«  vK�   QJ�«  UNLEFL�  W�œUB��ô«  l�—UAL�«
 W�“« w� U�Ë Æ’U��« ŸUDIK� tFO�Ë ÂUF�« ŸUDI�« WB�B�
 ÍœUB��ô« l�«u�«Ë l�—UAL�« W�UA� nAJ�� X�« U�Ë—u�
  U�UD�Ë w�d�«Ë W�«—e�« w�UD� vK� ¡UM��« ŸUD� “e� Íc�«

ÆUN��U�— W�ËbK� sJL� Èd�« W��M�
 w�UF� Íc�« w�d��« œUB��ôU� W�b� U�Ë—u� W�“√ XI��√
 UO�d� ¡U�u�« »d{ ¨2018 ÂU� cM� WKLF�« W�“√ ¡«d� Î U�U�√
 ÊU� œUB��ô« Ê« –≈ ÆWHOF{ W�œUB��ô« UN��UM� X�U� U�bM�
 ÷UH��U� ¨Íe�dL�« pM��«  U�UO� bOH� ¨qFH�U� WA� W�U� w�
 s� 25• W��M� ”—U� Ø—«–¬ 11 cM� ÊUL�zô«  U�UD� ‚UH�≈
 14 w�«u� ·U{√ Íc�« ÷dL�« wAH� XI�� w��« lO�U�ô«
 s�c�« ’U��_« ŸuL�� qB� –≈ ¨qLF�« s� sOK�UF�« s� •
 v�≈ ÈËbF�« ¡«u��ô WO�uJ��«  «¡«d�ù« V��� rNKL� «u�d�
 sOK�U� «u�U� ÊuOK� 4.5 v�≈ W�U{ùU� ¨sO�ö� 3 s� »dI� U�

Æ¡U�u�« q�� qFH�U� qLF�« s�
 VK�  vK�  ¡UM�   U�dA�«  s�  WF�«Ë  W�uL��  ‚ö??�≈  Òr??�
 ”—U�  nB�M�  w�  ‰Ë_«  VKD�«  vD�  ÆWOK�«b�«  …—«“Ë  s�
 WO{U�d�«  ôUB�«Ë w�UIL�« q�� W�d� 150.000  w�«u�
 Ær�UDL�«Ë qOL���«  U�u�U� ‚ö�≈ Òr� UL� ÆtO�d��« e�«d�Ë
 ‚ö�≈ p�c� ¨120¨000  U�œb� “ËU��� Ê√ sJL� sJL� w��«

 Æ U�UO��ô« s� ¡e�� W�d� 270.000 ?� —ÒbI� U�
 W�UGK� W�O� W�U� w� w�Ë W�d� 70.000 w�«u� X�ÒbI�
 …dOBI�«  qLF�«   U�u�b�  vÒL��  U�  vK�  ‰uB�K�  VKD�
 ÆW�UD��«  Òb{  sO�Q��«  ‚ËbM�  s�  n�u�  ÊuOK�  s�  d��_
 ¨WLzUI�« qLF�« `z«u� s� ¡e� w�Ë ¨…b�U�L�« l�œ Òr�� YO�
 vK� «Ëd��√ s�c�«   U�dA�« wH�uL� dN�√ W�ö� Èb� vK�
 ”UM�« s� jI� dOG� r�� Æ…d�U� ·Ëd� V��� qLF�« „d�

ÆW�Ëb�« s� …b�U�L�« vIK� …—ÒdC�L�«
 s�  b�bF�«  w??�  W�ULF�«  hI�  v??�≈  ‚ö???�ù«   UOKL�   Òœ√
  U�UMB�«Ë  sO�—«eL�«  …U�UF�  r�UH�  v�≈  ÈÒœ√  UL�  ¨s�U�_«
 d�U��   ö??�b??L??�«  w??�  hIM�«  qJA�  Ê√  sJL�  ÆW??O??z«c??G??�«
 r�C�  Z�R�Ë  WOL�UF�«  WO�«—e�«   «œ«b???�ù«  vK�  WO�U{≈
 qFH�U� √b??� Íc???�« ¨w??�«—e??�« ŸU??D??I??�« `??�??�√ Æ¡«c??G??�« —U??F??�√
 r� ÆW??�U??A??� d??�??�√ ¨…d??O??�_«  «u??M??�??�« w??� ÷U??H??�??�ô« w??�
  «¡«d�≈  Èu�  ÊU??�Ëœ—√  VO�  V�—  fOzd�«  W�uJ�  c���
 W��M�U�  ‰U??�??�«  u??�  U??L??�  ŸUDIK�  Èb??L??�«  …d??O??B??�  WO�D�
 ŸUDIK� UN�«¡«d�≈ W�uJ��«  e�— ¨Èd�_« œUB��ô« ŸËdH�
 e�eF�Ë  ÂU��«  œ«u??L??�«  œ«dO��«  vK�  ÿUH��«  vK�  w??�«—e??�«
 …—b??� s??� r??�d??�« v??K??�  «œ—«u??????�« ‰ö???� s??� ¨ U??�Ëe??�??L??�«

Æœö��« w� W�FB�« WKLF�«  UO�UO��«
 ¡«dA�«  W�uN�   Òœ√  w{UL�«  bIF�«  s�  ‰Ë_«  nBM�«  w�

 W�FB�« WKLF�« d�u�Ë Æq�«b�« w� ÃU��ù« s� Îôb� Ã—U��« s�
 œ —u��� v???�≈  U??O??�d??�  X??� Òu??�??�  ¨œ«d??O??�??�ô« v???�«  W??B??O??�d??�«
 l�Ë  ¨Ê«u??O??�??�«Ë  —UC��«  ÃU��ù  ÂU��«  œ«u??L??�«Ë  w�«uLK�
  œ«“  ¨2014  ÂU�  w�  WO�M�_«   öLF�«  —UF�√  ŸUH�—«  ¡b�
  ö�bL�« p�c�Ë …œ—u��L�« WO�«uO��«Ë WO�«—e�«  U��ML�«
 d��√  X���√   ôü«Ë  W�dA��«   «bO�L�«Ë  …b??L??�_«  q��
 œ«“Ë  w??�«—e??�«  ŸUDI�«  q�UA�  r�UH�  v??�≈  ÈÒœ√  UL�  ¨WHKJ�
 W�“√ dO�Q� X�� d��√ qJA� XFH�—«Ë ¨¡«cG�« —UF�√ r�C�

Æ2018 w� WKLF�«
 Î «œ—u���Ë W�“UD�« t�«uH�«Ë —UC�K� Î «—ÒbB� UO�d� X�U�
 «u���√ W�c�_« w��M� s� b�bF�« ÆWO��e�« —Ëc��«Ë »u��K�
 W�ËdJFL�«Ë  oO�b�«  ÃU��ù  œ—u��L�«  `LI�«  vK�  ÊËbL�F�
 b�—u�  w??�   U??�«d??D??{ô«  ÒÊ√  wMF�  UL�  ¨Èd???�√   U��M�Ë
 W�UM�  w�  WKDF�  o�«d�  v�≈  ÍœR�  Ê√  sJL�  ÂU��«  œ«uL�«
 ¨WO�«—e�«   ö�bL�«  —UF�√  w�   «œU�e�«   —U??�√Ë  ÆW�c�_«
 wAH� q�� v�� „«d�_« sO��ML�«  oK� ¨ «œ—«Ë UNM� dO��Ë
 ”U�√ vK� 19• W��M� —Ëc��« —UF�√ XFH�—« YO� Æ¡U�u�«
 12•Ë ¨…bL�_« —UF�√ w� 18• W��M� …œU�“ UNOK� ¨ÍuM�

 ·ö�_« w�
 —«dI�« ŸU??M??� ÊU??� u??�  v�� ¨U??�Ë—u??� W???�“√ b??F??�Ë Âu??O??�«
 ÃU��� ¨w??K??�??L??�«  ÃU???�???�ô« w???� Î U???�b???� Òw??C??L??K??�  s??�Òb??F??�??�??�
 W�uJ� ‰«e� ô sJ� W�Ëb�« s� r�œ v�« ÊuOK�L�« Êu�—«eL�«
 Òb�� dO�«b� vK� U�eO�d� V���  «œUI��ô ÷ÒdF�� ÊU�Ëœ—√
 ¡U{—S�  Òr�N�  UN�√  Ëb��  ¨sO��UM�«  Ê«bI�  s�  Î U�u�  Æ…u�H�«
 ¨ÃU��ù«  ¡U??O??�≈  s??�  Îôb??�  œ«d??O??�??�ô«  ‰ö??�  s??�  sOJKN��L�«

Æd�B�«Ë X�u�« VKD�� Íc�« d�_«
 W�œU�  dzU���  VO�√  uN�  UO�d�  w�  Ê«dOD�«  ŸUD�  U�«  
 UNLEF� w� w�Ë  «—UDL�« wKGA�Ë Ê«dOD�«  U�d� qL�
 —UD� `??�??�√ Æ’U???�???�«Ë ÂU??F??�« s??O??�U??D??I??�« s??O??�  U???�«d???�
 W�œUB��ô«  Á«Ëb�  ‰u�  Î «dO��  Îôb�  ·d�  Íc�«  ¨‰u�MD�«
 q�d�√  ØÊU�O�  w�  qLF�«  √b�  Íc�«Ë  w�O��«  ÁdO�Q�Ë  t�HK�Ë
 dzU���«  w�   U�uF�Ë  WL�  q�UA�  s�  w�UF�  2019
 w�Ëb�«  Íu??�??�«  qIM�«  œU??�??�ô  Î U??I??�Ë  Æ¡U??�u??�«  V���  WO�UL�«
 h��  ÊuOK�  65.5  w??�«u??�  gO�  q��  ÒÊS??�  ¨©IATA®
 w�  UL�  ¨Ê«dOD�«  W�UM�  vK�  bL�F�  r�UF�«  ¡U��√  lOL�  w�
 ÊuOK�  2.7  UNMO�  s�  ¨W�UO��«Ë  dH��«  q��   U�UD�  p�–
 ÊU� Íc�« X�u�« w� ¨r�UF�« d�� Ê«dOD�«  U�d� w� WHO�Ë
 d��  s�d�U�L�«  s�  dO��  œ«b??�√  v??�«  ‰u??�u??�«  UNO�  ·bN�«
 œUL��ôU�  ¨ UOMOF���«  cM�  ŸUDI�«  l�u�  Ê√  bF�Ë  ¨UO�d�
 W�dC�« X�√  «—UI�« sO� ‚dD�« ‚d�H� bM� UO�d� l�u� vK�
 X�√  YO�  —UDL�«  ÁU�U�  Íc??�«  dOBI��«  qLJ�  wJ�  WOzU�u�«

Æ UF�u��« s� Òq�√ ÕU�—_«
 ¨WO�d��«  W�u��«  ◊uD��«  WKJO�  …œU??�≈  XÒL�  b??�  X??�U??�Ë
 vIK�  sJ�  ÆÆV�U�_«  »U�d�«  sO�  W�U�  ¨UN�u�  XF�ËË
 ÂUF�« sO�UDI�« sO� W�«dA� ÁƒUM� Òr� Íc�« ¨‰u�MD�« —UD�
 Ø”—U�  cM�  œU��«  R�U���«  √b�  ¨…b�b�   U�d{  ¨’U��«Ë
 WFC�  v��  W�dA�«  ÒdL���  Ê√  `�dL�«  dO�  s�  Ëb��  ¨—«–¬

Æ…b�U�� ÊËœ dN�√
 Î «œU�  Î U{UH��«  V����  U�b�Ë  V�U�_«  ÕUO��«  …—U��
 s�  »dI�  U�  UO�d�  w�  W�UO��«  W�UM�  ŸUD�  w�  qLF�  –≈
 ¨œö��«  w??�  W�ULF�«  w??�U??L??�≈  s??�  •  6  Ë√  ¨h??�??�  w�uOK�
 v??�œ_«  Òb??�??�«  l??�b??�  W�UD��«  Êu??�U??F??�  s??�c??�«  X??M?? Ò�√  W�uJ��«
 W�ö�  Èb??�  vK�  W�UD��«  Òb??{  sO�Q��«  ‚ËbM�  s�  —u�ú�
 d��√  …dI�√  ÂÒbI�  r�  ¨…d�F�L�«   U�dAK�  W��M�U�  U�√  ÆdN�√

 Æ÷ËdI�«  öON��Ë Vz«dC�«  öO�Q� s�
 bOF�  v??K??�  W�UO�K�  Î U??F??zU??{  ÎU??�U??�  2020  ÂU???�  d��F�
 ¨Ê«dOD�«  V�U�  v�≈  ¨X�U�  w��«  ¨WOL�UF�«  W�UO��«  W�UM�
 s� ÆÆW??C??�U??� Òq??E??� p???�– b??F??� q??�U??J??�« w??�U??F??�??�«  ôU??L??�??�«
 WKB�«   «–   U�UDI�«  w�  WLO��  —«d??{√  ÀËb??�  l�u�L�«
  U�UDI�«  p�c�Ë  W�«—e�«Ë  WOz«cG�«   U�UMB�«Ë  qIM�«  q��
 ÊuJ�  Ê√  sJL�  ô  Æs�d�U�L�«   U�UO��«  wÒ�K�  w��«  WO�dH�«
 Î «dE� W�UO��« W�UMB� Î U�ö� Áb�Ë UO�d� w� wK�L�« VKD�«
 VKD�« vK� dO�� Òb� v�≈ Ê«bL�F� UN�—b�Ë UNI�«d� r�� ÒÊ_
 s� ÊuOK�L�« ÊuJKN��L�« v�U� ¨p�– vK� …Ëö� Æw�—U��«

 ¡U�u�« ¡«d� s� q�b�«Ë nzU�u�« Ê«bI�
 —UOK� 30  w�«u� w{UL�« ÂUF�« w� XII� b� UO�d� X�U�
 w��«Ë  ¨W�FB�«  WKLF�«  s�  WL�U��«   «œ«d??�ù«  Ác�  Æ—ôËœ
 Ê“«u�Ë  œö�K�  WO�—U��«  …—U���«  e��  qOKI�  vK�  b�U��
 ÷UH��«  q�  w�  ¨dD�K�  Êü«  W{dF�  ¨Í—U??�??�«  »U���«

ÆÍe�dL�« pM�K� WO�M�_«  UO�UO��ô« w� oKIK� dO��
 W�UO��«  ŸUD�  `��  …œU�ù  Î UDD�  WO�d��«  W�uJ��«  lC�
 WKLF�«   «bzUF�  ÍuO�  —bB�  u??�Ë  ¨¡U??�u??�«  s??�  —dC�L�«
 å…b�b��« WOFO�D�«ò mOB�« sJ�Ë ¨d�F�L�« œUB��ö� W�FB�«
 bIK� Æw�UO��« ŸUDI�« –UI�≈ v�≈ v�d� ô b� W�U�ù«Ë dH�K�
 »e��  Î «b�b�  ÎU�U��—«  WD��dL�«  e�«dL�«  Ác??�  »U��√  √b??�
 e�«dL�«  `��  …œU�S�  W�Ëb�«  Êu��UD�  r�U��«  WOLM��«Ë  W�«bF�«
 rEF�  ÆW�U�u�«  ◊Ëd�  œUL��«Ë  sOJKN��L�«  VK�  q�√  s�
 w�M�_«  bIM�U�  ÷Ëd??�  Â«b���«  d��  XOMÔ�  o�«dL�«  Ác??�

ÆWO�d��« WKLF�« q�UA� XL�UH� ¡U�u�« —«dL��« l�Ë
 w��« ‰«u�_« œ«b� q�√ s� ÷ËdI�« Ác� »U��√ `�UJ� 
 w�  Î «e�d�  450  U�œb�  m�U��«  ‚ Òu���«  e�«d�  ÆU�u{d��«
 WOLM��«Ë W�«bF�«  »e� …b�UI�  …eÒOLL�«  WL��«  X���√ UO�d�
 ¡e�� UO�d� ¡U��√ w�  dA��« YO� Î̈ U�U� 17  dL��« w��«
 U�œb� mK�� ¨ÂuO�«Ë ÆW�uJ��« UN�F�� w��« ¡UM��« …dH� s�
 Æœö��« ¡U��√ lOL�  w�  436  Ë  U�b�Ë  ‰u�MD�«  w�  125
 Êu�UF� rN�d� 2016  ÂU� cM� WO�d��«  …dOK�«  WLO� ÷UH��«

ÆWO�M�_«  öLF�« ·d� —UF�√ w� W�œU� dzU�� s�
 s� uJA� å”U��√ò X�U� ¨UO�d� v�≈ ”ËdOH�« ‰u�Ë q��
 sJL�  s�c�«  X�d��ù«  d��  sOFzU��«  s�  åW�œU�  dO�  W��UM�ò
 s� w�U��« ”ËdOH�« W�“√ ÒÊ√ Ëb�� ÆVz«dC�« s� «u� ÒdN�� Ê«
 q�U� h�� sO�ö� 10  w�«u� l� UO�d� „d�� Ê√  — ÒdIL�«
 p��Ë√ s� b�bF�« ÒÊ√ u� oKIK� …—U�≈ d��_« d�_«Ë ¨qLF�« s�
 ¨W�Ëb�« s� WO�UL��« WODG� ÊËb� «uK� rNHzU�Ë «ËbI� s�c�«

ÆW�U�u�« dO�«b� –U��«Ë qLF�« v�« …œuF�U� Êu��UD� p�c�

!?π°üa ΩCG π°Uh ..É«°ShQh ájQƒ°S

*n�u� d�“ ˝
 Âö�ù« qzU�Ë UN� XL��√  U��d���«Ë  öOK���«Ë d�—UI��«  s� qO�Ë ¨dNA�« W�«d� cM�
 Ê≈  q�  ô ¨w??�Ë— –  Í—u� ·ö� vK� e�d��  UNO� WL�b�«  …œUL�«Ë ¨UNM�Ëö� ·ö��« vK�
 —UA�  sO�OzdK�  åwB�A�«ò  W�U�  w�  ·ö��«  l{Ë  Òb�  d??�_«  rO�C�  v�≈  XF�  d�—UI�
 Ê√ ‰UH�≈ ÊËœ s� ÒqJ� W�U��« rO�C� s� Î U�UL� bOF� l�«u�« ÒÊ√ dO� ¨sO�u� dOL�œö�Ë b�_«

ÆoOLF�« ·ö��« nI� qB� ô ¨uJ�u�Ë oA�œ sO� UL�— Î UM�U�� „UM�
 nK��«  Ê«Ë  jI�  ·d??�_«  X�O�  UO�Ë—Ë  W�—u�  lL��  U�  ÒÊ≈  ¨‰uI�«  w�  Î «d�  l�c�  ô  –«
 s� Y�b��« ‚UO� w� WLN� Ëb��  UODF� bM� ·u�uK� …—Ëd{ …d�«c�« ‘UF�≈ UMN� ¨VO�d��«
 ¨b�“√Ë œuI� WF�—√ cM� WO�O�«d��« UN�Q� eÒOL�� sO��Ëb�«  U�öF� ¨UO�Ë—Ë W�—u�� sOHOK�
 ÊuJ� ¨tCOIM� Ë√ d�_ ULNMO� vI�u�« …ËdF�« qB� W�uN� …dJH� Z�Ëd��« oDML�« dO� s� p�c�
  U�U�Ë `�UB� oOI�� UN�b� ULO� w�O�«d��« UN�U�√ uJ�u�Ë oA�œ sO�  U�öF�« WMO�

ÆULNOKJ� WOzUM�
 ÊU�  UN��Ë  ¨WO�Ëd�« –  W�—u��«   U�öF�«   U�öF�«  dL�  1944  ÂU�  v�≈  œuF�  Î̈ UO��—U��
 v�≈Ë  ¨w��dH�«  q��L�«  s�  W�—u�  ‰öI��U�  ·«d??�??�ô«  v??�≈  ‚UÒ���«  w�UO�u��«  œU??�??�ô«
 dO�c��« ÊUJL� WOL�_« s�Ë ¨sO��Ëb�« U�KJ� WO�U�uK�œ oMF�« WD�— s�  c�√  U�ö� fO�Q�
 k�U� q�«d�« fOzd�« rK�� bF� ô≈ dO�� qJA� U�œu� uI� r� sO��Ëb�« sO� W�öF�« …—U�� Ê√
 Î UO�U��≈ Î UH�u� W�öF�«  dL�√  «uM� Àö� bF�Ë ¨1970 ÂU� W�—u� w� WDK��« bO�UI� b�_«
 Îö�U� Î «—Ëœ w�UO�u��« œU��ô« VF� UN��Ë ¨1973  d�u��√ Ø‰ ÒË_« s�dA� »d� w� Î «b�b��Ë
 fO�Q� d�� W�UO��« w� Á—UL� w�Ë√ Íc�« d�_« ÆÎ U�dJ�� W�—u� r�œ ‰ö� s� Î «d�R� q� ô

Æt��d� j�Ë_« ‚dA�« W�œUF� sL{ WK�U� W�Ëb� W�—u�� W�UJ�
 »u�M�  w�  «d??�√  s�  UL�  åœË—U??�??�«  W�z«—Ë  oMF�«  WD�—ò  Ê√  vK�  jI�  q�b�  ô  Î UH�√  d�–  U�
 ånOH��«  dO�ò  t??�“Ë  t�  ÊU�  åÍœUB��ô«  q�UF�«ò  Í√  ÂU??�—_«  q�UF�  ¨sO��Ëb�«  sO�  W�öF�«
 w�  W�U�  ¨tL��  q�Q�  Ê√  q��  w�UO�u��«  œU??�??�ô«Ë  W�—u�  sO�  W�öFK�  l�U�L�«Ë  Î U??�ö??�≈
 ¨1975 ÂU� cM�  √b� ¨WOM� W�d�� UN�√ Î U�UL� „—b�  UOMO�UL��« v��Ë  UOMOF���«Ë  UOMO���«
 Í—U���« ÊËUF��«  UO�UH�« d�� bF� U� w�  —uD�Ë ÆÆ…b�  ôu�u�Ëd�Ë  U�UH�« v�≈ …bM���
 s� d��√  cOHM� UO�Ë— …b�U�L�Ë r� YO� ¨1993  ÊU�O� w� WF�uL�«  wMI��«Ë ÍœUB��ô«Ë
 WD��Ë  YF��«  WD��Ë  ¨WOzU�dNJ�«  W�UD�«  bO�u��   «dH�«  b�  WD��  UNM�  Î̈ U�ËdA�  sO��
 ÕöB��«Ë  Íd??�«   U�ËdA�Ë  W�“UG�«Ë  WODHM�«   UD�L�«  s�  b�bF�«Ë  W�—«d��«  s�dA�
 WO�UO�u��«   U��RL�«Ë   U�dA�«  UN��b�  w��«  WÒOMI��«  …b�U�L�«  X�L�  b�Ë  ¨w??{«—_«
 —UL���«Ë Î U�“U�Ë Î UODH� Î «d�� sO�L��« W�«d� dH�Ë ·UA��U� W�—u��« jHM�« W�dA� WO�Ëd�«
 ‰œU���« f�ô YO� ¨W�—u�� w�dA�« ‰ULA�« Âu�� vK� Î UC�«— Î UODH� ÎöI� sOF�—√ s� d��√
 ‰«R��« ÷dH� UM�Ë Î̈ U��dI� —ôËœ Í—UOK� t�LO� U� w{UL�« bIF�« d�«Ë√ sO��Ëb�« sO� wFK��«
 WO�Ëd�«  …b�UI�«  qJA� ¨¡UM� ÊËœË W�U��� ¨w�Ëd�«  —UEML�«  w� W�—u�� WOL�√  Í√  ÆÆt�«–
 WO�Ëd�«  …b�UI�«  UN�uJ� ¨W�—u� w� w�Ëd�«  œu�u�«   UOK�� “d�√  ¨WOK�U��«  ”u�d� w�
 tJKL� UL� ÎöC� Î UO�U� UO�Ë— w{«—√ Ã—U�Ë ÎôË√ «c� j�u�L�« d���« vK� åWK�UH�«ò …bO�u�«
 ¨d��√ W�UC� WLO� UNODF� U�Ë ¨ÍdJ�F�« `KDBL�« w� dO�J�U� n�u� w�O�«d��« bF� s�
 jO�L�«Ë  dL�_«  d���«  v�≈  »d�  s�Ë  W�d��  ‰u�u�«  W�d�  WO�Ëd�«   «uI�«  wDF�  UN�√
 w� WO�Ëd�« …b�UI�U� Î «b�√ ”UI� ô W�—u� »d� ”u�d� w� WO�Ëd�« …b�UI�« Î «–≈ ÆÆÆw�K�_«

