
كتب المحرر السياسي

بينما البعض العربي واللبناني ال يريد أن يصدق أن الزلزال األميركي ليس عابراً، وأن 
االستحقاق االنتخابي الرئاسي ليس مؤكداً في موعده، وأن تسارع األحداث على إيقاع 
انفجار النظام العنصري وسقوط النموذج االقتصادي دفعة واحدة، يجعل التغييرات 
األميركية  السياسات  أهمية  ويهمش  س��ن��وات،  ال  شهور  م��دى  في  أميركياً  المرتقبة 
وخصوصاً أوهام القدرة على التصعيد في المنطقة، يبدو المشهد داخل أميركا مختلفاً 
بصورة جذرية، فهناك إجماع على أن الزلزال ال يزال في بداياته، وأن ترّدداته اآلتية 
أشد خطورة وجذرية، وأن أدوات االحتواء إلى تراجع، وأدوات التصعيد تنذر بحرب 
أهلية، وأن قدرة اإلدارة األميركية على الجمع بين مداواة ضعف الداخل ومواصلة القوة 
في الخارج قد فقدت الوقود الالزم، وصارت مجرد طلقات كالميّة وتغريدات على تويتر 
السابق  الرئيس  كلمات  القاتم  المستقبل  من  القلق  عالمات  أبرز  وكانت  المجالين،  في 
التي ضاقت بها شوارع واشنطن ونيويورك  المسيرات  إلى  الذي انضّم  أوباما  باراك 
الراهنة من دون  األزمة  احتواء  الصعب  بات من  أنه  األميركية، معلناً  المدن  وعشرات 
تغيير جذري ينهي عهد العنصرية بصورة نهائية، بينما التحذيرات من الحرب األهلية 
باتت تتكرر على ألسنة اإلعالميين والكتاب، على قاعدة إذا جاء رئيس ديمقراطي فإن 
التيار العنصري البيض الذي يمثله الرئيس دونالد ترامب لن يسمح بإلغاء التنظيمات 
ستكون  األهليّة  الحرب  فإن  ترامب  بقي  وإذا  المسلح،  للعصيان  وسيلجأ  العنصرية، 

أسرع، بينما يشكك الكثيرون بمبدأ إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها.
)التتمة ص8(
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إّن القوميين االجتماعيين هم يقين 
وإيمان وق��وة. فال مج��ال للضعف 
إّن  بينه��م.  والش��كوك  والترج��رج 
يتن��ّزه  أن  يج��ب  عي��ب  الميع��ان 

القوميون االجتماعيون عنه.

سعاده

توماس  وت��راج��ع  نظريته،  دوج��ي��ن  ألكسندر  أك��د   -
فريدمان عن نظريته، فنظرية األول قامت وال تزال تقوم 
على نفي قدرة العولمة على تشكيل بديل يرث المتحدات 
ال��ت��اري��خ��يّ��ة ال��ت��ي ع��اش��ت ون��م��ت ف��ي وع��ائ��ه��ا الحضارة 
اإلنسانيّة بتالوين مختلفة، ألن هذه المتحدات التاريخية 
الحضارية ذات عمق ثقافي وإنساني ال تحتويه المصالح 
أح��د رواف��د تجد  ب��دت قوية وج��ارف��ة، فهي تشكل  مهما 
هذه المتحدات بألوان جديدة ال أكثر، ولذلك كان دوجين 
لقيادة  األميركي  المشروع  بسقوط  يقينه  ف��ي  ح��ازم��اً 
العالم بقانون األحادية، وصارماً في الدعوة للتهيؤ لهذا 
وركائزه  األوراس���ي  للحوض  استباقي  ببناء  السقوط 
الزلزال  الثالثية الروسي الصيني اإليراني، انطالقاً من 
التاريخي التي تعيشه البشرية انطالقاً من سورية، حيث 
التي  الليبرالية  جيوش  بآخر  يطل  األميركي  المشروع 
كالمه  مضمون  كان  كما  وداع��ش،  القاعدة  ثنائي  يمثلها 
وموضوع توافقنا في حوارنا الذي نشرته »البناء« قبل 
نظرية  قامت  بينما  الماضي.  الخريف  في  سنة  من  أقل 
فريدمان كما شرحها في كتابه شجرة الزيتون وسيارة 
على  الماضي،  القرن  تسعينيات  في  ال��ص��ادر  اللكزس 
الحادي  القرن  لصراعات  كأساس  الهويات  زمن  نهاية 
والعشرين، الذي ستحكمه سباقات السعّي للرفاه، وما 
تستدعيه من تنازل عن الهوّيات الثقافيّة والقوميّة، وهذا 
معنى رمزية كتابه الذي يشرح قوانين العولمة بسقوط 
شجرة  تمثلها  ال��ت��ي  ال��م��اض��وي��ة  الخصوصية  ال��ه��وي��ة 
ترمز  التي  الجامعة  المستقبلية  الهوية  لصالح  الزيتون 
في  واث��ق��اً  فريدمان  ك��ان  ول��ذل��ك  اللكزس،  س��ي��ارة  إليها 
منتصف التسعينيّات عندما تناقشنا بكتابه بعد صدوره 
من تقدم مشروع تقوده واشنطن إلنهاء الصراع حول 
وفق  الطريق،  نهاية  إل��ى  وص��والً  الفلسطينية،  القضية 
الزيتون،  شجرة  على  اللكزس  تغلب  حتمية  عن  نظريته 
الذي  األميركي  المشروع  أن  من  واثقاً  كنت  ما  بمقدار 
زيتوننا  أشجار  لنقتلع  اللكزس  سيارات  علينا  يعرض 
بغرس  وثقافيا  واستراتيجيا  عقائدياً  ملتزم  بأيدينا، 
أرضنا،  يحتل  ال��ذي  ع��دون��ا  زي��ت��ون  أش��ج��ار  م��ن  المزيد 

واتفقنا أن التاريخ سيحكم بيننا.
- العولمة وعنوانها تقّدم وتراجع النموذج األميركي، 
وفريدمان،  دوجين  من  لكل  منفصلين  مقالين  موضوع 
وفي  اليوم،  الثاني  وتنشر  أم��س،  أحدهما  البناء  نشرت 
عليها،  ويبني  نظريته  صحة  دوج��ي��ن  يثبت  المقالين 
البحث عن  ف��ي  وي��ت��وه  ع��ن نظريته  ف��ري��دم��ان  وي��ت��راج��ع 
بديل. كل منهما يتحدث بلغته عن سقوط العولمة انطالقاً 
من النموذج األميركي الذي يتحطم كما تحطمت التياتنيك 
ال��ع��م��الق��ة ج����داً وال��ج��م��ي��ل��ة ج����داً وال��ع��ص��ري��ة ج����داً، لدى 
وبينما  جداً.  ومتجّذر  جداً،  قديم  جليد  بجبل  اصطدامها 
ينتقل دوجين في مقالته من الترويج لمشروعه األوراسي 
بصفته خياراً أفضل، يصوغه مجدداً كضرورة ال مناص 
من  فريدمان  يذهب  ألميركا،  يحصل  ما  ضوء  في  منها، 
العالم،  لخالص  كطريق  األميركي  للنموذج  التسويق 
يبدو  ما  وبقدر  أميركا،  لخالص  سبب  عن  العالم  ليسأل 
يدعو  ما  وبمقدار  متشككاً،  فريدمان  يبدو  واثقاً  دوجين 
وحاضرة  وسائدة  قائمة  قوى  على  لالستثمار  دوجين 
قوى  بنهوض  يتفاءل  أن  ف��ري��دم��ان  ي��ح��اول  ال��غ��د،  لبناء 

كامنة لمنع وقوع الكارثة المحتمة في الغد.
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اأميركا تك�ّسرت.. فما البديل؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

طوفان �سعبّي في �سوارع وا�سنطن ونيويورك... واإجماع على مخاطر حرب اأهلّية مع ترامب

غارات على ريف حماة من اأجواء لبنان... و»القومّي« يدعو لل�شوق الم�شرقّية بوجه العقوبات 

ترتيبات اأمنّية لمنع التخريب وقطع الطرق في تظاهرات ال�شبت... وفرز �شيا�شّي ي�شبقها 

عشرات آالف األميركيين يمألون شوارع أكثر من 25 مدينة يطالبون برحيل ترامب

اأميركا، نك�سرها، لقد وّلت  اأميركا تنتقم لهزيمتها في �سورية

بقانون قي�سر... فهل تنجح؟

 ليلة االنقالب الع�سكري الفا�سل

بين اأقبية وا�سنطن وح�سون جبال كولورادو!

 في 9 نوفمبر 2016، في صباح اليوم التالي النتخاباتنا 
الرئاسية األخيرة، بدأ عمودي باستدعاء كلمات مهاجرة، 
من  أميركا  إلى  ج��اءت  التي  غولدفاسر،  ليزلي  صديقتي 
زيمبابوي في الثمانينيات. أثناء مسح المشهد السياسي 
قبل بضع سنوات، قالت لي ليزلي: »أنتم أيها األميركيون 
كرة  ليست  لكنها  قدم.  كرة  وكأنها  بلدكم  حول  ت��دورون 
أضفت:  ثم  كسرها«.  يمكنك  فابرجيه.  بيضة  إنها  ق��دم. 
أكثر  خوف  لدي  اآلن،  رئيًسا  ترامب  دونالد  انتخاب  »مع 
من أي وقت مضى خالل 63 عاًما من أن نتمكن من فعل 
منقسمين  نصبح  أن  يمكننا  بحيث  ب��الدن��ا،  كسر   - ذل��ك 
لن  الوطنية  حكومتنا  أن  لدرجة  إصالحه  يمكن  ال  بشكل 

تعود صالحة لهذه الوظيفة.«
مخاوفي  تحققت  وق��د  ع��اًم��ا،   66 اآلن  عمري  حسنًا، 
- وأس���وأ م��ن ذل���ك. لست م��ت��أك��ًدا على اإلط���الق م��ن أننا 
نوفمبر  في  ونزيهة  ح��رة  انتخابات  إج��راء  من  سنتمكن 
يناير. نحن  الرئاسية في  للسلطة  انتقال سلمي  إجراء  أو 
نكن  لم  المرة  ه��ذه  لكننا  ثقافية،  أهلية  ح��رب  نحو  نتجه 

محظوظين: أبراهام لنكولن ليس الرئيس.
كان لينكولن، في أحلك ساعاتنا وأكثرها انقساًما، قادًرا 
»مع  الكلمات  على  والعثور  روح��ه  في  بعمق  الحفر  على 
الحقد تجاه ال شيء، مع العطاء للجميع... فلنسع جاهدين 
أن  »يكفي  واحد  شيء  وإنشاء  بدأناه«  الذي  العمل  إلنهاء 

يكون السالم الدائم بيننا ومع جميع الدول«. 
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الكونية  العدوانية  حربها  اّن  تتصّور  أميركا  تكن  لم 
القلعة الوسطى  التي شنّتها على سورية من أجل اقتالع 
لمحور المقاومة وتالياً تفكيك المحور وتمرير مشاريعها 
فشلها  ت��ت��ص��ّور  أم��ي��رك��ا  تكن  ل��م  لفلسطين،  التصفوية 
أوالً  س��وري��ة  تستطيع  أن  تتخيّل  تكن  ل��م  كما  وإخفافها 
انضمام  وأخيراً  ثانياً  معها  المقاومة  ومحور  سورية  ثم 
المعسكر  هذا  يستطيع  أن  المقاومة،  معسكر  إلى  روسيا 
تتوقعه  تكن  لم  واقعاً  عليها  ويفرض  يفشلها  ان  الدفاعي 

أو تتخيّله.
اإلره���اب���ي وانتصرت  ع��دوان��ه��ا  ف���ي  أخ��ف��ق��ت  وألن���ه���ا 
المرحلة  أنها باتت على أعتاب  إلى حّد  سورية وحلفاؤها 
من  مركبة  سياسة  أميركا  اعتمدت  فقد  للحرب،  النهائية 
أوالً  انتصارها  استثمار  من  سورية  لمنع  استراتيجيتين 
ولمنع تشكل بيئة في المنطقة تجهض خططها العدوانية 
بما  اختصرت  التي  الخطط  وه��ي  وأهلها  فلسطين  ض��ّد 
هو  ال��ذي  للسالم  ترامب  رؤي��ة  أو  القرن«  »صفقة  أسمي 
ولهذا  الصهيوساكسوني.  للمشروع  كلي  اس��ت��س��الم 
في  ال��ص��راع«  أم��د  »إط��ال��ة  استراتيجية  أم��ي��رك��ا  اع��ت��م��دت 
وتجويع  سورية  »خنق  واستراتيجية  عسكرياً،  سورية 
شعبها لتركيعها« اقتصادياً، على قاعدة »َمن يتحّكم بلقمة 

عيشك يخضعك بسهولة«.
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للديمقراطية  ال���م���دّوي  ال��س��ق��وط  غيمة  ان��ق��ش��اع  رغ���م 
األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى أع���ت���اب ج���زم���ات م��ي��ل��ي��ش��ي��ات ت��رام��ب 
اال  مؤقتاً،  القاتلة  وشرطته  األميركي  الجيش  وح���راب 
أكبر دوحات  االمر من قبل رئيس  التفكير بهذا  ان مجرد 
مدوياً  سقوطاً  ذاته  بحّد  يمثل  إنما  الغربية  الديمقراطيات 
لها  رّوج��وا  والتي  والمخادعة  المزدوجة  معاييرهم  لكّل 

زوراً وبهتاناً على مدى عقود طويلة!
على  االنقالب  ليلة  وميليشياته  ترامب  يعّد  كان  فماذا 

»الديمقراطية«!؟
من  وراءه  يقف  ومن  األميركي،  الرئيس  هدف  يكن  لم 
حملة  وراء  م��ن  المتحدة،  ال��والي��ات  ف��ي  العميقه  ال��ق��وى 
التصعيد، التي نفذها ترامب ضّد المتظاهرين السلميين، 
تبرير مواصلة استمرار العنف المفرط ضّدهم واتهامهم 
باإلرهاب والبلطجة وما الى ذلك، وإنما كان الهدف تنفيذ 
ان��ق��الب ع��س��ك��ري، ت��ّم اإلع����داد ل��ه ب��دق��ة، م��ن قبل القوى 

العميقة المذكورة أعاله، وذلك عبر الخطوات التالية:
األميركي  للجيش  أوامره  بإصدار  ترامب  يقوم  أن   �  1
بحجة  الرئيسية،  المتحدة  ال��والي��ات  م��دن  في  باالنتشار 
السيطرة على األوضاع االمنية الخطيرة، وذلك في خرق 
هذا  يعطيه  ال  ال��ذي  األميركي،  للدستور  وفاضح  واض��ح 

الحق وانما يحصره في حكام الواليات فقط.
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 توماس فريدمان
 محمد صادق الحسيني العميد د. أمين محمد حطيط �

الروسية  الخارجية  أك���دت 
سوريين  إرهابيين  أن  أم���س، 
صفوف  ف��ي  القتال  يخوضون 
ليبيا،  في  المسلحة  الجماعات 
القتال  استمرار  أن  من  محّذرة 
بعواقب  يهدد  البالد  غ��رب  في 

كارثية.
الرسمية  المتحدثة  وأعربت 
باسم الخارجية الروسية، ماريا 
زاخاروفا، أمس عن قلق موسكو 
الوضع  مستجدات  إزاء  العميق 
»ارتفاع  سيما  ال  ليبيا،  غرب  في 
عدد الجرائم المرتكبة على أيدي 

مسلحة«. ميليشيات 
وت���اب���ع���ت: »ي����ح����ارب ف��ي 
من  نقلهم  تم  مسلحون  صفوفها 
من  عناصر  فيهم  بمن  سورية، 
من  المدرجة  النصرة«  »جبهة 
على  الدولي  األم��ن  مجلس  قبل 
اإلره��اب��ي��ة،  التنظيمات  قائمة 
تسمية  تحت  اآلن  تنشط  وه��ي 
تحرير  »ه��ي��ئ��ة  وه���ي  ج��دي��دة 

الشام«.
جنرال  قال  آخ��ر،  سياق  وفي 
ق��وات��ن��ا  إن  س��اب��ق  ص��ه��ي��ون��ي 
على  ق��ادرة  ليست   العسكرية 
في  جبهة  من  أكثر  مع  التعامل 

وقت واحد.
»معاريف«  صحيفة  ونقلت 

األرب��ع��اء،  مساء  الصهيونية، 
ع��ن ال��ج��ن��رال ف��ي االح��ت��ي��اط، 
الجيش  أن  هكوهين،  غيرشون 
في  العمل  يمكنه  ال  الصهيوني 
واحد،  وقت  في  جبهة  من  أكثر 
تخفيض  منها  ع���دة،  ألس��ب��اب 
بالجيش  االحتياط  ق��وات  ع��دد 
نفسه، وتقليص عدده، فضالً عن 
التهديدات األخرى التي تواجهها 
بالده في الفترة الراهنة، خاصة 

على الجبهة الشمالية.

الصهيوني  الجنرال  ووج��ه 
ان���ت���ق���اداً ش���دي���داً ح���ول ق���درة 
العملياتية  اإلسرائيلي  الجيش 
جبهات،  ع��دة  ف��ي  القتال  على 
صعوبة  هناك  باتت  أنه  بدعوى 
على  القرارات  اتخاذ  حرية  في 
وهي  السياسي،  القرار  صانعي 
تتطلب  التي  القرار  في  الحرية 

استغالل الفرص والمجازفة.
أن  هكوهين  الجنرال  وأش��ار   
يقيد  الشمالية  الجبهة  تهديد 

االستراتيجية  ال��ع��م��ل  ح��ري��ة 
على  ق���ادراً  يكون  ول��ن  ل��ب��الده، 
فلسطينية  انتفاضة  مواجهة 
ج��دي��دة ب��ال��ت��زام��ن م��ع وج��ود 
األخرى،  الجبهات  في  تهديدات 
م��ث��ل ح���زب ال��ل��ه ف��ي ال��ش��م��ال، 
يعيد  ال��ذي  ال��س��وري  والجيش 
للغاية،  سريع  بشكل  قوته  بناء 
ف��ض��الً ع��ن ح��رك��ة ح��م��اس في 

الجنوب.

جنرال �سهيوني �سابق: الجي�ش ال�سورّي يبني نف�سه بوتيرة �سريعة

مو�شكو: اإرهابّيون �شورّيون يقاتلون في ليبيا والقتال يهّدد بكارثة

نائبة تون�سّية لرئي�ش البرلمان: اأنتم جزء 

من التنظيم الدولّي لالإخوان الم�سلمين

الحر«،  الدستوري  »الحزب  ورئيسة  تونس  برلمان  في  النائبة  شنت 
عبير موسي، هجوماً شديداً موجهة اتهامات خطيرة خالل جلسة لمساءلة 

رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت النائبة التونسية للغنوشي خالل الجلسة »أنتم جزء من التنظيم 

الدولي لإلخوان المسلمين«.
وأضافت عبير موسى قائلة: أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة.. 

االغتياالت السياسية رجعت إلى تونس مع دخولهم البالد«.
إلى  الغنوشي  دخل  »كيف  التونسي:  البرلمان  أعضاء  أمام  وتساءلت 

تونس ولم يمثل أمام المحكمة رغم األحكام ضده«.
وطرحت »كتلة الحزب الدستوري الحر« في البرلمان التونسي »خريطة 

طريق« تتضمن سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
»الحزب  الئحة  األرب��ع��اء،  مساء  أسقط  التونسي،  البرلمان  وك��ان 

الدستوري الحر« )ليبيرالي 16 مقعداً من 217(، حول ليبيا.
الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، إثر جلسة عامة  النائب  وأعلن 
خصصت لمناقشة الالئحة التي تقدمت بها كتلة »الحزب الدستوري الحر« 
وتهدف إلى »رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا«، أن »الالئحة لم 

تحظ بقبول البرلمان«.
ووافق 94 نائباً على مشروع الالئحة وعارضها 68، فيما تحفظ 7 نواب 

عن التصويت.
أي  لألصوات  المطلقة  األغلبية  على  حصولها  الالئحة  تمرير  ويتطلب 

موافقة 109 أصوات، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.
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ترامب يخرق »قانون قي�صر« ويتبادل مع اإيران رهائن
{ روزانا رّمال 

تمايز  اظهار  على  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ادارة  دأبت 
االزم��ة  خصوصاً  المنطقة،  ملفات  مع  التعاطي  حيال  كامل 
التي  االرض  افغانستان  وبينهما  العراقية  واالزم��ة  السورية 
الثقيلة  والتركة  الطويلة  األميركية  الرحلة  اساس  حجر  شكلت 
العظمى  القوة  تثبيتها  نحو  عبور  نقطة  تمركزها  من  جعلت  التي 
الى خضات شككت  القوة  العالم قبل ان تتعرض هذه  االولى في 

بهذه المقولة على النحو االستراتيجي ال الشكلي.
الق���يادة  ع��ن  مخ���تلفاً  ت��رام��ب  اراده  ال���ذي  التمايز  ه��ذا 
الديمقراطية السابقة المتمثلة بالرئيس باراك اوباما أخ���ذه نحو 
نسف كل ما سبق وتبناه اوباما تح���ديداً بم���ا يتعلق بسياسات 
إيران  بين  االهم  االتفاق  من  ترامب  تخلص  فقد  االوسط.  الشرق 
 2015 عام  في���ينا  في  وق���ع  الذي  واحداً  زائد  الخمس  والدول 
بنجاح  واإليرانية  األميركية  الخارجيتين  نجم  صعد  ان  بعد 
محمد   – كيري  جون  ثنائية  شكلتها  النظير  منقطع  دبلوماسي 

جواد ظريف.
اكد  السابقة  القيادة  مناسبة  من  اكثر  في  انتقد  الذي  ترامب   
السابقة  الوزيرة  دعمها  على  اشرفت  أميركية  صنيعة  داعش  ان 
كتاب  في  مذكراتها  نشر  بدورها  عاودت  التي  كلينتون  هيالري 
خاص تحدث عن تلك المرحلة. حاول ترامب االنتقال من مرحلة 
بضربات  ذلك  عن  مستعيضاً  »االحتواء«  مرحلة  الى  االجتياح 
حاسمة تحقق نقلة تكتيكية ونقطة رابحة في رصيد بالده ومعها 
عسكري.  تصعيد  او  حرب  لحدود  تصل  ان  دون  من  »اسرائيل« 
إحدى  سليماني  قاسم  اإليراني  العسكري  القائد  اغتيال  وكان 
السورية  االرض  على  غارة  من  اكثر  سبقها  التي  المحطات  تلك 

استهدفت مراكز عسكرية مهمة.
الركيزة  هي  كبرى  عسكرية  حروب  غمار  خوض  عن  التراجع 
األساسية التي حكمت سياسة البيت األبيض مؤخراً، لكن البديل 

»اقتصادية«  بحروب  تمثل  ودق��ة  نجاعة  اكثر  جاء  ربما  عنها 
استنزافاً  وتصعيدها  توسيعها  في  ترامب  وج��د  عقوبات  او 
»معنوية«  جاءت  ولو  لمكاسبه  أسرع  وتحقيقاً  لخصومه  أكبر 
ُيستثمر بها داخلياً واكثر فائدة ل�«اسرائيل« التي تراقب إمكانية 
وحزب  إي��ران  من  كل  على  المفروضة  الضغوط  من  االستفادة 
تلوح  المحلية  التحديات  طالئع  بدأت  الذي  االخير  وتحديداً  الله 
جزء  في  ركزت  التي  تشرين   17 ثورة  بعد  حساباته  أفق  في 
ركيزتين  حول  المجموعات  بعض  في  ت��زال  وال  تحركاتها  من 

اساسيتين:
األولى أن المس���ؤول األول واألخ���ير عن العجز المالي الناتج 
ميشال  الرئي���س  وصول  منذ  البالد  تعي���شها  التي  العزلة  عن 
الرئي��س  مع  الرئاسية  التسوية  وعقد  بعبدا  قصر  ال��ى  ع��ون 
السابق سعد الحريري هو حزب الله الذي اخذ البالد مع االكثرية 
سورية  في  بحروبه  عربية  قطيعة  نحو  له  المؤيدة  النيابية 
والمساعدات  االستثمارات  لبنان  عن  حجب  ما  واليمن،  والعراق 
االقتصاد  دع��م  في  االس��اس��ي  العنصر  كانت  التي  الخليجية 

المحلي.
بعض  يصفه  س��الح��اً  يحمل  ال���ذي  ال��ل��ه  ح��زب  أن  ث��ان��ي��اً: 
قيام  ومفهوم  منطق  يعرقل  ما  هو  الشرعي  بغير  المتظاهرين 
الدولة كحالة مؤسسية. فهذا السالح قادر أن يفرض تأثيره على 
منهم  وجزء  حلفائه  دعم  عبر  والتغيير  االصالح  ويمنع  المشهد 

يحمل نفوذاً »قضائياً«.
هذه هي الرؤيا التي تنطلق فيها المجموعات المناهضة لحزب 
سلم  في  يحمل  انه  المفترض  الشارع  من  إي��ران  حليف   – الله 
السالح  هذا  وجود  ان  علماً  المعيشي،  الوضع  طبيعياً  اولوياته 
من  الكبار  الالعبين  برضى  المتعاقبة  الحكومات  كل  في  مشرع 

االحزاب اللبنانية، ومنهم اصدقاء لواشنطن.
اواخر  اقر  الذي  »قيصر«  قانون  فان  ترامب  لقرارات  بالعودة 
الكبرى والذي حتم  اثناء مرحلة معركة حلب  2019 وصدر  عام 

صدور قانون يحمي المدنيين في سورية وكل من دعم و«تورط« 
لبنان  تحديداً  الجوار،  في  قلقاً  أرسى  األميركيين،  عند  عسكرياً 
غير القادر حتى الساعة على توحيد صيغة التعامل معه لدى كل 
القوى السياسية، خصوصاً تلك التي تتموضع ضمن دائرة تمثيل 
قدر  منه  لالستفادة  تسعى  والتي  لبنان  في  األميركية  المصلحة 
اإلمكان، لكن بالمقابل تظهر هذه القوانين على شكل فزاعة للدولة 
الضعيفة ال يلتزم فيها ح���تى الذين أقّروها، وتحديداً ترامب الذي 
افرج عن العالم اإليراني »سيروس أصغري« الباحث في جامعة 
شريف التكنولوجية في طهران، الذي كان مسجوناً في الواليات 
البحرية  في  السابق  العسكري  عن  إيران  افراج  مقابل  المتحدة 
سيعود  انه  معلناً  ترامب  به  احتفل  الذي  وايت  مايكل  األميركية 

إلى عائلته قريباً جداً في إطار عملية تبادل للسجناء. 
المتخاصمين  البلدين  بين  »بالنادرة«  وصفت  خطوة  وهي 
 .1980 العام  منذ  دبلوماسية  عالقات  يقيمان  ال  انهما  المعروف 
 16 هناك  فيما  األق���ل،  على  أميركيين   5 إي���ران  وتحتجز  ه��ذا 
طائرة  متن  على  وايت  غادر  وقد  األميركية.  السجون  في  إيرانياً 
بين  أخيراً  نجحت  مفاوضات  بعد  اإليرانية  االراضي  سويسرية 

وسطاء من الطرفين.
القانون الذي يمنع التعامل مع روس��يا وإيران وحزب الله وأي 
جهة داعمة »للنظام« السوري، بحس��ب القانون يحِمل المخالفين 
عقوبات ال يستهان بها اال ان عمل���ية التبادل وكما تبدو واشنطن، 
تتعلق  مصلحية  او  انسانية  استث���ناءات  ضمن  بوضعها  راغبة 
عن  النظر  وبغض  الدولي  البنك  من  دعماً  إي���ران  بطلب  ايضا 
ترامب  بين  »اإليجابية«  ب�  الموصوفة  العالق���ات  ومعها  السياق 
ل��دى  المق��بول  الوس���يط  دور  موسكو  لعب  في  تحديدا  وبوتين 
تل ابيب على خط البحث بحلول المنط���قة تؤك��د ان االستثناءات 
لحظة  جداً  وارد  القوانين  هذه  وخرق  الدولية،  العالقات  تحكم 
القوانين  بهذه  االلتزام  ان  بل  ال  الكبرى،  القومية  المصلحة  تفوق 

ال يقع اال على عاتق الدول الضعيفة، كما يبدو.

