
كتب المحّرر السياسّي

داخلية  خطابات  السطح  على  طغت  الماضية  األي���ام  خ��ال 
السياسية، وواكبتها حمات إعامية مركزة،  القوى  للعديد من 
سورية،  مع  الحدود  عبر  التهريب  قضية  تحميل  عنوان  تحت 
المالية  األزمة  أسباب  من  األكبر  النسبة  الشرعيّة  غير  والمعابر 
وتم  واالفتعال،  المبالغة  شديدة  ب��دت  بصورة  واالقتصادية، 
يتم  ل��م  م��ا  ح��ل  أي  الستحالة  ي��روج  خطاب  وبين  بينها  ال��رب��ط 
المرور بقرار تدويل إدارة الحدود، وتعديل القرار 1701 ليطالها. 
ورئاسة  الجمهورية  رئ��اس��ة  انشغلت  الماضية  األي���ام  وخ��ال 
والدوائر  الخارجية  ووزارة  الحكومة  ورئاسة  النيابي  المجلس 
األمنية في الدولة باستكشاف مدى جدّية هذا الكام ومرجعيّته، 
للسماح  إذا كان يعبر عن شرط غربي وأميركي خصوصاً  وما 
الربط  إطار  ضمن  للبنان،  العون  يد  لمد  الدولي  النقد  لصندوق 
الضوء  وبين  الله،  ح��زب  لمحاصرة  تقليدي  أميركي  نهج  بين 
األخضر لمساعدة لبنان. وهو ما كان محور حركة دبلوماسية 
فرنسية حثيثة منذ شهور، خرجت للمرة األولى للعلن، مع كام 
وزير المالية الفرنسية في لقاء وزراء مالية دول قمة العشرين 
في الرياض مطلع السنة، عندما دعا للفصل بين مساعدة لبنان 
وفي  المنطقة،  ف��ي  لطهران  واشنطن  ومواجهة  التعافي  على 

األمين  أطلقه  علني  تحذير  ض��وء  في  الرسمي  التتبع  خاصة 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من اللعب بالنار ومحاولة 
استغال األزمة االقتصادية الستحضار ما فشلت حرب تموز 
في تحقيقه من أهدافها، قالت مصادر متابعة إن الحصيلة التي 
المجلس  ورئيس  الجمهورّية  رئيس  أي��دي  بين  واضحة  باتت 
النيابّي ورئيس الحكومة ووزارة الخارجية، تتيح النفي القاطع 
السورية،  اللبنانية  الحدود  تدويل  نحو  جدي  دول��ي  بحث  ألي 
ه��و ع��ب��ارة ع��ن تمنيات بعض  إع��ام��ي��اً  ت��داول��ه  ي��ج��ري  م��ا  وأن 
زاوية  في  الله  حزب  لحشر  بعضها  وسعي  اللبنانية،  األط��راف 
المالية،  االقتصادية  األزمة  مسؤولية  تحمله  اتهامات  على  الرّد 
لتدخله  طلباً  الله  لحزب  رسالة  توجيه  ثالث  بعض  ومحاوالت 
لوقف بعض الماحقات القضائيّة، كي ال ينقلب خصوم الحزب 
لمكافحة  الدعوة  بوابة  من  الحدود  لتدويل  الضغط  خيار  نحو 
الذي  خصوصاً  واألميركي  الغربي  الرسمي  والكام  التهريب، 
سمعه المسؤولون اللبنانيون، تضمن دعوات للتهدئة الداخليّة، 

بالتزامن مع نفي أي ُبعد دولي لهذه المطالبات واإليحاءات.
بعيداً عن هذه الوجهة تسلك العاقة اللبنانية السورية مرحلة 
أولى من الخطوات العملية لتعاون الحكومتين، عنوانها زيارات
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هنيئاً لألمة التي تس��ير إلى أهداف 
سامية تعرف أن تنشئ تاريخها... 
أما األمة التي تتش��ّبث بالس��ام... 
حتى في ظّل الخنوع والذّل فا خير 

في حياتها.

سعاده

- في توقيت سياسي غاية في الدقة، حيث التهدئة 
ت��س��ود م��ل��ف��ات االش��ت��ب��اك األم��ي��رك��ّي اإلي���ران���ّي في 
الذي  القدس  ليوم  العالمّي  اإلحياء  وعشية  المنطقة، 
اإلسامية  الجمهورية  ومؤسس  الثورة  قائد  أطلقه 
عاماً،  وأربعين  اثنين  قبل  الخميني  اإلمام  إيران  في 
بينها  عالمّي  تحّد  أكبر  في  الخوض  طهران  اختارت 
وب��ي��ن واش��ن��ط��ن، ع��ب��ر إرس����ال خ��م��س ن��اق��ات نفط 
إلى فنزويا المحاصرة من  عماقة محّملة بالبنزين 
قبل األميركيّين والخاضعة مثل إيران لحزمة عقوبات 
لشركة  تابعة  إي��ران��يّ��ة  ط��ائ��رات  كانت  فيما  موجعة، 
التي تطالها عقوبات أميركيّة مكّررة  مهران للطيران 
مستلزمات  ح��ام��ل��ة  ف��ن��زوي��ا  ف��ي  تهبط  وم���ش���ّددة، 
المعطلة،  الفنزويلّي  النفط  مشتقات  صناعة  إصاح 
بأطنان  محّملة  األميركيّة،  لاتهامات  وفقاً  وتعود، 
م��ن ال��ذه��ب ال��ف��ن��زوي��ل��ي، ورب��م��ا ب��ك��م��ي��ات م��ن م��ادة 
اليورانيوم  أهمية  ت���وازي  ال��ت��ي  المشعة  ال��ث��وري��وم 
الدولة  فنزويا  وحيث  النووية،  المفاعات  عمل  في 

الخامسة في العالم في إنتاجها.
- خال سبعة أيام تلت انطاق الناقات اإليرانيّة 
البنزين،  من  دوالر  مليون   45 يعادل  بما  المحملة 
حيث  ط���ارق  جبل  مضيق  ف��ي  األول  االخ��ت��ب��ار  ك��ان 
طليعتها  ووصلت  أي��ام،  ثاثة  منذ  الناقات  عبرت 
اإلقليمية  المياه  ح��دود  إل��ى  الليلة  فورتشن  الناقلة 
يرابط  األميركية  المدّمرات  من  عدد  فيما  لفنزويا، 
التي  العبور  منطقة  على  مشرفاً  الكاريبي  خليج  في 
حادث  أي  وق��وع  دون  من  األول��ى  الناقلة  اجتازتها 
إيراني  تهديد  بعد  األميركيّة  ال��دوري��ات  مع  تصادم 
واضح وصارم، برد غير عادي إذا تعّرضت ناقاتها 
بدأ  ال��ذي  وال���رّد  األميركية،  بالقرصنة  وصفته  لما 
التلويح بأنه سيتضّمن احتجاز عشرات الناقات في 
الحامات  كل  باستهداف  التهديد  إلى  تطّور  الخليج، 
نطاق  ف��ي  األميركية  الحربية  والسفن  وال��م��دّم��رات 

إيران. من  كلم   2000
عقوبات  حزمة  األميركيّة  الخزانة  وزارة  أعلنت   -
وصفها  خ��ط��وة  ف��ي  أم���س،  ليل  إي���ران،  على  ج��دي��دة 
تسعى  الذي  التصادم  عن  بدياً  المحللين  من  الكثير 
واشنطن لتفاديه، وتتهم طهران بالسعي إليه، والليلة 
 1962 27 تشرين األول عام  لليلة  ستكون مشابهة 
تصادم  وقوع  خشية  مستنفراً  العالم  فيها  كان  التي 
إلى  للتحّول  قابل  الكاريبي  في  أميركي  سوفياتي 
حرب نووّية، في لحظة تجاذب حادة حول كوبا، قبل 
الصواريخ  سحب  تضّمنت  التي  التسوية  تظهر  أن 
الروسية النووية من كوبا مقابل تعّهد أميركي بإلغاء 
كل خطط غزو كوبا، وإذا واصل األميركيون مراقبة 
بالعقوبات  مكتفين  بعد  عن  اإليرانية  النفط  ناقات 
معادلة  تكرست  فقد  اإلي��ران��يّ��ة،  الخطوة  على  ك��رّد 
ج��دي��دة ل��ق��وة إي���ران م��ن ج��ه��ة، ول��ه��وام��ش الصمود
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الليلة الفا�صلة في الكاريبّي... 

واإيران تربح الجولة 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

تاأكيدات دولّية للحكومة بعدم وجود اأ�صا�س خارجّي للكالم الداخلّي عن تدويل الحدود مع �صورية 

لبنان و�سورية: وفود وزارّية لملفات الكهرباء والنفط والترانزيت والتهريب والتبادل التجارّي

ال�سندوق ال�سيادّي محور النهو�ض المالّي بين �سيغة ال�ستثمار و»عين الم�سارف« على الأ�سول

السيد نصرالله متحدثاً بمناسبة يوم القدس 

 يوم القد�س العالمي..

 دعوة لإنعا�س الذاكرة

في زمن التهويد والتطبيع

الحرب الناعمة الأميركّية ت�صتهدف

 

العالقات الرو�صّية ال�صورّية الإيرانّية

 

والبع�س يقع في �صركها...

 خطاب الرئي�س

واأ�صئلة المواطن

العام  وف��ي   ،1979 آب  شهر  م��ن  عشر  ال��خ��ام��س  ف��ي 
قائد  أع��ل��ن  اإلي��ران��ي��ة  اإلس��ام��ي��ة  ال��ث��ورة  النتصار  األول 
الثورة اإلسامية اإليرانية اإلمام الراحل السيد روح الله 
إذ دعا شعوب  العالمّي،  القدس  الخميني، يوم  الموسوي 
العالم إلحياء هذا اليوم في آخر جمعة من شهر رمضان 
بعد  الشعوب  ذاكرة  إلنعاش  حثيثة  محاولة  في  المبارك، 
ال  اس��ت��ب��دادي��ة  ألنظمة  ح��ك��اٍم  قبل  م��ن  محوها  م��ح��اوالت 
القادة  إّن مواكبة  تقيم للقيم وزناً، وال للمقّدسات حرمة. 
الفلسطينية، ليس مستجّداً، بل  للقضية  الثورة  إيران  في 
تشّكلت في أسباب هذه الثورة وأهدافها. فمعظم الثورات 
اندلعت في العالم ألسباب محلّية لمواجهة طاغيٍة عاث في 
األرض فساداً وأفقر العباد وأقفر الباد، وقد تكون ميزة 
للثورة اإلسامية اإليرانية أّن أسبابها ليست فقط داخلية 
ظلم  وما  الندالعها،  المبّررات  كّل  وج��ود  من  الرغم  على 
الشاه وجاوزته إال السبب الكافي. ولكن كان االعتراض 
األشّد على شاه إيران، عاقته بالكيان الصهيوني الغاصب 
ففلسطين  وال��ق��دس.  الفلسطيني  الشعب  ح��س��اب  على 
الثورة  قادة  أدبيّات  أّن  نجد  هنا  ومن  الثورة.  اسباب  من 
اإلسامية في إيران في كّل مناسبة، ومن خال مؤلّفات 
ومنشورات وتسجيات، نجد أّن الهّم األكبر لهذه الثورة 
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األميركية  الحرب  وتيرة  األخيرة  اآلون��ة  في  تصاعدت 
التحالفية  العاقات  استهداف  على  تعمل  التي  الناعمة 
االستراتيجية بين روسيا وسورية، وروسيا وإيران. وهي 
والروس  السوريين  الجنود  بدماء  تعّمدت  التي  العاقات 
واإليرانيين الذين سقطوا في ميادين الحرب ضّد جيوش 
اإلرهاب األميركية الصهيونية التركية والعربية الرجعية، 
السورية  الوطنية  ال��دول��ة  إس��ق��اط  يائسة  ح��اول��ت  ال��ت��ي 
الغرب  ل���دول  ت��اب��ع  بلد  إل��ى  س��وري��ة  وتحويل  المستقلة 
استعمارية  خطة  سياق  في  أميركا،  بقيادة  االستعماري 
للقضاء على محور المقاومة في المنطقة، وإعادة تشكيل 
األميركي  االستعماري  المشروع  منظور  وفق  خريطتها 
المشروع  تعويم  إعادة  إلى  وصوالً  الصهيوني،  الغربي 
الدولي ومحاصرة  العالم والقرار  للهيمنة على  األميركي 
إيران وروسيا والصين وإحباط جهودهم إلنهاء  كّل من 
هيمنة القطب األوحد األميركي لمصلحة بناء نظام عالمي 
والتشارك  ال��ت��ع��اون  على  ي��ق��وم  األق��ط��اب  م��ت��ع��ّدد  ج��دي��د 

واحترام قوانين ومواثيق األمم المتحدة...
لقد أدركت واشنطن أّن حربها اإلرهابية بالوكالة فشلت 
في تحقيق أهدافها، وأّن شّن الحرب العسكرية المباشرة 
وسياسية عسكرية  كبيرة،  مخاطر  دونها  سورية  ض��ّد 
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الفلسطينية  القيادة  اجتمعت  انتظار  طول  وبعد  أخيراً 
في رام الله )مع غياب حركتي حماس والجهاد اإلسامي 
على  وأعلنت  الثاثاء،  مساء  والصاعقة(  العامة  والقيادة 
لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن سبعة قرارات 
وماحظة ختامية الفتة لانتباه، هذه النقاط السبع يمكن 

إجمالها في ثاثة محاور.
الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  أّن  األول:  ال��م��ح��ور 
والتفاهمات  االتفاقيات  من  حّل  في  الفلسطينية  والسلطة 
المعقودة مع اإلدارة األميركية و«إسرائيل«،  وااللتزامات 
وأّن على »إسرائيل« منذ اللحظة اعتبار نفسها قوة احتال 
مسؤولة عن الضفة الغربية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة 
ل�  شريكة  األميركية  اإلدارة  اعتبار  على  وأكد   1949 عام 

»إسرائيل« في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
المحور الثاني: إّن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
وبحّل  الدولية  الشرعية  بقرارات  ملتزمتان  الفلسطينية 

الدولتين ومكافحة اإلرهاب )أي كان مصدره أو شكله(.
من  ال��دول��ي  بالموقف  االستنجاد  هو  الثالث:  المحور 
خال الطلب من الدول التي تعارض إجراءات الضّم باتخاذ 
إج���راءات عقابية رادع��ة ض��ّد »إس��رائ��ي��ل« في ح��ال نفذت 
تهديداتها والطلب من الدول التي لم تعترف بفلسطين ألّن 
الدول عباس  الرئيس  ذكر  وقد  اعترافها،  بإعان  تسارع 
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 حسن حردان د.خليل حمدان �

 سعاده مصطفى أرشيد �
محمود  الفلسطينية،  السلط�ة  رئيس  ق��ال 
االتفاقيات  ك��اف��ة  م��ن  ِح��ل  ف��ي  إن��ن��ا  ع��ب��اس،  
وال��ت��ف��اه��م��ات م���ع ال��ح��ك��وم��ت��ي��ن األم��ي��رك��ي��ة 

والصهيونية.
اجتماع  في  له  خطاب  خ��ال  عباس،  وق��ال 
ضم  إن  الثاثاء،  مساء  الفلسطينية،  القيادة 
الغربية  الضفة  من  ألج��زاء  الصهيوني  الكيان 

يمثل إلغاء التفاق أوسلو.
راعية  وح��ده��ا  بأميركا  نقبل  ل��ن  وأض���اف: 
ونقبل  الدولية،  بالشرعية  ونقبل  للمفاوضات، 
الكيان  بين  ال��ح��دود  على  ثالث  ط��رف  بوجود 
بمشاركة  وبمفاوضات  وفلسطين،  الصهيوني 

أطراف متعددة.
الصراع  بحل  التزامنا  »نؤكد  عباس:  وتابع 
الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، 
ونجدد التزامنا الثابت بمكافحة اإلرهاب العالمي. 

فنحن ضده«.
واستطرد رئيس السلطة الفلسطينية: »وقعنا 
المنظمات  أمس على طلبات االنضمام لعدد من 
على  التوقيع  استكمال  اليوم  ونقرر  الدولية، 
الدولية،  المنظمات  من  لعدد  فلسطين  انضمام 
والمعادية  االستعمارية  أميركا  ض��د  ونحن 

للشعب الفلسطيني، وشعوب األرض«.
وتابع: »نحن في حل من كافة االتفاقيات بما 
فيها األمنية، ونحمل اإلدارة األميركية المسؤولية 
كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. 
جميع  تتحمل  أن  االح���ت���ال،  سلطة  وع��ل��ى 

الدولي  المجتمع  أمام  وااللتزامات  المسؤوليات 
كقوة احتال«.

في  للسام  األميركية  الخطة  أن  عباس  وأكد 
الشرق األوسط، والمعروفة إعامياً باسم »صفقة 
وضم  الصهيوني،  الضم  لقرار  أسست  القرن« 
الغربية،  الضفة  من  أج��زاء  الصهيوني  الكيان 

إلغاء التفاق أوسلو.
واستكمل: »نرفض صفقة القرن جملة وتفصياً، 
وحدها،  أوسلو  اتفاق  ألغت  االح��ت��ال  وسلطة 

وبنيامين نتنياهو اعتبر الضم أولوية لحكومته«.
االح��ت��ال  سلطة  »ع��ل��ى  ع��ب��اس  وأض����اف 
المسؤوليات  جميع  تتحمل  أن  اآلن  من  ابتداء 

احتال  كقوة  الدولي  المجتمع  أمام  وااللتزامات 
في أرض دولة فلسطين المحتلة وبكل ما يترتب 
استناداً  وتداعيات  وتبعات  آث��ار  من  ذلك  على 
اإلنساني  الدولي  والقانون  الدولي  القانون  إلى 

وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949«.
فلسطيني  مصدر  كشف  متصل،  سياق  وفي 
مطلع، عن اجتماع بين قادة الفصائل الفلسطينية 
وجهات  التنفيذية(  اللجنة  ف��ي  )المنضوية 
الفلسطينية  الرئاسة  مقر  في  أخرى،  فلسطينية 
الراهنة  األوض��اع  لبحث  عباس،  مع  الله،  برام 
من  أج��زاء  لضم  االحتال  ومساعي  اإلقليم  في 

فلسطين.

لقاء قادة الف�صائل الفل�صطينية برئي�س ال�صلطة لبحث مواجهة �صم الكيان ال�صهيوني اأرا�صي فل�صطينية

عبا�ض: نحن في حّل من جميع التفاقّيات مع وا�سنطن وتل اأبيب

 ليبيا: مرتزقة تركيا وميلي�صيات ال�صراج

ت�صتهدف ترهونة ب�صواريخ غراد

كشف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن ميليشيات 
طرابلس التابعة لحكومة فائز السراج، والمرتزقة األتراك، استهدفوا مدينة 

ترهونة غربي الباد بصواريخ غراد.
وأشار بيان للمركز اإلعامي لغرفة عمليات الكرامة، أمس، أن ميليشيات 
هجوماً  شنوا  األتراك  والمرتزقة  السراج،  فايز  لحكومة  التابعة  طرابلس، 
القوات  أن  إال  الغربي،  الجبل  في  األصابعة  منطقة  على  األربعاء  فجر 

المسلحة وساح الجو الليبي أحبطوا هذا الهجوم.
وسائل  تناولته  ما  الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعامي  المركز  بيان  ونفى 
إعام محسوبة على اإلخوان بشأن دخول ميليشيات طرابلس مدينة مزدة 

من بوابتها الجنوبية.
وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش 
الوطني الليبي، إن ساح الجو تمكن من توجيه ضربات دقيقة للميليشيات 

الموالية لتركيا على أطراف مدينة غريان، 70 كلم جنوبي طرابلس.
صفوف  ف��ي  القتلى  ع��ش��رات  خلفت  الجوية  الضربات  أن  وأض���اف 
الميليشيات، من بينهم قائد ميليشيات غريان محمود الغصري، باإلضافة 

إلى تدمير أكثر من 20 آلية عسكرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء أمس، 
عن وقف إطاق النار من جانب واحد، وذلك لتجنب إراقة الدماء في نهاية 

شهر رمضان وإعطاء فرصة الستعداد المواطنين لعيد الفطر.
اللواء أحمد المسماري، إن  الليبي،  الناطق باسم الجيش الوطني  وقال 
قوات الجيش قررت االبتعاد عن طرابلس مسافة 2 إلى 3 كيلومترات على 

جميع الجبهات بدءاً من الساعة 12:00 من ليلة األربعاء.
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االنتخابات الت�سريعية في �س�رية... وقائع �سيا�سية وم�س�ؤوليات مجتمعية )3(
{ د. حسن مرهج

والتي  ثالثة،  أج��زاء  من  تتألف  التي  البحثية  السلسلة  في 
بدأناها تحت عنوان« االنتخابات التشريعية في سورية.. وقائع 
سياسية ومسؤوليات مجتمعية«، كنا قد تناولنا في الجزء األول 
في  ُقُدماً  السير  وضرورة  سورية،  في  السياسية  الحياة  أهمية 
عريضة  عناوين  ماهيتها  في  ُتشكل  التي  االنتخابية،  العملية 
الرأي  حرية  تعزيز  أهمية  عن  فضالً  السياسي،  سورية  لمستقبل 
ضمن  لكن  القادمة،  المرحلة  ومتطلبات  يتوافق  بما  والتعبير 
سياسية  قاعدة  يؤّمن  وبما  ومؤسساتها،  السورية  الدولة  سقف 
سورية،  على  المقبلة  الحرب  جزئيات  لمواجهة  مجتمعي،  ووعي 
والتي لن تخرج من إطار محاوالت العبث في المجالين السياسي 
التغيير  آف��اق  على  التركيز  تّم  الثاني  الجزء  وفي  واإلع��الم��ي، 
الدولة  قبل  من  فواعل  إحداث  وضرورة  السوريين،  يطلبها  التي 
السورية، يكون من شأنها تأطير العملية االنتخابية المقبلة بأطر 

الحقيقي. التغيير  الوطنية ومتطلبات 
عن  ص��راح��ة  سنتحدث  البحث،  ه��ذا  م��ن  األخ��ي��ر  ال��ج��زء  ف��ي 
المقبلة،  التشريعية  االنتخابات  من  السوري  الشعب  مصلحة 
والتي  اآلتية،  والمرحلة  يتناسب  بما  مسارها  تفعيل  وض��رورة 

سيكون عنوانها الواضح والصريح مكافحة الفساد.
التطورات  أّن  السوري  للشأن  المتابع  ُي��درك  اإلط��ار،  هذا  في 
اقتصادي،  إط��ار  وفي  سياسي  سياق  في  حدثت  التي  األخيرة 
المجال  وإفساح  سورية،  في  السياسية  الحياة  صقل  شأنها  من 
الحكومي  الفساد  مواضع  عن  التحدث  في  عالياً  الصوت  لرفع 

األسد  بشار  الرئيس  عليها  ركّز  التي  السياسة  هذه  سورية.  في 
الجسد  األولى في  اللبنة  بناء  الذي من شأنه  األمر  وتكراراً،  مراراً 
عما  مختلف  لنهج  عميقاً  يؤّسس  وبما  سورية،  في  السياسي 

سبقه خالل السنوات المنصرمة.
ذكرنا في البداية أّن التطورات األخيرة، لجهة فتح ملف الشركات 
المتأخرة عن دفع مستحقاتها الضريبة للدولة السورية، قد ال يكون 
أيضاً  مرتبط  وغير  سورية،  في  السياسية  الحياة  بجوهر  مرتبطاً 
أّن فتح هذه القضية من  بجوهر االنتخابات التشريعية اآلتية، إال 
سقف  تحت  والمؤسساتي،  الحكومي  العمل  مفاصل  تعزيز  شأنه 
في  الُمستهدفة  السياسية  الشخصية  عن  النظر  وبصرف  القانون 
إطار هذه اإلجراءات، وهذا أيضاً ُيلقي بظالله اإليجابية على عموم 
تعيشيه  ال��ذي  الحالي  فالواقع  سورية،  في  السياسية  الحياة 
الغطاء  رفع  واجتماعياً،  اقتصادياً  كما  سياسياً  يفترض  سورية، 
المرحلة،  هذه  حساسية  أّن  خاصة  استثناء،  دون  الجميع  عن 

تتطلب الشفافية والصراحة ألمرين:
تدني  من  ُيعاني  ال��ذي  ال��س��وري  بالشعب  ُمتعلق   - األول 
العقوبات  سالح  أهّمها  عديدة  أسباب  جراء  معيشته،  مستوى 
من  ُيعاني  وال��ذي  سورية  في  الداخلي  الوضع  ثم  ومن  عليه، 
تداعيات الحرب، وما أفرزته من أثرياء حرب وفاسدين، وبالتالي 
فمن الضروري في هذا اإلطار تعزيز مقومات صمود هذا الشعب، 
من  الضريبية  المستحقات  بأخذ  االقتصادية  موارده  تغذية  عبر 
تتّم  وبذلك  عليهم،  يترتب  ما  دفع  من  يتهّربون  الذين  األثرياء 
سياسية  لحياة  منطلقاً  تكون  صحيحة  مجتمعية  حياة  هندسة 

مؤثرة وفاعلة.

فعلى  سورية،  ُتجاه  وسياساته  بالخارج  ُمتعلق   - الثاني 
عموماً  الغرب  دأب  سورية،  عاشتها  التي  الحرب  سنوات  مدى 
لنظريات  الترويج  عبر  السورية،  الدولة  تشويه  محاولة  على 
حاول  الغرب  أّن  كما  السورية،  الدولة  على  والمحسوبين  الفساد 
لإلنشقاق  دفعهم  ُبغية  السورية  الدولة  رموز  على  الضغط  دائماً 
إال  المحاوالت،  تلك  بعض  حليف  النجاح  كان  وإْن  دولتهم،  عن 
الفاسد، ألسباب ال مجال لذكرها في هذا  إال  الحقيقة لم ينشّق  أّن 
تصّب  السورية  للدولة  األخيرة  اإلج��راءات  فإّن  وعليه  المقال؛ 
مباشرة في تعزيز ثقة الموطن بدولته، ما يعني عملياً أّن مرحلة 

محاربة الفساد بعناوينه الكبرى، قد بدأت.
في ذات اإلطار، من المهّم أن نوضح أّن رسم الصورة السياسية 
وإطالق  الحكومية،  المؤسسات  عبر  يتّم  سورية،  في  الصحيحة 
عن  واالبتعاد  الدولة،  سياسات  وخدمة  الفساد،  لمحاربة  يدها 
س��وري،  بها  تمّر  التي  الدقيقة  فالمرحلة  البراقة،  الشعارات 
تحت  تعمل  وأح��زاب  وطنية،  شعبية  ديمقراطية  بناء  تفترض 
هنا  من  والمواطن،  الدولة  واألخير  األول  همها  الوطن،  سقف 
األمر،  بهذا  مؤطرة  ستكون  المقبلة،  التشريعية  االنتخابات  فإّن 
والوطنية،  الشعبية  الديمقراطية  أسس  بناء  حول  يتمحور  الذي 
جذرياً  ومعالجتها  المواطن  هموم  لنقل  تسعى  التي  واألح��زاب 

تحت قبة البرلمان المقبل.
والتشريعي،  الحكومي  العمل  بوصلة  هو  السوري  المواطن 
للحياة  وناظماً  بل  وفاعالً،  مؤثراً  سيكون  صوته  فإّن  وبالتالي 
السياسية في سورية، وكذا المجتمعية، وهذا ما أكده على الدوام 

الرئيس بشار األسد.

اأهل الطوائف كثر..

فاأين اأن�صار الوطن؟

{ د.وفيق إبراهيم
وقع  على  لبنان  في  يتضاعفون  السياسّية  الطائفّية  مؤّيدو 
صراعين اثنين هما داخلي بين قوى السياسة اللبنانية المستندة 
الى دستور تفريقي وجغرافيا اجتماعية � دينية تحمي االنعزال، 
فيما تدعم التغطية الخارجية التنافس الداخلي الطائفي وبهذا 

الوضع فقط.
هذان النمطان يسيطران على لبنان منذ تأسيسه في 1948 
لكنهما يزدادان حدة كلما استشعرا بصعود نمط ثالث للصراع 

يهدد استمرارهما بشكل جدي.
شعار  رافعاً  السياسية،  للطائفّية  معاٍد  اتجاه  انبثاق  وهو 
االندماج على مستوى وطني لبناني لم يتمكن من الظهور بعد 
لإلشارة   .1921 في  الكبير  لبنان  دول��ة  اع��الن  من  كامل  قرن 
فإن االنعزال ليس مسيحياً صرفاً بقدر ما يشمل كامل المذهب 

بحركتها الداخلية واصطفافاتها الخارجية.
»ساعة«  بدقة  تعمل  طوائف  كونفدرالّية  وس��ط  إذاً  نحن 
من  وتهدئ  ال��ل��زوم.  عند  عقاربها  حركة  فتشحن  متطّورة، 
اضطرابها عند انتفاء الحاجة برعاية مراقبين خارجيين يؤّمنون 

الدعم لها في كامل أوضاعها.
الرتابة نفسها، بسبب نقص  اليوم على  هذا الوضع لم يُعد 
النفط  إنتاج  بتراجع  أصيب  الذي  الخارجي  الدور  في  واضح 
االنهيار  اضافة  ومع  الكورونا..  جائحة  تسّببت  وما  وأسعاره 
االقتصادي الذي جعل معادلة الطائفية السياسية في لبنان في 

وضع مقلق، ألصحابها.
هذا هو المناخ الذي يسمح بوالدة انتفاضة كان من الطبيعّي 
طائفّيون  ويخترقها  مرة  من  أكثر  وتتعثر  صغيرة  تبدأ  أن  جداً 
ونفعّيون ومتآمرون كحال ما تعرضت له االنتفاضات العالمّية 

قبل تحّولها ثورات تغيير فعلية.
وهي  السياسية  الطوائف  قوى  أمام  مؤخراً  لبنان  بدا  لذلك 
اضافة  اس��اس  على  التاريخية  معادلتها  لتجديد  تتصارع 
المستجدات اإلقليمّية والداخلّية التي يستفيد منها بعض القوى 
على حساب تراجع أحجام قوى أخرى، ولم يعيروا االنتفاضة 
أنها حركة استعراضّية ال تشكل خطراً  كافياً معتقدين  اهتماماً 

فعلياً.
لكن االنسداد في حوار قوى الطوائف يتفاقم حتى أدرك سقفاً 
شديد الخطورة بدأت »ماكينات التحليل السياسي« الموّجهة من 
أحزاب المذاهب باإلشارة الواضحة لتهيئة الناس حتى يتقّبلوا 
المجريات المتسارعة فيقولون بوقاحة إن لبنان امام احتمالين: 
األول هو التفاهم التقليدي الداخلي، على اساس تعديالت تتعلق 
بما طرأ على أحجام هذه القوى، أما الثاني فذهاب نحو الجمع 
كونفدرالية  تثبيت  اليها  ُيضاف  دستورية  كونفدرالّية  بين 

جغرافية في إطار الممكن.
الوضع  ه��ذا  أن  تأكيد  من  المحللون  اولئك  يخجل  لم  هنا 
وأخرى  كردية  والية  بين  العراق،  في  للوضع  مشابه  طبيعّي 

سنّية وثالثة شيعّية.
بين  والمناطقي  والسياسي  الديني  التمييز  على  تعمل  ال 
تبني  نحو  تنّوعاتها  بكامل  الطوائف  قوى  ترحل  اللبنانّيين، 
من  اللبنانيين  على  خطراً  اشد  وكيانية  دستورية  معادالت 

المعادلة التقليدية المعمول بها حالياً.
على  طرأت  التي  التغيرات  تجسيد  على  تعمل  وكأنها  فبدت 

المعارك في اإلقليم لجهة التراجع األميركي.
لبنان  في  الداخلّي  التوحيدّي  االتجاه  ان  معتقداً  كان  هنا، 
القابل لالنتصار والتعبير عن مشروعه سياسياً، لكنه بدا،  هو 
كونفدرالية  لعبة  في  بعيداً  بالتوغل  راغباً  المنطق،  وبعكس 
مصيبة  تكمن  وهنا  وجغرافي،  دستوري  بعدان  لها  طائفية 
جهنم  في  لبناني  وطن  مالمح  عن  البحث  معاناة  في  إضافية 

الطوائف وأالعيبها.
بعضهما  استمرار  من  يستفيدان  طرفان  لها  المعادلة  هذه 
الخارج  ان  متأكدة  الداخل  في  الطائفية  فالتعددية  بعضاً، 
في  نفوذه  على  تؤكد  ألنها  عنها،  يتخلى  ال  والدولي  اإلقليمي 
لبنان امتداداً الى الجوار السياسي، والحرص على سالمة الكيان 
االسرائيلي في فلسطين المحتلة مع ممارسة نوعين من العالقات 
مع سورية، تأييد كامل من بعض قوى الطوائف لسورية ورفض 
كامل من قسم لبناني آخر لها، وكال الطرفين عاجز عن تحقيق 
كامل ما يريده سورياً � مكتفياً بما هو ممكن حتى حدوث تغييرات 

إقليمية مؤاتية تبيح له فرض أمانيه على العالقات مع دمشق.
حدود  الى  يعرف  اللبناني  السياسي  الطوائف  فريق  لجهة 
أكثر منه  الخارجية ال تتخلى عنه وحريصة  المظلة  أن  عميقة، 
على عدم نشر الفوضى، التي قد تتحول الى مناوشات وحروب 
الكيان  فيه  بما  بأسره  اإلقليم  على  بتبعاتها  ترمي  صغيرة 

المحتل.
واالتفاق  ممنوعة،  الداخلية  الفوضى  ان  باالستنتاج  يتبين 
توفيره  الممكن  المالي  والدعم  وصعب  متعّذر  الكامل  الداخلي 
في  هو  إذاً  الداخلي  فالوضع  ومسّيس.  وممرحل  قليل  للبنان 
بخار  وكأنه  الفعلي  االضطراب  حدود  الى  مستقرة  غير  مرحلة 
من  يمنعها  األخير  وه��ذا  اإلقليم«  »طنجرة  داخ��ل  بشدة  يغلي 
االنفجار. هذا إلى جانب حزب الله بصفته ممثالً لقوته الداخلية 

والخارجية من جهة وبوكالته عن حليفيه اإليراني والسوري.
التي  الحرائق  اطفاء  على  جانبه  من  يعمل  ثانية  جهة  من 
تحدثها الصدامات على المصالح بين حلفائه والقوى الداخلية 
المرتبطة بالخط األميركي السعودي، كما يضغط لعقد تسويات 
التحاصص  على  ب��دوره��م  المختلفين  أنفسهم  حلفائه  بين 

الوظيفي، وفوائد التلزيمات العامة.
ال شك في أن الهدنة الداخلية مقبلة على متن قروض خفيفة 
غير بنيوية من صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر مع قليل من 
التسييس وذلك بسبب موازين القوى التي تجنح لمصلحة حزب 

الله والمنجذبين إليه.
معدل  أدرك��ت  التي  والبطالة  وال��ج��وع  الفقر  صعود  لكن 
لمعدل  ارتقائها  احتمال  مع  الشباب،  بين  بالمئة  الخمسين 
تترّقب  عناصر  هذه  المقبل،  آب  مطلع  في  المئة  في  الثمانين 
انتفاضة شعبية حقيقية، تحملها لتصبح الجزء األكثر أساسّية 
في توازنات الداخل، وتفرض حجمها على قوى طائفية داخلية 
تتوهم أنها قد تبقى األقوى الى األبد، ولن تبقى ألن الجوع سبق 
له وأطاح بإمبراطورّيات ال تشكل القوى اللبنانية جزءاً ضئيالً 

من إمكاناتها.
فهو  ووطنية،  وسياسية  اقتصادية  فوائد  الجوع  لهذا  إن 
السالح الوحيد إلرغام الداخل والخارج على تلبية الحّد الممكن 
لتحسين  الضاغطة  اآللية  أن��ه  كما  اللبنانيين،  حاجات  من 
المعادلة السياسية التي قد تصبح طوائفّية بمظلة خارجية مع 

ممثلين للجوع تغطية داخلية فقط.
للطوائف ومتجّرد من  أنه عابر  الثالثة فهي  الجوع  اما ميزة 
كل  من  شعبية  قواعد  بين  موّحد  شعور  نحو  وداف��ع  سيئاتها 
الطوائف، تحتاج الى انتماء جديد له بالطبع جذوره التاريخية 

والجغرافية.
يمكن  بذلك  األوط��ان؟  بناء  يجري  الطريقة  هذه  وفق  اليس 
الجزم بأن الفقر سالح أساسي إللغاء معادلة الطوائف مع ترّقب 
بمواطنيه ال  الكبير فعالً  لبنان  اإلقليم هو  والدة وطن جديد من 

بأبناء طوائفه.

بّري بحث و�ضالمة الو�ضعين المالي والنقدي

اإبراهيم: حّل قريب للمعابر غير ال�ضرعية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بّري أمس في مقر 
مصرف  حاكم  مع  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة 
لبنان رياض سالمة، في الوضعين المالي والنقدي. 

وغادر سالمة من دون اإلدالء بأي تصريح.
العام  لألمن  العام  المدير  بّري  الرئيس  واستقبل 
األثر »وضعت  الذي قال على  إبراهيم  اللواء عباس 

إلى  ال��زي��ارة  أج��واء  في  ب��ّري  نبيه  الرئيس  دول��ة 
التهريب  موضوع  يكون  أن  الطبيعي  ومن  سورية، 

ومكافحته حاضراً في هذا اللقاء.

تتم  والتي  الشرعية  المعابر  إقفال  إمكان  وعن 
حل  هناك  »سيكون  أنه  أكد  التهريب،  عمليات  منها 

لها وقريباً«، الفتاً إلى بوادر في هذا اإلطار.

)حسن ابراهيم(بري مستقبالً ابراهيم أمس ... وخالل لقائه سالمة في عين التينة أمس  

التقى  كوبيت�ش واأر�صالن والم�صرفية والغريب

عون: »اإ�ضرائيل« م�ضتمرة بانتهاك الـ 1701

وخطة الحكومة ُتناق�ش مع �ضندوق النقد والإ�ضالحات بداأت 

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن 
لبنان الذي يعي أهمية المحافظة على الهدوء على 
الجنوبية،  اللبنانية  الحدود  عند  األزرق«  »الخط 
جواً  المستمرة  »اإلسرائيلية  االنتهاكات  أن  يعتبر 
مجلس  لقرار  انتهاك  هي  اللبنانية،  للسيادة  وبراً 
بتطبيقه،  لبنان  يتمسك  الذي   1701 الرقم  األمن 
على  المحافظة  على  يصّر  لبنان  »أن  إل��ى  الفتاً 
بين  بالتعاون  الجنوبية  ال��ح��دود  عند  ال��ه��دوء 

الجيش وقوات يونيفيل«.
قصر  في  أمس  استقباله  خالل  جاء  عون  كالم 
بعبدا، الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
وبحضور  وف��د  برفقة  كوبيتش  ي��ان  لبنان  في 

الوزير السابق سليم جريصاتي.
ول��ف��ت ع��ون ال��م��وف��د ال��دول��ي إل��ى أن األزم��ة 
أسباب  لها  لبنان  منها  يعاني  التي  االقتصادية 
إلى  ال��س��وري  ال��ن��زوح  كثافة  أب��رزه��ا  لكن  ع��دة، 
الرعاية  لهذه  لبنان  قدمه  وما  اللبنانية  االراضي 
العام  حتى  الدولي  النقد  صندوق  ق��ّدره  وال��ذي 
إليها  تضاف  أميركي،  دوالر  مليار   25 ب�   2018
اللبنانية-  الحدود  إقفال  جّراء  من  لبنان  خسائر 
مليار   18 مبلغ  التصدير،  حركة  وتوقف  السورية 
عن  فضالً  دوالر،  مليار   43 مجموعه  ما  أي  دوالر 

الخسائر غير المباشرة األخرى .
تكون  أن  يجب  الدولية  »المساعدة  أن  واعتبر 
اندالع  منذ  بلبنان  لحق  ال��ذي  الضرر  بمستوى 
الجائز  غير  من  ألن  اليوم،  حتى  السورية  الحرب 
أن يستمر لبنان في تحّمل نتائج هذه الحرب على 

النحو الذي أرهق كل قطاعاته«.