Æd�U�� qJA�Ë l��ùU� UNHF{ vK� q�b� w��« dz«e��«
 s�“  Èu�  U�bM�  åsO�  s�  sOK�—  V�U�  ‚öLF�«ò  WO�UO�u��«  UN�G�B�  UO�Ë—  p�c�
 œU��≈Ë  W��«b�«  ÁUOL�«  v�≈  ‰u�uK�  oz«d�Ë  q��  s�  Y���«  v�≈  X�—U�  ¨sO��K�  ådOJ��«ò
 t�b�Ë  UO�Ë—  t�ÒML�  U�  ÆÆåsO�öJ�«  W�uH�  ÚÊ«Ë  WO�U�uK�b�U�  ÚÊ≈  ¨UN�  e�dL�Ë  “UJ�—«  ◊UI�
 ‚dA�« w� WO�Ozd�« U�UCI�« w� qB� WLK� UN� ÊuJ� Ê√ b�d� UO�Ëd� ¨s�¬ d�FL� W�—u� w�

 ÆW�—u� W�«u� s�  œ«—√ U� ÊU�Ë ¨ ÒqJ� j�Ë_«
 sJL� ô UL� Î U�UL� ¨W�—u� v�≈  W�U�� X�O� UO�Ë— ÒÊ≈  UNO� ‰uI�«  sJL� ô  UODF� Ác�
 Î UO�Oz—  Î UHOK�  uJ�u�  w�  Èd�  oA�b�  ¨UO�Ë—  ÁU��  U�b�  vK�  i�I�  W�—u�  ÒÊ√  fLN�«
 ÆuJ�u� l� å¡UH��«ò  vD� vK� dO�� oA�œ ÒÊ√  Î UIKD� Ëb��  ôË WJzU� WOC� s� d��√  w�
 s�_«  fK��  w�  u�O�  W�—Ë  U�b�  w�  q�  ¨w�Ëb�«  Õd�L�«  vK�  …d�U�  W�Ëœ  X�O�  …dO�_«Ë
 ¨p�c� ¨s�bO�« l�U�√ œb� s� d��√ W�—u� tM�  œUH��« U� u�Ë Î̈ ULz«œ Î «uC� UN�uJ� ¨w�Ëb�«
 Èu��� vK� …dO�c�« Ÿ«u�√ Èu�√ sJ� r� ÚÊ≈ Òr�√ UN�b� ¨dJ�F�« WO�U� s� Íu� nOK� UO�Ë—
 ¨W�—u�  tM�  bOH���  Íc�«  d�_«  ¨Õö�K�  w�Oz—Ë  rN�  œ—u�  t�«  ÊuOFK�  bO�d�  ÊËœ  r�UF�«
 UN�Q�  s�  U�  Î UI�U�  U�d�–  UL�  W�—u��  Î UO�U�√  Î U�œUB��«  Î UL�«œ  d��F�  UO�Ë—  Ê√  s�  ÎöC�
 a�—U��« «c� UM� ÁdNE� U� bF� oDML�« s� qN� ÆfHM�Ë ‘UF�≈  U�d�� Í—u��« œUB��ô« Òb�
 Ê«Ë UO�Ëd� U�dN� W�—u� d�b� Ê√ ¨sO��Ëb�« sO� n�U���« s� …—c��L�«  U�öF�« s� q�uD�«

øW�—u� s� UO�Ë— vK���
 ÂU� v�≈ œuF� ¨ÂuO�« å—u�H�«ò Ê≈ ‰uI�  U�u�Ë  d� ¨uJ�u�Ë oA�œ s� Î U��d�Ë Î «bOF�
 ŸUL��« WK��L�« ”bI�« w� ÓbI Ô� YO� ¨w{UL�« Ê«d�e� s� s�dAF�«Ë l�«d�« Î «b�b��Ë Î̈ U��dI�
 ÁdC� ŸUL��ô« ÒÊ√ ULO� ô W�ËUIL�« —u�L� ôË W�—u�� ‚d� r� åwKOz«d�≈ò w�dO�√ w�Ë—
 Òw�uI�«  s??�_«  —UA���  Êu��u�  Êu??�Ë  Òw�ËÒd�«  s??�_«  fK��  fOz—  nO�Ëd�U�  ÍôuJO�
 lL� ¡UIK� Î U��R� ÊU�Ë ¨wKOz«d�ù« Òw�uI�« s�_« fK�� fOz—ò  U�� s� dOzU�Ë Òw�dO�_«
 V�«d� b�U�Ëœ Òw�dO�_« fOzd�« w{UL�« uO�u� Ê«d�e� s� s�dAF�«Ë s�U��« Í√ sO�u� bF�
 UJ�Ëd��«  ŸUL��«  ÆÆÆ„«c??�¬  s�dAF�«  W ÒL�  ¡UM�√  WÒO�U�UO�«  U�U�Ë√  w� sO�u� dOL�œö� Òw�ËÒd�U�
 ÂU� bF� W�—u� XK�œ w��« WÒO�M�_«  « ÒuI�« »U���« …—ËdC� qÒ�L� ‚UH�ô f Ò�√ ”bI�« w�
 fLO� œÒb� w�U��« u�U� Ø—U�√ lKD� w�Ë ¨V�«d� fOzÒd�« qH�� dO� w� ÁœÒœ— U� «c�Ë ¨2011
 s� WÒO�M�_«  « ÒuI�« »U���« …—Ëd{ v�≈ …u�b�« W�—u�� ’U��« w�dO�_« ÀuF�L�« ÍdHO�
 w� sLJ� ÊUDOA�« Ê_Ë ¨WÒO�ËÒd�«  « ÒuI�« ¡UM���«Ë åWÒO�dÒ��«Ë WÒO�«d�ù« ≠ WÒO�dO�_« å¨W�—u�
 q�  ‰«R��«  ÕdDO�  ¨W�—u�  s�  tK�«  »e�Ë  UN�«d�≈  ÆÆÎ «bO�  W�U�d�«  Ê«d�≈   √d�  ¨qO�UH��«
 ?� Îô“UM� X�Òb� uJ�u� ÎöF� q�Ë ø`{«Ë qJA� ÂuO�« ÁœuM� cOHM�� √b� ÂU� q�� ”bI�« ŸUL��«
 bO��« tK�« »e� ÂU� sO�_ WO�UF�« W�NK�« rNH� nO� r� ¨w�«d�ù« e�dL��« ’uB�� åqOz«d�≈ò
 ‚ËbM� ÒÍ√ w� ø»U??�—ù« vK� dBM�«  q�� W�—u� s� Ãd�� s� Ê«d??�≈  ÒÊQ� tK�«  dB� s��
 e�dL��« s� WO{«— dO� WIOI��« w� uJ�u� q� øl{u� Ê√ tK�« dB� bO��« W�U�d� Ób�—√ b�d�
 ÒÊ≈  ‰uI�«  UMOK�  q�  øULNMO�  ‚dH�«  U�Ë  wKF�  Â√  wKJ�  u�√  Î̈ô“UM�  X�Òb�  w�U��U�Ë  w�«d�ù«
 UM� œuF� p�– Òq� øW�U�� Òb�A� W�ËUIL�« —u�� ULO� ¨»U�—ù« W��UJ� —u�� w� qB� ÎU�ÒbB�
 ÃËd��« b�UAL� Î U�d� rN�b�√ ÊËdO�� „d� UN��Ë ¨ÊUM�� s� Í—u��« gO��« ÃËd� s�“ v�≈
 Í—u��« œ—UL�« ÒÊ≈ ‰uI�«Ë WIO�b�« tKO�UH�� Áb�d� w�ö�ù« —«œ«d�«  U�U�  dÒL�� w��«

 ÆÆt�—U� w�Ë ÊUM�� w� Èu�√ X���√ W�—u� ÒÊ√ bF� U� w� `C�O� ¨ÂeN�«Ë Î̈ UF�d� Òd�
 Î U�u� Î U�ö� ÒÊ≈ ‰uIK� wCH� ¨W�uM��  U�U��« s� Y�� d�—UI� l�Ë vK� t�« ÆÆX�U��« vI�O� 
 UO�Ë—Ë W�—u� s� Òq� ÒÊ√ v�≈ W�b�« —«b� ¨UNOK� ¡UM��« Òr��Ë UO�Ë—Ë W�—u� sO� t��z«— Òr�A�
 b� ÂuO�« q�U� U�Ë ·«b�_« w� WOK�UJ�Ë `�UBLK� WO�œU�� W�ö� ¨Èd�_« w� UN��U{  b�Ë
° Òo�UD��« b� rNH�«u� ÊuJ� Ê√ V�� ¡UHK��« ÒÊ≈ ‰U� s� r� ÆÆd��√ ô dEM�«  UN�Ë w� Î UM�U�� ÊuJ�

ÆlOL�K� …bzUH�U� œuF� b�  U�UO�Ë —UJ�√ œ«dO��ô …—Ëd{ Èƒd�« ·ö��«
W�—u� WO�U��*
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 (1¢U áªàJ) ... IOƒ©∏d ô«HGóJ
 (1¢U áªàJ) ... ájQƒ°Sh ¿ÉæÑd

äÉªàJ 8

 UNKOJA� r� w��« ¨…b�b��« WO�uONB�« W�uJ��« XKB�
 ¨u�UOM�� sO�UOM� ¨w�U��« ¡«—“u�« fOz— sO� ‚UH�« W�O��
 WI��« vK� ¨f��U� wMO� ¨“iO�√ ≠ ‚—“√” n�U�� rO�“Ë

ÆX�OMJ�« q�� s�
 t�  ŸUL��«  ‰ö??�  ¨X�OMJ�«  w�  Î «uC�  73   Òu??�Ë
 ¨35?�«  WO�ö�zô«  W�uJ��«  vK�  W�œUBL�«  `�UB�  ¨f�√

ÆÎ U�zU� 46 W{—UF� q�UI�
 sO�UOM�  Ëb??F??�«  W�uJ�  f??O??z—  d���«  ¨‚U??O??�??�«  w??�Ë
 …œUO��«  oO�D��  ÊU???�  b??�  X??�u??�«ò  Ê√  ¨f???�√  ¨u�UOM��
 ¨åqOz«d�≈ò  ÷—√  ¡U��√  q�  vK�  w�uONB�«  Êu�UI�«Ë

ÆÁdO�F� V��
 ÂU�√  W�uJ��«  VOBM�  »UD�  ‰ö??�  ¨u�UOM��  ‰U??�Ë
 q� vK� WO�uONB�« …œUO��« ÷dH� Ê«Ë_« Ê¬ò ¨X�OMJ�«
Æt�u� =b� vK� ¨åWO��—U� WOKL� ÊuJ�� Ác� ¨UMM�Ë ¡U��√

 t�_  Âö��«  “eF��  …uD��«  Ác??�ò  Ê√  u�UOM��  È√—Ë
 w�  sOM�u��L�«  ·ô¬  ÊQ�  WIOI��«  vK�  t�O�Q�  sJL�
 ‚UH�«  Í√  s�  ¡e��  rNM�U�√  w�  ÊuI�O�  WO�dG�«  WHC�«
 ¡UC�√Ë  sOOMOD�KH�«  vK�  V��ò  t�√  v�≈  Î U��ô  ¨åÂö�K�

Æåp�c� «u�d�F� Ê√ »dF�« X�OMJ�«
 åœuJOK�«ò  »e???� r??O??�“ ÷d???� ¨t??�??H??�  ‚U??O??�??�«  w???�Ë
 rC�  YO�  ¨WI��«  qOM�  X�OMJ�«  vK�  W��U��«  t��uJ�
 fO�Q� cM� 35 W�uJ��« w�Ë d�“Ë VzU� 16Ë Î «d�“Ë 36

Æw�ö��ô« ÊUOJ�«
 b�F� …bK� ¨f�√ Î «œb�� ‰ö��ô«  «u� XL���« ¨p�– v�≈
 e�«u��U� UNK�«b� lOL� XIK�√ U�bF� sOM� »d� »uM�

ÆW�dJ�F�«
 s� Î «œb� X�ËU�  ôUI��« WKL� ‰ö��ô«  «u� XÒM�Ë
 ÍbM��«  vK�  d��  ¡UI�S�  tO�  t��A�  sÒL�  Î U���  ÊU�A�«
 ¡«u�  s�  ©Î U�U�  21®  ‰UG�≈  s�  XOL�  VO�d�«  w�uONB�«
 …bK�  w� t�√— w� …—U�� o�d� VO�√ Íc�«  åw�ôu�ò
 u��  q��  tK�I�  v�≈  ÈÒœ√  U�  ¨WO�dG�«  WHC�«  ‰UL�  b�F�

ÆŸu��√

 WFL��«  b�F�  …b??K??�  XL���«  ‰ö??�??�ô«   «u???�  X??�U??�Ë
 WKL�  XM Ò�Ë  ÆÊuOMOD�KH�«  UN�  ÈbB�  YO�  ¨w{UL�«
 s�  Î «œb??�  fOL��«  XKI��«  X�U�  U�bF�  …b�b�   ôUI��«

ÆU�œuM� b�√ q�I� WOHK� vK� …bK��« w� ÊU�A�«
 sOOMOD�K�  ÊU??�??�  4  V??O??�√Ë  q??H??�  b??N??A??�??�«Ë  «c???�
 w� ‰ö��ô«  «u� l�  UN�«u� ‰ö� w{UL�« ¡UF�—_«

ÆqOK��« w� —«uH�« rO��

 ‰eF�«  Ê√  ¨qO�UL�≈  r??�œ√  ‚«d??F??�«  w??�  WOL�UF�«  W�B�«  WLEM�  q�L�  d���«
 …d�U��  …—Ëd??{  vK�  Î «b�R�  ¨U�Ë—u�  WN�«uL�  bO�u�«  q��«  u�  åwI�UML�«ò

Æ”ËdOH�«
 ¨WK�IL�« ÂU�_« ‰ö� tIO�D�� ¡b��« `�dL�« wI�UML�« ‰eF�«ò Ê≈ ¨qO�UL�≈ ‰U�Ë

Æåt�zU�� dNE�� sO�u��√ ‰ö� t�_ bO�u�« q��« q�L�
 w��«Ë  ¨W�B�«  …—«“Ë   «¡«d�≈  l�  Î U�UL�  oH��  WOL�UF�«  W�B�«ò  Ê√  ¨·U{√Ë
 ‰«u���«  dE�  ÷d�  s�  b�  ô  ¨…dB��«Ë  œ«bG�  w�  o�UM�  X�  œu�u�  oKF��
ÆåU�Ë—uJ� Î «—R� X���√ UN�_ ‰UFH�«Ë jAM�« `�L�« ¡«d�≈Ë b�√ WFO�D� ¨UNOK�

 …d�U��  r��  r�  «–≈Ë  ¨bO�  qJA�  dO��  Èd�_«  o�UML�«  w�  —u�_«ò  ∫l�U�Ë
 ÍœR��Ë  …—uD��«  vN�ML�  `�B��  UN�S�  ¨w�B�«  ‰eF�U�  W�uLAL�«  o�UML�«

Æåo�UML�« w�U� W�U�≈ v�«
 h�� WMO� n�√ 50 u�� ‰u�Ëò v�≈ ¨‚«dF�« w� WOL�UF�« W�B�« q�L� —U�√Ë
 Ê√ V�� sJ� ¨o�UML�« Ác� w� l�d��« `�L�« ¡«d�≈ w� b�U��� w��« Íd����

ÆåÈd�_« o�UML�« ÍbF� ô v�� q�UJ�U� ‰eF�
 vK�  W�U{S�  ¨2089  ¡UHAK�  q�UL�Ë  ¨U�Ë—uJ�  W�U�≈  3193  ‚«dF�«  q��Ë

ÆW�U� 117 …U�Ë

ø««æ«£°ù∏ØdG ¿ÉÑ°ûdG ≥ëH ä’É≤àYG á∏ªM ò qØæjh kGOóée óÑ©j Ió∏H ºëà≤j q»fƒ«¡°üdG ∫ÓàM’G

º°†dG Iƒ£N »a ô«°ùæ°S :áeƒµëdG ≈∏Y ábOÉ°üªdG ∫ÓN ƒgÉ«æàf

:¥Gô©dG »a záq«ªdÉ©dG áë°üdG{

ÉfhQƒc á¡LGƒªd qπM ≥WÉæªdG ∫õY
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 V���  ¨UNO�≈  WODHM�«  t�«—œUB�  UL�  ¨U�Ë—Ë√  s�  t�«œ—u��L�  WH�UC�
 ULMO�  ¨fK�«d�  …UHB�Ë   ËdO�  Q�d�  s�  q�  Ád�u�  ÊU�  UL�  t�—U��
 WL�{  ÎU�u�  d��  UL�  ¨WHO�u�«  ÁcN�  WO�UF�«  œ—«u??L??�«  ÊUM��  d��
 wI�Ë  ¨r??�_«  UN�u�  ‚«dF�«  ÊU�  w��«  WO�UMB�«Ë  WO�«—e�«  t�U��ML�
 Ê≈  ÊUM��  w�   UOHA��L�«Ë   UF�U��«Ë  ·—UBL�«  ‚u�  s�  ‰«R��«
 w��«  W�—u�Ë  ¨‚«dF�«Ë  W�—u�   U�U�Ë   «œUB��«  r�b���  sJ�  r�
 ULN�U���  ‚«dF�«Ë  ÊUM��  w�  …dOIH�«Ë  vD�u�«   UI�D�«  bBI�  qJA�
 W�U{≈ ¨w�UL��«Ë wz«c� s�√ qJ� UN�U�U���Ë ¨U�œUB��ô d�uD� qJ�
 ÊuO��dH�«  Z���  r??�Ë  ¨ULNMO�  wLJ��«  w??�«d??G??�??�«  j??�«d??�«  UN�uJ�
 PA�√  s�  ULN�  ¨j�«d��«  «c�  WÒOL�√  „«—œù  Î «bN�Ë  Î U��Ë  ÊuO�UD�d��«Ë
 …b Ò�uL�«  WKLF�«Ë  ¨j�u�L�«  vK�  w�«dF�«  jHM�«  j�Ë  ¨b�b��«  pJ�

ÆW�d�AL�«  `�UBL�U�  ·d�  U�  UNF�Ë  ¨W�—u�Ë  ÊUM�K�
  U�“_« s� Ã—U�L�« s� ‚«dF�«Ë W�—u�Ë ÊUM�� w� ‘UIM�« d�J� ≠
 vK�  bK�  q�  UN�U���   «¡«d??�≈  „UM�  bO�Q��U�Ë  ¨WM�«d�«  W�œUB��ô«
 ô  ÷uNMK�  W�ËU��  Í√  Ê√  u�  l�U�  Õu{u�  t�u�  V��  U�  sJ�  ¨…b�
 ¨ ÒÍœUB��ô« b��L�« ÂuNHL� —U���ô« œ— vK� W�ö��« Ê«bK��« w� f�Q��
 WDI�Ë ¨qAH�U� UNOK� ÂuJ�� ¨X�uJ�«Ë Êœ—ú� l�Ò�� Ê√ t� sJL� Íc�«
 w�  ¨W�—u�  UNM�  d Ò�Q��  s�  ÊUM��Ë  ‚«dF�«  s�  W�U��  …uD�  W�«b��«
 bIFM�  Àö��«  ‰Ëb�«  sO�   U�uJ��«  ¡U�ƒ—  Èu���  vK�  WLI�  …u�b�«
 ¨w�«dF�«  jHM�«  »u��√  qOGA�  r���   «—«d??�  Î «—u??�  c���Ë  ¨œ«bG�  w�
 ¨Àö��«  ‰ËbK�  WOM�u�«   öLF�«  œUL��U�  Í—U���«  ‰œU���«  jOAM�Ë
 s�ü«  —u�F�«  ◊Ëd�  sO���Ë  X�e�«d��«Ë  …—U���«  Âu�—  iOH��Ë
  UJ��  j�—Ë  wzU�dNJ�«  j�d�«  oOI��Ë  ¨œËb��«  d��  œ«d�_«Ë  lK�K�
 U�Ë  ¨—«d??I??�  tKF�  sJL�  UL�  dO�J�«Ë  ¨WOK��  “u??�d??�  ÍuK��«  n�UN�«

Æ—«dI��ô«  W�UM�  vK�  …uI�  fJFM�

 d�� W??O??�ü«  ö??�u??�??�??�«  vK� Áb??�  l??{Ë ‰ö??� s??�
 ¨…dO�  3200  dF��  UNz«d�Ë  ‰«u??�_«  qI�   U�d�
 qLFK� bL� q� ¨ÊUM�� ·dB� ÁcHM� r� Íc�« ‚UH�ô«Ë
  «—ôËb�«  s�  b�eL�«  aC�  t�UO�  s�  Îôb��  t�JF�
 Î U�����  WFH�d�  —UF�Q�  UNM�  œu�uL�«  V���  ÂU�
 t�√ Ëb�� ¨·dB�« dF� ŸUH�—« s� …dO�_« W�uL�U�
 l�  s�«e��U�  ¨ÂuO�«  s�  oO�D��«  l{u�  l{uO�
 …“U�≈  W��uL�  WB�dL�«  œ«dO��ô«   UOKL�  q�uL�
 …—«“uK�  Î UI�ô  `O��  ¨œUB��ô«  …—«“Ë  s�  œ«dO��«

ÆWO�U�_«  lK�K�  lO�L�«  —UF�Q�  bOI��«  W��«d�
 Èd??�– W??�??�U??M??� X??�U??� w??�U??O??�??�« b??O??F??B??�« v??K??�
 dO�JK�  WO�UO��«  n�«uLK�  Î U�«uM�  ¨—U??�√  17  ‚UH�«
 w�UFL�«   œUF��« w��«  ¨ UOB�A�«Ë »«e�_«  s�
 t�ËU�  Íc�«  ‰c�«  ‚UH�«Ë  ¨‰ö��ô«  WK�dL�  d�F�«Ë
 ÊËUF��U�  ÊuOIOI��«  …œUO��«  »U��√  t�  ÈÒbB�Ë
 t�u�  sOO�UM�K�«  ‰UC�   b??�U??�  w��«  W??�—u??�  l??�
 bM� Èd???�c???�«  w???� n??�«u??L??�«  X??H??�u??�Ë ¨‰ö???�???�ô«
 W�öF�«Ë  ¨W??�ËU??I??L??�«  —UO��  p�L��«  bO�Q�  WOL�√
 ÊUM�K�  XII�  WOzUM��  ¨W??�—u??�  l??�  WO�O�«d��ô«
 w�uI�«  Í—u???�???�«  »e???�???�«  —b?????�√Ë  Æ—U???B???�???�ô«
 WN�«u�  v�≈  tO�  U�œ  W��UML�U�  Î UH�u�  w�UL��ô«
 —UO��  p�L��«Ë  ¨fHM�U�  ÍQ??M??�«Ë  œU??O??�??�«  ÂU???�Ë√
 sO�  W�öF�U�  V�ö��«  l�—UA�  i??�—Ë  ¨W�ËUIL�«
 vK� WO�Ëœ  «u� dA� l�—UA� d�� W�—u�Ë ÊUM��

ÆœËb��«
 l�U��«  ÒÊ√  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  sK�√Ë
 tM�  YF�M�  ÂËRA�  ‚UH�«  a�—U�  1983  —U�√  s�  dA�
 WO�UM��  WLG�  t�FÒ�Ë  b�Ë  ¨W�UO��«Ë  ‰c�«Ë  d�P��«  `z«Ë—
 w�uONB�«  ‰ö��ô«  »«d�  X��  „«cMO�  XKJA�  WL�U�
 qÒJ�  U�  ¨t�«¡ö�≈Ë  ‰ö��ô«  «c�  ◊ËdA�  Î «–UH�≈Ë  ¨ÊUM�K�
 ‚UH�ô«  ◊UI�S�  ô≈  ÊUM��  UNM�  hÒK���  r�  ¨ Ì—U??�  WL�Ë