ت�ضعير خليجي �إ�ضافّي على 

خطوط �لمذ�هب في لبنان

{ د.وفيق إبراهيم
النفوذ  كلفها  سعودية  لسياسات  تاريخية  ساحة  لبنان 

األميركي باستهداف دائم لسورية وايران وحزب الله.
ومنذ  القوى،  هذه  اللتقاء  اساسي  ميدان  لبنان  أن  وبما 
ذلك  منذ  السعودية  فتستعمل  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
الوقت نفوذيها في زعامة العالم االسالمي والدولة النفطية 
بعض  على  السيطرة  عبر  لها  هامة  ادوار  لتأسيس  االولى 
اجنحة الدولة اللبنانية، واإلمساك بالطوائف اللبنانية على 

مستوى احزابها الكبرى ومرجعياتها الدينية.
عقود  ثالثة  منذ  ال��س��ع��ودي  ال���دور  ه��ذا  محصلة  لكن 
في  وازن  موقع  حيازة  من  الله  حزب  تمنع  لم  متواصلة 
من  لبنان  تحرير  في  حروبه  نتيجة  اللبنانية  الساحة 
العدو االسرائيلي وضرب اإلرهاب في سورية وجبال لبنان 

الشرقية، هذا الوضع أضفى عليه مكانة شديدة التميز.
هذا الى جانب فشل كل محاوالت استبدال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري بسياسي شيعي آخر من الموالين للفريق 

اللبناني � السعودي.
ألم تحاول السعودية إحباط المشروع الرئاسي لميشال 
يؤمن  للجمهورية  رئيساً  وأصبح  الله  حزب  فدعمه  عون، 

علناً بقاعدة التحالف بين الدولة والجيش والمقاومة.
رئيس  حليفها  ان  حتى  لبنان،  في  خائبة  إذا  السعودية 
وخائباً  منهزماً،  اصبح  الحريري  سعد  السابق  الحكومة 
الوزراء، وسبق له وتلقى إهانات من فريق  وخارج مجلس 
ولي العهد محمد بن سلمان الذي اعتقله أليام عدة في سجن 

سعودي بذريعة أنه لم يحارب حزب الله بما فيه الكفاية.
دولة  حليفتها  ومعها  بالسعودية  تدفع  االوض��اع  هذه 
اضافة  أي  لبنان،  في  حركتهما  معدالت  لرفع  االم���ارات 
تعتمد  كانت  التي  السابقة،  السياسات  على  أقوى  عيارات 
القوات  بين  طائفية  صراعات  نحو  الدفع  عاملين:  على 
الشيعة  وبين  والموارنة  الدروز  وبين  والشيعة  المارونية 

والسنة وبين الشيعة والقوات.
التركيز  اإلماراتي ذاهب نحو  ان االتجاه السعودي  يبدو 
من  اط��ار  في  انما  الداخلية  الصراعات  من  نوعين  على 

التسعير غير المسبوق.
حزب  مع  واألح��رار  والكتائب  القوات  بين  الصراع  وهما 
ألسباب  سالحه  من  بتجريده  المطالبة  قاعدة  على  الله 

تتعلق بالسيادة واالستقالل!!
ضمن  السنية  القوى  كل  بتجميع  فيبدأ  الثاني  النوع  أما 
األح��دب  ومصباح  ريفي  أش��رف  تستوعب  واح���دة  آلية 
والمستقبل ونهاد المشنوق والسنيورة وتمام سالم ونجيب 

ميقاتي ودار الفتوى اإلسالمية.
الشهيد  الرئيس  بتاريخية  اإلمساك  ناحية  حتى  وذهبوا 
رئيس كرامي الذي اغتالته القوات اللبنانية التابعة لسمير 
طرابلس  سياسي  أحد  االح��دب  بمصباح  فدفعوا  جعجع، 
ليقول في مقابلة تلفزيونية إن سياسات رشيد كرامي كانت 
وبالتالي  للسعودية.  الموالي  الفريق  سياسات  الى  اقرب 
وابن  وريثه  بين  التحالف  يرفض  االحدب  اضاف  كما  فهو 
والتيار  الله  ح��زب  مع  المتحالف  كرامي  فيصل  شقيقه 

الوطني الحر.
في  الزمن  من  طويالً  ردحاً  قضى  جعجع  سمير  أن  علماً 
السجن الغتياله الشهيد الرشيد ولوال العفو الرئاسي الذي 
السجن  في  يزال  ال  لكان  الحريري  رفيق  المرحوم  له  وفره 

حتى اليوم.
لذلك فإن القريب الى فريق المستقبل هو جعجع وحليفه 

مصباح وليس رشيد كرامي.
للتدخل  المرتفع  المدى  عن  تكشف  أخرى  مفاجأة  هناك 

األميركي السعودي الجديد.
لقد دفعت السعودية باتجاه تأسيس حزب سني جديد 
على  العمل  وهو  وحيد  عمل  ببرنامج  السيد  رضوان  يقوده 
الجامعي  األستاذ  ورضوان  سالحه،  من  الله  حزب  تجريد 
طويلة  مرحلة  منذ  السعودي  اإلع��الم  في  يعمل  السابق 
رافعاً  الله  وحزب  إليران  العداء  فنون  في  كتابات  وينشر 
وال  الشيعة  مع  مذهبي  ص��راع  مناخات  لتسعير  عقيرته 
ومذهبياً،  سياسياً  وحلفائها،  إيران  تدمير  الى  يدعو  ينفك 
تحديد  وبوسعه  الدينية  الشؤون  في  متخصص  انه  زاعماً 
الوهابية  الطريقة  على  الكفار،  هم  ومن  المؤمنون  هم  من 

والداعشية.
هذا الحزب »السني« ذو الهدف الوحيد ترعاه السعودية 
ليس  له،  يؤسف  ما  لكن  مباشر،  وسياسي  تمويلي  بشكل 
اضافة  من  يتمكن  لن  ال��ذي  بالذات  الحزب  ه��ذا  تأسيس 
الصيداوي  الطرابلسي  التحشيد  على  نوعية  قيمة  اي 
السنية  الصفة  انتحاله  في  بل  حالياً.  الموجود  البيروتي 
الكريمة ومحاولة تصويرها وكأنها في خندق واحد مع عدو 
إسرائيلي مشروعه األساسي ايضاً هو تجريد حزب الله من 

سالحه وضربه نهائياً.
ايضاً  واإلم���ارات  السعودية  تسعى  أخ��رى  ناحية  من 
صديق  سعيد  ف��ارس  برئاسة  مسيحية  جبهة  لتأسيس 
الهدف  له  مماثل  مسيحي  حزب  لبناء  وذلك  السيد  رضوان 

نفسه وهو تجريد حزب الله من سالحه.
مراحل  في  والمسيحي  السني  الحزبان  يستطيع  بذلك 
الله  وح��زب  الحر  الوطني  التيار  لمجابهة  التحالف  آنفة 
القوات والمستقبل  إلى مؤازرة احزاب  وحركة أمل، مستنداً 
الشيعة  وبعض  الجنبالطي  والحزب  واألح��رار،  والكتائب 

المتورطين.
القوى  موازين  تغيير  من  تتمكن  لن  القوى  هذه  كل  إن 
الحالمة، لكن الخوف هو من اتجاهات لتحريض الشوارع 
رشى  وتوزيع  واغتياالت  صدامات  بافتعال  المذهبية 
واوك���ار  ع��ص��اب��ات  تسليح  ح���دود  إل��ى  وص���والً  وام���وال 
متطرفة، مع توفير مظالت شعبية آمنة لتنظيمات ارهابية 
واحدة  وظيفة  إال  لها  ليس  والنصرة،  داعش  منوال  على 
واستدراج  والطائفي،  المذهبي  التوتير  برفع  وتتعلق 
المفترض  األهلي  التوتر  هذا  الستغالل  االسرائيلي  العدو 

لشن هجمات وغارات على مواقع حزب الله في لبنان.
الالهث  اإلم��ارات��ي   � ال��س��ع��ودي  السيناريو  ه��و  ه��ذا 
مع  تحالفه  مشروع  مع  يتالءم  لبنان  في  مخطط  لتطبيق 

»اسرائيل«.
جورج  »اسرائيل«  في  االميركي  السفير  لهم  يقل  ألم 
للواليات  االستراتيجي  البديل  هي  »اسرائيل«  ان  فيلدمان 

المتحدة االميركية في منطقة الشرق االوسط؟
مشروع  عن  وتتوقف  اللبنانية  القوى  ترعوي  فهل 

الذهاب الى »اسرائيل« او انها تريد هذا االمر عن قناعة؟
هذا هو مشروع يوم السبت المقبل الذي تنظم فيه قوى 

السعودية في لبنان تظاهرة ضد سالح حزب الله.
ننتظر  أن  بقي  لبنان،  في  السعودية  تريده  ما  وه��ذا 
رعاية  على  دائماً  المصرين  وحلفائه  الله  حزب  موقف 

السلم االهلي واالستقرار ولو بقوة السالح.

)داالتي ونهرا(مجلس الوزاء مجتمعاً برئاسة عون وحضور دياب في بعبدا أمس عبد الصمد تذيع المقررات  

تمديد التعبئة العامة اإلى 5 تموز

مجل�س الوزراء: اإرجاء التعيينات اإلى الخمي�س ومكّية رئي�صًا لمجل�س الخدمة بالتكليف

اجتماع مالي في بعبدا  

عر�س م�صار المفاو�صات مع �صندوق النقد 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  ترأس 
مالياً،  اجتماعاً  بعبدا  قصر  في  أمس  عون 
حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  بحضور 
دي���اب، وزي��ر ال��م��ال غ��ازي وزن���ي، حاكم 
المدير  س��الم��ة،  ري���اض  ل��ب��ن��ان  م��ص��رف 
شقير،  انطوان  الجمهورية  لرئاسة  العام 
بيفاني  االن  المالية  ل��وزارة  العام  المدير 
قرداحي  شربل  الدكتور  والمستشارون 
هنري  والدكتور  شلهوب  جورج  والدكتور 

شاوول.
المفاوضات  مسار  في  للبحث  وُخصص 
خطة  شأن  في  الدولي  النقد  صندوق  مع 

المالي. للتعافي  الحكومة 
االجتماع  عقب  بيان  في  شقير  وأعلن 
والمبالغ  ب��األرق��ام  التباحث  »ج��رى   أن��ه 
وزارة  عن  الصادرة  التقارير  في  ال��واردة 
االرتكاز  يتم  والتي  لبنان  ومصرف  المالية 
عليها خالل المفاوضات الجارية بين فريق 
الدولي  النقد  وصندوق  المالية  وزارة  عمل 
اقرتها  التي  التعافي  خطة  م��ن  ان��ط��الق��اً 

الحكومة«.
إلى  واستناداً  ال��ت��داول،  »وبعد  أض��اف 
إلزامية  على  االتفاق  تم  مقارنة،  ج��داول 
ت��وح��ي��د األرق����ام وف��ق��اً ل��م��ق��ارب��ة واح���دة، 
لبت  المقبل  االثنين  يوم  اجتماع  وسُيعقد 
مع  للمفاوضات  تسهيالً  وذل���ك  األرق����ام 

صندوق النقد الدولي«.

المجلس  إن��ه��اء  على  ال����وزراء  مجلس  واف��ق 
األعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة من 8 حزيران 
5 تموز المقبل ضمناً، كذلك تكليف  الجاري وحتى 
مكية  محمود  القاضي  للمجلس  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
إلى  بالتكليف  المدنية  الخدمة  مجلس  بترؤس 

حين تعيين رئيس أصيل.
بعبدا،  قصر  في  أم��س  انعقد  المجلس  وك��ان 
عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  برئاسة 

وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء. 
الدكتورة  اإلع��الم  وزي��رة  نقلت  الجلسة  وبعد   
»لم  إنه  قوله  عون  الرئيس  عن  الصمد  عبد  منال 
العشوائية  االتهامات  عن  السكوت  مقبوالً  يعد 
للرئيس  السياسة  وفي  اإلع��الم  في  توجه  التي 
والرد  التضامن  »إلى  الوزراء  داعياً  وللحكومة«، 
أننا  الوقائع وتبيان الحقائق خصوصاً  عبر شرح 
الهدر واإلهمال  نحاول معالجة نتائج سنوات من 

لم نكن نحن من مسببيها«.
الدستورية  صالحياتي  »أم���ارس  وأض���اف 
تلك  سيما  ال  الجميع  صالحيات  وأحترم  كاملة، 

التي تعود للحكومة ولرئيسها«.
كما نقلت عبد الصمد عن  دياب »أنه منذ اليوم 
لالستهداف،  تعّرضت  الحكومة،  لتشكيل  األول 
والحكم عليها سلفاً. ولألسف كان هذا االستهداف 
سياسياً مع أننا قلنا إننا ال نريد الغرق في السياسة 

وعندنا  المتراكمة،  البلد  ملفات  على  للعمل  وجئنا 
مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد«.

يلمس  أن  المفترض  من  أنه  على  دياب  وشّدد 
ملحوظ  ت��راج��ع  ح��ص��ول  أي����ام،  خ���الل  ال��ن��اس 
للدورة  تدريجية  وعودة  الغذائية،  المواد  بأسعار 
المؤسسات  من  كبير  عدد  فتح  بعد  االقتصادية 
وأصحاب  للعمال  العمل  ديمومة  على  للمحافظة 
المؤسسات، الفتاً  إلى »أن الحكومة تتفّهم صرخة 
االجتماعي.  الوضع  بوطأة  تشعر  التي  الناس 
هذه  لتوظيف  محاوالت  تحصل  أن  الخوف  لكن 
وهموم  مطالب  وتتحول  بالسياسة،  الصرخة 
إلى  بالعودة  مجدداً  تتسبب  وسيلة  إلى  الناس 
وإق��ف��ال  البلد  أوص���ال  وتقطيع  ال��ط��رق��ات  قطع 
وبالتالي  ال��ن��اس  أع��م��ال  وتعطيل  المؤسسات 

صرف الموظفين والعمال«.
وأضاف »نحن مع حق التظاهر. لكن هذا الحق 
الطرقات  قطع  أسلوب  عاد  إذا  فوضى  إلى  يتحول 
أن  أعتقد  وال  والخاصة.  العامة  األمالك  وتخريب 
التي ال  الممارسات  اللبنانيين يقبل بهذه  أحداً من 

الديموقراطي«. التعبير  تشبه 
إن  الصمد  عبد  قالت  التعيينات،  موضوع  وعن 
التغيير  إلحقاق  المعالجة  قيد  وهي  عقبات  هناك 
التعيينات  اج���راء  على  االت��ف��اق  وت��م  المنتظر، 

المقبل«. الخميس 

بل  التظاهرات  من  تخوف  من  »ما  أن  واك��دت  
ونحرص  المتظاهرين،  صحة  على  خوف  هناك 

على سالمة المظاهرة لكي تحقق أهدافها«.
»قيصر«  قانون  من  الرسمي  الموقف  عن  أما 
الخارجية  وزي��ر  أن  إلى  الصمد  عبد  أش��ارت  فقد 
لجنة  تشكيل  تم  وق��د  سيحدده،  حّتي  ناصيف 

وزارية لبحث هذا الموضوع.
وقرر المجلس: 

للدفاع  األعلى  المجلس  إنهاء  على  الموافقة   -
الجاري  ح��زي��ران   8 من  التعبئة  حالة  بتمديد 

5 تموز المقبل ضمناً. وحتى 
سمح  التي  االقتصادية  األنشطة  على  اإلبقاء   -
ووفقاً  نطاقها  ضمن  تدريجاً  العمل  بإعادة  لها 
من   2 المادة  في  إليها  المشار  الزمنية  للمراحل 
2020/6251 ضمن شروط معّينة  المرسوم رقم 
ارتكزت على المعايير اآلتية: كثافة االختالط وعدد 

المختلطين وإمكان التعديل ومستوى األولوية.
-  الطلب إلى األجهزة العسكرية واألمنية كافة 
الى  يؤدي  بما  المخالفات  قمع  في  ردعياً،  التشدد 

عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
على  والمشكورة  اإلعالم  وسائل  إلى  الطلب    -
تعاونها مع األجهزة األمنية والصحية والسلطات 
المحلية، االستمرار بالحمالت اإليجابية التوعوية 

والوقائية.

- تكليف األمين العام للمجلس القاضي محمود 
بالتكليف  المدنية  الخدمة  مجلس  بترؤس  مكية 

إلى حين تعيين رئيس اصيل.
وزي��ر  ق��دم��ه  ع���رض  إل���ى  المجلس  واس��ت��م��ع 
النهوض  لخطة  الله  حب  عماد  الدكتور  الصناعة  
القطاع  لتنمية  االستراتيجية  والمحاور  الصناعي 
الصناعي. كذلك استمع المجلس إلى عرض قدمه 
الطريق  خارطة  عن  قطار،  دميانوس  البيئة  وزير 
للنفايات  المتكاملة  ل���إدارة   2025-2020

الصلبة.
البروفسور  االجتماعية  الشؤون  وزي��ر  وق��ّدم 
للبرنامج الوطني للتكافل  رمزي المشرفية عرضاً 
لشبكة  ال��ط��وارئ  وبرنامج   NSSP االجتماعي 
استهداف  وبرنامج   ESSNP االجتماعي  األمان 

.NPTP األسر األكثر فقراً 
 6442 رقم  المرسوم  وقعا  ودياب  عون  وكان 
وال��ق��اض��ي ب��دع��وة م��ج��ل��س ال���ن���واب إل���ى عقد 
ويختتم   2020/6/8 بتاريخ  يفتتح  استثنائي 
المرسوم  وحّدد  ضمناً.   2020/10/19 بتاريخ 
ويتضمن  االستثنائي  العقد  أع��م��ال  ب��رن��ام��ج 
النواب  مجلس  إلى  المحالة  القوانين  »مشاريع 
القوانين  مشاريع  وسائر  إليه،  ستحال  والتي 
واالقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس 

طرحها على المجلس«.

عون مترئساً االجتماع المالي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

خفاياخفايا

الحظت أوساط مصرفية اتجاه بعض حاملي المدخرات 
بالدوالر للتفكير بالبيع مع ثبات اتجاه سعر صرف 

الدوالر نحو األدنى ووجود هامش ربح يقارب 
الثمانمئة ليرة يفصل السعر عن الـ 3200 ليرة المعلن 

عنها كهدف نهائي لتثبيت السعر. وتوقعت المصادر 
أن تتم عمليات التخلي عن الدوالر المنزلي إذا تواصل 

الهبوط التدريجّي للدوالر في أسواق الصرف.

Twelfth year / Friday / 5  June 2020 / Issue No. 3247
3247 العــدد   /  2020 حزيران   5  / اجلمعة   / عشرة  الثانية  السنة 



3 øWƒdG Twelfth year / Friday / 5  June 2020 / Issue No. 3247
3247  œb??F�«  Ø  2020  Ê«d�e�  5  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 ◊uGCK�  Œu{d�«  s�  …—Òc�L�«  n�«uL�«  f�√  X�«u�
 v�≈ Î…dOA� ¨dBO� Êu�U� ÊUM�� wM�� v�≈ W�œUN�«  WO�dO�_«

ÆW�œUB��ô« t�«—UO�Ë ÊUM�� ÎUC�√ ‰UD� t�√
 Êu�U�  Ê√  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��   b�√  ¨‚UO��«  «c�  w�Ë
 WO�«dIL�b�« W�U�Ë nAJ� ÒÍ—u�U��œ ¡«d�≈ ô≈ fO�ò dBO�
 s�  Ï¡«d??�≈  u�Ë  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  w�  W�–UJ�«
 w�dO�_«  ZNML�«  «c�ò  X�«œ√Ë  åÆUN�F�Ë  W�—u�  lC�Ô�
 …b�R� ¨ «¡«d�≈ s� t�U�√ vK� —bB� U� q�Ë Íœ«b���ô«
 ÎU�e�  U�b�eO�  q�  tM�  …U Ò�u�L�«  ·«b??�_«  oI��  s�ò  t�√

ÆåWN�«uL�«Ë œuLB�« vK� …—b�Ë
 dBO�  Êu�U�ò  Ê√  ¨f�√  ÊUO�  w�  œU��ô«  »e�  d���«Ë
 d�P��«   UIK�  s�  WIK�  Òô≈  u�  U�  ¨UNIM�Ë  W�—u�  —UB��
 w�uONB�« w�dG�« ŸËdAL�« W�ËUI� w� U�—ËœË W�—u� vK�
 Ê√  v�≈  Î «dOA� ¨åWO�dF�«  WIDML�«  vK� …dDO��«  b�d� Íc�«
 …b���L�«  U�Ë—u�  W�“√  q�  w�  w�Q�  r�UE�«  Êu�UI�«  «c�ò
 ÃU��� Íc�« X�u�« w� Í—u��« VFA�« UNM� w�UF� w��«Ë
 WO�UO��«  U�«dB�« s� Î «bOF� w�Ëœ ÊËUF� v�≈ r�UF�« tO�

Æåq�UI�« ¡U�u�« «c� s� W�dA��« –UI�ù
 t�«—UO�Ë  ÊUM��  ÎUC�√  ‰UD�  Êu�UI�«  «c??�ò  Ê√  b??�√Ë
 Ê_  ¨W�—u��«  W�«u��«  Òô≈  t�  cHM�  ô  Íc??�«  ¨W�œUB��ô«
 Ád�F� w�Ë ¨UNM� fHM�� w��« Wzd�« ÊUM�K� qÒJA� W�—u�
 w�  ÊËUF��«  ÎUC�√  t�  d Ò�u�Ë  ¨WO�dF�«  ‚«u�_«  v�≈  bO�u�«
 ÂUO� lM� v�≈ ÎUC�√ t�u� Êu�UI�« «cN� ¨ ôU�L�« s� b�bF�«
 U�—ôËœË WO�dO�_« WMLON�« s� Î«bOF� qI��� w�d� œUB��«

Æå»uFA�« oM�� X�U� w��« WO�UL�« UN�LE�√Ë
 s�  ÃËd��«  s�  oKI�«  Âb�ò  v�≈  W�uJ��«  »e��«  U�œË
 UL� ¨å»uFAK� Î «dO� b�d� ô w�dO�_« Ê_ WO�dO�_« W�UD�«
 …œuF�  WOKLF�«   «¡«d??�ù«  –U��«  w�  Ÿ«d??�ù«ò  v�≈  U�U�œ
 ¨åsOIOIA�«  s�bK��«  sO�  UN�FO��  v�≈  W�u�_«   U�öF�«
 UNK� sJL� ô WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  ÊUM��   U�“√  Ê√ò  Î «b�R�
 œUB��«  ¡UM�  w�  UL�≈Ë  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  ◊Ëd�  d��
 UMFL���  U�U� lL���� WMLON�« s� —Òd��� wK�UJ� w�d�

ÆåW�U� bFB�« vK� w�«c�« ¡UH��ö� ÎUIOI�� w�dF�«
 Êu�U�  l�  ÊuJ�  Ê√  sJL�  ô  œU��«  »e��  s��ò  r��Ë
 VFA�« vK� …dOD��« t�UO�«b� „d��Ë ¨WO�d� W�Ëœ d�U��
 —UB�  w�  ÎU�UF�≈  ÎUC�√  w�UM�K�«  VFA�«  vK�Ë  Í—u��«
 wM��  v�≈  WO�dF�«  ‰Ëb�«ò  ÎUO�«œ  ¨åW�—u�Ë  ÊUM��  s�  q�

ÆåWO�d� W�Ëœ Í√ —UB� UN�ö� s� lML� WO�O�«d��«
 w�U�L�«  åÍbF�_«  —UO��«å?�  ÂUF�«  sO�_«  tÒ��  ¨Á—Ëb�
 ÊU�–û� W�uJ��« t�u� s� Y�b��«ò Ê√ v�≈  bF�_« sF�
 Êu�U�ò  vL��  UL�  oKF��  U�  w�  WO�dO�_«   «¡ö??�û??�
 sO� w� ÊUM�� lC�Ë fHM�U� ÍQM�« W�UO� jI�� ådBO�
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 qOHO�u�  ÂUNL�  oKF��  U�  w�  WO�dO�_«  …—«œù«  WO�ËR��Ë
 v��  UN�O�ö�Ë  U�—Ëœ  q�bF��  W��UDL�«Ë  »uM��«  w�

 ÆåsOM�«uL�« ‰“UM� gO�H�
 rK�  X��  w�M�√  »«b��«  u�  qB��  Íc�«  ÒÊ√ò  d���«Ë
 ŸeM�  W��UDL�«  ¨t�H�  ‚UO��«   w�  w�Q�Ë  …b��L�«  r�_«

ÆåsO��ö�« sO�u�Ë ËbF�« l� lO�D��«Ë W�ËUIL�« Õö�

 WO�—U��« ÊËRA�« WM�� f�√ XFL��«
 W�Uzd� ¨w�UOM�« fK�L�« w� sO�d�GL�«Ë
  UNzUC�√  —uC�Ë  d�U�  sO�U�  VzUM�«
 r�ú�  ÂU??F??�«  sO�ú�  ’U??�??�«  q�LL�«Ë
 …—«“Ë  s???�Ë  ¨g??�??O??�u??�  ÊU???�  …b??�??�??L??�«
 U�dO�√ …dz«œ fOz— sO�d�GL�«Ë WO�—U��«

 Æœö� Ã—u� —UA��L�«
 w�  UMHC��«ò  d�U�  ‰U�  ¨ŸUL��ô«  d�≈
 ’U��«  q�LL�«  WO�—U��«  ÊËRA�«  WM��
 ¨g�O�u� ÊU� …b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�ú�
 Ê«—u�� „UM� lOL��«  rKF� UL� l�D�U�Ë
 Ÿu{u�  ÎôË√  ¨tF�  —«u�K�  ÊU??O??�U??�√
 qOHO�u�Ë  1701  r�—  …b��L�«  r�_«  —«d�
 Ÿu{u�  ÎU??C??�√Ë  ¨»uM��«  w�  U???�—ËœË
 W��UF�Ë  ÊUM��  w�  W�œUB��ô«  WD��«
 r??�_«Ë  ¨W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«  ŸU???{Ë_«
 W�uL�� sL{ ÎôUF� Î «—Ëœ VFK� …b��L�«

ÆåÊUM�� w� WO�Ëb�« r�b�«
 U�œÒb�  ¨‰Ë_«  Ÿu{uL�«  w�ò  ·U??{√
 UMJ�L�  vK�  WO�—U��«  ÊËRAK�  WM�K�
 qOHO�u�  —ËœË  1701  —«d??I??�«  oO�D��
 w�  t��—UL�  …b��L�«  r�ú�  ÷Òu�  Íc�«
 ÊËRAK� WM�K� UML�Ë ÆWO{UL�«  «uM��«
 »«uM�«  fK��  Ã—U�  …—U�e�  WO�—U��«
 s� ¨…b��L�« r�_« e�d� v�≈ ¨…—u�UM�« v�≈

 ÆåŸu{uL�« «c� bO�Q� q�√
 …b��L�« r�_« l� ÊËUF��«ò Ê√ v�≈ —U�√Ë
 W��RL�« ‰Ëb�« s� ÊU� ÊUM��Ë ¨w��—U�
 oI�  »uM��«  w�  U�—ËœË  qOHO�u�Ë  ÆUN�
 ¡U�d�  s��Ë  ¨—«dI��ô«  s�  WM�  14

Æå—«dI��ô« «c� —«dL��« vK�
 w�F�Ë wL�— ÊUC��« „UM�ò l�U�Ë
 UN�  dJA�Ë  ¨»uM��«  w�  qOHO�u�   «uI�
 w�  t�  ÂuI�Ë  X�U�  Íc�«  ÍuLM��«  —Ëb�«
 sK�√  ÊUM��  ÎUF��  sJ�Ë  ÆU�—UA��«  s�U�√
 fOz—  W�ËœË  fOzd�«  W�U��  d��  tH�u�
 w�UOM�«  fK�L�«  fOz—Ë  ¡«—“u�«  fK��
 tJ�L�  w�  ¨w�UOM�«  fK�L�«Ë  Íd�  tO��
 t�  XHK�  Íc??�«  U??�—Ëb??�Ë   «u??I??�«  ÁcN�
 ¨WO{UL�«   «uM��«  w�  ÕU�M�  t��—U�Ë
 ‰ö� s� —«dI��ô« «c� e� Âb� …—ËdC�Ë

Æå…b�b�  U��UD�
 ¨ÍœUB��ô«Ë  w�UL�«  Ÿu{uL�«  s�Ë
 —Ëœ  Ÿu??{u??�  vK�  U??�e??�—ò  d??�U??�  ‰U??�
 t� ÂuI� U�Ë ¨wF�dA��« w�UOM�« fK�L�«
 q�√  s�  W�—Ëd{  …b�b�   UF�dA�  s�
 fK�L�«  «c??�  r??�œË  WD��«  Ác??�  ÕU��«
 bO��« vM�√ b�Ë Æt� ÂuI� U� w� W�uJ�K�
 w�  W�uJ��«  t�  X�U�  U�  vK�  g�O�u�
 ÊUM��  ÕU��Ë  ¨U�Ë—u�  W�zU��  UN�bB�

 ÊUM��  t�  ÂU�  UL�  Áu??�Ë  ÆœbB�«  Ác�  w�
 ¨sOM�«uL�«  W��  vK�  ÿUH��«  q�√  s�
 ÊUM��  Ê√  vK�  bO�Q�  „UM�  ÊU??�  ÎU??C??�√Ë
 ‚ËbM� l� t�U{ËUH� w� `�M� Ê√ V��
 jI�  fO�  ÕU�M�«  «c�  Ê_  ¨w�Ëb�«  bIM�«
 s� ÷Ëd� Ë√ WO�U�  «b�U�L� —bB� u�

 …œUN�  s�  …—U��  u�  q�  ¨bIM�«  ‚ËbM�
 UNIK�√  w��«  W�œUB��ô«  WD��U�  WI�
 oO�D��  ÕU�M�«  w�  b�U��  u�Ë  ÊUM��

ÆåWD��« Ác�
 qOHO�u�  «u� s� b�d�ò UM�√ vK� œÒb�Ë

ÆåWOKOz«d�ù« ‚Ëd�K� ÈbB�� Ê√

 W�d�I�«  «¡«d�ù« w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« Ê«œ√
 ULO� ô ¨W�—u� Òb{ WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« U�c��� w��«
 b�bA�  v�≈  w�d�  Íc�«  ¨w�dO�_«  ådBO�  Êu�U�ò  vÒL��  U�
 ÆÎU�œUB��« fÒHM��« s� sO�—u��« lM�Ë W�—u� vK� —UB��«
 rOI�«Ë  b�«uI�«  j��_Ë  ÊU��ô«  ‚uI��  dOD�  „UN��«  «c�Ë

ÆWO�U��ù«Ë WO�ö�_«
 Âö�ù«  …bL�  t�—b�√  ÊUO�  w�  w�uI�«  »e��«  d���«Ë
 »U�—ù«  t�Ë√  b�√  q�L�  ¨ådBO�  Êu�U�ò  vÒL�Ô�  U�  ÒÊ√  f�√
 b Ò���  ZN�  u�Ë  ¨Ád�Q�  Í—u��«  UM�F�  Òb{  ·u�uL�«
 U�ƒUHK�Ë  U�dO�√  UNÒMA�  w��«  WO�uJ�«  WO�U�—ù«  »d��U�
 qJA�  UN�_Ë  Î̈UF�u�Ë  Î «—Ëœ  W�—u�  ◊UI�≈  ·bN�  UN�«Ëœ√Ë
 w�  W�ËUILK�  WM{U�Ë  sOD�K�  s�  WF�«b�  WO�u�  WFK�

ÆUM��√
  U�ôu�« ÒÊ√ b�R� ¨tO�« w�d� U�Ë ¨w�dO�_« Êu�UI�« «c� ÒÊ≈
 V�U�  v�≈  X�U�  ¨WO�U��ù«  r�U�  s�  XDI�  w��«  …b��L�«
 ‰Ë_«  Ëb??F??�«  ¨w�UDO��ô«  ÍdBMF�«  w�uONB�«  Ëb??F??�«
 ÍdNI�«  Íd�I�« ¡«d�ù« «c� ‰ö� s� UN�_ Î̈UFL� WO�U��û�
 rz«d��« Ÿ«u�« dD�√ s� «c�Ë ¨tKL�Q� VF� l�u�� bÒLF�� UL�≈

ÆWO�U��ù« Òb{ VJ�d� w��«
 w�  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U??�ôu??�«  ÒÊ√  Î̈U??�??{«Ë   U??�  bI�
 vK� WO�U�—ù« »d��« ÒÊQ� b�R� U� ¨t�O�«—Ë »U�—ù« WF�U�
 d�� WD�«u�U�  cHMÔ�  ¨“UO��U� WO�dO�√  »d� w� UL�≈  ¨W�—u�
 ‰ö�  s�  …d�U��Ë  ¨WO�U�—≈   ULOEM�Ë  ‰Ëœ  ÁU��√Ë  ‰Ëœ

 jHM�«  W�d��  UN�UO�Ë  W�—u��«  o�UML�«  iF�  UN�ö��«
 Ã—bM�  ådBO�  Êu�U�ò  vÒL��  U�  ÒÊ≈Ë  Æ`LI�«  ‰uI�  ‚d�Ë
 sO�—u��«  l�u��Ë  ¨ÍœUB��ô«  »U�—ù«  W�—UL�  ‚UO�  w�
 dB�M�� q�U��« rNAO�Ë W�U�A�« rN�œUO� ‰u� «uÒH��« s�c�«

Æt�U�—Ë »U�—ù« vK� W�—u�

 »U�—ù« …bA� s�b� ¨w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« ÒÊ≈
 ådBO� Êu�U�ò ?� Æ…b��L�«  U�ôu�« t�—UL� Íc�« ÍœUB��ô«
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ÆW�U�L�« qzU�u�«Ë
 d��√  X���√  …b��L�«   U�ôu�«  ÒÊ√  ¨w�uI�«  »e��«  Èd�Ë
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  U�uIF�«  l�d�  wCI�  WF�d�   «uD�  –U��«Ë  ¨WO�dO�_«
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 WO�U�—≈ ÎU�d� XN�«Ë w��« W�—u� ÒÊ√ ¨w�uI�« »e��« b�R�
 œuLB�«   U�ÒuI�  Òq�  pK�L�  ‰«e�  ô  ¨…dF���Ë  ¡«uF�  WO�u�
 —U�¬ ÒÊ√ s� —c�� UMMJ� ¨tKO�UH�Ë ÍœUB��ô« »U�—ù« WN�«uL�
 Ác�  u�b�  p�c�Ë  ¨‚dAL�«  ‰Ëœ  ‰UD��  ÍœUB��ô«  »U�—ô«
 t�u��«Ë ¨…ÒdL�« ”QJ�« Ác� ÍœUH�� l�d��« „d���« v�≈ ‰Ëb�«
 —“P��« …b�U� vK� W�d�A� WO�u� W�œUB��« ‚u� W�U�≈ u��
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 W�ËUILK�  ¡U??�u??�«  WK��   b??�√
 w��«  W??�d??�??�«  ·Ëd???E???�«ò  ÒÊ√
 r�UH�Ë  W�uJ��«  qLF�  jO��
 WÒ�bIM�«Ë  WÒOAOFL�«   U????�“_«
 dO�J�«  —dC�«  ‚U��≈  t�Q�  s�
 `�H�  t?? Ò�√  s??�  ÎöC�  ¨lOL��U�
  «d??�u??�??�«  d�U��  vK�  œö??�??�«
 `OD� b� w��« … ÒœU��« WÒO�UL��ô«
 WOLE�  q�UO�Ë  vM�  s�  vÒI��  U�
 W��U��«   U�UO��«  UN��d�√
 W??O??�U??L??�??�ô« U??N??�U??�u??�??�??� s??�

ÆåW�œUB��ô«Ë
 VI�  ÊU??O??�  w??�  WK�J�«   √—Ë
 W�Uzd�  f�√  Í—Ëb??�«  UN�UL��«
 ¨WK�J�«  X�H�  ¨b�—  bL��  VzUM�«
 ·e�  b??�  iF��«  ÊU??�  «–≈ò  t??�√
 V���  W�uJ��«  l�  ÊËUF��«  s�
 w��«   U??�u??F??L??�«  ÊS??�  ¨d???�ü  Ë√
 WÒO�U��ù«  oOI��  ÊËœ  ‰u��
 w�  WK�dL�«  Ác??�  w�  W�uKDL�«
 œ«dÔ�Ë  UNLEFL�  WKF�H�   U�uF�
 WÒOF��K� ÊU�–ùU� UN��«“≈ WC�UI�
 …—«œù«   U�UO��  Ÿu??C??�??�«Ë

ÆåWO�dO�_«
 sOO�UM�K�« “«e��« Ê√ò  d���«Ë
 rN�U{Ë√ —«dI��«Ë rNAO� WLIK�
 ÍdG�  ô  w��«  Ã–ULM�«  √u??�√  u�
 Ê√ s� ÎöC� ¨UNO�≈ “UO��ùU� Î «b�√
 w� ‚ôe�ù« wMF� UM� W�U���ô«
 oOI��� W�uBML�« ŒU��_« WJ��
 vK�  wKOz«d�ù«  ËbF�«  `�UB�

Æåt�F�Ë ÊUM�� `�UB� »U��
 W??�e??�  ÒÊ√ò  v????�≈   —U??????�√Ë
 Â«b���« w� ŸÒd���«Ë W�dBMF�«

 sOM�«uL�«  Òb??{  ◊dHL�«  nMF�«
 ÍË–   rNM�  ULÒO�  ô  sOO�dO�_«
 n�“  ÊUHAJ�  ¨WÒOI�d�_«  ‰u�_«
 Í—UC��«  w�d�«  U�dO�√  ¡U???� Òœ«
 W�UA�  Ê«d??N??E??�Ë  ¨w??�b??L??�«Ë
 rOI�«  Íœd??�Ë  sO�«uI�U�  Â«e��ô«

Æå…bzU��« WO�UL��ô«
  U�uIF�«  Õö??�ò  Ê√   b??�√Ë
 t�b���� Íc�« ¨V�U��« WÒ�œU�_«
 Òb{  Ê«ËbFK�  WO�dO�_«  …—«œù«
 UM�IDM�  w�  ÷uNM�«  Èu�Ë  ‰Ëœ
 oDML�« nF{ vK� Ò‰b� ¨r�UF�«Ë
 ‰ËU��  s�cK�«  dO�Q��«  Ê«b??I??�Ë
 ÷dH�U�  ULN{ÒuF�  Ê√  …—«œù«
 dO�� w� … ÒuI�« ÷Ëd�Ë jGC�«Ë

ÆåÊUO�_« s�
 Õö??�??�«  «c????�ò  Ê≈  X??F??�U??�Ë
 ‰U�  tO�b����  vK�  ÎU�K�  b�d�
 ÈuI�«  Ë√  »uFA�«  rN�«bN��«

 ÎU�uB�Ë  ¨Ê«bK��«  w�  W�“«u�«
 Ë√  WÒOM�Ë  …bOI�  vM���  w��«  pK�

ÆåWÒO�O�«d��« W�ƒ— Âe�K�
 f�U��«  w�ò  t�√  v�«  X�H�Ë
 ¨1967  ÂU??F??K??�  Ê«d???�e???�  s???�
 —u�  …—«d??L??�  W???�_«  ÷dF���
 U??N??�U??�ü W??�??O??�??L??�« W??�??J??M??�«
 Íd�MO�  ¨UN�UFKD��  WD��L�«Ë
 UNM�  «uKF�O�  ÂËUIL�«  ZNM�«  ËË–
 d�F�«Ë  ”Ë—b??�U??�  WOM�  WD��
  U??�U??�d??�«  UNzu{  w??�  ‰u���
 d Ò�c�  vI��Ë  ¨ UO�O�«d��ô«Ë
 WL�eN�« ”R�� W��UF�L�« ‰UO�_«
 U�Ëb�  WFO��  s�  WKHG�«  W��U�Ë
 …—Ëd????{Ë W??I??D??M??L??�« Ác???� w???�
 WLz«b�«  W�“uN��«  vK�  ¡U??I??�ù«
 tF�—UA�Ë  t�«¡«b��«  WN�«uL�

 ÆåWOF�u��«

 o�U��«  VzUM�«  WKOGA�«  WD�«—  ÂU�  sO�√  Y��
 w� —œ«u??J??�«Ë …œUI�«  s??�  œb??�  l??�  VOD��«  d??�«“
 nA�  vK�  «Ëƒd��  r�  s�c�«ò  Ÿu{u�  w�  ¨WD�«d�«
 b{ d�UE��« v�≈ …u�b�« «u�d�Ë rNzUL�√Ë rN�u�Ë

ÆåW�ËUIL�« Õö�
 «uKL�  s??�ò   Ê√  tO�  b??�√  ÎU�UO�  VOD��«  —b??�√Ë
  Ác�   q��   w�   WÒM�UNB�«   …«eG�«  «u�ËU�Ë   Õö��«
 tKL��  œ«bF��ô«  q�U�  rN�b�  1982  ÂU�  s�  ÂU�_«
 W�«d�  s�Ë  W�ËUIL�«  ·d�  s�  ÎU�U�œ  X�Ë  Í√  w�
 vK�  ÂËUIL�«  »U�A�«  ‰UO�√  lOL�  l�  r�Ë  s�u�«
 fO�«u�K�  Õö��U�  ÍbB�K�  œ«b??F??�??�ô«  W��√

ÆåÊU� uH� Í√ rNKLA� ô s�c�« ¡öLF�« sO�ËUD�L�«Ë
 W�u�A�  …u�œ  w�  W�Ë«b�L�«  …u�b�«ò  Ê√  d���«Ë

 UNO�  Êu�—uÒ�L�«Ë sKF� w�uON� VKDL� Èb� w�Ë
 ÊU�dO�_«  r�œUO�√ ÊuOF� ÊUM�� ‚«d�S�  ÊËd�UG�
 ‰UI��ô«  ÊuI����  U�¡«—Ë  ÊuHI�  s�Ë  W=M�UNB�«Ë

ÆåWOM�u�« W�UO��« WLN�� WL�U�L�«Ë
 s�   UN�U��R�  lOL��  WO�UM�K�«  WDK��«ò  —c�√Ë
 U�uLEM�  o����   U�d��  ÂU??�√  ‰–U���«   W�G�
 UN�ö�  s�  W�ËUIL�«  b�d���  Ÿ—«uA�«  w�  Â«b??�ù«
 r� UM�—«u�  w�  tKL�� s�Ë qO���� w�uON� rK�
 ¡«bN� Á—d� Íc�« UMM�Ë w� t�  ÊUJ�  ôË  bF�  b�u�
 w�U�_«  ]Ê≈Ë  WO�UG�«  rN�«Ë—√Ë  rNzU�b�  UM��ËUI�
 Ó ôË ¡U�dA�« lOL� s� W�ËdF� U�—u�� w� WM�UJ�«

Æå ÂÓbÚM Ó� ÓW�U�

 j�«Ëd�«Ë  ÊU�K�«  lÒL���  ÂUF�«  o�ML�«  Èd??�√
  W�—uNL��« w�HL� ÎUOH�U� ÎôUB�« —uA� sF� WO�FA�«
 w{UI�«  qO�d�  ÎU�eF�  ÊU??�—œ  nODK�«  b��  aOA�«
 w�  Á—Ëb??�  Î «bOA�  ¨—ËbM�  U�d�“  aOA�«  w�dA�«
 w�  t��U�A�Ë  WOM�u�«Ë  WO�Ëd�«  rOI�U�  Â«e��ô«ò

Æåo��« WLK�
 WLEM�ò  dI�  —bO�  d�U�  —u��b�«Ë  —uA�  —«“  UL�

 q�«d�U�  ¡«eF�«  V??�«Ë  r�bI��  ¨åw�uOA�«  qLF�«
ÆrO�«d�≈ s���

 WN���«ò  s�  Î «b�Ë  —uA�  q�I��«  ¨WO�U�  WN�  s�
 V�JL�« uC� W�Uzd� åsOD�K� d�d��� WO�«dIL�b�«
 WKL��«  w�  WN���«  q�L�Ë  qBO�  wK�  w�UO��«
  «b���L�«  w�  Y���«  Èd�  ¨VD�  fOL�  WOK�_«

ÆWO�dF�«Ë WOMOD�KH�«

 Ê√  vK�  WO�UM�K�«  W�U�B�«  Í—d��  W�UI�   œÒb�
 dEM� w��« W�U��« WLJ�L�« w�  U�u�DL�« WLJ��
 Í√ Ê√Ë  U�u�DL�« rz«d�� WIKF�L�« U�UCI�« lOL� w�
 sJLÔ� ô sOO�ö�ù«Ë sOO�U�B�« l� oOI�� Ë√ WI�ö�
 r�b{ Èu�b�« XC��« ‰U� w� ÷U� ô≈ UL�ôu�� Ê√
 Ÿu{u� w� q�U��� s� UN�√ Î…b�R� Î̈UOzUC� ÎUIOI��

Æ…—uD��« ÁcN�
 dO�√  U�  d??�√  vK�ò  f??�√  ÊUO�  w�  W�UIM�«  X�U�Ë
  UH�U�� w� sOO�U�B�« WI�ö� s� —«dL��S� —U��Ë
  öO�e�«  s�  …—ÒdJ��   UF�«d�  vK�  ¡UM�Ë  ¨dAM�«
 bO�Q� b�b�� s�—d�L�« W�UI� rN� ¨ÊQA�« «cN� ¡ö�e�«Ë

∫WO�ü« UN�ULK��
 W�d�  vK�  WB�d��«  ¨s�—d�L�«  W�UI�  ÒÊ≈  ≠  1
 —bI�U�  ’d��  ¨‰ËR�L�«  w�U�B�«  qLF�«Ë  Âö�ù«
 sOO�U�B�«  W�«d�  vK�  WE�U�L�«  vK�  d��√Ë  t�H�
  U�u�DL�«  Êu�U�  ÂUJ�√  “ËU��  Âb�Ë  ¨sOO�ö�ù«Ë
 WOzUCI�«  WDK��«  sO�  W�öF�«  ‰u??�√  rEM�  Íc??�«

ÆU�d�√ œÒb��Ë Âö�ù«Ë
 tM� 28 …œUL�« w� h�   U�u�DL�«  Êu�U�  ÒÊ≈  ≠  2

 w��« W�U��« WLJ�L�« w�  U�u�DL�« WLJ�� Ê√ vK�
 Æ U�u�DL�« rz«d�� WIKF�L�« U�UCI�« lOL� w� dEM�
 XC��≈ «–≈ t�√ ÎUO�d�  d�– Êu�UI�« «c� s� 29 …œUL�«Ë
 ÂuI� Ê√ oOI���« w{U� vKF� Î̈UOzUC� UIOI�� Èu�b�«

Æt�
 sOO�U�B�« l� oOI�� Ë√ WI�ö� ÒÍ√ ÒÊS� Î̈ «–≈≠  3
 w�U��U�Ë  Æ÷U�  Òô≈  UL�ôu��  Ê√  sJL�  ô  sOO�ö�ù«Ë
 …u�œ  WO�bF�«  WD�UC�«  Ë√  WOM�_«  …eN�ú�  o��  ô
 U�UC�  w�  UN�U�√  ‰u�LK�  r�¡U�b��≈  Ë√  ¡ö??�e??�«
 ÎU�d��  fO�  ¨w??�ö??�ù«Ë  w�U�B�U�  Æ U�u�DL�«
 W�d�Ë  ¡«d??�ù«  WO�dL�«  sO�«uI�U�  W�UB�  t�uI�Ë

Æ—u��b�« w� W�UB� dO�F��«Ë Í√d�«
 WOzUCI�« …eN�_« vK� vML�� s�—d�L�« W�UI� ≠ 4
 w�  sOO�ö�ù«Ë  sOO�U�B�«  ¡ö�e�«  l�  v�UF��  Ê√
 WLJ�� ÂU�√ ‰u�LK� rN�u�b� ¨r�b{ W�UIL�« ÈËU�b�«
 s� w�Ë ¨oOI���« w{U� ÂU�√ Ë√ Î…d�U��  U�u�DL�«
 n�� t�Q� s� …—uD��« ÁcN� Ÿu{u� w� q�U���
 ôË  W�UIM�«  UN�{U�  w��«  „—UFL�«Ë  q�uD�«  ‰UCM�«

Æå‰ËR��Ë d� Âö�≈ q�√ s� ‰«e�

  U�uIF�«ò  Ê√  ¨åsOLK�L�«  ¡ULKF�«  lÒL��ò  È√—
  U�d���« q�Ë dBO� Ê«uM� X�� W�—u� vK� WO�dO�_«
 u� b�«Ë d�√ v�≈ ·bN� qB��Ë XKB� w��« WO�UO��«
 «c�Ë ¨Âö���ô« v�« UNF�œË ÊUM�� w� W�ËUIL�« —UB�
 X�Ë Í√ s� Èu�√  ÂuO�«  W�ËUIL�«  Ê≈  –≈  oI��� s� rK�
 q�bF��  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  wF�  Ê≈Ë  vC�
 W�—u��« œËb��« ÁU��U� U�b�Ë ÊUM�� w� qOHO�u� WLN�
 W�d���« œËb��« rO�d� vK� ÊUM�� o�«u� wJ� rNDG{Ë
 v�≈  —ôËb�«  qI�  rNFM�Ë  w�uONB�«  ÊUOJ�«  w{d�  UL�
 ¨WO�—U��«  ö�u���U� UN�U��≈ ‰ö� s� W�Ëb�« WM�e�
 d��  WOM�u�«  …œUO��U�  fL�  ◊Ëd�  ÷d�  W�ËU��Ë
  «b�bN�  l�  ÁdO�Ë  p??�–  q�  ¨w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚ËbM�
 «c�  ‚UO�  w�  w�Q�  UO�  w??�Ë—Ëœ  WO�dO�_«  …dOH��«

ÆåW�ËUIL�« vK� ¡UCIK� ·œUN�« jD�L�«
  ULN� q�bF�� oKDL�«ò tC�— ÊUO� w� lÒL���« b�√Ë
 U�ò Î «b�R� ¨åUN� b�bL��« vK� WI�«uL�« l� ¨qOHO�u�  «u�
 Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  »UD�  w�  œ—Ë