وأشار إلى أن الخطة االقتصادية التي وضعتها 
صندوق  مع  نقاش  موضع  اآلن  »ه��ي  الحكومة 
أن »يتم الوصول إلى وضعها  النقد الدولي«، آمالً 
المنطقي  غير  م��ن  ألن  تدريجاً  التنفيذ  موضع 
السياق  هذا  في  المهم  لكن  واحدة،  دفعة  تنفيذها 
أن اإلصالحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى 

حلول للمشاكل التي نعاني منها«.
على  ع��ون  ال��رئ��ي��س  أط��ل��ع  كوبيتش  وك���ان  
خالل  الماضي  األس��ب��وع  تمت  التي  ال��م��داوالت 
أعده  الذي  للتقرير  الدولي  األمن  مجلس  مناقشة 
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
الذي  واإلهتمام   ،1701 القرار  تنفيذ  مراحل  عن 
الخطة  إلق��رار  لبنان  دع��م  مجموعة  دول  أبدته 
إلى  ال��س��وري  ال��ن��زوح  وتداعيات  االقتصادية، 
في  األع��ض��اء  ال���دول  أن  كوبيتش  وأك��د  لبنان. 
في  »يونيفيل«  عمل  تدعم  ت��زال  ال  األم��ن  مجلس 

جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701 .
الديمقراطي  ال��ح��زب  رئ��ي��س  ع���ون  وال��ت��ق��ى 
االجتماعية  الشؤون  ووزير  أرسالن  طالل  النائب 
السابق  وال��وزي��ر  المشرفية  رم��زي  والسياحة 
العامة  لألوضاع  عرض  وجرى  الغريب،  صالح 

والوضع في منطقة الجبل.
اللقاء، قال أرسالن »كانت مناسبة للبحث  بعد 
في  مناقشته  تم  ما  واستكمال  الرئيس  فخامة  مع 
إليها فخامته  التي دعا  االقتصادية  الحوار  جلسة 
رؤساء الكتل النيابية لمناقشة الخطة االقتصادية 
بعض  أبدينا  كنا  والتي  الحكومة،  وضعتها  التي 
نتابع  ونحن  الجلسة،  خالل  عليها  المالحظات 

الموضوع مع فخامة الرئيس«.
عمل  في  أيضاً  البحث  ج��رى  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
الهاوية  م��ن  البلد  اخ���راج  »وكيفية  الحكومة 
وباء  صعوبة  زادها  والتي  والمالية،  االقتصادية 
المواطن  على  كبيرة  أعباًء  انعكس  ما  كورونا، 
أن  اللبناني اجتماعياً واقتصادياً ومالياً«، معتبراً 
»هذه األمور تحتاج إلى حركة أسرع في التعاطي 

معها من أجل تخفيف حاجة الناس«.
وع���ن ع����ودة ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن، ق��ال 
منها  كبير  قسم  إنجاز  تم  خطة  أرس��الن«ه��ن��اك 
الغريب.  صالح  الوزير  مع  السابقة  الحكومة  في 
الحكومة  في  المشرفية  ال��وزي��ر  معالي  وانكب 
خصوصاً  ومتابعتها،  استكمالها  على  الحالية، 
النازحين  لشؤون  الدولة  وزارة  مهام  نتولى  أننا 

ووزارة الشؤون االجتماعية. 
باتت  التي  خطته  رم��زي  الدكتور  أنجز  لقد 
في  ال��رئ��ي��س  فخام����ة  إل��ى  وسلمها  مكتملة، 
االج��تماع  ال����وزراء  مجلس  وع��ل��ى  ح��ض��ورن��ا، 
رافعة  أن تشكل  وإقرارها بأسرع وقت ألنها يمكن 
على  السوري  النزوح  ضغط  لتخفيف  أساسية 

لبنان«.
ورداً على سؤال رأى »أن عنوان محاربة الفساد 
في البلد كبير وتفاصيله متعددة أيضاً، ويجب أن 
يتم في أسرع وقت، وأن يعالج الفساد في شرايين 
انما،  وض��روري.  ملّح  أمر  ألنه  الدولة  مؤسسات 
بكل صراحة، تحّول الفساد في السنوات الثالثين 
أن  يعتبر  أحد  وال  مقوننة،  منظومة  إلى  الماضية 
أو  الخزينة  من  موظف  سرقة  على  يقتصر  الفساد 

بل هو متعدد  الخزينة،  من  سرق  تغطية سياسي 
يتمتع  األح��ي��ان،  م��ن  كثير  ف��ي  وأص��ب��ح  األوج���ه 

بغطاء قانوني«.
بتفكيك  ال��ب��دء  ال��دول��ة  على  ل��ذل��ك،   « أض��اف 
أحد  يعتقدن  فال  ملف.  كل  في  الفساد  منظومة 
أو  اثنين  أو  ملف  على  محتكر  الفساد  موضوع  أن 
كل  أي  الدولة  أفسدت  المنظومة  هذه  إن  عشرة، 
وليس  والمالية،  اإلداري��ة  والمؤسسات  اإلدارات 
يتطلب  ما  وهو  الفساد،  يشملها  لم  إدارة  أي  هناك 
جدية  سياسية  إرادة  من  هناك  كان  وإذا  الحسم. 
غير  وقتاً  تتطلب  المعالجة  ف��إن  مقاربته،  في 

قليل«.
التي  واإلت��ص��االت  الجبل  ف��ي  ال��وض��ع  وع��ن 
ُتجرى مع الرئيس عون بشأن هذا الموضوع، أكد 
الرئيس  فخامة  عند  ليس  الموضوع  »أن  أرسالن 
المناطق«،  ولكل  اللبنانيين  لوحدة  راٍع  هو  الذي 
على  اإلنكباب  جميعاً  علينا  »يجب  أنه  معتبراً 
الصغائر  من  وإخراجها  المسألة  ه��ذه  معالجة 
إلى  بل  نتي��جة،  إلى  ُتوصل  ال  التي  السياسية 
المزيد من االحتقان واألحقاد والكراهية بين أبناء 
طائفياً،  وال  مذهبياً  ليس  والموضوع  الجبل.  أهل 
بل هو سياسي، وبناء عليه، على السياسيين في 
الجميع  مع  التعاون  منهم،  جزء  ونحن  الجبل، 
بذلك،  القيام  واجب  وعلينا  اإلحتقان،  من  لنخّفف 
وفخامة الرئيس حاضر وليس بعيداً عن أي فريق 
التعاطي  في  بالصدقية  ويتمتع  جدي  سياسي 
هذه  م��ن  للخروج  وصدقية  بجدية  الملف  م��ع 

الدوامة«.

أرسالن متحدثاً للصحافيين في بعبدا يحيط به المشرفية والغريب  )داالتي ونهرا(عون مجتمعاً إلى كوبيتش في بعبدا أمس

خفاياخفايا

تزداد الشكوى من درجة تمكن وزير تقني من شؤون 
وزارته رغم حساسيتها بعالقتها بالشؤون المعيشية 

للبنانيين وتزداد االعتراضات على تصريحات إعالمية 
تصدر عنه تعاكس الوقائع التي يعيشها الناس، ورغم 
ذلك يصر الوزير على أنه األنجح بين زمالئه وأكثرهم 

إمساكاً بملفاته ويعتبر انه صاحب إنجازات تحمي 
الحكومة.
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 ¨W�uJ��«  U�uL� ÊËœ ÊU� ¨Z�M� œUB��« v�≈ w�UM�K�« œUB��ô« q�u��Ë ÂUF�« s�b�« W��UF�Ë

ÆåUNOK� ÊuM�«uL�« UNIK� w��« ‰U�ü« s� dO�J� q�√Ë
 ¨U�Ë—u� ¡U�Ë Ÿu{u� wH� W�uJ��« ÕU�M� —u�_« s� œb� v�≈ ¨f�√ `�dB� w� rO�«Ë XH�Ë
 œU�H�«  W��UJ�  Ÿu{u�  w�Ë  ¨UN�«—«d�Ë  W�uJ��«   UNO�u�  Â—U�  Â«e��«  v�≈  sOM�«uL�«  U�œ
 —U�J�« ’uBK�« o�� ¡«d�≈ Í√ –U��« vK� ƒd�� r� W�uJ��« c�√ò d���« ¨»uNML�« ‰UL�« œ«œd��«Ë
 Êu�U�ò ÒÊ√ vK� Î «œÒbA� ¨åsO�J�dL�«Ë sO�u�AL�« —UG� iF� o�� WFzU�  «¡«d�≈  c��« ULO�
 ¡UCI�«Ë …—«œù« w�Ë Íe�dL�« pM��« w� sOH�uL�« —U��Ë ¡«—“u�«Ë ¡U�ƒd�« ‰UD� ¨w�UM�K�«  U�uIF�«
 lML� ô —u��b�U� Î̈ «b� `{«Ë ¨tM� sOF�� …œUL�« ÎU�uB� —u��b�« ÒÊS� p�c� ÆWOM�_« …eN�_«Ë
 ÂUN�U� »«uM�« fK�L� o��« wDF� W�U{≈ tMJ�Ë ¨ÍœUF�« ¡UCI�« ÂU�√ ¡«—“u�«Ë ¡U�ƒd�« WL�U��

ÆåÊu�UI�« oO�D� v�≈ W�U�� UMMJ�Ë …b�b� sO�«u� v�≈ W�U�� UM�� s�M� Æ¡ôR�
 Òq�  «Ëd� vK� w�UO��ô« e���« ¡UI�S�ò Í“«d��« ¡«d�S�Ë Î «—«d� ÁdO�Ë V�U� t�√ v�≈ —U�√Ë

ÆådH��« s� ¡ôR� lM�Ë ¨¡UCI�«Ë …—«œù«Ë WDK��« w� ÎUFO�— ÎUF�u� v�u� s�
 W��U�ò  ÊQA�«  «c�  w�  W�uJ��«  WD�  ÒÊ√  ¨rO�«Ë  d���«  ¨ÂUF�«  s�b�«  W��UF�  Ÿu{u�  w�Ë
 —U�� sO�Ë sOMz«b�« sO� R�«u� W�O�� ¡U� ÂUF�« s�b�« r�� s� 80% s� d��√ ÒÊ≈ò ‰U�Ë ¨åq�UJ�U�
 ¡«b���« o�d� s� fO� WKJAL�« ÁcN� W�uJ��« ÍÒbB�ò ÒÊ√ vK� Î «œÒbA� ¨åWDK��« w� sO�ËR�L�«
 ¨UN��b�Ë Êu�b�« œ«b� s� lM�L� Ê√ W�U��« Ác� w� WO�UM�K�« W�ËbK� o��Ë sOMz«b�« s� W�Ëb��«
 W�� ô Ë√ W�� s� oI���«ò v�≈ W�uJ��« U�œ UL� ¨å’uBK�« sOMz«b�« ÎUC�√ o�ö� Ê√Ë q�

ÆåÂUF�« s�b�« œuM�
  «Ëœ_« Òr�√  b�√ò u� ‚ËbMB�« ÒÊ√  rO�«Ë b�√  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM� l�  U{ËUHL�«  ÊQA�Ë
 Î«dOA� ¨åqOz«d�≈ rN�FOK� w�Ë ¨ÊUM�� ¡«b�_ W�U�u� ÎULz«œ …“U�ML�« ¨WO�dO�_« W�UO��« cOHM��
 UNMJ�Ë  ¨ÊuL�e�  UL�  Õö�ù«  q�√  s�  X�O�  UMOK�  ‚ËbMB�«  UNFC�  w��«  ◊ËdA�«  ÒÊ√ò  v�≈
 tFC� Íc�« ‰Ë_« ◊dA�«Ë ¨w�U��≈ œUB��« v�≈ ‰u���« s� ÊUM�� lML� “UO��U� WO�UO� ◊Ëd�
 ‰œU��� Ê√ sJL� w��« WI�bB�« r�UF�« ‰Ëœ vK� ÎUC�√Ë W�—u� vK� ÕU�H�ô« Âb� u� ‚ËbMB�«

Æål�UML�«Ë `�UBL�« UNF�
 «c� s� —c��« `�BÔ� W�uJ��«  U��«Ë Òr�√ s� UL� wK�_« rK��«Ë —«dI��ô« ÊU� «–≈ò r��Ë

ÆåÎUOM�Ë ÎU��«Ë t�Ëd�Ë ‚ËbMB�«

ΩÉ¡J’G ¢üØb »a Écô«eCG ™°Vƒd :øjR
Üƒ©°ûdGh ∫hódG ô«°üe ôjô≤J øY ÉgOÉ©HEGh

 l{Ë v�≈ …Òd��« »uFA�«Ë ‰Ëb�« s�“ dL�  »dF�« sO�U�L�« œU��ô o�U��« ÂUF�« sO�_« U�œ 
 ‰Ëb�« dOB� d�dI� s� U�œUF�≈Ë UNLz«d� ÊQA� ÂUN�ù« hH� w� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«

Æ÷dG�« «cN� qÒJA� WO�Ëœ  U��R� ‰ö� s�Ë W��d�  «—«dI� ¨»uFA�«Ë
 w{«—_« vK� WOzUCI�« WO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« W�ôË ÊQA� ¨f�√ `�dB� w� s�“ ‰U�Ë
 w��« ‰Ëb�« s� WO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�U� oKF�L�« U�Ë— ‚UH�« lO�u� WE�� w�ò WOMOD�KH�«
 w�   b�√  ¨lO�u��«  s�  w�uONB�«  ÊUOJ�«Ë  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  lÒML�Ë  ¨tOK�  XI�«Ë
 »ËdN�« tM� bBI�« ÊU� lÒML��« «c� ÒÊ√ ¨r�UF�« —«d�√Ë WO�dF�«Ë WO�uI�«Ë WOM�u�« ÈuI�« tMO�
 s� t�u�J�d�Ë Áu�J�—« U ÒL� WM�UNB�«Ë sOO�dO�_« œuM�K� W��U�L�«Ë W�¡U�L�«Ë WI�öL�« s�
 Ê√ sJL� UL� ÎU����Ë ¨‰Ëb�« s� r�«u�Ë ÊU���UG�√Ë sOD�K�Ë ÂUM�O� w� »uFA�« o�� rz«d�

Æå»d� rz«d�Ë WO�U��ù« Ò÷ WO�U{≈ rz«d� s� ÎUI�ô Áu�J�d�
 sO�u� cM� r�U�åuO��u�  p�U� WO�dO�_« WO�—U��« d�“Ë ÒÊS� ¨p�– vK� ¡UM�Ë t�√ v�≈ —U�√Ë
 UN�√ r�e�Ë sOD�K� w� »d��« rz«d� w� UN�UIOI�� V��� WO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« WO�b�
 »U��ú� U�Ë— ‚UH�« ÎUF�u� r� ULN�√ Î «b�R� qOz«d�≈ vK� WOzUCI�« WLJ�L�« W�ôË ÷d� ‰ËU��

ÆåÁö�√ UN�d�– w��«
 UNMF� w� «œu�M� u�U� WO�Ëb�« WOzUM��« WLJ�L�« WO�Òb� V�U� v�≈ nI� t�√ s�“ ·U{√Ë
 WO�ö� pKL� WLJ�L�« ÒÊ√ tO�  b�√ Íc�«Ë WLJ�L�« v�≈  w{UL�« ÊU�O� 30 w� t��Òb� Íc�«
 ’UB��ô« qI� WOMOD�KH�« WDK�K� sJLÔ� t�√ vMFL� ¨sOD�K� vK� »d��« rz«d� w� oOI��K�

ÆÍU�ô v�≈ UNO{«—√ vK� wzUM��«
 Òq� ¨ U�d�K� WL�«œ UN�√Ë WO�«dIL�œ UN�Q� r�e� w��« ‰Ëb�« tO� dC�� r�U� w� UM�√ò b�√Ë
 Ê¬ò t�√ Î «d��F� ¨åWO�«Ë Z�� X�� UN��¡U��Ë UN���U�� s� »ËdN�« UNO� UL� UNLz«d�  «Ëœ√
 ÂUN�ù«  hH�  w�  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  l{Ë  w�  …Òd��«  »uFA�«Ë  ‰Ëb�«  ÂuI��  Ê«Ëü«
 qJA� WO�Ëœ  U��R� ‰ö� s�Ë W��d�  «—«dI� ¨»uFA�«Ë ‰Ëb�« dOB� d�dI� s� U�œUF�≈Ë

Æå÷dG�« «cN� UN�Ëœ s�
 rC�« …uD� w� dO��« vK�ò u�UOM�� sO�UOM� åwKOz«d�ù«ò ¡«—“u�« fOz— —«d�≈ w� ÒÊ√ È√—Ë
 ¨åqOz«d�≈ ÷—√ ¡U��√  q� vK� w�uONB�«  Êu�UI�«Ë  …œUO��«  oO�D�� ÊU� b� X�u�«ò  t�uI�
 ¨…b�b� WO�UDO��« WOMOD�K� ÷«—√ vK� ¡öO��ô«  «—«d� s� ‰ö��ù«  UDK� bOFB� w�Ë
 WOMOD�KH�« WOCI�« vK� Î «b� Î«dO�� Î «dD� ¨qOK��« w� wLO�«d�ù« Âd��« w{«—√ …—œUB� U�dD�√
 qOFH� UNO� UL� ÎUO�ËœË ÎUOLOK�≈Ë ÎUO�d� W�U�L�« qzU�u�« qJ� œd�«Ë l�d��« „Òd���« V�u��� U�

 ÆåWO�dF�«Ë WOMOD�KH�« WO�bM��« …b�ËË WOM�u�« …b�u�U� Òô≈ oI��� ô «c�Ë Ò̀K�L�« ÕUHJ�«

ádhO ¢ù«d ...¿ÉæÑd
*—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝

 bIM�«  ‚ËbM�  …b�U��  vK�  …œuIFL�«  ‰U??�ü«  l�«d��  
 …b�b�  »U��_  q�  ¨b�«Ë  V���  ô  ¨Âu�  bF�  ÎU�u�  w�Ëb�«
 s� nÒ�RL�«  U{ËUHL�« v�« w�UM�K�« b�u�« Â–dA� UN� ÒË√ UL�—
 nK��� ÎU�U�—√ ÊuKL��Ë W�uJ��« rN�—U��« sOO�UB��«
 ·dBL�« vK� »u��L�« b�u�« w�U� …“u�� w��« ÂU�—_« s�
 WD��« s� Íe�dL�« ·dBL�« r�U� q ÒBM� ¡u{ w� Íe�dL�«
 Î̈UI��� t�—UA��« ÂbF� W�uJ��« UN�MK�√ w��« W�œUB��ô«
 WOI��L�«  ‰«u�_«  bO�d�  W�uJ��«  b�Ëe�  i�—  Íc�«  u�Ë

Æt�b�
 b�u�«  ¡UC�√  sO�  ·ö??�??�ô«Ë  d�UM��«Ë  s�U���«  Ê–≈  
 WN��« ÒÊ« ¨WO�U��≈ W�O�� v�« ‰u�u�U� dA�� ô w�UM�K�«
 »ËU��  w�  WO�U��≈  X�d��«  å—bO�ò  r�U�  W�b��L�«
 ¨Õö�ùU�  W�uJ��«  œu??�Ë  vK�  lKDL�«  bIM�«  ‚ËbM�

 W��UF� ‰U�� w� ÎU�uB�Ë Êü« v�� oI��� r� U� u�Ë
 ·dBL�«   UMOOF�  w�Ë  ¨ «—«“u??�«  Òq�  w�  —bN�«  V�—«e�
 »ÒdN��«Ë   ôU??B??�ô«Ë  ¡U�dNJ�«  w�UD�  w??�Ë  Íe�dL�«
 …—u��« bF� W�ÒdNL�« Èd�_«Ë W�uNML�« ‰«u�_«Ë ¨w��dC�«
 d�F��  ËdO� WM�bL� b�b� k�U�� sOOF� v��Ë WO�KDL�«
 ¨WÒL�NL�« WOF�dL�« W�—U�L� ô≈ Òr�� s�Ë WOHzU� WOHK� vK�
 l�“u��« åÊu�U�ò ?� lC�� w��«  UMOOF��« WOI� ÊQA� «c�Ë

ÆwHzUD�«
 vI���Ë  ¨W???�Ëœ  ÊUM��  w??�  fO�  ¨…—U??�??F??�«  `�dB�  
 vK�  WOB�  W�uJ��«  UN�c��  w��«  WBK�L�«   U��UFL�«
 œU�H�«  UNF�d�  w��«  ¡«dL��«   U�UD��«  qFH�  oOI���«
 ô  WOM�œË  WO�UO�   U�—U�L�  „d���  Íc??�«Ë  ÍdA��L�«
 Áb�R� s� t� œU�H�« «cN� UL�—Ë ¨…dO��«  «œ«—ù« UNOK� ÈuI�

ÆWK��_ W�U�� fO� l�«u�«Ë ÊUM�� Ã—U� r� s� ÁU�d�Ë
 bIM�«  ‚ËbMB�  nO�  ¨n�RL�«  l�«u�«  «c�  ¡u{  w�  

 ÃU��≈ ÁbM� fO� Î «bK� «b�U�� Ê« å—bO�ò W�UL�Ë w�Ëb�«
 s� Íe�dL�« t�dB� w� U� ·dF� ôË WD� ôË œUB��« ôË
 —ôËb�«  dF�  «–UL�  ‰¡U���  r�  ¨W�öG�«  sO�œuL�«  ‰«u??�√

Æ…dO� ·ô¬ W�L��« ‰“UG�
 ÊU�� fOzd�« W�uJ� qÒL�� Ê« nBML�« dO� s� t�« ô≈
 ¨”QO�«  Òq�Ë  ”ö�ù«  t��Ë  —UON�ô«  t��  WO�ËR��  »U�œ
 sO�ö� Èb� vK� WI�U��«  U�uJ��« Y�� X�—Ë w��« w�Ë
 s� bK��« d�d��Ë Á–UI�≈ sJL� U� –UI�≈ ‰ËU��Ë X�ËU�Ë Î̈U�U�
 W�uJ��« o� s�Ë Æ…d�U�Ë W�Ò�A��Ë WMÒJL�� œU�� W�uEM�
 U� —UE��U� ¨WOHOH���« »U��_« UN� «Ëb�� Ê« sOO�UM�K�« vK�

ÆfOL��« Âu� W�K� bF� »U�œ ÊU�� fOzd�« t�uIO�
∫d�UA�« ‰uI� wMG��«Ë d�B�« ô≈ UMOK� U� 

t��U� iF� w�Q�L�« „—b� b� 
q�e�« q�F��L�« s� ÊuJ� b�Ë

ÍËb�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« fOz—*
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 åU??�Ë—u??�ò ”Ëd??O??� œ«b??� l??H??�—«
 7  qO���  l??�  ¨W??�U??�  961  v???�≈
 W�U�  24  ?�«  ‰ö�  …b�b�   U�U�≈
 q�√  s�  sOLOIL�  UNM�  4  ¨WO{UL�«
 s�b�«uK�  3Ë  Î̈U�d���  ÎUB��  1353
 ö�   UO�u�«  œb??�  U??�√  ¨Ã—U??�??�«  s�
 XKLJ��«Ë  Æ26  bM�  Î « ÒdI���  ‰«e??�
 PCR  ’u��  WKL�  W�B�«  …—«“Ë
 XMK�√Ë  ¨o�UML�«  w�  WOz«uAF�«
 ∆—«uD�«  ‰U??�  d�M�  ‰b��  W�bK�
 bF�  rN�“UM�  Â«e��U�  w�U�_«  ÎW��UD�
 ¨f�√  …b�b�   U�U�≈  3  qO���

 Æ13 v�≈ wL�«d��« œbF�« XF�—
 W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√Ë
 …b�b�  U??�Ë—u??�   ôU??�  7  qO���
 WOM�u�«   UOKLF�«  W�d�   —b??�√Ë
 ‰u� w�uO�« U�d�dI� À—«uJ�« …—«œù

Æb���L�« U�Ë—u� ¡U�Ë
 WKL��  W??�??B??�«  …—«“Ë  X??�U??�Ë
 …b�b�  WOz«uA�  PCR   U�u��
 qO���  bF�  d�M�  ‰b��  W�bK�  w�
 U�Ë—u�  ”ËdOH�  …b�b�  3   U�U�≈
 sO�UBL�«  œb??�  lH�dO�  ¨f??�√  ‰Ë√
 ‰U??�  W??�b??K??�??�«  X??M??K??�√Ë  Æ13  v???�≈
 Â«e��ô«  w�U�_«  s� X�K�Ë ∆—«uD�«

ÆrN�“UML�
 WOK� w� WO�B�« WM�K�«   œU�√Ë
 U�d�dI�  w�  ¨U�d�  W�bK�  w�  W�“_«
  U???�U???�ù«  w??D??G??�  Íc????�«  50?�«
  ôU��«  œb�ò  Ê√  U�Ë—u�  ”ËdOH�
 dE�M�  WM�K�«Ë  ¨2  ÎU�d���  W���L�«
 Ê√  v�≈  Î…dOA� ¨åULN�  h�H�«  …œU�≈
 ¨48  ?�«  ’U��_«  ’u��  ZzU��ò
 ¨w�U��«  —U�√  15  w�  X�d�√  w��«Ë
 d�dI��«  XH�Ë  ÆåWO�K�  UNÒK�   ¡U�
 ’u��  f??�«  ‰Ë«  X�d�√  t??�«  v??�«
 sOD�U�L�«  s�  ÎUB��  59  ?�  PCR
 s??�Ë ¨ U????�U????�ù« l???� …d??�U??�??�
 sO�œUI�«  s�—u��L�«  ’U??�??�_«
 dz«Ëb�«  wI�M�  iF�Ë  ¨Ã—U��«  s�
 r�öL�«Ë  X??�—U??�d??�u??�??�«  ‰U??L??�Ë

Æ—UC��« lO�  ö��Ë
 l�U��ò  U??N??�«  WM�K�«  X??M??K??�√Ë
 rN�  X???�d???�√  s???�c???�«  ’U???�???�_«
 rN�«e��«  s??�  b�Q�K�  ¨ U�u�H�«
 rN�U{Ë√  WF�U��Ë  w�eML�«  d���«
 rNOK�  wML��«  l�  ¨W�b�  WO�B�«
 W�KB�  t??O??�  U??L??�  d??�??�??�«  Â«e??�??�«
 U�d�  w�U�√ò  vK�  ÎWOML��  ¨ålOL��«
 W��F��«  —«dI�  Â«e??�??�ô«  ÂU??�  qJA�

ÆålOL��« W�KB� tO� UL� W�UF�«
 w�  W�B�«  W�KB�  X??K??�«ËË
 W��«u�  w�uM��«  ÊUM��  WE�U��
 ÈËb�   ôU�   «—uD�Ë   «b����
 bOF�  vK�  b���L�«  19  bO�u�
 ¨«bO�  w??�  UN�  WF�U��«  W??O??C??�_«
 ÈdI�«  Èu���  vK�  ¨s�e�Ë  —u�

 ¡b�Ë ¨UN�UD� sL{ WF�«u�«  «bK��«Ë
 sO�d�GL�« …œu� s� W��U��« WK�dL�«
 sOÒO�uM��«  ULO�  ô  sOO�UM�K�«
  ôU��U�  ÂUL��ô«  V�U�  v�≈  ¨rNM�
 ·uH� sO� UN� t��AL�«Ë WÒO�U��ù«
 wBI�  WOKL�Ë  sOLOIL�«  sOM�«uL�«

ÆrN�  sOD�U�L�«
 ÈËbF�«   ôU�  œ«b�ò  Ê√  XMK�√Ë
 s�  sO��U�≈  ¡UH�  q��  s�e�  w�
 XGK��  «bO�  ¡UC�  w�  U�√  ¨4  q�√
 ¨WO�U��≈  15  s�  12  ¡UHA�«   ôU�
 WO�U��ù«   ôU��«  œb�  q�Ë  ULO�
 s�  19  X�UF�  39  v??�«  —u??�  w??�

ÆåUNMO�
 W�B�« …—«“Ë o�d� c�√ ¨p�– v�≈
 s�  U����«  sOML�  …bK�  w�  WMO�  64
 ”ËdOH�  W�UB�   ôU��  sOD�U��
 ¨rN��U�S�  t��AL�  Ë√  U??�Ë—u??�
 …—«“u???�« o??�d??� ‰ËR??�??� ·«d??�S??�
 XKL�Ë ÆbO�� bL�� PCR ’u�H�
 Èd�Ë  …bK��«  s�  ÎU�U��√   UMÒOF�«

Æ—«u��«
 w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  …b�Ë  XMK�√Ë
 ¨ÊUO� w� ¨—u� ¡UC�  U�bK� œU��«

 W�U��  fOz—  d�dI�  vK�  ¡UM�ò  t�√
 Òr�  ‰«e�  ÂU�Ë  —u��b�«  —u�  ¡UC�
 sO�����Ë  sO�b�R�  sO��U�  qO���
  covid≠19?�  ULN��U�S�  ÎU�d���
 ÆWOI�d�_«  ‰Ëb�«  Èb�≈  s�  sO�b�«Ë
 bF�  ÂU�  ¡UH�  W�U�  qO���  r�  UL�
 XMO�  ¨WO�U���  PCR  ’u��  3
 d�_«  ¨”ËdOH�«  s�  »UBL�«  uK�
 Æ7  v�≈  sO�UF�L�«  œb�  l�d�  Íc??�«
 t��AL�«  W�U��«  W�O��   —b�  UL�
 w�Ë  ¨f�√  XK��  w��«  UN��U�S�
 sO��U�  qO���  r�  ¨f�√Ë  ÆWO�K�
 œ«b???�≈  v??�??�  ULN��U�S�  t��A�

Æd�dI��«
 sO�UBL�«  œb�ò  Ê√  v�≈   —U�√Ë
 ÎU�UB�  42  v??�≈  lH�—«  ¡UCI�«  w�
 W�U�  34  ∫w�ü«  qJA�«  vK�  «u�Ò“u�
 s� …b�«Ë  ôU� 3 ¨UOI�d�√ s� …b�«Ë
 7  q�UL�Ë  ¨WOK��   ôU�  5  ¨U??�Ë—Ë√

ÆåÂU� qJA� ¡UHA�« v�« rNM�
 bL�  W�UF�«  W�B�«  d�“Ë  —b�√Ë
 lOL�  s�  UNO�  VKD�  …d�c�  s��
 w��«   «d���L�«Ë   UOHA��L�«
 ⁄ö�≈  ¨U�Ë—uJ�«   U�u��  Íd��

 ZzU�M�U�  wzU�u�«  b�d��«  Z�U�d�
 ¡UL�_«  l??�  WO�K��«Ë  WO�U��ù«
 s�  Êö??�ô«  ŸUM��«Ë  ¨U�—Ëb�  —u�
 ÊuJ��  ¨e�d�  qJ�  …√e��L�«  ZzU�M�«
 W�ËR��  W??�U??F??�«  W??�??B??�«  …—«“Ë
 s�  ÂUF�«  Í√dK�  Êö??�ù«  s�  Î«dB�
 ÆUNM�  b�Q��«  bF�  qO�U���«  ZzU��
 …d�cL�«  Ê√  s��  d�“u�«  `??{Ë√Ë
 Âö??�≈ w??� »—U??C??�??�« Âb??F??� ·b??N??�
 …b�RL�«   U??�U??�ù«  ‰u??�  —uNL��«
 s� ÎU��U� b���L�«  U�Ë—u� ”ËdOH�
 …d�cL�U�  Â«e��ô«  sOOMFL�«  lOL�

ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X��
 l�  W�UF�«  W�B�«  d�“Ë  ÷d�Ë
  «ÒbFL�«Ë  …eN�_«  Íœ—u���  W�OI�
 q�UAL�«  w??�U??�  vLK�  W??ÒO??�??D??�«
 ÆŸUDI�«  UNN�«u�  w��«   U�b���«Ë
 ‰UL�« d�“Ë l� s�� d�“u�« q�«u�Ë
 —u�_«  dOO��ò  ·bN�  w??�“Ë  Í“U??�
  U�uFL�«  WK�K�Ë  ‰U�L�«  «c�  w�
 WO�UL�«  ŸU{Ë_«   UO�«b�  s�  Òb�K�
 …eN�_« œ«dO��« ŸUD� vK� W�FB�«

ÆåWO�D�«   «bFL�«Ë

 åWK�b��«  WD��«ò  ÊUM��  ·—UB�  WOFL�   e��√
 WD�  X�O�ò  UN�√   d���«  w��«  W�uJ��«  WD��
 W��UF� w� XKA� ¨WO��U�� W�—UL� q� W�œUB��«
 —Ëb�U� ·«d��ô« vK� WD��« bL�F�Ë ÆåW�“_« —Ëc�
 WKJO� …œU�≈ w� ÊUM�� ·dB� t�FK� Íc�« w�Ozd�«
 ÆÂUF�«  s�b�«  q�uL�  …œU�≈Ë  w�UM�K�«  w�UL�«  ŸUDI�«
 Èb� W�uJ��« s�œ W�u�� V�� ¨v�Ë√ …uD�� ¨p�c�

Æ‰œU� u�� vK� ÊUM�� ·dB�
 nOH��� w�uJ� ‚ËbM� ¡UA�≈ WOL�√ v�≈ dOA�Ë
 Government Debt Defeasance Êu�b�« ¡V�
 ‰u�_«  w�  W�uJ��«  WL�U�� ¨©Fund ©GDDF
 q�UI�  —ôËœ  —UOK�  40  u�M�  …—Òb??I??L??�«  W??�U??F??�«
 —«b�≈Ë ªGDDF rN�√ s� 100% vK� –«u���ô«
 …UDG�Ë  …bzU�   «–Ë  q�_«  WK�u�   «bM�  GDDF
 ÊUM�� ·dB� v�≈ —ôËœ —UOK� 40 mK�L� WO�U� ‚«—ËQ�
 ·dBL�«  v�«  W�uJ��«  Êu�b�  WOzUN�  W�u��  q�UI�
 GDDF  v??�≈  ÊUM��  ·d??B??�  rOK��  ªÍe??�d??L??�«
 …bzUH�«Ë  W�uJ��«   UJK�LL�  WOJKL�«  ‚uI�  lOL�
 pK�  q�  W�uJ�K�  GDDF  rOK��  ªUN�  WIKF�L�«
 ÊUM��  ·dB�  UJK�LL� WKB�L�«  U�bz«u�Ë ‚uI��«
  W�uJ��« UNO� XL�U� w��« ‰u�_« q�UI� WO�uJ��«
 WI���L�«  Êu�b�«  ¡UG�S�  W�uJ��«  ÂUO�   ªGDDF

ÆÊUM�� ·dBL�
 Ê«ò  UN�D�  w??�  ·—U??B??L??�«  WOFL�   b????�√Ë
 w�  fO�  UN�ô  Î «–UI�≈  VKD�  ô  WO�UM�K�«  ·—UBL�«
 …U�UF� „—b� UN�« v�« …dOA� ¨å–UI�« WD� v�« W�U�
 ‚ÒuF�  UL�ò  W�uO��«  w�  Ò̀ �  s�  WM�«d�«  W�uJ��«
 vK�   œb�Ë  Æåœb�L�«  X�u�«  w�  UN�U�«e��«  b�b��
 ‰ö� s� q��« s� Î «¡e� ÊuJ� Ê« b�d� ·—UBL�« Ê«
 q�«  s�ò  W�uJ��«  l�  WO�  s��  —«u�  w�  ‰u�b�«
 ÊUM��  …—b�Ë  o�«u��  Íc�«  w{«d��U�  œ«b��«  VO�d�
 vK�  ¨—u��b�«Ë  sO�«uI�«  l�  Â¡ö��  UL�  l�b�«  vK�
 WOM�u�« …Ëd��« vK� ÂuI� l�œ WGO� vK� o�«u� Ê«
 iz«uH�«Ë   U�u�bL�«  Ê«eO�  bO�u�  vK�  …—bI�«Ë
 wKJ�«  ÍœUB��ô«  —«dI��ô«  oOI���  W�“ö�«  WO�UL�«

 qL��� ·—UBL�« œ«bF��« Î «œb��  b�√Ë Æå»uKDL�«
ÆdzU���« s� W�œUF�« UN�B�

 Ê«  v??�«  UN�D�  w�  ·—UBL�«  WOFL�   —U??�√Ë
 w�Ë  ¨Ÿœu�  sO�ö�  3  u��  q�L�  w�dBL�«  ŸUDI�«
 Ã«d�ù  »uKDL�«  bN��«  w�ò  WL�U�LK�  …bF���
 WO�  s��   UA�UML�  p�–  √b��Ë  ¨t��“√  s�  ÊUM��
 ÁcOHM�  r�O�  Íc�«  q��_«  q��«  ‰u�   UDK��«  l�
 UN�ö�«  r��  r�  t�«  v�«  X�H�Ë  ÆåW�Ëb�«  W�KBL�
 q��  UN�—UA��«  Òr��  r�Ë  ¨Íd��  U�  vK�  Êü«  v��
 ÆÊU�O�  30  w??�  åw�UL�«  w�UF��«  WD�ò  —«b???�≈
 d��√ s� d��F�ò w�UM�K�« w�dBL�« ŸUDI�« Ê√  b�√Ë
 W��M�  r�U��  –«  ÆU�œUB��«  w� WO�UM�œ   U�UDI�«
 Î «b� dO�� r���Ë ¨w�UL�ù« wK�L�«  UM��U� s� 6%
 ¨WO�UL�«   «œ«d�ù«Ë ÂUF�«  ŸUDI�«  q�uL�  U�U� s�

ÆåWO�UF�«  «—UNL�« ÍË– s� UH�« 26 u�� n�Òu�Ë
 w�UL�«  ‘UF��ô«  WD�  Èb�  Ê√  ·—UBL�«   √—Ë
 ¨U�cOHM�  ‰U�  w�  »uOF�«  s�  b�bF�«ò  WO�uJ��«
 r�— ÆW�œUB��«Ë WO�UL��« W�—U� v�≈ ÊUM�� œuI��Ë
 ô q�_« …dOB� UN�ô¬Ë W�u��� dO� W�“√ w� ÊUM�� Ê√
 w�UL��«  ”R��«  oOLF��  ÎU����  Èd�  ô  ¨UNM�  dH�
 …—«œù  qC�√  WI�d�  „UM�  Æ‘UF��ô« dO�Q�Ë  œö�K�

ÆåUNM� ÃËd�K� d��√ WO�� WI�d�Ë W�“_«
 ‘UF�ù« WD� Ê√ ·—UBL�« WD� X�U{√ ¨p�– v�«
 l�  sO�eO�—  Í–  ZN�  vK�  bL�F�ò  W�uJ�K�  w�UL�«

∫V�UML�« X�u�« w� cOHM��«Ë W�{«Ë q�«d�
∫sO�eO�— Ë– ZN� AØA

  U�U� WO�K�� W�UF�Ë W�“«u��Ë W�—u� W�U���« •
 Êu�b�«Ë  W�UF�«  WO�UL�«  —U��  l{ËË ¨q�uL��«
 VM���  ULMO�  ¨Â«b���  ”U�√  vK�  q�_«  j�u��
 UN� ÊuJO� w��« WOK�«b�« Êu�b�« œ«b� s� nK���«

ÆWI��« vK�Ë w�UM�K�« VFA�« vK� …d�b� V�«u�
 w�  U�—UE��«  ‰U�  WOKJO�   U�ö�≈  ‚ö??�≈  •
 q�UA�«Ë  Â«b��L�« uLMK�  Z�Ëd�K�  WK�IL�«  dN�_«

ÆÍœUB��ô« l�uM��« W�O��
 ‰u�√ vK� ÂuI� W�œUB��« W�ƒ— UMF{Ë bI�  Ø1

 Ê«bK��« ÕU�� v�≈  œ√ w��« q�«uF�«Ë ¨ÊUJ��« ¨ÊUM��
 w�UM�K�« œUB��ô« l�uM� vK� W�ƒd�« e�d�� ÆW�—UIL�«
 ”√—  s�  …œUH��ô«Ë  ¨Z�M�  v�«  wF�—  œUB��≈  s�
 œUB��« w� ÊUM�� Ã«—œ≈ ÕU�M� qzUN�« ÍdA��« ‰UL�«

ÆW�dFL�«
 WD��  ÍœU??B??�??�ô«  l�uM��«  «c??�  Êd�IO�   Ø2
 qIM�«®  WO����«  WOM�K�  ¨W??O??F??�«Ë  sJ�Ë  W�uL�

ÆW�uL� WOKJO�  U�ö�≈Ë © ôUB�ô«Ë
 Ê«eO�   UF�u�  ÊS�  ¨W�uJ��«  WD�  ·ö��   Ø3  
 W�œUB��ô«  W�ƒd�« s�  …d�U��  WF�U�   U�u�bL�«

ÆÁö�√ …—u�cL�«
 izU�  v�≈  UM�b�   U�u�bL�«  Ê«eO�  `�—Q�O�  •

Æ2024 ÂU� ‰uK�� l{«u��
 izU�  l�  UM��ƒ—  o�«u��  ¨w�UL�«  bOFB�«  vK� •
 w�UL�ù«  wK�L�«  Z�UM�«  s�  2.1%?�  wF�«Ë  w�Ë√
 s�b�«  oOI���  ÎUO�U�  ÊuJO�  Íc??�«Ë  ¨2024  w�

ÆW�«b��ô«
 WJ��  ¡UA�≈  WO�UL�«  W�O�M�«  Ác�  qLA��  •
 s�  4% W��M� W�u���  dO�  WLOI�  w�UL��«  ÊU�√
 jD��  ô  Æ2024  ‰uK��  w�UL�ù«  wK�L�«  Z�UM�«
 ∫w�U�� qJA� w�UL��ô« ‚UH�ù« s� Èu��L�« «cN�
 —«dL��« VOM��� UÎ�—Ëd{ Ád��F� Íc�« Èu��L�« u�

Æ“uF�«Ë dIH�« v�≈ sOM�«uL�« —«b��«
 Ác�  vK�  ‰uB��«  sJL�  ô  t??�«  vK�   œÒb???�Ë
 w�  UN�—uD�  s�  W�uJ��«  XK��  «–≈  ô≈  ZzU�M�«
 Íb��Ë ©…—uD� b�√® wK�«b�« d�F��« W�U{≈ —UO��«
 …dOB�   U�ö�≈  UN�Q�  ¡U��ù«  ‰ö�  s� —u��b�«
 —«dI��ô«  ÆWO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  UMK�UAL�  q??�_«
 s� ‰“UM��  bK�  w�  sJL�  ÍœUB��ô«  uLM�«  Ë√  w�UL�«
 qJA�   UJK�LL�«  —œUB�Ë  ¨t�u�œ  s�  b�«Ë  V�U�
 Æ’U��« ŸUDI�« ‘ULJ�« w� q�b�� Ë√ ¨w�u�U� dO�
 œuIF�« W�«b� Â«d��«Ë Êu�UI�« …œUO� Ê√ w� ‰«b� ô
 «–≈  W�Q�  `�M�  s�  ÆÍœUB��ô«  uLMK�  UNM�  vM�  ô
 XKF�  U�  fJ�  u�Ë  ¨UMK�UAL�  UF�d�  ö�  U�bL��«

Æå U�“_«  U�Ë√ w� …d�œeL�« ‰Ëb�« pK�
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 :zá∏jóH á£N{ õéæJ ±QÉ°üªdG á«©ªL

áq«Ñ°SÉëe á°SQÉªe áeƒµëdG á£N

 ø«aGô°üdG Ö«≤f ÖFÉf ∞«bƒJh ..¿GóªM ¿RÉe ≥ëH ∞«bƒJ Iôcòe

 tK�«  V??�  œUL�  W�UMB�«  d??�“Ë  È√—
 l�d�«  s�  w�UM�K�«  œUB��ô«  ‰UI��«ò  Ê√
 ¨dI���  q�I���  sO�Q��  ÃU??�??�ù«  v??�≈
 w�  ¨ÃU��ù«  w�  …—bI�«  vK�  …uI�  eJ�d�
 UO�u�uMJ��«Ë W�«—e�«Ë W�UMB�«  ôU��
 k�U�� lL��� —U�≈ w� p�–Ë ¨ U�b��«Ë
 W�UF�«  W�ö��«Ë  W�UF�«  W�B�«  vK�

ÆårNKL� jO��Ë sOK�UFK�
 fOz— tKO�L� ‰ö� ¡U� tK�« V� Âö�
 …—«“Ë  ‚ö???�≈  »U???�œ  ÊU??�??�  W�uJ��«
 WOLM�K�  …b��L�«  r�_«  WLEM�Ë  W�UMB�«
 ¨dO�J�«  Í«d��«  w�  ©ËbO�u�®  WO�UMB�«
 ÷d� W��UJL� WOzU�Ë dO�«b�Ë  UO�u�ò

 Æåw�UMB�« ŸUDIK� U�Ë—u� ”ËdO�
 ∫¡«—“Ë  ¨tK�«  V�  d�“u�«  v�«  dC�Ë
 UOL�  qLF�«  ¨s��  bL�  W�UF�«  W�B�«
 dOH�  ¨vC�d�  ”U��  W??�«—e??�«Ë  sOL�
 UO�UD�«  …dOH�  ¨wAO�U�  u�u�√  ÊU�UO�«
 rOIL�«  o�ML�«  ¨ÍdO�œ—U��u�  U�O�uJO�
 u??�œËö??� ÊU??M??�??� w??� …b??�??�??L??�« r??�ú??�
 vK�_«  fK�LK�  ÂUF�«  sO�_«  ¨w�Ëœ—u�
 ÂUF�« d�bL�« ¨dL�_« œuL�� ¡«uK�« ŸU�bK�
 d�bL�«  ¨Êu�b�  w??�«œ  W�UMB�«  …—«“u??�
 —u��b�«  WO�UMB�«  Àu���«  bNFL�  ÂUF�«
 WOFL� w??� ‰U??L??�« s??O??�√ ¨Êd??H??�« ÂU??�??�
 Îö�L�  ÊUO��u�U�  X�—UE�  sOO�UMB�«
 ¨qOL��«  ÍœU??�  —u��b�«  WOFL��«  fOz—
 WOMFL�«   «—«œô«Ë   «—«“u??�«  s�  ÊuK�L�
 uK�L�Ë  Ëd�b�  ¨WO�UMB�«   UOFL��«Ë
  U�F��«Ë  WO�Ëb�«   ULEML�«  s??�  œb??�

ÆWO�U�uK��b�«
 ◊UAM�«  «c??�  oKD�ò  tK�«  V??�  ‰U??�Ë
 WLEM�Ë  W�UMB�«  …—«“Ë  sO�  „d�AL�«
 ©ËbO�u�® WO�UMB�« WOLM�K� …b��L�« r�_«
 dL��L�«Ë  o??O??�u??�«  ÊËU??F??�??�«  —U???�≈  w??�
 ¨WOK�I���Ë  WLzU�  l�—UAL�  ÎULz«œ  UL�
 …b��L�«  r??�_«   ULEM�  l�  oO�M��U�Ë
 U�  oOI���  ÂUNL�«Ë  ·«b???�_«  …œbF�L�«
 ÂUO� u�Ë ô√ ¨jOD��Ë —«d�S� tO�≈ u�B�
 s�¬  Â«b���  eÒOL�  w�UM�  w�U��≈  ŸUD�
 s� sJL� U� vB�√ sO�Q� vK� —œU� q�U�Ë
 q�√Ë sJL� X�Ë Ÿd�√ w� w�UMB�« s�_«
 Æ…U�u�L�«  ZzU�M�«  qC�Q�Ë  WMJL�  WHK�
 WO�U�√  …eO�—  d��F�  Íc??�«  ŸUDI�«  «c�
 w�B�«Ë wz«cG�« ·«d�_« œbF�L�« s�ú�
 ÊUM�K�  w�UL��ô«Ë  ÍœUB��ô«Ë  w�D�«Ë

Æås�¬ dI��� q�I��� u�� qC�√
  U�UDI�« Ê≈ò ∫‰UI� w�U�UO�« dOH��« U�√
 q�  dO�u��  d��√  ÂuO�«  WLN�  WO�UMB�«
 s� Òb� ô p�c�Ë ¨U�Ë—u� WN�«uL�  U�U��«
 dO�UFL�« sL{ s� WOzU�u�« dO�«b��« dO�u�

ÆåqO�b�« «c� Ád�u� Íc�«
 Ê√  v�«  ÎU��ô  ¨W�uJ��«  œuN��  ÁÒu??�Ë

 ‚dA�«  —«dI��ô  w�U�√  ÊUM��  —«dI��«ò
ÆÆåj�Ë_«

 t�√   b??�Q??�  WO�UD�ô«  …dOH��«  U??�√
 r�œ  vK�  w�UD�ô«  ÊËUF��«  e�—  UL�UD�ò
 ŸËdA�Ë  ¨ÊUM��  w�  WO�U��ù«   U�UDI�«
 dO�J�«  œUH��« b�Ë ¨WAOFL�«  q�� e�eF�
 U�Ë—u�  wAH�  Ê≈Ë  ¨ŸËd??A??L??�«  «c??�  s??�
 ¨åŸËdAL�« «c� r�œ vK� d��√ e�d� UMKF�
 UNL�œ  b??�R??�  UO�UD�≈ò  Ê√  v??�«  …dOA�
 r�U�� w�Ë ¨WO�UM�K�« W�uJ��«Ë VFAK�
 WÒO�UM�  o�UM�  Àö�  W�U�≈  ŸËdA�  w�
Æåw�«—e�« ŸUDI�« r�œ V�U� v�≈ ÊUM�� w�

 qLF�«ò  Ê√  v??�«  qLF�«  …d???�“Ë   —U???�«Ë
  U�UG�« oI��Ë `�M� Íc�« u� w�UL��«
 ¡«—“u�« sO� ÊËUF��« ‰ö� s�Ë ¨…œuAML�«
 dO�«b��« WF�U�� WM��Ë W�uJ��« w� W�U�
 U�Ë—u�  ”ËdOH�  WOzU�u�«   «¡«d???�ù«Ë
 WF�U��  vI��  sJ�  ¨Á—UL�  UMKL�  wDF�

Æå”U�ô« w� ÷—_« vK�  «¡«d�ù«
 vK� UNO� e�— WLK� s�� d�“u�« vI�√Ë
 v�≈  W�“uN��«  l??�—  —U��  s�  ‰UI��ô«ò
 Â«d��«  …—Ëd??{  l�  WM�ü«  …œuF�«  —U��
 ÁcN�  W�U��«  dO�«b��«Ë   «¡«d???�ù«  q�

ÆåWK�dL�«
 ÕUIK�«  ·U??A??�??�«  sO�  v???�≈ò  ∫‰U???�Ë
 «c??� h??zU??B??� v??K??� d??�??�√ ·d??F??�??�«Ë
 UM�«œU� iF� s� dÒOG� Ê√ UMOK� ¨”ËdOH�«
 V�UM��  UL�  ÂUF�«  UM�uK�Ë  WO�UL��ô«
 vK�_« —bI�« »U���«Ë lL��L�« W�UL� l�

 ÆåWÒOM�u�« w�U��U�Ë WÒO�B�« W�UML�« s�
 Òh�� U� w� ∫‰UI� vC�d� d�“u�« U�√
 rEF�  Ê√  ·d??F??�  s��  W??�«—e??�«  …—«“Ë
 WOz«c�  l�UB�  w�  …œu�uL�«  l�UBL�«
 ¨W??�«—e??�«  …—«“Ë  l�  oO�Ë  ◊U??�??�—«  UN�Ë
 d??�“Ë  l??�  Î «d??O??�??�  oO�M��«  ÊU??�  p??�c??�Ë

 ‰ULF�«Ë  sOO�UM�K�«  W�UL��  W�UMB�«
 …—Ëb???�«  W�UL�Ë  ¨l�UBL�«  »U??�??�√Ë
  U�“√  gOF�  UM�√  ÎU�uB�  W�œUB��ô«
 p�c�Ë  Æ «uM�  cM�  WL�«d��Ë  WL�UH��
 —bB�  w��«   UO�u��«  q�  o�D�  s��
 WFL���  W�uJ��«Ë  W�B�«  …—«“Ë  s�
 WOHO�Ë  tKI�Ë  w�«—e�«  ÃU��ù«  s�  Î «¡b??�
 l�UBL�«  v�≈  Îôu??�Ë  sO�—«eL�«  w�UF�

ÆåsOJKN��L�«Ë
 v??�« t??K??�« V??� q??I??�??�« Í«d??�??�« s???�Ë
 WM��  fOz—  tI�«d�  ‰U�  YO�  Ê«Ëd��
 ¨Â«d�«  WLF�  VzUM�«  W�UMB�«Ë  œUB��ô«
 «dHB�« w� w�UMB�« fJOMO� lL�� vK�
 ’U��« wM�u�« w�UMB�« ÃU��ù« W��«uL�
 w�   «“U��ù«Ë  U�Ë—u�  W�zU�  WN�«uL�

Æ‰U�L�« «c�
 l�b�  Ê√  q�IM�  sJ�  r??�ò  ∫Â«d??�«  ‰U??�Ë
 WO�«u�«  ôb��« sL� dL�_« VOKB�« œuM�
 »UO��«  œ«d??O??�??�«  ôË  ¨WO�UO�  —UF�Q�
 Ê√ ôË ¨wC�dL��«Ë w�D�« o�dHK� W�“UF�«
 Ã—U��«  s�   U�UL�  œ—u���Ë  rK����

ÆåU�—UF�√ w� qzUN�« “«e��ö� lC��Ë
 Âö??J??�«Ë  ¡U??�d??�«  UM�b��ò  ∫·U????{√Ë
 UM�≈  UMK�  ÆÂU???�Ë√  w�  gOF�«Ë  w�U�L�«
 qLF�«  o�d�Ë  ÆqLFK�  X�u�«Ë  ¨lOD���
 w�UM�K�«  lL��LK�  ÂÒb�  ¨¡«bM�«  vÒ��  Íc�«
 s�  ÎUO�«–  ¡UH��«  ÎUM�R�  ¨tO�≈  ÃU���  U�
 W�U��«  p??K??�Ë  sOM�«uLK�   U�ULJ�«
 »UO��«Ë  WOC�dL��«Ë  WO�D�«  ‚dH�U�
  ULÒIFL�«Ë  W�uKDL�«   U�UL��«Ë  WO�«u�«
 ‰b??�  ¨W??O??�U??M??D??�ô«  fHM��«  …e??N??�√Ë
 vK�  W�FB�«   öLF�«  ·«eM��«Ë  ‚d�
 UM���√Ë  U�e��√Ë  UM�b��  bI�  ÆU�œ«dO��«
  U�bBK� ÂËUIL�« ŸUDI�« w� W�UMB�« Ê«

ÆåW�œUB��ô« WCNM�« w� ”U�√ w�Ë

™fÉ°üªdG »a ÉfhQƒc áëaÉµªd hó«fƒjh áYÉæ°üdG øe á q«FÉbh äÉ«°UƒJ

áq«°SÉ°SCG Iõ«cQ ´É£≤dG Gòg :ˆG ÖM

±GôWC’G O qó©àªdG øeCÓd

fJOMO� lL�� t�—U�“ ‰ö�  tK�« V�

 WA�UM�  W�“«uL�«Ë  ‰UL�«  WM��  XF�U�
 W�uJ�K�  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  WD��«
 WLF�  ‰ËË«—  œU??B??�??�ô«  d???�“Ë  —uC��
 wK�«  w�UOM�«  fK�L�«  f??O??z—  V??zU??�Ë
 UN�bI� w��« W�K��« w� XKB�Ë Æw�“dH�«
 WOF�d�  q�  UNO�   œb??�   U??�«—œ  vK�
 wKOBH��«  UNH�u�  W�K��«  w�  W�—UA�
 ¨åpO�  wHJ�  UMO�  U??�ò  WN��  ÂU??�—_«  s�
 s�  dzU���«  d�bI��  —«dL��ô«  sJL�  ô  –«
 q�� s�Ë ¨—UOK� n�« 241 ?� W�uJ��« q��
 Æ—UOK� n�« 100 ?� Èd�_« WO�UL�«  UN��«
 Àö�   dL��«  w��«  W�K��«  bF�Ë
 …dO��  UM�U�� „UM�ò ÊUFM� ‰U�  U�U�
 sO� ¨ «—UO��«Ë ÂU�—_«Ë dzU���« d�bI��
 W�—UA�  X�U�  w��«  WO�UL�«  W�uL�L�«
 WOFL�Ë  ÊUM��  ·dB�  s�  W�K��«  w�
 fK��Ë  W�œUB��«   U�O�Ë  ·—U??B??�
 W�uJ��«  s??O??�Ë  ¨w�UL��«  ÍœU??B??�??�«

ÆåœUB��ô«Ë WO�UL�« w�—«“u� WK�LL�«
 …u� vK� ÊuB�d� UMK�ò ÊUFM� ‰U�Ë
  UN��« l� ÷ËUH��« w� UNF�u�Ë ÊUM��
 UMO�Ë√Ë  ÆWOK�L�«Ë  WO�dF�«Ë  WO�Ëb�«
 WOFL�Ë  ÊU??M??�??�  ·d??B??�Ë  W??�u??J??�??�«
  «—UO��U�  ÆÂU???�—_«  bO�u��  ·—UBL�«
 sJ�Ë ¨WMJL� WMOF� WK�d� w� …b�U��L�«
 bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  sJL�  nO�
 bO�u��  ¨p�c�  øWHK���  dE�   UN�u�
 ÆWKJA� ÂU�√ ÊuJM� Òô«Ë Í—Ëd{ ÂU�—_«
 W??�U??�??�«Ë  WOHB��«  œb??B??�  s??�??�  q???�Ë
 WKJO� …œU�≈ v�« Êu��«– UM�√ Â√ ¨WO�ö�ù«
 WI��«  …œUF��«Ë  œUB��ô«  WOLM�  …œU??�ù
 lz«œu�«  s�uJ�  …œU???�«Ë  l??z«œu??�«  »c��
 bOF���  WD�  ‰ö??�  s�  ·—UBL�«  w�

ÆåøWI��«
 fK�L�«  —Ëœ  Ê«  vK�  ÊUFM�  œb??�Ë
 Ë«  W�uJ��«  q��  ‰uK��«  fO�  w�UOM�«
 tKLF�  ÂUOI�«  q�  ¨UNM�   «—«d??I??�«  –U��«
 s??�√ò  ÊUFM�  ‰Q??�Ë  ÆÍÒb??�??�«Ë  w�U�d�«
 X�U�Ë øWD��« Ác� w� w�UL��ô« bF��«
 WO�UL�«  …—«“Ë ÂU� d�b� s�  U�U�≈ „UM�
 …œuFK�  sO�u�  VK�  Íc??�«  ¨w�UHO�  Êô«
 ·dB� UN�d� w��« ÂU�—ô« vK�  U�U�S�
 WD��« Ê« b�«Ë ¨·—UBL�« WOFL�Ë ÊUM��
 W�ƒ—  s�  W�UM�  w�  q�  ¨WOzUN�  X�O�
 W�uJ��« dE�M� Ê« sJL� U� —U���ôU�  c�«
 s�   UH�«u�Ë  ◊Ëd??�Ë   U�KD��  s�
 Ê«  v??�«  —U???�«Ë ¨w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚Ëb??M??�
 Ê« V��Ë Î̈U�œUB��« WO�U� X�O� W�ƒd�«
 ÍœUB��ô« bF��« —U���ô« w� c�Q�� “eF�
 »ËU���«  ÎU�b��  ¨»uKDL�«  w�UL��ô«Ë

ÆåÂU�—_« bO�u�� W�ËU�� ‰uB��
 ¡UA�S�ò  —«d�  –U��«  s�  ÊUFM�  sK�√Ë
 …—«“Ë UNO� q�L�� q�J�« nK��� s� WM��
 ·—UBL�« WOFL�Ë ÊUM�� ·dB�Ë WO�UL�«
 v�« ‰u�u�« UN�LN� W�œUB��ô«  U�ON�«Ë
 rOOI�  Èd�  w��«  f�_«Ë  ÂU�—_«  WIOI�
 »U�c�« sJL� q�Ë ¨UN�U�√ vK� dzU���«
 c�Q� UL� ¨¡U��_« l�“u�� qC�√  «—UO� v�«

 Í_ i�«d�« ‰UL�« WM�� n�u� —U���ô« w�
 W�U��« WOJKL�« vK� ‰u�œ Ë« å U�dO�ò
 ŸUD��ô«  Ë«  ·—UBL�«  ‰UL�√—  ‰ö�  s�

ÆåsO�œuL�« s� d�U�L�«
 w�  v�Ëô«  W�—b�«  w�  UMLN�  U�ò  ‰U�Ë
 sJL� ô –« ¨ÂU�—ô« WIOI�Ë dzU���« WIOI�
 ¨WN��  ”d�L��U�  ·d??�  q�  dL���  Ê«
  UN��« Èb� u� UL� ÎUHK��� ÎUL�— qL��Ë
 ÊËUF�K� ÂU�« WKN� wDFM� ¨p�c� ÆÈd�_«
 X�O� W�Q�L�U� ¨WM�K�« rNLC�� s� l�
 Ÿ—UB��« Ê_ ¨UMO�« W��M�U� W�—UB� WKH�
 gO� WLI� vK� ÊuJ� Ê« V�� ô w�UO��«
 Ã«d�« V�� p�c� ¨rNK�I���Ë sOO�UM�K�«
 WDK��«   U�U��  s�  W�œUB��ô«  WD��«
 UMKF�  U�  —«d�  vK�  UN���Ë  ¨W{—UFL�«Ë
 ÊU� U� u�Ë ¨sOOMFL�« q� —uC�� ¨ÂuO�«
 q��  W�uJ��«  q��  s�  qB��  Ê«  V��

ÆåWD��« l{Ë
 ÊU�K�«ò  ÊUFM�  ‰U�  ‰«R�  vK�  Î«œ—Ë

 wJ�ò X�O�Ë ¨W�Òb�� qLF� UNKÒJA� w��«
 nK� w� UM��U�— UM�—U� U�bM�Ë ÆåwJ��
 UMO�«  W��M�U�  ÍÒb���«  ÊU??�  ¨nO�u��«
 W{ËUH�  b�d�  s Ó�  vKF�  ÆozUI��«  nA�
 wKFH�«  Õö�ùU�  ÂuI�  Ê«  bIM�«  ‚ËbM�

 Æ¡UCI�« s� ÃdH�Ë
 v??�«  q??B??�  Ê«  sJL�  n??O??�ò  l??�U??�Ë
 W�uJ��«  UNM�  Àb���  w��«  dzU���«
 WKO�  sO�  —UOK�  n??�«  241  W??G??�U??�??�«Ë
 oO�b��«Ë  W�U�d�«  ÊU��  s�√Ë  øU�U�{Ë
 øÊUM�� ·dB� Ë« ‰UL�« …—«“Ë w� w�UL�«
 Ê√  cM�  w�UOM�«  fK�L�«  t�  ÂuI�  U�  Ê≈
 ÂuO�« v��Ë WOKFH�« WO�UL�« W�U�d�«  √b�
 Ê«  V��  qN�  Æ¡Íd???�Ë  ÍÒb??�  qL�  u??�
  «—«d�  w�  W�uJ��«Ë  ¡UCI�«  —Ëœ  c�Q�
 W�cOHM��« WDK��« vK� V�� Â« øÕö�ù«
 fK�L�« s� …—œU� WO�u� 39 o�D� Ê«
 bL��«  Íc??�«  —bO�  dL�R�  q��  w�UOM�«

ÆåW�“«uL�«Ë ‰UL�« WM��  UO�u�

¿ÉæÑd ±ô°üeh ∫ÉªdG IQGRhh áq«°SÉ«°ùdG πàµdG øe áæéd

 ôFÉ°ùîdG ™jRƒJh á qjOÉ°üàb’G á£îdG ΩÉbQCÉH ≥«bóà∏d

 nO�u� …d�c� «dL� u�√  q�d� W�U�ùU�  ËdO� w� ‰Ë_«  oOI���«  w{U� —b�√
 ·«dB�«Ë  Ê«bL�  Ê“U�  ÊUM��  ·dB�  w�  W�bIM�«   UOKLF�«  d�b�  o��  WÒO�U�Ë
 WH�U�� rz«d� w� s�d�¬ b{Ë UL�b{ WO�UL�« W�UF�« W�UOM�« ¡U�Òœ« w� Æ” ÂU�Ë
 ·«dB�« „d� —Òd�Ë ¨‰«u�_« iOO��Ë WO�UL�« W�Ëb�« W�ON� ÒfL�«Ë W�dOB�« Êu�U�
 Æ· Ê“U� sO�«dB�« „d�Ë ¨WO�UM�� …dO� sO�ö� …dA� U�—b� WO�U� W�UH� ¡UI� ÆË bO�Ë
 w� WO�UO� nO�u� …d�c� —b�√Ë ÆWO�UM�� …dO� sO�ö� W�L� W�UH� ¡UI� Æ’ d�U�Ë

Æ—UE�_« s� Í—«u�L�« ÆÂ sL�d�« b�� ·«dB�« o�
 w�ÒbL�«  v�≈  Ê«bL�  o�  w�  w�U�u�«  nO�u��«  —«d�  «dL�  u�√  w{UI�«  ‰U�«Ë
 ÒX�� Ê√ vK� ¨W�UHJ� tK Ò�u� qO�� ¡ö�≈ Ê«bL� w�U�� VKD� UI�d� ¨w�UL�« ÂUF�«
 VKD�«  vK�  o�«u�  U�S�  ¨WK�IL�«  48?�«   U�U��«  w�  nKL�U�  rO�«d�≈  wK�  w{UI�«

ÆÎU�u�u� tOI�� Ë√ tKO�� vK��Ë
 U�—b�  WO�U�  W�UH�  ¡UI�  Ê«bL�  qO��  WOK��  VK�  vK�  o�«Ë  «dL�  u�«  ÊU�Ë
 100 U�—b� W�UH� ¡UI� Æ” ÂU�Ë ·u�uL�« WOK�� vK�Ë ¨WO�UM�� …dO� ÊuOK� 300

 VOI� VzU� nO�u�� d�√ rO�«d�≈ wK� w{UI�« w�UL�« ÂUF�« VzUM�« ÊU�Ë Æ…dO� ÊuOK�
 WO�UC�«  …“dH�  v�«  …—U�≈  vD�√Ë  ¨sO�«dB�«  s�  œb�Ë  —Ëd�  ”UO�«  sO�«dB�«
 W�dA�« s� W�—Ëœ XKH�√ UL� ¨dL�_« lLA�U� åÍdBL�«ÆËò  ö�� ‰UH�S� WOzUCI�«

ÆdL�_« lLA�U� fK�«d� w� q��« WIDM� w� åÍdBL�« W�«d�ò q�� WOzUCI�«
 s� l�U��« cM� nO�u��« bO� ‰«e� ô œ«d� œuL�� sO�«dB�« VOI� Ê√ v�« …—U�≈
 vK�  o�UML�«  nK���  s�  sOF�—_«  e�U�  sO�«dB�«  s�  dO��  œb�  l�  w�U��«  —U�√

ÆWKzU� ÕU�—√ oOI��Ë —ôËb�« ·d� dF�� V�ö��« WOHK�
 ÂUF�« w�bL�« …—U�≈ vK� Î¡UM�Ë WO�u�UI�« dO� W�«dB�« ‰UL�√ WF�U�� —U�≈ w�Ë
 ©ÆŸÆÃÆ√® sOO�UM�K�« s� Îö� ÂUF�« s�ú� W�UF�« W�d�bL�« s�  U�—Ëœ XH�Ë√ ¨w�UL�«
 pKL�  ©Æ‘ÆÂÆ√®  ¨fK�«d�  WM�b�  w�   UM�FL�«  lO�� Îö��  ÊUJKL�  ©Æ÷ÆÂÆ»®  Ë
 WM�b�  w�  ‰ Òu���  ·«dB�  qLF�  ©ÆÕÆÕÆË®Ë  p�KF�  WM�b�  w�  m���«  lO��  Îö��
 ¨W�d�bL�«  ÊUO� w� ¡U� UL� åhO�d� ÊËœ s� W�«dB�«  ‰UL�Q� rN�UOI�ò ¨p�KF�

ÆUN� ‰Ë«b�L�«  öLF�« s� WOL�  U�—Ëb�« XD�{ UL�

WM�e��« v�«  ôUB�ô«  ö�u��
 ÂUF�«  d�bL�«Ë  ◊«u�  ‰ö�   ôUB�ô«  d�“Ë  w�“Ë  Í“U�  WO�UL�«  d�“Ë  q�I��«
  ôUB�ô« …—«“Ë  ö�u�� Ÿu{u� w� Y���« Òr�Ë ¨W�b�d� œUL� åËdO�Ë√ò W�ON�

 Æ2020 W�“«u� Êu�UI� WOIO�D� WO�¬ l{ËË WM�e��« v�≈

Êœ—_«Ë dD� ÍdOH� l� WO�«—“ ÎU�ËR� Y�� vC�d�
 d�U{ Í—b� „—UL��« ÂU� d�b� vC�d� ”U�� W�UI��«Ë W�«—e�« d�“Ë q�I��«
 b�b��Ë ¨wK�L�« ÃU��ù« W�UL�� V�dN��« W��UJ� ‰U�� w� ÊËUF��«ò Y���« ‰ËUM�Ë
 W��«dL� W�U�  UE�U�L�«  w� „—UL��«  W�d�b�Ë W�«—e�«  …—«“Ë sO� ‰UB�« ◊U�{
 ÆåW�œËb��« e�«dL�« w� W�U�d�« e�eF�Ë ¨W�dNL�«  U�u�ML�« s� UN��UL�Ë ‚«u�_«
 ULO� ôË WOzUM��«  U�öF�« WOLM�ò d�U��« d�U� s�� bL�� dD� dOH� l� Y�� UL�
 W�dDI�«  ‚«u�_«  v�«  WO�UM�K�«   U��ML�«  »UO��«  qON��Ë  ¨w�«—e�«  ‰U�L�«  w�
 W�FB�« W�œUB��ô« ·ËdE�« w� W�U� WOz«cG�«Ë WO�«—e�«  «—œUB�« r�� …œU�“Ë
 w�«—e�« ŸUDI�« …b�U�L� W�U�L�« q���« w� Y�U���« r� UL� ¨ÊUM�� UN� dL� w��«
 vC�d� vI��«Ë Æåw�UM�K�« Ÿ—«eL�« r�œË e�eF� qO�� w� ¨t�UOMI� d�uD�Ë w�UM�K�«
 vML�Ë ¨Êœ—ô«Ë ÊUM�� sO� w�«—e�« ‰œU���« rOOI� r� YO� ¨b�b��« bO�Ë Êœ—ô« dOH�
 q�� s� Â«e��ô« bF� U�UD��« ÎU�uB� WO�«—e�«   «—œUB�« r�� …œU�“ò vC�d�

ÆW�uKDL�«  UH�«uL�U� sOO�UM�K�« sO��ML�«

WOz«cG�« lK��« iF� d�bB� lML� W�� ô
 q�«u��« l�«u� d�� t� ‰Ë«b��« r� U�ò tLF� ‰ËË«— …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë vH�
 b�√Ë Î̈UF�U� ÎUOH� ¨WOz«cG�« lK��« iF� d�bB� lML� ¨tM� —œU� —«dI� w�UL��ô«
 W�“_« q� w� ¨œö��« w� ÂUF�« l{u�« vK� ÎU�K� d�R� ¨W�d�HL�« —U��ô« Ác� q�� Ê«

 ÆåWM�«d�« W�œUB��ô«

WO�U�F�« w� œUB��ô« …—«“Ë u�ËbM�
  U�bK� œU��« w� wz«cG�« s�_« WM�� l� ÊËUF��U� œUB��ô« …—«“Ë u�ËbM� ‰U�
 WOz«cG�«  œ«uL�«  lO�   U��R�  vK�  ¨WO�U�F�«  W�bK�Ë  —u�  W�bK�Ë  —u�  ¡UC�
 w� j�{ d{U�� «ËdD�Ë ¨lK��« WO�ö�Ë —UF�ô« vK� nAJK� ¨WO�öN��ô«Ë

ÆsOH�U�L�« o�

WM�e��« v�«  ôUB�ô«  ö�u��

 ájOÉ°üàbG äÉWÉ°ûf
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الوضع القائم غير قابل لالستمرار، وأن 

قطار السالم قد خرج عن سكته.
جاء ذلك خالل محادثة هامة أجراها 
عريقات مع الوزير بيرجر، ُبعيد انتهاء 
محمود  الفلسطينية،  السطة  رئيس 
اجتماع  في  خطابه  إلقاء  من  عباس، 

القيادة الفلسطينية.
إعالن  وبيرجر  عريقات  رفض  كما 
ضم  وعزمها  نيتها  االحتالل  حكومة 
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هو  الحل  وأن  االستيطان،  وتوسيع 

دولتان على حدود 1967.
وتطرقا، أيضاً، إلى وضع وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وأهمية 
الدعم الدولي، لكي تستمر الوكالة بأداء 
الالجئين، كما تحدثا  دورها في خدمة 
عن التعاون في مجال مكافحة انتشار 

وباء »كورونا«.
} أعرب األمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، عن مساندته 
الكلمة  في  عباس،  طرحه  لما  الكاملة 
التي  والخطوات  الثالثاء،  ألقاها  التي 
للمخطط  للتصدي  ات��خ��اذه��ا  ي��ن��وي 
الضفة  م��ن  أج���زاء  بضم  الصهيوني 
التحلل  ذلك  في  بما  المحتلة،  الغربية 
الكيان  م��ع  الموقعة  االتفاقيات  م��ن 

الصهيوني في السابق.
وأكد أبو الغيط في تصريح صحافي، 
أمس، أن الحكومة الصهيونية الجديدة 
تصعيد  نحو  ب��األم��ور  تدفع  زال��ت  ما 
خطوة  على  إقدامها  أن  مضيفاً  خطير، 
سلبية  انعكاسات  له  ستكون  الضّم 
شديدة على األمن اإلقليمي، وليس فقط 
الفلسطينية  األراضي  في  الوضع  على 

الُمحتلة. 
التنفيذية  اللجنة  عضو  اعتبر   {
جبهة  ع��ام  أم��ي��ن  التحرير،  لمنظمة 
مجدالني،  أحمد  الشعبي،  النضال 
القرار الذي أعلنه رئيس السلطة محمود 
عباس تاريخي يعكس إرادتنا الوطنية 

والقرار الوطني المستقل.
كان  القيادة  اجتماع  أن  إلى  ولفت 
فرصة لحركة حماس تحديداً لمغادرة 
احتكام  أن  موضحاً  االنقسام،  مربع 
حماس للقرار اإلقليمي والدولي يكبلها 
مسارها  غ��ي��ر  م��س��ار  ف��ي  وي��ض��ع��ه��ا 

الوطني.

ال�سام

للدفاع  الشعبية  اللجنة  ج��ّددت   {
عن سورية في فلسطين المحتلة دعمها 
سورية  جانب  إل��ى  ال��دائ��م  ووق��وف��ه��ا 
معركتها  في  وق��ي��ادة  وشعباً  جيشاً 
التآمرية  المخططات  بمواجهة  الكبرى 
العربي، مشّددة  العالم  التي تستهدف 
قلعة  وستبقى  كانت  سورية  أن  على 

للمقاومة الوطنية والقومية الشاملة.
وقالت اللجنة في بيان وقعت عليه 
والشخصيات  القيادات  من  مجموعة 
واألس����رى ال��م��ح��رري��ن واإلع��الم��ي��ي��ن 
المحتلة  األراض���ي  من  الفلسطينيين 
الضفة  م��ن��اط��ق  وم���ن   1948 ع���ام 
إلى  الوقوف  إن  غزة  وقطاع  الغربية 
العدوان  مواجهة  في  سورية  جانب 
السنوات  مدى  على  له  تعّرضت  الذي 
اإلرهابيين  م��ن  وأدوات�����ه  الماضية 
واقليمية  عربية  أنظمة  من  المدعومين 
كله  ذل��ك  وتوظيف  أميركية  ب���إدارة 

لخدمة الكيان الصهيوني.

العراق

} أكد عضو اللجنة المالية النيابية 
إقليم  حكومة  ان  أم��س،  القدو،  حنين 
الكاملة  المسؤولية  تتحمل  كردستان 
اإلقليم  موظفي  رواتب  تسليم  عدم  عن 
نتيجة لعدم إيفائها بالتزاماتها المثبتة 

في الموازنة.
مجلس  أمانة  »قرار  إن  القدو،  وقال 
من  اإلقليم  مستحقات  بإيقاف  ال��وزراء 
موظفي  رواتب  صرف  وعدم  الموازنة 
وال  ودستوري  قانوني  قرار  هو  اإلقليم 
ينبغي التراجع عنه ما لم يسلم اإلقليم 
من  يوميا  برميل  الف   250 ال�  نسبة 

النفط«.

الأردن

ال���دراس���ات  دائ�����رة  أص�����درت   {
والتدريب في االتحاد األردني لشركات 
التأمين، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية 
وال��ح��وادث  الحريق  تأمينات  للجنة 
اإلرش��ادي  الدليل  والهندسي،  العامة 

»دليلك في التأمين الهندسي«.
وق���ال االت��ح��اد ف��ي ب��ي��ان صحافي 
عدد  على  يحتوي  الدليل  إن  أم���س، 
أخطار  »تأمين  تناولت  المواضيع  من 
المقاولين، تأمين أخطار التركيب، تأمين 
الربح  خسارة  تأمين  المكائن،  عطب 
الالحقة لعطب المكائن، تأمين االجهزة 
ومعدات  آليات  تأمين  اإللكترونية، 
في  البضائع  تلف  تأمين  المقاولين، 
مخازن التبريد، تأمين المراجل وأوعية 

الضغط«.

الكويت

} استعرض مجلس الوزراء ما أثير 
أو  مباشرة  عالقة  لها  معامالت  حول 
غير مباشرة بشركات مقّرها الكويت أو 
جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى 
الشركات الصينية والحكومة الماليزية 
ال��س��اب��ق��ة ف��ي م��ش��روع ي��ق��ام خ��ارج 
مؤكداً  فساد،  شبهات  تشوبها  الكويت 
واألجهزة  الجهات  مختلف  تركيز  أن 
بمتابعة جهود مواجهة األزمة الصحية 
الطاقات  كافة  حشد  تستوجب  التي 
عن  يشغلها  لن  والجهود  واإلمكانات 

االهتمام بمكافحة كافة الفساد.

اأخبار الوطن
ا�ست�سهاد مدنّي واإ�سابة طفلين جراء اقتتال مرتزقة اأردوغان الإرهابيين من »الجبهة ال�سامية« ومجموعات اإرهابّية في عفرين

حوار �شاخن في جل�شة مجل�س الأمن حول �شورية بين مو�شكو وبكين من جهة ووا�شنطن ولندن من جهة 

جهاز مكافحة الإرهاب العراقّي يك�سف عن عمليات نوعية مرتقبة �سد داع�ش.. وانطالق المرحلة ال�ساد�سة من عمليات »ثاأر ال�سائمين« في �سالح الدين

بغداد: المحا�ش�شة تالحق الكاظمي في الوزارات ال�شبع المتبقية

الأمين العام لجبهة التحرير الفل�سطينّية لرّد جذرّي على ما يقوم به الكيان ال�سهيونّي

حما�س: خطاب عبا�س يحتاج لترجمة على الأر�س

شهدت جلسة لمجلس األمن، أول أمس، توتراً 
بين بكين وواشنطن حول جائحة كورونا بشأن 
حيث  سورية،  في  اإلنسانية  اإلغاثة  عمليات 
علناً  الذع��ة  انتقادات  وأميركا  الصين  تبادلت 

بشأن زعامة العالم.
األمن،  مجلس  في  واشنطن  مندوبة  ودع��ت 
ادعائها  على  »البرهنة  إلى  الصين  كرافت  كيلي 
من  كوفيد19-«  مكافحة  في  العالمية  بالزعامة 
مكافحة  المتحدة  لألمم  يتيح  »قرار  دعم  خالل 
أرواح  إلنقاذ  مساعدات  بإرسال  الجائحة  هذه 

عبر الحدود« إلى سورية.
ورداً على ذلك قال سفير الصين لدى المنظمة 
الواليات  تدعو  بكين  إن  جون،  تشانغ  الدولية، 
العالمية  الجهود  على  التركيز  إل��ى  المتحدة 
ألعاب  ممارسة  عن  »والكف  الفيروس  لمكافحة 
سياسية والتركيز حقاً على إنقاذ األرواح والكف 
عن التنصل من مسؤولياتها وتحويلها إلى دول 

أخرى«.
وأّدت المواجهة بين الدولتين اللتين تمتلكان 
تعثر  إلى  الدولي  األمن  مجلس  في  النقض  حق 
أشهر  منذ  المجلس  بها  يقوم  التي  المساعي 
لالتفاق على قرار يدعم دعوة األمين العام لألمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف إطالق النار 
في أنحاء المعمورة حتى يتسنى للعالم التركيز 

على مواجهة الجائحة.
إلى  المجلس  األميركية  السفيرة  ودع���ت 
تجديد التفويض إلرسال المساعدات من الحدود 
األمم  لدى  الدائم  روسيا  مندوب  لكن  العراقية، 
تضّيعوا  »ال  قال:  نيبينزيا،  فاسيلي  المتحدة، 
وقتكم على جهود إلعادة فتح المعابر الحدودية 

المغلقة«.
وأكد المندوب الروسي على ضرورة التعاون 
المساعدات  نقل  مسألة  ب��ش��أن  دم��ش��ق  م��ع 
اإلنسانية إلى سورية بدالً من إعادة فتح المعابر 

الحدودية لنقل المساعدات.
الدول  مخاطباً  الجلسة،  خالل  نيبينزيا  وقال 
إلعادة  محاولة  في  الوقت  تضيعوا  »ال  الغربية: 
مناشدة  الضروري  ومن  المغلقة.  المعابر  فتح 
إلى  اإلنسانية  للشؤون  المتحدة  األم��م  مكتب 
المساعدات  لنقل  طرق  إليجاد  دمشق  مع  العمل 
عبر المعابر الحدودية المفتوحة وعبر األراضي 

السورية ذاتها«.
نقل  آلية  أن  األذه���ان  إل��ى  نيبينزيا  وأع���اد 
خارج  المناطق  إل��ى  الحدود  عبر  المساعدات 

سيطرة السلطات السورية كانت مؤقتة.

الغربية  ال���دول  ال��روس��ي  ال��م��ن��دوب  وح���ّث 
الفوائد  باعتبارات  االسترشاد  عن  »الكف  على 
بالمبادئ  لها  عالقة  ال  التي  الجيوسياسية 

اإلنسانية«.
المتحدة  والواليات  بريطانيا  مندوبا  ودع��ا 
على  اليعربية  معبر  استخدام  استئناف  إل��ى 
لنقل  سورية  شرقي  بشمال  العراق  مع  الحدود 

المساعدات.
ناشد،  بسورية  الخاصة  الجلسة  وخ��الل 
اإلنسانية  المساعدات  مسؤول  لوكوك،  م��ارك 
التفويض  تجديد  إلى  المجلس  المتحدة،  باألمم 
تركيا  من  حدود  نقطتي  عبر  مساعدات  إلرسال 
لماليين  حياة  »شريان  بمثابة  بأنه  ذلك  واصفاً 

المدنيين«.
ق��راراً  أص��در  قد  الدولي  األم��ن  مجلس  وك��ان 
بشأن نقل المساعدات عبر الحدود السورية في 
مجلس  مّدد  الماضي  يناير  وفي   .2014 يوليو 
مع  السنة  نصف  لمدة  ال��ق��رار  س��ري��ان  األم��ن 

تقليص عدد المعابر من 4 إلى 2.
وعبرت موسكو مراراً عن ضرورة التخلي عن 
الكثير  لعودة  نظراً  المساعدات  لنقل  اآللية  هذه 

من المناطق إلى سيطرة الحكومة السورية.
وزارة  دع��ت  الثالثاء،  من  سابق  وق��ت  وف��ي 
إلى  األوروب���ي  االت��ح��اد  ال��روس��ي��ة،  الخارجية 
وإبداء  سورية،  على  المفروضة  العقوبات  رفع 
مكافحة  ف��ي  ال��س��وري  الشعب  م��ع  التضامن 

جائحة فيروس كورونا.
بيان  في  الروسية،  الخارجية  وزارة  وقالت 

سنوات  منذ  سورية  »تعيش  الثالثاء:  أصدرته 
األوروب��ي  االتحاد  عقوبات  ظ��روف  في  طويلة 
تتجاوز  التي  القانونية،  وغير  الجانب  أحادية 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة«.
في  »زاد  األم��ر  هذا  أن  على  ال��وزارة  وش��ددت 
السابق من صعوبة عملية المساعدة اإلنسانية 
الجائحة،  زمن  في  واآلن،  كبير،  بشكل  للبالد 
أمراً  قوتها  بكامل  العقوبات  على  الحفاظ  يبدو 
واضح  بشكل  ويتعارض  تماماً،  إنساني  غير 
لألمم  ال��ع��ام  األم��ي��ن  وجهها  التي  ال��دع��وة  م��ع 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتخفيف وتعليق 
العدوى  مكافحة  تعوق  التي  الدولية  العقوبات 

الفيروسية«.
السياسية  »األجندة  أن  إلى  الوزارة  وأشارت 
المفوضية  نشرتها  التي  للتفسيرات  الواضحة« 
تقديم  إج��راءات  بشأن  مايو   12 في  األوروبية 
المساعدة اإلنسانية لسورية في سياق مكافحة 
أن  معتبرة  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة 
أمام  بيروقراطية«  »حواجز  يخلق  النظام  هذا 
المساعدات  نقل  تريد  التي  األوروبية  األط��راف 
تؤدي  العقوبات  هذه  أن  أكدت  كما  سورية  إلى 
عملياً إلى »المعاقبة الجماعية للسوريين الذين 

يقيمون في أراضي سيطرة الحكومة«.
األوروب��ي  االت��ح��اد  »نحث  البيان:  وأض��اف 
العقوبات  تطبيق  ممارسة  عن  التخلي  على 
األحادية ضد سورية. نقترح على بروكسل إبداء 
التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويالً، 
الجميع  يخص  الذي  الخطير  التحدي  لمواجهة 

دون استثناء«.
المبعوث  ح��ّث  ال��ح��ال��ي،  األس��ب��وع  وب��داي��ة 
بيدرسن،  غير  س��وري��ة،  إل��ى  ال��خ��اص  األم��م��ي 
روسيا والواليات المتحدة على مواصلة الحوار 
في  الهدوء«  »بعض  من  استفادة  أكبر  وتحقيق 

البلد الذي تمزقه الحرب منذ عام 2011.
األمن  لمجلس  اجتماع  خالل  بيدرسن،  وقال 
الدولي،  االثنين، إن العديد من الفرص للتحّول 
الحرب،  ان��دالع  منذ  فقدت  سياسي  مسار  نحو 
محذراً من أن اإلمكانيات »الضائعة أعقبها عنف 

متجّدد وتشّدد في المواقف«.
والتهديدات  الهدوء  بعض  ظل  »في  وأضاف: 
داعش  وتنظيم   COVID-19 من  المشتركة 
واستمرار معاناة الشعب السوري، أوّد التشديد 
الكامل  الدولي  التعاون  تجديد  ض��رورة  على 
المعنية  الدولية  األط���راف  بين  الثقة  وب��ن��اء 

والسوريين بشأن تحقيق تقّدم«.
األميركي  الروسي  الحوار  أن  »أعتقد  وتابع: 
له دور رئيسي هنا، وأدعو إلى المضي قدماً في 

ذلك«.
جهود  توحيد  يجب  أن��ه  ذل��ك  م��ع  واع��ت��ب��ر 
وتركيا،  وإيران  روسيا  بمشاركة  أستانا  مسار 
والتي  سورية  بشأن  المصّغرة  والمجموعة 
وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  ال��والي��ات  تشمل 
تحت  والسعودية،  واألردن  ومصر  وألمانيا 

رعاية األمم المتحدة.
مليون   4.8 من  أكثر  كورونا  فيروس  وأصاب 
شخص وأودى بحياة ما يزيد عن 319000 في 

أنحاء العالم.
وكان الظهور األول للفيروس في مدينة ووهان 

الصينية أواخر العام الماضي.
وتشكك الواليات المتحدة في شفافية الصين 
الماضي  الشهر  وفي  الفيروس.  تفشي  بشأن 
التي  المالية  المخصصات  واشنطن  علقت 
إياها  متهمة  العالمّية  الصحة  لمنظمة  تقّدمها 
منظمة  ونفت  الصينّي.  بالترويج«للتضليل« 
إنها  الصين  وقالت  االتهام  العالمية  الصحة 

تتحلى بالشفافية.
ميدانياً، استشهد مدني وأصيب طفالن جراء 
النظام  مرتزقة  بين  فيما  االشتباكات  تجّدد 
في  المنتشرة  اإلرهابية  التنظيمات  من  التركّي 

مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وذكرت مصادر أهلّية لمراسل سانا أن االقتتال 
االحتالل  قوات  من  المدعومين  اإلرهابيين  بين 
الشامية  الجبهة  يسّمى  لما  التابعين  التركي 
استشهاد  عن  أسفر  أخرى  إرهابية  ومجموعات 

مدني وإصابة طفلين آخرين بجروح متفاوتة.
خالل  اإلرهابيين  من  عشرات  وأصيب  وقتل 
بين  فيما  االق��ت��ت��ال  ج���راء  األخ��ي��رة  األس��اب��ي��ع 
المجموعات اإلرهابية المرتبطة بنظام أردوغان 
والرقة  الحسكة  بأرياف  انتشارها  مناطق  في 
الشهر  السادس عشر من  وحلب كان آخرها في 
وفقيران  جولقان  قريتا  شهدت  حيث  الحالي 
المتوسطة  باألسلحة  اشتباكات  عفرين  بريف 
والخفيفة فيما بين تلك المجموعات أسفرت عن 

خسائر لدى المجموعات المتقاتلة.