Æw�uI�«  tzUL��«Ë  ÊUM��  W�u�  bO�Q�Ë  ¨ÂËRAL�«
 ÊUO�  w�  WOL�  sF�  åw�uI�«ò  w�  Âö�ù«  bOL�  XH�Ë
 «c� ◊UI�≈ Ê√ v�« ¨—U�« 17  ‚UH�ô 37  ?�« Èd�c�« W��UML�
 W�ËUI�  Ê√Ë  ¨t�O�H�Ë  ÊUM��  rO�I�  jD��  jI�√  ‚UH�ô«
 XKF�Ë  ÊUM��  …b�Ë  XMB�  w��«  w�  Ád�œË  ‰ö��ô«
 WN�«uL�  Ÿœd�«  W�œUF�  ÷d�  vK�  Î«—œU??�  ÎU�u�  Î «bK�  tM�
 W�ËUIL�U� p�L��« u� »uKDL�« ÊS� p�c�Ë ÆÍœuNO�« ËbF�«
  «u�b�«Ë   ôuIL�«  qJ�  ÍÒbB��«Ë  Î̈U�ö�Ë  Î«—UO�Ë  ÎU�N�
 åtHF{  w�  ÊUM��  …u�ò   ôuI�  s�  U�œöO��«  r��  w��«
 …œU�≈  ·bN���  w��«Ë  ¨åfHM�U�  ÍQM�«ò  Ÿb�Ë  åœUO��«òË

Æb�b� w�UO� —U�√ 17  ÃU��≈
 Òr�  sO�ËUIL�«   UO�C�Ë  W�ËUIL�«  —UO��ò  ∫l�U�Ë
 t��«d�  ÊUM��  œUF��«Ë  ¨w�UO��«  —U�√  17  ‚UH�«  ◊UI�≈
 …—Ëd??{  vK�  œÒbA�  p�c�Ë  ¨w�uI�«  Á¡UL��«Ë  t��u�Ë
 t�b�u�  ÎU�u�Ë  ÊUM��  s�  ÎU�U�œ  W�ËUIL�«  ZN�  aO�d�
 d�UM�  ÒÊ√  Èd�Ë  ¨WO�uI�«Ë  WOM�u�«  t�«—UO��  ÎU�O���Ë
 w�  W�ËUIL�«Ë  VFA�«Ë  gO��«  WO�ö��  WK�L�L�«  …uI�«

Æå U�b���«  q�  WN�«u�  w�  ÊUM�K�  sOB��  q�U�
 sO�  WO�Ëœ   «u??�  dA�  v??�«  iF��«   «u??�œ  Ê√  È√—Ë
 Ã—bM�Ë  ¨W�u�A�Ë  W�uL��   «u�œ  w�  ¨ÂUA�«Ë  ÊUM��
 t�_  ÊUM��  UNN�«u�  w��«   U�b���«Ë  ◊uGC�«  ‚UO�  w�
 w�  ÍœuNO�«  ËbF�«  vK�  t��ËUI�Ë  t�F�Ë  tAO��  dB��«
 l�  lO�D��«  vK�  WO�dF�«  WLE�_«  iF�  o�U���  X�Ë
 W�Q�L�«  WOHB��  ÊdI�«  WIH�ò  w�  ◊d�M�Ë  ¨ËbF�«  «c�
 WO�dO�_«   U�uIF�«  Ê√  Âö�ù«  bOL�  b�√Ë  ÆWOMOD�KH�«
 s�  ¨WHK���  l??z«—–Ë  s�ËUMF�  ÊUM��  vK�  ÷dH�  w��«
 Ÿ—«e� d�d�� vK� rÒLB� u�Ë ¨t�«—UO�Ë t��«u� w� ‰b��
 t�œUO� W�UL� vK�Ë ¨d�G�« W�d�Ë U�u�dH� ‰ö�Ë UF��

ÆWÒO�«ËbF�«  ŸUL�_«Ë   U�UN��ô«  s�  t�«Ëd�Ë
 …œU�≈  s�  »U�œ  ÊU��  W�uJ��«  fOz—  sK�√  ¨p�–  v�≈
 Íd�“Ë  q��  s�  qO�UH��«  sKF�  Ê√  vK�  ÎUÒOze�  bK��«  `��

ÆWO�d��«Ë  WOK�«b�«
 W??�—«“u??�«  WM�K�«  ŸUL��«  bF�  WLK�  w??�  »U??�œ  b??�√Ë
 W�UL�  UM��u�Ë√ò  Ê√  WÒO�uJ��«  U�«d��«  w�  åU�Ë—u�ò?�
 `{Ë√Ë  ¨å U�œUL�«  vK�  dB�M�  UM�O�U��≈Ë  ”UM�«  …UO�
 Âb�  W�O��  —uE�L�«  w�  lI�  Ê√  U�b�  Ÿu��√  q��ò  Ê√
 UM�U��  bIHM�  UM�√  s�  U�— Òc�  b�Ë  o�UML�«  iF�  Â«e��«
 q�«dL�«  v�«  U�bOF�  Ê√  sJL�  Íc�«  dE��«  l�—  ‰U�  w�
 WK�d�  w�  s��ò  »U�œ  ‰U�Ë  Æå¡U�u�«  wAH�  s�  v�Ë_«
 WK�u�  …d�H�  b�L��  U�Ë—u�  W�“√  Ê_  W�U��Ë  …dD�

ÆåWOK�dL�«  WD��«  v�«  Î «œUM��«  bK��«  `��  bOFM�Ë
 X�U�  ‰UH�ù«  s�  4?�«  ÂU�_«  …d��  ‰ö�ò  t�√  v�≈  XH�Ë
 w�  ¡UI��«  w�  UM���Ë   U�u�H�U�  W�B�«  …—«“Ë  ‚d�
 ‰«e�  ôò  ∫·U??{√Ë  Æå¡U??�u??�«  wAH�  s�  W��U��«  WK�dL�«
 …Ë—c�«  U�“ËU��  UM�_   U�U�ù«  œ«b�√  ŸUH�—«  s�  sOIK�
 ‚ö�ù«  s�  W��UM�«  W�œUB��ô«  W??�“_«  V���Ë  v??�Ë_«

ÆåsO�d�GL�«  …œu�  s�  W��U��«  WK�dL�«  ‚öD�«Ë
 sO�  „d�AL�«  rOOI��«ò  Ê√  v�«  å¡UM��«ò  —œUB�  X�H�Ë
  ¡U�  ÂUF�«  ‰UH�ù«  …d�H�  WOK�«b�«Ë  W�B�«  Íd??�“Ë
 ‰U�L�«  W�U�«Ë  sOM�«uL�«  Â«e��«  WN��  ÎUO���  WO�U��≈
 —UA��«  W�b�  ¡«u��ô  WOM�ô«  …eN�ô«Ë  W�B�«  …—«“u�
 W�{u�  ¨åwFL��L�«  XKH��«   ôU�  iF�  W�O��  ¡U�u�«
 sO�UBL�« ’U��_« b�b�� s� XMJL� W�B�« …—«“Ëò Ê√
 «uJ��«  s�c�«  ’U��_«Ë  UNO�  ÊËb�«u��  w��«  o�UML�«Ë

 ‰e�Ë  ’U��ô«  ¡ôR�  d��  vK�  XKL�  w�U��U�Ë  rNF�
 UL�  ÆåUN��U�S�  t��AL�«   ôU??�??�«Ë  o�UML�«  iF�
 …—ËdC�  œUB��ô«  d???�“ËË  WOK�«b�«  d??�“Ë  rOOI�  ÊU??�
 bOI��«  l�  dDH�«  bO�  »«d��«  l�  W�—U���«  ‰U�L�«  `��
 W�U�—  l�Ë   U�UL�  l{Ë  ULO�  ô  WOzU�u�«   «¡«d�ùU�
 lLI�  œ ÒbA��U�  WÒOM�√   U�uKF�  bO�Q�  l�  …œbA�  WOM�«
 Æå…dO�  ÊuOKLK�  UN�LO�  qB�  d{U��  dOD��Ë   UH�U�L�«
 sO�d�GL�« iF� o�ö� WOM�_« ÈuI�« Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë
 WOM�_«  ÈuI�«  X�U�Ë  Æ Òw�B�«  d���«  Â«e��ô  sOH�U�L�«
 ¨‰u���«  dE�  —«dI�  sOH�U�L�«  j�C�  UN�«¡«d�≈  XK�«Ë
 l� oOI��K� WO�C�« œ«d��u�Ë« vK� f�√ Î «e�U� X�U�√Ë

ÆW�UF�«  W��F��«  —«dI�  «u�e�K�  r�  s�c�«   «—UO��«  wIzU�
 r�U�  r�U�  Æœ  d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  uC�  ‰U??�Ë
 W�UF�«  W��F��«  W�U�Ë   «¡«d???�ù«ò  Ê√  v??�«  å¡UM��«ò?�
 U�—U�≈  w�  —u�_«  XOI�Ë  wFL��L�«  w ÒAH�K�  Î «b�  XF{Ë
 w�  l{u�«  j�{  w�  —«dL��ô«  V��  sJ�Ë  ¨wFO�D�«
 w�  q�b�Ë  wAH��«  l Ò�u�  v??�«  œuF�Ë  XKH��«  œuF�  ô
 bOF�«  q��  U�  Ÿu��√  s�  ·u��«  Ê√  W�U�  dD�√  WK�d�
 d�√  s�  p�–  t�d��  b�  U�Ë  ‚«u�_«  t�ö�  r�œe��  Íc�«

Æåw�K�
 œb�  w�  ¡U�u�U�   U�U�ù«  s�  b�eL�«  nAJ�  ¨p�–  v�«
 Ê√  ¨åÂö??�û??�  WOM�u�«  W�U�u�«ò   œU??�√Ë  Æo�UML�«  s�
 ”ËdOH�U�  t��U�≈  X���  U�U��  …bK�  s�  gO��«  w�  ÎU�bM�
 …dGA�  vHA���  w??�  ‰e??F??�«  ÕU??M??�  w??�  Ád??�??�  r??�Ë
 WO�u�d��« ÷«d�_« W�O�� W�U�≈ s� bO�√  UL� Æw�uJ��«
 U�K�  w�  w�uJ��«  w�«d�«  tK�«b��  —u��b�«  vHA���  w�
 w�  ÎUC�√  qLFK�   dC�  b�  X�U�  w��«  ¨åÆÕÆÃò  …—u��b�«
 XzUH�«  fOL��«  Âu�   UO�I�«  w�  Âö��«  …bO�  vHA���
 dO�«b��«  –U��«  vHA��L�«  …—«œ«  s�  v�b��«  Íc�«  d�_«
 lOL�  Â«e�≈Ë  ¨UN�  sOJ��L�U�  `z«u�  œ«b�≈  WN��  ¨W�“ö�«
 ZzU��  —uN�  sO�  v??�≈  ¨w??zU??�u??�«  d���U�  sOD�U�L�«

 ÆåÎUF�d� UN�  ÊuFC�O� w��«  PCR  ?�«   U�u��
 …b�b�  W�U�≈  17  qO���  WO�ö�«  —œUB�   œ—Ë√Ë
 mK�Ë  lDOI�«  …b�b�  …bK�  w�  X�d�√  w��«  ’u�H�«  d�≈
 WOM�u�«   UOKLF�«  W�d�  XMK�√Ë  ÆÎUB��  126  U�œb�
  ôU�  9  qO���  w�uO�«  U�d�dI�  w�  À—«u??J??�«  …—«œù
 5Ë  Æ911  v�≈   U�U�ù«  œb�  lH�dO�  ÊUM��  w�  …b�b�
 ôË  Æs�b�«u�  4  q�UI�  ¨ÊUM��  w�  sOLOIL�  œuF�   U�U�≈
 156  ?�   U�U�ù«  …—«b�  w�  d�dI��«  V���  s�L�«  ‰«e�
 ¨«b�F�  w�  79  ¨Ê«Ëd��  w�  89  ¨ ËdO�  w�  137  ¨W�U�

Æ—UJ�  w�  60Ë  ÍdA�  w�  73
 wLN�  bL��  bOLF�«   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d�“Ë  —b�√Ë
 s�ô«  ÈuI�  W�UF�«  W�d�bL�«Ë   UE�U�L�«  v??�«  …d�c�
 q�bF�  ‰u??�  ÂUF�«  s�ú�  W�UF�«  W�d�bL�«Ë  wK�«b�«

ÆUN�UH�≈Ë  W�—U���«Ë  WO�UMB�«   U��RL�«  `��  XO�«u�
 ÂUF�«  …—Ëœ  ¡UG�≈  »Ëc�L�«  ‚—U�  WO�d��«  d�“Ë  sK�√Ë
 o�Ë  UN�Ëd�  qJ�  W�UF�«  W�u�U��«   U�U���ô  2020
 Òr�O�  ∫l�U�Ë  Æ¡«—“u�«  fK�L�  g�UM��  …œÒb��  j�«u{
 rOKF��«  ¡UN��«  bF�  UOKF�«  ·uHB�«  v�≈  …c�ö��«  lO�d�
 ”UM�«  Õ«Ë—√  vK�  ÿUH��«ò  Ê√  »Ëc�L�«  d���«Ë  ÆbFÔ�  s�
Æåq�IL�« w�«—b�« ÂUF�« w� ÁU�d�� U� ÷ÒuFM�Ë WÒ�u�Ë√

 b�u�«  sO�   U??{ËU??H??L??�«  qLJ���  ¨p???�–  Êu??C??�  w??�
 ÊQ� w� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� wK�L� l� w�UM�K�« wL�d�«
 bIF�Ë  ¨W�uJ��«  UN�F{Ë  w��«  ÍœUB��ô«  w�UF��«  WD�
 s�  W�—UAL�  u�bOH�«  WOMI�  d��  w�U��«  ŸUL��ô«  ÂuO�«
 W�u��« s� VÒOG� Íc�« W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U�
 qO�UH��U�   U�uKFL�«  V���  W�ö�  ÕdAO�Ë  Æv�Ë_«
 W�œUB��ô«  ŸU??{Ë_«  s�  ÁdE�  WN�Ë  WIO�b�«  ÂU??�—_«Ë
 w�  «u�Òb�  Íe�dL�«  ·dBL�«  wK�L�  Ê√  ÎULK�  ¨WO�UL�«Ë
 ‚ËbMB�«  b�u�   UODF�Ë   U�uKF�  ‰Ëô«  ŸU??L??�??�ô«
 W�uJ��«Ë  W�—uNL��«  w�z—  wK�L�   UODFL�  WH�U��
 fJF�  sO�dD�«  sO�  ·ö??�??�«  fJF�  U??�  ‰U??L??�«  d??�“ËË
 WÒ�œUB��ô«  WD��«  vK�  ·dBL�«  r�U�  ÷«d��«  Á—Ëb�

ÆWÒO�uJ��«
 n�uL�«  ÂU??�??I??�«ò  Ê√  v??�«  å¡U??M??�??�«ò  —œU??B??�  dOA�Ë
 r�bI� WN�� bIM�«  ‚ËbM� —«d� vK� ÎU�K� d�RO� w�UM�K�«
 w�  Í√—  s�  d��√  œu�Ë  v�«  XHK�Ë  ¨åÊUM�K�  Â“ö�«  r�b�«
 t�b�Ë  W�—uNL��«  fOz—  q�L�  „UMN�  Æw�UM�K�«  b�u�«
 fOz—  q�L�  v�«  W�U{≈  WO�uJ��«  WD��«  vK�   UEÒH��
 ·dBL�«  q�LL�  d�¬  Í√—  „UM�Ë  ‰UL�«  d??�“ËË  W�uJ��«
  ôu�  bNA��   U{ËUHL�«ò  Ê√  `{u�Ë  ÆåÍe�dL�«
  «b�U�L�«  U�√  …bIF�Ë W�U� ÊuJ��Ë dN�√ v�«  Òb�L��Ë
 WO�U�  ◊Ëd�  UNI�«d��  WF�œ  q�Ë   UF�œ  vK�  w�Q���
 UNOK�  ÒdBÔ�  w��«  ◊ËdA�«  pK�  “d??�√Ë  ¨åWO�UO�  UL�—Ë
 ·d�  dF��  w��—b�  d�d��ò  —œUBL�«  V���  ‚ËbMB�«
 ŸUDI�«  WKJO�  …œU�≈Ë  ÂUF�«  ŸUDI�«  WKJO�  …œU�≈Ë  —ôËb�«
 ¡«d�� —c� q�UIL�« w� ÆåVz«dC�« iF� ÷d�Ë w�dBL�«
 q�  w�  …b�b�  Vz«d{  ÷d�ò  s�  ÊuO�U�Ë  Êu�œUB��«
 V�«ËdK� WOz«dA�« …uI�« —u�b�Ë ÍœUB��ô« ‘ULJ�ô« «c�

 ÆåW�—U���«   U�dA�«Ë   U��RL�«  ŸU{Ë«  Íœd�Ë
 tM�  Íd??�  tO��  w�UOM�«  fK�L�«  fOz—  —«Ë“  qI�Ë
 w�  w�UM�K�«  n�uL�«  ÂU�I�«  s�  t�U�e�«  å¡UM��«ò?�
 n�uL�«  …b�Ë  v�«  ÎUO�«œ  ¨bIM�«  ‚ËbM�  l�   U{ËUHL�«
 ◊Ëd�  sO�Q��  w�UM�K�«  b�uK�  w{ËUH��«  n�uL�«  W�uI��
 ÆœUB��ô«  –UI�ù  ‰«u�√  vK�  ‰uB��«Ë  ÷ËUH��«  ÕU��
 ¡«“≈Ë  WK�d�  Í«  w�  UM�U��  Ê√  Íd??�  fOzd�«  ·U??{√Ë
 Î «dOA�  ¨åwK�«b�«  n�uL�«  …b�u�  UM��—UI�  u�  WOC�  Í«
 ◊uGC�«  WN�«uL�  ÊUM��  UN{U�  w��«   U{ËUHL�«  v�«
 …b�u�  W�d���«Ë  W�d��«  œËb��«  Ÿu{uL�  WO�—U��«
 ÁcN�Ë  U??M??�œ«—≈  ÷dH�  Ê«  UMFD��«  wK�«b�«  n�uL�«

 ”U??�√  UM�b�u�  ¨dB�M�  Ê√  ÎU??L??z«œ  lOD���  …b??�u??�«
 Æå ULKL�«Ë   U�“_«  q�  w�  UM�«—UB�«Ë  UM�U��

 ·dB�  w�   UOKLF�«  d�b�  qO��  ¡ö�≈  —U�√  p�–  v�«
 WKLF�U�  V�ö��«  WLN��  ·u�uL�«  Ê«bL�  Ê“U??�  ÊUM��
 w�UL�«  ÂUF�«  w�bL�«  Ê√  ULO�  ô  ¨…b�   ôƒU��  WOM�u�«
 bIM�U� V�ö��« rN� tO�« t�Ë b� ÊU� rO�«d�≈ wK� w{UI�«
 ÆWFH�d�  —UF�Q�  sO�«dB�«  s�  —ôËb??�«  ¡«d??�Ë  wM�u�«
 l�  rO�«d�≈  w{UI�«  ŸUL��«  sO�  s�«e��«  ÎU��ô  ÊU??�Ë
 ·d�  dF��  ÿu�K�  ÷UH��«Ë  W�ö�  ÷U�—  r�U��«
 s�  q�  ‰ƒU��K�  u�b�  U�  ÆÊ«bL�  qO��  ¡ö�≈Ë  —ôËb??�«
 X�� W�ö� l�b� wCI� nKL�« «c� w� XKB� U� W�u��
 w�  ÊË—Ëb�  ¡«—bL�  XÒL�  w��«  WOzUCI�«   UI�öL�«  jG{
 r�� q�UI� —ôËb�« ·d� dF� iH�� q�b��« q�UI� tJK�

 ønKLK�  rO�«d�≈  w{UI�«
 å¡UM��«ò?�  ÊULOK�  u??�√  bO�Ë  œ  w�UL�«  dO���«  XH�Ë
  U�—UCL�«  d��  —ôËb??�«  ·d�  dF��  V�ö��«ò  Ê√  v�«
 Ê_  ¨·dB�«  dF�  vK�  dO�Q��«  …œËb��   «—U??J??�??�ô«Ë
 ¨‚u��«  s�  —ôËb??�«  `A�  sLJ�Ë  p�–  s�  bF�√  WKJAL�«
 —ôËb??�«  aC�  œ—«u???�  W??�Ëb??�«  b��  r??�  UL�U�  w�U��U�Ë
 s�œ—u��L�«   U�U�  sO�Q��  ‚u��«  w�  …dO��   UOLJ�
 ¨å—ôËb??�«  ·d�  dF��  ÎUF�«d�  bNA�  s�  sOO�UMB�«Ë
 w�Ë —ôËœ —UOK� 70 ÊUM�� ·dB� w� dzU���« bM� ÎUH�u��
 u�«  b�√Ë  Æå—ôËœ  —UOK�  80  ?�«  mK��  ‚uH�  w��«  ·—UBL�«
 ·—UBL�«  w�  …œuIH�  sOO�UM�K�«  lz«œË  Ê√  vK�  ÊULOK�
 ô  «–UL�  ô≈Ë  ¨ÁdONE�  ·—UBL�«  ŸUD�  ‰ËU��  U�  fJF�

 ørNFz«œË  lz«œu�«  »U��«  ¡UD�ù  ·—UBL�«  —œU��
 ÎU�u�K�  ÎU{UH��«  q��  —ôËb??�«  ·d??�  dF�  ÊU??�Ë
 d��√  t{UH��U�   UF�u�  l�  3600  v�«  ‰Æ‰  2400  s�
 sOO{UL�«  sO�uO�«  w�  XFH�—«Ë  Æ‰Æ‰  3200  œËb�  v�«
  UF�u�  bF�  ¡«œu��«  ‚u��«  w�  —ôËb??�«  lO�   UOKL�
 ÆWO�UM�K�«  …dOK�U�  ÕU??�—√  oOI���  p??�–Ë  ¨t{UH��U�
 dF� w� ¡ËbN�«  Ê√  v�«  å¡UM��«ò?�  WO�UO� —œUB�  —U�«Ë
 l�  wzUCI�«  Âe��«  Ê«  vK�  d�R�  ‚«u??�ô«  w�  ·dB�«
 √b�  WOM�u�«  WKLF�U�  sO��ö�L�«  sOH�uL�«Ë  sO�«dB�«

 ÆÁ—UL�  w�R�
 åd��«  wM�u�«  —UO��«ò  fOzd�  w�U�B�«  dL�RL�«  “d�Ë
 s�  n�«u�  WK�K�  sLC�  Íc??�«  qO�U�  Ê«d��  VzUM�«
 r�U��  ÎU�U��  UM ÒN�Ë  UM�√ò  v�«  XH�  YO�  ¨WHK���  U�UC�
 lMI�  »«u??�  ÊËœ  W�u�L�«  ‰«u??�ô«  ‰u�  ÊUM��  ·dB�
 UM�e�Ë  ¨W�U���«  ÊËœ  WO�UL�d�  oOI��  WM�K�  UM��U�Ë
 Î«—U��≈  UM�Òb�Ë  n��L�«Ë  ÊUM��  ·dB�  ÂU�√  Ÿ—UA�«  v�«
 ÊQ�  »«u�  Èu�  W�O��  ÊËœ  „Òd��K�  eOOL��«  ÂU�  w�bL�
 `�UB�  UO�UO�  öL�  d��F��  ÂU�—_«Ë  ¡UL�ôU�  W�U�ô«