 Â«bB�«  ŸUI�≈   ôËU��ò  ÎUC�«—  ¨åŸu{uL�«  «c�  ‰u�
Æå»uM��« w� w�U�_«Ë qOHO�u� sO�

 w�uONB�«  gO�K�  …—dJ�L�«   U�UN��ô«ò  dJM��«Ë
 ·bN���Ë  …œuBI�ò  UN�√  Î «d��F�  ¨åÊUM��  l�  œËb�K�
 s� b� ô «c� ¨UNOK� Ÿ“UM�L�« o�UML�« w� l�«Ë d�√ ÷d�
 WK��L�« sOD�K� l� ‚—“_« j��« vK� q�bF� Í√ W�«“≈
 vK� UNO� ËbF�« qLF� w��« W��bF�« WIDM� w� ÎU�uB�
 s� Î«¡e� ÊUM�� U�d��F� w��« o�UML�« q�«œ ◊UI� XO���

ÆåtO{«—√
 WF�d�Ë …d�U��  U�œU�� ¡«d�≈ …—Ëd{ò vK� œb�Ë
 …—U�� h�� U� w� W�—u��«Ë WO�UM�K�« sO��uJ��« sO�
 p�– w� UL� ¨V�dN��« lM�Ë Í—U���« ‰œU���«Ë X�e�«d��«
 Ÿ—c��«ò  ÎUC�«—  ¨åw�UM�K�«  VFAK�  …bO�√  W�KB�  s�

Æå…uD��« Ác� vK� Â«b�ù« ÂbF� dBO� Êu�UI�
 ¨åt��uJ� vK� iH��« Íc�« w�dO�_« VFA�«ò UÒO�Ë
 w�O�«d��«  dOOG�  oOI��  v��  —«dL��ô«ò  v�≈  ÁU�œË

ÆåÂUEM�« WOM� w� wIOI�Ë

äÉbƒ©ªdG :záehÉ≤ª∏d AÉaƒdG{
á∏©àØe áHƒ∏£ªdG áq«LÉàfE’G áeƒµëdG ≥«≤ëJ ΩÉeCG

 äGôgÉ¶àdG ƒª¶æe :zá∏«¨°ûdG á£HGQ{
 ΩGóYE’G ¿ƒ≤ëà°ùj áehÉ≤ªdG ìÓ°S qó°V

á«WGô≤ªjódG á¡ÑédGh ¢VôY Qƒ q°ûH
á«Hô©dGh á«æ«£°ù∏ØdG äGóéà°ùªdG 

≥«≤ëJ hCG á≤MÓe …CG :øjQôëªdG áHÉ≤f
¢VÉb ’EG Éªg’ƒàj ’ ø««aÉë°üdG ™e

¥QRC’G §îdG ≈∏Y πjó©Jq …CG ádGRE’ :zAÉª∏©dG ™ qªéJ{

©bNF�« l�u�®   f�√ b�— W�Uzd� WFL��� W�ËUILK� ¡U�u�« WK��

©“«u� wK�®  f�√ WL�M�« W�U� w� WFL��� WO�—U��« ÊËRA�« WM��

kGAƒ°S OGOõj ™°VƒdG :zπª©dG Ihóf{
…PÉ≤fEG »eƒµM è¡f OÉªàYG Üƒ∏£ªdGh

 v�� ¨UN�H� vK� X�¬ò UN�√ ¨ÊUO� w� ¨”u�U� tO�Ë —u��b�« W�Uzd� ¨åwM�u�« qLF�« …Ëb�ò XMK�√
ÆåUN�UL�_ ¡UM��« w�U��ù« b�UM�«Ë W�uJ�K� V�«dL�« l�u� w� ÊuJ� Ê√ ¨Êü«

 fO�Ë ¨Á–UI�ù l�d��«Ë ”Ë—bL�« wLKF�« qLF�« w� ÊËbN�� sOB��� v�≈ W�U�� bK��«ò Ê√  √—Ë
 WOM�Ë W�d� ÂU�√ ¨¡«u�_« Ác� w� nI� W�uJ��« Ác� qF� ¨ U�“√ s� tAOF� U� d�b� s� v�≈ W�U��

Æå‚ö�ù« vK� W�dH�« Ác� lOC� ô Ê√ U�bM� q�_« q�Ë UN� WO��—U�Ë
 WOKLF�« ZzU�M�«Ë UN�«—«d� WO�u� p�c�Ë ¨Êü« v�� ¨W�uJ��« Ác� qL� …dO�Ë X��� r�ò t�√  d���«Ë
 W�bOKI� WO�UO� W�uJ� Í√ ¨dO�� b� v�≈ t�A�ò UN�√ v�≈ Î…dOA� ¨åsOO�UB��« W�uJ� UN�√ ¨UNH�«uL�

Æå‚ö�ù« vK� hB���« ”U�√ vK� UNK� v�≈ fO�Ë ¨WO�UM�L�« bK��«  U�“√ …—«œ≈ v�≈ vF��
 ¨åÍ–UI�« w�u� w�uJ� ZN� œUL��«ò v�≈ X�œ ¨åÎ«¡u� œ«œe� bK��« l{Ë Õd� U�ò t�√ v�≈ X�H� –≈Ë
 vK� sLONL�« wHzUD�« w�UO��« ZNM�« rI� «u�—b� Ê√ sOOM�u�« sOBK�L�« lOL�� ÎUI� Ê¬ò t�√ Î…d��F�

ÆåbK��«
 u�Ë tM� dN� Ë√ oI�� b� ¨s�u�« s� rOC�« l�d� Ë√ VFA�« t� f�N� Ÿu{u� s� U�ò Ê√  √— UL�
 ‰UL�«  w��U�  WI�ö�Ë  ¨s�b�HL�«  W��U��Ë  ¨œU�H�«  n�Ë  ¨qO�I�«  «c�  s�Ë  ¨q�_«  s�  nOF{  o�d�
 w�œu� ‚uI� ‚ö�S� pO�U� ¨tAOF� Íc�« ÍœUB��ô«Ë w�UL�« —UON�ùU� V��� s� q� W��UF�Ë ¨ÂUF�«

ÆåW�—«œù«  UMOOF��« w� WB�U�L�« ZN� s� œUF��ô«Ë ¨rN�«u�Q� ·dB��U� ¨·—UBL�« Èb� ‰«u�_«
 …—«œ≈ WOKIF� W�uJ�� sJL� s� ¨WOLO�I� —UJ�√Ë WO�«—bO�  UN�u� s� ŸUAÔ� √b� U�ò Ê√ v�≈ X�H�Ë
 nF{  s�  ¨rNCF�  ¨t�  nB�  U�ò  Ê√  Î…d��F�  ¨å—UD�_«  Ác�  s�  Í_  ÍbB��«  s�  sJL��  Ê√  ¨W�“√
 ¨w�U��«  U�—«dL��« w� UN�u� —bB� ÊöJA� b� ¨UNM� q�b� ÍQ� ÊUO�ù« W�uF�Ë ¨WM�«d�«  W�uJ�K�
 UNMJL� ô b�  ¨ ÒVN� sO� Èd�J�«  n�«uF�«  Ê√  —U���ô«  w� c�_«  s� Òb�  ô  sJ�  Î̈UOF�«Ë ÊuJ� Ê√  sJL�

ÆåUN�u�� Èu� d�√ Í√ …U�«d�

 ÎözU�  ¨åd��u�ò  vK�  t�U��  d��  bÒO��«  qOL�  ¡«uK�«  VzUM�«  œÒd�   ˚
 w� Æs�Ë s� l�«b� ô t� W�«d� ô s� Ê√ XLKF� gO��« w� ∫Âö� d�¬ò
 w� Æ”UMK� W�Ëœ wM�� ôË Î «b�U� `�B� t� W�«d� ô s� Ê√ XLKF� W�Ëb�«
 w�ö� Æ—Ë“ b�U� ÊuJ� Ê√ q�I� t� W�«d� ô s� Ê√ XLKF� WO�Ë— s��
 ¨w�KzU�Ë  w��«d�  W�U�ù  w�O�  „U��  X��  w�O�  d�“√  ÒqJ�  ÊU�  f�√

ÆåÊU�� W�“ g� ¨œuBI� w�ö�
 d��  W�ö�  ÍœU??�  VzUM�«  d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  uC�  sK�√   ˚
 v�u�  ÂU�ù«  …œôË  Èd�–  ÂuO�«  UMH�u���   t�√  ¨ådO�u�ò  vK�  t�U��
 ¨w�ö�ô« t�uK�Ë ÁdJH� vI�—≈Ë WO�BF�« “ËU�� Íc�« ÊU��ù« —bB�«
 …b�u�«Ë  „d�AL�«  gOF�«  u��  o�UML�«Ë  nz«uDK�  d�UF�«  w�UO��«
 v�≈  »ÒdI�L�«  b��L�«  q��  W�OMJ�«  w�  d{U�L�«  s�b�«  q�—  ¨WOM�u�«

Æå¡«u� WLK� vK� U�œ«—√ UL� W��L� wI�KM� ÊU��ù« W�b�� tK�«
 d�U�  w�«d��ù«  w�bI��«  »e��«  w�  ÂUF�«  d��«  sO�√  q�I��«   ˚
 l�—UAL�«  WOFL�  s�  Î«b??�Ë  ¨ ËdO�  w�  »e��«  …œUO�  dI�  w�  ¨d�U�
 —b�  —u��b�«  Âö??�ù«Ë  W�UF�«   U�öF�«  r��  fOz—  Òr??{  WO�ö�ù«
 ”bMNL�«Ë  ¨“u�F�«  bF�  ”bMNL�«  ¨w�«bO�  r�U�  —u��b�«  ¨g�D�«
 ÆÊ«b�“  d�U�  —u��b�«  åw�bI��«ò  w�  ÍœUOI�«  —uC��  ¨g�D�«  vO��
 WOL�√Ë  sO�dD�«  sO�  WOzUM��«  W�öF�«  w�  Y���«ò  ¨¡UIK�«  ‰ö�  Èd�Ë
 e�eF�  w�  rN��  U�  ¨U�UCI�«  nK���  w�  —«u��«Ë  q�«u��«  —«dL��«
 v�≈ ÊuFL��L�« ‚dD� UL� ¨åWO�UO��«  U�ö��« X�U� ULN� —«dI��ô«

ÆåÎU�œUB��«Ë ÎUO�UO� WM�«d�« ŸU{Ë_«

 ÎözU�  ¨åd��u�ò  vK�  t�U��  d��  bÒO��«  qOL�  ¡«uK�«  VzUM�«  œÒd�   ˚

QÉÑNCG
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 50 إصابة جديدة 
 .1306 إل��ى  اإلجمالي  العدد  رفعت  ك��ورون��ا  بفيروس 
وأوضحت أن 42 حالة سجلت بين المقيمين، بينما سجلت 

ال�24 ساعة الماضية. الوافدين خالل  8 حاالت بين 
من جهته، أوضح مستشفى رفيق الحريري الجامعي في 
تقريره ليوم أمس، عن آخر المستجدات حول الفيروس، أن 
عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى 
خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 489 فحصاً، عدد المرضى 
المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى 
بإصابتها  المشتبه  الحاالت  عدد  مريضاً،   33 للمتابعة: 

أخرى  مستشفيات  من  نقلها  تم  والتي  كورونا  بفيروس 
حاالت  عدد  حالة،   13 المنصرمة:  ساعة   24 ال�  خالل 
ال�  خالل  المستشفى  داخل  المتواجدين  المرضى  شفاء 
مرضى  شفاء  حاالت  مجموع   ،1 المنصرمة:  ساعة   24
 216 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى  داخ��ل  من 
حالة شفاء، عدد الحاالت اإليجابية التي تم إخراجها إلى 
سريرياً  شفائها  على  الطبيب  تأكيد  بعد  المنزلي  الحجر 
الحرجة  الحاالت  عدد   ،9 المنصرمة:  ساعة   24 ال�  خالل 
داخل المستشفى: حالتان، تسجيل حالة وفاة لسيدة في 
أمراض مزمنة.  العمر كانت تعاني من  الستين من  العقد 

الدكتور  العامة  الصحة  وزي��ر  أعلن  السياق،  هذا  وفي 
حمد حسن عن عقد اجتماع اليوم مع المحافظين، التخاذ 
الحجر  إما  الخارج،  من  الوافدين  حول  المناسب  القرار 
المنزلي اإلجباري مع تعهد للعائدين، أو تحويل الحاالت 

اإليجابية إلى المستشفيات الحكومية.
والمغتربون  الناس  يجلس  »عندما  تصريح  في  وقال 
في منازلهم وال يشكلون حالة كما جرى في برجا، عندها 
نستطيع التحدث عن إعادة فتح المطار، ال سيما أن هناك 
امرأة وافدة كانت تحمل الفيروس نقلته ل� 42 شخصاً في 

برجا«.

وأعان أنه وقع قراراً بإعادة فتح دور الحضانة ابتداًء 
من 8 حزيران الحالي ولكن بنسبة 25%«.

بفيروس  اإلص��اب��ات  من  مرتفع  ع��دد  تسجيل  وبعد 
على  مطلعاً  البلدة  إلى  حسن  توّجه  برجا،  في  كورونا 

األوضاع.
في  بل  رشح  موسم  في  ليس  »لبنان  أن  على  وش��دد 
مع  إلزامية  »الكمامات  أن  إلى  مشيراً  كورونا«،  موسم 
تأكيد ضرورة التباعد والسرعة في التبليغ عند ظهور أي 

عوارض«.
في  أهلها  جانب  إلى  ستبقى  الصحة  وزارة  أن  وأك��د 

في  تجاوزناه  كما  سنتجاوزه  القطوع  وهذا  برجا  بلدة 
الضاحية وبشري ومزبود ومجدل عنجر وجديدة القيطع 
والوردانية«، الفتاً إلى  »أن التعاطي المسؤول سيمّر ولكن 
للمجتمع  الصحي  باألمن  نغامر  وأال  يتعظ  لمن  العبرة 

اللبناني«.
على  والمنطقة  برجا  في  واألهالي  المرجعيات  وهنأ 
إلى  مشيراً  كورونا،  خطر  لمواجهة  وتجاوبهم  جهودهم 
الطبية  المستلزمات  وستقدم  قدمت  الصحة  وزارة  أن 

المطلوبة لمواجهة كورونا.
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إنهاء  رفع  للدفاع  األعلى  المجلس  ق��ّرر 
تمديد  إع��ادة  يتضمن  ال��وزراء  مجلس  إلى 
تاريخ  من  اعتباراً  العامة  التعبئة  حالة 
ضمناً،   2020/7/5 ولغاية   2020/6/8
التي  االقتصادية  األنشطة  على  واإلب��ق��اء 
والطلب  تدريجاً،  العمل  بإعادة  لها  سمح 
كافة  واألم��ن��ي��ة  العسكرية  األج��ه��زة  إل��ى 

التشدد ردعياً في قمع المخالفات. 
قصر  في  أم��س،  اجتمع  المجلس  وك��ان 
العماد  الجمهورية  رئيس  برئاسة  بعبدا 
ال��ت��ط��ورات  آخ��ر  لمتابعة  ع��ون  ميشال 
فيروس  ان��ت��ش��ار  م��ن  للحد  واإلج�����راءات 
الدكتور  الحكومة  رئيس  بحضور  كورونا،  
ووزراء:  المجلس  وأعضاء  دي��اب  غسان 
الخارجية  ال��وط��ن��ي،  ال��دف��اع  ال��م��ال��ي��ة، 
والمغتربين، الداخلية والبلديات، االقتصاد 
والنقل،  العامة  األشغال  العدل،  والتجارة، 

والصحة العامة.
ك��م��ا ح��ض��ر االج��ت��م��اع، ك��ل م���ن: قائد 
عام  مدير  التمييز،  ع��ام  مدعي  الجيش، 
العام،  األمن  عام  مدير  الجمهورية،  رئاسة 
مدير عام قوى األمن الداخلي، مدير عام أمن 
للدفاع،  األعلى  المجلس  عام  أمين  الدولة، 
العسكرية،  المحكمة  لدى  الحكومة  مفوض 
لفخامة  والعسكري  األم��ن��ي  المستشار 
الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير 
شعبة  رئيس  العام،  األمن  في  المعلومات 
نائب  الداخلي،  األمن  قوى  في  المعلومات 

مدير عام أمن الدولة.
استهّل  عون  أن  للمجلس  بيان  وأوضح 
التدابير  ع��ن  م��وج��ز  »ب��ع��رض  االج��ت��م��اع 
تمديد  إعالن  منذ  اتخذت  التي  واإلج��راءات 
في   2020/5/25 بتاريخ  العامة  التعبئة 
إطار الوقاية من فيروس كورونا، كما شدد 
على أهمية تقيد المواطنين باإلجراءات التي 

أصدرتها الحكومة.
أن  ال����وزراء  مجلس  رئيس  أوض��ح  ث��م 

الخطر ما زال داهماً، وأن اإلصابات ما زالت 
تسجل وأن اإلجراءات والتدابير التي اتخذت 
أي  لتفادي  وذلك  وملحة  ضرورية  زالت  ما 
صعبة  عواقبها  تكون  وق��د  ثانية  موجة 
التدابير  أن  إل��ى  اإلش���ارة  مع  المعالجة. 
التي  للمراحل  التي خففت وفقاً  واإلجراءات 
سبق وتم إصدار إنهاء بها خاصة تلك التي 

تنعكس إيجاباً على االوضاع االقتصادية.
العامة  التعبئة  إع��الن  تمديد  واق��ت��رح 
اللجنة  الصادرة عن  التوصية  إلى  استناداً 
من  الوقاية  إج���راءات  بمتابعة  المعنية 
باقتراح  قضت  وال��ت��ي  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
أي  أسابيع   4 لمدة  التعبئة  إع��الن  تمديد 
اإلبقاء  يتم  أن  على   ،2020/7/5 لغاية 
التي يمكن أن  النشاطات االقتصادية،  على 
ووفقاً  نطاقها  ضمن  تدريجاً  العمل  تعاود 
إلى  وباالستناد  م��ح��ددة  زمنية  لمراحل 

شروط معينة.
على  الحضور  الصحة  وزي��ر  اطلع  ثم 
أهمية أن يكون المواطن مسؤوالَ وشدد على 
ومع  المعنية  األجهزة  مع  التعاون  أهمية 
الوباء،  تفشي  لتفادي  المحلية  السلطات 
على  الصحة  وزير  شدد  ذلك  من  وانطالقاً 
خصوصاً  الحجر  بفترة  االلتزام  ض��رورة 

للوافدين من الخارج.
األمنية  األوض����اع  اس��ت��ع��راض  وب��ع��د 
والتداول واالستماع إلى الوزراء المختصين 
واألمنية  العسكرية  األجهزة  ق��ادة  وأيضاً 
بتاريخ  العامة  التعبئة  تمديد  إعالن  منذ 
2020/5/25 وحتى اليوم تقرر االستمرار 

بإعالن التعبئة العامة«.
مواجهة  متابعة  إط��ار  »وف��ي  وأض��اف 
تنص  التي  العامة،  بالتعبئة  الخطر  هذا 
االشتراعي  المرسوم  من   2 المادة  عليها 
مع  الوطني(  )ال��دف��اع   1983/102 رق��م 
أح��ك��ام  وأي��ض��اً  خ��ط��ط  م��ن  تستلزمه  م��ا 
خاصة تناولتها هذه المادة، باإلضافة إلى 

واتخذها  سبق  التي  واإلج��راءات  التدابير 
السابقة.  اجتماعاته  في  ال��وزراء  مجلس 
الى  إنهاء  رفع  للدفاع  األعلى  المجلس  قرر 

مجلس الوزراء يتضمن:
العامة  التعبئة  حالة  تمديد  إعادة   -  1
 6403 رقم  بالمرسوم  تمديدها  أعلن  التي 
 2020/6/8 تاريخ  من  اعتباراً   2020/

ولغاية 2020/7/5 ضمناً.
التدابير  وتنفيذ  تفعيل  تأكيد   -  2
واإلج�������راءات ال��ت��ي ف��رض��ه��ا ال��م��رس��وم 
وال���م���رس���وم   2020/6198 رق�����م 
وال���م���رس���وم   ،2020/6209 رق�����م 
وال���م���رس���وم   2020/6251 رق�����م 
رق��م  وال���م���رس���وم   2020/6296 رق���م 
2020/6329 و2020/6403 والقرار رقم 
الصادر   2020/3/21 تاريخ   2020/49
)تعليمات  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة  عن 
ذات  والقرارات   )6198 للمرسوم  تطبيقية 
الداخلية  وزير  معالي  عن  الصادرة  الصلة 
والبلديات، وذلك خالل فترة تمديد التعبئة 

العامة المذكورة أعاله.
االقتصادية  األنشطة  على  االبقاء   -  3
التي سمح لها بإعادة العمل تدريجاً ضمن 
نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها 
في المادة 2 من المرسوم رقم 2020/6296 
وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير 
المختلطين  وعدد  االختالط  كثافة  اآلتية: 
األول��وي��ة  وم��س��ت��وى  التعديل  وإمكانية 

والمخاطر المحتملة.
العسكرية  األج��ه��زة  إل��ى  الطلب   -  4
قمع  ف��ي  ردع��ي��اً،  التشدد  كافة  واألم��ن��ي��ة 
تفشي  ع��دم  ال��ى  ي���ؤدي  بما  المخالفات 
والتعاون  والتنسيق  وانتشاره  الفيروس 
المحلية  والسلطات  االهلي  المجتمع  مع 

لتحقيق ذلك.
اإلع����الم  وس���ائ���ل  إل����ى  ال��ط��ل��ب   -  5
األجهزة  م��ع  تعاونها  على  والمشكورة، 
المحلية  والسلطات  والصحية  االمنية 
التوعوية  االيجابية  بالحمالت  االستمرار 

والوقائية«.
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و�لت�صّدد ردعيًا في قمع �لمخالفات

جانب من اجتماع المجلس األعلى للدفاع

النائب  الهرمل  بعلبك  ن��واب  تكّتل  رئيس  رأى 
البعيد  المدى  على  »الهدف  أن  حسن،  الحاج  حسين 
لقطاع  متكاملة  رؤي���ة  وض��ع  ه��و  واالس��ت��رات��ي��ج��ي 
الهدر  مزاريب  ووقف  تنظيمه،  إلعادة  ككل  االتصاالت 
والفساد وخفض النفقات، بالتوازي مع تجديد المطالبة 

بلجنة تحقيق برلمانية حول قطاع الخلوي«.
المطلوبة  »االستراتيجية  أن  تصريح،  في  واعتبر 

الشبكة  تشمل  بل  الخلوي،  بقطاع  حصراً  ليست 
الثابتة، البريد، والخدمات اإللكترونية«.

تحضير  على  االتصاالت  وزارة  تنكّب  »اليوم  وقال 
دفتر للشروط إلدارة وتشغيل شركتي الخلوي والذي 
منه  ج��زء  وحرفي،  منهجي  بشكل  عليه  العمل  يتم 
مأخوذ من دفتر الشروط السابق مع بعض التعديالت 

ليكون عملياً أكثر«.

عقدت نقابة أطباء لبنان في بيروت اجتماعاً طارئاً 
اللجنة  الذي تعرض له أطباء من  للنظر في االعتداء 

الطبية وأفراد من الجسم الطبي في مستشفى رياق.
سلسلة  بعد  يأتي  االع��ت��داء  »أن  بيان  في  ورأت 
يقومون  الذين  األطباء  من  ع��دداً  طاولت  اعتداءات 
ولهذا  عدة.  لبنانية  مناطق  في  قيام  خير  بواجباتهم 
ويستوجب  الخطورة  من  مزيداً  يرتدي  فإنه  السبب 

اتخاذ تدابير مشددة تحمي األطباء ومعاونيهم«.
الذي  المستغرب  المسلح  »االعتداء  واستنكرت  
المستشفى  في  الطبية  اللجنة  في  أطباء  له  تعرض 
إياه  معتبرًة  الطبي«،  الجسم  من  آخ��رون  وأف���راد 
»موجها ضد النقابة نفسها وضد كل المنتمين إليها«. 
على  ف��وراً  الشخصي  االدع��اء  صفة  »اتخاذ  وق��ررت 

وضد  والمحرضين  والمشتركين  الفاعلين  جميع 
المنتسبين  االطباء  داعيًة  التحقيق«،  يظهره  من  كل 
إليها إلى التوقف عن العمل األربعاء المقبل باستثناء 

الحاالت الطارئة.
له  يتعرض  ما  »خ��ط��ورة  على  النقابة  وش��ددت 
األطباء من اعتداءات ما يهدد أيضاً سالمة المرضى«. 
المقبل  الثالثاء  صحافياً  مؤتمراً  ستعقد  أنها  وأعلنت 

لشرح ما يجري ولبيان مدى خطورته.
غسان  القاضي  التمييزي  العام  النائب  وناشدت 
أهمية  من  يستحقه  ما  الموضوع  »إي��الء  عويدات 
الجارية«،  التحقيقات  على  شخصياً  واإلش���راف 
هذا  جّراء  من  للمتضررين  العاجل  »الشفاء  متمنيًة 

االعتداء المستنكر«.

االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي���ر  استقبل 
والسياحة رمزي مشرفية ، أمس في مكتبه، 
معها  وت��ن��اول  ال��دي��ن،  ع��ز  عناية  النائبة 

أوضاعاً وشؤوناً عامة.
»بحثت  اللقاء  بعد  ال��دي��ن  ع��ز  وق��ال��ت 
االجتماعي  الملف  في  مشرفية   الوزير  مع 
تعمل  التي  االجتماعية  الحماية  وشبكات 
عليها  اطالعه  تّم  أن  وسبق  ال��وزارة  عليها 
أتت  اليوم  زي��ارة  وأن  النواب،  مجلس  في 

الستكمال الحديث حولها«.
األساسي  الزيارة  »هدف  أن  إلى  ولفتت 
ظل  في  خصوصاً  السياحة،  موضوع  هو 
تأثرها عالمياً بفعل أزمة كورونا«، معتبرًة 
سلباً  وتأثر  للبنان،  حيوي  القطاع  »هذا  أن 
وغياب  الجوية  ال��رح��الت  توقف  بسبب 
وقالت  البلد«،  عن  الخارجية  السياحة 
»باإلمكان استغالل فرصة توقف السياحة 
في  الداخلية  السياحة  بتطوير  الخارجية 
لبنان، والتي من شأنها أن تكون لها أهداف 
خالل  من  السواء  على  ووطنية  اقتصادية 
المناطق  مختلف  على  اللبنانيين  تعريف 
بكل  تطويرها  ب��رام��ج  ف��ي  معه  وبحثت 
والتاريخية،  الثقافية  كالسياحة  أبعادها 
والدينية  البيئية  السياحة  إل��ى  وص��والً 

والترفيهية«.
إلى  يحتاج  األمر  »هذا  أن  إلى  وأش��ارت 
سابًقا،  األبعاد  تلك  غياب  بسبب  مأسسة 
مشرفية   الوزير  فكر  في  وجودها  ظل  في 

وخطته«.
»قلبها  ص��ور  منطقة  أن  إل��ى  وأش���ارت 
م��وج��ودة  السياحة  أب��ع��اد  فكل  مفتوح، 
فيها«، داعيًة إلى »العمل على وضع الخطة 
المستدامة وضرورة تشجيع السياحة فيها 
كتحد لكورونا، إلى جانب تخفيف المخاطر 

الصحية التي قد تطرأ«.
على  »ال��ع��م��ل  مشرفية   على  وتمنت 
وزارت��ي  مع  بالتعاون  خطة،  أي  تطوير 
أوجه  كل  على  للحفاظ  والثقافة  الصحة 
في  األخ��ذ  مع  ص��ور،  منطقة  في  السياحة 
االعتبار تخفيف المخاطر الصحية التي قد 
يتطلب  أمر  وهو  المواطنون،  لها  يتعرض 
كالبلديات،  المحلية  السلطات  مسؤولية 
يجب  الذين  المواطنين  مسؤولية  وكذلك 
أن  وي��ع��وا  للتعليمات  يستجيبوا  ان 
سالمتهم الشخصية تشكل جزءا من سالمة 

المجتمع«.
متابعة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  أن  إل���ى  ودع���ت 
السياحية  المؤسسات  التزام  لجهة  حثيثة 
الصحية  اإلج���راءات  والفنادق  كالمطاعم 
التي تخفف الخطر الصحي وانتقال العدوى 
أن  معتبرًة  زيارتها«،  عند  المواطنين  بين 
األزمة عن  »باإلرادة يتم تخفيف عبء هذه 

المواطنين والبلد«.
من جهته، قال مشرفية  »قّومت والنائبة 
عز الدين أوضاع وزارتي السياحة والشؤون 
االجتماعية، وكان الشرح مطوالً للقطاعين«، 

مؤكداً ضرورة »التكافل والتضامن للخروج 
وقال  والصحية«،  االقتصادية  األزمتين  من 
السياحة  على  فأكثر  أكثر  االعتماد  »علينا 
خالل  من  إال  يتم،  ال  األم��ر  وه��ذا  الداخلية، 
التكافل والتضامن مع جميع ممثلي الشعب، 
خصوصاً النواب والبلديات، فالتركيز على 
األساسي  العنصر  هو  الداخلية  السياحة 

في الوقت الراهن«.
تطوير  على  التشديد  ظل  »ف��ي  أض��اف 
مشكلة  ننسى  أال  يجب  الداخلية،  السياحة 
عالج  لها  يتأمن  لم  التي  كورونا  جائحة 

االفتتاح  المواطنين »مع  داعياً  اآلن«،  حتى 
التزام  إل��ى  السياحي  للقطاع  التدريجي 
وزارتي  وتعليمات  العامة  السالمة  شروط 

الصحة والسياحة«.
االتحاد  من  التقى مشرفية  وفداً  وكذلك، 
اللبناني للنقابات السياحية برئاسة رئيس 
علي  السياحية  للنقابات  اللبناني  االتحاد 
اللبناني  لالتحاد  العام  واألمين  طباجة، 
شاهين  زياد  الدكتور  السياحية  للنقابات 
في  والمنتزهات  المطاعم  أصحاب  ونقيب 

جبل لبنان إبراهيم الذيدي.

�لحاج ح�صن: لإعادة تنظيم �لت�صالت
وفق روؤية متكاملة

نقابة �لأطباء دعت �إلى �لإ�صر�ب �لأربعاء 
بعد �لعتد�ء على زمالئهم في م�صت�صفى رياق

م�صرفية  بحث �صوؤونًا �صياحّية  مع عز�لدين ونقابات �لقطاع 

مشرفية  مستقبالً عزالدين

أعلن وزير االقتصاد راوول نعمة 
بدأت  األساسية  المواد  أسعار  »أن 
تنخفض بسبب خشية المستوردين 
م��ن األوض����اع وم��س��ارع��ت��ه��م ال��ى 
ال��ذي  ال��م��خ��زون  وب��ي��ع  تصريف 
للتأكد  »ال��وزارة  أن  مؤكداً  لديهم«، 
مع  خصوصاً  األسعار  تراجع  من 

ضبط سعر صرف الدوالر«.
في  ح��ص��ل  »م���ا  أن  وأوض�����ح 
موضوع ربطة الخبز هو أن أصحاب 
أن  تؤكد  مستندات  أظهروا  األف��ران 
قد  بالدوالر،  وهي  الصيانة،  كلفة 
ارتفعت ما استدعى تعديالً في وزن 
ربطة الخبز«، مشيراً إلى »أن وزارة 
خفض  اق��ت��راح  رفضت  االقتصاد 
بهدف  غرام   800 إلى  الربطة  وزن 

إنصاف المستهلك أيضاً«.
جمعية  رأت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
المستهلك في بيان، أن »قرار وزارة 
القطاعات  بعض  دع��م  االقتصاد 

ال��غ��ذائ��ي��ة األس��اس��ي��ة ه��و مطلب 
بتاريخ  الجمعية  اقترحته  أساسي 
تؤيد  وبالتالي   .2020/1/20
م��ب��ادرة وزي��ر االق��ت��ص��اد م��ن أجل 
في  للعائالت  الغذائي  األمن  تأمين 
واالقتصادية  النقدية  األزم��ة  ظل 

الخطيرة التي تعيشها البالد«.
المقترحة  »اآللية  أن  واعتبرت 
باتجاه  ذهبت  الدعم  ه��ذا  لتنفيذ 
أن  إل��ى  الفتًة  أله��داف��ه��ا«،  مخالف 
الرئيسي  السبب  ليس  »ال����دوالر 
األسعار  ارت��ف��اع  نفسر  كيف  وإال 
)مثالً  ال��ل��ي��رة؟  انهيار  أزم���ة  قبل 
 2015-2005 سنوات  عشر  خالل 
ارتفعت األسعار %120 بينما كان 
موضحًة  ث��اب��ت��اً«(،  ال���دوالر  سعر 
سيطرة  هو  الرئيسي  »السبب  أن 
القطاعات  معظم  على  االحتكارات 
االقتصادية وتقاطع وتبادل االدوار 

بين التجار والسياسيين«.

الدعم  ت��ج��ارب  »ك��ل  أن  ورأت 
ال���وزراء  اعتمدها  التي  السابقة 
التجار  دع��م  ال��ى  أدت  السابقون 
وليس الفقراء المساكين«. وأشارت 
الطحين  »لدعم  بالنسبة  أن��ه  إل��ى 
القمح  مستوردي  كبار  والخبز، 
الكبرى  الكبرى واألفران  والمطاحن 
م��ئ��ات ماليين  خ��ي��ر ش��اه��د ع��ل��ى 
التي ذهبت من الخزينة  ال��دوالرات 
وأموال الشعب إلى تنمية تجارتهم 
البالد.  أرجاء  في  فروعها  وانتشار 
دعم  أم  التبغ  أم  الشمندر  ودع��م 
ال���م���ازوت، ض���اع ب��ي��ن م��زارع��ي��ن 
وم��ص��ان��ع ك��ب��ي��رة وم��س��ت��وردي 

المحروقات ومحطات بنزين«.
السلة  دعم  »خطة  أن  واعتبرت 
والطبقة  ال��ف��ق��راء  إل���ى  ت��ص��ل  ل��ن 
تجاوز  ال��ت��ي  المنهارة  الوسطى 
مجموع  م��ن   50% ال�����   ع��دده��م 
ت��ؤدي  ول��ن  أدن���ى،  كحد  الشعب، 
إلى تراجع األسعار«. ولذلك، دعت 
خطتها  لتعديل  االقتصاد  »وزارة 
والذهاب الى الدعم المباشر للفقراء 
عبر  ال��م��رور  دون  م��ن  الحقيقيين 
التجار«، مشيرة إلى أن »دفع دوالر 
في  سيضيع  للمستوردين  واح��د 

دهاليز المغاور الكثيرة«.
وج����ددت دع��وت��ه��ا »ال�����وزارة، 
عقد  إلى  تحديداً،  االقتصاد  ووزي��ر 
لحماية  الوطني  للمجلس  اجتماع 
األمور  هذه  لنقاش  الغد  المستهلك 
بمن  أعضائه  رأي  إلى  واالستماع 
أن  مؤكدًة  المستهلك،  ممثلو  فيهم 
آلية  ووضع  ممكن،  االسعار  »لجم 
دعم للسلة الغذائية فعالة وسليمة 
ممكن والجمعية مستعدة للتعاون 
مع الوزارة من أجل الخروج من هذه 

االزمة المدمرة للمجتمع«.

نعمة: �أ�صعار �لمو�د �لأ�صا�صّية
 بد�أت بالنخفا�س و�صنتابع يومّيًا �لمو�صوع

حب اهلل التقى اأ�سحاب ال�سوبرماركت: 

لإبراز وزيادة المنتجات الوطنّية 

اجتمع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله  مع وفد من نقابة أصحاب 
التسويق  تشجيع  وطلب  فهد.  نبيل  الدكتور  برئاسة  السوبرماركت 
للمنتجات الوطنية، وزيادة نسبة حجمها مقارنة بالبضائع المستوردة، 
وإبراز طريقة عرضها على الرفوف في نقاط البيع، وتخصيص مساحات 

أوسع لها من الموجودة حالياً.
وأكد حب الله أن »هذا التوجه التسويقي يجذب المستهلك اللبناني إلى 
المنتج الوطني، ويتيح الفرصة أمام المنتجات اللبنانية لمنافسة األصناف 
المستوردة أكثر، األمر الذي يؤدي إلى تخفيف ضغط االستيراد وتشجيع 
االنتاج الوطني في األسواق المحلية، وزيادة قدراته االنتاجّية مع التشديد 

على المحافظة على الجودة والنوعية وااللتزام بالمواصفات في االنتاج«.
التي  الجديدة  الصناعات  في  االستثمار  إمكانات  المجتمعون  وطرح 

تستقطب اهتمام المستهلك اللبناني وتلقى الطلب منه.
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المركزية  اللجنة  سر  أمين  قال   {
ل��ح��رك��ة »ف���ت���ح« ال���ل���واء ج��ب��ري��ل 
من  التحلل  القيادة  قرار  إن  الرجوب، 
االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين 
استراتيجي  واألميركية،  الصهيونية 
اتخذ  للتكتيك،  وال  للمناورة  وليس 
ب��ال��وق��ت ال��م��ن��اس��ب وب��ال��ص��ي��غ��ة 

المناسبة وبحكمة.
وأض�����اف ال���رج���وب ف���ي ح��دي��ث 
تلفزيون  عبر  اليوم«  »ملف  لبرنامج 
ثالثة  أكد  القيادة  قرار  أن  فلسطين، 
االتفاقات  من  التحلل  أولها  عناصر 
والتفاهمات مع الحكومتين األميركية 
وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، وث��ان��ي��ه��ا ق��ط��ع كل 
أو  السياسية  س��واء  العالقة  أشكال 
القانونية  او  االقتصادية  أو  األمنية 
سلطة  دعوة  وثالثها  الجانبين،  مع 

االحتالل إلى تحمل مسؤولياتها.
الضم  ق����رار  أه����داف  م��ن  وح����ذر 
القضية  تصفية  وأبرزها  الصهيوني 
الفلسطينية بشراكة ورعاية أميركية، 
إلى  سياسية  قضية  من  وتحويلها 

معيشية.
} أطلع سفير دولة فلسطين لدى 
سريالنكا زهير زيد، وزير الخارجية، 
سريالنكا  جمهورية  في  العمال  وزير 
مجمل  على  غ��ون��واردي��ن��ا،  دينيش 
فلسطين،  في  السياسية  التطورات 
القيادة  ب��ق��رارات  يتعلق  ما  خاصة 
عباس،  محمود  الرئيس  أعلنها  التي 
مع  االت��ف��اق��ات  جميع  م��ن  التحلل 

الحكومتين األميركية والصهيونية.
وقال زيد خالل لقائه غونواردينا، 
بسبب  جاء  االتفاقات  من  التحلل  إن 
أج��زاء  ضم  عن  الصهيوني  اإلع��الن 
كذلك  واألغ��وار،  الغربية  الضفة  من 
لالحتالل  الداعمة  األميركية  المواقف 
وخ��رق ك��ل االت��ف��اق��ات، وال��ت��ي بدت 
القدس  مكانة  موضوع  في  واضحة 
وسياسات  فلسطين،  دولة  عاصمة 
الهدم والقتل، وكل ما يتعلق بحقوق 

الالجئين ووكالة الغوث.
لحزب  ال��س��اب��ق  ال��زع��ي��م  ق���ال   -
كوربن،  جيرمي  البريطاني،  العمال 
إن���ه س��ي��واص��ل دع���م ق��ي��ام دول���ة 
يواصل  ب��أن  يأمل  وإن��ه  فلسطين، 
بريطانيا  العتراف  مساعيه  الحزب 
مواثيق  نصت  كما  فلسطين  بدولة 
عشية  الحزب  مؤتمرات  في  الحزب 

االنتخابات األخيرة.

ال�سام

أمس،  الصحة  وزارة  تسلّمت   {
الطبية  المساعدات  من  ثانية  دفعة 
مقّدمة من جمهورية الصين الشعبية 
تشمل ألبسة طبية واقية لالستعمال 
مرة واحدة وكمامات ونظارات واقية 
ووسائل ومواد تعقيم وأجهزة قياس 
ح���رارة إض��اف��ة إل��ى وس��ائ��ل حماية 
التصدي  المكلفة  الطبية  للكوادر 
العالقات  إطار  في  وذلك  للفيروس، 

المتمّيزة بين البلدين الصديقين.
ُيشار إلى أن وزارة الصحة تسلمت 
من  المساعدات  من  األول��ى  الدفعة 
الصين في ال� 15 من نيسان الماضي 
وتضمنت أطقم اختبارات لتشخيص 
تّم  كما  ك��ورون��ا  بفيروس  اإلص��اب��ة 
عبر  الطبية  للخبرات  تبادل  سابقاً 
في  بالمشافي  األطباء  بين  اإلنترنت 
يتعلق  بما  الصديقين  البلدين  كال 

بمواجهة الفيروس المستجد.

العراق

عناد  جمعة  الدفاع  وزير  وصل   {
الوزير  زيارة  وتأتي  المحافظة،  الى 
تصريحاته  م��الب��س��ات  لتوضيح 
االخيرة بشأن نشأة تنظيم »داعش«.
عناد  جمعة  ال��دف��اع  وزي��ر  وك��ان 
ق��ال ف��ي وق��ت س��اب��ق خ��الل مقابلة 
تلفزيونية ما نصه إن »تنظيم داعش 
 80% ونشأ  متطرف  سني  تنظيم 
والشمالية  الغربية  المناطق  في  منه 
سقطت  التي  المحافظات  وتحديداً 
عسكري  كقائد  وتحليلي  داعش  بيد 
اخ��ت��اروا  وه��م  الميدان  ف��ي  ومقاتل 
ليحصلوا  أهلهم  من  القريبة  المناطق 

على إسناد«. 
واثار التصريح ردود فعل غاضبة، 
من قبل نواب وأهالي تلك المحافظات، 
توضيح  اصدار  الى  بالوزير  دفع  ما 
داع��ي��اً  التصريح،  مالبسات  ح��ول 

وسائل االعالم الى توخي الدقة.

الأردن

الرزاز  عمر  الوزراء  رئيس  أعلن   {
فتح  على  ع��ام  ان��ف��راج  ع��ن  أم���س، 

مختلف القطاعات.
سيتم  التي  اإلج����راءات  إن  وق��ال 
غالبية  بفتح  ستسمح  ات��خ��اذه��ا 
الحظر  س��اع��ات  وتقليل  القطاعات 
على  القيود  وتخفيف  واس��ع  بشكل 

حركة وتنقل المواطنين.
مرحلة  هي  القرارات  أن  وأوض��ح 
على  إيجاباً  تنعكس  مبّشرة  جديدة 

فتح القطاعات وتسهيل الحركة.
تتزامن  »إجراءاتنا  ال��رزاز:  وبين 
مع رفع العزل عن مناطق في المفرق 
فقد  المملكة،  محافظات  من  وغيرها 
المؤّسسات  جميع  جهود  تضافرت 
بقيادة الملك، وعملنا بتنسيق مستمر 

وتعاون مثمر«.

الكويت

السفر  مكاتب  ات��ح��اد  ن��اش��د   {
فتح  بسرعة  الحكومة  والسياحة، 
بالعديد  أسوة  الدولي  الكويت  مطار 
مجلس  ودول  ال��ع��ال��م  دول  م���ن 
ب��دأت  وال��ت��ي  الخليجي،  ال��ت��ع��اون 
رحالتها  وجدولة  مطاراتها  بتشغيل 

التجارية.

اأخبار الوطن
غارات ليلية للطيران الحربي ال�سوري ت�ستهدف ح�سود الإرهابّيين »ال�سينّيين« بريف حماة.. و�سهيد وثالثة م�سابين بر�سا�ص ميلي�سيا »ق�سد« في ال�سدادي

مو�سكو توؤكد توريد مقاتالت »ميغ- 29« �إلى �سورية

نائب يرّجح تقديم الكاظمي مر�سحي اأربع وزارات في جل�سة ال�سبت.. وعملية »اأبطال العراق - ن�سر ال�سيادة« هدفها قطع اإمدادات الإرهابّيين

�لك�سف عن قو�م �لحو�ر �ل�ستر�تيجّي �لعر�قّي �لأميركّي

حركة المقاطعة تدعو للعمل �سد �سركة »HP« وال�سركات التابعة لها الداعمة لالحتالل

م�سوؤول �أميركّي: »�سفقة �لقرن ل تت�سمن« وقف �ل�ستيطان

أك���دت ال��س��ف��ارة ال��روس��ي��ة ل��دى دم��ش��ق، أن 
من  جديدة  دفعة  مؤخراً  تسلم  السوري  الجيش 
تنفيذ  بدأ  وأن��ه  الروسية،  »ميغ29-«  مقاتالت 

مهمات بواسطة هذه الطائرات.
على  نشرتها  تغريدة  في  السفارة،  وقالت 
الجيش  »تسلم  »تويتر«:  موقع  في  حسابها 
المقاتالت  من  جديدة  دفعة  ال��س��وري  العربي 
إطار  في  ميغ29-  ط��راز  من  الروسية  المحدثة 

التعاون العسكري التقني بين بلدينا«.
العسكريين  أن  الروسية  السفارة  وأضافت 
السوريين بدأوا للتّو تنفيذ مهمات بواسطة هذه 

الطائرات القتالية.
يوم  وأعلنت  السورية،  الدفاع  وزارة  وكانت 
30 مايو، أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة 
خاص  احتفال  ضمن  »ميغ29-«  مقاتالت  من 
العسكريين  أن  مضيفة  حميميم،  قاعدة  في  أقيم 
المقّررة  المناوبات  بتنفيذ  سيبدؤون  السوريين 
من  اعتباراً  السورية  األجواء  في  الطائرات  بهذه 

1 يونيو.
الحربي  ال��ط��ي��ران  نفذ  متصل،  سياق  وف��ي 
على  الجوية  ال��غ��ارات  م��ن  سلسلة  ال��س��وري 
لتنظيم  تابعة  وتجمعات  معادية  تحركات 
حماة  بريف  التركستاني(،  اإلسالمي  )الحزب 

الشمالي الغربي شمال غرب سورية.
الرصد  وح���دات  »إن  ميداني،  مصدر  وق��ال 
من  تمكنت  ال��س��وري  الجيش  في  واالستطالع 
على  مسلحة  لمجاميع  كبيرة  تجمعات  رص��د 
وزي��زون  والسرمانية  العنكاوي  بلدات  محاور 
تتحضر  كانت  حماة،  غرب  شمال  الغاب  بسهل 
لتنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش السوري في 

المنطقة«.
وأكد المصدر، أن »الطيران الحربي شّن سلسلة 
التجمعات  هذه  مستهدفاً  المركزة  الغارات  من 
طائرات  عبر  بدقة  تحركهم  مسارات  تحديد  بعد 
العملية  أن  إلى  مشيراً  الروسية«،  االستطالع 

إال  المسلحين،  ومقار  آليات  تدمير  عن  أسفرت 
القتلى  أعداد  عن  دقيقة  معلومات  تتوافر  لم  أنه 

والجرحى بصفوفهم حتى اآلن.
التوازي، قالت مصادر محلية في ريف  وعلى 
إدلب، إن المجموعات المسلحة وتحديداً تنظيمي 
حشدوا  التوحيد(  و)أن��ص��ار  ال��دي��ن(  )ح��راس 
الزاوية  جبل  محاور  على  مسلحيهم  من  المئات 
وسهل الغاب، وذلك تخوفاً من أي عمل عسكري 
السوري  الجيش  من  وح��دات  تنفذه  قد  مرتقب 
قبل  من  المستمر  التصعيد  على  رداً  المنطقة  في 
مواقع  تستهدف  التي  المسلحة  المجموعات 

الجيش بشكل شبه يومي.
وأضافت المصادر بأن ما يقارب 1500 مسلح 
التماس  التنظيمين توجهوا نحو خطوط  من كال 
في جبل الزاوية وسهل الغاب، بعدما قاموا بنقل 
عوائلهم إلى المناطق القريبة من الحدود السورية 

التركية.
مدني  استشهد  آخ��ر،  ميداني  سياق  وف��ي 
»قسد«  مجموعات  برصاص  آخرون   3 وأصيب 

خالل  األميركي  االحتالل  ق��وات  من  المدعومة 
هذه  ممارسات  ضد  احتجاجية  مظاهرة  تفريق 
الحسكة  الشدادي بريف  المجموعات في مدينة 

الجنوبي أمس.
شهدت  المدينة  ب��أن  أهلية  مصادر  وأف���ادت 
ضد  احتجاجية  بمظاهرات  األه��ال��ي  خ���روج 
قوات  من  المدعومة  قسد  مجموعات  ممارسات 
باتجاه  النار  أطلقت  حيث  األميركي  االحتالل 
 3 وإصابة  مدني  استشهاد  إلى  أدى  ما  األهالي 

آخرين.
قطعوا  المتظاهرين  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
وسط  باإلطارات  المدينة  في  الرئيسة  الطرقات 
هتافات تندد بممارسات مجموعات »قسد« ضد 

األهالي.
يشار إلى أن أهالي الحسكة ودير الزور خرجوا 
على مدى األشهر الماضية بالكثير من المظاهرات 
المنددة بممارسات مجموعات »قسد«، حيث كانت 
إطالق  عبر  المتظاهرين  بتفريق  األخيرة  تقوم 
الرصاص الحي عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد 

منهم وجرح آخرين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لجنة 
سورية،  في  القتالية  األعمال  وقف  نظام  مراقبة 
رصدت خمسة خروقات للهدنة خالل يوم، ومن 

جانبها لم تسجل تركيا أي خرق.
وجاء في النشرة اإلخبارية على موقع الوزارة 
الرسمي، اليوم الخميس: »سجل الجانب الروسي 
لمراقبة  المشتركة  التركية  الروسية  اللجنة  في 
خمسة  القتالية  األعمال  وق��ف  نظام  انتهاكات 
خروقات لوقف إطالق النار في محافظات: حلب 
انتهاك واحد، وأربعة في إدلب. والجانب التركي 

في اللجنة لم يسجل أي انتهاك«.
بين  المصالحة  مركز  أن  اللجنة  وأوضحت 
لم  الالجئين  عودة  ومراقبة  المتنازعة  األط��راف 

يجر أي عمليات إنسانية خالل ال� 24 الساعة.
يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين 
طيب  رجب  والتركي  بوتين،  فالديمير  الروسي 
سبتمبر/أيلول   17 في  سوتشي  في  أردوغ��ان، 
مذكرة  البلدين  في  الدفاع  وزي��را  وَق��ع   ،2018

حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب.

منزوعة  منطقة  إنشاء  على  البلدان  واتفق 
المعارضة  بين  الفصل  خط  طول  على  السالح 
 20 إلى   15 بعمق  الحكومية  والقوات  المسلحة 
المتطرفين،  المسلحين  انسحاب  مع  كيلومتًرا 
ثم يتّم سحب األسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، 
إطالق  وأنظمة  الدبابات،  جميع  خاص  وبشكل 
فصائل  جميع  م��ن  والمدفعية  ال��ص��واري��خ، 

المعارضة.
وجرت، في مارس/آذار في موسكو، محادثات 
بين بوتين وأردوغان، تركزت على قضايا التسوية 
في سورية، وعلى رأسها سبل إيجاد حل لألزمة 
الراهنة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم 
االتفاق على وقف إلطالق النار اعتباراً من ليل 5 
م��ارس/آذار، وكان من ضمن بنود االتفاق البدء 
بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس واألتراك 
على الطريق الدولي إم 4 بسورية )طريق الالذقية 

حلب( في 15 مارس.