البرلمانية  الحكمة  تيار  كتلة  عن  النائب  كشف 
من  قوية  ضغوط  وجود  عن  أمس،  البديري،  علي 
ال���وزراء  رئيس  على  السياسية  األط���راف  بعض 
مصطفى الكاظمي لتثبيت المحاصصة في الوزارات 
زال  ما  الكاظمي  أن  إلى  أشار  فيما  المتبقية،  السبع 
مع  تنسجم  ال  لكونها  الضغوط  لتلك  بقوة  رافضاً 

مطالب الجماهير ودعوات المرجعّية.
مصطفى  ال���وزراء  »رئيس  إن  البديري،  وق��ال 
الوزارية  الكابينة  الستكمال  جاهداً  سعى  الكاظمي 
قبل عطلة عيد الفطر، لكن الضغوط وإصرار بعض 
المحاصصة  مبدأ  تثبيت  على  السياسية  األط��راف 
محّددة  أسماء  على  االتفاق  دون  ح��ال  الحزبية، 
تمريرها  بغية  المتبقية  السبع  ال��وزارات  لمرشحي 
الكاظمي  »تمسك  أن  إلى  مشيراً  قريب«،  وقت  في 
بالصفات التي طالبت بها المرجعّية والمتظاهرين 
وعدم  موقفه  ثبات  في  األس��اس  كانت  للمرشحين 

الرضوخ لتلك الضغوط«.
وأضاف البديري أن »القوى السياسّية عليها أن 
التي يعيشها  الموقف واألزمات  تعي جيداً خطورة 
الحالية  الحكومة  أن  خاصة  عدة،  نواح  من  البلد 
المطالب  م��ع  وتنسجم  م��ح��ددة  واج��ب��ات  لديها 
الشعبية، بالتالي فإن تلك القوى السياسية عليها 
السابقة  السياسات  عن  واالبتعاد  التنازالت  تقديم 
ترّد  من  البلد  اليه  وص��ل  فيما  سبباً  كانت  التي 

بالخدمات وتراجع في شتى القطاعات«.
على  مصّممة  الحكومة  أن  الكاظمي  وأك���د   
واالقتصادية  األمنية  والتحديات  الصعاب  تجاوز 

والصحية، ويوجه ببذل جهود استثنائية في العمل 
وغلق  الواحد  الفريق  بروح  والمسؤوليات  الوزاري 
وعدم  البيروقراطية  من  والتحرر  الفساد،  أب��واب 

الوقوع في األخطاء السابقة.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية 
مقبولة لدى كل من الواليات المتحدة وإيران، اللتين 
إلى  العراق  في  النفوذ  على  بينهما  الصراع  تحول 

مواجهة مفتوحة في العام الماضي.
رئيس  لحكومة  ثقته  العراقي  البرلمان  ومنح 
التصويت  بعد  الكاظمي،  مصطفى  المكلف  ال��وزراء 
الوزارية،  للحقائب  المرشحين  ال��وزراء  أغلب  على 
الخارجية  وزارت��ي  على  التصويت  تأجيل  تم  فيما 

والنفط.
العراقي،  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  كشف  ميدانياً، 
أمس، عن أهداف نوعية مرتقبة سيقوم بها ضد بقايا 

عصابات داعش.
الوهاب  عبد  الركن  الفريق  الجهاز  رئيس  وقال 
سيقوم  اإلره����اب  مكافحة  ج��ه��از  إن  ال��س��اع��دي، 
بعمليات نوعّية بالتنسيق مع العمليات المشتركة 

لمالحقة بقايا داعش. 
سيقوم  التي  النوعية  العمليات  أن  وأض���اف 
الجهاز بتنفيذها مخطط لها مسبقاً وفقاً لمعلومات 
استخبارية، مؤكداً استمرار العمليات حتى القضاء 

على بقايا التنظيم.
في غضون ذلك، انطلقت ألوية الحشد الشعبي 
اللواء  الدروع  لمقاتلة  الرابعة  بالكتيبة  المتمثلة 
ثأر الصائمين  41 و42 و43، فجر أمس، بعملّيات 

ثالثة  م��ن  االن��ط��الق  وت��م  ال��س��ادس��ة،  بمرحلتها 
غرب  باتجاه  الدين  صالح  جنوب  لتطهير  محاور 

المحافظة.
منطقة  في  لداعش  هجوماً  الحشد  وأحبط  هذا 
أحبطت  كما  آم��رل��ي،  قضاء  ش��رق  المفتول  جسر 
الطاقة  لنقل  أبراج  تفجير  محاولة  الحشد  من  قوة 

الكهربائية في ناحية العظيم في محافظة ديالى.
وفي السياق، قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي 
جنوب  يثرب  ناحية  في   13 طوارئ  بإسناد  قامت 
من  المهاجمة  المجموعة  مع  واشتبكت  سامراء، 

داعش وحاصرتها في منطقة المزاريع.
سقوط  الثالثاء،  فجر  أك��دت  م��ص��ادر،  وكانت 
صاروخي كاتيوشا على أحد البيوت الفارغة داخل 
خلية  أش��ارت  فيما  بغداد،  في  الخضراء  المنطقة 
عن  نتجت  بسيطة  أض��راراً  أن  إلى  األمني  اإلع��الم 

إصابة أحد الصواريخ لجدار منزل.
»أس��ود  عمليات  ب��اس��م  المتحدث  أع��ل��ن  فيما 
من  تمتد  أنها  الخفاجي،  تحسين  اللواء  الجزيرة« 
الحدود الدولية وصوالً إلى طريِق بيجي - حديثة، 
إلى  ترمي  وه��ي  الصحراوية،  المناطق  لتأمين 
مواصلة الضغط على فلول »داعش«، وقطع خطوط 

اإلمداد ومطاردة الخاليا النائمة.
الثالثاء،  نفذت  العراقية،  األمنية  القوات  وكانت 
عملية »ثأر الشهداء« األمنية شرق ناحية السعدية، 
في  مضافاتهم  ودّمرت  اإلرهابيين  من  عدداً  وقتلت 

محافظة ديالى.
على  بياناً  العراقّية  ال��دف��اع  وزارة  ون��ش��رت 

صفحتها الرسمية في »فيسبوك« جاء فيه: »نفذت 
ديالى  عمليات  قيادة  من  مشتركة  أمنية  تشكيالت 
الخامسة ومديرية  المشاة  ضّمت قطعات من فرقة 
وبإسناد  الشعبي  والحشد  ديالى  محافظة  شرطة 
من قيادة طيران الجيش وباشراف مباشر من قبل 
ديالى  ومكافحة  استخبارات  ومدير  العمليات  قائد 

في  الشهداء«  »ثأر  عليها  أطلق  كبيرة  أمنية  عملية 
وادي ثالب شمال شرق ناحية السعدية«.

وأضاف البيان: »وأسفرت العملية عن قتل أربعة 
مضافات  وأرب��ع  ناسف  ح��زام  وتدمير  إرهابيين 
ودراجتين ناريتين واالستيالء على عدد من األسلحة 

الخفيفة«.

دعت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية 
بخطوات  حقيقية  ترجمة  إلى  عباس،  محمود 
واضحة على األرض للمواقف التي أعلنها مجدًدا 
اتفاقية  من  التحلل  صعيد  على  س��واء  أم��س، 
أمنية  اتفاقيات  من  عليها  يترتب  وما  أوسلو، 
مع  األمني  التنسيق  رأسها  وعلى  وسياسية، 

االحتالل.
التحرير  »منظمة  إن  الليلة  قال  عباس  وكان 
جميع  من  حل  في  أصبحتا  قد  فلسطين  ودول��ة 
األميركية  الحكومتين  مع  والتفاهمات  االتفاقات 
المترتبة  االلتزامات  جميع  ومن  والصهيونية، 

عليها، بما فيها األمنية«.
الصهيونية  اليوم«  »إسرائيل  صحيفة  لكن 
قولهم  اليوم  فلسطينيين  مسؤولين  عن  نقلت 
»إسرائيل«  مع  االتفاقيات  وقف  عباس  إعالن  إن 
والواليات المتحدة »استهالك إعالمي«، في وقت 
األمنية  األجهزة  بين  األمني  التنسيق  يستمر 

الفلسطينية والصهيونية.
حركة  قيادة  بيان  في  حماس  حركة  وطالبت 
في  ال��ت��وّج��ه  ه��ذا  تنفيذ  ف��ي  بالمسارعة  فتح 
والسياسية  والقانونية  الميدانية  مساحاته 

والنضالية.

مواقف  صوابية  يؤّكد  التوّجه  »هذا  وتابعت: 
الحركة وقوى المقاومة من هذا االتفاق المشؤوم 
ه يفرض ضرورة الخروج  قبل 27 سنة، وهو توًجّ

من عبثية نهج المفاوضات العقيم«.
حركة  وقيادة  السلطة  رئاسة  حماس  ودعت 
فتح إلى عقد اجتماع اإلطار القيادي المقّرر، الذي 
أو أي اجتماع آخر يضّم  االتفاق عليه سابقاً،  تم 
بعيداً  الفلسطينية،  للفصائل  العامين  األمناء 
للتباحث  وذل��ك  االحتالل  وسيطرة  ضغط  عن 
شاملة  وطنية  استراتيجية  على  واالت��ف��اق 
بالقضية  المحدقة  الخطيرة  التحديات  لمواجهة 

الفلسطينية.
وقالت الحركة: »تابعت قيادة الحركة خطاب 
ألقاه  الذي  أمس،  عباس  محمود  السلطة  رئيس 
في رام الله، واستمعت لما أعلنه من مواقف حول 
المدعوم  الصهيوني  والمخطط  القرن«،  »صفقة 

أميركياً لضم الضفة الغربية.
المواقف  هذه  تكرار  من  الرغم  »على  وأضافت 
في مناسبات عديدة، فإن الحركة ترى في تجديد 
يترتب  وما  أوسلو،  اتفاقية  من  التحلّل  إع��الن 
عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها 
إلى  األمني مع االحتالل توّجهاً يحتاج  التنسيق 
ترجمة حقيقية على األرض عبر خطوات واضحة 

ومحددة«.
مشروع  مواجهة  أن  على  حماس  وأكدت  كما 
وطنًيا  برنامًجا  تتطلّب  القرن  وصفقة  الضم 
نضالًيا في كل المجاالت، من خالل خطة متكاملة 
متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية 

والقوى الشعبية كافة.
تبنّي  ف��ي  مضيها  على  التأكيد  وج����ّددت 
مقاومة  على  المبني  الفلسطيني  الشعب  موقف 
االحتالل، بكل األشكال واألساليب، داعيًة الشعب 
الفلسطيني في كل مكان لالستعداد لهذه المرحلة 

الحّساسة.
لجبهة  العام  األمين  قال  متصل،  سياق  وفي 
إن  يوسف،  أب��و  واص��ل  الفلسطينية،  التحرير 
مع  والتفاهمات  االتفاقات  كل  من  »التخلص 
يعني  األميركية  المتحدة  وال��والي��ات  االحتالل 
احتالل  كقوة  االحتالل  مسؤولية  إل��ى  العودة 
أمام  المسؤولية  وتحملها  الفلسطينية  لألراضي 

القانون الدولي واإلنساني«.
وأوضح أبو يوسف، أنه »ال يمكن القبول بأن 
حكومة  به  تقوم  ما  ظل  في  هي  كما  األمور  تبقى 
ومصادرة  أراٍض  وض��م  تصعيد  من  االح��ت��الل 
أراٍض واإلعالن في برنامجها الحكومي عن ضّم 
األراضي  وضّم  المستوطنات  وشرعنة  األغ��وار 
هذه  المقبل  يوليو   / تموز  في  عليها  المبني 
الوقوف  يمكن  ال  الشرعية  غير  المستوطنات 
حيال ذلك ويجب أن يكون هناك رد فعل جذري 

يفضي إلى مواجهة االحتالل على كل األصعدة«.
عن  أمس  اإلع��الن  تم  »عندما  أنه  إلى  وأش��ار 
موقف  بلورة  وتمت  الهامة  الخطوات  من  جملة 
المركزي  المجلس  ق��رارات  تنفيذ  مقدمتها  في 
الفلسطيني بالتخلص من االتفاقات مع االحتالل 
حتى  باالحتالل  االع��ت��راف  سحب  ضمنها  من 
يعترف بدولة فلسطين، واألمر الثاني هو التوقيع 
على كل المعاهدات الدولية التي لم يتّم التوقيع 
المجتمع  بتدخل  يتعلق  الثالث  واألم��ر  عليها، 

الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية«.
محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس  ك��ان 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  أعلن  عباس، 
الكيان  مع  مؤقت  سالم  اتفاق  على  وقعت  التي 
الصهيوني عام 1993 في حل من هذا االتفاق رداً 
من  أراض  لضم  مخططات  االحتالل  إعالن  على 

الضفة الغربية.

دعا رئيس كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي محمود الزهار أمس، إلى توحيد جهود 
االحتالل  أن »فلسطين تواجه وباء  إلى  الفلسطينية، مشيًرا  القضية  لمواجهة مشاريع تصفية  األمة 

منذ 1948«.
 جاء ذلك خالل ندوة إلكترونية نّظمها المجتمع الدولي ألساتذة الجامعات بعنوان »فلسطين في 

ظل الجائحة«، بمناسبة يوم القدس العالمي.
تجاه  دورها  في  استعادة  واإلسالمية  العربية  األمة  لتوحيد  مناسبة  الفرصة  أن  الزهار   واعتبر 

القضية الفلسطينية، ومواجهة المشاريع األميركية لتصفية القضية المركزية لألمة.
 وطالب العرب والمسلمين وأحرار العالم بالعمل من أجل تحرير فلسطين، وإزالة الظلم والجرائم 

التي يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني واألرض والمقدسات.
وحول تطورات مكافحة جائحة كورونا في فلسطين، أشار الزهار إلى نجاح تجربة قطاع غزة في 

الحماية من الوباء.
في  والمرضى  والنساء  األطفال  وخاصة  األسرى،  حياة  على  الصحي  الوضع  من  خطورة  وحّذر 
سجون االحتالل؛ جراء الوباء  وما يواجهون من إجراءات تعسفية تعرضهم لخطر اإلصابة به، مطالباً 

بالعمل الجاد والضغط لإلفراج عنهم.

الزّهار: فل�شطين تواجه 

وباء الحتالل منذ 1948

Twelfth year / Thursday / 21  May 2020 / Issue No. 3236
3236 العــدد   /  2020 أيار   21  / اخلميس   / عشرة  الثانية  السنة 



عربيات / دوليات 6
تقول مصادر 

دبلوماسية إن حرب 
االستنزاف الدائرة 

بين كل من ثنائي 
تركيا وقطر 

وحلف السعودية 
واإلمارات ومصر 

والتي صارت ليبيا 
مسرحها الرئيسي 

تدور في الفضاء 
األميركي السياسي 

ما منح روسيا وإيران 
وسورية فرصة 

تنفس في المراقبة 
واالستثمار، خصوصاً 

مع تقّرب خليجي من 
سورية وانسحاب 

عسكري تركي نحو 
ليبيا من إدلب. 

كوالي�سكوالي�س بيونغ يانغ تعّلق محادثاتها مع وا�شنطن 

اإلى ما بعد النتخابات الأميركّية

طالبان توؤكد التزامها بالتفاق مع وا�شنطن 

ها على عدم هدر الفر�شة وتح�شّ
الواليات  مع  محادثاتها  الشمالية  كوريا  علّقت 
المتحدة إلى حين صدور نتائج االنتخابات الرئاسية 
األميركية المرتقبة في تشرين الثاني المقبل، بحسب 

ما أكد سفير موسكو لدى بيونغ يانغ، أمس.
لوكالة  أش���ار  ماتسيغورا  ألكساندر  السفير 
والذي  واشنطن  مع  »الحوار  أّن  إلى  »إنترفاكس« 
يعتبرونه عديم الجدوى حالياً، يبدو أنه تأّجل إلى 
ما بعد انتخابات الرئاسة األميركية على أقل تقدير«.

وتوقع ماتسيغورا استئناف الحوار بين واشنطن 
»روسيا  أن  مبرزاً  المطاف،  نهاية  في  يانغ  وبيونغ 
غير راضية عن تعليق المحادثات والذي من شأنه 

رفع منسوب التوتر قرب حدودها«.
يانغ،  بيونغ  ل��دى  ال��روس��ي  السفير  انتقد  كما 
معتبراً  الشمالية،  كوريا  على  األميركية  العقوبات 

أنها »تعرقل إيصال معّدات طبية مهّمة إليها«.
ماتسيغورا أوضح أن »العقوبات تعرقل إمدادات 

الشمالية«،  كوريا  إلى  الطبّية  والمعدات  األدوي��ة 
تجري  جهة  أّي  تالحق  »واشنطن  أن  إل��ى  مشيراً 
بعض التعامالت التجارية مع كوريا الشمالية، وإن 

كانت األشياء التي يتّم تقديمها لها بريئة تماماً«.
التقى  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أّن  ُيذَكر 
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثالث مّرات 
في قمم تاريخية وأعرب عن إعجابه به، رغم تالشي 

اآلمال بالتوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين.
عدة  صواريخ  أطلقت  قد  الشمالية  كوريا  وكانت 
في الوقت الذي تصّر فيه الواليات المتحدة على إبقاء 
العقوبات الدولّية إلى حين نزع بيونغ يانغ سالحها 

النووّي بالكامل.
في  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  دع��ا  كما 
أزمة  خالل  العقوبات  »تخفيف  إلى  الماضي،  آذار 
تفشي فيروس كورونا«، قائالً لقادة مجموعة الدول 

العشرين إنها »مسألة حياة أو موت«.

الله أخوند  أّكد رئيس حركة طالبان هيبة 
باالتفاق  ملتزمة  حركته  أن  أم��س،  زاده، 
التاريخي الذي أبرمته مع الواليات المتحدة، 
في  الهجمات  آالف  بشن  لها  االتهامات  رغم 

أفغانستان منذ التوقيع عليه. 
إن  ن���ادر،  ب��ي��ان  ف��ي  زاده،  أخ��ون��د  وق���ال 
تم  الذي  االتفاق  ملتزمة  اإلسالمية  »اإلم��ارة 
التوقيع عليه مع األميركيين، وتحّض الطرف 
السماح  وعدم  بالتزاماته  اإليفاء  على  اآلخر 

بهدر هذه الفرصة المهمة«.
بهدر  السماح  »عدم  على  واشنطن  وحّض 
أطول  إلنهاء  االت��ف��اق  وفرها  التي  الفرصة 
حرب في تاريخ الواليات المتحدة«. وأضاف 
يدلي  أو  يظهر  ما  ن��ادراً  الذي  الحركة  رئيس 
المسؤولين  »أح���ّض  علنية:  بتصريحات 
األميركيين على عدم توفير فرصة عرقلة هذا 
وتأجيله،  دولياً  به  المعترف  الثنائي  االتفاق 

وفي نهاية المطاف إخراجه عن مساره«.
وأفادت وزارة الخارجية األميركية بتوجه 
أفغانستان  إلى  الخاص  األميركي  المبعوث 
إلى  الثالثاء،  أم��س  أول  زاد،  خليل  زلماي 
الدوحة وكابل، للقاء ممثلي حركة »طالبان« 

ومسؤولين أفغان. 
بيان،  في  األميركية،  الخارجية  وأوضحت 

أن »خليل زاد سيبحث مع ممثلي طالبان في 
تطبيق  بشأن  الضرورية  الخطوات  الدوحة 
من  والحد  والحركة،  واشنطن  بين  االتفاق 
الفرقاء  بين  داخلية  مفاوضات  وبدء  العنف، 
المسؤولين  كابول  في  سيلتقي  كما  األفغان، 
السالم«،  بعملية  الدفع  أج��ل  من  األف��غ��ان، 

بحسب البيان األميركي.
ووق��ع��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وح��رك��ة 

»طالبان« اتفاق »السالم في أفغانستان« في 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  شباط،   29
والذي يقضي بأن تخفض أميركا عديد قواتها 
خالل  ج��ن��دي   8600 إل��ى  أفغانستان  ف��ي 
القوات  تستكمل  وأن  االتفاق،  من  يوماً   135
األطلسي  ش��م��ال  حلف  وق���وات  األم��ي��رك��ي��ة 
 14 أفغانستان خالل  انسحابها من  »الناتو« 

شهراً.

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  علق 
رسالة  على  م��وس��وي،  عباس  اإلي��ران��ي��ة، 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إلى المدير 

العام لمنظمة الصحة العالمية.
له  جديدة  تغريدة  في  موسوي  وكتب 
مساء  »تويتر«،  على  الرسمي  حسابه  على 
في  األميركي  الرئيس  »تشكيك  أن  أم��س، 

محاولة  المنظمة،  ه��ذه  واستقالل  مهنية 
واهية جاءت في الوقت الخطأ«.

الوقت  في  »إن��ه  موسوي:  عباس  وق��ال 
إلى  العالمية  ال��س��الم��ة  ت��ع��ّرض��ت  ال���ذي 
أي  من  أكثر  الحاجة  أمس  في  وهي  الخطر 
والقيادة  الدولي  التضامن  إلى  مضى  وقت 
ترامب  دونالد  يشكك  المعرفة،  على  القائمة 

في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة 
المنظمة،  هذه  واستقالل  بمهنية  العالمية 
إن��ه��ا م��ح��اول��ة واه��ي��ة ج���اءت ف��ي الوقت 

الخطأ«.
تهديداً  وج��ه  ق��د  ت��رام��ب  أن  إل��ى  يشار 
لمنظمة الصحة العالمية، أول أمس الثالثاء، 
إلجرائها  يوماً   30 أقصاها  مهلة  عن  معلناً 

التمويل  سيقطع  وإال  جوهرية،  إصالحات 
عنها، وسينظر في تعليق عضوية الواليات 

المتحدة فيها.
يذكر أن الواليات المتحدة هي أكبر ممّول 
قيمة  تبلغ  إذ  العالمية  الصحة  لمنظمة 
دوالر  مليون   450 نحو  المالية  مساهمتها 

سنوياً.

صّرح األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس، 
أن »ماليين األشخاص يمكن أن يعانوا من فقر مدقع في أفريقيا 
مع  متزايد  دولي  »تضامن  إلى  داعياً  كوفيد19-«،  وباء  بسبب 

هذه القارة«.
وقال غوتيريس في بيان أرفق بدراسة لألمم المتحدة تتضمن 
توصيات أيضاً حول القارة األفريقية إن »الوباء يهّدد التقدم الذي 
ويزيد  أساساً  القائم  التفاوت  سيفاقم  إنه  إذ  أفريقيا  في  تحقق 

الجوع ونقص التغذية والهشاشة في مواجهة األمراض«.
ارتياحه ألن »أفريقيا تحّركت بسرعة في مواجهة  وعّبر عن 
إلى أن »عدد اإلصابات المسجلة حتى اآلن أقل  الوباء«، مشيراً 
مما كنا نتوقع«. وقال إن »الفيروس تسبب بوفاة أكثر من 2500 

شخص في أفريقيا«.
نفسها  باإلمكانية  تتمتع  أن  يجب  أفريقيا  »دول  أن  وتابع 
للحصول بسرعة وعدالة وبسعر معقول على أي لقاح أو عالج 

مقبل، يجب اعتبارهما ملكيات عالمية عامة«.
أفريقيا  في  بدايته  في  زال  ما  »الوباء  أن  غوتيريش  وأوضح 

حيث يمكن أن تتكثف حاالت الخلل بسرعة«.
 - أفريقيا  مع  عالمي  تضامن  على  البرهنة  من  بّد  »ال  وقال 
اعتباراً من اليوم ومن أجل النهوض مجدداً بشكل أفضل، وال بّد 

من وضع حد للوباء في أفريقيا إلنهائه في جميع أنحاء العالم«.
وفي توصياته يطلب غوتيريس »تعبئة دولية لتعزيز األنظمة 
الغذائي  التمويل  شبكات  على  واإلبقاء  أفريقيا  في  الصحية 

وتجنب أزمة مالية«.
الوظائف  وحماية  التعليم  دعم  أيضاً  »يجب  أنه  وأوض��ح 
من  القارة  وحماية  والشركات  العائالت  تمويل  على  واإلبقاء 

خسارة المداخيل وعائدات التصدير«.

ورأى غوتيريس أنه »ال بّد أيضاً من تأمين أكثر من مئتي مليار 
دوالر إضافية من دعم األسرة الدولية ألفريقيا«.

بدءاً  للدين،  شامل  إطار  وضع  على  العمل  »بضرورة  وذكر 
بتجميد عام لديون الدول غير القادرة على تسديد خدمتها«.

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
إدارة  في  الصين  كفاءة  »عدم  أن  أمس، 
تسببت  المستجد  كورونا  فيروس  أزمة 
ب��ق��ت��ل ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن األش���خ���اص في 

العالم«، بحسب زعمه.
»معتوه  تغريدة  ف��ي  ت��رام��ب  وكتب 
الجميع  فيه  اتهم  بياناً  نشر  الصين  في 
ال��ذي  ال��وب��اء  بنشر  الصين  باستثناء 

أودى بحياة مئات آالف األشخاص«.
توضحون  لو  ممتناً  »أك��ون  وأض��اف 
لهذا األحمق بأن »عدم كفاءة الصين« وال 
شيء آخر تسبب بعملية القتل الجماعية 

العالمية هذه!«.
ال��ب��ي��ت األب��ي��ض منذ  وي��ش��دد ن��زي��ل 
الثقيلة  »الحصيلة  أّن  على  عدة  أسابيع 
ألف   320 من  أكثر  )وه��ي  لكوفيد19- 
تجنبها  باإلمكان  كان  العالم(  في  وفاة 
مسؤول  بشكل  الصين  تصرفت  حال  في 

منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان«.
العالقات  بقطع  ه��ّدد  أس��ب��وع،  وقبل 
»ال  أّن��ه  وأك��د  الصيني  العمالق  مع  كلها 
مع  التحادث  الحالي  الوقت  في  يرغب 

نظيره الصيني شي جين بينغ«.
سارعت  إّنها  جانبها  من  بكين  وتقول 

المتاحة  المعلومات  كافة  »توفير  إل��ى 
العالمية«. الصحة  لمنظمة 

أول  بين  الكالمي  التصعيد  وتمحور 
حول  خاص  بشكل  عالميين  اقتصادين 
التابعة إلى األمم المتحدة  إدارة المنظمة 
بنطاقها  المتصفة  الصحية  األزمة  لهذه 

المسبوق. غير 

وب��ع��د وص���ف ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
»دمية  بكونها  العالمّية  الصحة  منظمة 
إلج��راء  شهر  مهلة  منح  الصين«،  بيد 
على  وال��وق��وف  عملها  على  إص��الح��ات 
منها  بالخروج  وه��ّدد  جوهرّية.  نتائج 
تعرف  المتحدة  الواليات  كانت  بعدما 

تقليدياً بأّنها المساهم األول فيها.

ورّدت بكين باتهام ترامب الذي يرأس 
المستوى  على  ت��ض��رراً  األك��ث��ر  ال��دول��ة 
من  أكثر  تسجيل  مع  بالوباء  العالمي 
90 ألف وفاة، بالسعي إلى »التنّصل من 

المنظمة. التزاماته« تجاه 
إنه  ت��رام��ب،  ق��ال  آخ���ر،  صعيد  على 
ال��دول  مجموعة  ق���مة  يستضيف  »ق��د 
في  أو  واشنطن  في  السبع  الصناعّية 
ألغي  أن  ب��ع��د  م��ن��ه��ا«،  ق��ري��ب��ة  منطقة 
المتعلقة  ال��م��خ��اوف  وس��ط  االج��ت��م��اع 

بجائحة كورونا.
وقال ترامب في تغريدة على »تويتر«: 
مجموعة  قمة  ترتيبات  تغيير  »أدرس 
موعد  أو  ذاته  الموعد  في  لتكون  السبع، 
منتجع  في  العاصمة  واشنطن  في  قريب 

كامب ديفيد األسطوري«.
وأض���اف: »األع��ض��اء اآلخ���رون ب��دأوا 
ستكون  الطبيعّية،  للحياة  العودة  كذلك 
للحياة  العودة   - للجميع  عظيمة  إشارة 
آذار   20 في  ترامب  وألغى  الطبيعية!«. 
 )G7( السبع  مجموعة  لقادة  اجتماعاً 
ديفيد  ب��ك��ام��ب  ع��ق��ده  ال��م��ق��ّرر  م��ن  ك��ان 
فيروس  بسبب  المقبل،  ح��زي��ران  ف��ي 

»كورونا«.

مو�شوي يعتبر ت�شكيك ترامب في مهنّية منظمة ال�شحة 

العالمّية محاولة واهية جاءت في الوقت الخطاأ..

ماليين الأفارقة مهّددون بالفقر المدقع.. 

ودعوة اأممّية لت�شامن دولّي مع القارة الأفريقّية

ترامب يتهم ال�شين مجددًا بعملية قتل جماعّية عالمّية

وقد ي�شت�شيف G7 الملغاة في وقت �شابق

اأهداف م�شروع القرار الإيرانّي 

الخا�س بالقد�س

بالتعبير  الكثيرون  فيه  يجرؤ  ال  الذي  الوقت  في 
الممارسات  وإدان��ة  الفلسطينيين  مع  تعاطفهم  عن 
االثنين  ي��وم  اإلي��ران��ي  البرلمان  أق��ّر  الصهيونية، 
للكيان  العدائية  اإلج����راءات  )م��واج��ه��ة  م��ش��روع 
إلزام  16 بنداً من بينها  الصهيوني( والذي يتضمن 
ستة  أقصاها  فترة  خالل  بالعمل  الخارجية  وزارة 
أشهر على توفير التمهيدات الالزمة إلنشاء قنصلية 
باعتبارها  القدس  في  إلي��ران  افتراضية  سفارة  أو 

عاصمة فلسطين.
وكذلك إلزام أجهزة البالد بتوظيف جميع طاقاتها 
العدائية  الممارسات  لمواجهة  والدولية  اإلقليمية 
والسّيما  وال��س��الم  األم��ن  ض��ّد  الصهيوني  للكيان 
مواجهة األعمال المثيرة للحرب واإلرهاب والحصار 
الفلسطيني  الشعب  وتشريد  واالستيطان  البشري 

واحتالل أراضي الدول بما في ذلك الجوالن.
شيء  على  اإلي��ران��ي  البرلمان  مشروع  دّل  وإن 
إرادتهم  اإليرانيين وصالبة  فإنما يدل على شجاعة 
الدعم  ب��إع��الن  وسياستهم،  موقفهم  واس��ت��ق��الل 
للقضية الفلسطينية، أو اإلعالن عن التصدي للكيان 
في  جديدة  انعطافة  أنه  المؤكد  ومن  الصهيوني، 

الصراع الفلسطيني الصهيوني.
المشروع  فإن  دوليين  ومحللين  خبراء  وبحسب 

يرمي إلى تحقيق العديد من األهداف من بينها:
بمواقفها  متمسكة  تزال  ال  إي��ران  أن  على  التأكيد 
أهمية  وتنبع  الصهيوني،  الكيان  تجاه  ومبادئها 
والموقف  بالمبدأ  يكتفي  ال  أنه  من  البرلمان  مشروع 
االيراني العام الذي يدعم القضية الفلسطينية ويقف 
الى جانب الفلسطينيين وإنما يخوض في تفاصيل 
هذا المبدأ عبر 16 خطوة عملية في هذا االطار، ولعل 
سفارة  أو  قنصلية  تأسيس  الخطوات  هذه  أبرز  من 
إيرانية افتراضية في مدينة القدس، مما يعد تحدياً 
القدس  باتخاذ  اميركي  الصهيو  للمشروع  صارخاً 

عاصمة غير مقسمة للكيان.
كذلك، التأكيد على أن الضغوط وإجراءات الحظر 
لم تثن إيران عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية 
تجاه  وخطواتها  إجراءاتها  من  صعدت  بل  وحسب 
رسالة  طهران  توجه  وبذلك  الصهيوني،  الكيان 
واضحة للغرب وبالذات ألميركا والكيان الصهيوني 
بأن »الضغط عليها يفرز نتائج عكسية، خاصة أن 
مشروع البرلمان يترجم المواد الواردة في الدستور 
اإليراني والتي تدعو الى ضرورة نصرة المستضعفين 

والوقوف الى جانبهم ودعمهم؛ في الواقع«.

الكيان  بوجه  الفلسطينية  المقاومة  يعزز  كما 
بشحنة  ويمدها  قوية  دفعة  ويمنحها  الصهيوني 
طريق  في  الالمتناهي  اإلي��ران��ي  الدعم  من  أخ��رى 
مطالبها  وترسيخ  المشروعة  حقوقها  استعادة 
بأنه  الفلسطيني  المقاوم  يشعر  لن  وبذلك  الحقة، 
الى جانبه في  أن ال أحد يقف  أو  الساحة  وحده في 

نضاله ضّد الكيان الصهيوني.
مقدمتها  وفي  الفلسطينية  األوس��اط  رّحبت  وقد 
سائر  ودع��ت  البرلمان  بمشروع  المقاومة  فصائل 
الدول وخاصة الدول االسالمية والعربية الى اتخاذ 

خطوات مشابهة.
ويوّجه مشروع البرلمان االيراني ضربة سياسية 
التي  واالستسالم  التخاذل  لسياسة  قوية  وإعالمية 
تجاه  والعربية  الخليجية  ال��دول  بعض  تنتهجها 
اإلم��ارات  خطوة  آخرها  وك��ان  الصهيوني  الكيان 
األراض��ي  إل��ى  المغرب  م��ن  المستوطنين  ب��إج��الء 
الفلسطينية، فلقد بلغ التطبيع مع الكيان الصهيوني 
بأنهم  باإلعالن  معه  العرب  بعض  يستحي  ال  حداً 
للدفاع  مستعدين  غير  وأنهم  اسرائيل«،  »أصدقاء 
عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين، ربما معظم 
الحكومات العربية واإلسالمية ال تقيم عالقات رسمية 
مع الكيان الصهيوني، ولكن تخليها في الوقت نفسه 
عن القضية الفلسطينية يوجه ضربة للفلسطينيين 
تجاه  الكيان  هذا  ينتهجها  التي  السياسة  ويعزز 
خطراً  الفلسطينيون  يواجه  واليوم  الفلسطينيين، 
محدقاً بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن 
ما  الكيان  أن  المؤكد  ومن  الصهيوني،  الكيان  الى 
العرب  تخاذل  ل��وال  الخطوة  ه��ذه  على  ليقدم  ك��ان 

والمسلمين ومضيهم قدماً في خطوات التطبيع.
على  اإلي��ران��ي  البرلمان  م��ش��روع  يقتصر  وال 
االراض��ي  في  الصهيونية  للممارسات  التصدي 
المنطقة  يشمل  وإنما  وحسب  المحتلة  الفلسطينية 
والعالم، فهو إلى جانب منعه ومعاقبته أي مواطن 
أو جهة ايرانية تتعاون أو تقوم بأية خطوة تصب 
باالعتراف  وتشي  الصهيوني  الكيان  صالح  في 
أية خطوة صهيونية تعرض أمن  به، فانه يحارب 
واستقرار دول المنطقة للخطر، بما في ذلك احتالل 
عدوانية  بأعمال  القيام  أو  للمناطق  الصهاينة 

وهجمات عسكرية.
غاية  في  االيراني  البرلمان  خطوة  أن  في  شك  ال 
األهمية، وأقل ما يقال عنها إنها صرخة مدوية بوجه 

الكيان الصهيوني والداعم الرئيسي له وهي أميركا.

تقرير �إخباريتقرير �إخباري

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن 
لألمن  تهديد  أكبر  يشكل  الغربي  االستراتيجي  »التوجه 

الروسي«. العسكري 
وأشار شويغو إلى أنه »من أجل تحييد التهديدات في 
المنطقة العسكرية الغربية في عام 2020، تم التخطيط 
للقوات،  القتالية  القوة  لتحسين  فعالية   28 ل�تنظيم 

بالتزامن مع التزود باألسلحة الحديثة«.
وبدأ في روسيا منذ عام 2008، إصالح عسكري واسع 

النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح 
 20 تخصيص   2010 عام  في  وتقرر  المسلحة.  القوات 
الصرف  سعر  حسب  دوالر  مليار   317( روبل  تريليون 
الحالي( حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات 

الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 في المئة.
نهاية  »بحلول  أن��ه  الروسي  الدفاع  وزي��ر  وأض��اف 
 2000 نحو  الغربية  العسكرية  المنطقة  ستتلقى  العام، 
لذلك،  ونتيجة  والحديثة،  الجديدة  المعدات  من  وحدة 

65 في المئة«. ستتجاوز حصتها 
مهمة  »أهم  إن  الروسي  الوزير  قال  سابق،  وقت  في 
مركًزا   16 وتشغيل  بناء  هي  حالًيا  بها  نقوم  قومية 
الغربية  العسكرية  المناطق  في  الوظائف  متعدد  طبًيا 
ال��غ��رض،  ل��ه��ذا  وال��ش��رق��ي��ة.  وال��وس��ط��ى  والجنوبية 
مليون   130( روبل  مليار   8.8 الدفاع  وزارة  خصصت 

دوالر تقريباً(«.

صنعاء  حكومة  ف��ي  عسكري  م��ص��در  أف���اد 
طائرة  اليمنية  الجوية  الدفاعات  ب�«إسقاط 
أجواء  في  السعودي  للتحالف  مقاتلة  استطالع 
غرب  ال��ُح��َدْي��َدة  مدينة  ش��رق   16 كيلو  منطقة 

البالد«.
المتعددة  »ال��ق��وات  أن  ال��م��ص��در  وأوض���ح 
القذائف  بعشرات  قصفت  السعودي  للتحالف 
في  واللجان  الجيش  سيطرة  مناطق  المدفعية 
تحصينات  استحداث  مع  بالترافق  المحافظة، 
»ط��ائ��رات  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  ج��دي��دة«،  قتالية 
حلقت  السعودي  للتحالف  وتجسسية  حربية 
الُتَحْيتا  مديريتي  في  الفازة  منطقة  أجواء  في 
وَحْيس جنوبي المحافظة الساحلية على البحر 

األحمر«.
 27 ال��س��ع��ودي  التحالف  ط��ائ��رات  وش��ن��ت 
في  المرازيق  منطقة  بمعظمها  استهدفت  غارة 
نجران  مع  الحدودية  ْعف  والَشّ َخ��ْب  مديرية 
السعودية شرقي محافظة الجوف شرق البالد، 
السعودي  للتحالف  أخرى  غارات  طاولت  فيما 
مأرب  محافظة  في  ومجزر  ِص��رواح  مديريتي 

المجاورة.
المواجهات  استمرار  مع  بالتزامن  ذلك  جرى 
وق��وات  صنعاء  حكومة  ق��وات  بين  العنيفة 

بمختلف  ذاتهما،  المديريتين  في  هادي  الرئيس 
أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة. كذلك تشهد 
البيضاء  محافظة  شرق  شمالي  قاِنية  منطقة 
شّنت  حيث  الطرفين،  بين  مماثلة  مواجهات 
مواقع  على  غ��ارات  سلسلة  التحالف  طائرات 
محاوالت  إلسناد  واللجان،  الجيش  سيطرة 
قوات الرئيس هادي في تحقيق أي تقدم باتجاه 
صنعاء  قوات  عليها  سيطرت  التي  المواقع  تلك 

خالل األيام القليلة الماضية.
حكومة  قوات  السعودي  التحالف  اتهم  فيما 
صنعاء ب�«ارتكاب 194 خرقاً لوقف إطالق النار 

األحادي خالل 48 ساعة«.
تراجعت  اليمن،  جنوب  أبين  محافظة  وفي 
هادي  الرئيس  حكومة  قوات  بين  المعارك  حدة 
والمجلس االنتقالي المدعوم إماراتياً في مناطق 
الممتدة  سالم  والشيخ  والطرية  الكالسي  قرن 
اتسمت  حيث  وُزْن��ج��ب��ار،  ُش��ْق��رة  مدينتي  بين 
والفر  بالكر  الماضية  العشرة  األيام  مواجهات 
بين الجانبين، من دون أن يسجل أي طرف تقّدماً 
التحشيدات  رغم  اآلخ��ر،  حساب  على  ملحوظاً 
العسكرية التي ترافقت مع احتدام القتال، إال أن 
تلك المواجهات خلفت عشرات القتلى والجرحى 

في صفوف الطرفين.