Æåd�¬ vK� o�d�
 ô  ÁU��«  s�  d��√  w�  qzU�—  qO�U�  n�«u�  XKL�Ë
 —UO�  fOz—Ë  Íd�d��«  bF�  fOzd�«  s�  q�  v??�«  ULO�
 ‰uOH�«Ë  ¡U�dNJ�«  nK�  wH�  ¨WO��d�  ÊULOK�  …œd??L??�«
 sÒO��  tÒ�√  u�  wzUM��«  Âd��«ò  Ê√  qO�U�  nA�  ‘uAGL�«
 w��«  w�U���  …d�“u�«  bNF�  q�UFL�«  »Òd�  ‰uO�  „UM�  Ê√
 Ê«  sÒO��Ë   EDF  U��d�  ¡U�dN�  s�  Î «d�dI�  X�K�  X�U�
 UN�Ëd�  bF�  v��  Ÿu{uL�«  XI�ö�  ¨‰uOH�«  u�  V���«
 «u�ËU�  U�bM�Ë  ¨¡UCIK�  t�K�Ë«Ë  t�HA�Ë  …—«“u??�«  s�
 Æå UIOI���«   √b??�Ë  Î «—U��≈  —UÒO��«  Â Òb�  ¨WÒOCI�«  WLKL�
 ôË åŸu{uL�« WLKLÓK�  UMF� j Ò�u�� ‰ËU�� «b� U�ò ∫‰U�Ë
 Êü« v�� ¨ U�uKF� tO�u�� UMOK� jGC� Ê√ ‰ËU�� b�√
 ¨W�UO��U�  UMOK�  sO�u���  ”U�√  nO�u��  ¨WÒLN�  dO�
 ô  UMF�  lHM�  s�ò  t�√  ·œ—√Ë  ÆånKL�«  w�  W�u���  ÂuIM�
 U�uÒ����  «–«ò  ¨rJ�d�  Ë«  rJ�Ò���  ôË  rJ�e�d�  ôË  rJK�uN�
 w�UO��«  »dI�«  VKD�  UM�  ‰UB�ô«  «uH�Ë«  åU�uÒ����  U�  Ë«
 s�  s�M�  W�u��  œU��«Ë  nKL�«  s�   uJ�K�  W�UL��«Ë
 uC�  XH�  q�UIL�«  w�  ÆåW�u��  ÍQ�  `L��  s�Ë  q�b�
 w�u�eHK� Y�b� w� sOL� «dO� …œdL�« w� w�UO��« V�JL�«
 s� b�√ ÒÍQ� UMK�L� sL� Ë√ å…œdL�«ò s� ÒÍ√ qB�« ÊuJ� Ê√

Æ¡U�dNJ�«  nK�  w�  W�U�uK�  Òd��«  wM�u�«  —UO��«
 bF�  o�U��«  W�uJ��«  fOz—ò  Ê√  v�≈  qO�U�  XH�Ë
 Ê«  w�UOM�«  fK�L�U�  åt�U��  WLEF�  ‰U??�ò  Íd�d��«
 WD��«  cOHM�  UMFM�ò  UM Ò�√  w�  …bO�u�«  ¡U�dNJ�«  WKJA�
 «uF�—  Âu??O??�«Ë  Æå…b??�«e??L??�«Ë  bJM�«  V���  2010  WM�
 60  Ë  50  Ë  40  w�  …—U���«  Ê«  Êu�uI�  «Ë√b�Ë  …b�UMLK�
 ¨å—UON�ô«Ë  ÂUF�«  s�b�«  V��  w�  UNÒ�√Ë  —ôËœ  —UOK�  65Ë
 W�uJ��« Ê√ t��� ¡U�dNJ�« e�� Ê√ w� WIOI��«ò Ê√ È√—Ë
 ”U�√  vK�  ¡U�dNJ�«  ◊«uKO�  dF�  XO���   —Òd�  94  WM�
  —Òd� ‰Ëd���« dF� lH�—« U ÒL�Ë ‰Ëd���« qO�d� dF�� 20§
 ÒdL��«  «cJ�Ë  …—U���«  r??�œË  ¡U�dNJ�«  dF�  l??�—  Âb??�
 s�  rÒKJ�  s�  ‰ ÒË«  UM�  …—«“u??�«  UMLK��«  U�bM�Ë  Æl{u�«

Æå¡U�dNJK�  q�U� q� sL{ s� W�dF��«  …œU�“
 WO�bL�«  WM�«uL�«  W�Ëœ  v�«  ‰UI��ô«ò  v�«  qO�U�  U�œË
 nO�Q�Ë  ¨WÒOB�A�«  ‰«u�ú�  b Ò�u�  Êu�U�  œUL��«  d��
 V���Ë —u��b�« V��� WOHzUD�« ¡UG�≈Ë ŒuOA�« fK��

ÆåtOK�  oH��Ë  œ Òb��  Z�U�d�
 ∫‰UI�  ¨W�—u�  vK�  ÕU�H�ô«  —UO�  v�«  qO�U�  ‚dD�Ë
 fOK�  ¨W�—u�  vK�  ÕU�H�ô«  …—Ëd{  s�  rÒKJ��  U�bM�ò
 X�U�  W�—u��«  W??�“_«  ÒÊ_  ¨—«u��«  s��  Èu�  WÒOHK��
 t���  …œU??�≈  UMOK�Ë  U�œUB��«  ‚UM��«  »U��√  r�√  b�«
 Æåd�bB��«  »«u�«  `��Ë  UN�ö�  s�  w�dF�«  UMIL�  ÁU��U�
 fOK�  ¨w�dAL�«  ‚u��«  s�  rÒKJ��  U�bM�Ëò  ∫ÎUHOC�
 W�—u�Ë  ÊUM��  Í√  ‚dAL�«  Ê_  q�  WÒ�dBM�  WÒOHK��
 u�Ë  ÍuO��«  UM�U��  u�  ¨sOD�K�Ë  Êœ—ô«Ë  ‚«d??F??�«Ë

ÆåV�dI�«  w�UI��«  U�ƒUC�  u�Ë  U�œUB��ô  Wzd�«
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ÆUN�u�œ åqOHO�uO�«ò ?� Òo�� ôË W�U� „ö�√ w� W�UI� UN�uJ�
 tK�«  »e� ÒÊQ�  åqOz«d�≈ò w� b�«e�� „«—œ≈  l� À«b�_«  Ác� s�«e��
 bF� ÊUM�� w� t��UJ�Ë t�FL�Ë t�u� rOEF� w� …dO�_« W�Ëü« w� `��
 W��— ÕUC�« Èd�√ WN� s�Ë ¨WN� s� WIO�œ a�—«u� t�ö��«  u��
 V�«d�  …—«œ≈  jD��  l�  ‚ËU���«  w�  WOKOz«d�ù«  WO�UO��«  …œUOI�«
 Ê«d�≈  …d�U��  w�  œÒbA�K�  åU�Ë—u�ò  W�zU�  ‰öG��«  v�«  w�«d�«
 W�—u�Ë  ‚«dF�«  w�  W�ËUIL�«  Èu�  ULO�  ô  ¨UO�¬  »d�  w�  UNzUHK�Ë

ÆWK��L�« sOD�K�Ë ÊUM��Ë
 WHO��  w�  nA�  Êu�UHO�  ‚U����  o�U��«  wKOz«d�ù«  dOH��«  
 r�UF� u� …dO�ô« …d�H�« w� ÁbNA� U� Ê«ò ©2020Ø5Ø14® ån�—UF�ò
 qzU�Ë iF� s�ËUM� w�Òb� UL� ULNF�«d� fO�Ë tK�« »e� –uH�Ë …u�
 ‰U� w� ¨t�« ÎUC�« —U���ô« w� c�Q� Ê« V�u��� U� WOKOz«d�ù« Âö�ù«
 »e� ·dB� X�� ÊuJO� ¨q�I��L�« w� åqOz«d�≈ò b{ »d� Ÿôb�«
 W�dJ��  W�d��  «u����«  s�c�«  sOK�UIL�«   öOJA�  v�«  W�U{ùU�  tK�«
 Ãö� w� …b�U�LK� WLN� WO�� W�uEM� ¨W�—u� w� ‰U�I�« s�œUO� w�
 s�  W��  UN�√  u�  UL�  U�Ë—u�  W�zU�  t�  UN��U�√  t�uH�  w�  sO�UBL�«

Æå¡UL��«
 åqOz«d�≈ò  b�d�  ¨ÊUM��  w�  tK�«  »e�  …u�  r�UF�  l�  Í“«u��U�  
 ÍdJ�F�« q�«dL�« ÆW�dJ�F�«Ë WO�u�uMJ��« Ê«d�≈  «—b� r�UF� oKI�
 Ê«d�≈ò Ê« ©2020Ø5Ø14® åf�—P�ò WHO�� w� nA� ÊULKO� w�u�
  U�U���ô« ZzU�� dE�M� UN�√ qL��L�« s�Ë ©ÆÆÆ® dO�� d�B� l�L�� W�Ëœ
 Ò̀K���«  w�  U�œuN�  s�  wÒK���«  ÊËœ  s�  sJ�  ¨…b��L�«   U�ôu�«  w�
 Î «dL� ÕU�M� ¡UCH�« v�« XIK�√ ¨w{UL�« dNA�« wH� ÆåqOz«d�≈ò Íb��Ë
 vK� w�«d�O� Âu�� v�«  —œU� sO�u��√ q��Ë ¨f���K� ÎUO�UMD�«

ÆåqOz«d�≈ò w� ÁUOLK�  PAM�
 Èu�  w�UM��  …b��L�«   U�ôu�«  V Ò����  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  UL�
 w�«bO�  ∫s�bOF�  vK�  UN�N�U��  v??�«  —œU���  ¨WO�dF�«  W�ËUIL�«
 ¨åg�«œò rOEM� s� dE��« b� XF�— ¨w�«bOL�« bOFB�« vK� Æw�UO�Ë
  UE�U��  w�  W�dJ��   UOKL�  d�U�O�  ¨…—uD��  W�K�Q�  t??�œ ÒË“  q�

 o�UM� w� Í—u��« gO��« b{Ë ©—U��_«Ë „u�d�Ë v�U�œ® …Òb� WO�«d�
 ¡UMO�  w�  v��Ë  ¨Êœ—_«Ë  W�—u�  sO�  œËb��«  vK�Ë  ¨ «dH�«  w�d�
 sDM�«Ë Êö�≈ …«b� ÍdBL�« gO��« l� t�U���« åg�«œò œËU� YO�
 V�uL�  ¨qBH�«  åv�d�ò  ÌWO�dO�√  ÌW�O��  s�  U�œuM�  s�   U��  V��

ÆåqOz«d�≈òË dB�  «u� sO� ¨åbOH�«œ V�U�ò  U�UH�«
ødO�«b��« Ác� ¡«—Ë s� V�«d� …—«œ≈ wG��� «–U�

 ·«eM��«  ¨UN� ÒË√  ∫÷«d??�«  W�ö�  oOI��  v�«  ·ÒuA��  UN�√  `??�—_«
 W�ËUILK�   «u�  b�«u��  YO�  åqOz«d�≈ò   ?�  WDO�L�«  WO�dF�«  Ê«bK��«
 ÆUNO�  UN�«u�  ¡UI�≈  …—Ëd{Ë  U�dO�«  v�«  UN��U�  e�eF��  p�–Ë  WO�dF�«
 ¨UN��U�  ÆUNO�  WD�UM�«  W�ËUIL�«  Èu�  WOHB��  UNOK�  jGC�«  ¨UNO�U�

ÆWO�dO�_« W�K�_« s� b�eL�« ¡«d� v�« UN��U� oOLF�
 l�  R�«u��U�  ¨V??�«d??�  …—«œ≈  vF��  ¨w�UO��«  bOFB�«  vK�  
  «uI� eO�� Ìu�� vK� 1701 s�_« fK�� —«d� q�bF� v�« ¨åqOz«d�≈ò
 oI��K� ¨ÊUM�� »uM� w� ULO� ô ¨W�U��« „ö�_« ‰u�œ åqOHO�uO�«ò
 åW�U�—ò WLNL� UN�UO� ÊËœ ‰u�� W�ËUILK�  PAM� Ë√ d�UM� œu�Ë s�
 q�Q� p�c� ÆWK��L�« sOD�K�Ë ÊUM�� sO� œËb��« vK� —UM�« ‚ö�≈ n�Ë
 œu�Ë  qODF�  s�  åqOHO�uO�«ò  sOJL��  V�«d�  …—«œ≈  UL�  åqOz«d�≈ò
 q�UH�«  å‚—“_«  j��«ò  ‰u�  vK�  ULO�  ô  ¨ÊUM��  »uM�  w�  W�ËUIL�«

ÆWK��L�« sOD�K�Ë ÊUM�� sO�
 W�d�  “UN��«  V�«d�  …—«œ≈  ‰ËU��  ¨÷«d??�_«  Ác�  oOI��  qON���
 W�—u�Ë ÊUM�� sO� V�dN��« d�UF� ‚ö�S� WO�UO� Èu� W��UD� b�UB�
 vF�L�U� ‰u�I�« v�« sOO�UM�K�« sOO�UO��« s� UNzU�b�√ tO�u�� p�–Ë
 –  ÍÒœR� U� s�bK��« sO� œËb��« vK� åqOHO�uO�«ò  «u� dAM� w�dO�_«

ÆULNMO� V�dN��« d�UF� ‚ö�≈ v�≈ ≠ ¡ôR� Òs� w�
 Í√d??�«  …œU??�  ÆW�uAJL�«  …—ËUML�«  ÁcN�  W���«  o??�√  ô  Ê√  WIOI��«
 rN��uJ� d�c��Ë – r�d�bI� w� Ì»«u� vK� ÊuOKOz«d�ù« ÊuO�ö�ù«Ë
 s�  tMÒJL�  U�  –uHM�«Ë  …uI�«  s�  mK�  ÊUM��  w�  W�ËUIL�«  »e�  ÒÊ«  s�  ??

ÆÆÆUN�öO��Ë …—ËUML�« Ác� ◊U��≈
Æo�U� d�“ËË VzU�*

 ¨t�H� ÂUF�« s� ‰uK�√ v��  ÒdL��«Ë ¨1983 —U�√ 19 w� XIKD�« w��«
 bOLF�« ÂuO�« VzUM�«Ë „«c�¬ VOIM�« …œUOI�® w�dG�« —U�A�« W�dF� v�≈
 w� dO�_« —UL�L�« X�U� w��« ◊U�� 6  W{UH��« v�≈ ¨©W�dJ� bO�u�«

ÆÆ—U�√ 17 ‚UH�« v�≈ œö��« œU� Íc�« WMLON�« rJ� gF�
 »e��«  ¨q�√  W�d�  s�  Òq�  UN�ö�≈  w�  „—U�  w��«  W{UH��ô«  pK�
 ÊU�K�« lÒL�� ¨w�«d��ô« w�bI��« »e��« ¨w�UL��ô« w�uI�« Í—u��«
 6 W�d� ¨WKOGA�« WD�«— ¨sOLK�L�« ¡ULKF�« lL�� ¨WO�FA�« j�«Ëd�«Ë
 w��« ÈuI�« w�Ë ¨WOM�u�« ÈuI�« dzU�Ë ¨©ÂuO�« w�dF�« —UO��«® ◊U��
 v�Ë_«  Èd�c�«  ÊU�dN�  w�  Íd�  tO��  fOzd�«  »UD�  w�  U�d�–  ¡U�

Æœ—uJ�u� ULMO� w� W{UH��ö�
 …œUI�«  ·u�Ë  ôu�  ÂËRAL�«  —U�√  17 ◊UI�≈ l�D�U� ÎUMJL� sJ� r�Ë
 wM�u�«  ’ö��«  WN��  ‰ö�  s�  ¡«u�  ¨ÊUM��  œ«b��«  vK�  sOOM�u�«
 ¨w�«d�  bO�—  bONA�«  fOzd�«  ¨WO��d�  ÊULOK�  q�«d�«  fOzd�«®
 bO�Ë w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz—Ë ¨Íd� tO�� q�√ W�d� fOz—Ë
 WH�Ë ‰ö� s� Ë√ ©WOM�u�« ÈuI�«Ë  UOB�A�« s� b�bF�«Ë ◊ö�M�
 ‚UH�ô«  rNM�  ÷—U�  s�c�«  w�UM�K�«  ÊUL�d��«  w�  sOOM�u�«  »«uM�«
 ÕU��Ë  ©WKOGA�«  WD�«—®  VOD��«  d�«“  ÊUI�U��«  ÊU�zUM�«  W�U�A�
 fOzd�«  ∫s�  Òq�  t�  X�uB��«  s�  lM��«Ë  ¨©VFA�«  W�d�®  rO�«Ë
 UN�u�  lM��«  UL�  ¨`KB�«  bO�—  q�«d�«  fOzd�«Ë  ¨wMO���«  sO��
 qODF��  W�K��«  ÎU�zU�  19  l�U�  ULO�  ¨—uBM�  dO��√  w�U��«  VzUM�«
 sO�√  q�«d�«  fOzd�«Ë  ¨w�«d�  bO�—  bONA�«  fOzd�«®  r�Ë  UN�UB�
 —u��b�« ¨Í—œUI�« r�U� bONA�« ¨Áœ« ÊuL�— ÊuK�«d�« »«uM�«Ë ¨k�U��«
 ‰uL�“  s��  —u��b�«Ë  ¨wMO���«  r�U�  —u��b�«  ¨w�«d�«  tK�«  b��
 ¨·U�� oO�u� ¨eN�√ v�uL�« b�� ¨dO��« `�U� ¨œË«b�«  rOK� ¨fOL�«
 ¨…—UL� nz«— ¨s�Ë“ f�—u� ¨q{U� u�√ dOM� ¨Ê«d�� b�d� ¨d��≈ bL�√
 tK�«  ‰U??�√®  w�U�d�«  b�U�  s��  —u��b�«  VzUM�«Ë  ¨‰U�d�  b�d�Ë

ÆwF�«d�« bO�L�« b�� Æœ q�«d�« VzUM�« kH�� UL� ¨©ÁdLF�
 w�FA�«  jGC�«  ôu�  ‚UH�ô«  «c�  jI��  Ê√  p�c�  ÎUMJL�  sJ�  r�Ë
 w��« Èd�J�« …d�UE��«Ë ¨WO�UM�K�« o�UML�« s� b�bF�« Òr� Íc�« qzUN�«

 ÈuI�«Ë sOLK�L�« ¡ULKF�« lÒL�� s� …u�b� b�F�« d�� b��� s� XIKD�«
 pO�U� ÆÆ…b�� wK� »UA�« UNO� bNA��«Ë ‚UH�ö� W{—UFL�« WO�FA�«
 b�U�  s��  aOA�«  bONA�«  w�HL�«  UNO�  ÒÂ√  w��«  bOF�«  W�D�  s�
 UN�ÒbI� w��«Ë ¨ÍbK��« VFKL�« w� WO�UM�K�« o�UML�« Òq� s� sOLK�L�«
 WHzUD�« qI� W�OA�Ë ¨vK�_« wFOA�« w�ö�ù« fK�L�« ÊU�—√ UN�u�
 bO��«  ÂU�ù«  l�dLK�  WFz«d�«  WO�u��_«  VD��«Ë  ¨WL�dJ�«  W�“—b�«
 kOH��« b�� q�«d�« aOAK� W�—UM�« VD��«Ë ¨tK�« qC� sO�� bL��
 fOzd�«  œuL�  d�U�  aOA�«Ë  ¨sOLK�L�«  ¡ULKF�«  œU��«  fOz—  r�U�
 w�  WO�ö�ù«Ë  WOM�u�«  ÈuI�«  ¡UI�Ë  ¨W�ËUIL�«  ¡ULK�  œU��ô  w�U��«
 ¡ULK� œU��« n�«u�Ë ¨bF� vHDB� bONA�« VzUM�« UN�√— vK�Ë «bO�
 Íc�« w�dF�« ÊUM��  u�Ë ¨w�K�UM�« nOH� aOA�« W�Uzd� q�U� q��
 ¨ ËdO� w� ©ÊuD�«dL�«® sOKI��L�« sO�d�UM�« W�d� r�U� Y�� ÊU�
 W��UBL�«ò  »d�  V??�«—  W�ËUIL�«  ¡«bN�  aOA�  W� ÒËbL�«  WLKJ�«Ë
 WO�UM�K�« WO�UI��«  U�ON�« s� b�bF�« t��F� —Ëœ s� pO�U� ¨å·«d��«
 VzUM�«  t�√—  vK�Ë  w�uM��«  ÊUM�K�  w�UI��«  fK�L�«  UN�ÒbI�  w�Ë

Æs�b�« ·d� dHF� bO��« o��_« VzUM�«Ë ¨‚œU� VO�� o�U��«
 fOzdK� ÂËRAL�« ‚UH�ô« Òb{ eÒOL�� n�uL� …—U�ù« s� Òb� ô UM�Ë
 t��U�—Ë ÊUM�� —Ëb� Î «d ÒJM� ‚UH�ô« d���« Íc�« `KB�« s�b�« wI� q�«d�«
 t�U�√ vK� ‰öI��ô« ÂU� Íc�« wM�u�« ‚U�OLK�Ë WO�U��ù«Ë WO�dF�«

ÆÆ‰ö��ô« d�œ w� W�ËUIL�« —Ëœ vK� Î«b�R�
 ÆÆ¡«bN�  s�  ¨—U??�√  17  ‚UH�«  ◊UI�≈  w�  „—U??�  s�  ÒqJ�  WO���
 W�«b�  W�ËRAL�«  WO�UH�ô«  pK�  ◊UI�≈  ÊU??�  bI�  ¨¡U??O??�√Ë  sOK�«—
 Êü«  v��  ËbF�«  «c�  lD���  r�  ËbF�«  l�  Ÿ«dB�«  w�  …b�b�  WK�d�
 u�U�  Ø—U�√  25  w�  d�d���«  —UB��«  ULÒO�  ô  ¨UN�UO�«b�  V�u���  Ê√
 pO�U� ¨2006 ÂU� uO�u� Ø“uL� »d� w� W�ËUIL�«  —UB��«  Ë√  ¨2000
 W�—u��  w��—U��«  œuLB�«Ë  W��UF�L�«  WOMOD�KH�«   U{UH��ôU�
 ÊUM�K� —UB��ô« w� Î «dO�� Î «—Ëœ X�F� w��« UNOK� WO�uJ�« »d��« t�u�

ÆÆÆt��ËUI�Ë tAO�Ë t�F�Ë
WO�FA�« j�«Ëd�«Ë ÊU�K�« lÒL��� ÂUF�« o Ò�ML�« ¿

 …U�u�«  »U��√  vK�  ·u�uK�  ¨—ËbGL�«  ÊUL��  `�dA�  p�–  w�  UL�  ¨W�“ö�«  WO�D�«  ’u�H�«Ë
ÆWO�KI�« W�J��« u� …U�u�« V�� Ê√ w�Òb� fzU�Ë X�U� ÊUO�� ÃËd�K� fO�Ë WÒOIOI��«

 ô ¨wMO� WOL�— WN� Í√ W�—UA� ÊËœ s� ¨WOKOz«d�≈ WO�uJ�  UN� s� —œU� ÊUO��«  Ê≈  ?  2
 Í√ …U�Ë »U��√ b�b��� …bO�u�« WKO�u�« w� w��« ¨w�dA�« VD�« ’u�� w� ôË  UIOI���« w�

ÆqB�� r� «c�Ë ¨ ÎWÓI Ó� Óu Ô�Ë W�u�u� WÒOLK� WI�dD� ÊU��≈
 —U�«  w�  Èu�  tF�  q�UF��«  sJL�  ô  Êü«  v��  WOKOz«d�ù«   UDK��«  s�  —b�  U�  ÊS�  tOK�Ë
 ô« ¨`{«Ë ·bN� ÎW�b� ¨WOM�«  UN� q�� s� UN��d�� XÒL� w��« ¨WO�U�B�«  U��d���« Ë« q�ËU�ô«

Æ—ËbGL�« …U�Ë ¡«—Ë wIOI��« V���« ¡UH�≈ u�Ë
 a�—U��«  U�“ÒeF�  w��«Ë  WOKOz«d�ù«  W�«Ëd�«  w�  pA�«  d�UM�  s�  b�eL�«  „UM�  ÒÊ√  ÎULK�  ?  3
 sOB�«  WÒ�—uNL�  ¨Áœö�  ‚uI�  s�  WF�«bL�«Ë  WÒOzb�L�«  tH�«u�Ë  —ËbGL�«  dOH�K�  w�U�uK�b�«

ÆsOBK� W�œUFL�« sDM�«Ë  U�UO�� rz«b�« t�ÒbB�Ë  ôU�L�« q� w� ¨WÒO�FA�«
 ¨VO�√ q� w� sOB�« …—UH� l�u� vK�  dA� ¨d��u� vK� …b�dG� d��Ë ¨ÂU�√ q�� ¨t�ÒbB� Ê≈ –≈
 w�  W�—UL���ô«  sOB�«  W�UO�  b{  W��u�«  Òw�dO�_«  WO�—U��«  d�“Ë   U��dB�  vK�  UNO�  Òœ—
 ÍbB� Ê≈ ‰uI� ¨ZNML� qJA� åqOz«d�≈ò ¡«dA� ÂuI� sOB�« Ê« uO��u� v�œ« YO� ¨åqOz«d�≈ò