أمس  الهاشمي،  هشام  األمني  الخبير  كشف 
سيمثل  ال��ذي  التفاوضي  الوفد  عن  تفاصيل 
بين  المرتقب  االستراتيجي  الحوار  في  العراق 

بغداد وواشنطن.
»الفريق  أن  »تويتر«  عبر  الهاشمي  وذك��ر 
يوم  األميركي  الجانب  مع  المفاوض  العراقي 
 21 من  ويتكّون  الوزير،  درجة  دون  يونيو   10
والعالقات  السياسة  اختصاصات  في  مفاوضاً 

الدولية والعسكرية والمالية والتعليم«.
وأشار الهاشمي إلى أن الفريق يضم »خمسة 
أسماء ماهرة بالتفاوض، هي عبد الكريم هاشم، 
حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد 
دائرة  »عبر  سيجري  الحوار  أن  مضيفاً  خلف«، 

متلفزة مغلقة«.
ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي ف���ي ب���غ���داد: ال��ح��وار 
على  للتغلب  يهدف  العراق  مع  االستراتيجي 

التحديات التي يواجهها
5 يناير  وكان البرلمان العراقي قد صّوت في 
الماضي على قرار يطالب الحكومة بالعمل على 

إخراج القوات األجنبية من البالد.
 وجاء القرار بعد يومين من اغتيال قائد »فيلق 
في  والقيادي  سليماني  قاسم  اإليراني  القدس« 
المهندس،  مهدي  أبو  العراقي  الشعبي  الحشد 

بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
على صعيد آخر، أعلن مجلس النواب العراقي، 
أمس، أن رئيسه محمد الحلبوسي، تسلم أسماء 
مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى 

الكاظمي.
أن  مقتضب  بيان  في  النواب  مجلس  وذك��ر 
للوزارات  المرشحين  أسماء  تسلم  »الحلبوسي 

المتبقية في حكومة الكاظمي«.
من جهته كشف مصدر عن أسماء المرشحين 
»وزي��ر  أن  وأك��د  الشاغرة،  ال��وزاري��ة  للحقائب 
مرشح  زال  م��ا  حسين  ف��ؤاد  السابق  المالية 

األحزاب الكردية لمنصب وزير الخارجية«.
وقال إن »إحسان عبد الجبار هو مرشح تيار 
مرشح  ناظم  وحسن  النفط،  ل���وزارة  الحكمة 
فائق  وفيان  الثقافة،  ل��وزارة  الحكومة  رئيس 

مرشحة األقليات لوزارة الهجرة والمهجرين«.
ورجح عضو مجلس النواب فيصل العيساوي، 
الكاظمي  الوزراء مصطفى  أمس، أن يقدم رئيس 
أسماء المرشحين لتولي وزارات العدل والزراعة 
جلسة  في  عليها  للتصويت  والنفط،  والتجارة 

مجلس النواب غداً السبت.
وقال العيساوي، إن »رئيس الوزراء مصطفى 
منح  جلسة  خ��الل  وع��د  أن  له  سبق  الكاظمي، 
الوزارية  الكابينة  باقي  بتقديم  لحكومته،  الثقة 
قبل عطلة العيد، لكنه لألسف الشديد فقد أخلف 

وعده لممثلي الشعب«.
بشكل  العمل  الكاظمي  »على  أن  إلى  وأش��ار 
أسرع الستكمال كابينته الوزارية بالتنسيق مع 
يراها  التي  األسماء  يقدم  وأن  السياسية،  القوى 
لهم  الخيار  وترك  النواب  مجلس  إلى  مناسبة 

للتصويت عليها بالرفض أو القبول«.
ن��راه  لما  »وف��ق��اً  أننا  العيساوي،  وأض���اف 
يقدم  أن  نتوقع  فإننا  السياسية،  الساحة  على 
من  المتبقي  المقبل  السبت  بجلسة  الكاظمي 
مرجحاً  منها«،  ج��زءاً  أو  الحكومية  كابينته 
والنفط  الزراعة  وزارات  مرشحي  أسماء  »تقديم 
لحين  أخ��رى،  وزارة  وربما  والعدل  والتجارة 
الوزارات وخاصة  حسم اإلشكاليات حول باقي 

وزارة الخارجية«.
الحديدي،  اسماعيل  قال  آخ��ر،  صعيد  على 
ونائب  العراقية  الجمهورية  رئيس  مستشار 
»أبطال  عملية  إن  ال��س��اب��ق،  ك��رك��وك  محافظ 
– نصر السيادة« لها أهمية كبرى، ألنها  العراق 
محافظات  بين  اإلرهابيين  إم���دادات  ستقطع 

كركوك وصالح الدين شمالي العراق.

الثقة  عززت  العملية  هذه  أن  الحديدي  وأكد 
التي  العسكرية  قواتهم  في  المواطنين  ل��دى 
العام  القائد  بإشراف  مناطقهم  بتطهير  ب��دأت 
للقوات المسلحة ومشاركة كل القوات المشتركة 

والحشد الشعبي.
وأض����اف م��س��ت��ش��ار رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة، 
على  الحصول  في  ستسهم  التطهير  »عمليات 
ستعطي  كما  مهمة  استخبارية  معلومات 
شعوراً قوياً للمواطنين في المناطق المستهدفة 
وراءه��م  تقف  العسكرية  والقوات  الدولة  بأن 
التنظيم«.  هذا  وجود  إلنهاء  وتسعى  وتحميهم 
مهمة  بصورة  يساهم  الدولي  »التحالف  وتابع: 

جداً في تعزيز القوات األمنية العراقية«.
الجوي  اإلسناد  أهمية  إلى  الحديدي  وأش��ار 
تشعر  باتت  التي  األمنية  للقوات  تقدمه  ال��ذي 
تكرار  وع��دم  الجماعات  ه��ذه  إنهاء  في  بالثقة 

أخطاء الماضي.
العراقي  الوزراء  وأوضح، أن »وجود )رئيس 
األمنية  القوات  مع  شخصيا  الكاظمي  مصطفى( 

في كركوك كان مهماً جداً«.
أهدافها  اقتصرت  للمحافظة  زيارته  أن  مبيناً 
القوات  ودع��م  العسكرية  العملية  إط��الق  على 

وليس لها أي أسباب سياسية.
رئيس  كان  الكاظمي  أن  إلى  الحديدي  ولفت 
عن  المعلومات  كل  ولديه  االستخبارات  جهاز 

تحركات عناصر »داعش« اإلرهابي.
الجارية  العمليات  أن  إلى  الحديدي،  ولفت 
ليست استعراضية بل عمليات توفرت فيها كل 
حيث  والخطط،  والمعلومات  الفنية  الجوانب 
سيكون هناك انتشار جديد للقوات في المناطق 
بين  اإلره��اب��ي��ون  يستغلها  ك��ان  التي  ال��وع��رة 

كركوك وصالح الدين للتواصل فيما بينهم.
عملية  إن  الجمهورية  رئيس  مستشار  وقال 
بين  اإلرهابيين  إمدادات  ستقطع  العراق  أبطال 

قدرة  هناك  ستكون  وبالتالي  المحافظات  هذه 
كل  وإنهاء  المناطق  ه��ذه  على  السيطرة  على 
العراقية  القوات  تستهدف  كانت  التي  العمليات 

هناك.
العراقية  المشتركة  العلمليات  قيادة  وأعلنت 
المرحلة  انتهاء  الماضي  فبراير/ شباط   14 في 

األولى من عمليات »أبطال العراق«.
انطلقت  الماضي  نيسان  إب��ري��ل/   10 وف��ي 
النصر«  »أب��ط��ال  عملية  من  الثانية  المرحلة 
والجيش  الشعبي  الحشد  ق���وات  وش��ارك��ت 
العراقي، فيها وتحركت باتجاه عدد من األهداف 
المحاذية  المناطق  تمشيط  أبرزها  المرسومة، 

للحدود األردنية والسعودية.
قاسم  للحشد  األن��ب��ار  عمليات  قائد  وق��ال 
ستكون  الثانية  »الصفحة  إن  القول  مصلح 
المحور  سيطهر  حيث  رئيسة  محاور  بأربعة 

واألردن  العراق  بين  الحدودي  الشريط  األول 
نحو  سيتجه  الذي  الثاني  المحور  من  بإسناد 
باتجاه  السعودي  العراقي  الحدودي  الشريط 
»السومرية  موقع  بحسب  محتملة«،  أه��داف 

نيوز«.
ستركز  الثانية  »الصفحة  أن  مصلح  وأضاف 
قبل  من  تدخل  لم  ومناطق  حيوية  أهداف  على 
باتجاه  والرابع  الثالث  المحور  سيتجه  حيث 
توصف  التي  المناطق  من  وعدد  ح��وران  وادي 
بطبيعة جغرافية صعبة والتي يستغلها العدو 

لالختباء والتمويه من قواتنا وطيران الجيش«.
»العملية  أن  إل��ى  العمليات  ق��ائ��د  وأش���ار 
ال��ع��راق��ي  ال��ج��ي��ش  م��ع  بالتنسيق  مستمرة 
القائم  درع  بفوج  المتمثل  العشائري  والحشد 
العمليات  مع  الكبير  والتنسيق  الرطبة  وحشد 

المشتركة«.

أن  األب��ي��ض،  البيت  في  رفيع  مسؤول  أك��د 
الخطة األميركية للسالم في الشرق األوسط، ال 

تتطلب تجميد االستيطان في الضفة الغربية.
عن  ه��ي��وم«،  »يسرائيل  صحيفة  ونقلت 
المسؤول األميركي أن »صفقة القرن« ال تتطلب 
تجميد البناء في المستوطنات الصهيونية في 
الضفة الغربية، وهي رسالة طمأنة من اإلدارة 

األميركية للمستوطنين.
ينطبق  األمر  أن  األميركي  المسؤول  وأوضح 
كذلك على 15 بؤرة استيطانية ستظل في قلب 
الضم،  يشملها  لن  التي  الفلسطينية  المناطق 
»الجيوب  باسم  القرن«  »صفقة  سمتها  والتي 
الصهيونية«، منّوهاً إلى ضرورة اإلطالع الكامل 
المنطقة،  في  للسالم  األميركية  الخطة  على 

لكونها تتضمن نقاطاً مهمة وحساسة.
تجميد  أن  إلى  العبرية  الصحيفة  وأش��ارت 
البناء االستيطاني الوحيد الذي تتطلبه صفقة 
المناطق  وهي  محددة  مناطق  في  هو  القرن، 
المفترض تسليمها للفلسطينيين مستقبالً، في 
أنه  إال  نفسها،  الخطة  شروط  استيفائهم  حال 
هذه  في  مستوطنات  توجد  ال  اليوم،  هذا  حتى 

المنطقة.
وأفادت الصحيفة نقالً عن المصدر األميركي 
تلك  في  لالستيطان  تجميد  أي  يوجد  ال  بأنه 
لجنة  موافقة  وبمجرد  الصهيونية،  الجيوب 
على  الصهيونية  األميركية  الخرائط  ترسيم 
البناء  سيكون  الصفقة،  في  الرئيسة  الخطوط 
فيها ممكناً، حتى خالل السنوات األربع المقبلة، 
أن  المفترض  اإلج���راءات  هذه  أن  اعتبار  على 

تستمر ألربع سنوات كاملة.
من  أكثر  لضّم  الصهيوني  الكيان  ويخطط 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  مستوطنة   130
طبريا  بحيرة  بين  يمتد  ال��ذي  األردن  وغ��ور 

والبحر الميت.
الغربية  الضفة  مستوطنات  في  ويعيش 
يهودي،  مستوطن  ألف   600 من  أكثر  المحتلة 

ال��دول��ي  والمجتمع  الفلسطينيون  ويعتبر 
المستوطنات غير قانونية.

العدو  وزراء  رئيس  بين  االتفاق  وبموجب 
حزب  رئيس  الدفاع،  ووزير  نتنياهو،  بنيامين 
على  غانتس،  بيني  الجنرال  أبيض«،  »أزرق 
الحكومة أن تعرض اعتباراً من األول من يوليو/ 
التي  القرن«  »صفقة  لترجمة  مبادراتها  تموز، 

يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيالً.
العالمية  المقاطعة  حركة  جددت  ذلك،  إلى 
 HP شركة  ضد  العمل  إلى  دعوتها   )BDS(
جيش  تدعم  التي  لها،  التابعة  وال��ش��رك��ات 
االحتالل الصهيوني بالتكنولوجيا المستخدمة 
في قمع الفلسطينيين ومالحقتهم، وتعزز نظام 

الفصل العنصري.
ب��ي��ان ع��ل��ى موقعها  ف��ي  ال��ح��رك��ة  وق��ال��ت 
أجهزة  ت��وف��ر   HP ش��رك��ات  إن  اإلل��ك��ت��رون��ي، 
بالحفاظ  وتقوم  االحتالل،  لجيش  الكمبيوتر 
خاّصة  خ��وادم  خالل  من  البيانات  مراكز  على 
لشرطة االحتالل، عدا عن توفير خوادم لقاعدة 

والهجرة  السكان  لهيئة  المحوسبة  البيانات 
لنظام  فقرًيا  عموًدا  تشّكل  التي  االحتالل،  لدى 

الفصل العنصري واالستيطان.
وقالت حركة المقاطعة إن حملتها تستهدف 
حققت   HP ع��الم��ة  تحمل  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ات 

نجاحات مهمة.
على  تعتمد   HP إن   )BDS( وأض��اف��ت 
المؤسسات  م��ع  وعقودها  الجيدة  صورتها 
والشركات  المدني  المجتمع  وهيئات  العامة 
الشعبية  للحمالت  يمكن  أنه  مبينًة  الخاصة، 
الفصل  في  دورها  إلنهاء   HP تدفع  أن  الفعالة 
إلى  داعيًة  واالستيطان،  الصهيوني  العنصري 

التوقيع على التعهد الدولي بمقاطعة الشركة.
وطالبت الحركة بمقاطعة فردية ومؤسسية 
ذلك  في  بما  االستهالكية   HP منتجات  لجميع 
وحبر  والطابعات  المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة 
تعهد  على  التوقيع  إل��ى  دع��ت  كما  الطابعة، 
ش��راء  ع��دم  المستهلكين  م��ن  تطلب  ورس��ال��ة 

منتجات الشركة.

السالم  لعملية  تسوية  مشاريع  أية  يرفض  األردن  إن  الفايز،  فيصل  األعيان  مجلس  رئيس  قال 
مشيراً  الفلسطينية«،  والثوابت  الوطنية  ثوابتنا  مع  تنسجم  لم  »إذا  غيرها،  أو  القرن  صفقة  سواء 

الى أن »مثل هذه المشاريع سيكون مصيرها الفشل األكيد«.
الشبابية  الهيئة  ممثلي  من  عدداً  األعيان  مجلس  بدار  مكتبه  في  أمس،  لقائه  خالل  الفايز  وأكد 
»ستبقى  الثالث،  الثاني  عبدالله  الملك  الءات  أن  مراد،  منصور  النائب  برئاسة  الشركسية  األردنية 
تزين جبين كل أردني وأردنية وال يمكن التفريط بها مهما كان الثمن«، مؤكداً أن القدس والوصاية 
البديل، واألردن هو األردن، وفلسطين هي فلسطين، وحق العودة  الهاشمية خط أحمر، وال للوطن 

لكافة الالجئين وتعويضهم، أمر ال يمكن التنازل عنه.
الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ضم  إلى أن محاوالت رئيس  وأشار رئيس مجلس األعيان 
جزء من أراضي غور األردن وشمال البحر الميت هي محاوالت مرفوضة ومدانة، ومن شأنها تأجيج 
الصراع في المنطقة، وكما قال الملك عبدالله »إذا ضمت »إسرائيل« بالفعل أجزاء من الضفة الغربية 

فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع األردن«.
وطالب الفايز الدول العربية بدعم االردن والجهود التي يبذلها جاللة الملك عبدالله الثاني دفاعاً 
وحده  يستطيع  ال  االردن  أن  الى  الفتاً  والمسيحية،  االسالمية  والمقدسات  الفلسطينية  القضية  عن 

الدفاع عن القضية الفلسطينية.
من جانب آخر أوضح الفايز، أن األردن يواجه اليوم تحديات اقتصادية صعبة، فرضتها جائحة 
كورونا واألوضاع الراهنة، التي تمر بها المنطقة، لكننا قادرون على تجاوزها رغم آثارها الصعبة، 
تماسك  وبفضل  للوطن،  األول  األمان  صمام  يمثل  الذي  الثاني  عبدالله  الملك  وحنكة  حكمة  بفضل 
الدوام  على  كنا  فقد  المسلحة،  وقواتنا  األمنية  أجهزتنا  ومنعة  شعبنا،  ووعي  االجتماعي  نسيجنا 

نواجه تحديات، لكننا نخرج منها أكثر منعة وقوة.
العرش  ألن  عليه،  متخّوف  غير  إنه  وقال،  الوطن،  بمستقبل  ثقته  األعيان  مجلس  رئيس  أكد  كما 
الجامعة،  الوطنية  لهويتنا  والحامي  وكرامتنا،  عزتنا  وعنوان  التوازن  عنوان  هو  الهاشمي 

واألردنيون عبر التاريخ كانوا على الدوام قادرين على الصمود والمواجهة.
واالجتماعي  االنساني  الهيئة  دور  حول  شرحاً  مراد  النائب  الشبابية  الهيئة  رئيس  قدم  بدوره 
والتثقيفية  التوعوية  البرامج  جانب  إلى  المختلفة،  وأنشطتها  والبطالة  الفقر  لمشكلتي  والتصدي 
البطالة  من  الحد  في  والمساهمة  الشبابية  الفعاليات  عن  فضالً  المخدرات،  آفة  محاربة  مجال  في 

وإطالق العنان أمام قدرات الشباب وإمكانياتهم.
ومنعتها  األمنية  باألجهزة  وثقتهم  الهاشمية  بالقيادة  وفخرهم  األردنية  بالهوية  اعتزازهم  وأكد 
الغالي  بذل  في  واألجداد  اآلباء  خطى  على  ماضون  أنهم  مؤكداً  األردن،  ونشامى  نشميات  ووعي 

والنفيس للحفاظ على الوطن وتماسك نسيجه االجتماعي وأمنه واستقراره.
أمن  على  الحفاظ  في  الثاني،  عبدالله  الملك  جاللة  لجهود  الكامل  دعمهم  عن  الهيئة  ممثلو  وعبر 
األردن واستقراره، واعتزازهم بجهود جاللته في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات 

االسالمية والمسيحية فيها.

رئي�ض �لأعيان �لأردنّي: رف�ض �أي ت�سوية 
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عربيات / دوليات6

تقرير �إخبارّي

�حتجاجات �أميركا بين تدّخل خارجّي
وتفكيك �لواليات  

في  االنقسام  لتأجيج  ومتطرفين  أجنبية  جماعات  »تدخل  أمس،  بار،  وليام  األميركي  العدل  وزير  أكد 
االحتجاجات«.

أنتيفا  مثل  لجماعات  ينتسبون  متطرفين  ومحّرضين  أجنبية  »مصالح  إن  صحافي،  مؤتمر  في  بار  وقال 
يسعون لتوسيع االنقسام في المجتمع األميركي«.

وأضاف أن »العمالء االتحاديين ألقوا القبض على 51 شخصاً حتى اآلن في تهم تشمل النشاط العنيف«.
مقر  من  بالقرب  كنيسة  أمام  والوقوف  بالخروج  ترامب  دونالد  قيام  عن  بشدة  األبيض  البيت  دافع  فيما 

الرئاسة حامالً الكتاب المقدس بيده بعد تفريق متظاهرين فجأة بالقوة بالغاز المسيل للدموع.
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض كايلي ماكيناني إن »الرئيس أراد توجيه رسالة قوية«، مؤكدة أنه 

»سار بذلك على خطى شخصيات عظيمة مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل«.
وأشارت أيضاً إلى »قيام الرئيس جورج بوش االبن بشكل رمزي بإلقاء الكرة في بداية أول مباراة للبيسبول 

في ملعب يانكي في نيويورك بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول 2001«.
وواجه ترامب انتقادات حادة بعد توّجهه سيراً على األقدام إلى كنيسة سانت جون التي تقع مقابل البيت 

األبيض وتعّرضت لتخريب خالل تظاهرات قبل يوم.
الرئيس  بتصوير  للسماح  بعنف  المتظاهرين  تفريق  والدينيين  السياسيين  المسؤولين  من  العديد  ودان 

أمام المبنى.
كما أعربوا عن أسفهم لطريقة رفع ترامب الكتاب المقدس أمام المصورين.

ونّددت أسقف واشنطن ماريان بود بهذه الخطوة معتبرة أنها »مهينة للغاية« واستخدام »ألمر مقدس من 
أجل موقع سياسي«.

أميركا. وأعرب  التي تشهدها  أوباما، موقفه من االحتجاجات  السابق، باراك  الرئيس األميركي  فيما حدد 
أن أميركا تأسست على مبدأ  أوباما عن دعمه للمحتجين ودعا إلى إصالح أجهزة الشرطة في البالد، مذكراً 

االحتجاجات لذلك تسّمى »الثورة األميركية«.
خطاباً  فيه  تبنى  واشنطن،  في  منزله  من  بثه  تايمز«،  »نيويورك  نقلته  ألوباما،  متلفز  تصريح  أول  وفي 
»متناقضاً بحّدة« مع تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترامب، حيث قال: »كل خطوة من خطوات التقدم 
في هذا البلد وكل توّسع في الحرية، وكل تعبير عن أعمق أفكارنا قد تّم كسبها من خالل الجهود التي جعلت 

الوضع الراهن غير مريح«.
وأضاف أوباما: »ينبغي أن نشكر جميع األشخاص الراغبين، بطريقة سلمية ومنضبطة، في التواجد هناك 

)االحتجاجات( إلحداث فرق«.
الجادة  والمتابعة  القوة،  استخدام  سياسات  »مراجعة  إلى  أميركا  في  البلديات  رؤس��اء  أوباما  ودعا 
لمجموعة من النقاط إلصالح الشرطة والتي تشمل إلغاء التصعيد اإللزامي، وحظر إطالق النار على المركبات 
التي  النفس  ضبط  أشكال  بعض  وحظر  العنف،  ألحداث  المناسب  الوقت  في  التقارير  وإع��داد  المتحّركة، 

تستخدمها الشرطة«.
واعتبر أوباما أن »الغالبية العظمى« من ضباط الشرطة لم يكونوا عنيفين، وتوقع أن يدعم الكثيرون في 

نهاية المطاف اإلصالحات على الرغم من معارضة بعض النقابات.
وحول الهدف األكبر لالحتجاجات، قال أوباما إن »المظاهرات بعد وفاة فلويد كانت على عكس أي شيء 

رأيته في حياتي«، وأعرب عن أمله في أن »يتم إيقاظ« األميركيين للتوحد حول العدالة العرقية.
وقال: »ما حدث في األسابيع القليلة الماضية هو أن التحديات والمشكالت الهيكلية في أميركا ظهرت بكل 
طاقتها، إنها ليست نتيجة لحظة فورية، ولكن نتيجة لمجموعة طويلة من األسباب، منها، العبودية، وقوانين 
جيم كرو، والخطوط الحمراء والعنصرية المؤسسية«، معرباً عن تفاؤله بأن جهود اإلصالح يمكن أن تتجاوز 

االنقسامات السياسية.
ونظمت مراسم تأبين أمس، لجورج فلويد بعد أكثر من أسبوع من التظاهرات الواسعة التي تندد بوفاة 

األميركي من أصل أفريقي اختناقاً خالل توقيفه على يد شرطي في مينيابوليس.
أيار   25 في  فلويد  فيه  قضى  الذي  المكان  في  جرت  التي  المراسم  شاربتون  آل  الحقوقي  الناشط  ويقود 

بعدما اعتقلته الشرطة.
وكتب هذا الناشط على تويتر »غداً سنحدد كيفية القيام بالتعبئة على مستوى البالد باسم جورج فلويد 
وأمود آربري وبريونا تايلور وآخرين«، وذلك في إشارة إلى رجل أسود قتل بالرصاص أثناء ممارسته الهرولة 

في شباط، وعاملة صحة سوداء قتلتها الشرطة في شقتها في آذار.
وأعاد  أفريقي،  أصل  من  ألميركيين  الشرطة  قتل  إزاء  القديم  الغضب  إشعال  إعادة  إلى  فلويد  مقتل  وأّدى 

التذكير بحوادث قتل أطلقت شرارة حركة »بالك اليفز ماتر« )حياة السود تهم(.
ووصفت عائلة فلويد في بيان شكرت فيه المتظاهرين، التوقيفات واالتهامات الجديدة بأنها »لحظة عزاء 

رغم الحزن« و«خطوة مهمة في مسار العدالة«.
وحضت العائلة األميركيين على االستمرار في »رفع أصواتهم للمطالبة بالتغيير بطرق سلمية«.

ومع تلبية مطلب رئيسي لهم، شارك المتظاهرون في مسيرات كبيرة كانت سلمية في غالبيتها، للمطالبة 
بتغيير أكبر في مدن من نيويورك إلى لوس أنجليس.

ومعظم التظاهرات التي تصاعدت وتيرتها في مدن في أنحاء البالد منذ وفاة فلويد، كانت سلمية، لكن عدداً 
منها تحول إلى أعمال شغب.

بعدما  ساعات  بضع  التجول  حظر  فترة  بدء  وواشنطن  أنجليس  لوس  بينها  من  أميركية  مدن  وأرجأت 
تراجعت عمليات النهب وأعمال العنف الليلة الماضية، فيما ألغت سياتل حظر التجول بمفعول فوري.

مانهاتن  في  للمسيرات  المحددة  األوقات  احترام  لعدم  نيويورك  في  األشخاص  عشرات  توقيف  تّم  لكن 
وبروكلين بعد بدء حظر التجول الساعة الثامنة مساء.

وفي مانهاتن قال المتظاهر براين كالرك إن االتهامات »بداية جيدة« لكنه تعهد »بممارسة حقنا في التظاهر 
إلى أن يحصل كل شخص أسود على العدالة التي يستحقها«.

وتظاهرت مجموعة كبيرة أمام مبنى الكابيتول في واشنطن بعد بدء حظر التجول.
غارسيتي  إري��ك  البلدية  رئيس  وعد  حيث  أنجليس  لوس  ووس��ط  هوليوود  ش��وارع  إلى  اآلالف  ون��زل 
بتخصيص 250 مليون دوالر من ميزانية الشرطة لالستثمار في البرامج االجتماعية والتعليمية للمجتمعات 

السوداء.
من  العديد  بينهم  من  أن  معتبراً  المتظاهرين  من  متشدداً  موقفاً  ترامب  دونالد  الرئيس  تبنى  فيما 
»األشخاص السيئين« ودعا حكام الواليات »للسيطرة على الشوارع«. وكّرر القول »نحن بحاجة للقانون 

والنظام«.
وتصاعد الضغط على ترامب في وقت اتهمه وزير الدفاع السابق جيم ماتيس بمحاولة »تقسيم« أميركا.

واعتبر ماتيس أن ترامب »أول رئيس في حياتي ال يحاول توحيد األميركيين، بل إنه حّتى ال يتظاهر بأّنه 
يحاول فعل ذلك«.