اإ�شقاط طائرة ا�شتطالع للتحالف ال�شعودّي 

�شرق مدينة الُحَدْيَدة 

�شويغو يك�شف عن اأكبر تهديد لالأمن الع�شكرّي الرو�شّي
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 WO�UD�d��«  åÊU??�œ—U??G??�«ò  WHO��  l�  WK�UI�
 …«œUF�  W��dL�  wI�d�ò  t�Q�  —UO��«  vF��
 ZzU�M�  ÍÒœR�  W�b��  dO�  W�ËU��Ë  ÆÆWO�U��«

ÆåWO�uONB�« W��UJ� ‚UO� w� WO�J�
 œ—«Ëœù WO�bMK�« WHO�B�« sO�Q� ÷dF� w�Ë
 X�{Ë√  ¨2003  d�L���  Ø‰uK�√  26  w�  bOF�
 sOOMOD�KH�«  s�  W{—UF�  t??�«Ëò  Î «bOF�  ÒÊ√
 WOMOD�KH�«  ‚uI��U�  WO�C��U�  ÁuLN�«  s�c�«

ÆåWO�uONBK� …—Òd�� dO�  ô“UM� r�bI� d��
 ÂUF�« w� t�u� bOF� œ—«Ëœ≈ ÊU�� vK� X�œ—√Ë
 …«“«uL� ¨sOD�K� w� œuNO�« år�«e� dJ�√ ôò 1977
 UNLOK��Ë  sOOMOD�KH�«  s�  WKOK�  WMH�  —«d??�≈ò

ÆåsOD�K� w� œuNOK� WO��—U��« j�«Ëd�U�
 wM�u�«  fK�L�«ò  W�uC�  bOF�  œ—«Ëœ«  ‰U�
 ÎUM Ò�b�  ¨1997  ÂUF�«  w�  ÒqI��L�  åwMOD�KH�«
 c��Ë sO��Ëb�« Òq�ò W�UO� wÒM��� b�b��« Á—Ëœ
 WOL�—  W�UO�  X�{√  w��«  ¨å`K�L�«  ÕUHJ�«
 qzU�Ë  t�  X��—Ë  Æ1988  ÂUF�«  w�  fK�LK�
 ‰“UM��«ò  —Òd��  w�UO��  czcM�  WO�dO�_«  Âö�ù«

ÆåW�œuNO�« W�Ëb�« u�� sOOMOD�KHK� w��—U��«
 WO�uONB�«  W�«Ëd�«  l�  bOF�  œ—«Ëœ≈  qÓ�UL�
 t�«“U��≈ rOOI� œbB� UM�� s��Ë ¨—«d�≈Ë w�u�
 U�“d�√  w��«  WOLKF�«Ë  W�dJH�«  t�UL�U��Ë
 åWOMOD�KH�«  W�Q�L�«ò  …dONA�«  t��uD��
 s�  ÁU???�—√  U??�  …—u??D??�  vK�  qO�b�K�  ¨1992
 w�u�«  w�  ‚«d��«  s�  UNF����«  U�Ë  ¨ UN�u�
 r�«  ‰«e??�  ôË  ÆWO�U���   U�UN�S�  wFL��«
 w��«  WOIO�uL�«  W�dH�U�  ÎU�ËdI�  bOF�  œ—«Ëœ≈
 qO�«œ åwKOz«d�ô« wIO�uL�«ò l� W�«d� U�QA�√

Ær�U� wFO�D� “U��S� ¨1999 ÂU� Âu�M�—U�

 ÍdJH�« lO�D��«
ÎUO�d� w�UO��«Ë

 s�  W��UF�L�«  WO�dO�_«   «—«œù«  ÓÊ«u��  r�
 V�M�«Ë  WDAM�«  d???�_«  Òq??�  s??�  UN�U�«d��«
 WO�dO�_« W�U��« w� ¡«u� ¨WOL�œU�_«Ë W�dJH�«
 q�√  s�  qLF�«  ¨tKL�Q�  w�dF�«  s�u�«  w�  Ë√
 W�U�≈Ë  ¨qOz«d�ù  WF�UIL�«  ‰UJ�√  Òq�  ¡UN�≈ò
 ¨åUNF�  WK�U�  WO�UO�Ë  W�œUB��«   U??�ö??�
 UN��U�Ë  d��  ¨UN�U�UA�  q�uL�  qON���  W�ÒbIL�
 WH�œ—  ULEM� Ë√ ¨åb�≈ ”√ u�ò WOLM�K� WO�Ëb�«

ÆW�dO�  UOFL� Ë√
 Î̈UO�d�Ë  ÎUOMOD�K�  ¨w�U�uK��b�«  ‰eG�«  
 —«dI�«  q�UH�Ë  WO�dO�_«  W�œuNO�«   ULEMLK�
 ¨åbOH�œ V�U�ò  UO�UH�« l� …uI� √b� ¨w�UO��«
 X�ÒuM�Ë  ¨t�U�UA�  XF��«Ë  ¨Áœu??�  Òb??�??�«Ë
 ÊUOJ�U�ò  ·«d��ô«  å·     Âò  wM��  bF�  ¨t�«Ëœ√

Æ1988 ÂUF�« w� åwKOz«d�ù«
 Îö�U�  qJ�  å·     Âò  ???�  wL�d�«  ‰“UM��«
 —uC��U�  bNF�«  W��b�  d�UM�  “Ëd��  ÎUF�A�
 w�  l{«u�L�«  wL�œU�_«  ÃU��ù«  Ë√  w�UO��«
 W�«u� s� ‰u�b�«  Q�—« UNMJ� ¨WO�dO�_« W�U��«
 X��u�Ë  ¨q�UJ�U�  WO�uONB�«  WÒ�œd��«  UNOM��
 ¨å…d??�R??L??�«ò  ÀU??�??�_«  e??�«d??�  iF�  W�uCF�
 WO�dF�« WOCI�U� …—UC�« UN�U�UN�« dAM� p�c�Ë

ÆU�dO�Ë WO�dO�_« n�B�«  U�d�� w�
 VI�  ¨Êu�MOK�  qO�  fOzd�«  …—«œ≈   —œU???�
 vÒL�L�«  ¨u??K??�Ë√  ‚U??H??�«  vK�   U??�d??�  lO�u�
 Íc??�«Ë  ¨iO�_«  XO��«  w�  ¨å∆œU�L�«  Êö??�≈ò
 vD��«  UNÒ���  ¨sOD�K�  s??�  t�“UM�  sÒLC�
 åw??K??O??z«d??�ô«  ÊU??O??J??�U??�ò  ·«d??�??�ô«  bO����
 UN�b�— ¨…œÒbF�� åWO�UO� ≠ W�œUB��«ò Z�«d��
 ÊU�  U??�“d??�√  ¨WOMOD�K�Ë  WO�d�   UOB�A�
 —Ëc�ò  ULO�� tH�œ—Ë ¨åÂö��« ËƒUÒM�ò Z�U�d�

 ¨åwKOz«d�ô«Ë  wMOD�KH�«ò  »U�AK�  åÂö��«
 ¨—u� ‰¬ fOzd�« VzU� t�√d�Ë tOK� ·d�√ ‰Ë_«Ë
 r�b� ¨1995 ÂUF�« w� ¨w��“ fLO� s� W�«dA�
  UO�UH�«  d�√  d��  wMOD�KH�«  œUB��ô«  uL�ò

ÆåÂö�K� uK�Ë√
 iF�  œdHM�  ¨W�U�L�«  oO{  v??�≈  Î «d??E??�
 w�uONB�«  ‚«d��ô«  Èb�  vK�  qO�b�K�  WK��_«
 ¨WO�dO�_«  W�U��«  w�  …b���L�«  V�M�«  pK��

ÆÎUO�d�Ë ÎUOMOD�K�
 Ëe�  VI�  lO�D��«  ÂUN�  —ÒbB�  Î̈UOMOD�K�
 ¨wK�F�« œU�“ w�bIL�« VO�D�« t�ö��«Ë ‚«dF�«
 q�√ s� w�dO�_« qLF�« o�d�ò WLEM� t�O�Q��

sOD�K�
 American Task Force for
 —œU??B??�  s??�  w??�??�  q�uL��  ¨åPalestine
 Òq�  ÊuL�b�  sOOMOD�K�  ¡U�d�√  ÊU�  UNCF�ò

Æå·   Âò  «œUO� s� p�c�Ë ¨åsO��Ëb�«
  U�d��  s�  …—«d??�??�  wK�F�«  q�IÔ��«  b??�Ë
 ¨åWOKOz«d�ù«åË  WO�dO�_«  WO�ö�ù«   U��RL�«
  u??�ò  W???�«–≈Ë  åf??�—P??�ò  WHO��  ULO�  ô
 Ê√  w??�ò  Ë  å“uO�  f�u�ò   UJ��Ë  åU�dO�√
 ÊU��  ÂU??�√  …œUNA�  ¡ôœû??�  t�Ó�UC��«Ë  ¨åÊ√

ÆsO��Ëb�« Òq�� Z�Ëd�K� ”dG�uJ�«
 b�u�«  v�≈  wK�F�«  ÒrC�«  ¨2007  ÂUF�«  w�Ë
 s�—U�  ¨WO�—U��«  d�“Ë  VzU�  W�Uzd�  w�dO�_«
 WHC�«  w�  WOMOD�KH�«  w{«—_«ò  …—U�e�  ¨“uO�
 …œU��  Z�U�d�ò  ‚ö�S�  ‰UH��ô«Ë  ¨åWO�dG�«
 …d�“Ë  t�ÒM��  Íc�«  ¨åj??�Ë_«  ‚dAK�  —UL���ô«
 fOz—ò  WI�d�  f??�«—  U�O�«b�u�  WO�—U��«

Æ÷UO� Âö� åwMOD�KH�« ¡«—“u�«
 wK�F�« œU???�“ —u??�??�b??�«   «“U??�??�≈  “d???�√  s??�
 åqOz«d�≈  …—UH�ò  w�  ÎöH�  Á—uC�  ¨U�dD�√Ë
 Ø—U�√ w� ¨å‰öI��ô« Èd�–ò ¡UO�ù sDM�«Ë w�
 dOH��« l� W�—U�c� Î «—u� t�UI��«Ë ¨2012 u�U�
 Î «œb??�  dD{«  UL�  ¨Ê—Ë√  qJ�U�  åw??K??O??z«d??�ù«ò
 „d���«  v�≈  t�LEM�  …—«œ≈  fK��  ¡UC�√  s�
 sO��  w�ö�ù«  Á—UA���Ë  t��U�S�  W��UDL�«Ë

ÆwK�F�« WLEM� p�– bF� XN��«Ë Æg��≈
 ‚dA�«   U�UO��  sDM�«Ë  bNF�ò  VDI��«  
 W��RL�« ¨åWashington Institute v�œ_«
 Î̈ «dO�Q� Òb�_« UL�—Ë ¨åwKOz«d�ù«ò w�uK� W�dJH�«
 WF�U��U�  WO�öD�«  W�d��«  w�  o�U��«  j�UM�«
 ¨ÍœË«b�«  w�U�b�«  bL��  ¨ ËdO�  w�  WO�dO�_«
 WDK�K�  s�—UA���ò  s�  s??�d??�üË  t�  ÓœÓd???�√Ë
 WLN�  tO�≈  Î «bM� Ô�  bNFL�«  W�uC�  ¨åWOMOD�KH�«
 W�Q�L�  wMOD�KH�«Ë  w�dF�«  i�dK�  ÍbB��«

ÆX�u�u�uN�« nO�u�
 WHO��  t�dA�  „d�A�  ‰U??I??�  w??�  ¡U???�Ë
 ¨2001  ”—U�  Ø—«–¬  29  w�  ¨åeL�U�  „—u�uO�ò
 «–UL�ò ·uK�U�  d�Ë— bNFL�« fOz—Ë w�U�bK�
 ¨åX�u�u�uN�« W�dF� sOOMOD�KH�« vK� sÒOF��
 wMOD�KH�« VFA�« i�— wzUM��« n�Ë vK� Î«œ—
 sOOMOD�KHK�  WO�Ëb�«  W�U�ù«  W�U�Ë  w�U��
 ÃUNML�«  w�  X�u�u�uN�«  Ã«—œ≈  ©«Ëd????�Ë_«®

Æ…e� ŸUD� w� W�U�u�« W�KD� w�«—b�«
 s��ò  ∫‰u??I??�U??�  ULN��u�  wzUM��«  ·Òd???�Ë  
 d??�ü«Ë  ¨ŸUL��«  r�U�Ë  wMOD�K�  ≠  rK��  –
 u� »«u��« ÒÊ√  bI�F� ≠ w�dO�√ ≠ ÍœuN� Œ—R�
 W�«—œ  s�  »dF�«  W�KD�«  ÊU�d�  v�≈  Î «dE�  ¨rF�
 ÆåwL�UF�«  a�—U��«  p�c�Ë  ’U��«  rN��—U�
 åÍcOHM��«  d�bL�«ò  VBM�  qGA�  ·uK�U�

Æ—u�cL�« bNFLK�
 ¨wL�K�  wK��  —u��b�«  “d�  Î̈UC�√  ÎUOMOD�K�
  «œU��«  ≠  sGO�  w�dJ�  Î «–U��«  qGA�  Íc??�«
 w�  ¨b??�ö??�—U??�  WF�U�  w??�  WOLM��«Ë  Âö�K�
 Æ «œU??�??�«  ÊUNO�  s??�  q�uL��  ¨1997  ÂU??F??�«
 w�ò Í√d�«   U�öD��« v�M� t�U�UN�≈  c��«
 UNC�Ëd�  Èb�  ”UOI�  ¨åWO�dF�«   UFL��L�«

ÆÎUF� WO�dO�_«Ë W�œuNO�« W�œd�K� UN�u��Ë
 wL�K�ò  ÊS�  ¨åsDM�«Ë  bNF�ò  Í√—  V���
 Î«dJ�Ë  ÎU�«d��«  d��_«  ¡«d���«  sO�  s�  d��FÔ�
 ¡wKL�«  ÍdJH�«  ‰U�L�«  «c�  w�  ÎU�“«u�Ë  W�dF�Ë

Æå U�UDI��ôU�
 ¨åWO�d�  ÊuOF�  r�UF�«ò  Ê«uMF�  t�U��  wI�Ë
 w�  åsDM�«Ë  bNF�ò  s�  ÎUO�U�  Î¡«d??�≈  ¨2011
 ¨å2014  ¡U��ò  w�  »U�JK�  WO�«u�«  t�F�«d�
 dO�L�«  s??�ò  ∫tMO�UC�  v??�≈  œUM��ôU�  özU�
 ÊuMDI�  Íc??�«  »dF�«  ÊUJ��«  ÒÊ√  ÆÆÂUL��ö�
 U�U�{  l??�  n�UF��U�  ÊËd??F??A??�  q??O??z«d??�≈
 4 j�u�L�« w� b�e� W��M� œuNO�« X�u�u�uN�«
 WO�d� ‰Ëœ ÒX� ÊuMDI� s�c�« »dF�« s�  «d�
 WJKLL�«Ë  Êœ—_«Ë  dB�  w�Ë  ¨ŸöD��ô«  UNKL�
  «—U�ù«Ë  ÊUM��Ë  »dGL�«Ë  W�œuF��«  WO�dF�«
 ÒÊ√  ¨` Ò�dL�«  j�u�L�«  w�  ÆÆ  …b��L�«  WO�dF�«
 ‰Ëb�«  w�  rN�√—  ŸöD��«  Òr�  s�c�«  ¡ôR�  w�K�
 s�  sO��Ëb�«  Òq�  ÊuK�I�  ·u�  ÒX��«  WO�dF�«
 ULMO� ¨wKOz«d�ù« wMOD�KH�« Ÿ«dB�« ¡UN�≈ q�√
 wG�M� t�√ ‰Ëb�« Ác� w� jI� ÊUJ��« l�— Èd�
 v�≈  qOz«d�≈  l�  ‰U�I�«  WK�«u�  »dF�«  vK�

Æåb�_«
 w�dO�_« n�uL�« vM��� d�UM�  “d� Î̈UO�d�
 œ«R�  w�UM�K�«  ‰U��√  s�  t�Ò�œd�Ë  w�uONB�«  ≠
 w� ÎUO�dO�√Ë ÎUO�uON� tL�� bF� Íc�« ¨wL��
 t�√  vK�  t�H�  Õd�Ë  ¨ UOMO�UL��«  w�  W�U��«
 o��® f�u� œ—U�d� w�uONB�« ŒÒ—RL�« ŸU��√ s�
 qz«Ë√  w�  WÒOJ�  ÊUFM�  w�«dF�«  bF�  U�  w�  t�
 U�  ¨W��u�  ÒÍ_  dO�_«  bI��«  ÚÊ≈Ë  ¨ UOMOF���«
 ÊËœ ‚«dF�« nBI� W Ò�H�« WO�UO��« W�U�b�« «b�

Æ©œ«bG� ‰ö��« v��Ë 1991 ÂU� cM� …œ«u�
 w�UM�K�« wF�U��« d{U�L�«Ë V�UJ�« “d� UL�
 w�  ¨WO��—ULK�  ¡UL��ô«  w�Òb�  ¨dI�_«  dO�KO�
 bF� ¨sO��u�K� W�d�Ë … ÒuI� WOL�œU�_« W�U��«
 w� ¨åX�u�u�uN�«Ë »dF�«ò Ê«uMF� t�U�� ÁdA�
 WO�M�_« W�U�BK� t��Ëd�√ ÎöKF� ¨2010 ÂUF�«

 X�U�Ë  Î̈UO�d�  Î «dOND�  X�U�  X�u�u�uN�«ò  ÒÊQ�
 sOOMOD�KH�«  U�«c� s� dO�J� d��√ …U�Q� ÎUC�√

Æ©U�bM� s� b�bA��«® Æå1948 ÂU� cM�
 Ê«dJ�  ÒÊ√  ÎU??C??�√  b??I??�??�√ò  d??I??�_«  ·U???{«Ë
 ŸœU��Ë  QD�  w�dF�«  r�UF�«  w�  X�u�u�uN�«
 WHO��® ÆåsOOMOD�KH�«Ë »dF�« WOCI� Ò—U{Ë

Æ©2010 —U�√ 15 ¨åX�u� rO�U�Ëd�ò
 W�UJ��« t�ö��«Ë ‚«dF�« Ëe� WK�d� XKJ� 
 ¨WO�dO�_«  W�U��«  w�  wM�u�«  qLFK�  …b�b�
 w�UL��«Ë  »ÒdI��«  w�U��  w�  bOFB�  UNI�«—
 wÒK��  WO{—√  vK�  WO�uONB�«   ULEML�«  l�
 ¨WOMOD�KH�«  ‚uI��«  s�  åw�dF�«  V�U��«ò

ÆtM�u� …œuF�« w� tI� UN�√— vK�Ë
 W�U��«   bN�  ¨WO�U��«  WOH�_«  lKD�  w�  
 o�√  b�b���  …œb??F??�??�   U??�U??�—≈  W??O??�d??O??�_«
 WOCI�U� p�L��« …b�U� vK� WOM�u�«  U�UAM�«
  U�d��  UN�N�«Ë  ¨WO�dF�«  W�ú�  W�e�dL�«
  U�uN�«  œÒb??F??�??�Ë  w��  q�uL��  W��UF�
 W�œuNO�«   ULEML�«  l�  œ Òœu??�??�«  —«dL��«  d��

ÆWO�dO�_«
 ÎvF��  ‰ËUM�M�  W�U�L�«  W�U�L�«  oOC�
 ÂUF�«  w�  ¨UO�UD�d�  w�  sOO�UL�d�  ¡UC�Q�  √b�
 ¨2004  ¨…b��L�«   U�ôu�«  v�≈  qI��«Ë  ¨2000
 sO�ÒOGL�« sOOMOD�KH�« qO�L� s� sIO��«ò t�«uM�
 W�Q�L�  Òq??�  œU??�??�«Ë  ¨åu??K??�Ë«   UO�UH�«  s??�

Ær�b�«u� s�U�√ w� sO��ö�«
 w�KE�  X??�??�  w??????�Ë—Ë_«  b??N??�??�«  o??K??D??�«  
 …d�b�ò  X�ËU�Ë  ¨åU�«—u�U�ò  Ë  å”U�OHO�ò
 U�ÒdI�  s�  w�K�UM�«  W�d�  …bO��«  å”U�OHO�
 WH�œ—   ULEM�  ¡UA�≈  ¨œ—uH��Ë√  WF�U�  w�
 ¨U�dO�√  w�  W�Ozd�«  WO�UJ��«  W�U�J�«  Êb�  w�
 q�uL�� ¨Èd�J�« ÊbL�« rEF� XKL� W�u� ‰ö�
  UO�œ√ X�{Ë√ UL� ¨w�Ë—Ë_« œU��ô« s� w��
 UNO� ÒuL�Ë  w�K�UM�«  œuN�  XÒ�B�«  Æ”U�OHO�
 o�_« »UO�Ë W�UF�« ◊U��ù« W�U� ‰öG��« vK�
 ÎU�ËU�� X�ôË ¨UN�«œUO�Ë å·   Âò ?�  w�UO��«

ÆW�«b��« w� rNCF� s�
 w��« WOM�e�« …d�H�« pK� ÒÊ√ …—U�ù« s� Òb� ô UL�
  U�d��   bN�  t�ö��«Ë  ‚«dF�«  Ëe�  X�I�√
 V�M�« »UDI��ô q�UL� ÁU��« w� W�“«u� W�O��
 Î̈UO�d�Ë ÎUOMOD�K� ¨WOLKF�«Ë WO�UO��«Ë W�dJH�«
 ·«d??�??�ô«  UN�O{—√  ¨W??O??�d??O??�_«  W�U��«  w??�
 —U�� w� Âb� l�u� e��Ë åwKOz«d�ô« ÊUOJ�U�ò

ÆW�u���«
 UN�öO�� s� ‰u�√ …d��  dÒL�  U�d���« pK�
 Íd ÓDÓ�  q�uL�Ë  r�b�  X??�√  UN�uJ�  ¨ U??�d??�_«
 ¨…—UA� w�e� o�U��« X�OMJ�« uC� d�� d�U��

Æ·dB�« wMOD�KH�« ÒoA�« w�
 W�U�Ë  ¨WO�OK��«  w�U�L�«  w�UM�  k�ö�
 UN��UM�Ë  ¨W�œuF��«Ë  W??O??�«—U??�ù«Ë  W�d ÓDÓI�«
 UN�  W�U�   U�«—œ  e�«d�Ë   U� Ò�R�  qOJA��
 ’d��Ë  ¨w�u�  qJ�  vK�  qLF�  ¨sDM�«Ë  w�
 WOMOD�KH�« WOCI�« Õd� ‰ËUM� VÒM�� vK� b�b�
 w� …c�UM�« WO�uONB�«  ULEML�«  U�KD� Î¡U{—≈
 ÒÊ√  ”U�√  vK�  ·dB��  q�  ô  ¨w�dO�_«  q�«b�«
 q�«œ –uH� oOI��� W�ULC�« qJA� UNF� »—UI��«

ÆWO�dO�_«  «—«œù«

w�ö�ù« —UO��«
w�dO�_« ¡«u��ù«Ë 

 v�« œuF� WO�ö�ù«  UO�U��« rOEM� w�U��
 U�dO�_ WO�ö�ù« WD�«d�«ò fO�Q�� 1963  ÂU�
 WIK�Ë  ¨Ê«u�ù«  W�UL�  rOEM�  Ÿd�  ¨åWO�ULA�«
 Ò‰b� UL� ¨iO�_« XO��«Ë ÒÂ_« rOEM��« sO� q�u�«
 U�dO�_ WO�ö�ù« WD�«d�«ò v�≈ X� Òu�� ¨UN�UO�œ√
 q�uL��  ¨1981  ÂUF�«  w�  ¨ISNA  WO�ULA�«
 WO�dO�_«   «—«œù«  X�Òb�  ÆW�œuF��«  s�  Òw��
 ¨ ULOEM��«  pK��  W�u�K�   öON��  W��UF�L�«
 dD��«  WN�«uL�  `�UBL�«  w�  l�UI��«  W�—b�

ÆtK�L� w�UO�u��« œU��ù« ÊU� Íc�« w�uOA�«
 Ê«u�ù« l� WO�dO�_« WOL�d�« W�öF�«  bN�
 nO�u�  WOHO�Ë   «—u??D??�??�«  V���   U�KI�
 ÊËUF��«  s�  ¨WO�dO�_«  …bM�_«  `�UB�  W�öF�«
 ÊU���UG�√ w� w�UO�u��« q�b��« ‰ö� oO�u�«
 f Ò�u��« s� W�U� v�« ¨‚«dFK� w�dO�_« ËeG�« Ë√
 w� ¨d�L��� Ø‰uK�√ 11   UL�� bF� WI�öL�«Ë
 UN�bN�  w��«  UO�u�U�ö�ù«Ë  lKN�«  W�U�  Òq�

ÆU�dO�√

  ULEMLK�  WDAM�«  WI�öL�«  WKL�   Òb��«
 ¨WOMOD�KH�«  WOCIK�  …b??�R??L??�«  W??O??�d??F??�«
  UL��  »UI�√  w�  ¨”UL�  W�d�  ÎU�uB�Ë
 w� ‰Òu�� WDI� XKJ�Ë ¨2001  d�L��� Ø‰uK�√
 WO�öD�« ¨WO�ö�ù«  ULEML�«  «bM�√Ë  UN�u�
 bO�Q�  vK�  X�d�Ë  ¨¡«u��«  vK�  WOFL��L�«Ë

Æw�dO�_« lL��LK� UNzôu� WG�U�L�«Ë UNzUL��«
 ◊UA�  s�  X{UG�  WO�dO�_«  …eN�_«  sJ�Ë
 ås�b�« ‰U�—ò —Ëœ “Ëd� vK� XF��Ë ¨UNCF�
 fK�L�«ò  ÊU�  U�“d�√  ¨ U�UAM�«  …—«b??�  w�
 WOM�_«  UDK��« X�U� Íc�« åw�dO�_« w�ö�ù«
 b��  ÍcOHM��«  Ád�b�  ‰UI��U�  2003  ÂU�  w�
 WF�UI�  —«dI�  t�UN��«  WLN��  ÍœuLF�«  sL�d�«
 ‰«u�√ wIK�Ë UO�O� w� w�«cI�« dLF� bOIF�« ÂUE�

ÆtM�
 fK��ò  w??�   “d??�  w��«  Èd???�_«  WLEML�«
 W��—Ë  ¨ådO�  –  WO�ö�ù«  ≠  WO�dO�_«   U�öF�«
 ÂUF�« w� X� Ò�Q� w��« ¨sOLK�L�« Ê«u�ù« W�d�
 ¨WO�bL�«  ‚uI�K�  WLEM�  —U��  X��  ¨1994
 WOCI�«  r�œ  sÒLC��  ô  UN�U�u�Ë√  rÒK�  Â«œ  U�

ÆWOMOD�KH�«
 WO�dO�_«   U??�u??J??�??�«  ’d??�  v??�≈  —U??A?? Ô�
 sL{  WO�ö�ù«   ULOEM��«  Ã«—œ≈  Âb??�  vK�
 fOzd�« bN� ÊU�≈ ULO� ô ¨åWO�U�—ù«  ULEML�«ò
 ÒÂ_« rOEM��« vK� t�U�H�«Ë ¨U�U�Ë√ „«—U� o��_«
 WO�«u�≈ d�UM� Á—UO��«Ë ¨…eO�Ë …d�H� ©dB�®
 ¨WO�ö�ù«   ULEML�«Ë  t�—«œ≈  sO�  q�Ë  …eLN�
 ¨w���_«  Ê“U???�  Í—u??�??�«  w�U�L�«  rNM�
 W��R�  fOz—  ¨b�U�  bL��  w�«œu��«  ÎUI�ôË
 ¨WL�UF�«  sDM�«Ë  w�«u{  w�  ADAMS
 „uA�U�u�   d???�Ë—  ÂU??�U??�??�«  „—U???�  Íc???�«
 ¡UM��  …—œU??�??L??�  ©Robert Nosanchuk®
 s??ÒO?? Ô�Ë  ¨W??O??M??�b??�«   UFL���«  s??O??�  —u??�??�??�«
 V�J�Ë wK�«b�« s�_« …—«“Ë s� Òq� w� —UA��L�

Æw�«—bOH�«  UIOI���«
 ◊ËdA�  X�U���«Ë  ¨¡U�b�  ådO�ò  s�  VK Ô�
 ¨WOMFL�«  WO�dO�_«  …eN�_«  l�  wM�_«  ÊËUF��«
 U�b�U��Ë  WO�U��«  q�«œ  ◊UA�  ÒÍ√  W��«dL�ò
 n�dF��«  V��  ¨å»U�—û�  ÎUL�œ  tHOMB�  sJL�
 WC�UM�  vK�  dB�IL�«  w�dO�_«  w�UO��«

ÆWO�dO�_«  U�UO��«

 qLF�U�  UN�DA�√  d??�_«  pK�   dB�  «cJ�Ë
 ÃU�b�ô«Ë  rÔK�Q��«  w�  UN�U��√  ‚uI�Ë  w�bL�«
 ¨wM�b�«  »—UI��«  W�U�≈Ë WO�U���ô« WOKLF�«  w�
 w�  ¨W�œuNO�«   ULEML�«Ë  b�UFL�«  l�  W�U�Ë
 W�œuF��«  …d??�_«   UN�u�  l�  wK�UJ�  —U��
 w�  WL�U��«  w�U�  ‰¬  …d�√  l�  ÎUC�«Ë  ¨WL�U��«
 ?�  w�UL�«  r�b�«  r�bI�  w�  r�U��  w��«Ë  ¨dD�

ÆåÊU�œ_« —«u�ò —UF� X�� ådO�ò

åqOz«d�≈ò WF�UI� W�d�
 WO�UI��«Ë  W�œUB��ù«  WF�UIL�«  W�d�  XL�
  U�ôu�«  w�  åqOz«d�≈ò  ?�  WOMH�«Ë  WOL�œU�_«Ë
 V��  v??�≈  …u�b�U�  ¨å”√  Íœ  w??�ò  …b��L�«
  U�U��  XII�Ë  ¨åqOz«d�≈ò  s�   «—UL���ô«
 s�  XFM��«  w��«   U�dA�«  bOF�  vK�  WLN�

Æå‰ö��ù«ò W�Ëœ l� q�UF��«
 WO�öD�«   U??�U??A??M??�«   b??�U??B??�  ¨p??�c??�Ë
 l�œ  UL�  ¨WO�dO�_«   UF�U��«  s�  b�bF�«  w�
 W�d�  W??�—U??�??�  v??�≈  WO�uONB�«   ULEML�«
 ”dG�uJ�« q�b� W�—œ v�≈ ¨W�«dA� WF�UIL�«
 iF�  c� b�Ë ÆWF�UIL�« ÂÒd��  «—«d� —«b�ù
 v�≈  ÁËc??�  Êu�—uNL�  UNLJ��  w��«   U�ôu�«

ÆWK�UL�  UF�dA�
 vC��« U�—U��Ë åWO�UO��« W�u���«ò ¡«u�√
 s� »d�Ë sOOMOD�K� s� f�_« wK{UM� Ÿö�≈
 sO� ¨w�dO�_« lL��L�« w� W�bOKI��«   UH�U���«
 w��«  ¨sOOK�_« ÊUJ��«Ë s�bNDCL�«Ë  UOK�_«
 Î «bO�Q�Ë ÎUL�œ  dL�√Ë ¨WO{UL�« œuIF�« d�� XOM�

ÆtK�U�� wG�M� ô
 WK�u��«  dOOG�  s??�  WL�UM�«   öOJA��«
 —U��  r�d��  Ë√  Îö??�u??�  bLB�  r??�  WO�UO��«
  «“U��S�  åw??K??O??z«d??�ô«  ÊUOJ�U�  ·«d??�??�ô«ò
 åW�ËdAL�«ò  ‚uI��U�  ·«d��ô«  UNK�√  W�“«u�

ÆwMOD�KH�« VFAK�
 u� lO�D��« Ÿ«u�√ dD�√ ÒÊ√ v�≈ …—U�ù« —b��
 WOMOD�KH�« ‚uI��« ‰«e��ù wF� s� ÁbNA� U�
 W�œUB��«  l�—UA�  s??�  t??�  Z�Ëd��«  Òr��  UL�
 Æ U�A�« ‰Ëœ w� sO��ö� fOM�� Ë√  UC�uF�Ë
 œÒb��L�« bO����« u� åÊdI�« WIH�ò ?� v�bÔ� U�Ë
 WF�—c�  ¨WOMOD�KH�«  WOCI�«  œ√Ë   ôËU�L�

ÆwMOD�KH�« VFAK� ÊuF�« r�bI�

IóëàªdG äÉj’ƒdG »a á«Hô©dG ÖîædG ™«Ñ£Jh »fƒ«¡°üdG ¥GôàN’G

ÍdHF��« dHF�Ë ÊULOK� —cM� Æœ 
 sOD�K� »UB��« q�� U� cM� ¨w�uONB�« ÊUOJ�U� ‰u�IK� WO�dF�«  WÒO�UO��«Ë W�dJH�«  V�M�«  l�uD� vK� …c�UM�«  WO�dG�«  ‰Ëb�«  X�ËUM�
 ¨…b��L�«   U�ôu�«  w�  ålO�D��«ò  VO�U�√  vK�  UM�  ¡uC�«  jÒK�M�  Æw�uON�  w�UDO��«  lL���  å·uAO�«ò  —uN�Ë  Î̈ UÒO�«dG�Ë  Ó UÒO�UO�

ÆWHK��L�« w�dF�« s�u�« —UD�√ q�«œ WO�U�_« œuN��« ‰UH�≈ ÊËœ ¨ «Ëœ_«Ë œ«d�_«Ë  U� Ò�RL�U�
 l�«Ë d�Q� åwKOz«d�ù« ÊUOJ�«ò ?� ‰u�IK� tH�dF� s� Î U�öD�« ¨ålO�D��«ò W��UF� Òr�O� ¨WO�Oz— …—uB� ¨WO�dO�_«  U�UO��« Òh�� U� w� 
 w� Âö��« oOI��ò ¡UD� X�� åw�dF�«  ‚dAL�«ò  q�I��� r�— …œU�ù WL�U��«  UN�U� Ò�R� W�UJ� sDM�«Ë WO�O�«d��« WO�b� ‚UO� w�

Æåj�Ë_« ‚dA�«
 WIOI� t�uL�Ë ¨tM�ËË tO{«—√ v�≈ …œuF�« Òo�� WK�L� WOM�u�« VFA�« ‚uI� s� eHI�« v�≈ lO�D��« w�U�� w�d� ¨åwMOD�KH�«ò bF��« w� 

Æw{«—ú� W�—U��«  «—œUBL�«Ë 1967 Ë 1948 ¨w�U��L�« t�UB��« WM�d� w� Î UFL� ¨…œbF��  UO ÒL�L� ‰ö��ô«
 w� dO�Q�K� …œbF�� œ—«u�Ë  «Ëœ√ Âb���� Î U�N� q�L� ¨w�uONB�« ÊUOJ�« `�UB� ÈuI�« s�“«u� ‰ö��« fJF� Íd�� VKDL� lO�D��« 

ÆUNzUG�≈Ë w�uONB�« ÊUOJK� tz«b� W�U� ◊UI�≈ w� Î UFL� ¨w�dF�« w�u�«
 ¨…bzU��« WO�dF�« rJ��« W�uEML� W�u�b� ¨åWOL�d�«ò WOMOD�KH�«  «œUOI�« l�«d� l� UN�Òb�  b�UB� w�U�L�« pK� ÒÊ√ dD�_«Ë Òr�_« ÒqF�

ÆWOK�_« WO�dF�« W�uN�U� q�I� ô w�UDO��« ‰ö��« l� g�UF�K� wF��« v�≈ åwM�Ë —d�� WK�d�ò s� ¨WK�dL�« WFO�� nO�u� s�

 ¨UN��UB�  WK��L�«  ÈuI�«  s�“«u�  o�Ë  ¨ÍdJ�F�«  jGC�«  q��  sO�  ¨U�dO�√Ë  U��d�  UO�UD�d�  ¨W�—ULF��ô«  WO�dG�«  ‰Ëb�«  X�Ë«“
Æw�dO�_« q�«b�« UNM�Ë ¨ U�U��« nK��� w� ¨åwKOz«d�ù« ÊUOJ�«ò ?� wFL��« ‰u�I�« ÷dH� …œÒbF�L�« åWL�UM�«ò UNK� Ô� dO���Ë

 X�� ¨sOD�K� vK� w�UD�d��« »«b��ô« ÷d� cM� WO�dG�« W�dOA���«Ë WO�«dA��ô«  U�F��« UN� X�U� åWL�UM�«ò WOFO�D��«  «Ëœ_« “d�√ 
 …dA�L�«Ë W�dA��L�« t���U� s� W�UM� ¨åÍdJ�� Ë√ – ÍdO� Úf�ò ŸËdAL� ÊuOMOD�KH�« t�d� UL� j��—«Ë ¨åwM�b�« »—UI��«ò vÒL��
 w� XF�b�« w��« 1929  ÂUF�« w� ‚«d��« …—u� VI� ¨1933  ÂUF�« w� ¨Miss Alice May Carey  Í—U� ÍU� fO�√ …bO��«ò WO�UD�d��«
 Íu��� w��«Ë ¨”bI�« s� W�dI� vK� ¨Â—U� sO� W�d� w� WO�UD�d��« WO�UJOKJ�_« W��RL�« s� r�b� åwM�œ b�F�ò ¡UM� X�UD��«Ë ¨”bI�«

ÆœöOLK� l�«d�« ÊdI�« cM� Ê«bLFL�« UM�u� f�bI�« W�OM� vK�
 v�≈  åb�FL�«ò  W� Òu�� WOK�_« s�u�«  r�UF� WO�uONB�« W�d��«   dÒO�Ë ¨åW�ËUL��«   U�U�b�«  sO� V�dI�K�  ÆÆÍdO� f�ò ŸËdA� qA� 

Æs�«d�« X�u�« w� Î «— ÒuD� U�d��√Ë åWOKOz«d�ù«ò  «—U����ô« ÂU��√ “d�√ b�√ ÒrC� W�dJ�� …QAM�
 q���  w�dF�«  w�u�«  w�  åwKOz«d�ù«  ÊUOJ�«ò  XO���  s�  lDIM�  r�  …œbF��  WK�«u��   ôËU��  s�  l��O�  U�  vK�  W�ôbK�  p�–  ‚u��
 Ê«uMF�Ë ¨w�U��≈ ¡UDG� ¨WHK��� s�ËUM� X�� WK�UF�« …œbF�L�« WO�dO�_«  UOFL��« ÷«d�√ ÊUO���«Ë ¨ÂU� qJA� …d�U�� dO�Ë …d�U��
 UN���M��«Ë ¨WO�dO�_« b�UFL�«  w� UOKF�«   U�«—bK�  sO�ÒuH�L�«  VDI���  U� Ò�R� d�� wLOKF� ÍdOA�� —ËœË ¨sO�� Òö� r�b�«  r�bI�

Æåj�Ë_« ‚dA�« w� Âö��« ¡U�—≈ò ·bN� WO�B�« W�U�dK�  U� Ò�R�Ë  ULEM� w� Î UC�√

dO�� b� v�≈ lO�D��« —U�� qN� Âö�  U�UH�« wL Ô� U�
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 (1¢U áªàJ) ... á q«dhO äGó«cCÉJ

 X�e�«d��«Ë  ¡U??�d??N??J??�«   U??H??K??�  ‰ËU??M??�??�  W????�—«“Ë
 nKL�  W�U{ùU�  ¨fK�«d�  „u�d�  jH�  »u��√Ë
 sO�—«eLK�  ÒÍu??O??�  n??K??�Ë  ¨V??�d??N??�??�«Ë  œËb??�??�«
 W�UOB� Î «bONL� ¨Í—U���« ‰œU���U� oKF�� sOO�UM�K�«
 sO�  ‰u�u�Ëd�  ”U??�√  qJA�   U�UH�«  l�—UA�
 WOC�  Ê≈  WF�U�L�«  —œUBL�«  ‰uI�  ¨sO��uJ��«
 Òw�uJ�  ÊËUF��  rN�œu�Ë  sO�—u��«  sO�“UM�«
  U��U��  w??�  …d??{U??�  vI���  ÒÍ—u???�  Òw�UM��
  U��U��  w??�  U??N??�«–  …uI�U�Ë  ¨W??�—u??�  l??�  ÊUM��
 r��  V���  ¨w�Ëb�«  q�uL��«  —œUB�  l�  ÊUM��
 fOz— ‰U� UL� ¨nKL�« «c� s� Z�UM�« w�UL�« ·eM�«
 q�L�Ë  V�U�_«  ¡«dH��«  ÂU�√  ¨f�√  W�—uNL��«

ÆÊUM�� w� …b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�_«
 Í“«u��U�Ë  ¨ÍœUB��ô«Ë  w�UL�«  bOFB�«  vK�
 ¨w�Ëb�« bIM�«  ‚ËbM� l� ÷ËUH��«  WK�«u� l�
 vK�  ÊUM��  ‰uB�  W�U���«  WO�U�  —œUB�   b�√
 WO�UL�«  t�OF{Ë  w??�   «u??�??H??�«  b??�  `O��  m�U��
 ·—UBL�«  sO�  wK�«b�«  s??�b??�«  r���  WKB�L�«
 UNK��  qB��  w??�??�«Ë  ¨W??�Ëb??�«Ë  ÊUM��  ·d??B??�Ë
 fO�Q�  Õ«d??�??�«  —bB��  p�c�Ë  ¨l??z«œu??�«  dOB�
  U�d� r??N??�√ t??O??� l??{u??� ÍœU???O???� ‚Ëb???M???�
 Ác� rOOI� bF� ¨W�ËbK� W�œUO��« ‚uI��« —UL���«
  U�dAK�  `ML�  —UL���«   «uM��  Î UI�Ë  rN�_«
 ‰u�_«  vI��  ULO�  ¨W�Ëb�«  s�  W�uKLL�«  W�UF�«
 vK� Î̈ ULJ� W�ËbK� ‰“UM�K� q�U� dO� Î U�dB� ÎUJK�
 ‰œU��K� ‚ËbMB�« «c� rN�√ s� W��� Õd� r�� Ê√
 ÕdD�Ë ¨w??K??�«b??�« s??�b??�«  «b??M??� s??� ¡e???� l??�
 sOLOIL�«  sOO�UM�K�  lO�K�  rN�_«  Ác??�  s�  ¡e??�
 Î̈ ULJ� lz«œu�« »U��√ rNML{ s�Ë ¨sO�d�GL�«Ë
 s� XF�«d� w��« ·—UBL�« WOFL� Ê√ Ëb�� ULMO�
 sOJ�UL� W�Ëb�« ‰u�√ lO�� WO�«b�« UN�Oz— W�dE�
  «—ôËb�«  s�  WOL�  vK�  ‰uB��«  q�UI�  V�U�√
 œ«b�  q�uL�Ë   U�u�bL�«  Ê«eO�  sO����  WO�U�
 ÂuI� Î U�ËdA�  Òb�√ b� ¨·—UBLK� W�Ëb�« Êu�œ
 W�Ëb�«  ‰u???�√Ë   «œu??�u??�Ë  „ö???�√  rOOI�  vK�
 Èb�  UNM�d�  ¨ÍœUO��«  ‚ËbMB�«  w�  UNF{ËË
 —UOK�  40  WLOI�  s�œ   «bM�  ¡UI�  ÊUM��  ·dB�

Æ‰u�_« Ác� —UL���« rN�√ s� Îôb� ¨—ôËœ

 W�d��«  —u��  WO�uJ��«  W�œUB��ô«  WD��«  XOI�Ë
 WOK�«b�«  W??�œU??B??�??�ô«Ë  WO�U�uK�b�«Ë  WO�UO��«
 ¨W�uJ��«  dL�  s�  dN�√  W�ö�  —Ëd??�  l�  WO�—U��«Ë
 XLK� U� V��� ¨W�uJ��« W�Uz— Èb� ÕUO�—« “d� ULO�
 ÊUM�K�  WO�Ë—Ë«  ‰Ëœ  t�b�√  Íc�«  ÂUL��ô«  s�  å¡UM��«ò
 ÎU�“«u� Æ…œu�u� X�«“ ô —bO� ‰«u�√  Ê√  vK� U�bO�Q�Ë
 ‚ËbM� b�ËË w�UM�K�« b�u�« sO� ÷ËUH��« —«dL��« l�
 Y�U��«  ¡UIK�«  bIF�  Ê«  l�u�L�«  s�  YO�  w�Ëb�«  bIM�«
 W�—UA� w� WO�U��« …—U�« qO��� l� q�IL�« Ÿu��ô«
 ô≈ ¨ŸUL��ô« w� W�ö� ÷U�— Íe�dL�« ·dBL�« r�U�
 l� WMO�� W�öF� j��d� w��« ·—UBL�« WOFL� n�u� Ê√
 ¨©°® ôƒU���« dO�� WO�uJ��« WD��« W{—UFL� r�U��«
  «dG� vK� ÍuDM� WO�uJ��« WD��« ÊQ�  d���« YO�
  b�√  q�UIL�«  w�  ÆW�—U�  v�≈  œö��«  œuI�  Ê√  UN�Q�  s�
 W�œUB��«  WD�   U�uKFL�«  V���  ·—UBL�«  WOFL�
 …—«œ«  fK��  Ê«Ë  ¨»uJ��u�  W�H�  50  s�  WH�R�

 ‰UL�«  WM��  ŸUL��«  r�uI��  ÂuO�«  lL��O�  WOFL��«
 ÆWK�IL�«  WK�dLK�  „Òd��  WD�  œ«b�≈Ë  f�«  W�“«uL�«Ë
 rO�«d�≈  VzUM�«  WM�K�«  fOz— Ê«  ÎUC�√   U�uKFL�«  w�Ë
 ·dB�Ë ‰UL�« …—«“u� w�U�— ŸUL��« bIF� `B� ÊUFM�
 q�√ s� W�œUB��ô«  U�ON�«Ë ·—UBL�« WOFL�Ë ÊUM��

ÆÂU�—_« bO�u�
 WO�ULA�« œËb��« nK� v�« W�U{≈ w�UL�« nKL�« ÊU�Ë
 fK��  fOz—   «¡UI�  —u��  ¨W�—u�  l�  WO�dA�«Ë
 r�U��«  vI��«  YO�  ¨WMO��«  sO�  w�  Íd�  tO��  »«uM�«
 WO�U��«  U{ËUHL�« W�u� ‰ËUM� ¡UIK�« Ê√ bO�√Ë ÆW�ö�
 vK� ÿUH��« q��Ë bIM�« ‚ËbM� wK�L� l�  bI� w��«
 WIOI�Ë  WO�UL�«   UMOOF��«Ë  sO�œuL�«  —UG�  ‰«u??�«

Æw�UL�« l{u�«
 ¡UIK�«ò  Ê≈  å¡UM��«å?�  ¡UIK�  WF�U��  —œUB�  X�U�Ë
 ÍbIM�«  l{u�« ‰u� —u�L� W�ö�Ë Íd� fOzd�«  sO�
 WO�dBL�«Ë  W�bIM�«   U??�“ú??�  q��«  ‚U??�¬Ë  w�UL�«Ë
 ¡«u�√  w�  Íd�  fOzd�«  W�ö�  l{Ë  UL�  ¨åWO�UL�«Ë
 bIM�«  ‚ËbM�Ë  W�uJ��«  sO�  Èd��  w��«   U{ËUHL�«
 YO� ¨UNOK� —UL���ô« q��Ë W��UL�«  UN��«Ë w�Ëb�«
 qLF�«Ë w�UM�K�« n�uL�« bO�u� …—Ëd{ vK� Íd� œb�
 ‰uB�Ë   U{ËUHL�«  ÕU��  ÊULC�  b�«Ë  qL�  o�dH�
 ÊUM��  –UI�ù  W�“ö�«   «b�U�L�«Ë  ‰«u??�_«  vK�  ÊUM��
 Á—«Ë“  qI�  U�  V���  Íd�  fOzd�«  r�b�Ë  ¨W??�“ô«  s�
 ‚ËbM�  vK�  ÕU�H�ö�  w�uJ��«  ÁU��ô«ò  å¡UM��«å?�
 ‚uI��U�  ”U�L�«  Âb�  ◊dA�  tF�  ÷ËUH��«Ë  bIM�«
  UI�öL�«  ¡UIK�«  w�   dC�  UL�  ¨åÊUM�K�  W�œUO��«
 ·dBL�«  w�  sOH�uL�«Ë  sO�«dB�«  s�  œbF�  WOzUCI�«
 Íd�  œÒbA�Ë  ÆwM�u�«  bIM�U�  V�ö��«  WLN��  Íe�dL�«
 s�  WO�dBL�«Ë  WO�UL�«  ÊËRA�U�  sOOMFL�«  tzUI�  ‰ö�
 sOO�UM�K�« lz«œËË ‰«u�√ Ê√ vK� ÁdO�Ë ·dBL�« r�U�
 ÕuL�L�«  dO�  s�Ë  ‘UI�  Í√  Ã—U??�Ë   U�bIL�«  s�
  «¡«d??�ù«  Íd�  r�b�Ë  Æå—U���«  Í√  X��  UN�  ÒfL�«
 sOH�uL�«Ë  sO�«dB�«  WI�öL�  WOzUCI�«Ë  WÒO�uJ��«
 Õö�� tK�u��Ë —ôËb�«  ·d� dF�� Êu��ö�� s�c�«

 ÆsOO�UM�K�« »U�— vK� jK��
 w�  ‰Ëô«  oOI���«  w{U�  o??�«Ë  ¨p??�–  ÊuC�  w�
 d�b�  WOK��  vK�  «dL�  u??�√  q�d�  W�U�ôU�   Ëd??O??�
 Ê“U�  ·u�uL�«  ÊUM��  ·dB�  w�  W�bIM�«   UOKLF�«
 vK�  o??�«Ë  UL�  Æ…dO�  ÊuOK�  300  W�UH�  ¡UI�  Ê«bL�
 Ê«b�u�  ÂU�Ë  Íe�dL�«  w�  o�U��«  n�uL�«  WOK��
 ÂUF�« VzUM�« v�« nKL�« qO�«Ë Æ…dO� ÊuOK� 100 W�UHJ�
 vK� WI�«uL�U� Í√d�« ¡«b�ù rO�«d�≈ wK� w{UI�« w�UL�«
 nO�u��  d�√  rO�«d�≈  ÊU�Ë  Æt�UM���«  Ë√  «dL�  u�√  —«d�
 ¨sO�«dB�« s� œb�Ë —Ëd� ”UO�« sO�«dB�« VOI� VzU�
 ‰UH�S�  WOzUCI�«  WO�UC�«  …“dH�  v�«  …—U??�≈  vD�√Ë
 W�—Ëœ XKH�√ UL� ¨dL�_« lLA�U� åÍdBL�«ÆËò  ö��
 w�  åÍdBL�«  W�«d�ò  q��  WOzUCI�«  W�dA�«  s�
 Ê√ v�«  …—U�≈ ÆdL�_« lLA�U� fK�«d� w� q��«  WIDM�
 cM�  nO�u��«  bO�  ‰«e�  ô  œ«d�  œuL��  sO�«dB�«  VOI�
 sO�«dB�«  s�  dO��  œb�  l�  w�U��«  —U??�√  s�  l�U��«
 V�ö��« WOHK� vK� o�UML�« nK��� s� sOF�—_« e�U�

ÆWKzU� ÕU�—√ oOI��Ë —ôËb�« ·d� dF��
 ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bL�«  l{ËË  ¨Èd�√  WH{  vK�
 t�—U�“  ¡«u??�√  w�  Íd�  fOzd�«  rO�d�≈  ”U��  ¡«uK�«
 ÊU??�Ë  W�—u��«  …œUOI�«  l??�  t�U�UI�Ë  W??�—u??�  v??�«
 sO�  oO�M��«Ë  ÊËUF��«  …—Ëd{  vK�  Íd�  s�  b�bA�
 œËb��«  Ÿu{u�  ULO�  ô  W�—u��«Ë  WO�UM�K�«  sO��Ëb�«
 å¡UM��«å?� ¡UIK�« ¡«u�√  œU�√Ë ¨WÒO�dA�« dO� d�UFL�«Ë
 sO�   UHKL�«  W��UF�Ë  œËb��«  j�{  sJL�  ô  t�«ò  v�«
 ô«  sO�“UM�«  W??�“√Ë  V�dN��«  nK�  ULO�  ô  sO��Ëb�«
 Òr�  UL�  ¨åWHK���   U�u���  vK�  s�bK��«  sO�  ÊËUF��
 sO��«d�« sOO�UM�K�«  ÂU�√ œËb��« `�� nK� v�« ‚dD��«

 v�« …œuF�U� sO��«d�« sO�—u��« Ë« ÊUM�� v�« …œuF�U�
 «c� vK� e��Ô√ UL� Íd� fOzd�« rO�«d�≈ l{ËË ÆW�—u�

 ÆbOFB�«
 ÎUI�U�  —«–¬  14  w�  sOO�UO��«  iF�  œÒœd??�  ULO�Ë
  «—«dI�« oO�D� vK� ÎUO�Ë—Ë√ ÎUO�dO�√ Î «—«d�≈ „UM� ÊQ�
 œËb��«  qLA� w��«  t�U�—bM�Ë 1559  ULO� ô WO�Ëb�«
 lL�� r� Íd� fOzd�«ò Ê√ å¡UM��«ò XLK� ¨W�—u� l�
 Õd�  Í«  sOO�Ë—Ë_«Ë  sOO�dO�_«  sOO�U�uK�b�«  s�
 Ê√ å¡UM��«å?� WF�U�� —œUB�  —U�√Ë ¨åœËb��« q�Ëb��
 ÈÒbF�� ô WOK�«œ WO�UO� ·«d�√ s� nKL�« «c� Õd�ò
 W�Ëœ  Í√ò  ∫WKzU���  ¨åÎU??�b??�  fO�Ë  w�ö�ù«  —U??�ù«
  U�“_«  q�  w�  œËb��«  v�«  U�œuM�  ‰U�—ù  …bF���
 ô  lL�√  r�UF�«  ‰Ëœ  UNN�«u�  w��«  WÒO�B�«Ë  WÒO�UL�«

ÆåøU�Ë—Ë√Ë U�dO�√ ULO�
 w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOzd�  n�«u�   “d??�Ë
 Íc�«  —UO��«  s�  W�O�  s�  d�F�  w��«  ◊ö�M�  bO�Ë
 ÊUM�� vK� jGC�U� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« t�F��«
 Ê√ v�≈ ◊ö�M� XH�Ë ¨tK�« »e� —UB�� t�F� l�u��Ë
 ¨ÊUM�� ÷—√ vK� WO�«d�≈ WO�dO�√ W�œUB��« ÎU�d� „UM�
 …b��L�«   U�ôuK�  o��_«  dOH�K�  ‰U�  t�«  v�«  Î «dOA�
 X�U�  «–≈ò  t??�≈  ÊUL�KO�  ÍdHO�  ÊUM��  w�  WO�dO�_«
 tK�«  »e� vK�  U�uIF�U� UN�«  bI�F� WO�dO�ô« …—«œô«
 w�UM�K�«  VFA�«Ë  nFC�  s�  uN�  ¨QD�  «cN�  tHFC�

Æå—ÒdC�L�« ÊuJO�
 nO� ‰«R��«Ë W�œU� Ÿu� …—u� „UM�ò ∫◊ö�M� ‰U�Ë
 l{u�«  Z�UF�  Ê√  Êü«  UMOK�ò  ∫·U??{√Ë  Æåøt�«uM�
 ¨åbIM�«  ‚ËbM�  UN�  q�I�  WD�  ÂbIM�Ë  ÍœUB��ô«
 qB�O�  ÊUM��  Ê√  s�  iF��«  t�uI�  U�  Ê√  Î «d��F�
 Èd�√ m�U��Ë bIM�« ‚ËbM� s� —ôËœ  «—UOK� 10 vK�
 „UM�  Ê_  `O��  dO�  ÂöJ�«  «c�  ÊS�  Èd�√  s�U�√  s�

ÆÕö�ù« UN�U�√ ÎU�Ëd�
 W�—u�  vK�  ÕU�H�ô«  —UO�  √b??�  ¨p??�–  ‚UO�  w??�Ë
 l�  ÎU�“«u�  p�–Ë  w�uJ��«  Èu��L�«  vK�  ÎUOKL�  r�d��
 WKE� d�«u� l� bIM�« ‚ËbM� l� WO�uJ��«  U{ËUHL�«
 ¨sO��Ëb�« sO� wFO�D�« —UO��« «cN� WO�uJ�Ë WO�UO�
 w��«  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  ·ËdE�«  q�  w�  ÎU�uB�
 Ê«  WFKD�  —œUB�  s�  å¡UM��«ò  XLK�Ë  ÆÊUM��  UNN�«u�
 ÁU��U�  …uD�  –U��«  v�«  —œU���  WO�UM�K�«  W�uJ��«ò
 ¡«—“u�«  s�  Î «œb�ò  Ê√  v�«  …dOA�  ¨åW�—u��«   UDK��«
 rN�√— vK�Ë sOK�IL�« sO�uO�« ‰ö� W�—u� ÊË—ËeO�
  öJAL�« s� œbF� ‰uK��« »U� `�H� p�–Ë W�«—e�« d�“Ë

ÆåÍœUB��ô« ÊËUF��« qOFH�Ë W�œËb��«
 Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  ÷dF��«Ë
 …b��L�« r�ö� ÂUF�« sO�ú� ’U��« Óq�LL�« tzUI� ‰ö�
 s�  W�—u�  l�   U�öF�«  nK�  ¨gO�u�  ÊU�  ÊUM��  w�
 W�œUB��ô«  W�“ô«ò  Ê«  v�«  —U�«Ë  ¨ÕËeM�«  W�“√  W�«u�
 U�“d�√  sJ�  ¨…b�  »U��√  UN�  ÊUM��  UNM�  w�UF�  w��«
 t�Òb� U�Ë WO�UM�K�« w{«—_« v�« Í—u��« ÕËeM�« W�U��
 w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  Á—b�  Íc�«Ë  W�U�d�«  ÁcN�  ÊUM��
 ·UC�  ¨w�dO�«  —ôËœ  —UOK�  25  ?�  2018  ÂUF�«  v��
 ≠  WO�UM�K�«  œËb��«  ‰UH�«  ¡«d??�  ÊUM��  dzU��  UNO�«
 —ôËœ —UOK� 18  mK�� ¨d�bB��« W�d� n�u�Ë W�—u��«
 dO� dzU���« s� ÎöC� ¨—ôËœ —UOK� 43 t�uL�� U� Í«
 …b�U�L�«ò Ê« Êu� fOzd�« d���«Ë ÆåÈd�_« …d�U�L�«
 o��  Íc??�«  —dC�«  Èu��L�  ÊuJ�  Ê«  V��  WO�Ëb�«
 s� Ê_ ¨ÂuO�«  v�� W�—u��« »d��« Ÿôb�« cM� ÊUM�K�
 »d��« Ác� ZzU�� qL�� w� ÊUM�� dL��� Ê« ezU��« dO�

Æåt�U�UD� q� o�—√ Íc�« u�M�« vK�
 XL�  w��«   ôË«bL�«  vK�  Êu�  lK�«  gO�u�  ÊU�Ë
 w�Ëb�«  s�ô«  fK��  WA�UM�  ‰ö�  w{UL�«  Ÿu��ô«
 uO�uD�« …b��L�« r�ö� ÂUF�« sO�ô« Áb�√ Íc�« d�dI�K�
 ÂUL��ô«Ë  ¨1701  —«dI�«  cOHM�  q�«d�  s�  f�dO�u�
 WD��«  —«d??�ù  ÊUM��  r??�œ  W�uL��  ‰Ëœ  t�b�√  Íc??�«
 b�«Ë ÆÊUM�� v�« Í—u��« ÕËeM�«  UO�«b�Ë ¨W�œUB��ô«
 r�b� ‰«e� ô s�ô« fK�� w� ¡UC�ô« ‰Ëb�« Ê« gO�u�
 —«dI�« oO�D� ·bN� ÊUM�� »uM� w� åqOHO�uO�«ò qL�

Æ1701
 W�K�  w�UOM�«  fK�L�«  bIF�  Ê√  l�u�L�«  s??�Ë
 l�—UA�  s�  œb??�  —«d??�ù  q�IL�«  fOL��«  WOF�dA�
 vK� o��L�« ‚UH�ô« ‰U� w� p�–Ë sO�«uI�«  U�«d��«Ë
 Êu�U� œU� ÆW�d�AL�« ÊU�K�« w� ÕËdDL�« uHF�« Êu�U�
 l�«Ë  w�UO�Ë  w�UO�  ÂU�I�«  l�  WN�«u�«  v�«  uHF�«
 ¨f�«  W�K�  W�d�AL�«  ÊU�K�«   bI�Ë  ÆÁ—«d??�≈  ‰u�
 ÂUF�«  uHF�«  sO�«u�   U�«d��«  UN�UL�«  ‰Ëb??�  vK�Ë

ÆWO�dBL�« W�d��«Ë ¡«cG�« —b� W��UJ�Ë
 uHF�« ‰u� W�K��« w� qB� dO�� ‰UJ�≈ s� bO�√Ë
 œUN� sO�zUM�« sO� »d{ W�ËU�� »«uM�« j��√Ë ¨ÂUF�«
 q�I��L�« —UO� »«u� Òd�√ ULO� Æ÷uF� ‰UAO�Ë bLB�«
 ¡UIK�«  w�  VzUM�«  l�  l�UI�  w�  Êu�UI�«  —«d??�≈  vK�
 ÊËdA�� q�I��L�« »«u� √b�Ë ÆbLB�« œUN� Í—ËUA��«
 ÆV�d� X�Ë w� dIO� Êu�UI�« ÊQ� fK�«d� w� r�b�«u�
 …œU??�≈   UOKL�  X��«  ‰bOL�«  q??�«u??�  X??�Ë  w??�Ë
 7  W�UF�« W�B�« …—«“Ë XK�� ¨ ËdO� v�« sO�d�GL�«
 XF�— ©s�b�«u� 3Ë sOLOIL� 4® ¨…b�b� U�Ë—u�  ôU�

 ÆW�U�« 961 v�« wL�«d��« œbF�«
 ¡U��� s�� bL� W�B�« d�“Ë Ê« å¡UM��«ò XLK�Ë
 ÿUE��ô«Ë  U�dD�« ÁbNA� Íc�« ÒwFL��L�« XKH��« s�
 t�Q� s� d�_« «c� Ê« v�« Î «dOA� ¨W�—U���« ‚«u�ô« w�
 Ê«  v�«  ÎU��ô  t ÔD�{  d��  r�  «–«   U�U�ù«  œb�  …œU??�“
 ¡«b??�—«  ULO�  ô  W�U�u�«   «¡«d�S�  sOM�«uL�«  Â«e��«
 v�«  ÎUO�«œË  W�U�ù«  s�  nOH���«  t�Q�  s�   U�ULJ�«
 w�  90  W��M�  wL��  UN�ô  ÎUO�«e�≈  W�ULJ�«  œUL��«
 j�{  w�  WOM�«  W�uF�  v�«  ÎU��ôË  W�U�ô«  s�  W�L�«
 Æås�«u�  qJ�  dOH�  l{Ë  sJL�  ôò  ∫‰U�Ë  ÆXKH��«  «c�
 d�“Ë  s�  VK�  W�B�«  d�“Ëò  Ê«  å¡UM��«ò  XLK�  UL�Ë
 W�—U���«  ‚«u??�ô«  w�   «¡«d�ùU�  œÒbA��«  WOK�«b�«
 W��«dL�  WK�«—   U??�—Ëœ  dOO���  p�–Ë  sOH�U�L�«  l�
 bO�  WKD�  »«d��«  l�  ULO�  ô  sOM�«uL�«Ë  ‚«u??�_«
 ¡«dA�  ÂU�œ“ô«  W���  ŸUH�—«  l�u�L�«  s�  YO�  dDH�«

ÆåbOF�«  UO�U�
 UM�√  wLN�  bL��   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d??�“Ë  sK�√Ë
 WK�dL�«  Ác�  w�  W�œUB��ô«  ·ËdE�«  …U�«d�  U�—d�ò
 UM�√  Î «b�R�  ¨åÎ«œb��  bK��«  ‰UH�S�  WE�K�«  v��  —«d�  ö�
 w�  U�Ë—uJ�«  —UA��«  —uD��  ÎUF��   «—«d??I??�«  c��M�ò

Æåo�UML�« nK���
 s�  UNO�  VK�  …d�c�  s��  d�“u�«  —b??�√  ¨Á—Ëb??�
  U�u�� Íd�� w��«  «d���L�«Ë  UOHA��L�« lOL�
 ZzU�M�U�  wzU�u�«  b�d��«  Z�U�d�  ⁄ö??�≈  ¨U??�Ë—u??�
 ŸUM��«Ë ¨U�—Ëb� —u� ¡UL�_« l� WO�K��«Ë WO�U��ù«
 …—«“Ë  ÊuJ��  ¨e�d�  qJ�  …√e��L�«  ZzU�M�«  s�  Êö�ù«
 ÂUF�« Í√dK� Êö�ô« s� Î«dB� W�ËR�� W�UF�« W�B�«

ÆUNM� b�Q��« bF� qO�U���« ZzU�� s�
 »e��« w� …—uDMO� WÒ�d�b�  —U�√ ¨d�¬ bOF� vK�
 …—e�L�«  Ê«  v�«  ÊUO��  wHO�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«
 ÎU�b�  X�O�  ¨…—uDMO�  w�  VzU�J�«  »e�  UN�J�—«  w��«
 o�� s�  cHÔ�  ¨“UO��U� WO�U�—≈ WL�d� w� q� Î̈U�œU�
 ÎUO�UL��«  ÎUO�u�  21  q��  U�u�J�d�  bÒLF�  b�Ë  ÆjOD��
 b�R�  U�  Æ‰Òe??�  r??�Ë  W�OMJ�«  jzU�  vK�  …bK��«  s�
 W�d�b�  Ê«  X�{Ë√Ë  ÆwA�u�«  Â«d??�ù«  …e�d�  vK�
 U�  W��UFL�  W�Ëd�  q�   b�√  ¨åw�uI�«ò  w�  …—uDMO�
 vÒL��  U ÒL�  —œU�  ÊUO��  X��u�  UNMJ�  ¨f�_U�  qB�
 ÌŸU�√  `O�H�  TK�LL�«  Á«u�H�  ¨w�zU�J�«  s�L�«  rOK�≈
 ô  ¨…b�U�Ë WMD��  «b�bN� vK� ÍuDM� Íc�«Ë ¨…—«Òb�
 «c�Ë ÆÆwA�u�« Â«d�ù« ZNM� —«dL��« UN�√ Èu� d�H�
 qL�� v�« WOMFL�« WOL�d�«  UN��« u�b�Ë tC�d� d�√
 s��ò  ∫ÊUO��«  ·U??{«Ë  ÆœbB�«  «c�  w�  UN�UO�ËR��
 WK�I�« U Ò�√ ¨w�UL��ô« UN�O�� qJ� UM�bK� vK� ¡U�d�
 Î̈UO�U��≈Ë  ÎUO�ö�√Ë  ÎUO�u�U�  ÊË–u�M�  rN�  Êu�d�L�«Ë

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

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

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

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

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 127036   ¡«d??A??�  ÷Ëd??F??�«  r�bI�  WKN�
 q�UF� ÂËe� Ã“UD�« VOK��« …œU� s� W�K�
 ¡U�dN�  W??�d??�  s??�  sO�b�ML�«Ë  ÃU??�??�ù«
 Ÿu{u� ¨WM� …bL� UNO� sOK�UF�« UA�œUI�«
 11075Øœ  4À  r??�—  ÷Ëd??F??�«  Ã«—b??�??�«
 Âu??�  `�B��¨2019Ø10Ø10  a??�—U??�
 Â«Ëb�«  W�UN�  bM�  2020Ø6Ø26  WFL��«

ÆdNE�« q�� 11¨00 W�U��« wL�d�«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d�  ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø80¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
 2020Ø5Ø13 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
475 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 r�bI�  WKN�  ÊQ??�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 WD��  ÂËe??�  —UO�  lD�  ¡«dA�  ÷Ëd??F??�«
 ¨Í—«d��« ‚Ëc�« qLF� w� …b�b��« WOK���«
 4À r???�— ÷Ëd??F??�« Ã«—b???�???�« Ÿu??{u??�
 b�  ¨  2019Ø12Ø12  a�—U�  12862Øœ
 2020Ø6Ø26  WFL��«  Âu�  W�UG�   œb�
 11¨00  W�U��«  wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�  bM�

dNE�« q��
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø50¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020 Ø5Ø12 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
478 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 ÂËe� —UO� lD� ¡«dA� ÷ËdF�« r�bI� WKN�
 ¨Í—«d��«  ‚Ëc�«  qLF� w� Íd���«  j�dL�«
 4À r???�— ÷Ëd??F??�« Ã«—b???�???�« Ÿu??{u??�
 `�B��  ¨  2019Ø7Ø2  a�—U�  6327Øœ

 Â«Ëb�« W�UN� bM� 2020Ø7Ø3 WFL��« Âu�
ÆdNE�« q�� 11¨00 W�U��« wL�d�«

 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø300¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020 Ø5Ø13 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
479 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 qO��  —u�  nOEM��  ÷ËdF�«  r�bI�  WKN�
 Ÿu{u� ¨Í—«d��« ‚Ëc�« qLF� w� q�«dL�«
 1005Øœ  4À  r??�—  ÷Ëd??F??�«  Ã«—b??�??�«
 WFL��« Âu� `�B�� ¨ 2020Ø1Ø3  a�—U�
 wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�  bM�  2020Ø6Ø26

ÆdNE�« q�� 11¨00 W�U��«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø20¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020 Ø5Ø15 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
482 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 ÂËe�  UMM�� ¡«dA� ÷ËdF�« r�bI� WKN�
 WHMF�« —uL�� vK� WO�Ozd�« X�e�« W�C�
 Ÿu{u� ÆÍ—«d��« WO��« qLF� w�   BBC
 12800Øœ  4À  r??�—  ÷Ëd??F??�«  Ã«—b??�??�«
 Âu�  `�B��  ¨  2019Ø12Ø11  a??�—U??�
 Â«Ëb??�«  W�UN�  bM�  2020Ø7Ø3  WFL��«

ÆdNE�« q�� 11¨00 W�U��« wL�d�«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø100¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020 Ø5Ø15 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
485 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 h��  «bF� ¡«dA� ÷ËdF�« r�bI� WKN�
  4≠3≠2≠1      «b�uK�  W�UL��«   ö�d�

ÆÍ—«d��« ‚Ëc�« qLF� w�
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø50¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 Æ©1223 W�d�® Íe�dL�« vM�L�« ≠
 u�  ÷ËdF�«  r�bI��  b�u�  d�¬  Ê≈  ÎULK�
 bM� 2020Ø6Ø26 w� l�«u�« WFL��« —UN�
 q��  11¨00  W�U��«  wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�

  ÆdNE�«
2020 Ø5Ø15 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
486 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
  U??O??�¬  s??O??�Q??�??�  ÷Ëd???F???�«  r??�b??I??�  WKN�
 WO�bL�«  WO�ËR�L�«Ë  dOG�«  b{  W��RL�«
 W�U�  b{  Z�—UNB�«Ë   UM�UA�«  sO�Q��Ë
 Ã«—b??�??�«  Ÿu??{u??�  ÆWM�  …bL�  —U??D??�_«
 a??�—U??�  11982Øœ  4À  r???�—  ÷Ëd??F??�«
 WFL��«  Âu�  `�B��  ¨  2019Ø11Ø18
 wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�  bM�  2020Ø6Ø19

ÆdNE�« q�� 11¨00 W�U��«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø50¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020 Ø5Ø15 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
489 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 w�  UHOEM��« ‰UL�_ ÷ËdF�« r�bI� WKN�

Æ2020 ÂUFK� Íe�dL�« vM�L�«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø60¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 Æ©1223 W�d�® Íe�dL�« vM�L�« ≠
 u�  ÷ËdF�«  r�bI��  b�u�  d�¬  Ê≈  ÎULK�
 bM�  2020Ø7Ø3  w�  l�«u�«  WFL��«  —UN�
 q��  11¨00  W�U��«  wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�

  ÆdNE�«
2020 Ø5Ø16 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
492∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
 Âu��Ë  u�“ ¡«dA� ÷ËdF�« r�bI� WKN�
 Ÿu{u�  ÆÃU��ù«  q�UF�   U�uL��  ÂËe�
 13366Øœ  4À  r??�—  ÷Ëd??F??�«  Ã«—b??�??�«
 Âu�  `�B��  ¨  2019Ø12Ø26  a??�—U??�
 Â«Ëb??�«  W�UN�  bM�  2020Ø7Ø3  WFL��«

ÆdNE�« q�� 11¨00 W�U��« wL�d�«
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø200¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 UN� ÂbI�Ë o�� w��« ÷ËdF�« ÊQ� ÎULK�
 ‰uFHL�«  W�—U�  ‰«e??�  ô  s�œ—uL�«  iF�
 r�bI�  ‰«u????�_«  oKD�  w??�  sJLL�«  s??�Ë

 ÆW��RLK� qC�√ …b�b� ÷Ëd�
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 ÆÍe�dL�« vM�L�« ≠
2020 Ø5Ø16 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
493 ∫nOKJ��«

Êö�≈
 q�bF�  r�  b�  t�Q�  ÊUM��  ¡U�dN�  sKF�
  «—u�J�Ëd�  ¡«dA�  ÷ËdF�«  r�bI�  WKN�
 —UO� lD�Ë WO�—U�Ë WOK�«œ …—U�≈  U�L�Ë

ÆWO�Ozd�« q�u���«  UD�� ÂËe�
 Ã«—b��U�  „«d��ù«  w�  sO��«dK�  sJL�
 vK�  ‰uB��«  Áö??�√  —u�cL�«  ÷Ëd??F??�«
 W�KB�  s??�  ◊Ëd??A??�«  d??�??�œ  s??�  W���
 W�d�®  12  o�UD�«  ≠  d��«  W�U�√  ≠  Ê«u�b�«
 dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN� vM�� ¨©1223

Æ‰Æ‰ Ø20¨000Ø Á—b� mK�� ¡UI� p�–Ë
 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 å12ò o�UD�« ≠ dNM�« o�d� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�

 Æ©1223 W�d�® Íe�dL�« vM�L�« ≠
 u�  ÷ËdF�«  r�bI��  b�u�  d�¬  Ê≈  ÎULK�
 bM�  2020Ø7Ø3  w�  l�«u�«  WFL��«  —UN�
 q��  11¨00  W�U��«  wL�d�«  Â«Ëb�«  W�UN�

  ÆdNE�«
2020 Ø5Ø16 w�  ËdO�

ÂUF�« d�bL�« s� i�uH��
W�U�ùU� W�d�AL�« ÊËRA�« d�b�
wMOM� n�«Ë ”bMNL�«
496∫nOKJ��«

WO�uL� WB�UM� …œU�≈ s� Êö�≈
 dNE�«  q��  …d�UF�«  W�U��«  ÂUL�  w�
 2020Ø6Ø16  tO�  l�«u�«  ¡U�ö��«  Âu�  s�
 ÊUM��  q��Ë   ËdO�  ÁUO�  W��R�  Íd��
 Âu��L�«  ·dE�«  WI�dD�  WO�uL�  WB�UM�
 Èb�  WOzU�dN�   ö??�U??�  ¡«d???�ò  ???�  …b??zU??�
 ÎUI�Ë  ò  ÊUM��  q��Ë   ËdO�  ÁUO�  W��R�
 ÁcN�  Ÿu{uL�«  ’U��«  ◊Ëd??A??�«  d��b�
 szUJ�«  w�Ozd�«  V�JL�«  w�  p�–Ë  W�UG�«
 ÍË«—bA�«  pK�  ≠  `KB�«  w�U�  Ÿ—U�  w�

   Æ ËdO� ≠
 Ác�  w??�  „«d??�??�ù«  V??�d??�  sL�  sJL�
 d��b�« «c� vK� ‰uB��«Ë Ÿö�ù« WB�UML�«
 w�   U�d�AL�«Ë   UIHB�«  …dz«b�  ‰UB�ù«
 szUJ�«  W��RL�«  e�d�  s�  ≠  ‰Ë_«  o�UD�«
 vHA��� »d� ≠ WO�“U��« ≠—UD� Íœ«Ë w�
 Æ‰Æ‰  Ø500.000Ø  mK��  ¡UI�  Ÿu��  VK�
 ‰UB�≈  ¡UI�  W��RL�«  ‚ËbM�  w�  l�b�

Æ÷dF�« v�≈ rC�
 W��RL�«  rK�  v�«  bO�U�  ÷ËdF�«  ÂbI�
 W�U��«  U�UB�√  WKN�  w�  l�«d�«  o�UD�«
 b�u� o��� qL� Âu� d�¬ s� …dA� WO�U��«
 qB�  ÷d�  q�  i�d�Ë  WB�UML�«  ¡«d�≈

 Æb�uL�« «c� bF�
…—«œù« fK�� fOz—
ÂUF�« d�bL�« 
Ê«d�� ÊU� ”bMNL�«

 503∫nOKJ��«

á«ª°SQ äÉfÓYEG

á«eƒªY á°übÉæe
¿ÉæÑd πÑLh ähô«H √É«e á°ù°SDƒe

¢VhôY êGQóà°SG
É°ûjOÉb ` »dÉª°ûdG ¿ÉæÑd AÉHô¡c ácô°T

¿ÉæÑd AÉHô¡c
π¡e πjó©J

Ωƒj 100h áeƒµëdG ∫ƒM …CGQ äÉYÓ£à°SG

 WJ�� vK� sOF�U�L�« ¡«—ü W�U� 24 …bL� sOM�«e�� sÚO Ó�öD��« w� ≠
 fK�L�« WI� UNKO� vK� Âu� W�� —Ëd� l� W�uJ��« s� n�uL�« ‰u� d��u�
 ŸöD��«  q�  w�  „—UA�  500  q�√  s�  sOF�U�L�«  ¡«—¬   dN�  w�UOM�«
 UN�Ëd� 13% q�UI� ¨WMJLL�«  U�uJ��« qC�√ UN�≈ Êu�uI� 74% Î̈U��dI�
 ŸöD��ô«  w�  ULMO�  ÆWK�U�  W�uJ�  UN�Ëd��F�  5%Ë  W��U�  W�uJ�
 UNL�œ »uKDL�« Ê≈ 91% ‰U� bI� ¨W�uJ��« l� q�UF��« WOHO� ‰u� w�U��«
 œd��  «—UO� sO� 9% UNKO�d� U�œË UN{—U� ULMO� qC�_U� UN���UD�Ë
 WOL��Ë %  3¨7  Íd�d��«  bF�  fOzd�«  …œuF�  …u�b�«  Ë√  3%  qO�d�«

Æ% 2¨3 W�uJ��« W�Uzd� Âö� ·«u�
 sO�öD��« w� «u�—U� b�Ë W�uJ��« Íb�R� s� «u�O� Êu�—UAL�« ≠
 n�uL�« ‰u� b�«Ë ¨W�uJ��« ÁU�� WO�UO��« rN�uOL� sO�—U���« s�d�¬
 k�U�� VBML� Í—u� «d�� W�uJ��« fOz— …—UA��� WOL�� WOC� s�
 rNM� 42%  d���« b�Ë ¨œUB��ô« d�“Ë  U��dB� rOOI�� ÌÊU�Ë ¨ ËdO�
 d�“Ë Ê√ 67% d���« ULMO� ¨WB�U�� WOC� w� Í—u� «d�� WOC� Ê√
 `B�« sO� ZzU�M�« Ác� WFO�� s� dEM�« iG�Ë ¨d�¬ r�U� w� œUB��ô«
 U�UC�  s�  n�«u�  »U��√  r�  sO�—UAL�«  Ê√  v�≈  dOA�  wN�  QD��«Ë

ÆWOCI�« dOG�� dOG�� rNH�«u�Ë ¨w�UO� j�� oKDL�U� s�b�R� «u�O�Ë
 W�uJ��« fOz— Ê√ t�uLC�Ë ¨`{«Ë Í√d�«  U�öD��« t�uI� U� ≠
 ¨…—ËdC�U� Á¡«—“Ë qLA� ô «c�Ë ¨tzUI�� rNJ�L�Ë sOO�UM�K�« ‰u�� vIK�
 s� œUF��ô« tM� ÊËb�d� W�uJ��« fOz— ¡UI�� sOJ�L�L�« sOO�UM�K�« Ê√Ë
 d��√ ÎU�UL��« tM� Êu�KD�Ë ¨ UMOOF��« w� WO�UO� WB�U�� WN�� Í√

ÆWOAOFL�« rN�uLN� dO�J�
 q�«u��« qzU�Ë vK� ¡UDAM�« Í√— u� fO� w�UM�K�«  ÂUF�« Í√d�«  ≠
 Í√d�« «c�Ë ¨tH�u� s� t�«R� ÊËœ d�F� ô Íc�« Í√d�« u� q� ¨w�UL��ô«

Æ¡UG�ù« o���� ÂUF�«

h áeƒµëdG ∫ƒM …CGQ äÉYÓ£à°SG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

  ôœUF�  d��  w�  WOK�ËeMH�«  WO�«d�ù«   «—bIL�«  q�UJ��Ë  ¨WO�U�  WN�  s�  ÒwK�ËeMH�«  
 w�Ë  …uI�«   ôœUF�  w�  dOD�  ‰Òu��  «c??�Ë  ¨W��U�  WN�  s�  ¨w�dO�_«  w�UL�«  —UB��«
 t�  Òb�√ b�u� vK� s�M� …uI�« v�≈ ¡u�K�U� U�dO�√  d�U� «–≈Ë ¨ U�uIF�« Õö� q�I���
 W�U� vK� VFK�« WD� sL{ ¨WO�dO�√ …—œU�L� WN�«uL�« lI� Ê√ b�d� UNMJ� ¨Áb�d�Ë Ê«d�≈
 ¨”bI�«  r�≈  qL��  WK�I�  WKO�  w�  l�bM�  WK�U�  WK�U�  WN�«u�  ÊuJ��  YO�  ¨W�ËUN�«
 WGK�  UNK�u��  ¨Z�dDA�«  WF�—  vK�  W��U�  WKIM�  X�U�  b�Ë  sDM�«Ë  Ëb��  tK�  p�c�Ë

ÆpK� g� Ë√ ¨WFKI�« …—U�� v�≈ W�FK�«
 b ÒL�Ë  ¨U�Ë—u�  ¡U??�Ë  cM�  UN�U� Òd��  o??�«—  Íc??�«  ÊuLJ�«  Ê√  …b�b�  …d�  dNE�  Ê«d??�≈  ≠
 jD�  q�bF��  Î U�O�Q�  ÊU�  ¨‚«dF�«  s�  Î U�öD�«  WIDML�«  s�  sOÒO�dO�_«  Ã«d�ù  UNDD�
 `�«— Ê«d�≈ UNM� Ãd��� ¨…b�b�  U�“«u� r�d� UNM� Èb� bF�_« v�≈ »U�c�«Ë ¨WN�«uL�«
 ÍœUH� ‰ËU� ULN� d�U� d�U� w�dO�_« UNM� Ãd�O�Ë ¨w�dO�_« Òœd�« ÊU� ULN� `�«—

ÆXO�u��« ¡U�– w� W�UO��« Ê√ vMF� «c�Ë Æ…—U���«

 (1¢U áªàJ) ... á∏°UÉØdG á∏«∏dG
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 ¨sOD�K� VF�Ë sOD�K�Ë ”bI�« …dB�
 UNÒ�√ s� r�d�« vK� UN�«eO� s� …eO� w�Ë
 —U�œ v�≈ r�UF�« r�I� r� UN Ò�√ ô≈ ¨WO�ö�≈
 iF�  ‰U�  w�  UL�  ÊUL�ù«  —U�œË  dHJ�«
 X�Ò��  q�  ¨r�UF�«  w�  Èd??�_«   U�d��«
 WN��  ”U??�√  vK�  UNH�«u�Ë  UN��ö�
 WN��  Ë√  ¨sOL�UE�«  t�Ë  w�  sO�uKEL�«
 ö�  Æs�d�J��L�«  t�Ë  w�  sOHFC��L�«
 q�√ s� …b�Ë q� ¨s�� ôË dOHM� ôË dOHJ�
 U�Ë  ÆtÒK�  ÊU��ô«Ë  ÊU��≈  qJ�  W�«bF�«
 s�UC��«Ë wÒK�ËeMH�« VFA�« WÒOC� r�œ
 WÒOIOI�  WL�d�Ë  ¨ Òw�  ‚«bB�  ô≈  ¨tF�
 Èb�  W��«d�«   U�UMI�«Ë  f??�_«  pK��
 W��UM�  X�U�  Ê≈Ë  Æ…—u??�??�«  Ác??�  …œU??�
 s�  d�c���  YO�  ¨”b??I??�«  Âu??�  ¡UO�≈
 s�c�«  ¨—«d??�_«  ¡«bNA�«Ë  …œUI�«  UN�ö�
 Ê« sJL� ôË ¨»—b�« «c� vK� «uC�Ë «uC�
 ÊËœ s� ”bI�« d�d�� s� ÂöJ�« rOI���
 v�u�  bO��«  ÂU??�ô«  U�bzU�  d�c���  Ê√
 —bB�« v�u� bO��« ÂU�ù« vI��Ë Æ—bB�«
 Ác� w� ÎW�—U� ÎW�ö� ©t�u�√Ë tK�« ÁœU�√®
 Î «dzU�  tK�«  r�U�  Õb�  YO�  ¨…dO�L�«
 vI�K�Ë  UM�K��  w�  ”bI�«  ÒÊ≈ò  ∫Î «bzU�Ë
 ¨UM��U�— Ã«dF�Ë UM�b�Ë b Ò���Ë ¨UMLO�

 ÆåUM�OC�Ë UM�b� UNÒ�≈
 ÒÊ√  d��F�  ÊU??�  —b??B??�«  ÂU???�ù«  ÒÊ≈Ë
 ÒwFL��«  ÊÒuJL�«  UL�  sOD�K�Ë  ”bI�«
 —«d�_«Ë sOO�O�L�«Ë sOLK�L�«Ë »dFK�

 Ær�UF�«Ë
 W�ËUIL�« Ã«u�√ XC� ÂU�ù« »—œ vK�
 WN�«u� w� ¡«bNA�« ÊU�Ë ¨q�√ WO�UM�K�«
 ÂU??�ù«  »—œ  vK�  Æw�uONB�«  ‰ö��ô«
 w� Î…d{U� WOCI�« Ác� X�«“ U� ¨—bB�«
 fOzd�«  Œ_«  l�Ë  ÆUMKI�Ë  UM�K�Ë  U�dJ�
 —Òc� W��UM� s� d��√ w� Íc�« ¨ÍÒd� tO��
 ◊UI�ù  sO�ËU�L�«  sO��UF�«  Y��  s�
  «—UH��«  ‚ö�S�  ÎU��UD�Ë  ÎUO�«œ  ¨”bI�«

  ôËU��  ÒÊ≈Ë  ¨sDM�«Ë  w??�  WO�dF�«
 rEF� W�UN� q� ¨W�«b� w� ”bI�« ◊UI�≈

ÆWO{UI�« W�dC�U� WO�dF�« r�«uF�«
 Î «bON� d�c��� wL�UF�« ”bI�« Âu� w�
 b�√ ¨tKO�� w� bNA��«Ë tÒK� ‘U� Î«dO��
 bONA�«  ¨UM��d�  w�  sO�ËR�L�«  —U��
 t�  bNA�  –≈  ¨Ê«d??L??�  vHDB�  b??zU??I??�«
 ÆÊ«d�≈Ë ÊUM�� w� œUN��«Ë ‰UCM�« l�«u�
 t�U�¬  WD�d�  sO{dF���  Ád�c���
 ¨w�UO�  UE�� bF�√ò ∫‰U� sO� t�ô¬Ë
 ÍbM� q??�√ d??�??�√Ë ¨Ê«d???�≈ ÁU??� ◊u??I??�
 VOOG�  ¨ÍbM�  r�√  d��√Ë  ¨”bI�«  d�d��

 Æå—bB�« v�u� bO��« ÂU�ù«
 wIOI��«  d Ò�RL�«  ”bI�«  vI���  q�√
 WK�u��«  w???�Ë  ¨‰U??C??M??�«Ë  œU??N??�??K??�
 ‰ö��U�  qÒ�L�L�«  d��_«  rKE�«  WN�«uL�
 b Ò���  wL�UF�«  ”bI�«  Âu??�  ÆsOD�K�
 w�  ¨—b??B??�«  ÂU????�ù«  dO�F��  U??M??�b??�Ë
 ¡«bNA�«  lOL��  WÒO��  tO�u��  W��UM�
 s�ÒdL��L�«Ë ¨…œUI�«Ë Èd�_«Ë v�d��«Ë
 v�«Ë sOD�K� s� …dO�L�« Ác� kH� w�

Ær�UF�« Òq�
 v�u�  bO��«  bzUI�«  ÂU�ù«  v�≈  WÒO��
 ”bIK�  t�ö�≈  sL�  l�œ  Íc??�«  —bB�«
 ÁuH�Q�  ¨WOMOD�KH�«  WOCI�«  q�U�Ë
 ÍuM�H�«  ŸËd??A??L??K??�  ÎW??�b??�  t???�u???�√Ë
 ¨w�uONB�« ‰ö��ôU� qÒ�L�L�« ¨Íb�FL�«Ë
 d ÒLF� åqOz«d�≈ò WFOM� Âd�L�« b� vK�Ë

Æw�«cI�«
 Î…d{U�  ”bI�«  vI��  Ê√  wG�M�  ¨q�√
 ÊS�  ¨r�UF�«  W�U��  vK�  ‰UO�_«  Èb�
 —U�J�« ÒÊ√ W�uI� vK� WM�UNB�« ÊU�— ÊU�
 kH�  ÒÊS??�  ¨Êu�M�  —UGB�«Ë  Êu�uL�
 ‰UO�_«  o�U�  vK�  U�d�d��Ë  ”bI�«
 ‘UF�≈Ë  w�u�«  d�d���  p�–Ë  ¨WM�RL�«
 YO�  ¨w�u�«  qO�J�  WN�«u�  w�  …d�«c�«
 WO�d�  ¡«dH�  WO�ö�≈  ‚«u??�√  X??�«“  U�

 lO�D��«  WLE�√  s�  W�u�b�  ¨WO�ö�≈Ë
 sO�  ”Q??O??�«  rOLF��  p???�–Ë  b??�u??N??�??�«Ë

Æ”UM�«
 …d{U�  ”bI�«  vI��  Ê√  wG�M�  ¨q�√
 U�b�uN�  ÒÊ_  ¨U??�«u??�  U??�  vK�  ÂÒbI��Ë
 …—«œù«  —«d??�≈  Òq??�  w�  ÎôUL��«  b ÔF�  r�
 WOHB��  WM�UNB�«  r??�b??�  W??O??�d??O??�_«
 Î «d??�??�Ë  ÎU???{—√  ¨WOMOD�KH�«  WOCI�«
 q�UJ�«  ÊUOJ�«  r�œ   U�ÒbI�  s�  Î̈ «dA�Ë
 …—«œù«  W�ËU��  v??�«  ¨tLz«d�  WODG�Ë
 cOHM�� w�Ëœ bO�Q� l�Ë√ bA�� WO�dO�_«
 t�u�  sJL�  U�  dO�J�«  „UM�  ÆÊdI�«  WIH�
 U�  œ—u??�  sJ�Ë  ¨—uD�  t�u���  ô  ULO�
 Èb�  w�dO�_«  dOH��«  `�dB�  tD�M���
 ÊU�b�d�  bOH�«œ  wKOz«d�ù«  ‰ö??�??�ô«
 ‰“UM��  Ê√  oDML�«  s�  fO�ò  ∫Î «d?? Ò�R??�
 ÎU�UL�  ¨q??�≈  XO�Ë  qOK��«  s�  qOz«d�≈
 Ê√  sJL�  ô  …b��L�«   U�ôu�«  ÒÊ√  ULK��
 ∫·U??{√Ë  ÆåW�Òd��«  ‰U�L�  s�  ‰“UM��
 s�  ¡«e??�√  Òr??{  s�  Êö??�ù«  W�Q��  ÒÊ≈ò
 ÊuJ��  Êœ—_«  —u??�Ë  WO�dG�«  WHC�«
 WOCI�«  ÒqF�  ÆåwN�M��Ë  lO�U�√  W�Q��
 r�  ÊS�  ÆUNK�«d�  dD�Q�  ÒdL�  WOMOD�KH�«
 ”bI�«  b�uN�  dD��  iF��«  dFA���
  U��  w�  gOF�  tÒ�S�  ¨sOD�K�  Òq??�Ë
 bF�  d�_«  „—bÔ��«  Ê≈  bOH�  ô  b�Ë  ¨oOL�
 rKE�«  vK�   uJ��«  fO�√  ÆÊ«Ë_«   «u�

ørKE�« Ÿ«u�√ s� Ÿu� u�
 W�ËUIL�«  vK� bO�Q��«  Âu� ”bI�«  Âu�
 n�uL�«  …b�Ë  Âu�  ÆU�—«dL��«Ë  U�—ËœË
 WO�UM�K�«Ë  WOMOD�KH�«  ÈuI�«  lOL��
 w�  WO�O�L�«Ë  WO�ö�ù«Ë  WO�dF�«Ë
 Òd�  åqOz«d�≈ò  ÒÊ√  …b�U�  vK�  ¨r�UF�«
 åqOz«d�≈åË ¨Â«d� UNF� q�UF��«Ë oKD�

ÆWO�U�d� …Òb�
 Æq�√ W�d�� W�Uzd�« W�O� uC�*

 (1¢U áªàJ) ... »ªdÉ©dG ¢Só≤dG Ωƒj

 (1¢U áªàJ) ... á q«cô«eC’G áªYÉædG ÜôëdG

 (1¢U áªàJ) ... ¢ù«FôdG ÜÉ£N

 bF��«  VOOG�  Òr??�  sO�  w�  ¨r??�ôU??�  W??O??�Ë—Ë_«
 l�uO�Ë  l??�Ë  t??�√  fOzd�«  sK�√  UL�  ¨w�dF�«

ÆWO�Ëœ  ULEM�Ë  UO�UH�ô ÂULC�«  U�K�
 wN� »U??D??�??�« w??� …d??O??�_« W??E??�ö??L??�« U???�√
 VFA�«  qO�L�  WO�ËdA�Ë  WO�«b�Ë  s�  Y�b��«
  U�uKFL�«  fOzd�«  Èb??�  ÒÊQ???�Ë  ¨wMOD�KH�«
 WLEM�  VK�  ‰ËU��  s?? Ó�  „UM�  ÒÊQ??�  —uFA�«  Ë√
 ÒqJ�«  qO�L�  w�  UN�O�«b�ËË  UN�O�ËdA�  d�d���«

ÆwMOD�KH�«
 t�u�  s�  …œUOI�«Ë  ”U��  fOzd�«  ÒÊ√  Ëb��
  «—«d??I??�«  Ác??�  ÒÊ«  — ÒuB��«  rN�b�  ¨tK�«  Â«—  w�
 jGC�«  UN�Q�  s�  WO�d�   UN�  l�  oO�M��U�
 UL� ¨ ÒrC�« —«d� cOHM� qO�Q�� WO�dO�_« …—«œù« vK�
 Y�U��« b�u� wCIM� Ê√ v�≈ ¨X�u�« ¡«dA� `L��
 w�U���ô« ‚UI���ô« – q�IL�« w�U��« s�dA� s�
 w�zU�d�«  dOJH��«  ÒÊ√  YO�  ¨w�dO�_«  w�Uzd�«
 w�«dIL�b�«  `�dL�«  ÿuE�  ÒÊQ�  œUI��ö�  qOL�
 ¨ U�U���ôU�  “uH�«  w�  Èu??�_«  w�  Êb�U�  u�
 w�dO�_«  fOzd�«  ÒÊS�  WO�U{≈  WO�zU�—  W�d��Ë
 vK�  o�«u�  s�  Íc�«  Êb�U�  u�  u�  ÎULJ�  b�b��«
 v�≈   öOK���«Ë   «—uB��«  V�c�  ¨o�UML�«  Òr{
 w�  V�«d�  fOzd�«  ÒÊ√  Èd��  p�–  s�  bF�√  u�  U�
 W�u�Ë  …c�U�  …b�b�  Èu??�  ÒÊ√Ë  ¨nOF{  n�u�
 …—«“Ë  UNM�  ¨ÁÒb{  qLF�  …b��L�«   U�ôu�«  q�«œ
 W�e�dL�«   «d�U�L�«  UNM�Ë  ¨gO��«Ë  ŸU??�b??�«
 ”U��  fOzd�«  t ÒB�  Íc??�«  ”dG�uJ�«  p�c�Ë
 v�≈  ÒdL��O�  X�u�«  ¡«d??�  Æt�UD�  w�  d�c�U�
 b�u� ¨2021 ÂU� w�U��« s�dA� s� dA� l�U��«
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ÆÆÆb�_«
 j�d� w��« WO�O�«d��ô« WOH�U���«  U�öF�« ¨w�U��« q�UF�«
 WO�ö�ù«  W�—uNL��«Ë  W�œU��ô«  UO�Ë—  s�  Òq�  l�  W�—u�
 w� „d�AL�« ‰U�I�« Ê«bO� w�  “eF�Ë X� Ò�d� w��« ¨WO�«d�ù«

ÆÆÆa�—U��« UN�d� WO�u� »d� ”d�√ WN�U��
 `C�Ë WL�UM�« »d��« ÁcN� ÍÒbB��« V�� ÂÒbI� UL� ÎU�öD�«
  U�UNM�«  w�  X�U�  W�dFL�U�  ÆÆÆW�uL�L�«Ë  W�O���«  UN�«b�√
 dBM�U� dHE� UNO� bLB� s� ¨l�U�√ Òi� W�dF� v�≈ X� Òu��Ë
 œuLB�« Èu� qO�� s� UNzUHK�Ë W�—u� ÂU�√ fO�Ë ¨wzUNM�«
  U�ôu�«   UDD��  ◊U��≈Ë  rN�U���J�  sOB��Ë  e�eF�Ë
 WL�UM�«  »d��U�  oI��  Ê√  W�ËU��  v??�«  W�œUN�«  …b��L�«
 w�  tIOI��  s�   e��  U�  WO�HM�«Ë  WO�ö�ù«Ë  W�œUB��ô«
 WD�«u� tIOI�� w� p�– q�� XKA�Ë ¨W�U�u�U� WO�U�—ù« UN�d�
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 w� U�«d� …d�U� w�Ë ¨ ywFO�� Ïd�√ ·ö�_« q�b��Ë W�UO��« w� Í√d�« dOOG�
 oOI���  UN�U�√  w�  w�  WO�UO��«   UH�U���U�  ÆUNO�  VO�  ôË  r�UF�«  Ê«bK�  Òq�
 d��√  Ì–uH� vK� ‰uB��«  d��√  Ë√  sO�e�� `O�� sÒOF� ·b� Ë√  W�d�A� W�KB�
 UN�UFÒKD� oÒI��Ë UN��UB� Âb�� w��« WO�U�_«  «—«dI�« vK� dO�Q�K� W�Ëb�« w�

ÆrJ��« v�« ‰u�uK� Î «bONL� UN�bÒ�R� w{d�Ë
 VFB�  YO�  »«e�_«  …œbF�L�«  Ê«bK��«  hzUB�  s�  w�  …d�UE�«  Ác�  ÒÊ≈
 iF��U� w Ò�C� Ê√ tOKF� Î̈ «œdHM� WDK�K� ‰u�u�U� t��U� oOI�� Ìb�«Ë Ì»e��
 QAMO�  ¨t�U�UM�  »U��  vK�  WO�C��«  Ác�  X�√  u�Ë  tzUHK��  ÎU�«d�≈  t�«b�√  s�

 Æw�UO��« nK��«
 ÍœuLF�«  ªwI�_«Ë  ÍœuLF�«  UL�  w�UO��«  n�U��K�  ÊUO�U�√  ÊU�u�  „UM�
 U�√  Æ—U�O�«  l�  —U�O�«Ë  Îö��  sOLO�«  l�  sOLO�«  »«e�√  ·UHD�«  ÊuJ�  U�  ÎU��U�
 tN�«u�  b�«Ë  nK�  w�  ÆÆÆwHzUD�«Ë  j�u�«Ë  —U�O�«Ë  sOLO�«  sÒLC�O�  wI�_«
 U�bM� sOO�UO��«Ë W�UO��« ÒÊ√ Òô≈ ÆÊUM�� w� ·ö�ú� »d�_« u�Ë Æq�UL� nK�
 f�Ô√ vK� ÊuHK���Ë WÒOHzU� WB�U�L� bK��« …—«œ≈ vK� ÊuIH�O� ¨r�UF�« fJ�
 WO�UO��«  —u??�_«  vK�  ÊuJ�  W�UO��U�  ·ö��ôU�  ÆWO�Ozd�«  bK��«   U�ÒuI�Ë
 Èu��� sO���� w�«dIL�b�« f�UM��«Ë UNIOI�� WOHO�Ë UN�—«œ≈ WI�d�Ë s�«uLK�
 ·dF� r�UF�« w� W�Ëœ ÒqJ� ÆUNOK� ÂuI� w��« bK��« f�√ vK� ô ¨t�ÒO�U�—Ë tAO�
 UN�F�  ÒÊ√  vK�  UN�u�U�  ÒhM�Ë  W�{«Ë  œËb�  UN�Ë  ¨U�¡U�b�√  œÒb��Ë  U� ÒËb�
 ·ö��ô« ◊UI� w� Ác� ÊUM�� w� sJ� Æ U�ÒuIL�« Ác� w� ÒpAK� ÊUJ� ö� ¨b�«Ë

 ÆÎUI�ô UN�ËUM�� w��«Ë WÒ�u� W�Ëœ ÂUO� lML�Ë  UH�U���« r�d� w��« WO�U�_«
 U�UCIK�  …dEM�«Ë  w�UO��«  n�uL�«  dOOG�Ë WO�UO��«  ·ö�ú� W��M�U�  U�√
 ÆÂËb� ô w��«  ‰uK��« ·UB�√ qL�� ô ÌbK� w� ‰Òb��� Ê√ VFB�« sL� ¨WO�Ozd�«
 vK� Ò‰b� q� Î̈UFH� Íb�� ô sOK���« vK� VFK�«Ë d�¬ v�« nOK� s� qÒIM��« p�c�
 W�ËUIL�« Õö� l� U Ò�S� Æs�u�« qJON� WK�UA�« …dEM�«Ë WO�U�_« ∆œU�L�« ŸUO{
 l� U Ò�≈ ¨ÁÒb{ Ë√ sO�u��« l� U�≈ ¨U�Òb{ Ë√ WOMOD�KH�« WOCI�« l� U Ò�≈ ¨ÁÒb{ Ë√
 l�  U Ò�≈  ¨U�c��  Ë√  UF��  Ÿ—«e�  d�d��  l�  U Ò�≈  ¨t�UJ�√  WÒ�U�  w�  ÁÒb{  Ë√  lO�D��«
 Ê√ Îö�� Î « ÒËb� åqOz«d�≈ò w� Èd� ô sL� sJL� ô ÆÆÆU�Òb{ Ë√ WOHzUD�« WB�U�L�«
 ÊuJ� Ê√ WIDML�« w� t��UO�Ë »dG�« ÍœUF� sL� sJL� ôË ¨W�ËUILK� ÎUHOK� ÊuJ�
 Òô≈ —Òd�� dO� WO�UO��«  U�UHD�ô« sO� qIM��« ÒÊS� p�c� ÆÊUM�� w� tOK�L� nOK�
 ÒÊ≈ WIOI��« w�Ë ÆWOLOK�ù« ÈuI�« ·Ëd� ‰Òb�� w� fO�Ë ¨W�UMI�« q�b�� W�U� w�
 s� …dO�� W��d� —«d��«  w� q� jI� W�UO��«  ‰U�— VÒKI�  fO� u� WÒOK��«  Òd�
 n�uL�« «c� ÊU� U� «–≈ ÎôË√ rN�H�√ l� —ËUA��« ÊËœ t�«– n�uL�« nK� rN�bÒ�R�

°r�—UJ�√Ë V�UM��
 W�œUB��« lO{«u� vK� ÊuJ� WO�UO��«  UH�U���«Ë  U�ö��« ÒÊ√ Î «œÒb�� b Ò�R�
 WO�O�«d��«  tO�u�  WOHO�  Ë√  ÂÒbI��«Ë  ÕU�H�ô«Ë  WOLM��«  WI�dD�  WO�UL��«  Ë√
 W��UJ�Ë  Õö�ù«  o�d�  vK�  ¨UM�  s�  ÆÆÆW�UF�«  WFHML�«  oOI���  W�œUB��«
 ¨U�Òe�Ë UN�ÒbI� sLC� b�b� qJO� ¡UM�Ë W�Ëb�« f�Q� dEM�« …œU�≈ —b�� œU�H�«
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 q�«d�« wMOL��« ÂU�ù« sK�√ ¨1979  ÂU� »¬ s� l�U��« w�
 ¨”bIK�  ÎUOL�U�  ÎU�u�  ÊUC�—  dN�  s�  …dO�_«  WFL��«  Âu�
 ”bI�«  r�œ  W??�«—  X��  sOLK�L�«  s�  sO�öL�«  b Ò�u��  tO�
 ÎULO�“Ë Î «bzU� ÒÊ« t� ‚Ëd� ô »dF�« s� iF��« ÆÆUN� —UB��ô«Ë
 d�UM� s� qF��Ë ¨”bIK� ÎU�u� sKF�Ë …—œU�L�« c�Q� ÎUO�«d�≈
 bO�Q��«   U�OB�  ÕbB�  b??�«Ë  Âu�  w�Ë  sO�öL�«   «dA�

 ÆÆU�d�d�� v�«  «u�b�U�Ë ”bIK�
 ¨t�UJ�√ lOL�� ¨lO�D��« bNA� ∫s�bNA� ÂU�√ ÂuO�« ”bI�«
 ÒÊ«  W�—b� Èd�√Ë WO�d� WL�U� sO� qIM��«Ë b�«e��U� c�ü«Ë
 WOMOD�KH�«  ÊbL�«  w�  ‰«u���«Ë  wKOz«d�ù«  ÊUOJ�«  …—U??�“
 sO�ËR��  «—U�“ ÒÊ« UL� ¨iF��« dEM� WL�d� bF� r� WK��L�«
 w�  rN� Òu��Ë  ¨V��  ÊËb�Ë  V���  ¨sOOKOz«d�≈  sOM�u���Ë
 X���√  ¨UNO�  WO�UO��«  s�U�_«   «—U�“Ë  WO�dF�«  Ÿ—«uA�«
  «uM�  w�  ÁU�b�U�  d??�¬  bNA�Ë  ÆÎ «œU�F�Ë  ÎUOMO�Ë—  Î «d??�√
 ¨WO�M�√Ë  WO�d�  Ê«bK�  …b�  w�  ¨sO�öL�«  X�e�  U�bM�  XC�
 w��«   U�«d�«Ë   U��ö�«  qL��  kOI�«  …ËUL�  w�  Ÿ—«uA�«  v�«

ÆÆÆ”bI�« d�d��� ÍœUM�
 w��«  WO�Ëb�«   UH�U���«  W�F�Ë w�UO��« ‘UIM�«  s� Î«bOF�
 Âb��Ë W�“«u�� dO� UN�≈ UNO� ‰UIÔ� U� Òq�√ WOF��� wN�M�Ë √b��
 v�«Ë  ¨s�bNAL�«  s�c�  sO�  —U��  qN�  Î̈ «dO�√Ë  ÎôË√  åqOz«d�≈ò
 vI�� UL� s�R� Òd�Ë rK��Ë w�d�Ë wMOD�KH� sJL� bNA� ÒÍ√
 ·«b�√  s�  Y�b��«  lHM�  ô  UM�  ÆÆ“U�M�  Ê«  WK�¬  WO�U��≈  s�
 ÊËd�ü« e�F� X�Ë w� ¨”bI�« Âu�  UO�UF� rOEM� s� Ê«d�≈
 sO�  qK��  Ê«  sJL�  «–U�Ë  Æ”bI�«  o��  WLK�  œd��  ‰u�  s�
 sO�√ ÂU�√ ¨ «œËbF� ozU�b� u�Ë ÂuO�« «c� w� ¨”bI�« dC��
 ô≈  t�  WHO�Ë  ô  Âö�S�  ÎUO�u�  ÊËd�Q��  sÒL�  sO�öL�«  Ê«–¬Ë
 ŸUL�√Ë —UB�√ ‰UH�≈ W�UI��Ë b�b� ÂU� Í√— W�UM�  ôËU��
 q� ¨UNK�√Ë ”bI�« W�d� jI� fO� ¨W�√  ULÒK��Ë X�«u� s�

ÆÆdO�J�« w�dF�« s�u�« W�U�� vK� WI�� WOC� ÒÍ√Ë
 s� wKFM� jI� fO� UN�LE�Ë ”bI�« …dC� w� ÂuO�« ÂöJ�«
 s�  »dG�«Ë  ‚dA�«  lL�  vK�  UN�—b�Ë  U�—b�  sÒO��  Ë«  UN��UJ�
 fO� vF�� W�—ULF��«Ë WO�uON� WL�� WN�«u� w� UN�u�
 ¨UN��—U�  d�Ëe�Ë  q�  ¨UNOK�  …dDO��«Ë  WM�bL�«  ‰ö��ô  jI�
 d��  åqOz«d�≈ò  p�UL�  Èb�≈  WL�UF�  ÎU{—√  jI�  U�—U���U�
 b�  w��—U��«  d�Ëe��«   UOKL�  s�  d��_«  ¡e��«  ÒÊ«  q�  ¨a�—U��«
 UM�Ë  ÆÈd�√  WOMOD�K�  WM�b�  ÒÍ√  s�  d��√  ”bI�«  WM�b�  ‰U�

 q��d�  —ËœuO�  WO�uONB�«  W�d�K�  w�Ëd�«  »_«  t�U�  U�  w�
 bI�  ¨o�UM�«  ÊU�d��«  1897  ÂU�  «d��u�  w�  ‰“U�  dL�R�  w�
 Î «—œU�Ë  ÎUO�  ‰«“√  ô  XM�Ë  ¨”bI�«  vK�  ÎU�u�  UMKB�  u�ò  ∫‰U�
 Èb�  ÎU�ÒbI�  fO�  ¡w�  Òq�  q�“√  ·u��  ¨¡wA�  ÂUOI�«  vK�
 sLJ�  UL�  ÆåÊËdI�«  UNOK�   Òd�  w��«  —U??�ü«  d Ò�œQ�Ë  ¨œuNO�«
 ¡UL�“Ë …œU� lOL� sO� ÎU�d�A� ÎUL�U� U�—U���U� ”bI�« WOL�√
 WOKOz«d�≈ W�Ëb� WLO� ô ÊQ� ÊËd�U�� s�c�« wKOz«d�ô« ËbF�«

ÆUN� WL�U� ”bI�« sJ� r� U�
 w�  …b�b�  W�dJ�  jzU�Ë  Ë«  b�b�  Âö??�≈  v�«  ÃU���  q�
 u�b�Ë  UNM�  ‰“UM��  Ê«  b�d�  s�  v�«  ”bI�«  WIOI�  q�u�
 ¨UN�UH{  vK�  WOMOD�K�  WL�UF�  ‰u�I�«  v�«  wMOD�KH�«
 ÊuJ�  ÷—_«  w�U�√  s�  »uF�  œ«dO��«  v�«  W�U��  UM�«  Â√
 s�  WO�C��«  WLO�Ë  ”bI�«  WLO�  ·dF�Ë  ÎUO�ËË  ÎU??�«—œ≈  d��√
 Ÿ—«u� w� årK�� w�d�ò nI� sO�� ÆÆUN��d� …œUF��« q�√
 ‚«d� Ê«  Òo���� ô Íc�«  Ÿ«dB�«  «c� ¡UN�≈  v�«  u�b�Ë ”bI�«
 sOOMOD�KH�«  WOI�√  s�  rNCF�  ‰¡U���  Ê«  Ë«  ¨¡U�b�«  tK�_
 WOM�_«  WLE�_«  s�  W��U��  Ë«  »UI�  ÒÍ«  ÊËœ  ¨sOD�KH�
 b�  ◊UD��ô«  dB�  ô  Ê«  wMF�  «cN�  ¨t��Ëb�  W��«d�U�L�«Ë
 œö� Ÿu�— ‚u� bF� t�L� X�d�√ b� W�«b��« dB� ôË vN��«

 ÆÆÆsOLK�L�«Ë  »dF�«
 b� ”bI�U� sO�ÒdHL�« sO�KHL�« p��Ë√ s� ÊËdO�J�« ÆÆÆÂuO�«
 ÎU�O� ÊuNIH� ô b�Ë ¨WO�UO��« W�—U��« vK� v�� ¨UN�u�dF� ô
 W��M�U�  tK�L�  U�  Êu�dF�  ôË  ¨UNK�√  …—UC�Ë  UN��—U�  s�
 `O��  ÆÆsOLK�L�«Ë  »dF�«  sO�öL�Ë  wMOD�KH�«  VFAK�
 rK�  125®  W�U�L�«  YO�  s�  d��_«  WM�bL�«  X�O�  ”bI�«  ÒÊ«
 UN��U�� s� 13%  ‰œUF� U� WO�dA�« ”bI�« W�U��Ë ¨l�d�
 ôË  WO��—U��«  UN�OL�√  YO�  s�  Òr�_«  X�O�  w�Ë  ¨©WO�UL�ù«
 ôË  w�UO��«  U�dO�Q�  Ë«  w�«dG��«  l�uL�«  Ë«  WOM�b�«  W�UJL�«
 Êb�  s�  U�«u�  ÊËœ  UNO�  œdHM�  W�—UC�  …d�U�  q�L�  UN�u�
 ÂUL��«  e�d�  UN�u�  ôË  ÆÆ U�U�b�«  WK��  U�—U���U�  ¨r�UF�«
 ÒÊS� w�U��U�Ë Î̈UF� p�– Òq� w� q� ÆÆa�—U��« d�� ÂUEF�« …œUI�«
 fO�  ¨wMOD�KH�«  ‰UCM�«  —u��  U�—U���«  s�  l�M�  UN�OL�√
 W�Ëb�«  WL�U�  UN�u�  s�  ÎUC�√Ë  q�  jI�  W�e�d�«  W�Ë«e�«  s�

ÆUN�F�Ë UN{—√ vK� …bO��« WKI��L�« WOMOD�KH�«
 VK�Ë  sOD�K�  VK�  w�  ”bI�«  ÒÊ√  ‰uI�«  WG�U��  fO�  rF�
 UN�œUF��U� ô≈ sOD�KH� …UO� ôË ¨w�ö�ù«Ë w�dF�« sOL�UF�«
 ‰U� ÒÍQ� “u�� ôË wM�u�« UM�UC� WM{U� wN� ÆUNK�√ v�« …d�
 Ë√ UNM� ¡«e�√ s� Ë√ ¨UNM� ‰“UM��« Ë√ ¨UN� j�dH��« ‰«u�_« s�

 U�—U�¬Ë UN�U�ÒbIL� UN�U�Ë UNK�_ WM�b� wN� ÆUNOK� WC�UIL�«
 ÂU�  W{UH��ô«  XIKD�«  UN����Ë  UNM�  ÆÆUN�«d�Ë  UN�—U��Ë
 ¨UN�—U�“ ÊË—U�  qOz—«  —u�IL�«  w�U�—ù«  ‰ËU�  Ê«  bF�  2000
 ÆWOMOD�KH�« ‚uI��« s� ŸU�b�« w� W�d��« ”√— qJA� ÂuO�«Ë
 ôË  2016  ÂU�  WO�U�A�«  W{UH��ô«  Ãd��  Ê«  W�b�  fO�Ë

 ÆÆUN�—«u�Ë UN��“√ sO� s� X�u�« p�– cM� Ãd�b�� X�«“
 ¨UN�U�Ë  UNK�√  œuL�  w�  u�  ”bI�«  œuL�  ÒÊS??�  p�c�
  U��  œuLB�«  ◊Ëd�  v�Ë√Ë  t�U�KD��Ë  t�U�«d��«  œuLBK�Ë
 Òq� d�u� Ê√  UM� VKD�� d�√  u�Ë ÆUN�d� Âb�Ë UNO� ”bI�«  q�√
 dO�u��  W�“ö�«   U�«d��ô«Ë   U�UJ�ù«Ë   «—ËdC�«Ë  q�«uF�«
 WO�UC�  WO�O�«d��«  l{Ë  p�–  W�bI�  w�Ë  ¨œuLB�«  «c�
 UL�Ë  ”bI�«  WM�bL�  W�U�  WO�ö�≈Ë  WO�d�Ë  ¨WOMOD�K�
 rN��UL� sLC�Ë rN{—√ w� sOÒO�bIL�«  œuL�  U� ÒuI� d�u�

ÆsOM�u��L�« ÊUFD�Ë ‰ö��ô« gO� Ê«Ëb� s�
 W�b�  d�U��  w�  ”bI�«  WM�b�  œÒbN��  w��«  d�U�L�«  ÒÊ«
 l�  «uL���«  s�c�«  WO�uONB�«  …U��  dOJH�  s�  WF�U�Ë  …dO��Ë
 ?�  «u�Òb�  s�c�«  …b��L�«   U�ôu�«  w�  iO�_«  XO��«  w�dD��
 …d�Ë  ¨d�¬  fOz—  t�ÒbI�  r�  U�  ”bI�«  WOC�  w�  åqOz«d�≈ò
 ôË  X�d��  WO�ö�≈  …u��  ôË   √—  WO�d�  sO�  ô  ¨…b�b�
 Î«œ—U�  Ÿ—UB�  U�b�Ë  ”bI�«  X�d�Ë  ¨XFL�  WO�O��  Ê–√
 qJ�  ÒÍQ�  WM�bL�«  vK�  t�dDO�  l�dA�Ë  ÷d�  v�«  vF��
 Ác� ÊQA� dD��« ”u�U� Ò‚œ v�« U�u�b� U� u�Ë ¨‰UJ�_« s�
 w��«  WOL�_«Ë  W�UJL�U�  ”bI�«  WOC�  vE��  Ê«Ë  d�U�L�«

 Ær�UF�« w� —«d�_« lOL� ”uH�Ë Ê«b�Ë w� o����
 wMOD�KH�« VFA�« s� ŸU�œ u� ”bI�« WM�b� s� ŸU�b�« ÒÊ«
 W�«bF�  sOM�RL�«  lOL�  s�  VKD��  U�  u�Ë  ¨WOM�u�«  t�uI�Ë
 …—Ëd{Ë ”bI�« s� ŸU�b�« W�«— X�� «Ëb Ò�u�� Ê« WOCI�« Ác�
 w�  «Ëb�√  s�c�«  ¨sOO�dA�«  UN�U��√  v�«  UN�œu�Ë  U�d�d��
 d�d��Ë …œu� ÊËœ oI��� Ê« sJL� Òq� ô Ê« W��UM� s� d��√
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ثقافة وفنون10

في �إيطاليا.. معر�ض رفاييل 

فتح �أبو�به �ل�شهر �لمقبل

عصر  فنان  لوفاة   500 الــ  الذكرى  يحيي  معرض  سُيعيد 
النهضة رفاييل، فتح أبوابه في 2 حزيران المقبل في روما، وتم 
تمديده حتى 30 آب بعد أن تضرر من العزل العام في إيطاليا 

بسبب فيروس »كورونا«.
في  كورينال  ديل  سكوديريا  غاليري  في  المعرض  وبــدأ 
تفشي  نتيجة  أيام  بثالثة  ذلك  بعد  أبوابه  أغلق  لكنه  آذار،   5

»كوفيد19-« في البالد.
وكان مقّرراً انتهاء المعرض في 2 حزيران لكن منّظميه قالوا 
في بيان إنهم توصلوا إلى اتفاق مع المتاحف في أنحاء العالم 
الوطني  لندن  وغاليري  مدريد،  في  برادو  متحف  بينها  ومن 
والغاليري الوطني للفنون في واشنطن، لتمديد عرض قطعها 

الفنية فيه 3 أشهر.

�لفنان محمد �لق�شمانّي... 

تحويل من �لفكرة �إلى �لتعبير 

�لمائّي بطيف �لحياة و�لطاقة

رؤى تشكيلية مفعمة بالحياة والطبيعة وجمالها ترجمها الفنان 
التشكيلي محمد القضماني في أعماله مجسداً حالة فنية غنية بألوانها 

ومفرداتها الجمالية.
بعراقتها  السويداء  بريف  قنوات  بلدته  أن  أوضــح  القضماني 
وقدمها وجمال طبيعتها وتنّوعها شكلت مصدر إلهام ألعماله فترجمها 
بصياغات لونية عفوية متناغمة ومنسجمة مشكالً حواراً إبداعياً مع 

اللوحة.
القضماني بدأ رحلته مع الفن منذ الطفولة مطلقاً العنان لريشته 
تنوع  ورغــم  بخاطره  يــدور  ما  تحكي  رســوم  إلــى  أفكاره  لتحويل 
موضوعات لوحاته إال أنها لم تغادر أعمدة قنوات وآثارها وتاريخها 
وطبيعتها موظفاً حس األلوان المائية بطيفها الواسع التي يراها مليئة 
بالحياة والطاقة وعمق السرد ومظهراً جماالً فطرياً وعمقاً في الشعور 

يعبر عن شخصيته الفنية وإحساسه الداخلي بلمسات ريشته.
ولم تغب المرأة عن لوحات القضماني فهي على حد تعبيره أساس 
ألي عمل فني منطلقاً من المثل المكسيكي الذي يقول »البيوت ال تبنى 
من  تجسده  ما  بكل  بلوحاته  المرأة  فحضرت  بالنسا«،  إنما  بالرمال 

معاني الجمال واألمومة والقوة واالنتماء.
فكرتها  يستمد  لكنه  اللحظة  وليدة  لقضماني  بالنسبة  واللوحة 
من المخزون الثقافي والبصري الذي يعطي خصوصية تميز العمل 
الفني، الفتاً إلى أن اإلبداع يولد من المعاناة ولكن الفنان يحتاج إلى 

الدعم والتشجيع واقتناء أعماله ليستمر بالعطاء.
وهو   1950 عام  قنوات  مواليد  من  القضماني  أن  إلى  يشار 
عام  التصوير  قسم  دمشق  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  خريج 
شارك في  بالسويداء  الجميلة  الفنون  كلية  في  ومحاضر   1977
معارض عدة لوزارة الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين وأعماله 
)سانا( مقتناة في دول عربية وأجنبية عدة. 

رحيل �لفنان �لت�شكيلّي �شالح 

�لأطر�ض

عن عمر ناهز 75 عاماً غّيب الموت الفنان التشكيلي المقدسي 
صالح األطرش 1945 – 2020. 

وزارة الثقافة الفلسطينية نعت الراحل الذي توفي في القدس 
المحتلة، وقالت في بيان إن غياب األطرش »يعد خسارة للثقافة 
من  الراحل  أبدع  التي  التشكيلية  الفنية  وللحركة  الفلسطينية 

خاللها في تقديم القدس وتفاصيل الحياة اليومية فيها«.
وتمثل أعمال األطرش الخاصة عن القدس »محطة من محطات 
مواجهة االحتالل في تهويد القدس وتزوير معالمها وشواهدها 

التاريخية العربية الفلسطينية«، وفق بيان الوزارة. 
وترك لنا الراحل العديد من األعمال الفنية التي كّرسها دفاعاً 

عن القدس وتاريخها وحكاية الناس فيها.
يذكر أن الفنان صالح األطرش درس اللغة العربية في جامعة 
القاهرة وعمل مسؤوالً لدائرة الفنون في جامعة القدس المفتوحة 
في محافظة العاصمة/ القدس، وحصل على جائزة أفضل فنان 

تشكيلي في »مهرجان زهرة المدائن الثالث« عام 2011.
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االأعمال الم�سرّية كم وهروب اإلى المجهول وفر�ض البطل االأ�سطورة!

مطالبًا االإعالم الفل�سطينّي..

المطران عطا اهلل حنا:»حار�ض القد�ض« يبرز الوجه الحقيقّي للم�سيحّية الم�سرقّية

{ جهاد أيوب
وقد  مشتركة،  العام  هذا  العربية  الدراما  أمراض 
الخطاب  خــالل  من  العربي  الشارع  ــدت  وّح تكون 
واألهم  المعلومة،  تقديم  في  والتسطيح  الساذج، 
وقعت  ما  وهذا  الكوميديا،  حجة  تحت  التهريج  هو 
تزال  ال  األخيرة  وهذه  المصرية.  الدراما  أيضاً  فيه 
كانت  لو  كما  الهوية  ملعب  عن  البحث  في  ــدة  راك
ناسية تاريخها، والقائمون عليها يبحثون عن البطل 
األسطورة القادم من وهم خارج تاريخهم ويفرضونه 
المصري  الــواقــع  عــن  الــنــاس  يلهون  لربما  فــرضــاً 
حال  عن  ناهيك  واجتماعياً،  واقتصادياً  سياسياً 
الفن في مصر بمختلف أحواله خاصة الغنائي منه، 

والذي عاد إلى ما قبل تجربة الرائدة أم كلثوم!
فهي  تقنياته  وفهم  الصوت،  مشاكل  مسألة  وأما 
كذلك  وتصيب  المصرية  السينما  في  مزمنة  مشكلة 
الدراما التلفزيونية، والمكياج النافر هو سمة بطالت 
الدراما التلفزيونية في مصر )فتكون ذاهبة إلى النوم 
منذ  نهضت  قد  كانت  إذا  نعرف  وال  مكياجها،  بكامل 
قليل أو مقبلة إلينا هكذا من حلم جعلها تتزّين له وال 

تنام(.
}  األعمال

الدراما  في  ذاته  هو  المصرية  الدراما  تعانية  ما 
المشاهد،  وسلق  العمل،  استسهال  أي  اللبنانية، 
األعمال  غالبية  تتطلب  ال  لذلك  موجودون،  ونحن 
خارج  تكون  أن  على  مصرة  وهي  النقد،  المصرية 
تشبه  ال  ومتفرقة  والمحلية،  العربية  ــرة  ــدائ ال
مجتمعها، ومعتقدة على أن شهرة النجم »ما تبقى« 
تحدد النجاح، وكثرة أخبار شجارات الممثلين تقطف 
حوارية  ثرثرات  نجد  العرض  وحين  أيضاً،  النجاح 
مملة، ولو أخذت هذا الحوار من ذاك العمل ووضعته 
ال  لكونها  الفرق،  أحد  يالحظ  فلن  ثانية  أعمال  في 
أن  والغريب  أكثر،  ال  ثرثرات  حشو  بل  العمل  تخدم 
غالبية الحوارات اعتمدت على المفردات الشوارعّية 
وبين  المتعلمين  وعند  القصور  في  حتى  بفجاجة 
حال  كما  معمم  شبه  المستوى  هذا  وكأن  المثقفين، 

األغنية اليوم مع أن مصر ليست هكذا!
أما مسألة غياب النطق السليم، وعدم فهم كلمات 
غالبية النجوم الشباب يعني أن المعاهد الفنية في 
هؤالء  كل  حال  في  كبير  تعليمي  بخلل  مصابة  مصر 
التمثيل  إلى  ُجلبوا  إذا  وإما  منها،  تخّرجوا  الشباب 
في  المصيبة  يعني  فهذا  العامة  العالقات  باب  من 
الذي  المرض  لهذا  ثالث  وال  المصريين  المخرجين 

أصيبت به الدراما المصرية منذ سنوات!
أن  يجب  كلمة  بــأي  ننطق  حينما  جماعة  يــا 
مخارج  من  بد  ال  نطقت  وإن  نطقها،  قبل  نستوعبها 
فناً،  ليس  وهذا  بالعاهة.  وقعنا  وإال  سليمة  حروف 
ويجب أن ُيعاد المشهد عشرات المرات حتى نحصل 
ان  الحظناه  ــا  وم ــه،  ب مقتنعين  شبة  مشهد  على 
المشكلة تكبر، وتصبح معضلة، وحجة السرعة في 
الكالم يعني شطارة فهذا في فن التمثيل غباء درامي 

وقلة دراية في عالم التمثيل!