Æ‰Ë_« tH�u� sJ� r� ¨sOJ� ÁU�� WOz«bF�« sDM�«Ë  U�UO�� ¨«c� wMOB�« dOH��«
 v��Ë  2016Ø6  dN�  s�  UO�«d�Ë√  w�  Áœö��  Î «dOH�  qL�  Íc�«  ¨Í«Ë  Ëœ  dOH�K�  ÊU�  bI�  ?  4
 s�  …d�FL�«Ë  W��U��«Ë  WIO�b�«  WO�U�uK�b�«  n�«uL�«  fH�  t�  X�U�  t�√  qI�  ¨2019  ÂU�  W�UN�
W�d�  ÂUO�  ¨sOO�dO�ô«  sO�ËR�L�«  s�  b�bF�«Ë  WO�dO�_«  …—«œù«   bI��«  U�bM�  ¨Áœö�  `�UB�
 s� % 41 XGK� ¨WB� ¡«dA� 2017 WM� d�«Ë√ w� ¨WOMOB�«  Beijing Skyrizon Aviation
  U�d�� l�UB� r�√ Èb�≈ w�Ë ¨WOzUC�u��«  U�UMBK� ¨W�öLF�« WO�«d�Ë_« SICH  l�UB�
 Ø  ·u�uD�«  Èd�J�«  UN�IOI�Ë  Ø  124  Ø  ·u�uD�«   «dzU�  q��  ¨r�UF�«  w�  W�öLF�«   «dzUD�«
 W�U��«  W�öLF�«  “UG�«   U�d��  W�UM�  V�U�  v�«  ¨s�  400  UN��uL�  mK��  w��«Ë  Ø  225

Æ¡U�dNJ�« bO�u�  UD�� qOGA��
 ¨sOB�«  b{  ¨WO�dO�ô«  WKL�K�  ÍbB��«  w�  Î «b�  ÂU�Ë  ”U��  —Ëœ  —ËbGL�«  dOH�K�  ÊU�  ?  5
 ·UDL�«  W�UN�  w�  XFC�  w��«  ¨nOO�  W�uJ��  WO�dO�_«   «b�bN��«Ë  ◊uGCK�  ÍbB��«  w�Ë

ÆWOMOB�« W�dA�« l� ¨WIHB�« bOL��� X�U�Ë ◊uGC�« pK��
 2017  w�M�  ¨—ËbGL�«  dOH��«  U�œU�  w��«  W�—U���«Ë  WO�U�uK�b�«  ¨WOMOB�«  œuN��«  Ê√  ô≈
 Beijing  W�d�  t��uL�  X�U�  ¨w�«d�Ë√  wMO�  ¨q�b�  ‚UH�«  s�   dL�√Ë  XK�«u�  b�  2018  Ë
 …—u�cL�«  ¨WO�«d�Ë_«  W�dA�«  w� —ôËœ ÊuOK� 250  —UL���U� WOMOB�«  Skyrizon Aviation
 pMO�  m�u�  WM�b�  w�  ¨WO�«d�Ë_«  W�dA�«   U��ML�   U�b�Ë  lOL��  e�d�  W�U�ù  ¨Áö??�«

ÆsOB�« »d� »uM� w� Chongqing
 W�—U���«  WIHB�«  Ác�  oOI��  w�  ¨—ËbGL�«  dOH��«  t�F�  Íc�«  ¨—Ëb??�«  Ê«  wMF�  «c�Ë  ?  6
 …—«œù«  qF�  Íc�«  d�_«  u�Ë  ¨WOL�_«  w�  W�U�Ë  ÎU�e�d�  Î «—Ëœ  ÊU�  ¨WOL�_«  WO�UF�«  WO�u�uMJ��«
 sOB�« s� q� b{  U�uIF�U� ¨tMO� w� Êu��u� Êu� U�œU� ¨b�bN��« s� WKL� oKD� WO�dO�_«
 n�Ë w� ÎUFH� Íb�� s�  U�uIF�« Ê« ÁUMF� UL� œd� wMOB�« dOH��« qF� Íc�« d�ô« ¨UO�«d�Ë«Ë

Æ…œUO� ÍË– s�bK� sO� dL�� ÊËUF�
 uJA�ô tO�Ë√ ¨o�U��« w�«d�Ëô« ÊUL�d��« uC� ¨…b�b��« WKL��« ÁcN� ÍbB��« w� ¨t�—U� b�Ë
 lO�� Ê√ U�b�d� ô …b��L�«  U�ôu�« X�U� «–« ∫tO� ‰U� ÎU��dB� —b�√ U�bM� ¨Oleh Lyashko

Æw� UN�d�A�Ë qCH��K� sOBK�  U�d�L�«
  «b�bN��«Ë ◊uGC�« s� r�d�« vK� ¨WIHB�« pK� ÂUL�≈ w� ¨—ËbGL�« dOH��« ÕU�� b�Q� b�Ë ?  7
 ·ö�O�UOO� bO��« ¨WO�«d�Ëô« Motor Sich W�d� fOz— ÊU�� vK� p�–Ë ¨UO�«d�Ë_ WO�dO�_«
  WO�«d�Ëô«  WOM�u�«  ¡U��ô«  W�U�u�  Õd�  Íc�«  ¨Vyacheslav Boguslayev  íO�ö�u�u�
 UMF�Ë s�dL���� U�b�ËË WKJA� UM�b� X�U� bI� ∫‰U�Ë ¨ 2019Ø12Ø13 a�—U�� ¨Ukrinform

ÆrN� wLN�√ XF� w�H� U�«Ë ©WO�«d�Ëô« W�dA�« rN�« s�® rN� ÎULN�√
 Xinwei  Ø   WOMOB�«  WO�u�uMJ��«  Í«Ë  sO�  W�uL�L�  ÍcOHM��«  fOzd�«  Ê√  UL�  ?  8
 m�«Ë  bO��«  ¨ÍUNGM�  w�  w�U�_«  U�dI�Ë  WOMOB�«  W�ËbK�  W�uKLL�«  ¨technology group
 ÂU� cM� WO�«d�Ëô« W�dA�« s� % 80  d��« b� t��uL�� ÊU� ÕÒd� b� Ø Wang Jing Ø mMO�
 q�√ WB� q� WLO� ¨sOÒOMO� œ«d�√ q�� s� hB� ¡«d� ‰ö� s� Î̈U�UL�  w�u�U�  qJA�Ë  2017

ÆWO�«d�Ë_« W�dA�« rN�√ WLO� s� 10% s�
 ¨WOMOB�«   CK Huchison Holdings  W�d�  UNO�«  XK�œ  w��«  WB�UML�«  ÊS�  UM�  s�  ?  9
 w� oO�b��« V�� w��« w� Î̈U�U� 25 …bL� UN�—«œ≈Ë åqOz«d�≈ò w� W�öL� ÁUO� WOK�� WD�� ¡UM��
 U�c�√  U�  «–«  W�U�  ÆWO�KI�«  WDK��«  fO�Ë  —ËbGL�«  wMOB�«  dOH��«  …U�Ë  w�  t��F�  Íc�«  —Ëb�«
 ÊU�  t�√Ë  2020  ◊U��  dN�  j�«Ë«  VO�√  q�  w�  tMOOF�  r�  b�  dOH��«  «c�  Ê«  —U���ô«  sO�  w�
 WOMOB�«  U�dA�« sO� w�u�uMJ��«Ë ÍœUB��ô« ÊËUF��« lO�u� w� ÎULN� Î «—Ëœ VFK� Ê√ ÎU��d�
 qO��« qLA� ÊËUF� w� sOB�« l� ‰u�bK� ©WOKOz«d�ù«  U�dA�«® v�« lKD�� w��« ¨WOKOz«d�ù«Ë

 oOI�� o�d� vK� W�U�  «uD� qJA� p�– q� Ê√ V�U� v�≈ ÆÆÆ ôUB�ô«  UJ�� s� f�U��«
Æb�«Ë Â«e�Ë b�«Ë o�d� ‚öLF�« wMOB�« ŸËdAL�«

 ¨X�U� u� v�� WOFO�� …U�Ë X�O� VO�√ q� w� wMOB�« dOH�K� Èd� U� ÊQ� UM� b�R� p�– q�
Æ°ÆÆÆåVKI�« w� q�UA�ò s� W��U� ¨d�UE�« w�

 t� ÷ÒdF� U� WIOI� nAJ� b� VO�« q�� uO��u� …—U�“ ‰ö� qB� b� ÊU� r�√ u� U� WL� sJ�
°ÆÆÆVO�« q� w� wMOB�« dOH��«

 w�dO�_« wM�_« oO�M��« n�u� u�U� s�� œb� uO��u� ÊQ� Âe�� …—U�eK� WF�U�L�« —œUBL�U�
 ‰ö�  ¨uO��u�  p�U�  ¨WO�dO�ô«  WO�—U��«  d�“Ë  U�bI�  w��«  ¨ «¡UIK�«  ¡«u�√  Ê«Ë  ¨åqOz«d�≈ò  l�
 vK� UN�dN�√ b� VO�« q�  UDK� X�U� Ê≈Ë Î «b�√ WzœU� sJ� r� ¨w�uONB�« ÊUOJK� ÂU�« q�� t�—U�“
 ¨u�U� s�� åtI�b�ò l� ¨w�U�B�« uO��u� dL�R� w� ¡«u�_«  b� UL� ¨Ã«d�ù« XMI�√Ë WO�«“ UN�«

°ÆÆs�d�¬ sOOKOz«d�≈ sO�ËR��Ë
 –« ¨W�b� ¡«u�√ s� dO�J� d��« X�U� —œUBL�« pK� b�R� UL� WOL�d�«  U�UL��ô« ¡«u�« Ê« –«

 ÆuO��u� åtI�b�Ëò WHO{ q�� s� ¨u�U� s�M� bO�u�«Ë b�bN��«Ë d�u��« s� dO�J�« U�œU�
 w{«—ö� rC�Ë r{ s� ¨ÊdI�« …d�«R� qO�UH� q�� ¨…œUF�«  d� UL� ¨sJ� r� Y���« lO{«u�Ë
 UN�√  iF��«  bI�F�  ¨…b�b�  W�uJ�  qOJA�  w�  u�U�  s��  ÕU�M�  W�MN�  Ë«  ¨WK��L�«  WOMOD�KH�«

∫ u� b�«Ë w�U�√ Ÿu{u� vK� …—U�e�«  e�d� UL�«Ë ¨»d� W�uJ�
°ÆÆWO�FA�« sOB�« vK� »d��«

 d�¬  WN�«u�  w�  ¨‰Ë_«  bB�«  j�Ë  ¨wMOD�KH�«  VFA�«Ë  WOMOD�KH�«  WOCI�«  o�b�  w�Ë
 q� w�Ë ¨dO�� qJA� UNK�P� Ÿ—U��� w��«  UN��O� s� ¡e� …œUF��ô …b��L�«   U�ôu�«   ôËU��

ÆÆÆtK� r�UF�« bOF� vK� WN�«uL�« s�œUO�
 sO�OC�  vK�  ¨sOOKOz«d�ù«  sO�ËR�L�«  l�  uO��u�   «¡UI�  w�  ¨e�d�  b�  Y���«  ÊS�  «c�

∫ UL� sO�O�U�√
 WB�UM�  w�  ¨WOMOB�«   CK Huchison Holdings  W�d�  W�—UA�  lM�  Ë√  n�Ë  ≠  1
  Ø  Sorek B  Ø  ?�  p�—u�  r�«  UNOK�  oK�«  ¨ÁUOLK�  WOK��  WD��  ¡UM��  åqOz«d�≈ò  UN��d�
 WOMOD�KH�«  UMÚ� �  WM�b�  w{«—«  vK�  W�UIL�«  ¨WOKOz«d�ù«  W�u��«  rO�UL�U�  …b�U�  »d�  WF�«u�«

ÆVO�« q� »uM� WOKOz«d�ù« ÊuO��O� ÊuA�— WIDM� s� »dI�U� ¨WK��L�«
 ¨WOMOB�«  W�dA�«  U�cHM��Ë  ¨—ôËœ  —UOKL�«  nB�Ë  Î«—UOK�  mK���  WD�L�«  Ác�  WHKJ�  Ê√  ÎULK�
 ULNOK�  WB�UML�«  X�—  U�  «–«  ¨WOKOz«d�ù«   IDE TECHNOLOGIES  W�d�  l�  ÊËUF��U�

Æ2020Ø5Ø24 Âu� UN��O�� sKF�� w��«Ë
 ¨WOMOB�« W�dA�« W�—UA� n�Ë u�UOM�� s� w�dO�ô« d�“u�« VK� bI� —U�ù« «c� w�Ë ≠ 2
 s�  WOMO�   U�d�  W�—UA�  tKJA�  UL�  ¨«c�  WOzUL�«  WO����«  vM��«  ŸËdA�  «c�  cOHM�  w�
 WO�dO�ô«  WO�—U��«  d�“Ë  t�U�  U�  V��  ¨åw�dO�ô«Ë  wKOz«d�ù«  s�«uL�«  s�_ò  b�bN�
 VO�« q�� t�—U�“ ‰ö� X�d�√ ¨UNF� t� WK�UI� ‰ö� ¨WOKOz«d�ù« WO�u�eHK��« åÊU�ò WD�L�

ÆÂU�« qO��
 —UAL�« ¨…—U�e�« bO�Ë fO� ¨w�dO�ô« wKOz«d�ù« ¨·ö��« «c� Ê« ÎUC�« d�c�U� d�b��« s�Ë ≠ 3
 fOz— s� X�K� b� WO�dO�ô« …—«œô« X�U� YO� ¨w{UL�« ÂUF�« v�« U�—Ëc� b�L� UL�«Ë ¨Áö�« UNO�«
 —«d{√ s� UN� UL� ¨WOMOB�« WOKOz«d�ù« ÊËUF��« l�—UA� q� w� ¨dEM�« …œU�≈ wKOz«d�ù« ¡«—“u�«
 WM�� qOJA� v�« ¨2019Ø10 dN� w� ¨u�UOM�� dD{« UL� ÆVO�« q�Ë sDM�«Ë sO� W�öF�« vK�

Æw�dO�ô« d�ö� ÎU�uC� ¨Ÿu{uL�« «c� Y��� ¨WOM�
 e�d�  ÁdA�  U�  V��  ¨WOKJA�«  WOKOz«d�ù«   «¡«d�ôU�  lM�I�  r�  WO�dO�ô«  …—«œô«  sJ�Ë  ≠  4
 bI�  vK�  ¨WOKOz«d�ù«  W�uJ��«  WI�«u�  q�  w�  W�U�  ¨w{UL�«  dNA�«   U�«—bK�  w�dO�ô«  b�«—
 Íc�« ¨UHO� ¡UMO� …—«œ« W�dA�« Ác� t��uL� v�u�� ¨T�«uL�« …—«œU� WB��� WOMO� T�«u� W�dA�
 d�“Ë h�A� ÆÎUO�dO�√ Îö�b� V�u��« U� u�Ë ÆWO�dO�√ W�d�� …b�U� ¨w�ULA�« tze� w� ¨rC�

Æt�H� w�dO�ô« WO�—U��«
 WOMOB�«  U�dA�« ◊UA� ’uB�� ¨sO�dD�« sO�  ôUB�ô« tO�≈ XK�Ë U� vK�  Î¡UM�Ë  ≠  5
 ÂuI��  …b��L�«   U�ôu�«  ÊU�  ¨u�UOM��  mK�«  b�  ¨w�dO�ô«  WO�—U��«  d�“Ë  ÊS�  ¨jKOz«d�≈ò  w�
 W�U���ôU� åqOz«d�≈ò rI� r� «–«  ¨åqOz«d�≈ò l� Í—U����ô« ÊËUF��«  n�Ë v�� Ë«  iOH���
 ÎUO�dO�√  Î «d�«  wMF�  «c�Ë  Æ…—u�cL�«  …—U�e�«  l�U�  ’U�  —bB�  b�«  U�  V��  ¨WO�dO�ô«  ◊ËdAK�

ÆåqOz«d�≈ò w� WOMOB�«  «—UL���ô«Ë WOMOB�«  U�dA�« ◊UA� n�u� u�UOM�M�
 …—«œ« ‚uI� UN�ML� ¨WOMO�  U�d� l�  U��U�� w� W�d�M� WOKOz«d�ù« W�uJ��« Ê« ÎULK�
  U�UMB�«   U�d�  sO�  ÍdJ��  w�UM�  ÊËUF�  œu�Ë  V�U�  v�«  ¨œö��«  »uM�  œËb�«  ¡UMO�
 vK�  Î«dD�  sDM�«Ë  Ád��F�  Íc�«  d�ô«  ¨WOMOB�«   U�dA�«  s�  b�bF�«Ë  WOKOz«d�ù«  W�dJ�F�«

ÆUNM� W�dJ�F�« W�U�Ë WO�UMB�« U�—«d�√
 UL�«Ë ¨p�– t�U� U� Ë« w�u�u�Ëd� l�U�  «– Ë« ¨WK�U�� …—U�“ sJ� r� …—U�e�« Ác� ÊS� Ê–« ≠ 6
 s� ÊS� w�U��U�Ë Æu�UOM�M� WO�ËR�L�«  WKzU� X��Ë ¨…œb�� d�«Ë√  —«b�ù WO�«bO� …—U�“ X�U�

 v�« d�R� w��« ¨sOB�« vK� W�œUB��ô« »d��«  «¡«d�≈ W�U� w� …—U�e�« Ác� nOMB� Í—ËdC�«
 ◊«d��ô« vK� ¨q�UF�« V�dI�« w� ¨sOO�Ë—Ë√Ë »«d�√ s� UN�U�–√ r�d� ·u� …b��L�«  U�ôu�« Ê√
 r� Ê≈ UNF� W�—U���« rN�ôœU�� iOH�� rNM� VKD�«Ë ¨sOB�« b{ qzU�u�« …œbF�L�« UN�d� w�

Æq�UJ�U� UNH�Ë sJ�
 W�dJ�F�«  qzU�u�U�  sJ�  r�  Ê«Ë  ¨»d��«  Êö�≈  s�  nK���  ô  ¨WOz«b�  WO�dO�√   «uD�  w�Ë
 UL�«Ë UN�U�� Íb�_«  W�u�J� WO�FA�«  sOB�«  W�—uNL� nI� s� w��«   «uD��«  Ác� ÆÊü«  v��
 w�dO�ô« œUB��ô« nKJ�� w��« ¨W�œUB��ô«Ë W�—U���«Ë WO�UL�« ¨ «¡«d�ù« s� WK�K� c����

ÆUN�UO�«b� WN�«u�Ë U�d�bI� ¨V�«d� b�U�Ëœ ¨ «—UIF�« —U�L� —ËbIL� fO� Î̈U�UL�√
°ÆÆÆUNKF� qFH� WO�uJ�« sM��«Ë ¨‚dA�« v�« »dG�« s� qI�M� WKI� e�d�Ë ¨p��A� r�UF�«

ÆÆÆtK�« «u�u� ¨sO�O� U�bF�
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 W�UO��«  «dJ�F� sO� Îö�U� Î UD� qJAO� —U�√ 17 ‚UH�« s� n�uL�« `KB�
 n�U� ¡u{ uN� ¨ U�UO��« rJ�� ‰«e� ôË q�UH�« j��« «c� ÊU� bI� ÆÊUM�� w�
 nFC�« ”UOI�Ë ¨WOF���« œËb� vK� ·ÒdF� W�d�Ë ¨…œUO��U� p�L��« œËb� vK�

ÆdOOG��« vK� UN�—b�Ë »uFA�« ‚uI�� ÊUL�ù« ¡U�œ« ‚b�Ë …uI�«
 l�dA��  ÊUM��  vK�  t{d�  w�dO�_«  œ«—√  Íc??�«  ‰c??�«  ‚U??H??�«  s??�  n�uL�«  w??�
 ÊuO�UM�K�« r�I�« ¨WO�UM�K�« W�Ëb�« vK� W�U�u�« o� t�M�Ë wKOz«d�ù« ‰ö��ô«
 «u�—c�Ë «Ë—d�Ë «u�—U� sL� WOF���«Ë Ê«uN�«Ë ‰c�« dJ�F� ¨ «dJ�F� W�ö� sO�
 dO� «uK�U�Ë «u�ËU�Ë «ËbB�Ë «uN�«ËË «uC�— s� dJ�F�Ë ¨V��Ë V�� n�Q�
  ôËU��Ë  …d�U�L�«Ë  V�d��«Ë  Y�d��«  dJ�F�Ë  ¨ÊUL�_«Ë   UO�C��U�  sON�¬
 dJ�F�  q??�  ÂU??�√  d�UE��«Ë  ¨WL�U��«   «—U??O??�??�«  ÍœUH��  Ã—U??�??L??�«  s??�  Y���«

ÆrNH��U�
 WO�U�  WOK�L�«Ë  WOLOK�ù«Ë  WO�Ëb�«Ë  W�dJ�F�«Ë  WO�UO��«  …uI�«  X�U�  UN�u�
 »U��√ vK� WDK�� WO�öIF�«Ë WOF�«u�«  «u�œ X�U�Ë ¨W�UO��« dJ�F� `�UB�
 ¨WO�A��«   «—UO��«  »U��√Ë  sOL�U��«Ë  s�d�UGL�U�  rNH�u�  W�ËUIL�«  —UO�
  √b�Ë …uI�« s�“«u�  dOG�Ë ¨‚UH�ô« jI�� ¨bNAL�« VKI�« jI� sO�M� ‰ö�Ë

ÆtOL�«œË ‰ö��ô« dJ�F� rz«e�Ë W�ËUIL�« —UO�  «—UB��«
 «uL��«  s??�c??�«Ë  ¨«ËdOG�  r??�Ë  «u�b��  r�  —U??�√  17  dJ�FL�  Î U�bOKI�  «uL��«  s�c�«
 «uLC�«Ë ÊËdE�M� «u�U� s�c�«Ë ¨«ËdOG� r�Ë ¨«u�b�� r� UN�u� W�ËUIL�« dJ�FL�
 j�u�« w� «uI� s�Ë ¨rN�H�√ r� «u�«“ ô  «dOG�LK� …U�ö� W�ËUIL�« dJ�F� v�≈
 UMOK� qD� —U�√ 17 Ê«uM� Ê√ dOG� Íc�« ¨¡w� rNO� dOG�� r� ÊË—d��Ë Êu��d��
 bM�Ë W�ËUIL�« WFK� W�—u�� W�öF�« ÂuO�« t�«uM�Ë ¨b�b� Ê«uMF� WK�d� q� w�
 ÊuC�«d�«Ë ¨Êu�{«Ë …uI� Êu�«b�U� Æ‰ö��ô« s�“Ë —U�√ 17 ◊UI�≈ w� ÊUM��
 dOG��  U�bM�  Î «b??�Ë  ¨—«Ëœ_«  Êu�œU���  j�u�«  w�  r�  s�Ë  Î̈ U�u{Ë  q�√  «u�O�

Æ—U�√ 17 jI� Âu� ÁU�bN� U� bNAM� s�“«uL�«
 n�uL�«  vK�  ÎôU��  WO�UOM�«  WOK�_«  W�U��  ÂU??�_«  pK�  W�I�  s�  d�c�  Ê√  V��
 ‚UH�ô« i�d� rO�«Ë ÕU��Ë VOD��« d�«“ ÊU�zUM�« U�b�� UL� r�U��« ÂËUIL�«
 l� Î UI�ô «uF{uL�Ë ‚UH�ô« l� «u�u� s�c�« »«uM�« s� ‰Q��Ë ¨Õu{ËË …uI�
 …—uB�« b�M� Î̈ UI�ô sO�ËUI� rN�H�√ «u���Ë «u��d� s�c�« Ë√ …b�b��« s�“«uL�«