وأضاف الجنرال في تصريحات الذعة نشرتها مجلة ذي اتالنتيك على اإلنترنت »بدالً من ذلك، هو يحاول 
تقسيمنا«.

ورد ترامب على الفور في تغريدة على تويتر، واصفا ماتيس بأنه »الجنرال الذي لقي أكبر تقدير مبالغ فيه 
في العالم«.

لقمع  المسلحة  القوات  بنشر  يسمح  الذي  العصيان«  مكافحة  »قانون  تفعيل  احتمال  أثار  ترامب  وكان 
االضطرابات.

في  وفقط  أخير  كمالذ  فقط  يستخدم  أن  يجب  الخيار  »هذا  إن  قال  إسبر  مارك  الحالي  الدفاع  وزير  لكن 
الحاالت األكثر إلحاحاً«.

وقال »لسنا اآلن في واحدة من تلك الحاالت. ال أؤيد تفعيل قانون حالة العصيان«.
واألربعاء قالت المتحدثة باسم البيت االبيض كايلي ماكيناني إن القانون ال يزال »أداة متاحة« للرئيس 

الذي يواجه معركة انتخابية في تشرين الثاني.
»محاولة  بأنها  ماتيس  وجهها  التي  االنتقادات  واصفة  أميركا«  شوارع  يحمي  أن  يريد  »الرئيس  وقالت 

ترويج للذات من أجل إرضاء النخبة في العاصمة«.

قالت مصادر نفطيّة إن لدى إيران فائضاً في إنتاج المشتقات النفطية 
يعادل خمسمئة مليون ليتر يومياً سيدفعها إلى تسيير ناقالتها بين 

الحلفاء لبيعها مقابل سلع محلية يتم تبادلها بالمشتقات. وتوقعت 
المصادر أن تشكل الصين وفنزويال وسورية وجهات دائمة لناقالت 

المشتقات النفطية اإليرانية رغم العقوبات األميركية. 
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بالممارسات  بقوة  روحاني  حسن  االيراني  الرئيس  نّدد 
التمييز  على  المحتجين  ضد  األميركية  للحكومة  اإلجرامية 

العنصري.
المشاريع  من  عدد  افتتاح  مراسم  أمس،  رعايته  وخالل 
روح��ان��ي  ال��رئ��ي��س  اعتبر  ال��ط��اق��ة،  م��ج��ال  ف��ي  الوطنية 
»افتتاح هذه المشاريع رداً حازماً على أميركا و«إسرائيل« 
المجرمتين اللتين سعتا للعمل ضّد شعبنا على مر العقود«، 
وقال إن »أميركا اليوم هي في أسوأ اوضاع تاريخها ونرى 

أي ظلم فادح يلحق بالسود فيها«.
تشير  عالمية  قضية  فلويد  جورج  »قضية  إن  وأضاف، 
إلى  للوصول  واس��ع��ة  مسافة  هنالك  زال��ت  م��ا  أن��ه  إل��ى 
الحضارة العالمية والبشرية التي سعى لتحقيقها األنبياء 

والنبي األكرم«.
مع  وتعاطفه  تضامنه  عن  روح��ان��ي  الرئيس  وأعلن 
الشعب األميركي وقال، »إننا ندين بقوة ممارسات الحكومة 
هذه  بتنفيذ  األوام���ر  إلص��دار  األبيض  والبيت  األميركية 

الجرائم«.
يدعو  مقدساً  كتاباً  »اإلنجيل  اإليراني  الرئيس  واعتبر 
كتاباً  ليس  »اإلنجيل  أن  وأضاف  والوئام«،  للسالم  الناس 
الرئيس  أن  حقاً  المخجل  ومن  االبرياء.  بقتل  األوامر  يصدر 
الذي يريد التصدي لشعبه يحمل هذا الكتاب السماوي وهو 
اإلبراهيمية،  األديان  اتباع  كل  لدى  الغضب  على  يبعث  ما 
ونحن  أيضاً  لنا  مقدس  هو  )اإلنجيل(  المقدس  الكتاب  ألن 

نكن كذلك االحترام لإلنجيل وعيسى المسيح«.
أال ينقطع  أكد على »ضرورة  وفي جانب آخر من حديثه 
العام  في  وال��ذروة  الصيف  فترة  خالل  الكهربائي  التيار 
قبل  م��ن  االستهالك  ترشيد  »ض���رورة  م��ؤك��داً  ال��ح��ال��ي«، 

المواطنين في مجال الكهرباء لتحقيق هذا األمر«.
في سياق منفصل، شدد رئيس مجلس الشورى اإليراني 
والتجارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز  »ض��رورة  على 

معلناً  روسيا«،  مع  والبرلمانية  والثقافية  والسياسية 
»استعداد المجلس لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين«.

التي  التهنئة  على  رده  في  قاليباف  باقر  محمد  وأعرب 
فياتشيسالف  الروسي  »الدوما«  مجلس  رئيس  من  تلقاها 
ثقته  عن  اإليراني،  للشورى  رئيساً  انتخابه  على  فولودين 
والتعاون  والمشاورات  البناءة  المحادثات  »مواصلة  بأن 
تعزيز  في  مهماً  دوراً  يؤديان  البلدين  برلماني  بين  النشط 
اإلقليمية  المجاالت  مختلف  في  الودية  العالقات  وترسيخ 

والدولية«.
المشتركة  البرلمانية  للجنة  المهم  »ال��دور  إلى  وأش��ار 

وإزال��ة  االتفاقات  بتنفيذ  اإلس��راع  في  البلدين  بين  العليا 
بعض العقبات القانونية«.

ومتابعة  الثنائية  العالقات  تطوير  »أهمية  على  وشّدد 
شتى  ف��ي  ال��ع��الق��ات  وتسهيل  ال��م��ذك��ورة  اآلل��ي��ة  تفعيل 
الثنائية  االتفاقيات  لتحقيق  »االستعداد  معلناً  المجاالت«، 

بصورة كاملة عبر االستفادة من طاقات مجلس الشورى«.
لرئاسة  قاليباف  باقر  محمد  المحافظ  المرشح  وانتخب 
أص��وات  على  حصوله  بعد  الجديد،  اإلي��ران��ي  البرلمان 
خلفاً  الماضي،  األسبوع  المجلس  في  الساحقة  األغلبية 

لعلي الريجاني.

التركي  بالرئيس  أمس،  السراج،  فايز  الليبية  الوطني  »الوفاق«  حكومة  رئيس  التقى 
حكومته  قوات  استعادة  بعد  وذلك  أنقرة،  التركية  العاصمة  في  أردوغ��ان  طيب  رجب 
السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، من قوات المشير خليفة حفتر. وتعهد الرئيس 

التركي خالل اللقاء بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا.
مسؤولين  للقاء  القاهرة،  إلى  حفتر  زيارة  مع  بالتزامن  لتركيا،  السراج  زيارة  وتأتي 
تصاعد  ظِلّ  في  ليبيا،  في  الراهنة  األوضاع  تطورات  حول  والتشاور  للتنسيق  مصريين، 

المعارك مع قوات حكومة »الوفاق«.
أبرز  هي  التركية  العسكرية  »التدخالت  أن  إلى  المستوى  رفيع  عسكري  مصدر  وأشار 

الَملّفات المطروحة للنقاش«.
بين  المحادثات  استئناف  حول  المصريين  مع  سيتشاور  »حفتر  أن  أضاف  المصدر 
األطراف الليبية، وأنه منفتح على الحوار بشكٍل كامل شريطة وقف التدخالت الخارجية«.

»وحدة  على  فيه  أكدا  االجتماع،  عقب  صحافياً  مؤتمراً  والسراج  أردوغ��ان  عقد  فيما 
المجتمع الليبي، وعلى ضرورة أن يكون هناك مساع لحل األزمة«.

أردوغان
وقال الرئيس التركي، إن »المشير خليفة حفتر االنقالبي أظهر وجهه الحقيقي، من خالل 
الهجمات التي شنها ضد البنية التحتية لليبيا، وضد المدنيين« حسب تعبيره، مضيفاً أن 

تركيا »ال يمكن أن تدعم شخصية حاولت تدمير ليبيا ودمرت المجتمع الليبي«.
لبناء  مساع  من  تقوم  فيما  الليبية  الوفاق  حكومة  »لجهود  تقديره  عن  أردوغان  وأعلن 
في  المتحدة  األمم  برعاية  سياسية  مرحلة  هناك  تكون  أن  »أهمية  على  مشدداً  ليبيا«، 

ليبيا«.
وأكد أن تركيا »ستستمر في دعم حكومة الوفاق، ولن تترك الليبيين بيد االنقالبيين«، 
مضيفاً أن »هذا الدعم سيستمر لحكومة الوفاق في جميع المجاالت وندعم مبادرات دولية 

إلحالل السالم في ليبيا«.
وحسب وكالة األنباء التركية »األناضول« قال أردوغان »اتفقت مع السراج على تطوير 
قبالة  النفط  عن  التنقيب  بعمليات  نقوم  أن  قررنا  المتوسط..  شرق  جديد  بحري  تعاون 

سواحل ليبيا«.
الموارد  من  االستفادة  حول  ليبيا  مع  القائم  التعاون  لتطوير  »نهدف  أردوغان:  وتابع 

الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب«.
القانوني لنفط  البيع غير  التركي: »نجدد دعوتنا من أجل منع محاوالت  الرئيس  وقال 

الشعب الليبي على يد االنقالبي حفتر«.
وأضاف أردوغان: »ال يمكن لشخص )حفتر( الذي يشكل خطرا دائما على مستقبل ليبيا 

أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن«.
وأشار الرئيس التركي إلى أن »السراج وحكومته اتخذا دائماً موقفاً إيجابياً حيال الحل 

السياسي، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها االنقالبي حفتر وميليشياته« على حد وصفه.

السراج
»الشكر«  الليبية،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  السراج،  فائز  وجه  بدوره، 

لتركيا لوقوفها التاريخي والشجاع إلى جانب ليبيا وشعبها والدفاع عن الشرعية فيها.
أردوغان، مساء  التركي، رجب طيب  وقال السراج في مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس 

أمس، »إنني أكرر الشكر لتركيا حكومة وشعبا على مواقفها في دعم الشعب الليبي«.

وأكد فائز السراج بأن بالده »ستحاسب كل من لطخ يده في دماء الليبيين«، منوهاً إلى 
الليبية والقضاء  األراضي  الدولة على كامل  أن »معركتنا مستمرة وعازمون على سيطرة 

على من يهدد دولته المدنية الحديثة«.
وتطلّع السراج إلى »عودة قريبة للشركات التركية إلعادة إعمار ليبيا«، حيث شدد على 
»تركيا  أن  إلى  مشيراً  البلدين«،  بين  الثنائية  العالقات  دعم  سبل  أردوغان  مع  »بحث  أنه 
العاصمة  تحرير  خبر  فيه  زف  وقت  في  وشجاعاً،  مشرفاً  موقفاً  بالده  جانب  إلى  وقفت 

الليبية، طرابلس، وضواحيها بالكامل، في ملحمة تاريخية سيتذكرها التاريخ دوماً«.
وأكد السراج على أنه »لن يتنازل عن تحقيق العدالة، لمحاسبة كل من قتل المدنيين، 
وبأنه سيالحق قضائياً كل من ساهم في قتل األبرياء في بالده«، مضيفاً أن »حفتر لم يكن 

شريكاً حقيقياً في أي عملية سالم«.
من جهته، أعلن السراج أنه »ما من سبيل للجلوس إلى طاولة الحوار مع االنقالبي حفتر 
الذي لم يكن شريكاً أبداً«، مضيفاً أن »المعركة مستمرة ضد الميليشيات للقضاء على كل 

من يهدد دولة ليبيا«.
في  كبيرة  هزيمة  تلقيتكم  »إنكم  بالقول:  لحفتر،  الداعمة  ال��دول  إلى  السراج  وتوجه 

طرابلس، والتاريخ لن يرحمكم، وسنالحقكم في المحاكم«.
الموقف  واتخاذ  ليبيا  في  تركيا  »ل��دور  تقديره  عن  »الوفاق«  حكومة  رئيس  وأع��رب 

التاريخي من دعم الحكومة الشرعية«، موضحاً أن »دعم تركيا لليبيا قلب كل الموازين«.
واختتم السراج المؤتمر الصحافي بتقديم الشكر ألردوغان وللشعب التركي، قائالً »ليبيا 
تمتلك مقومات النهضة والتقدم والفرصة متاحة لتعاون بناء ومثمر، وننتظر منكم التعاون 

المشترك، ونحاول العودة للبناء في البالد ونتطلع لعودة الشركات التركية في بالدنا«.

الوفاق تسيطر على »طرابلس« إدارياً
»قوات  أن  أمس  أعلن  قنونو،  محمد  العقيد  الوفاق  حكومة  قوات  باسم  المتحدث  وكان 

الحكومة تسيطر على كامل الحدود اإلدارية لمدينة طرابلس«.
ويأتي هذا اإلعالن بعد عدة مكاسب حققتها القوات التابعة لحكومة الوفاق، التي تّتخذ 
من العاصمة طرابلس مقراً، بما في ذلك استعادتها مطار طرابلس الدولي أول أمس األربعاء 

بعدما كان في قبضة القوات الموالية لحفتر منذ نيسان 2019.
بدروه، أشار وكيل وزارة الدفاع في حكومة »الوفاق« العقيد صالح النمروش في بيان، 
إلى »مواصلة قوات الوفاق التقدم ومطاردة قوات حفتر وطردها من على أسوار طرابلس 

الكبرى، وهروب عدد ممن يقودونها إلى مطار مدينة بني وليد« جنوب شرق طرابلس.
انسحابها  بشأن  رسمي  تعليق  أي  اإلعالمية  منصاتها  عبر  حفتر  ق��وات  تصدر  ولم 
شنت  عندما  الماضي،  العام  من  نيسان  منذ  فيها  تتمركز  كانت  التي  المواقع  وخسارتها 

هجوماً بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.
وبّثت مواقع وقنوات إخبارية محلية صوراً تظهر انتشاراً ضخماً لقوات حكومة »الوفاق« 

في أبرز المواقع التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر جنوب طرابلس.
الحدود  داخل  »الوفاق«  حكومة  لقوات  عسكرية  وحدات  تقدم  تظهر  صوراً  نشرت  كما 

اإلدارية لمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس.
الوطني عملية »عاصفة السالم«  مدعومة بطائرات تركية  الوفاق  ومنذ إطالق حكومة 
بدون طيار نهاية آذار الماضي، نجحت في استعادة السيطرة على قاعدة »الوطية« الجوية 

االستراتيجية )140 كلم جنوب غرب طرابلس(.

ب�«فض  أمس،  الشمالية  كوريا  هددت 
الجنوبية  كوريا  مع  العسكري  االتفاق 
وإغالق مكتب االرتباط بين البلدين إذا لم 
تمنع سيول ناشطين من إرسال منشورات 

إلى الجانب اآلخر من الحدود«.
الصغرى  الشقيقة  عن  اإلع��الن  وصدر 
للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
بينما تشهد العالقات بين الكوريتين فتوراً 
على الرغم من ثالث قمم بين كيم والرئيس 
في  إن   - ج��اي  م��ون  الجنوبي  ال��ك��وري 

.2018
شماليون  ك��وري��ون  منشقون  وق���ام 
بالونات  ب��إرس��ال  آخ���رون  ون��اش��ط��ون 
تحمل  ال��ح��دود،  م��ن  اآلخ��ر  الجانب  إل��ى 
الشمالي  الكوري  الرئيس  تتهم  منشورات 
ب�«انتهاك حقوق اإلنسان وتدين سياسته 

النووية«.
تتمتع  التي  جونغ   - يو  كيم  وأك��دت 
»السلطات  أن  ال��ب��الد  ف��ي  كبير  بنفوذ 
إذا  باهظاً  ثمناً  ستدفع  الجنوبية  الكورية 
تقديم  مع  الوضع  هذا  باستمرار  سمحت 

أعذار من كل األشكال«.
بأنهم  المنشقين  وص��ف��ت  وب��ع��دم��ا 
خانت  فاسدة«  شاردة  و«كالب  »حثالة« 
وط��ن��ه��ا، ق��ال��ت ك��ي��م إن���ه »ح���ان ال��وق��ت 
لمحاسبة مالكيهم«، في إشارة إلى حكومة 

كوريا الجنوبية.
عبر  االرتباط  مكتب  ب�«إغالق  وه��ّددت 
الذي  العسكري  االتفاق  وإلغاء  الحدود 
بيونغ  إلى  لمون  زيارة  خالل  توقيعه  تم 
على  التوتر  تهدئة  بهدف   2018 في  يانغ 

الحدود«.
التي وقعت خالل  االتفاقات  معظم  لكن 
هذه القمة لم تنفذ وواصلت كوريا الشمالية 

إجراء عشرات التجارب العسكرية.
أما نشاطات مكتب االرتباط فهي معلقة 

بسبب وباء كوفيد19-.
ب�«إلغاء  أيضاً  جونغ  يو-  كيم  وهددت 
عشرات المشاريع االقتصادية بين البلدين 
كايسونغ  منطقة  وخ��ص��وص��اً  نهائياً، 

الصناعية وزيارات جبل كومغانغ«.
لبيونغ  المربحان  المشروعان  وك��ان 
للعقوبات  ن��ظ��راً  ل��س��ن��وات  علقا  ي��ان��غ 
ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة 
والبالستي  ال��ن��ووي  برنامجهيا  بسبب 

المحظورين.
حد  إل��ى  قطعت  يانغ  بيونغ  وك��ان��ت 
القمة  بعد  الجنوب  م��ع  عالقاتها  كبير 
2019 في  التي عقدت في شباط  الفاشلة 
هانوي بين كيم والرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
وبعد ساعات من تهديد كوريا الشمالية 
التوتر  من  بالحد  خاص  اتفاق  ب�«إلغاء 
توقف  لم  ما  التبادل  ومشاريع  العسكري 
الجنوبية،  كوريا  دعت  الحملة«،  سيئول 
إلرس��ال  مدنية  حملة  »وق��ف  إل��ى  أم��س، 
يانغ  لبيونغ  مناهضة  دعائية  منشورات 

إلى كوريا الشمالية«. 
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية 
هذه  مثل  يحظر  تشريع  لسن  تخطط  إّنها 
أن  بحجة  للتوتر«،  المسببة  »األع��م��ال 
الحملة تسبب خطراً على حياة وممتلكات 
يتم  حيث  الحدودية  المناطق  في  السكان 

إرسال المنشورات عبر بالونات عمالقة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، يو سانغ 
- كي، في مؤتمر صحافي دوري أمس »في 
الواقع، تم العثور على معظم المنشورات 
البيئة  تلوث  في  تسبب  مما  أراضينا،  في 

المحليين  السكان  على  العبء  وزي���ادة 
يمكن  عمل  أي  وقف  يجب  منها.  للتخلص 
هؤالء  وممتلكات  لحياة  تهديداً  يشكل  أن 

الناس.«
الصلة  ذات  للظروف  مراعاة  »مع  وقال 
بشكل شامل، كانت الحكومة بالفعل تدرس 
للتوتر  المسببة  األعمال  هذه  لمنع  تدابير 

بشكل أساسي بالقرب من الحدود.«
الرئاسي  المكتب  أع��رب  جانبه،  م��ن 
منشورات  إرس��ال  من  موقفه  عن  أم��س، 
الحدود،  عبر  الشمالية  لكوريا  معادية 
األمن  ضمان  على  يساعد  »ال  أنه  مؤكداً 

القومي«.
وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي 

معادية  منشورات  نشر  »إن  للصحافيين 
ينفع«،  ما  أكثر  يضر  الشمالية  لكوريا 
على  ب��ح��زم  الحكومة  »س��ت��رد  وأض���اف 

األعمال التي تضر باألمن«.
الرئاسي  المكتب  موقف  »إن  قائالً  وأكد 
الذي ينبغي فيه احترام إعالن بانمونجوم 
في 27 نيسان واتفاق 19 أيلول العسكري 

بين الكوريتين لم يتغير«.
وامتنع المكتب الرئاسي عن ذكر خطاب 
الشقيقة الصغرى لرئيس كوريا الشمالية 
أن  المتوقع  من  ولكن  جونغ،   - يو  كيم 
في  األم��ر  ه��ذا  بشأن  نقاش  هناك  يكون 
لمجلس  الدائمة  للجنة  المقبل  االجتماع 

األمن الوطني بالمكتب الرئاسي.

روحاني ينّدد باالإجر�ء�ت �لقمعّية �ضّد �لمحتجين �الأميركّيين 

و�ل�ضورى �الإير�نّي ي�ضّدد على �ضرورة تعزيز �لعالقات مع رو�ضيا

»الوفاق« ت�ضيطر على مدينة طرابل�س و�ضواحيها

�ل�ضر�ج و�أردوغان يوؤكد�ن ��ضتمر�ر �لمعركة �ضد حفتر 

�ضقيقة كيم �أون تهّدد باإلغاء �التفاق �لع�ضكرّي مع �ضيول



7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

حديث الجمعة الحافل بمشاركات ثقافية وسياسية وأدبية من دون أن يخلو من خواطر 
رياضيات  وفي  األميركيّة  االنتفاضة  بصباحاته  يحاكي  والغزل  الحب  حول  الوجدان 

الكالم يقيم معادالت العمر وفي قالت له عن أسرار النجاح في الحب ومختصر مفيد عن 
التهديدات األميركية بالعقوبات على سورية والمقاومة والرصاصات الفارغة.

�صباحات
شوارع  من  ويكتبون  العنصرّية،  على  ينتفضون  الذين  الحرية  رجال  الصباح  يستحّق 
أميركا فجراً جديداً لإلنسانية. فهذا الوحش الرابض على قلوب البشر لن يهتز إال إذا أصيب 
في كبده، ولن يصيبه إال الذين خرجوا وقد حزموا أمرهم أال يعودوا إلى منازلهم إال وقد غّيروا 
معايير الحياة العنصرية نحو العدالة والمساواة، وهم بانتفاضتهم ينوبون عن كل مظلومي 
األرض لتحقيق وصاياهم، فلتشرق لهم الشمس ألنهم رجال الشمس، ولهذا لونتهم بالسمرة 

الداكنة حتى السواد.

قالت له
الذين  أصدقاؤنا  فيما  استمرارنا  سر  تفسير  تستطيع  فهل  معاً  ونحن  سنوات  له:  قالت 

عايشنا مغامراتهم في الحب يفشلون؟
قال لها: ألن المشكلة في الحب هي الرجل فهو ال يقبل أن تكون المرأة من يحتويه ويشعره 

باألمان ويفشل في احتوائها ومنحها األمان.
قالت: كيف ال يقبل ويفشل؟

يستدعي  حبيبين  بين  العالقة  ونجاح  واالتكال  للشكوى  ميالون  بطبعهم  البشر  قال: 
تنازل أحدهما عن حق الشكوى وكسل االتكال، فالرجل ال يقبل على ذكوريته أن تكون المرأة 
يجلب  الذي  المرجع  هي  تكون  أن  يقبل  ال  كما  اإلنفاق  مصدر  هي  فتكون  االتكال  يغادر  من 

االطمئنان بالقدرة على اإلصغاء للشكوى.
قالت له: ومعلوم أنهما إن كانا مصابين باالتكال والشكوى يفشالن.

قال لها: وإن تعالى الرجل بسبب ذكوريته على أن تحتويه المرأة وتشعره باألمان وكان 
عاجزاً عن فعل ذلك بالمقابل يفشل الحب أيضاً.

قالت: ونحن نجحنا حسب تفسيرك، ألنك كنت المرجع الذي يحتوي ويمنح األمان وأنا 
مصدر الشكوى واالتكال؟

وال  الشكوى  ليست  معك  ومشكلتي  باالتهام  تفرحين  ألنك  بالحكم  تتسرعين  لها:  قال 
االتكال بل التسرع باالتهام.

قالت: حسناً، كيف نجحنا إذن؟
قال لها: تنازلت عن نصف ذكوريتي المتعالية وتنازلت أنت عن نصف شكواك واتكالك.

قالت: وبعد؟
قال: فتقّبلت بعضاً من أمانك واحتوائك وتحملت أنت بعضاً من شكواي واتكالي.

ضحكت وقالت: صار كل مّنا نصف رجل ونصف امرأة.
قال لها: صار كل منا بنصف عقل رجل ونصف عقل امرأة ونصف قلب رجل ونصف قلب 

امرأة.
قالت: اختراع جميل.

قال ضاحكاً: ولهذا صار كل منا بثالثة أرباع عقل وبنصف قلب.
قالت: كيف؟

قال: وفقاً للرجال النساء بنصف عقل أصالً، فتقاسمنا العقول بثالثة أرباع لكل منا، ووفقاً 
للنساء الرجال بال قلب فتقاسمنا بنصف قلب لكل منا.

فقالت: ونسيت أننا تقاسمنا الغيرة، فصرت أنا بنصف وأنت من دون.
وضحكا ومضيا معاً.

 ريا�ضيات في الكالم
خارج  يعيش  والمسرح  وال��رس��م  وال��ع��زف  كالمطالعة  ثقافية  هواية  يملك  ال  َم��ن   -

إنسانيته.
- عندما يمر العمر ويكون جناه الوحيد ماالً يصير السؤال عن موعد الحياة مشروعاً.

- الفرق كبير بين الرفاه والسعادة فاألغنياء يعرفون الرفاه ويظنونه سعادة أما الفقراء 
فعندما يعرفون السعادة يطلبون الرفاه.

- خيط رفيع يفصل القيم السامية عن السقوط كالفرق بين الجبن والحكمة والشجاعة 
والتهور.