{ الغياب
فن  مــن  الكثير  فيها  مصرياً  درامــيــاً  عمالً    23
المجهول،  إلى  وتهرول  لألسف،  بالفن  االستخفاف 
وال تزال تبحث عن هوية جديدة كما لو كانت تصّر أن 

تبتعد عن تاريخها المميز!
وتعاني الدراما المصرية من غياب النجوم الكبار 
إال ما ندر، وتسعى إلى صناعة نجومها الجدد خاصة 
األخيرة  السنوات  في  ممثالً   120 من  أكثر  موت  بعد 
في  تأخرت  هي  للبطل،  مساند  ونجم  أول  صف  بين 
ولكنها  كماً،  أنتجت  مهما  بالركود  أصابها  وهذا  ذلك 
فأكثر  المشكلة  أن تكشف عن هذه  العام أصرت  هذا 
الحياة  فارقوا  قد  الثاني  الصف  من  فنان  مئة  من 
خالل السنوات الخمس األخيرة، وهذه النجوم كانت 
الشيخوخة،  دخل  الذي  النجم  للبطل  فاعلة  سنيدة 
عادل  حال  كما  العمل  »يشيل«  أن  بمقدوره  يعد  ولم 
وسميحة  الجندي  ونادية  عبيد  ونبيلة  ويسرا  إمام 
وإلهام  الفخراني،  ويحيى  غانم،  وسمير  أيــوب، 

شاهين...
الدراما  أنقذت  الخليجية  السوق  إن  ُيقال  والحق 
لهذا  ربما  األعمال،  غالبية  اشترت  بحيث  المصرية 
وأغرقت  الكيف،  حساب  على  كماً  كانت  السبب 
وتسطيح  التهريجي،  واألداء  الفكرية،  بالسذاجة 
من  واإلكــثــار  المحروسة،  ومجتمع  الناس  قضايا 
غالبية  أن  إلى  اإلشــارة  مع  والثأر،  الميراث  مشاكل 
األعمال اعتمدت اإلضاءة المسرحية في مشاهد بعز 
الليل من  النهار، ولم يعد في العمل المصري معرفة 
الكهرباء مقطوعة هناك كما  أن ال تكون  نأمل  النهار، 

حال لبنان، ويعيشون على ضوء الشمعة.
مشاهدة  وحصد  ولكن،  األنضج  هو  »االختيار« 
الخارق  البطل  على  اعتماده  رغم  مصر،  في  أولــى 
اإلرهابي  عن  وحقيقية  وطنية  القصة  األسطوري، 
الــدرامــا  ــل  أج مــن  مبالغات  مــع  عشماوي  هــشــام 
هوليوود،  أفــالم  لمشاهد  تقليد  عابه  والتشويق، 
والمجمعة استنساخاً مربكاً ومضحكاً عند العارفين! 
النص خطابي مباشر في غالبيته مع مشاهد مكثفة 
الصدى  بشطارة  دوره  لعب  وقد  كرارة،  أمير  للممثل 
مهما  سيستقبلونه  مصر  في  الناس  أن  عرف  الذي 
دوراً  تلعب  العاطفة  وهنا  حدث،  ما  هذا  وفعالً  كان، 

كبيراً، لذلك ال قيمة للنقد أو لتقديم وجبة فنية غنية!
وسير  كتب  في  ومطروحة  جيدة  قصة  »النهاية« 
اإلرهــابــي  الــكــيــان  زوال  فــكــرة  فــي  خــاصــة  دينية 
 2120 عــام  إلــى  والتطّرق  »إسرائيل«،  المغتصب 
البشر  طبيعة  على  وتأثيرها  التكنولوجيا  ودخول 
شد المتابع، واستطاع المؤلف سمير عاطف أن يكثف 
ظهر  الذي  التنفيذ  في  تكمن  والمشكلة  األحداث،  في 
بطريقة سريعة، واإلخراج لم يواكب الفكرة في صنع 
المستقبلية  المرحلة  تلك  تواكب  أو  فانتازيا  مشاهد 

التي تحدثوا عنها من خالل عالم الخيال!
مغايرة  حالة  تتطلب  الممثلين  إدارة  أن  كما 
قدمت  العربية  األعمال  غالبية  كل  على  ومختلفة... 
اإلخــراج  بسوء  أو  بالنص،  إمــا  تاهت  جيدة  فكرة 
طبيعة  مــع  تنسجم  ال  التي  ــوارات  ــح ال وســذاجــة 

الحدوتة وبالتحديد في الدراما المصرية!
تنتهي  وبسيطة  ساذجة،  فكرة  تانية«  »فرصة 
وكذلك  متكررة،  الــحــوارات  أن  وتشعر  بحلقتين، 
المشاهد لزوم ليست الزمة وسلق بسلق، والعجيب 
أن شهر رمضان انتهى وال يزال هذا العمل يفتح خطاً 
درامياً جديداً خارج األبعاد الدرامية خارج القيمة أو 
بعد  ما  واألغرب  دحشاً«.  »مدحوشة  يعني  األهمية، 
استرجاع  دقائق  عشر  من  أكثر  العشرين  الحلقة 
صناعة  أجل  من  األولى  الحلقات  من  قديمة  لمشاهد 
والعجن  اللت  جائزة  ينال  عمل  يعني  كاملة،  حلقة 

بامتياز!
تحتاج  والبطولة  مقنعة،  غير  صبري  وياسمين 
إلى ثبات ولم يعد الجمال كافياً، ومنذ الحلقة األولى 

تنطق اسم البطل »زياد » بـ »ِزيد«!
اما أحمد مجدي )زياد( وجه قريب، ولكنه يتطلب 
يؤديها،  التي  الشخصية  تتضح  حتى  أكثر  التدريب 
كانت  إليها  استمعت  ســذاجــة  الــحــوارات  وأكــثــر 
تم  حينما  إلبنتهم  صبري  ياسمين  عائلة  مواجهة 
عائلة  وال  رادع  ال  بنات  قدم  العمل  فعلتها!  اكتشاف 
غير  ومشاهد  سلطة،  وال  عائلة  ال  زمن  إليها،  يعودن 
مقنعة، ومنفذة بسرعة وتطويل عجيب مع أن نهاية 

الحبكة واضحة.
»الفتوة« عمل يكّرر فيه ياسر جالل البطل المطلق، 
ورغم أنه فصل على قياسه، لكنه من األعمال الجميلة 
ومحمد  بدر  نجالء  خاصة  وتمثيالً  وإخــراجــاً  نصاً 
عبد  غادة  مع  المعز«  »سلطانة  نجد  بينما  الخولي، 
الرزاق لم تتمكن أن تقنعنا )اوفر بالشكل والمضمون 
والصراخ والمكياج(، والمؤلف والمخرج محمد بكير 
عمالً  قــدم  لكونه  ــادة،  غ حضور  إثبات  يستطع  لم 

يشوه الحارة المصرية أكثر!
»لعبة النسيان« ال تفهم مفردات غالبية الممثلين 
آنفاً  ذكرنا  كما  وهــذه  المبرر،  غير  النطق  لسرعة 
تخرج  رغم  الجدد  المصريين  النجوم  كل  معضلة 
بعضهم من المعاهد، ربما يعلمونهم الصراخ ال النطق 
الصوت  عبر  التمثيل  كيفية  يعلمونه  وال  السليم، 
واعياً  أكثر نطقاً  الجداوي كانت  والنفس، فقط رجاء 
أكثر  األيمائية  وحركاتها  وللتمثيل،  للدور  ومدركة 
وضوحاً رغم العمر، وهذا تعلمته من عملها مع جيل 

رحل من الكبار، وكانت رائعة!
تاني  و«نحب  »الصندوق«،  وفي  جدو«  يا  أنا  »يا 
ليه«، و«رجالة البيت«، و«سكر زيادة« تهريج، تعمد 
وافتعال  التمثيل،  في  تصُنع  جدوى،  دون  االضحاك 
المشاهد، وتطويل، وحوارات غير مجدية في حدوثة 

بسيطة من أجل 30 حلقة !
لو  جيدة  فنية  إمكانات  عن  كشف  عيان«  »شاهد 
البطل  تضخيم  خــارج  مدروسة  فرصة  لها  اتيحت 
وخــارج  المصرية،  الــدرامــا  تعانية  الــذي  الــخــارق 
لكانت  وللمشاهد  للفكرة  التنفيذي  االستيعاب  عدم 
النتيجة مغايرة في ظل هذا االنتاج الضخم، والبطل 
أنه  مع  موفقاً  يكن  لم  الردار  حسن  أيضاً  األسطوري 

من الوجوه الجيدة...
وإصــرار  »البرنس«  على  ينطبق  ذاتــه  والمنوال 
محمد رمضان على أن يكون الغلبان المنتقم واألقوى، 
والمعتمد على المفردات السوقّية والشوارعّية بحجة 

كهذه هي الحارة الشعبية المصرية!
شخصية  في  التركيز  إلى  يحتاج  رمضان  محمد 
األدوار  في  نفضة  ثم  ومن  المتابعة،  قرر  إذا  الممثل 
فتكرار  منها،  الدراما  تخرجه  ان  قبل  سيلعبها  التي 
لصالحه،  ليس  األقنعة  اختلفت  مهما  الواحد  الدور 
كلماته  من  فكثير  مفرداته  نطق  يحسن  أن  واألهــم 
إلى  يحتاج  مفهومة،  وغير  واضحة  غير  وحواراته 
عن  تختلف  الدراما  أن  وإفهامه  اللفظي،  التدريب 
والــذي  العجائبي  الزمن  هــذا  غناء  خاصة  الغناء 

يمارسه هو!
وال شك في أن الممثلة سلوى عثمان لعبت مشهداً 
ــا،  أوالده جريمة  كشفت  حينما  مهماً  يتيماً  ــداً  واح
وباقي مشاهدها تكملة عدد، ونلفت إلى تمّيز روجينا 
البطل  ألن  كبيرة  متابعة  حصد  العمل  نعم  ونــور... 
حالة إشكالية، ولكنه من الناحية الفنية وقع في كثير 
من األخطاء اإلخراجّية، ونفذت مشاهده بطريقة سلق 
الموقف والوقت من أجل العرض، ولم يأخذ حقه في 
التنفيذ،  بسرعة  وشعرنا  التصوير،  وفي  الكتابة 

والعمل بما حمل ينتهي بخمس حلقات فقط!
على  اعتمدت  المصرية  الكوميدية  األعمال  غالبية 
نجوم من فراغ الحضور، وهدفها افتعال التهريج ومن 
ثم التمثيل، واالضحاك بالقوة، ونختم مع »فالنتينو« 
الذي قدم مجموعة شباب تبشر بالحضور المقبل في 
فيه،  المبالغ  األداء  شوهها  جميلة،  كوميدية  قصة 
غالبية  على  وزع  عادل  بشكل  مكتوباً  النص  ونجد 

المشاركين!
لها  ُيحسب  دوراً  قّدمت  العزيز  عبد  دالل  الفنانة 
الكوميدي  وحضور  الكوميديا،  وأتقنت  غياب  بعد 
قوياً،  كان  الميرغني  حمدي  بثقة  المقبل  المصري 
الفت  األبياري  طارق  الشاب  وكذلك  له،  والمستقبل 
يُعد  فلم  إمــام  عــادل  القدير  حضور  أما  وحــاضــر... 

ممكناً في بطولة مطلقة...!

ملهم الصالح ـ دمشق
عطا فرحات ـ الجوالن المحتل

غياب مسلسل »حارس القدس« عن الفضائّيات 
الحالي  الرمضاني  الموسم  فــي  الفلسطينية 
االستفهام  عــالمــات  مــن  الكثير  يثير   ،)2020(
مجهول  يزال  وال  والشجب،  واالستنكار  والتعّجب 
موازنات،  انحسار  سياسية،  )مواقف  األسباب: 
حسابات ضيقة(، العمل الذي يروي سيرة مطران 
كبوجي«  »إيــالريــون  المقاوم:  المطران  القدس، 
يوسف(،  م.  )حسن  كتابة:   ،)2017  –  1922(
إخراج: )باسل الخطيب(، إنتاج: المؤسسة العامة 
بطولة  سورية،  والتلفزيوني/  اإلذاعــيّ  لإلنتاج 
صباح  عساف،  )رشيد  السورية:  الدراما  نجوم 
أمل  صبري،  سليم  الجزائري،  سامية  الجزائري، 

عرفة(.

فلسطينة  صحافية  أقـــــالماً  ــع  دف مــا  ــو  وه
الفضائيات  على  القائمين  لتهاجم  معارضة 
الفلسطيني  )التلفزيون  وبخاصة  الفلسطينية، 
والتطبيع  بالعمالة  وتتهمهم  بــل  الــرســمــي(، 
بدورها  القــرن«،  »صـــفقة  مواجهة  في  والتخاذل 
أي  الفلسطينية  الرسمية  المؤسسة  تقدم  لــم 

تبرير.
وفي تعليق لـ »البناء« صّرح المطران »عطا الله 
األرثوذكس  للروم  سبسطية  أساقفة  رئيس  حنا« 
لم  لماذا  إدراك  أو  لدّي،  حقيقية  إجابة  »ال  عاتباً: 
تعرض المحطات الفلسطينية »حارس القدس«؟! 
الحقيقي  الــوطــنــي  ــه  ــوج ال يــبــرز  ـــذي  ال الــعــمــل 
كثيرون  يسعى  الــتــي  المشرقية،  للمسيحية 
معيناً،  لوناً  الفلسطينة  القضية  وإعطاء  لطمسها، 
الفلسطينية بالنسبة  أمر مرفوض، فالقضية  وهذا 
لنا قضية مسيحية كما هي قضية إسالمية عربية 

إنسانية.
جاز  مــا   )إذا  المسيحي  البعد  مــن  وانــطــالقــاً 
هذا  وفي  فلسطين  في  كمسيحيين  نحن  التعبير(، 
الحقيقي  الوطني  الوجه  بإبراز  معنيون  المشرق 
أوطاننا،  في  أقلّيات  لسنا  المشرقية،  للمسيحية 
ولسنا جاليات، ولسنا ضيوفاً عند أحد، بل مكّون 
العربي،  والمشرق  ــة،  األم مكونات  من  أساسي 
وأعتقد  وبالدنا،  أرضنا  من  انطلقت  فالمسيحية 
إبــراز  األساسية  العمل  هــذا  ومهمة  رسالة  بــأن 
الحضور  وعــراقــة  المسيح،  )عــراقــة  البعد:  هــذا 

المسيحي في هذا المشرق(.
وطني  عظيم،  سوري  إنجاز  القدس«:  »حارس 
شخصية  سيرة  يــروي  تاريخي،  إنساني  قومي 
سورية  بــأنــهــا:  نصفها  عــربــيــة،  قومية  دينية 
»حلب«،  من  فهو  نفسه،  الوقت  في  فلسطينية 
ويفتخر بانتمائه لسورية، كما يفتخر بأنه مقدسي  

لقاءاتنا في روما  أحد  قاله لي في  ما  الهوى، )هذا 
قبيل وفاته بأشهر(.

كبير  بشكل  فلسطين  فــي  مشاهد  المسلسل 
وواسع، بل وكاسح، سواٌء عبر القنوات السورية، 
كلمة  يقول  من  لكل  الميادين،  تقديرنا  قناة  أو 
زمن  التطبيع،  زمن  ــرديء؛  ال الزمن  هذا  في  حق 
هذه  إلى  بحاجة  نحن  كم  التخاذل،  زمن  التآمر، 
كبوجي( وغيره  )المطران  يجسدها  التي  النماذج 
فلسطين  أجــل  من  والمجاهدين  المكافحين  من 
عربية  قناة  أي  فإن  وبالتالي  العادلة،  وقضيتها 
أو فلسطينية تعرض هذا العمل إنما تلقى شرفاً ما 

بعده شرف.
اإلعـــالم  نذّكــــر  منـــبركم  وعــبــر  وعــلــيــه؛ 
فاته،  مــا  بــاســتــدراك  ونطالبه  بــل  الفلسطيني 
أقرب  في  شاشاته  على  القدس«  »حارس  وعرض 

فرصة تتاح.
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- �أعمال تعتمد على ثرثر�ت حو�رّية وفن �ل�شتخفاف 

و�لبحث عن �لنطق �ل�شليم

- �إ�شكالّية في معاهد �لتمثيل ونقل �لكالم �ل�شو�رعّي 

بفجاجته �إلى �ل�شا�شة!



11ريا�سة / ت�سلية
»يويفا« ياأمل اإنهاء دوري الأبطال 

في اأواخر �شهر اآب المقبل

لعبة منتخب اأميركا بكرة القدم رابينو:

اأحلم برئا�شة اأميركا وترامب »عن�شري«

ممنوع العناق والأحتفالت بالأهداف

خطة ال�شين ل�شتئناف الدوري الكروّي 
القدم  لكرة  الصيني  ال��دوري  سيفرض 
المحتفلين  الالعبين  ع��ن��اق  على  ح��ظ��راً 
بتسجيل األهداف، وعلى حضور الجماهير، 
تفشي  إثر  المعلقة  منافساته  إط��الق  بعد 
تقارير  أشارت  ما  بحسب  كورونا،  فيروس 

صحفية. 
إط��الق  إل��ى  الصيني  ال���دوري  ويطمح 
تموز،  مطلع  أو  حزيران  نهاية  مع  موسمه 
المحليون  القدم  ك��رة  مسؤولو  رس��م  فيما 
خطة مفصلة للحفاظ على صحة الالعبين. 
القدم  ل��ك��رة  الصيني  االت��ح��اد  وأب���دى 
من  كل  في  ال��دوري  عودة  بطريقة  اهتماماً 
استؤنفت  حيث  وألمانيا،  الجنوبية  كوريا 
من  الكبيرة  المخاوف  برغم  البطولة  هناك 

إعادة تفشي الفيروس. 
دون  الصيني  الدوري  مباريات  وستقام 
تدريجاً،  بدخولها  السماح  قبل  جماهير، 

بحسب ما ذكرت وسائل إعالم رسمية. 
االبتعاد  المتفرجين  على  بعدها  يتعين 
بحسب  األق���ل،  على  واح���د  متر  لمسافة 

صحيفة »بيجينغ يوث دايلي«، فيما يبتعد 
البدالء أيضاً عن بعضهم البعض مع وجوب 

ارتدائهم كمامات. 
ستلغي  ذلك،  عن  »فضالً  التقرير:  وأشار 
بين  والمصافحة  األطفال  حضور  الرابطة 
وباقي  الجماعية،  وال��ص��ور  الفريقين، 

األنشطة«. 
المصورين  منطقة  أن  التقرير  وت��اب��ع 
المرمى  وراء  بمنطقة  مختصرة  ستكون 
والخط الجانبي، »وبعد تسجيل األهداف ال 
وسيتم  والمعانقة،  التجمع  لالعبين  يسمح 
بالتصفيق«.  االح��ت��ف��االت  ك��ل  اس��ت��ب��دال 
إل��ى م��واف��ق��ة  المنظمين  خ��ط��ط  وت��ح��ت��اج 
وكان  القدم.  كرة  موسم  النطالق  حكومية 
الدوري الصيني من المقرر أن ينطلق في 22 
الفيروس  ضحايا  أول  أصبح  لكنه  شباط، 
إلى أجل غير مسمى  الرياضية بعد تأجيله 
القدم  كرة  أن  إال   ،2020 الثاني  كانون  في 
إعالن  بعد  بطوالتها  الطالق  تتجه  الصينية 

السلطات كبح العدوى المحلية.

حرب مالية داخلّية في اأروقة ال�شالم زغرتا!

الفر�شة الأخيرة اأمام مان�ش�شتر �شيتي

للنجاة من عقوبة »الحرمان الأوروبّي«

الحكمان الدوليان خورا�شنجيان ورعد

ي�شاركان في محا�شرات حول التايكوندو

نوير يجّدد عقده مع البايرن حتى 2023

أّكد السلوفيني، ألكسندر تشيفيرين، رئيس 
أمس  »يويفا«  القدم  لكرة  األوروب��ي  االتحاد 
إنهاء  في  يأمل  القاري  االتحاد  أن  األرب��ع��اء، 
مسابقة دوري أبطال أوروبا في نهاية شهر آب 

المقبل. 
لصحيفة  ح��دي��ث  ف��ي  تشيفيرين  وق���ال 
سؤاله  لدى  البرتغالية  الرياضية  »ريكورد« 
ع��ن ال��ت��اري��خ األق��ص��ى إلن��ه��اء م��وس��م دوري 
الماضي  آذار  منتصف  منذ  المعلق  األب��ط��ال 
بسبب فيروس كورونا المستجد: »خطتنا هي 
استكماله بنهاية آب« وأضاف: »ال نعرف أبدا 

ما يمكن أن يحدث، ولكن يبدو أن األمور بدأت 
تهدأ«. 

وتابع: »80 بالمئة من البطوالت األوروبية 
مباريات  إقامة  لعدم  سبباً  أرى  ال  ستستأنف. 

دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي«. 
االتحاد  ذكره  الذي  السيناريو  هذا  ويفرض 
رسمياً،  تأكيده  يتم  لم  ولكن  سابقاً،  األوروبي 
في  األوروب��ي��ة  المسابقات  استئناف  يفرض 

أوائل آب، بعد انتهاء البطوالت المحلية. 
الثالث  اقترح  أن  األوروب��ي  لالتحاد  وسبق 
الدوريات  إلنهاء  محتمل  نهائي  كموعد  آب  من 

المحلية، وذلك خالل اجتماعات مع االتحادات 
نيسان  نهاية  ف��ي  ل��وائ��ه  تحت  المنضوية 
الماضي وأكد تشيفيرين للصحيفة البرتغالية 
العالمية  الحرب  بعد  تتغير  »لم  القدم  كرة  أن 
فيروس  بسبب  تتغير  ولن  األول��ى  أو  الثانية 
بأن  مقتنع  أن��ه  مضيفاً  المستجد«،  كورونا 
نهائيات كأس أوروبا »يورو 2020«، المؤجلة 

لمدة عام واحد، سيتم خوضها العام المقبل. 
صحيفة  نشرتها  أخ����رى،  مقابلة  وف���ي 
قال  ال��م��رة،  ه��ذه  البريطانية  »ال��غ��اردي��ان« 
المشجعين  أن  من  أيضاً  واثق  إنه  تشيفيرين 

س��ي��ع��ودون إل��ى ال��م��الع��ب ق��ري��ب��اً، ف��ي وقت 
استئناف  المحلية  البطوالت  أغلب  فيه  تعتزم 
أي  انتشار  لتجّنب  جمهور،  بدون  المنافسات 

عدوى. 
وتوقفت مسابقات األندية المحلية والقارية 
آذار  منتصف  منذ  أوروب���ا  أن��ح��اء  جميع  ف��ي 
الذي  »كوفيد19-«  فيروس  بسبب  الماضي 
أوروبا  كأس  نهائيات  تأجيل  في  أيضاً  تسبب 
2020 من هذا الصيف إلى صيف العام المقبل 

.)2021(

لكرة  العالم  كأس  نجمة  تستبعد  لم 
االنتقادات  صاحبة  رابينو  ميغان  القدم 
دون��ال��د  األم��ي��رك��ي  للرئيس  المتتالية 
في  الرئاسي  للمنصب  ترّشحها  ترامب 

بالدها في أحد األيام. 
قناة  م��ع  مقابلة  م��ن  مقتطفات  وف��ي 
وصفت  مؤخراً  نشرت  في«  تي  »فايس 
ب�«القومي  األم��ي��رك��ي  الرئيس  رابينو 
لم  سياساته  أن  معتبرة  األب��ي��ض«، 

األميركيين.  تساعد 
لدينا  أن  الواضح  »من  رابينو  وقالت 
األبيض،  البيت  في  أبيض  قومياً  اآلن 
وأدى تنامي الكراهية واستبعاد اآلخرين 
في البالد إلى مزيد من الخالف بين الناس 

ومزيد من اليأس والقلق والخوف«. 
وأشارت الالعبة المتألقة خالل تتويج 
العالم  ك��أس  بلقب  األميركي  المنتخب 
العرقية  األقليات  دمج  أن  إلى   2019
في  التقّدم  مفتاح  سيكون  وال��س��ي��دات 

البالد.
صوتاً  ع��ام��اً(   34( رابينو  وشّكلت   
النساء،  حقوق  عن  الدفاع  في  صارخاً 
أثناء  الركوع  احتجاجات  في  وشاركت 
على  احتجاجاً  الوطني  النشيد  ع��زف 
كرة  العب  غرار  على  العنصري،  التمييز 

القدم األميركي كولن كابرنيك. 
إلى  النزول  في  تفكر  كانت  إذا  وعما 

بإمكانية  رابينو  أقرت  الرئاسي،  السباق 
تماماً،  الباب  أغلق  »ال  األمر  هذا  حصول 
لكن األمر يبدو غريباً«. وقالت إن وظيفتها 

الحلم ستكون »الرئاسة، بالطبع«. 
وأضافت أفضل العبة في العالم للعام 
بذلك  سأقوم  كنت  »إذا  ضاحكة:   2019
فأنا أريد أكبر مركز«، مضيفة أنها تفضل 

»اختيار أشخاص أذكى وأكثر أهلية«. 
للمرشح  ال��داع��م��ة  رابينو  وتابعت 
أنا  أق���ول  »ال  ب��اي��دن  ج��و  الديمقراطي 
الرئيسة، بل ربما  األذكى، يجب أن أكون 
منصب  ألي  اإلطالق  على  مؤهلة  غير  أنا 
التواضع،  من  القليل  لدي  لكن  حكومي، 
حيث يمكن أن أكون على غرار أنت أذكى 

قم بذلك«. 
مونديال  قبل  توقعت  رابينو  وكانت 
فرنسا 2019 أنها لن توافق مع زميالتها 
االبيض  للبيت  التقليدية  الدعوة  على 
إلى  ت��رام��ب  دف��ع  مما  تتويجها،  بحال 
أن  قبل  تفوز  أن  ميغان  »على  التغريد 
تتحدث«، وقد وّفت بوعدها بعد أسابيع 

قليلة رافضة الزيارة. 
معركة  أخ��ي��را  راب���ينو  وخ��س��رت 
صراعهن  ف���ي  زميالتها  م��ع  قضائية 
من  ال��ق��دم  لكرة  األم��ي��رك��ي  االت��ح��اد  م��ع 
مع  الرواتب  صعيد  على  المساواة  أجل 

الرجال. منتخب 

بأنه  الجعيتاني،  بدوي  النادي،  في  اإلدارية  الهيئة  عضو  زغرتا،  السالم  لنادي  بيان  وصف 
»مستفيد من منصبه«، قائالً إن عالقاته مع اتحاد الكرة لبيعه تذاكر السفر للفريق واالتحاد. 

وكان الجعيتاني قد استنكر السياسة المالية للنادي، حيث وصف في تصريحات صحفية إدارة 
السالم ب�«عصابة النهب واالحتيال«. 

وأضاف بيان السالم زغرتا أن الجعيتاني، عضو إداري منذ العام 2006، ولم يدفع ليرة واحدة 
أنه  حيث  للجعيتاني،  المالية  المشاكل  مسؤولية  السالم  بيان  وحّمل  يستفيد.  كان  بل  للنادي، 

عضو في اإلدارة، باإلضافة إلى تخلف كل الشركات الداعمة عن تسديد مستحقات النادي.
 وأضاف السالم أنه سدد للجعيتاني، أكثر من 400 ألف دوالر، مقابل شراء تذاكر السفر لالعبين 
األجانب والمباريات القارية، دون إجراء أي مناقصة، وذلك احتراما لكونه عضواً إدارياً، وما تبقى 

من حساب له في ذمة النادي يساوي أقل من 10%. 
وأكد البيان أن إدارة السالم، سترفع دعوى قدح وذم بحق الجعيتاني، الذي تقدم باستقالته 

الحقا.

حددت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي »كاس« الفترة ما بين الثامن والعاشر من شهر حزيران 
المقبل للنظر في عقوبة مانشستر سيتي لعامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف. 

سيتي  مانشستر  نادي  استئناف  في  للنظر  أخيراً  موعداً  المقبل  حزيران  من  العاشر  وسيكون 
اإلنكليزي لكرة القدم، ضد قرار حرمان الفريق من المشاركة في البطوالت األوروبية. ويتعين الفصل 

في هذه القضية قبل موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل. 
وكان االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« قد حظر مشاركة المان سيتي في دوري أبطال أوروبا 
لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو، بعد الكشف عن مبالغة النادي اإلنكليزي في قيمة إيرادات 

الرعاية بين عامي 2012 و2016.
باتخاذ  القدم  لكرة  األوروب��ي  االتحاد  كذلك  واتهم  المزاعم  هذه  بشدة  اإلنكليزي  النادي  وينفي   
قراره قبل بدء التحقيق والتأكد من تفاصيل ما حدث. واستأنف »السيتيزنز« ضد قرار اليويفا فور 

صدوره، في شباط الماضي.
من  األندية  منع  إلى   ،2011 العام  في  تنفيذها  بدأ  التي  النظيف  المالي  اللعب  قواعد  وتهدف   

الحصول على أموال بال حدود من اتفاقيات رعاية يتم تضخيمها مع مؤسسات تابعة للمالّك. 
ويعد تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة وميالن أبرز األندية التي تعّرضت لعقوبات مشابهة خالل 

السنوات الماضية. 
ويحتل السيتي حالياً وصافة ترتيب الدوري الممتاز المتوقف منذ 9 آذار الماضي بسبب جائحة 

فيروس كورونا، متأخراً بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر.

شارك المحاضر الدولي اللبناني ونائب رئيس لجنة حكام آسيا بالتايكواندو الماستر دانيال 
خوراسنجيان والحكم الدولي علي رعد في القاء محاضرة »اون الين« ضمن سلسلة محاضرات 
الكويتي للعبة الى  بعنوان »اللعبة في ظل انتشار وباء كورونا« بناء على كتاب أرسله االتحاد 

نظيره اللبناني الذي يرأسه الدكتور حبيب ظريفة . 
الدوليين  المحاضرين  من  ،عدد  ورعد  خوراسنجيان  جانب  الى  المحاضرات،  في  وش��ارك 

ومنهم: 
� المحاضر الدولي  محمد شعبان - رئيس لجنة المسابقات في االتحاد الدولي

- الدكتور  حسن كمال - نائب رئيس اللجنة الطبية في االتحاد الدولي ورئيس اللجنة الطبية 
في اللجنة االولمبية المصرية

- المحاضر القاري  يحي عالم - المدير الفني لمنتخبات الكويت
- الحكم الدولي  محمد بن جمال - عضو مجلس ادارة االتحاد البحريني و رئيس حكام الخليج 

في »البومسيه«.
- الحكم الدولي فرج الفضل - رئيس حكام الخليج والكويت وعضو لجنة حكام آسيا

- الحكم الدولي  وليد المرشاد - عضو اللجنة الفنية اآلسيوية ومدرب منتخب الكويت.
هذا، واقيمت  المحاضرات على مدى ثالثة ايام عبر تطبيق »زوم ان«.

وفاق  عدد المشاركين بين اداريين و مدربين و حكام و العبين الماية  و عشرين شخص حول 
العالم .

وخالل  خوراسنجيان.  الدولي  للمحاضر  المباريات  وقانون  التحكيم  محاضرة  وأُسندت 
هذه  من  استفادتهم  عن  وعبروا  كبير  بشكل  المحاضرين  مع  المشاركون  تفاعل   المحاضرات، 

الخطوة لناحية المعلومات والقوانين المتعلقة بلعبة التايكواندو. 

النادي،  الحارس مانويل نوير وّقع على عقد جديد مع  أن  األلماني  أعلن نادي  بايرن ميونيخ 
سيستمر بموجبه حتى 23 حزيران من العام 2023. 

من جهته، قال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي: »مانويل سعيد للغاية بتمديد 
عقده حتى 30 حزيران 2023. 

وأعتقد أن مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وهو قائدنا ونحن سعيدون بذلك«. 
وقد علق نوير: »أنا مرتاح جدا لوجودي في منزلي في بافاريا. بايرن ميونيخ أحد أفضل أندية 

كرة القدم في العالم«. الجدير ذكره، أن نوير انضم إلى البايرن في صيف العام 2011.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
أعلى قمة في البيرينه الفرنسية، جواهر 1 .

مؤرخ وجغرافي عربي رومي األصل 2 .
صّر، نلقي، مدينة أميركية 3 .

من شعوب أميركا الوسطى، أشارت باليد، للندبة 4 .
أضاء، خبر 5 .

جحيم، سيف، فني وهلك 6 .
يتبع، نومها العميق 7 .

جزيرة في شرق كندا باألطلسي 8 .
حب، جزيرة إيطالية، سيف سلس الخروج من الغمد 9 .

عبيد، دّللت، إحسان 10 .
يذل، يعبران 11 .

أبو الشعوب السامية، يطلب فعل األمر، عملة آسيوية 12 .

عمودياً: 
ضيافتهما  بكرم  إشتهرا  أس��ط��وري��ان  زوج���ان  1 .

وأصبحا رمزاً للحب الزوجي
مرفأ فلسطيني، جوابي 2 .

صات الضفدع، بلدة لبنانية، ذكر األفعى 3 .
من األنبياء، أداة إحدى حواسه 4 .

في العود، مقياس مساحة )بالجمع(، متشابهان 5 .
نهر في بوليفيا، أزلنا الرطوبة من الجلد 6 .

البحر، سيدات 7 .
لصق الجفن بالعين، عددا محاسن الميت، ظلم 8 .

منظم، رغبتم باألمر 9 .
صوت قوي، بدأ األمر، سقي 10 .

ماركة سيارات، خاصته، صنوبر 11 .
السورية  الحدود  على  لبنان  شرق  في  منخفض  12 .

بين جبلي المزار والشيخ
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
 ،435276189  ،217984635  ،896513724
 ،758142396  ،943768251  ،162359847

371895462  ،629431578  ،584627913
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( كامد اللوز، دا 2 ( ااالم، اكوادور 3 ( يا، يانا، يانس 
4 ( زرياب، داسها 5 ( رد، طاليس، مهن 6 ( سند، بافيان 
7 ( ابيت، زيادة 8 ( ار، اليمين 9 ( وقار، ني، امنح 10 ( 

تم، يال، برا 11 ( نسب، اليسار 12 ( نبي، نبيل، ام. 

عموديا:
1 ( كايزر سالوترن 2 ( االردن، رقم 3 ( ما، دا، ني 4 ( 
دمياط، باريس 5 ( ابابيل، لبن 6 ( الن، التينا 7 ( لكاديف، 
مي، اي 8 ( وو، اسيزي، بلل 9 ( زايس، ايناري 10 ( داهمنا، 

ماسا 11 ( دوناه، دين، ام 12 ( ارس، نية، حار.
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إلى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية 

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

لنكن مجتمعاً جديراً بالحياة...

{ السيد علي عبد اللطيف فضل الله*

ال يمكن أن يختلف اثنان على أّن ما وصلنا إليه في لبنان من أوضاع مترّدية هو بفعل 
فاعل وليس قضاء وقــدراً، بل إّن هذا الوضع المترّدي المزري على كّل المستويات 
االقتصادية والمالية واالجتماعية والمعيشية هو من نتاج الفساد والفاسدين، الذين 

أخلّوا بكّل المعايير الوطنية واألخالقية والقيَمية والدينية واإلنسانية. 
هي  العلل  علة  ألّن  ــى،  األول بالدرجة  يأتي  الــذي  السياسي  العامل  هناك  طبعاً... 
االنتفاعات  الكبار  فيه  يتبادل  الذي  العفن،  السياسي  النظام  هذا  وفي  السياسة  في 
الناس  تحكم  ثم  بينها  ما  في  تنّسق  وسلطة  مال  منظومة  من  والمكّون  والخدمات، 
العام، في ما يمكن تسميته منظومة  المال  الضعفاء وتأكل مواردهم فتسيطر على 

فساد هي األكثر وقاحة في العالم.
اليوم هناك فئة مستضعفة محكومة ُتسَحق وُتطَحن تحت عجالت الفساد ونتائجه. 
هذا هو الواقع الذي نعيشه. ثّم يأتي َمن يقول إّن هناك إنجازاً تاريخياً قد تحقق بإقرار 
خطة لخمس سنوات؟ حسناً... قد تكون الخطة جيدة، وقد نقول على األقّل صار لدينا 
خطة، لكن بقاء هذه الخطة مجّردة في العراء يستدعي السؤال فوراً عن قدرة الناس 
على التحّمل ريثما تكون الخطة قد أثمرت بعد خمس سنوات، هذا طبعاً إذا سارت على 
اليوم حول هذا األمر،  أّن الشكوك بدأت تحوم منذ  التنفيذ بشكل طبيعي، مع  سكة 
النقد  صندوق  مع  المفاوضات  انطالق  مع  واضحاً  ظهر  اللبناني  التعثّر  أّن  خاصة 
الدولي، حيث ذهبنا إلى هذه المفاوضات بآراء متعّددة وبحسابات وأرقام مختلفة...!

أّن الناس ال  سنعود بعد قليل إلى صندوق النقد، لكن ما يجب تأكيده مجّدداً هو 
يمكنها انتظار مفاعيل الخطة، ليس لخمس سنوات بل حتى ليوم غد. فالحاجة ماّسة 
إلى تحّرك سريع يقي المواطنين بغالبيتهم الكبيرة شرور اآلتي من األيام، خاصة 
أولئك الذين ال يعملون في األساس، وقد زاد عليهم اليوم عدد كبير من الذين فقدوا 
أعمالهم ووظائفهم بفعل األزمات المتالحقة، وآخرها أزمة »كورونا« وما رّتبته من 

شلل للحياة االقتصادية بكّل وجوهها.
الخطوة األولى المطلوبة اليوم هي كبح جماح الغالء، ووقف التالعب بلقمة عيش 
الفقراء، ومراقبة األسعار، خاصة أسعار السلع األساسية أو ما يسّمى »السلة الغذائية« 
التي ال يمكن االستغناء عنها، واتخاذ أقصى التدابير وأقسى العقوبات بحق المخالفين 
والمتالعبين والمحتكرين، من دون التوقف مطلقاً أمام كّل أنواع الحمايات الطائفية 
ملفات  في  الحمايات  هــذه  عن  ونسمعه  نــراه  ما  أّن  خاصة  والسياسية،  والمذهبية 
الفيول المغشوش، والتالعب بالعملة الوطنية، وارتكابات المصارف بحق المودعين 
الصغار والكبار والمقيمين والمغتربين، وغير ذلك من ملفات ينظر فيها القضاء ثم 
تأتي العرقلة واللفلفة من هنا وهناك...! هذه أمور ال تبشر بالخير وال تشجع على 
اإلطالق وال توحي أبداً أننا دخلنا كما قيل في مرحلة سياسية جديدة، بل تؤكد أننا ال 
نزال حيث نحن بل إننا ننزلق أكثر فأكثر إلى الهاوية، مما يزيد ويفاقم النقمة الشعبية 

على كّل األصعدة.
السكوت عن الفساد والفاسدين لم يعد جائزاً وال مقبوالً، ألّن السكوت في المرحلة 
الماضية جعل أركان المنظومة إياها يوِغلون في فسادهم وصفقاتهم التي كّونوا من 
المواطنين وعلى حساب  ثــروات طائلة وهائلة، وذلــك على حساب مجموع  خاللها 
عقلية  إلى  نعود  هذا  كّل  بعد  ثّم  الحضيض،  هذا  إلى  وصل  الــذي  الوطني  االقتصاد 
المحاصصة والتوازنات! مع محاوالت من هنا وهناك لتلميع صورة هذا الفاسد أو ذاك 
مّمن ارتكبوا الجريمة بحق الوطن والمواطن، وبدل أن تكون المشكلة هي مع هؤالء 

تحديداً نراهم يتصّدرون المشهد وينّظرون في كيف يجب أن يكون اإلصالح!؟       
أما اإلنجاز الحقيقي الذي يريده الناس فهو أن تتّم محاَسبة السارقين والمرتكبين، 
وأن يوضع هؤالء الواحد تلو اآلخر في السجون، وأن ال تبقى مسألة مواجهة الفساد 
كلمات نسمع صداها، ولكن ال نرى أثرها على مستوى الواقع. أين المحاكمات؟ أين 
القضاء؟ هو محكوم من السياسيين الذين يفّصلون القوانين على قياسهم وقياس 
مصالحهم، فإذا أخطأ أحد من الفقراء في قضية بسيطة فإّن القانون ُيطبَّق بشدة، 
ولكن إزاء أخطاء بل جرائم المحميّات السياسية وإزاء َمن سرق وَمن أفسد فال قضاء 

يتحرك وال َمن يتقاضون...!
المجرمين  مــع  الجريمة  فــي  ُيــشــارك  قضاء  هــو  بالسياسة  محكوماً  قضاء  إّن 
والفاسدين، وإّن طبقة سياسية تحمي كّل هؤالء المرتكبين هي طبقة سياسية ُمتّهمة 

يجب أن ُتحاكم. 
وبالعودة إلى صندوق النقد الدولي، فرغم شروطه االقتصادية والمالية، ومطالبته 
بتكريس انهيار العملة الوطنية، مما يؤّدي إلى المزيد من هذا الفقر المدقع، فإّن لصندوق 
النقد الدولي شروطاً سياسية ليس أقلها مراقبة عالقات لبنان وتتبُّع المقاومة، ألّن 
صندوق النقد يحمل سمات المشروع األميركي الذي يريد تركيع الناس وتجويعهم، 
ويريد إسقاط كّل الخيارات الوطنية. بينما نحن نحتاج الى حالة نهوض من قبل كّل 
هذا المجتمع، ال يمكن لنا أن نجوع وأن نسكت، وال يمكن إال أن نرفع الصوت ونقول 
إّن مجتمعاً ال ينبض بهذه الخيارات... خيارات المواجهة مع الفاسدين، ومجتمعاً ال 

يمتطي الخيار الذي يحفظ كرامة الناس هو مجتمع غير جدير بالحياة...

*رئيس لقاء الفكر العاملّي.

اآخر الكالم

دو�ش مجانّي بلهيب �أّيار

)تصوير: عباس سلمان(

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

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

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

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

وتجهيلنا؟ عن حجز حريتنا؟  #بدي_حقي

ُن ال�ص�ؤال ح�صْ

{ يكتبها الياس عشي

اللهّم نّجنا من ذّل السؤال،
وافتْح  رحمة،  قلوبهم  وامألْ  يومهم،  كفاف  الناس  أعِط  اللهّم 

عقولهم لتصل آهات المستضعفين إليهم ولو إيماًء!
قيل: وقفت امرأة بين يدي »قيس بن عبادة«، وقالت:

ـ أشكو إليك قلّة الجرذان في بيتي.
فقال لمن حوله:

ـ ما أحسَن هذه الكنايَة! امألوا بيتها خبزاً وسمناً.
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{ راما رشيدي
مع األيام األخيرة من شهر رمضان المبارك تفوح 
رائحة المعمول من بيوت وأحياء دمشق كأحد أبرز 
مظاهر االحتفال بقدوم العيد، حيث تحرص العديد 
من العائالت على صناعته في المنزل بينما يرغب 
ورغم  السوق  من  جاهزاً  بشرائه  منهم  البعُض 
ارتفاع أسعار مكّوناته إال أنه يبقى خيار السوريين 
كل  حشواته  اختالف  مع  العيد  لحلويات  األول 

حسب مقدرته المادية.
المعمول  إعداد  عيد  كل  في  اعتادوا  السوريون 
الجوز  أو  الحلبي  الفستق  أو  بالعجوة  المحشو 
والورد  والكباد  كالنارنج  المربيات  أنواع  بأحد  أو 
والغريبة  البرازق  جانب  الى  لتقديمه  والراحة 

التي اشتهر الدمشقيون بصناعتها ضمن الضيافة 
أصحاب  يتفنن  حين  في  المّرة  القهوة  جانب  إلى 
بهدف  عرضها  بطريقة  الحلويات  بيع  محال 
جذب االنتباه. وتتم صناعة المعمول وفق مراحل 
عديدة تبدأ من صنع العجينة وتقسيمها وتحضير 
الحشوة بمختلف أنواعها وتشكيل قطعة المعمول 
حسب الرغبة، وثم صفه في صواٍن تحضيراً لشيه 

في المرحلة األخيرة.
وليد  أبو  يوضح  المعمول  صنع  مراحل  وعن 
تبدأ  ــى  األول الخطوة  أن  حلويات  صناعة  معلم 
بالعجينة التي يتم صنعها من الطحين والسمنة 
والسكر والماء والخميرة، حيث يتم خلط السمنة 
ويتم  والخميرة  بالماء  السكر  وتذويب  والطحين 
لتصبح  قليالً  بالبراد  وتوضع  العجن  ذلك  بعد 

التقاليد  من  المعمول  صناعة  أن  مبيناً  جاهزة، 
المبرومة  جانب  إلــى  بالعيد  المرتبطة  القديمة 

والبقالوة وباقي أنواع الحلويات الشرقية.
وتتنوع حشوات المعمول حسب رغبة الزبون 
وفق ما يبين العامل علي إبراهيم وأبرزها الفستق 
الهند  وجوز  والنارنج  والعجوة  والجوز  الحلبي 
العجوة  معمول  على  العيد  في  الطلبات  وتكثر 
والقوالب  النقشات  وتختلف  الحلبي  والفستق 

حسب كل نكهة.

وحول طريقة تحضير الحشوات يشير العامل 
أسامة المصري إلى أنه يضاف إلى الحشوة القليل 
من السمن والماء والقطر وفي بعض األحيان أنواع 

الزبيب والبندق واللوز كل شخص حسب قدرته.
العامل  حسب  واألخــيــرة  األهــم  المرحلة  وفــي 
محمد كلثوم يدخل المعمول في فرن حرارته 200 
درجة مئوية مدة تتراوح من 7 إلى 8 دقائق ثم يتم 
األعلى  من  بالتسلسل  الفرن  من  الصواني  إخراج 

إلى األسفل ليتم رشها بالسمن العربي.
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