Æ¡UL�_«  dÒOG� u�Ë ¨ÂuO�« W�—u�� W�öF�« ‰u� UN�«–
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 …d�«RL�  dOC���«  √b�  Íd�d��«  oO�—  o��_«  w�UM�K�«  ¡«—“u�«  fOz—  ‰UO��«  bF�  Î «b�b��Ë  ¨2005  ÂU�
 ÃËd� v�� ◊uGC�« ÒdL���� ‰UO��ô« WOKL� WO�ËR�� UNKOL��Ë W�—u� v�≈ ÂUN�ô« l�U�√ tO�u�� …b�b�

Æ2005 nO� ÊUM�� s� Í—u��« gO��«
 ÈuI�«Ë w�uONB�« ËbF�« ÁUÒML� U� fJ� ZzU�M�« w�Q�� ÊUM�� vK� ÎU�«Ëb� åqOz«d�≈ò XÒM� 2006 ÂUF�« w�
 ôË ÎU�u� sO�ö�Ë W�ö��« Ê«Ëb� w� ådNIÔ� ô Íc�«ò gO��« Âe� b�b� s�Ë W�ËUIL�«  dB��U� tHK� nI� w��«

Æ«c� UM�u� v�� tK�« »e� ·bN���  «d�«RL�« ‰«e�
 ‰Ëœ  vK�  WO�dO�√uONB�«  …d�«RLK�  ‰ULJ��«  w�Ë  åw�dF�«  lO�d�«ò  wÒL�  U�  À«b�√  XF�b�«  ¨p�–  bF�
 »d��« X]M Ô� ¨b���« ¡UN�ù W�ÒbI� VKI�« ·«bN��« ÒÊ√ UL�Ë ¨W�ËUIL�« VK� W�—u� W�U� ¨WO�dF�« WIDML�«
 tK�« »e� „—b��« U�bM� ¨r�UF�« ŸUI�√ Òq� s� W�e�dL�«Ë ÊuO�U�—ù« UNO�≈ VK���«Ë W�—u� vK� WO�uJ�«
 ·«bN��U� b�b� s� W�FK�« √b��� ¨…d�«RL�« XDI�Ë dBM�« oÒI��Ë W�—u� V�U� v�≈ n�u� …d�«RL�« r��

ÆZNML� dO�b� tM�U�Ë WOAOF� V�UD� Ád�U� w�F� „«d�� b�«Ë X�Ë w� Ê«d�≈Ë ÊUM��
 l{ËË  fHM�«  j�{Ë  VCG�«  ’UB��«  w�  ÊUM��  w�  W�ËUIL�«  X���Ë  Ê«d�≈  w�  …d�«RL�«  XDI�
 vK�Ë  ¨WOM�u�«  ÈuI�«  XMJL�  VFB�«  ÍœUB��ô«  l{u�«  ÒrC�  w�Ë  ¨W�KB�  Òq�  ‚u�  ÊUM��  W�KB�
 ŸU�ËQ� «u��ö� s� Òq� WI�öL�  √b�Ë WO�ö�≈ W�œUB��« WD�  Òd�√ W�uJ� qOJA� s� tK�« »e� UN�√—

ÆrNAO� WLI�Ë sOO�UM�K�«
 U�dE��  …b�b��«  W�FK�«  e�d�  …ÒdL�«  Ác�  UO�UL�√  ÊuJ��  ¨ t�M�  r�  tK�«  »e�  …d�U��   ôËU��  ÒÊ√  ô≈
 l� v�ö�� ¡«d�ù« «c� ÒÊS� ‰U��« WFO�D�Ë ¨WO�U�—≈ WLEML� tHOMB�Ë UNO{«—√ vK� åtK�« »e�ò  U�UA�
 ÒÊ≈ ÎözU� t�U�UD� b�√ w� tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e� ÂU� sO�√ p�– b�√ b�Ë ¨U�dO�√Ë åqOz«d�≈ò ·«b�√
 w� sOO�UM�K�«ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨år�UF�« ‰Ëœ s� ÒÍ√ w� Ë√ w�Ë—Ë√ bK� ÒÍ√ w�  ULOEM� ÒÍ√ t� fO� tK�« »e�ò
 ÆåtK�« »e� l� WOLOEM� W�ö� ÒÍ√ rN� fO� ¡ôR�Ë ‰ö��ô« W�ËUIL� s�b�RL�« s� r� bK� ÒÍ√ w� Ë√ UO�UL�√
 tKHJ� ¡UM���« ÊËœ  »uFA�« lOL�� ÎU�ËdA� ÎUÒI� t��—UI�Ë Òq��L�« W�ËUI� X�O�√ ∫‰¡U��� UMKF�� «c�Ë
 »U�—ù«  WO�«—  WO�dO�_«  …—«œù«  »U�—û�  ÂuNH�  b�b��  s�  ŸUM��ô«  Âb��  ô√  øWO�Ëb�«  lz«dA�«Ë  sO�«uI�«
 UN�ö��«Ë ‰Ëb�« ÊËR� w�  ö�b��« »U�—û� ÷UHCH�« vMFL�« s�dA� ô≈ øw�uONB�« ËbF�«Ë r�UF�« w�
 œö��« ÈËU��� q�Ë ø Òq��L�« w�U�—ù« l� t�O�Ë t{—√ s� l�«bL�« ÂËUIL�« ÈËU��� q�Ë øUN�«Ëd� VN�Ë

øWO�C�« l�
 UN�U�d�Ë UNKzUB� ÒqJ� sOD�K� w� W�ËUIL�«Ë wMOD�KH�« VFA�« V�U� v�≈ ‰«e� ôË tK�« »e� ÊU� UL�UD�
 WIH�ò cOHM� oOF� w��« tH�«u� V��� w� tOK� oOOC��«Ë Á—UB�  ôËU�� Òq�Ë ¨¡UM���« Ë√ eOOL� ÊËœ s�

ÆW�UN� ô U� v�≈  U�A�« w� rNzUI�≈Ë UNzUM�√ ‚uI�Ë sOD�K� WOC� n�� v�≈ ·bN� w��« W�u�eL�« åÊdI�«
 ÊuJO� wMOL��« ÂU�ù« tMK�√ Íc�« ”bIK� wL�UF�« ÂuO�« s� ÂU�√ bF� vK�Ë sOD�K� W�J� Èd�– ¡«u�√ w�
 X�«œ U� ¨W�_« Ê«b�Ë w� WO� vI��� sOD�K� WOC� ÒÊ√ b�R� ¨„—U�L�« ÊUC�— dN� s� WFL� Âu� d�¬ w�
 »U� ŸdI� W�dC� Ìb�√ „UM� X�«œ U�Ë ¨Ê«d�≈Ë sLO�«Ë sOD�K�Ë ‚«dF�«Ë W�—u�Ë ÊUM�� w� W�ËUI� „UM�

ÆtK�« Ê–S� dB�MM� W�d��«
oA�œ w� wMLO�« dOH��«*

 W�UO�K� ÊUJ� vI�� v�� rN��U�— pK�� ¨WOHzUD�«  U�«eM�« b�d��� rNOF� vK� Î«bO� Ë√
 ez«dG�«Ë  UO�BF�«Ë ÆqIFK� UNF� ÊUJ� ô w��« ez«dG�«Ë  UO�BF�« —U�H�« s� Î«bOF�
 q Ò�F��  p�–  qFH�  wN�  ¨WO�bL�«  W�ËbK�  Î «—UB��«  UN�—ËdO�  X���√  u�  v��  …d�b�

ÆU�d�� dH��Ë UN�u�
 ¨s�ËU��� dO� sO� UN�«ËU�L� WL�U� åsK� wMF� sK�ò —UF� X�� sOOHzU�ö�« …—u�
 sOOHzUD�«  t�uL��  ô≈  UNM�“«u�  d�J�  ôË  ¨…—u��  ÂUOI�«  s�“«u�  pKL�  ô  UN�_  WL�U�Ë
 s� WM�H�«  w� jI�� v�� ¨q�«b�«  s� UN�uKLF��� ¨UN�—P� dO� »—PL� UN�uH� sO�

ÆÃ—U��«
 b�«u� dOG�� UN�H� W�Ëb�« t� ÂuI� ÊQ� ‰«e� ô ¨ÊUM�K� bK� w� Õö�û� bO�u�« q�_«
 t{«d�√ ÍœR�Ë Õö�ù« «c� Àb�� w�Ë ¨WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UO��« …UO��«

øp�– wMF� «–UL� ¨„d�AL�« gOF�« ‚U�O� i�UM� ô Ê√ V�Ë
 ‰UL�  d�“u�«  r�  VzUM�«  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOz—  œU�  75Ë  58  w�U�  w�
 ‚U�O� l� UNC�UM� ÊËœ Áœu�Ë ‰u�� Íc�« w�O�L�« —uC��« U�bI� ¨sO�—u� ◊ö�M�
 ¨WO�ö�ù« ULN�«b�√ X�U{Ë ¨WOK�_« »d��« w� ÊU�—u��« XDI�� „d�AL�« gOF�«
 ¨—«Ëœ_«  w� ‰œU�� l� t�UA� ¡w� ÂuO�«  Àb�� Ê√  ÁUA�� U�Ë ¨52  ?�«  …—u� ·ö��
 vF�� Êu� ‰UAO� œULF�« fOzd�« u� dO�� w�ö�≈ rO�“ UN�√— vK� WDK� œuI��
 WM��«  sO�  Ì“«u�  qI�  v�≈  bI�H�Ë  ¨wFO�Ë  w�O��  qI�  v�≈  bM���  w�Ë  ¨Õö??�ù«

Æ„d�AL�« gOF�« ‚U�O� l� i�UM��« a� w� lI�� ¨“Ë—b�«Ë
 ¨W�œUB��ô«  WD��«  WA�UML�  «b�F�  ¡UIK�  Êu�  ‰UAO�  fOzd�«  …u�b�  ÊU�  p�c�
 dBI�«  …—U�e�  ◊ö�M�  bO�Ë  d�“u�«  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOz—  t�u�b�  UNK��Ë
 „«—œ≈  s� dO�F� UL� UL�  Î̈UO�UO� sO�u�b�«  vMF� s� dO�J� d��√  ÎUF�u� ¨Í—uNL��«
 ’d�  q�  vK�  ¡UCI�U�  qHJ�O�  Íc??�«  ¨wHzUD�«  »–U���«  u��  ‚ôe??�ô«  …—uD��

ÆÂbI��«Ë Õö�û�
 ô≈ Z�M� ô WOHzUD�«  U�U���«Ë ŸU{Ëú� …d�U�� œd�� W�UO��« qF�� ¡UH��ô« Ê≈
 q� q�u�� Z�M�  U�U���«Ë ŸU{Ë_« ÁcN� dNE�« …—«œ≈Ë ¨WB�U�L�«Ë œU�H�« ÂUE�
 lL��U� ÊUII��� ¨W�UO��« ¡U�– UL� ¨WOM�u�« WO�ËR�L�«Ë ¨WÒOHzU� WM�� v�≈ Õö�≈
 w�U�OL�« t�d� l{u� Õö�ù« ¡j� qL��Ë ¨„d�AL�« gOF�« ‚U�O�Ë Õö�ù« sO�
 dO� s�Ë Î̈ «—«d� U�UM�d� w��« ¨…dH��« w� ◊uI� W�d� w� UM� W�d��« Ê_ ¨t� ÎU�“«u�

ÆÍœUB��ô«Ë w�UL�« —UON�ô« …dH� w� s��Ë ¨…dJ�« bOF� Ê√ UM� ÕuL�L�«
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�أقّل من وجٍع

{ جهاد الحنفي

س����أل����وا إذا  ألط�����ف�����ال�����ي  أق����������ول  م����������اذا 
ُ ع�����ن زه�������رة ب����ع����ي����وِن ال�����م�����وِت ت���غ���ت���ِس���ل 

وع������ن ص����ب����اح ع�����ج�����وِز ال�����������روِح ت��ح��م��لُ��ه
����ُب����ُل ع������ك������ازُة ال����ع����ت����ِم ل���م���ا خ�����ان�����ِت ال����سُّ

...ً غ���اض���ب���ة  ال�����ن�����اُر  ق��ب��ل��ْت��ه��ا   ٍ ط��ف��ل��ة  ع����ن 
وب�����ع�����ُض م���ح���ن���ِت���ن���ا ت����أت����ي ب�����ه ال����ُق����ب����ُل

����������ة أََم��������������ٍة م������ا ع��������اد ي��ش��غ��ل��ه��ا ع������ن أمَّ
رح���ل���وا وم������ن  ك�����ان�����وا  َم������ن  ح����ك����اي����اُت  إال 

ل�����م ت������در ب����ع����ُد ب������أن ال�����م�����وَت أه���������وُن م��ا
ت����ل����ق����اُه ح���ي���ن ي�����م�����وُت ال����ح����ل����ُم واألم��������ُل

ن���ح���ن ال�����ذي�����ن ج���ع���ل���ن���ا ال�����ذئ�����َب راع���َي���ن���ا
َح����َم����ُل ي�����ا  ال������ذئ������َب  ن�����ل�����وُم  أم  ن���ل���وُم���ن���ا 

ت��س��ح��ق��ن��ي ال��������م��������رآُة...  ب����ي  اآلن  ت����ح����دُق 
ج���ب���ُل ل���ي���ت���ن���ي  ي�����ا   ... أس����ئ����ل����ٍة  ري����������اُح 

وط��ن��ي ف����ي  ال���خ���ب���َز  أن  ال�����ق�����وَم  أق����ن����َع  م����ن 
ن���ص���ُل ال  ث������م  إل��������ي��������ه...  ن����ط����ي����ُر  ح�����ل�����ٌم 

َه ال�����������ورَد ح���ت���ى ب������ُت أل���ع���ُن���ه َم������ن ش���������وَّ
ال������غ������زُل ي�������ول�������ُد  ش����ف����ت����ي����ه  م�������ن  ألنَّ 

م����ن ف���ل���س���َف ال��������ذلَّ ح���ت���ى ص������ار ح��اك��ُم��ن��ا
ي���ن���ت���ع���ُل أم�������س  رَف�������ع�������وُه  م�����ن  رؤوَس 

أودع����ه����م ال����ل����َه  أن  ال���ب���ع���َض  أوه��������َم  َم������ن 
س������رَّ ال�����س�����م�����اِء... ف����خ����ال����وا أن����ه����م ُرُس�������ُل

أَر ل�����م  ال�������م�������وروِث  ال����ع����ب����ِث  ع�����ن  �����وا  ك�����فُّ
ال���ع���ل���ُل ُت����ش����ت����رى  دوم��������اً  ب��������ادَي  ف����ي  إالَّ 

وال������ل������ه ل������م ن����ت����ح����رْر ب�����ع�����ُد م������ن ص���ن���ٍم
ُه����َب����ُل أع����م����اِق����ن����ا  ف�����ي  ي���س���ك���ُن  زاُل  م�����ا 

 عرو�ض »ال�سينما في بيتك« 

م�ستمّرة مع فيلمين جديدين

شذى حمود
األسبوع  خال  يقدم  للسينما  العامة  المؤسسة  أطلقتها  التي  بيتك  في  السينما  عروض  ضمن 

المقبل فيلمان روائيان طويان من أحدث انتاجات المؤسسة.
المبادرة التي أطلقت عبر منصة فيميو ستعرض فيلمي »طريق النحل« سيناريو وإخراج عبد 
اللطيف عبد الحميد ومطر حمص إخراج جود سعيد حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع إجراءات 
مع  الدائم  التواصل  على  وحرصاً  السينمائية  الثقافة  لنشر  وسعياً  كورونا  فيروس  من  الوقاية 

محبي الفّن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.
أفام  ثاثة  عرض  إتاحة  بعد  أسبوع  لمدة  للمشاهدة  متاحين  سيبقيان  الفيلمين  أن  يذكر 

األسبوع الفائت.
وسبق لمؤسسة السينما أن أتاحت ضمن مبادرة السينما في بيتك مشاهدة العديد من األفام 
الروائية الطويلة والقصيرة جاءت متنوعة في موضوعاتها ومشاربها اإلخراجية وتمثل تجارب 

سينمائية مختلفة.

بال أحمد
المرأة والطبيعة الريفية محوران تقوم عليهما التجربة الفنية 
لسلطة  يخضعهما  أن  بعد  محمد  تمام  التشكيلي  الفنان  عند 
التي  الرمزية  إلى  إضافة  التجريب  إلى  وميله  وبهائه  اللون 

تحتويها أعماله.
لكي  الفنان  عند  مهم  التجريب  أن  أوض��ح  محمد  الفنان 
اتجه  األولى  تجاربه  في  أنه  إلى  الفتاً  غيره  عن  ويتميز  يبدع 
بعض  وإلى  العريق  سورية  لتاريخ  تنتمي  التي  الرموز  نحو 
االختزاالت الفنية اللونية، لكن في ما بعد أصبحت هناك صياغة 

مختلفة للوحة تعتمد على الشكل وخاصة اإلنسان.
الفنية  الذائقة  في  ضعفاً  ي��راه  ما  عند  يتوقف  محمد  ولكن 
تتجه  التي  األعمال  تلك  وخاصة  بمجتمعنا  األكبر  النسبة  لدى 

الفنان  نظر  وجهتي  تطابق  عدم  إلى  يؤدي  والذي  الحداثة  إلى 
إلى  يحتاج  التشكيلي  الفن  أن  معتبراً  دائماً،  بشكل  والمتلقي 

نخبة ما يزال أثرها خجوالً في بيئاتنا.
شيء  ذلك  أن  محمد  يجد  المرأة  لقضية  الرجل  تناول  وحول 
أجدر  كان  الرجل  أن  ويوثق  يؤكد  الفن  تاريخ  إن  بل  طبيعي 
برسم المرأة حيث قام بالتوثيق لها وقضاياها عبر مسيرة الفن 
على  الضوء  سلط  البعض  أن  إلى  الفتاً  جديداً،  بعداً  وأعطاها 
دون  من  مشاكلها  طرح  والبعض  الخارجية  الجمالية  الناحية 
إيجاد حل، معتبراً أن الفن التشكيلي لعب دوراً إيجابياً بنظرته 

للمرأة.
عنوان  حملت  لوحة  عبر  بالرقص  شغفه  عكس  الذي  محمد 
القديمة  الفنون  من  الفن  هذا  أن  يعتبر  الحلم(  في  )الرقص 
الحديثة التي تعبر عن مشاعر اإلنسان ودواخله بشكل صادق.

وحول تأثير الحرب اإلرهابية على الحراك التشكيلي يوضح 
محمد أن هذه الحرب جمدت الحركة الفنية لدينا بسبب جرائم 
اإلرهابيين، الفتاً إلى أن ما تشهده الساحة حالياً ال يتعدى ردات 
فعل فنية ونشاطات خجولة وال تستطيع أن تنتج أعماالً مهمة 

وال سيما مع انكفاء معظم الفنانين أصحاب البصمة عن العمل.
بعد  ألقها  إلى  الفنية  الحركة  تعود  أن  يتمنى  ال��ذي  محمد 
المؤسسات  بسعي  ينّوه  السوري  العربي  الجيش  انتصارات 
الثقافية  الحركة  الثقافية الحكومية إلقامة نشاطات فنية لرفع 
من  وغيرهما  وال��خ��ري��ف  الربيع  معرضا  منها  والتشكيلة 
النشاطات في المراكز الثقافية ولكن هذا النشاط يحتاج برأيه 
إلى زيادة عملية اقتناء األعمال الفنية من قبل المؤسسات العامة 

والتي من شأنها تشجيع الفنان على االستمرار بالعمل.

جهاد أيوب
أمراض الدراما العربية هذا العام مشتركة، وقد 
تكون وحدت الشارع العربي من خال الخطاب 
الساذج، والتسطيح في تقديم المعلومة، واألهم 
وقعت  ما  وهذا  الكوميديا.  حجة  تحت  التهريج 
ولكن  أيضاً،  والمصرية  الخليجية  الدراما  به 
الخليجية غامرت سياسياً، ولم تغامر اجتماعياً، 
واكتفت بالسوق الخليجي لذلك استسهال تنفيذ 

غالبية األعمال كان واضحاً.

األعمال
سعودي  أغلبها  خليجياً  عماً   33 من  أكثر 
عمل  من  وأكثر  قطري  وعمل  كويتي،  ثم  وم��ن 
قصص  واختيار  المغامرة،  عدم  عابها  إماراتي، 
التراثي  العمل  غير واقعية، والغرق باستسهال 
من دون جهد، وخارج معرفة ماذا كان في اللهجة 
والبيئة، وال قراءة للتفاصيل التي تغني العمل، 
الواقع  بين  مضحكاً  انفصاماً  النتيجة  فكانت 
يخلطون  أي  االستغالي،  والماضي  المعاصر 
في  كأننا  بالمعاصر  القديمة  والمفردات  اللهجة 

عمل فنتازي!
الدراما  في  العام  ه��ذا  دفعت  كبيرة  مبالغ 
الكم  واق��ع  في  متواضعة  والنتيجة  الخليجية 
على حساب النوعية إال القليل منها، والكوميديا 
وال��ول��وج  ال��ه��ش��اش��ة  ع��ل��ى  ت��ص��ّر  الخليجية 
بالسطحية حتى التخمة ناسية ما كانت عليه، 
حتى  الحوار  عاشها  وبالهبل  تاريخية  وأخطاء 
ال  أعمال  أمام  أننا  لو  كما  المعاصرة  الحوارات 
األعمال  سلق  ربما  وتنّظم،  وتحدد  تتابع  قيادة 
فكرية  هشاشة  ع��ن  كشف  ال��ك��ورون��ا  بسبب 

وسذاجة المراقبة قبل العرض!
األعمال الخليجية على صعيد التقنيات الفنية 
هي األفضل بالصوت والصورة واأللوان يضاف 
إليها البحث عن التقاط جماليات المكان عربياً، 
الشابة  الوجوه  من  كبيرة  مجموعة  وقّدمت 
من  والف��ت  كبير  كم  إلى  إضافة  بثقة،  الواعدة 
الشباب  الكتاب  وبعض  والمخرجين،  الفنيين 
البكاء  بمشاهد  االستمرار  مشكلتها  المتميز، 
مفردات  على  التركيز  ع��دم  وأيضاً  والنحيب، 
الشابة  الوجوه  مشاهد  بعض  فوصلتنا  العمل 
ركيكة فيها كم من الغباء الفّني، وعابها إصرارها 
باالكتفاء بالعرض خليجياً وال ترغب بالتسويق 
بأعمالهم  تقبل  أن  الغالبية  هم  وربما  عربياً، 
أما  السعودية،  الفضائيات  وتوابع   «  MBC«
التوّسع عربياً فليس حاجة وغاية وال حتى من 
خطأ  اكبر  وهذا  الترفيه،  أو  الشهرة  رغبة  باب 

يرتكب بحق الدراما الخليجية ونجومها!
الممولة  الخليجية  األعمال  بعض  احتلت 
واالم��ارات��ي  السعودي  المنتج  من  بغالبيتها 
من  يقّدم  ما  فكرة  حول  شاملة  عربية  جدلية 
وتحديداً  العام،  لهذا  مباشرة  سياسية  رسائل 
7«، ولو أخذنا األول  في »إم هارون« و »َمخرج 
خارج نطاق السياسة نجد ضخامة في اإلنتاج 
الخليج،  م��ن  ك��ب��ار  ن��ج��وم  اختيار  خ��ال  م��ن 
انعكس على  واالستعانة بفنيين جيدين. وهذا 
أداء مميز لفّن التمثيل، ولكنه في كثرة اللهجات 
الخليجية المجمعة من كل بلد، والتي مورست 
بمخرج  واإلت��ي��ان  السمع،  ازع��ج  بعشوائية 
بطبيعة  خلفية  لديه  توجد  ال  العدل«  »محمد 
يفقه  وال  المشاركين  مشاهد  يقرأ  وال  يصور،  ما 
بنجوميتهم وماذا يمثلون فظلم بعضهم، ولكن 
حياة الفهد تفوقت في األداء، وكانت شخصيتها 

الخّط الدرامي األساسي.
في  التاريخية  األخطاء  من  الكثير  فيه  العمل 
العادات والتقاليد والتاريخ، والمفردات التي كانت 
ُتستخدم. فالمخرج لم يتعب حتى يعرف ما يراد 
منه المشهد والممثل، فقط حصل على مبلغ مالي 
كبير والسام، لذلك في كثير من المشاهد اعتمد 
يفقه  ال  انه  وأجزم  الممثلين،  وتقنية  خبرة  على 

باللهجة وال يرغب بذلك أو بفهمها!
أساسي  درام��ي  خط  إلى  يحتاج  كان  العمل 
ينتهي  حدثي  خط  من  أكثر  تجميع  إلى  وليس 
إم  التركيز على خط  مع كل حلقة تتمحور حول 
حولها...  من  كومباس  مجرد  والباقي  ه��ارون 
وتسويق  اليهودية،  العائلة  إقحام  يتم  لم  لو 
التعاطف معها لكان العمل احتل مساحة أكبر من 
المنافسة، نعم حقق نسبة كبيرة من المشاهدة 
عمل  يحصده  لم  العربي  العالم  مستوى  على 

خليجي من قبل، ولكن اللعبة السياسية، وفكرة 
الهجوم  فرضت  اليهود  تسويق  في  التطبيع 

والتعّصب والتطاول على جميع فريق العمل!
الكوميدي  الحوار  رشاقة  ورغ��م   »7 »َمخرج 
تناول قضية فلسطين بسذاجة تطرح في بعض 
بهذه  تجّسد  أن  ومعيب  الخليجية،  المجالس 
»اإلسرائيلي«  االحتال  مع  التطبيعية  البساطة 
قّدمها  والعمل  نكتة،  مجرد  االحتال  كان  لو  كما 
خونة  مجرد  فلسطين  وأه��ل  وض���رورة،  واقعاً 

للسياسة الخليجية!
 20 الحلقة  بعد  عرضه  توقف  ال��ذي  العمل 
بسبب الكورونا يحتاج إلى إعادة تصوير فالكثير 
من مشاهده فقيرة فنياً، وأداء بعض الممثلين ال 
يقنع، وهذا يتحمله المخرج، وعلى ما يبدو الغاية 
منه كانت تمرير وتبسيط الخطاب »اإلسرائيلي« 

عبر نجم اول في السعودية وهو ناصر القصبي!
األحداث،  بطء  جراء  ملل  خالية«  »مساحات 
وحركة الكاميرا، ورغم وجود كم كبير من النجوم 
وعبير  الحربي،  وإبراهيم  الخرجي،  زهرة  أمثال 
أحمد لكن العمل يتطلب نفضة شاملة على صعيد 
إخراج محمود الدولية النمطي والتقليدي، ونّص 

علي فريج الذي يختزل بحلقتين فقط!
العمل،  ف��ي  أحمد  عبير  شخصية  لفتتني 
الممثل  هذا  الطراورة،  عبدالله  الشاب  والممثل 
صادق مع الشخصية المطلوبة منه، عليه التعلّم 
في  يتحدث  عندما  »حنكه«  استخدام  كيفية 
وضع كهذا ال يستطيع أن يعطي إيحاءات الكام 
النطق  اصول  على  التدريب  الوجه،  وإيماءات 
حضور  فلديه  المتابعة،  قرر  إذا  جداً  ضرورية 

محبب، ولكن!
جميلة،  بصورة  فنياً  نظيف  عمل  »شغف« 
وقّدم أداءاً تمثيلياً وإخراجياً جمياً، ولكنه يعيش 
خارج الزمن، وهدى حسين تصر على ذلك كأنها 
العمل  موجودة،  غير  والنخبة  النخبة،  تخاطب 

فيه مجموعة ممثلين أجادوا أدوارهم.
بأفضل  عبدالله  سعاد  ق��ّدم  هلي«  »ج��ّن��ة 
حاالتها، وهي منذ سنوات لم تقدم هذا النضج، 
العمل  عابت  الزعبي،  منير  المخرج  وك��ذل��ك 
المنطقية  وغير  البطيئة  األح���داث  التطويل، 
خاصة عاقة خليفة مع شقيقته المغنية ونحن 
في هذا العصر ولسنا في الخمسينيات، وغياب 

أحداث فاعلة إن وجدت!
»الكون في كفة« خليط عجيب غريب يعتمد 
فنية  وجوه  على  احتوى  أنه  مع  الصراخ  على 
مع  جمياً  نصاً  نجد  الظل«  ذاكرة  و«في  جيدة. 
نخبة ناجحة ولكنه يختزل إلى خمس حلقات، 
الزمن، وعشر  لواقع  قراءة موضوعية  و يتطلب 
ببساطة،  الذاكرة  تلغي  ال  السجن  من  سنوات 
العمل يتطلب رؤية مختلفة كلياً شكاً وإخراجاً 

وتأليفاً!
بدأت  الخامسة  الحلقة  في  حسين  داوود 
وغياب  نجاحه  دليل  وه��ذا  تتبلور.  شخصيته 
مرض النجومية على حساب العمل لديه، تميز 

وتفوق، ولعب الشخصية بجدارة.
»مانيكان« خفيف وجميل ونظراً لكثافة األفكار 
التي تدخل من هنا وتضيع هناك اربكت المخرج، 
تكثيف  المطلوب  الدراما  )في  العمل،  واضعفت 
اعتباره  ونستطيع  األف��ك��ار(،  وليس  األح��داث 
الخليجية  األع��م��ال  على  الجميلة  االع��م��ال  من 
التركيز  في  ظهر  ال��ذي  المتواضع  االنتاج  رغم 
جانب  إلى  والثالث  الثاني  الصف  نجوم  على 

»الميراث« ولكنهما لم يخدما إعامياً!
ينقصه  شابه،  وجوهاً  وقّدم  جيد  »الميراث« 
و«هيا  رشيقة،  ح��وارات  على  المعتمد  النّص 
وبناتها« يعيش أزمة الملل، والحكاية الساذجة 
أما  اح��داث،  دون  ومن  بحلقتين،  تختزل  التي 
عليه  القيمين  محاسبة  فتجب  األي��ام«  »رح��ى 
العلم  خ��ارج  التنفيذ  وتبسيط  االختيار  لسوء 
كما لو كنا أمام عمل مدرسي ال مناهج فنية فيه، 
واستغرب القدير جاسم النبهان كيف يوافق على 

عمل كهذا، ويغامر باسمه وتجربته!
تراجيدية  مشاهد  على  احتوى  ظهر«  »كسر 
موت  مشهد  مثل  مضحكة  تنفيذها  طريقة  لكن 
»وضحة«، عمل عابه الكثير من االخطاء الدرامية 
في النص خاصة، وفي حركة الممثلين إخراجياً!

والحوارات  القوي  النّص  غياب  مرة«  »العمر 
الجاذبة والمنسجمة مع الحدث أفقده حضوره، 
أحداث مركبة ال تخدم العمل كأننا نقص ونلزق، 
والفكرة غير منطقية وكذلك أداء بعض المشاهد، 

إلى  تحتاج  والمؤامرات  األوراق  تزوير  وقصة 
طرحت،  كما  مقنعة  وليست  سحري،  فانوس 
خاصة  جيدة  فنية  وجوهاً  ق��دم  العمل  أن  مع 
تنبهوا  ول��و  أحمد،  وخلود  ال��دوس��ري،  مشعل 
المساحة  بتكثيف  لقاموا  خلود  دور  أهمية  إلى 
بطريقة  واالهتمام  درامياً،  الشخصية  وبإثراء 
تأديتها، أحياناً شعرنا أنها تسّمع درسها فقط. 
نص ركيك، ومخرج يحتاج إلى رؤية وإمكانات 
تصوير  خارج  العمل  في  شريكة  تكون  بصرية 
أثاث  التقاط  على  واإلص��رار  والسام،  المشهد 
المنزل كأنه البطل ال يفيد، فقط شخصية المتميز 
صاح الما كانت واضحة، وأداء صاح المتميز 

أشبعها درامياً!
كبار،  لنجوم  ضخم  إنتاج  رود«  علي  »محمد 
وبمسؤولية،  بعناية  الفرج  سعد  القدير  وق��دم 
والعمل استسهل الماضي فتاه بالحاضر، إيقاعه 
مناف  المخرج  مسؤوليته  يتحمل  وهذا  بطيء، 
البيئية،  األعمال  تنفيذ  في  يتميز  أنه  مع  عبدال 
التركيز  النجاح، كان عليه  ومنذ سنوات يحصد 

أكثر!
شاب  التنويه،  يستحق  أن��ور  محمد  المؤلف 

موهوب يتميز في كتابة الحبكة الدرامية بذكاء، 
والغريب يكتب األعمال البيئية بوعي، ويزخرف 
باستيعاب التراث كما لو كان هرماً، وهذا يعني 
أنه يبحث ويتعب، وليس ساذجاً في طرحه، ولو 
األحداث  تكثيف  مع  حلقات  عشر  بكتابة  اكتفى 
مرض  هذا  ولكن  كلياً،  مغايرة  النتيجة  لكانت 
شخوصه  تكرار  عن  االبتعاد  عليه  حلقة،   30 ال� 
واألحداث حتى ال يكرر قصصه، ويقع بالتقليدية!

ومشاهد  غيره،  كحال  التطويل  العمل  عاب 
الحزن والبكاء !

»الشهد المر« نّص فيه الكثير من القيم، وثري 
مخرج  أي  ممثلين،  إدارة  يتطلّب  بالمواقف، 
يستوعب النص، وال ُيقطع المشاهد بهذه الطريقة 
الجيدين،  الممثلين  من  كّم  فيه  العمل  أن  خاصة 
الحدث  خ��ارج  المملة  ال��ح��وارات  كثرة  عابته 
والتطويل، يلفت الشاب عبدالله الطراورة في دور 
جديد عليه، ينقصه ما قلناه عنه في »مساحات 

خالية«....
بغالبيتها  قّدمت  التي  الكوميدية  األعمال  أما 
مملة، ارتجالية ال تصلح لهذا الزمن رغم اإلنتاج 

الضخم لبعضها والنتيجة مؤسفة!

الدراما العربّية لرم�سان 2020: م�سل�سالت زاحفة الفتعال التمثيل  )3(

�لأعمال �لخليجّية كمٌّ و�لنوعّية قليلة وخارج �لمغامرة و�لإ�صر�ر على �لبكاء !

�لكوميديا �لخليجّية ت�صّر
على �له�صا�صة �لفكرّية و�ل�صطحّية!

�أعمال �لت�صكيلّي تمام محمد بين �لرمزّية �لتامة

 

للتاريخ �ل�صورّي �لعريق و�ل�صغف في �لتجريب و�لألو�ن 

افتتاح متحف للموؤلف المو�سيقّي الرو�سّي 

رخمانينوف في مو�سكو

اتخذ قرار حكومّي بافتتاح متحف للمؤلف الموسيقي الروسي العظيم، سيرغي رخمانينوف، 
في موسكو.

افتتاح  إن  يرماكوف،  ألكسندر  الروسية،  تامبوف  مقاطعة  في  رخمانينوف  متحف  مدير  وقال 
ال�150  بالذكرى  لاحتفال  التحضيرات  برنامج  من  جزءاً  يعتبر  موسكو  في  رخمانينوف  متحف 
المتحف  أن  وأضاف  الروسية.  الثقافة  وزارة  تحقيقه  توّلت  والذي  الروسي  الموسيقي  لمياد 
 –  1905 أعوام  رخمانينوف  سيرغي  سكن  حيث  موسكو،  في  ستراستنوي  بولفار  في  سيفتتح 

.1917
وُيعّد المنزل رقم 5 في بولفار ستراستنوي بموسكو موقعاً أخيراً أقام فيه المؤلف الموسيقي في 

روسيا التي غادرها  عام 1917 ليقيم في الواليات المتحدة.
بإعداد  الروسية  للحكومة  الماضي  آذار  نهاية  أوعز  بوتين  فاديمير  الروسي  الرئيس  أن  يذكر 
الروسي  الموسيقي  المؤلف  لمياد  ال�150  الذكرى  حلول  بمناسبة   2023 عام  احتفاالت  برنامج 
وتضم  ليوبيموفا.  أولغا  الروسية،  الثقافة  وزيرة  االحتفاالت  تنظيم  لجنة  إدارة  وتوّلت  العظيم. 

اللجنة كذلك 26 شخصاً من الموسيقيين والفنانين البارزين.
سيحتوي  المتحف  إن  بريزغالوف  وقال  للمتحف.  مديراً  بريزغالوف،  ميخائيل  تعيين،  وتم 
ومنشوراته  وتواقيعه  الفوتوغرافّية  وصوره  وكتبه  الموسيقي  للمؤلف  الشخصية  األمتعة  على 

الموسيقية.
جدير بالذكر أن، سيرغي رخمانينوف )-1873 1943( يحتّل مكانة بارزة في تأريخ الموسيقى 
الروسية والعالمية. وينتمي في إبداعه إلى تلك الفترة من الفن الروسي المسماة ب�«العصر الفضي« 
وهو  الوطنية  الروح  وإظهار  االنفعاالت  وفوران  التعبير  ومصداقية  الرمز  على  بالتركيز  المقترنة 
ما يمّيز المدرسة الموسيقية الكاىسيكية الروسية. وبرز رخمانينوف كعازف بيانو ماهر وقائد 

أوركسترا فذ.
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أفقياً:
من  راح��ل  أدب��ي  وناقد  وشاعر  أدي��ب  1 .

مؤسسي جمعية »أهل القلم«
أسراه، مدينة أميركية 2 .

اداة  لبنانية،  بلدة  إيطالية،  جزيرة  3 .
جزم

إطارات، شاركت باألمر 4 .
أقرع الجرس، برزت، متشابهان 5 .

عندنا، فرح، ضمير متصل 6 .
مدينة فلسطينية، أحصل على 7 .

مرض صدري، دولة آسيوية 8 .
تجيء، ألقينا 9 .

يشتمانه، فاكهة صيفية 10 .
بشر، أصلحنا البناء، عائش 11 .

يهتم باألمر، قضينا الليل من غير نوم 12 .

عمودياً: 
للجامعة  رئيس  أول  راحل  لبناني  وناقد  وأدي��ب  عالم  1 .

اللبنانية 1953
مدينة فرنسية، للنفي، أحد الوالدين 2 .

دولة أوروبية، نهر في أوروبا الوسطى 3 .
المنعكسة  صورته  عشق  أسطوري  يوناني  فتى  كذاب،  4 .

في الماء
عمر، شهر مصري، إحساني 5 .

داعبت، ملك صور 6 .
يمنح، أحالم، حيوان بحجم القط 7 .

يخفي األمر، نضعه مقابل المال 8 .
مدينة سعودية، والي، مقياس مساحة 9 .

غير مطبوخ، ضمير منفصل، ليل )باألجنبية( 10 .
مدينة لبنانية، كتلة جبلية في سلسلة لبنان الغربية 11 .

منعت عن، ينتسب إلى دولة أوروبية 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3

4
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11

12

:Sudoku حل
 ،894751263  ،375426918  ،621893475
 ،518672349  ،932184657  ،746539182

459318729  ،183267594  ،267945831
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
بد 2 ( يافا، بادلنا 3 ( يد، ليالي، الم  كيخوته،  دون   )  1
4 ( غينيا، دنانير 5 ( وان، ناي، لس 6 ( غلبناه، تديني 7 ( 
امسح، مالي، رن 8 ( رو، اجل، مناف 9 ( ستيرلنغ، العب 10 

( لبس، داري 11 ( اتم، نمرح، سم 12 ( يسران، بيارق. 

عموديا:
1 ( دييغو غارسيا 2 ( وادي الموت، تي 3 ( نف، ننبس، 
6 ( خبأ، اهملن،  5 ( يانا، جلسنا  4 ( كالي، نحارب  يلمس 
من 7 ( والدي، غدر 8 ( تدين، تلم، احب 9 ( هل، الدينار 10 

( نانسي، اليسا 11 ( بالي، نرفع، مر 12 ( مرسين، بس.

حلول العدد ال�سابق

 ت�شافي لبر�شلونة: اإياكم والتعاقد

مع اأوباميانغ و�شاني

ط�����ال�����ب ت���ش���اف���ي 
نادي  مدرب  هيرنانديز، 
حالياً،  اتلقطري  السد 
ونجم برشلونة السابق، 
إدارة العمالق الكتالوني 
مع  ال��ت��ع��اق��د  ب���ع���دم 
إيميريك  بيير  الالعبين 
أوب���ام���ي���ان���غ م��ه��اج��م 
آرسنال، أو ساديو ماني 
ويقّدر  ليفربول.  الع��ب 
تشافي جيداً قيمة كل من 
أوباميانغ وماني، إال أنه 
يكونا  لن  بأنهما  يشعر 
المناسبة  الخيارات  من 
نو،  ال��ك��ام��ب  قلعة  ف��ي 
نقلت  ما  بحسب  وذل��ك 
ص��ن«  »ذا  ص��ح��ي��ف��ة 

المساحات  في  قتلك  على  قادران  وأوباميانغ  »ماني  الشأن:  هذا  في  تشافي  وقال  البريطانية. 
إال أن برشلونة يحتاج إلى العبين يعرفون كيفية التحرك في المساحات الصغيرة«.  المفتوحة، 
وأضاف: »أنا أفكر هنا في الالعب الذي يناسب أسلوب لعب برشلونة، وليس من السهل العثور 
عن  للحديث  تشافي  وتطرق  اآلن«.  سواريز  لويس  وكذلك  مثالياً  خياراً  كان  إيتو  صامويل  عليه، 
والوتارو  فيرنر  تيمو  الثنائي  اسم  ارتباط  مع  برشلونة،  بقائمة  رؤيته  في  يرغب  الذي  المهاجم 
 5 أو   3 أفضل  بين  من  يعد  »نيمار  تشافي:  قال  ذلك  وعن  الكتالوني.  للعمالق  باالنتقال  مارتينيز 
بشخصية  يتمتع  المزيد،  تقديم  بمقدوره  وسيكون  لبرشلونة،  عودته  آمل  العالم،  في  العبين 

إيجابية، وستكون صفقة غير طبيعية ستصنع الفارق«

 رئي�س وزراء اإيطاليا يطالب ب�شمانات

ال�شتئناف »الكالت�شيو« في 13 حزيران

تمنح  أن  قبل  إضافية  ضمانات  يريد  أنه  على  اإليطالي،  رئيس الوزراء  كونتي  جوزيبي  شدد 
حكومته الضوء األخضر الستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم المعلق منذ آذار الماضي 
بسبب فيروس كورونا المستجد. وتشهد إيطاليا التي تعد من أكثر الدول تضرراً بوباء «كوفيد-
19» على صعيد الوفيات، نقاشات مضنية في اآلونة األخيرة من أجل السماح بعودة منافسات 
اعتبارا  المباريات  استئناف  في  رغبتها  األندية  وأبدت  آذار.  من  التاسع  منذ  علقت  التي  الدوري 
الحكومة،  من  رسمية  موافقة  إلى  يحتاج  يزال  ال  التاريخ  هذا  اعتماد  لكن  حزيران،  من  ال�13  من 
منقسمة  تزال  ال  األندية  أن  إلى  الصحافية  التقارير  تشير  الموعد،  هذا  على  التوافق  رغم  وعلى 
أعطى  ذلك،  من  ساعات  وقبل  المباريات.  لعودة  المعدة  الخطط  ضمن  مطروحة  عدة  نقاط  حول 
جهة،  من  والصحية  السياسية  السلطات  بين  السيما  التباينات،  أن  على  إضافية  إشارة  كونتي 
والسلطات الرياضية من جهة أخرى، ال تزال تفرض نفسها. وقال في مؤتمر صحافي: »قبل بدء 
الموسم، نحتاج إلى بعض الضمانات اإلضافية، ومن خالل الحديث إلى وزير الرياضة فينتشنزو 

سبادافورا، يتضح أننا لم نحصل عليها بعد وآمل في أن يكون ذلك ممكنا في أقرب وقت ممكن«.

 كلوب واثق من تتويج ليفربول

حتى اإذا لم يكن باأف�شل حاالته

أصّر األلماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول ان فريقه ال يحتاج أن يكون »في أفضل أحواله« 
كي يحرز لقبه االول في الدوري االنكليزي لكرة القدم، عند استئناف المسابقة المعلقة راهناً بسبب 
تفشي فيروس كورونا المستجد. ويطمح مسؤولو رابطة الدوري الى اعادة اطالق الموسم منتصف 
حزيران المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه منذ ثالثة عقود. وفي ظل 
ابتعاد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، 
حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج »فوتبول فوكوس« على شبكة »بي 
بي سي«: »ال يجب ان نكون في أفضل احوالنا، بل في أفضل حال ممكنة، وهذا األمر ينطبق على 
باقي الفرق«. وتابع: »سنحصل على الوقت نفسه للتحضر ومهمتنا ستكون كما العادة ان نستفيد 
من وضعنا الحالي. سنكون في حال جيدة في اسرع وقت ممكن«. وعّبر كلوب عن توقه للعودة 
الفيروس  تفشي  بسبب  لشهرين  متوقع  غير  توقف  بعد  وقت،  اسرع  في  الطبيعية«  الى«الحياة 
مجموعات  ضمن  »ميلوود«  مقر  في  بالتدرب  فريقه  سيبدأ  الذي  كلوب  وقال  وعالمياً.  انكلتراً  في 
صغيرة: »االغالق كان جيدا قدر االمكان، ليس تماماً ما ارغب بالقيام فيه، لكننا يجب ان نقوم بذلك 
جميعنا لنستفيد منه«. وتابع »بدأنا قبل ثمانية أسابيع وتشعر اآلن أن الجميع تواقون الستعادة 
حياة طبيعية«. وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال : »نرى بعضنا بعضا عبر )تطبيق( زوم وتلك 

األمور، لكن األمر ليس مماثالً وافتقد العودة الى ميلوود والقيام باألمور االعتيادية«.
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ابراهيم وزنه
أّيهما اللعبة األكثر شعبية في لبنان، كرة القدم أو كرة السلّة؟ 
ولذلك،  رياضية،  ليست  لغايات  واألخرى  الفينة  بين  ُتثار  قضية 
غالباً ما تأتي االجابات متناقضة، فاذا كان مثير القضية يميل بفكره 
عبر  »شعبيتها«  طريق  ينير  تراه  القدم،  كرة  لعبة  إلى  وعواطفه 
إبراز المعطيات الداعمة لتصّوره مع ذكر األرقام واألسماء، أما في 
حال كان طارح الموضوع مّياالً إلى »السلّة« فتراه يسّخر جهوده 
 ... وانجازات  أرقاماً  »سلّته«  ملء  سياق  في  حججه  ويستحضر 
في  آخر  إلى  حين  من  الرياضي  البيزنطي  الجدل  يستمر  وهكذا 
إلى العواطف  ظل مناخات مجافية للحقيقة والواقع، تستند علناً 
الكاذبة والمصالح الواهية والمعلومات المغلوطة، فيضيع القارىء 
المختلفين،  الرأيين  أصحاب  رسمها  التي  المتاهة  في  المتابع،  أو 

ووفق قاعدة »كل حزب بما لديهم فرحون«.
ومن منطلق درايتي باللعبتين، ومتابعتي عن كثب للخط البياني 
لمسيرتيهما صعوداً أو نزوالً، سأطرح القضية مصحوبة بجملة من 
التساؤالت، مع تبيان األرقام والوقائع والحيثيات ... وبعدها، على 

القارىء أن يستنتج من هو الفائز بلقب »الشعبية«؟

وقائع وحيثيات وأرقام
في تشريح لكلمة شعبية في قاموس الحياة، سأبّين اآلتي:

� نسمع بأكلة شعبية، غير مكلفة وبمقدور الغالبة على تناولها 
يومياً، كالفالفل مثالً ، ويقولون في وصف فنان ما، مطرب شعبي، 
ألصوات  الحقيقي  الصدى  فيكون  الناس  وجع  يغّني  الذي  وهو 
التي  تلك  شعبية،  ومساكن  أحياء  وهناك  والمحتاجين،  الفقراء 
ما  على  وبناء  والفقراء،  المتوسطة  الطبقة  من  الكادحون  يسكنها 
تقّدم � وله تتمة في أكثر من مجال � ستذهب نقطة »الشعبية« إلى 
لعبة كرة القدم ومالعبها والدائرين في فلكها، لكونها لعبة الفقراء، 
البرازيلي  عمالقها  أعلنه  ما  وهذا  الجميع،  من  ممارستها  وسهولة 

بيليه في أكثر من لقاء.
� األكاديميات ... نالحظ أن أكاديميات كرة القدم تتكاثر كالفطر، 
وهي موّزعة على جميع المحافظات اللبنانية، وصوالً إلى الشريط 
في  مالعب  يوجد  حيث  االسرائيلي  العدو  بمواجهة  ال��ح��دودي 
أما  وغيرها،  الراس  وم��ارون  الجبل  وميس  وحوال  العديسة  قرى 
األكاديميات السلّوية فهي موّزعة بشكل محدود ومدروس في المدن 
والقرى المتمّدنة، كما أن البلديات غالباً ما تهتم بانشاء ملعب كرة 
يدفعه  وما  مغلقة،  قاعة  ببناء  اهتماماتها  من  أكثر  مكشوف  قدم 
المنخرطون  يدفعه  مما  بكثير  أقل  الكرة  مالعب  إلى  المندفعون 
في أكاديميات كرة السلّة، وهناك مدارس كروية تتقاضى أسعاراً 
بعشرة  أكثر  القدم  كرة  طالب  أعداد  بأن  قلنا  إذا  نبالغ  وال  رمزية، 
تصّب  ثانية  نقطة  وهذه  السلّة،  كرة  م��دارس  طالّب  من  أضعاف 

لمصلحة شعبية الساحرة المستديرة.
لتسليط  داعي  ال  وهنا   ... الجماهيرية  المواكبة  صعيد  على   �
مباراة  أقل  فجماهير  قاشعة،  والناس  طالعة  الشمس  الضوء، 
مشهودة في المالعب الخضراء سيمألون براحة تامة ثالثة مالعب 
كرة سلّة. ونصف جمهور نادي النجمة ال تستوعبه جميع مالعب 
»الشعبية«  تتوضح  وهنا  اللبنانية،  الجمهورية  في  السلة  كرة 
والمصطنعة  المحدودة  الشعبية  بمواجهة  القدم  لكرة  الواقعية 
والجماهير  العفوية  الجماهير  بين  كبير  فارق  فهناك  السلة،  لكرة 

»المنتقاة« على الطبلية!
� االنجازات ... تميل الدّفة إلى الكرة البرتقالية لجهة المشاركة 
»الثالثية« في مونديال السلة العالمية، مع االشارة إلى أن المشاركة 
الثالثة في العام 2006 في تركيا كانت مدفوعة الثمن، أي بواسطة 

شراء بطاقة عبور، وهنا البّد من لفت عناية المهتمين بأن فريق كرة 
لجأ  ولطالما  الملعب،  أرض  على  العبين  خمسة  من  يتألف  السلّة 
اتحاد السلة إلى تجنيس العب )جو فوغل( واسترداد جنسية )بول 
خوري( أو االستعانة بالعبين ولدوا وترعرعوا بعيداً عن بالد األرز 
)صباح خوري وعلي محمود وعلي حيدر(، ليتناوب خمسة العبين 
الدولية، ما  المشاركة في االستحقاقات  المحلية على  البطولة  من 
يعني بأن الطريق إلى المونديال السلوي � في ظل هكذا معطيات � 

أكثر سالسة من طريق منتخب كرة القدم إلى جّنة المونديال.
وهناك أسئلة ال بّد من طرحها في سياق الحديث عن االنجازات، 
ربما  الخارجي؟  االحتراف  مجال  في  السلة  العبي  انجازات  أين 
وحده فادي الخطيب كان األكثر طلباً فلعب في الصين وسورية .. 
أما باالنتقال إلى الميدان الكروي، فهناك رضا عنتر ويوسف محمد 
ومهدي  حمام  وعلي  حيدر  ومحمد  معتوق  وحسن  غدار  ومحمد 
مضافاً  تطول،  والالئحة  حسن،  وعباس  قصاص  ومحمد  خليل 
أيسر في آسيا  انجازات شخصية لعلي حمام كأفضل ظهير  اليها 
 ،)1996( آسيا  في  م��درب  كأفضل  الشرقي  وعدنان   ،)2016(
والحكم حيدر قليط )شارك في قيادة بعض المباريات في مونديال 
2002( ومؤخراً، وفي ظل جائحة كورونا واالحتجاجات المطلبية 
أحرز نادي العهد كأس االتحاد اآلسيوي. دون إنكار انجازات فريقي 
الحكمة والرياضي اآلسيوية والعربية، وجهودهما في دفع سلتنا 
نحو االمام، فترتيب لبنان على الالئحة الدولية في كرة السلة أفضل 

من ترتيبه في كرة القدم.
يسّجل  وهنا   ... المرير  والواقع  التلفزيوني  والنقل  االعالنات   �
أعطى  بأنه  الحكمة،  نادي  أمجاد  باني  الشويري،  انطوان  للراحل 
السلّة اللبنانية وهجاً ساطعاً، من منطلق رّدة فعله على ما عاناه 
فريقه من تضييق وتحّيز في ميادين كرة القدم، فسّخر الرجل قدراته 
وامكانياته وعالقاته في سياق تلميع وتطوير كرة السلة، فأّمن النقل 
التلفزيوني وسعى إلى تنظيم دوري النخبة لكنه وجد معارضة من 
البعض فغّض النظر... وفي الوقت عينه، يسّجل على الرجل بأنه 
كان وراء ارتفاع رواتب الالعبين، في أيامه أصبح راتب العب كرة 
أن العب  تأملوا   ... القدم  السلة يساوي عشرة أضعاف العب كرة 
كرة السلة يقود سيارة فخمة ويمتلك وظيفة محترمة، فيما العب 
كرة القدم يتنقل على الدراجة النارية ... ذاك متفّرغ لسلته بنسبة 

عمل  يوم  بعد  كرته  يداعب  وهذا  ومادية،  نفسية  راحة  مع  عالية 
شاق، والخالصة في سباق »الشعبية« الواقعية ... يحط اللقب في 

خزائن كرة القدم.
� األندية والمالعب والالعبين ... الالفت أن عدد األندية المسّجلة 
في اتحادي كرة القدم وكرة السلة متقارب، علماً بأن ارتقاء المستوى 
الفني وزيادة حّدة التنافس يحّتم إنقاصها في اللعبتين لتصل إلى 
إلى 150 كما هو الحال من منطلقات  50 نادياً في كل لعبة وليس 
لوائح  على  المسجلين  الالعبين  عدد  وحول  ومناطقية!.  طائفية 
ما يزيدها  القدم، وهذا  الكفة بوضوح لمصلحة كرة  األندية، تميل 

شعبية على شعبية. 
خمس  آخر  في  باللعبتين  الالحق  الفني  التراجع  أسباب  وعن 
سنوات، تبرز المعضلة األكبر، المتمّثلة بالشح المادي في صناديق 
والرياضة  الشباب  وزارة  موازنة  تواضع  مع  واالتحادات  األندية 
التي صارت ترّكز على تحقيق انجازات في األلعاب الفردية، لكون 
األمر أسهل من تحقيقه عبر األلعاب الجماعية، وال شك أن كّل انجاز 
في  والرياضي  القدم  كرة  في  العهد   � األخيرة  الفترة  خالل  ُسّجل 
النادي فقط. وفي الحديث عن  � فيحسب للقّيمين على  كرة السلة 
المالعب، فجميع أندية كرة القدم باتت تملك مالعبها الخاصة فيما 
أندية كرة السلة، ال زال أكثر من نصفها يستأجر المالعب لخوض 
من  واقعية  أكثر  اللبنانية  القدم  كرة  أن  يؤّكد  ما  وهذا  التمارين، 
من  دع��اوى  تواجه  اللعبتين  في  كبيرة  أندية  وهناك  السلة،  كرة 
المعضلة  بروز  مع  وعقودهم  رواتبهم  بشأن  الالعبين  بعض  قبل 
بشكل أوضح عند »السلّويين«، ما يعني بأن السباق على مضمار 
الشعبية أصبح بمثابة تحصيل حاصل، والفائز به لن يزيده قّوة 

ولن يمنحه افتخاراً. 
تعيشه  واقعاً  هي  بل  لعبة،  على  يطلق  لقباً  ليست  فالشعبية 
اللعبة بكل تفاصيلها، لذا، كفى تصريحات ال تقّدم خيراً وال تؤّخر 
هالكاً، وكل الكالم الذي كنا نسمعه من المسؤولين عن اللعبتين بأن 
اللعبة بخير واألمور تسير على ما يرام، يذّكرنا بتصريحات حاكم 
بخير  »الليرة  بأن  مراراً  صّرح  الذي  سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
والودائع بخير« ... وعندما وقعت الواقعة تلعثم الرجل وبلع لسانه 
وغاب عن السمع ... ليخسر الناس ودائعهم، وبذلك زادت الطبقة 

»الشعبية« آالفاً مؤّلفة.

تناف�س غير منطقي على لقب »ال�سعبية« بين واقعية كرة القدم وفقاعة كرة ال�سلة

إرلينغ  النرويجي  التسجيل  ماكينة  أبقى 
دورتموند  بوروسيا  وق��اد  عاداته  على  هاالند 
إلى تخطي جاره وضيفه اللدود شالكه برباعية 
لكرة  األلماني  الدوري  مباريات  أولى  في  نظيفة 
تفشي  بسبب  شهرين  لنحو  توقف  بعد  القدم 
إلى  رصيده  دورتموند  ورف��ع  كورونا.  فيروس 
26 مباراة، محققا فوزه الثامن في  من  نقطة   54
ميونيخ  بايرن  عن  نقطة  بفارق  مباريات  تسع 
وهز  مواسم.   7 آخر  في  اللقب  وحامل  المتصدر 
هاالند الشباك بعد نحو نصف ساعة على بداية 
ملعب  على  جماهير  دون  أقيمت  التي  المباراة 
 10 إلى  رصيده  رافعا  ب��ارك«،  إيدونا  »سيغنال 
أهداف في 9 مباريات، بعد انتقاله من سالزبورغ 
النمساوي مقابل 20 مليون يورو. واحتفل هاالند 
مع رفاقه دون مصافحة وسط فرحة بادية على 
في  ال��ن��ادي  بثه  موسيقي  وف��اص��ل  وجوههم، 
الملعب. ووزع دورتموند رباعيته بين الشوطين 
مترجماً سيطرته على ضيف عجز عن إحراجه، 
غيريرو  رافايل  البرتغالي  الجناح  له  وأض��اف 
موصدة  أبواب  خلف  المباريات  وأقيمت  ثنائية. 
في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، 

وعناصر  والمصورون  البدالء  الالعبون  فارتدى 
الصحفية  المقابالت  وأجريت  الكمامات،  األمن 
األولى في  النادرة في ظل تباعد واضح. وللمرة 
سيغنال  ملعب  افتقد  الرور  إقليم  ديربي  تاريخ 
 80 نحو  صخب  لدورتموند  التابع  بارك  إيدونا 
ألف مشجع كانت تغص بهم مدرجاته، وال سيما 

»الجدار األصفر« الجنوبي.

اليبزيغ يتعادل مجددا
سقط  ال��ع��ودة  مفاجآت  م��ن  التحذير  وبعد 
اليبزيغ الذي تصدر الدوري لفترة طويلة في فخ 
المرة  وهذه   .1-1 فرايبورغ  ضيفه  أمام  التعادل 
يتابع  الذي  اليبزيغ  فيها  يتعادل  تواليا  الثالثة 
عن  ليتخلى  أوروب��ا،  أبطال  دوري  في  مشواره 
مركزه الثالث بعد فوز بوروسيا مونشنغالدباخ 
وخالفا   .1-3 فرانكفورت  آينتراخت  ضيفه  على 
لمجريات اللعب، افتتح فرايبورغ التسجيل بعد 
ركنية ارتطمت بكعب مانويل غولدي الذي احتفل 
ظل  وفي  ال�34.  الدقيقة  في  زمالئه  مع  باألكواع 
برأسية  متأخرا  ع��ادل  الكبيرة  اليبزيغ  هيمنة 
الذي  بولسن  يوسف  الدانماركي  للقائد  جميلة 

الضيوف  شباك  في  الكرة  وص��وب  عالياً  ارتقى 
الدقيقة  في  الموسم  ه��ذا  ال��راب��ع  هدفه  مسجالً 

ال�77.
وتابع فولفسبورغ نتائجه اإليجابية بعودته 
وأصبح   1-2 أوغ��س��ب��ورغ  أرض  م��ن  بالنقاط 

سادسا. وغاب مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليش 
عن المباراة. وتابع هرتا برلين صعوده من منطقة 
هوفنهايم  الجريح  مضيفه  على  كبير  بفوز  القاع 
فورتونا  تعادل  القاع،  مباراة  وف��ي  -صفر.   3

دوسلدورف مع ضيفه بادربورن دون أهداف.

عودة »البوند�سليغة« �سمن اإجراءات ودورتموند ي�سرب �سالكه برباعية 
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 w� U�œuL�Ë UM� Òu�Ë UM�œ«—≈ e�— X�U� ÌÀö�  «¡ö� s�b�« r�«d� XÒL� b�Ë dBM�«

Æ“Âu�d��« W ÒL�

á«MÉÑ°U á°TOQO

¨»√ f�«Ë ? WO�U��« n�«uN�« ÂU�—√ …bLF�« XLÒL�Ë
03Ø677294            03Ø651008

WCNM�« »U�� œU��« r�U� »U�� r�—Ë
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank
FINK LBBE

∫WO�UM�K�« …dOK�U�
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

∫—ôËb�U�
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

ó``̀```̀ ```̀ °``̀V kÉ`````̀ ©`````̀ e

AÉ`````````````̀Hƒ`````````````̀dG

 w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  WO�UL��ô«  ÊËRA�«Ë  qLF�«  …bL�  X�œ
 s�  œb??�  l�  UN�IK�√  w��«  å¡U??�u??�«  Òb??{  ÎUF�ò  WKL�  r??�œ  v??�≈  w�UL��ô«
  U�Òd��  lL�  v�≈  ·bN�Ë  ¨WO�U�A�«Ë  WO�U��ù«Ë  WO�UL��ô«   U��RL�«

ÆUNO�≈ W�U�� r� sL� WOz«c� qK� s� sJ�√ U� sO�Q��

 QÉf øe í«Ø°U ≈∏Y ¢übôdG

WO�–ö�« ? ÊU�F� ÈuK� Æœ 
 Òn�  Íb�d�  ÌœU??�Q??�  „u��L�«Ë  ”Ë—b??L??�«  UNO�«u�Ë  À«b???�_«  q�K��  W��«d�  ÒÊ≈

ÆÆÆ‰Ëœ q�I��� vÒM���Ë WO�dA�« dO� … Òu�_« w�Òb� dJ�Ë ÆÆÆdA��« W�U�—Ë …—UND�«
 ‰uN�L�«  —U??E??�??�U??�Ë  UM�u�  Íd??�??�  U??�Ë  l??�«u??�«  bNA�  fJF�  WIOI��«  U??�«d??�Ë

ÆÆÆw�ü«
 u�  U�  vK�  ‰U��«   —«dL��«  qIFÔ�√  ÆÆÆdA��«  WM��√  rN�K�  œUJ�  …dO��   ôƒU��Ë
 UM�U� u� s�√ øWOL�UF�« WO�UO��« W�FK� WO�U�_« b�«uI�«Ë rO�UHL�« dÒOG�� q� øtOK�

ø‘UFÔL�«  ÍœUB��ô«
 ¡U�b�√  «u���√  f??�_«  ¡«b??�√  ÆÆÆYNK�Ë  UNOM�U�  Â«b??�√  X��  s�  wKG�  ÷—_«

°ÆÆÆ»UD�_« Èu� UN� V�ö��Ë UNK�UM�� »uFA�« `�UB�Ë ÂuO�«
ÆÆÆUMOK� UN�«—u� ÊU�d� `�d���Ë ÷—_« Òs�LD�K�

ÆÆÆ»uI� ö� ÎöL�J� œU� ÊË“Ë_«
 ÊU�  U�  v�≈  …œu??�  ¨WO�UM�   «dOOG�  ôË   U�UJ��«  ô  ¨À—«u??�  ô  ¨÷«d??�√  ô  ∫ ÒÍ√

ÆÆÆ÷—_« œ«b�√ tAOF�
 ‰Ëœ  øW��b��«  Êu??J??�«  WB�—  b�b�  s??�  √b??�??�Ë  ÒdL����  ŸU??I??�ù«  s��  —Òd??I??�  s??�  ?
  «—UC�Ë ¨⁄Ëe��«  q�� q�√  —u�Ë vC� a�—U��  Î U�«uM� UN�KF�Ë W�UO��«  UN��UM�
 WO�UF� …œUN� XOD�√ `�UBL�« V��Ë ¨ŸuD�K� UN�L� X�ô r�u�« s� W�uMB�
 WKF�  THDM�Ë  U??�—ËœË  U�œu�Ë   «—Òd??�??�  VCM�  U�bM�Ë  ÆÆÆ‰uFHL�«  WO�ö�Ë

ÆÆÆt� Èc��Ô� Î U�—œ U�—U���U� ô≈ d�c� œuF� ôË  «—UC��« Ác� wN�M� ÆUN��“
ød�� s�Ë ”Ë—œ s� U�d��√ UL�

 p�L��« …U�UF�Ë „«–Ë ‰b��« «c� sL{Ë ¨tOK� s�� U� ‰u� ‰b�K� dO�� ·ö��«
ÆW�—«dL��ô«Ë  U��K� W�dH�« lOC� …UO��« »U��Q�

 q�UIL�«  w??�Ë  ¨WO�uO�«  UNz«c�  W��Ë  vK�  qB���  ÂËUI�  dA��«  s�  WKzU�  œ«b??�√
 UN�UM�«d�Ë  Òw�uO�«  U�—UL�  W��Ë  w�  …—«b??B??�«  vK�  qB���  ÂËUI�  Èd??�√  œ«b??�√

ÆÆÆW�ËdA�ö�«
 Èu�√   UMO��  Èd�√  Î U�UM�√  Ÿd���  WK�Ë  u�M��  ÷«d�_«  ÂËUI�  WÒ�dA�  sO�ö�

ÆV�J��
ÆULN� œu�Ë ô —c��«Ë W��d�«Ë ¨UL�d�c� ‰U�� ô ‰ƒU���«Ë pA�« UM�

 s�  `OH�  vK�  h??�d??�«  WK�K��  V�UJL�«  vK�  ‰uB��«  Ê“«u???�  W�œUF�  w??�
°ÆÆÆ—U�

ΩÓµdG ôNBG

á«dhódG á«bÉØJ’G ≈∏Y ábOÉ°üªdÉH »≤M _  …óH#
?ƒ°T  øY  ø«dhDƒ°ùe#

É«côM _ ø«bƒ©ªdG _ ¢UÉî°TCÓd _ »fÉæÑ∏dG _  OÉëJ’G#

 sO�uFL�«  ’U��_« ‚uI�� ’U��«  2000Ø220  Êu�UI�«  —Ëb� vK� U Î�U� ÊËdA�
 u�� gOF� ULO� ¨W��UF�L�«  U�uJ��« tI�D� rK� ¨gOLN��« s� U Î�U� ÊËdA� ÆÆÊUM�� w�
 Êu�Ëd�� Æ‚uI��« j��√ s� sO�Ëd�� ¨dIH�« j� X�� sOO�UM�K�« sOM�«uL�« s� 15%
 ¨ U�uKFL�«Ë s�U�_« v�≈ ‰u�u�«Ë qIM��« w� ¨ozö�« qLF�« w� ¨r�dJ�« gOF�« w� o��« s�
 rN�d��� s�Ë w� ÆÆÆqO�Q��«Ë rOKF��«Ë WO�d��« w� ¨¡UHA��ô«Ë W�U�D�« w� ¨sJ��« w�
 œu�u�«  ÊuKOJ�  Êu�ËR�L�«Ë  U Î�U�  ÊËdA�  ÆrN�«—b�  w�  dL����Ë  rN�U�U�  Âd���Ë

ÆÊu�UI�« oO�D�� W�–UJ�«
 U�dI�  s�  ¨UMAOLN�Ë  UM�e�  s�  øUM�uI�  j��√  s�  UM�U�d�  s�  øu�  s�  sO�ËR��£

wI�flÍb�#  øUM��d� e�� s� øUMKON��Ë

3233  œb???????????F???�«  2020  —U??????�√  18  s???O???M???�ô«
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WÒ�œuN� W�B�G� …«–U�L� »«d� …—– d�¬ v�� t{—√ Àd�� w�uM� Õö�

 ”ËdOH�U�  sO�UBL�«  bM�  …b�b��«  ÷«d??�_«  d�R�
 s� œb�Ë vKJ�«  nK� v�≈  ¨ÍbK� `HD� WK�L�L�«Ë w�U��«
 dO�Q� Èb� W�«—b� ¡U��_« dDC� p�c� ¨Èd�_« ¡UC�_«

Æ»UBL�« h�A�« b�� q�U� vK� ÈËbF�«
 w�  52  r�—  vHA��L�«  w�  ¡U��_«  …dO��  p�c�   œU�√

Æw{UL�« X���« ¨uJM�O� U�U�—U� …—u�O�Ëd��« ¨uJ�u�
 Ê«uM� X�� ¨dJ�� wKKO� ¨Z�U�d� l� WK�UI� w� X�U�Ë
 1 ≠ UO�Ë— …UM� vK� ÂuO�« l�–√ Íc�« å”ËdOH�« …—uD�ò
 qJA� t{«d�√Ë Ád�UE� dOG� ”ËdOH�«ò Ê≈ ¨WO�u�eHK��«
 WO�Ë_«  w�  W�UD��«  d�M�  uN�  ÆdO�F��«  “U�  «–≈  ¨T�UH�

Î̈UC�√ `HD�« d�UEL� bK��« wAG� UL� ¨…dOGB�« W�u�b�«
 ÊuJ�  Ê√  ô≈  sJL�  ô  W��UHL�«  ÷«d�_«  Ác�  l�D�U�Ë
 ¡UC�_«Ë vKJ�« t�«d��« vK� Î«d�R� qJA� «c� Ê_ ¨WIKI�
 w� Âb�« …—Ëœ bO�Q��U� UNOK� bL�F� w��« Èd�_« WOK�«b�«

ÆåWIO�b�« WO�Ë_«
 p�c� p�N� tMJ�Ë ¨sO�zd�U� jI� p�H� ô u�ò ∫X�U{√Ë

 ¨p�– W�«—œ ‰ËU�� s�� Êü«Ë ¨r���« w� Èd�√ ¡UC�√
 s� qzUN�« œbF�« «c� ¨WO�D�« UM��—UL� w� ·œUB� r� UM�_

Æå…œd�L�« sOF�U� Èd� ô b�«Ë ”ËdOH� p�H�«Ë p�N�«
 W�F�  W�«—b�«  Ác�   «¡«d�≈Ë  …—ËdO�  ÊS�  ¨UN�  UI�Ë
 s�  W�e�  c??�√  ÊuFOD���  ô  ¡U??�??�_«  Ê_  ¨U??�  b�  v??�≈
 Âb����  w�U��U�Ë  Æ…dOD�  ÷«d�Q�  sO�UBL�«  v{dL�«
 ÎUC�√Ë  ¨sO�u�L�«  v{dL�«  UO�u�u�—u�  ÊuBB��L�«

Æå…bIF�ò VO�U�√
 vHA���  d�b�  ¨uJMO��Ëd�  fOM�œ  d�–  ¨p�–  q��Ë
 ÷dL�  sO�UBL�«  ÃöF�  hB��L�«  åU??�—U??�u??�u??�ò
 ÁcN�  sO�UBL�«  v{dL�«  vK�   dN�  t�√  ¨19  ≠bO�u�
 WFzUA�«  pK�  V�U� v�≈  ¨W��UH� …b�b� ÷«d�√  ÷dL�«
 W�—œË ¨·U��« ‰UF��«Ë W�z«d�«Ë rFD�« Ê«bI� s� ¨tM�
 vK�  ÍbK��«  `HD�«  q��  ¨v{dL�«  Èb�  WO�UF�«  …—«d��«

ÆsD��«Ë s�bO�«
© ôU�Ë®

!ø«àFôdG ô«Z iôNCG ájô°ûH AÉ°†YCÉH ¬µàØH ÅLÉØe ÉfhQƒc :áªdÉY

WÒ�œuN� W�B�G� …«–U�L� »«d� …—– d�¬ v�� t{—√ Àd�� w�uM� Õö�

áq«æWƒdG IOÉ«°ùdG ≈æ©e

 â°ü q°üîJ äÉeƒµM É¡¶ØëJ ºd »àdG
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