حين اأحببتك

ورد و�ضوك 

»ع�ضق ال�ضباح«

ال اأريد النجاة

عبور ناقالت النفط االإيرانّية اإلى فنزويال.. هل �ضيجعل قانون قي�ضر ي�ضير على » ِرجل ون�ص«؟

الفر�ص بّدا خيااًل!!؟؟

دمعة

اإمراأة من طين

حين أحببتك
تنازلت عن عمودي الفقري

للشمس كي تغرب هناك
حين أحببتك

مسحت الشتاء عن كتفي
بشال صوتك

ماذا تعرف عن الحب
سوى ما أخبرتك عنه

ماذا تعرف عن تعّرق ما بعد المنتصف
ايها الجندي

انت على االرض فال تكن كائناً غريباً
واال

سوف يأتي ظل ما ويلتصق بقدميك
يستعير جسدك

وربما اسمك ايضاً
ويأخذ جسدي

تركت قلبي على الشاطئ
للنوارس

واكتفت ذاكرتي
ببعض دعسات هنا

وهناك
ر كثيراً علينا ان نتكسَّ

قبل ان نلتحم.
لوال رينولدز

بصدق ومكاشفة مع الذات أجزم أن الغيرة ما انتابتني في يوم من األيام...
وأقصد الغيرة المرضية التي غالباً ما تكون أسبابها نفسّية مردها خبرات وتجارب فاشلة مر بها 

أحدنا في الحياة...
أو بسبب تنشئة خاطئة من قبل األم واألب زعزعا فيها ثقة األبناء في أنفسهم، والطب النفسي 

معني في معالجة مثل هذه الحاالت...
ما أكثرهم المحيطين بنا تحركهم أحاسيس الغيرة المرضية والحسد والحقد...

الصباحات  في  نافذتي  من  أرقبها  الطيور  جمال  من  أغار  كنت  طفولتي  في  أنني  أذكره  ما  لكن 
الباكرة تعلو في الهواء تسبح في الفضاء بحرية ال يحدها التزام وال يحكمها قرار... 

تشدو ألحانها ال تنتظر تصفيقاً وال حتى امتناناً... 
وفي المساء كنت أغار من النجوم المضيئة تفترش السماء تبهر األنظار بأناقتها وجمالها وهي 
تملؤها فتنير للمتسامرين جلساتهم رغم إحساسي أنها تتلصص على كل ما ُيقال، لكن بحب تنشر 

ار.... مَّ الهدوء والطمأنينة في نفوس السُّ
ويوماً بعد يوم وجدت نفسي أكبر في وسط تتسابق فيه القدرات والمهارات.. هنا الزمتني غيرة 
إيجابية أبقتني كما في الطفولة أنظر دائماً لما هو في العالي يبهر األنظار. وهذا حال معظم أقراني 

يأخذهم طموحهم لخوض بحر المعرفة والعلم المتطور في كل المجاالت... 
لكن فجأة ومن دون سابق إنذار تغير بنا الحال على كل المستويات... 

صرت بدالً من أن أغار من أغار على... 
على وطني من غدر الغزاة كل يوم يتلقى الضربات... 

ماليين  بماليين  ال��وراء  إلى  بنا  وتعود  واالزده��ار  التقدم  معالم  وتمحو  الظهر  تقصم  ضربات 
الخطوات...

صرت أغار على أحبتي فرقهم الشتات في أصقاع المعمورة في دول ال تعرف أننا نقدس العائلة 
ونحترم ترابطنا االجتماعي.... 

نحتفي بضيوفنا نستقبلهم في صدر الدار....
أحبة تفّرقوا وصاروا كاأليتام على موائد اللئام... ال أدري كم سيطول بنا الحال على هذا المنوال. 

أغار على طيور تختبئ في أعشاشها تخاف الظلم وقسوة الصياد...
أغار على نجوم غابت عن سمائنا بعد أن زاحمتها أمهات األقمار الصناعية وأثرت عليها بزبزبات 
الحضارة ما يعني أن السماء أيضاً أصابها اجتياح الغرباء فقلَّ تواجد النجوم في المساءات وسادت 

الوحشة والظالم.
كانوا  أناساً  رحمة  دون  وابتلعت  السنوات  أجمل  عمره  من  الحرب  أضاعت  جيلي  على  أغار 

يسعون وراء أحالمهم باجتهاد...
إحساس مقلق بأن العمر ما عاد فيه مّتسع لتحقيق األماني واألحالم... 

صحيح أن الحياة تستمّر وال تقف عند أشخاص إال أن الزمن نسابقه فيسبقنا بأشواط... 
تراها نظرة سوداوية لما كان وسيكون عليه الحال أم أننا جيل يسعى لهدم هوة سحيقة بين 
ماض قريب عاشه وحاضر كل يوم تزداد فيه الصعوبات باقتناص فرص على قلتها يمشي إليها 

بإصرار...
قد تكون أحالمنا سقطت كما ُيقال في بحر يوسف، لكن نحن على ثقة بأن قافلة العزيز ستأتي 

بإذن الله.... 
متفائلون بالخير لنجده رغم شذاذ اآلفاق. تجار الحروب من باعوا أنفسهم للشيطان بارتباطهم 

بأعداء األمن والسالم في األوطان...
نحن في حرب ضروس معهم تفوق في بأسها حربنا مع جيوش مدججة بأحدث وأعتى أنواع 

السالح...
والباب ما زال مفتوحاً أمام كل التوقعات.. 

رشا المارديني 

هذا الماء النازل من المزن »شو بيشبه« صفاء وجهك!
إني نذرت في مقام العشق صومي..

والخطوب واألنواء كموج البحر أينما اتجهت تالقيني..
حتى انكفأت على حزني المقيم كأنه صار بعضي..

ما كنت أعلم بأن في كفيك مفاتيح الحياة حتى قرأت في سفر فلسفتك سنين أمضيتها في 
هدأة الليل مبحراً بين صفحات الكتب والروايات عن وجوه تشبهك، لو تدري كيف صارت 

األرض في غيابك..
 »حدائق وحواكير وسهول وسفوح وقمم عاليات حتى تالقي الغيم«..

»مزروعة قمح وزيتون وريحان وأقحوان وشهداء وسنديان«.
أتعبني سهر الليالي الماطرات وتغلغل البرد في نقي عظامي حتى صار الملح في عيوني مّراً.

وصرت أجد البحر مالذاً لبوح حكايا عشقي..
أغاني  ونسمع  القهوة  طقوس  نقيم  الشاطئ  على  الشمس  نسابق  النوارس  مع  أجيء 

»فيروز«.
وحين تكفكف الشمس وهجها وتلقي على البحر »أرجوان الالزورد«..

ألقي كل ما كتبت إلى الموج..
وأرسم بحبات الرمل البلورّية كوخاً ومقعداً لعاشقين انفلتا من قيود..

»محاكمات العادات والتقاليد«.
مواويل  تشبه  أغاني  المفردات  من  أنسج  وأب��دأ  محبرتي  عن  الشائكة  األس��الك  أف��ك 

»الحواصيد«.. أيام البيادر. 
على  فرشها  يتم  ثم  العذب  بالماء  تغتسل  ان  بعد  الحنطة«  »كحبات  نقي  ريف  ابن  أنا 
لتصبح  »المطحنة«  إلى  ويرسلوها  لتنشف  النهار  طوال  الشمس  أشعة  تحت  المصاطب 

طحيناً وتعجنه »نساء قريتنا« مع ضوء الفجر خبز التنور..
»كم تشبه ريحة خبز التنور ريحتك؟«

أنا ابن ريف غارق بالشرق على اتساع براري القمح وكروم العنب والتين.
وجوهاً  مستوردة  جلوداً  يرتدون  الذين  »بالتنظير«  المتاجرين  أمقت  أزل  ولم  كنت 

مستوردة وعيوناً مستوردة وقلوباً ال تعرف الحب وال كيف يكون الوطن دم الشرايين؟!  
حسن إبراهيم الناصر 

َحيُث الَ َشيَء ُيروَى
سأَخّبْئ أمنياتي

ال أتمالُك نفسي
في حضرتك،

أغيُب عن قلبي
وأنا أرتجف...

يتجّمُد الدّم
في عروقي

من شّدة البرد...
تسري رعشة

في أوردتي
مزدحمة بالصقيع...

أيقنُت اآلَن سيدي
أّن للشتاء 

موسماً آخر...

أشتاق كثيراً 
إلى كتابة قصيدة...

تلفني أسطرها 
وترسلني إليك...

حتى أُشبع نظري
من تقاسيم وجهك...

وأمأل فؤادي 
من كلمات همسك...

وأغمر نفسي
برائحة عطرك...
ثم أغوص حتى

 الغرق فيك...
وال أريد النجاة

إال إلى الغرق إليك...
عبير فضة

قد يتساءل البعض مندهشاً:
النفط اإليراني الى فنزويال؟!

ألن الجميع يعلم ان فنزويال بلد مصّدر للنفط..
خانق،  أميركي  لحصار  تتعرض  التي  فنزويال  تملك  نعم، 
والتي تعرضت مؤخراً الى محاولة انقالب فاشلة نفذتها أميركا 
نفطية  احتياطيات  تملك  الفنزويليين،  من  عمالئها  خالل  من 
تواجه  جعلتها  األمد  طويلة  االقتصادية  أزمتها  لكن  هائلة، 

نقصاً حاداً في الوقود.
هذا األمر دفع بالدولة الصديقة لفنزويال والمعادية ألميركا 
)إيران( إلرسال 5 ناقالت من الوقود الى فنزويال محّملة ب� 5،1 

مليون برميل.
ايران نفذت مهمتها بإيصال الوقود الى صديقتها المحاصرة، 
رغم التهديدات والتحذيرات األميركية التي صدرت عن مسؤول 
كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب لوكالة رويترز لألنباء في 
تدرس  المتحدة  الواليات  إن   « قال:  حيث  الماضي،  أيار   14

إجراءات يمكنها اتخاذها رداً على شحنة إيران«.
انتهاكاً  فنزويال  إلى  اإليرانية  الشحنة  تعتبر  واشنطن  ألن 
على  حظراً  تتضمن  والتي  تفرضها،  التي  العقوبات  لسياسة 

المعامالت التجارية مع فنزويال.
تخش  ول��م  األميركية،  التحذيرات  ال��ى  تلتفت  لم  اي��ران 
روتيني  بشكل  بدوريات  يقوم  الذي  األميركي  الرابع  األسطول 

في مياه منطقة البحر الكاريبي، اي على طريق مرور الناقالت 
اإليرانية.

األميركية  التهديدات  على  ورّدت  مهمتها،  تابعت  ب��ل 
ووزير  روحاني  حسن  االيراني  الرئيس  وجهها  بتحذيرات 
خارجيته محمد جواد ظريف الى واشنطن من مغبة التعرض 
عمل  أي  على  سترّد  إي��ران  أن  ومن  االيرانية،  النفط  لناقالت 

عدائي ضد ناقالتها.
وحيا  فنزويال،  الى  االيرانية  النفط  ناقالت  أول��ى  وصلت 

الرئيس »مادورو« ايران، باستخدام عبارة )السالم عليكم(..
ألن  تهديداتها  تنفيذ  تستطع  ولم  ساكناً،  أميركا  تحرك  لم   
وألن  للخطر،  عرضة  ستكون  العربي  الخليج  في  مصالحها 
عبر  تمر  المسال  الغاز  وخاصة  العالم،  نفط  % من   30 نسبة 
مضيق هرمز الذي يمكن إليران إغالقه أو ضرب أي ناقلة نفط 

تمر فيه كرّد على أميركا.
ووقوف  فنزويال،  الى  االيرانية  النفط  ناقالت  وص��ول  إن 
غير  الحصار  سياسة  كسرت  إيران  أن  يعني  متفرجة،  أميركا 

القانونية التي تفرضها أميركا عليها وعلى فنزويال..
 ماذا يعني ذلك؟

إن ذلك - في حال توفر اإلرادة والمصلحة للدول الُمحاصرة 
تلك  بين  بينّية  لتجارة  سيؤّسس   - متوافرتان  وهما  أميركياً، 

الدول، وبعملتها الوطنية، وليس بالدوالر األميركي!

القانوني  غير  األميركي  السالح  ه��ذا  سقوط  يعني  وه��ذا 
الشعوب  لتجويع  تستخدمه  ال��ذي  االقتصادي(  )الحصار 
لها  عمالء  وتعيين  انظمتها،  واسقاط  عليها  هيمنتها  وفرض 
تابعاً  جعلها  وبالتالي  السلطة،  رأس  على  الشعوب  تلك  من 

وخادماً لمصالحها.
هناك احتمال آخر، وهو أن تستخدم أميركا القوة العسكرية 
االقتصادي  الحصار  بسياسة  مرغمة  تلتزم  الدول  تلك  لجعل 
حيث  ايران(،  )أسقطته  اليوم  سقط  االحتمال  وهذا  األميركية، 
الى  المتجهة  اإليرانية  السفن  مع  فعله  على  أميركا  تتجرأ  لم 

فنزويال.
ناقلة  بإرسال  إيران  قامت  عندما  فعله  على  تجرؤ  لم  كذلك 
نفط إلى ميناء طرطوس السوري في ايلول من العام الماضي 

.2019
فهل بدأ العد العكسي النتهاء زمن حرب الحصار االقتصادي 
والتجويع التي تعتمدها واشنطن لفرض ارادتها على شعوب 

العالم.
سورية  ضد  قيصر«  »قانون  ب�  يسمى  ما  تفريغ  سيتم  وهل 

من أي معنى عملي له؟ 
هذا العام سيكشف تراجعاً لسطوة أميركا ولسطوة دوالرها 

على منطقتنا.
هالل عون

الفروسية عند العرب مشتقة من فن ركوب 
الفارس في  الخيل، وهي ال تقتصر على مهارة 
آخر  جانباً  تشمل  بل  الفرس،  ظهر  على  ثباته 
الذوق  على  والحفاظ  األخالق  نبل  من  معنوياً 
الفروسية  روح  في  الجانب  هذا  متمثالً  العام، 

بكل ما يحمله هذا المفهوم من قيم وأخالق..
كما أّن الفروسّية لها قوانين تحكمها وأعراف 
يحترمها الجميع. وقد ظهرت في أوروبا طبقة 
تسمى طبقة النبالء )الفرسان(، وكلمة فروسية 
مشتقة من الفرنسية وتعني الجندي الخّيال، إاّل 
القواعد  مجموعة  يعني  أصبح  التعبير  هذا  أّن 
الفرسان  على  واألخ���الق  بالسلوك  الخاصة 
طبقة  إل��ى  ينتمي  م��ن  وك���ان  ب��ه��ا..  االل��ت��زام 
سواء  مجتمعه  في  أرقى  مكانة  يمنح  الفرسان 

على المستوى السياسي أم االجتماعي..
هناك  أن  يبدو  الحالي  عصرنا  إلى  بالعودة 
الكلمة  أصل  معرفة  في  وأبحروا  قرأوا  من  كثراً 
واأللقاب التي كانت تمنح في تلك األيام كالدوق 
والماركيز ثم األيرل إلى الفيكونت إلى البارون 

بالتسلسل!!
التي  والمهام  الصفات  عن  يقرأوا  لم  لكنهم 
ترافق حاملي هذه األلقاب فهمهم الحصول على 

اللقب. اللقب فقط!!
الكاتب،  الذاتية:  سيرهم  تعريف  في  تقرأ 
أن  وتشعر  الخارق،  العالم،  الخبير،  المحلل، 
يغّيروا  أن  باستطاعتهم  األلقاب  هذه  حاملي 
من جينات علم الوراثة وبكبسة زر،، نعم ألنهم 

يملكون صفات وذكاء أين نحن منه!!
يقال  وكما  العمل  سوق  في  يزّجوا  أن  وبعد 
بالعامية: حطن عالمحك، يثبتون للجميع أنهم 
خريجو جامعة واحدة اسمها )اكتساب بعض 

صفات المقربين لقلوبهم(!! مثالً

في  تعيش  القطط  من  الماليين  مئات  هناك 
بيوت البشر، وإذا رأيت قطتك جالسة في مكان 
عاٍل في البيت. فهذا مشهد مألوف، لكن طريقة 
أن  يستطيع  فالقط  االنبهار.  تستحق  وصولها 
يقفز من وضع ساكن ارتفاعاً أطول من 5 مرات، 
ومنحت قدرة على القفز من وضع الوقوف ارتفاع 

9 أمتار، أّي إلى سطح بناية من 3 طوابق!!
فهي  القطط،  من  شجاعتهم  ه��ؤالء  يستقي 

قدوتهم!!
بخرطومه  أك��ث��ر  الفيل  يحب  َم��ن  ومنهم 
يستطيع  عضلة   100 يحوي  ال��ذي  المدهش 
مصدر  الفيل  نعم  كبيرة،  شجرة  يقتلع  أن  بها 

قوتهم!!
الشيمبانزي  قرد  من  تتخذ  أقل  فئة  وهناك 

مصدر حنكتها ودهائها!!
متناسين النملة العتقادهم أنها مخلوق متناٍه 
والديناصورات  الفيلة  مع  مقارنة  الصغر  في 
ومتناسين أن بإمكانها أن تحمل ما بين 10 إلى 
50 ما يعادل وزنها، ولو أن رجالً وزنه 100 كغ 
امتلك هذا ألمكنه أن يحمل 5 أطنان أو 3 سيارات 
صغيرة!! ولكن النملة مهضوم أمرها فلم تدخل 
منهم  يستشفون  الذين  العظماء  قاموس  في 

التجربة والقوة!!
ال  نتكلم  ول��ن  الحد  ه��ذا  عند  سنتوقف  ل��ذا 
شعورنا  عن  وسنعبر  الخّيال  وال  الفرس  عن 
برق  أعماقنا  »في  الماغوط:  قال  كما  اتجاههم 
ورعد وعواصف وأمطار ال تشير إليها األرصاد 
فصل  دخلنا  أننا  الله  وليحمدوا  أبداً«.  الجوية 
وإالّ  دائمة  شبه  جفاف  حالة  في  والفم  الصيف 

النهالت عليهم سيول فموية جارفة!!!!
صباح برجس العلي

مع كلِّ دمعٍة ُتذَرُف على خدِّ مريٍض
هذا  من  األُخ��رى  الجهِة  في  مريٌض  يبرأُ 

العالِم
مع كلِّ دمعٍة ُتذَرُف على خدِّ عاشقٍة فقدْت 

حبيَبها
االستحالُة  كانت  آَخ��راِن  عاشقاِن  يّتحُد 

جبالً يفصُل بينهما
كلُّ دمعٍة ُتذَرُف على خدِّ يتيٍم

ُه ُتحاُل إلى حضٍن دافئ ليتيٍم فقَد أمَّ
الّدموُع التي يذرفها المظلوموَن

تتفّتُح شموساً لتنيَر ظالَم المقهوريَن
يكدُّ  مِسنٌّ  شيٌخ  يذرفها  دمعٍة  كلِّ  ومع 

تحت لهيِب الَحرِّ
فيئها  يستِظلُّ  ظالالً  الّدمعُة  تلك  ت��وِرُف 

المنَهكوَن
اِْبُكوا قدَر ما تستطيعوَن

فنحن نفنى
ودموُعنا تبقى 

ريم رباط 

تدهشني امرأة
تخرج من حاالت الحب

كمن يهجر المقابر
تتفقد أجزاءها

تقول نجوت
لتعود للمقبرة بعد حين

تنبش قبرا
تخرج مرة تلو مرة

بآهات ساكنة تتلوى
لتعود فتعود

فتولد من جديد
تعود وتعود..

تحفر قبرا
بمقاساتها لقلب دفين

وتستكين
غيمة سارحة فوق المقابر

شفاء معين لكل الهائمين
تكون..

تدهشني امرأة
تكاد تكون

لكثرة السكاكين
بقايا امرأة

من طين 
دالل قنديل ياغي

- دفعة واحدة تشّن األدوات اإلعالمّية المرتبطة بواشنطن حروباً متعددة توحي بأن 
ثالثة،  عالمية  حرب  في  الدخول  أهبة  على  واشنطن  وأن  خير،  بألف  األميركي  الوضع 
بعدما تعافت من تداعيات كورونا وآثارها المدمرة على االقتصاد، وتخطت أزمة حروب 

الشوارع وعالجت جروح التمييز العنصري.
الصفة  هذه  يحملون  عرب  غير  يبق  لم  أنه  ويبدو  بواشنطن،  المعجبون  يتحدث   -
على مساحة العالم، عن تصعيد أميركي يستهدف سورية ومثلها يستهدف المقاومة في 

لبنان، ويصدق بعض اللبنانيين، ويقرعون طبول االستعداد.
- واشنطن المنغمسة في تداعيات كورونا والغارقة في فوضى األحداث التي تشتعل 
وحرب  الحصار  لقرارات  حقيقي  قوة  باختبار  مرت  شوارعها  في  أهلية  حرب  نصف 
الكاريبية  حديقتها  في  االختبار  وكان  العرب،  المعجبون  عنها  يتحّدث  التي  العقوبات 

التي أوقفت فيها مدمراتها قبل ستين عاماً السفن السوفياتية الذاهبة إلى كوبا وعجزت 
عن إيقاف ناقالت النفط اإليرانية الذاهبة إلى فنزويال.

بانياس  مرفأي  إلى  النفطية  المشتقات  تحمل  إيرانية  ناقالت  نتخّيل  أن  يكفي   -
لبنان.  في  مصرفياً  تتعامل  ال  خاصة  شركات  لحساب  ومثلها  سورية  في  وطرطوس 
السوري  االقتصادين  معاناة  في  الثقل  مركز  هي  النفطية  المشتقات  فاتورة  أن  ومعلوم 
من  وبدالً  واللبنانية  السورية  والليرتين  واللبنانية  السورية  والخزينتين  واللبناني 
ولبنان  سورية  في  الحلفاء  لدعم  بإيصالها  ثم  بتحصيلها  اإليرانيون  يتعب  دوالرات 

تركوا قيمة الشحنات بالعملة الوطنية، فماذا ستفعل أميركا؟
ناصر قنديل

مخت�ضر مفيد

ر�ضا�ضات اأميركّية فارغة
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 (1¢U áªàJ) ... q»Ñ©°T ¿ÉaƒW

 q�«u�� ¨w??�d??O??�_«  b??N??A??L??�«  ‰ö???� w??�
 ¨WIDML�«  w�  …uI�«  b�UA�   U��≈   ôËU��
 X�bN��« ‰ö��ô« gO��  «—U�  bN� w��«
 ¡«u�_«  s�  Î U�öD�«  W�—u�  w�  …UL�  n??�—
 vK�   U�uIFK�  dBO�  Êu�U�  ULMO�  ¨WO�UM�K�«
 ¨WIDML�« w� w�UO��« Y�b��« —u�� W�—u�
 w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e�K� ÊU� b�Ë
 q� l� „d��K�  WO�UM�K�«  W�uJ��«  u�b� Íc�«
 gO�  Ê«dO�  s�  WO�UM�K�«  ¡«u�ú�  ‰ULF��«
 Ác�  …u??�œ  ¨W??�—u??�  vK�  Ê«ËbFK�  ‰ö??�??�ô«
 Ã–uL�  qD�  w��«   U�uIF�«  vK�  Òœd�U�  …dL�«
  «œUB��« q�UJ�� dBO� Êu�U� l� UNM� b�b�
 w��« w� WO�dAL�« ‚u��« Ê_ ¨‚dAL�« ‰Ëœ
 r�  U� ÒuJ� sO� WOFO�� W�œUB��« …—Ëœ `O��
 oOLF�   U�uIF�«  b�d�Ë  Î UO�UMD�«  UNFODI�

Æ…œdHM� oM���� UN�U�uJ� sO� qBH�« «c�
 bG�«  Àb??�  u�  “—U��«  w�UM�K�«  q�«b�«  w�
  «—UF�  X??�??�  d??�U??E??�??�«   «u??�b??�  q�L�L�«
 …—u�  b�b��ò  Ê«uMF�  ¨W�ËUIL�«  Õö�  Ÿe�
 U�—bB��  w��«   «u�b�«  Ác�Ë  ¨ås�dA�  17
 ÊUO�  ÕUO��«  Èd??�–  wO��Ë  VzU�J�«  »e??�
 Ê«d�e�  s??�  ”œU??�??�«  w??�  ÊUM�K�  ‰ö??�??�ô«
  U�uL��  t�IK�√  ¨w�UL��«  Ê«uMF�  WODG��
  U�ö�≈   b??N??� ¨w??�??F??A??�«  „«d???�???�«  r??�U??�
 …—œU�  W�—UAL�«  s�  »U���ôU�  W�{«Ë
 w� W??ÒO??�??O??zd??�«  U??�u??L??�??L??�« s??� b??�b??F??�« s??�
 n�«u� w� Òw�UO� “d� dN� ULMO� ¨„«d��«
 UN�HM� ÍQM�U� W�uJ�K� W{—UFL�« ·«d�_«
 w�bI��«  »e??�??�«  Î U�uB�  ¨W�—UAL�«  s??�
  —Òd�  ULMO�  ¨q�I��L�«  —U??O??�Ë  w??�«d??�??�ô«
 ¨WOM�√   U�O�d��   «u??�b??�«  W��«u�  W�uJ��«
 ¡«b��ô« lM�Ë ¨ «d�UE��«  W�UL� …b�U� vK�
 Í√ l??M??�Ë ¨W??�U??�??�«Ë W??�U??F??�« „ö????�_« v??K??�

Æ U�dD�« lD�Ë VGAK�  ôËU��

 w�   «—«d??�  WKL�  ¡«—“u??�«  fK��  c��«  ULO�Ë
 qJ�  WO�UO�  n�«u�  WK�K�   “d�  ¨f�√  t��K�
 fOz—Ë Êu� ‰UAO� œULF�«  W�—uNL��«  fOz— s�

 Æ»U�œ ÊU�� —u��b�« ¡«—“u�« fK��
 r�ò  t??�√  v??�«  W�K��«  qN���  w�  Êu??�  XH�Ë
 WOz«uAF�«   U�UN�ô«  s�   uJ��«  Îôu�I�  bF�
 fOzdK�  W�UO��«  w??�Ë  Âö??�ù«  w�  t�u�  w��«
 œd�«Ë  s�UC��«ò  v�«  ¡«—“u??�«  ÎUO�«œ  ¨åW�uJ�K�Ë
 UM�√ ÎU�uB� ¨ozUI��« ÊUO��Ë lzU�u�« Õd� d��
 r� ‰UL�ù«Ë —bN�« s� Â«u�√ ZzU�� W��UF� ‰ËU��
 w�UO�ö� ”—U�√ò ∫‰U�Ë ÆåUNO���� s� s�� sJ�
 ô  lOL��«   UO�ö�  Âd��√Ë  ¨WK�U�  W�—u��b�«

ÆåUN�Ozd�Ë W�uJ�K� œuF� w��« pK� ULO�
 ‰Ë_«  ÂuO�«  cM�ò  Ê«  »U�œ  fOzd�«  b�√  ¨Á—Ëb??�
 rJ��«Ë  ¨·«bN��ö�  X{dF�  ¨W�uJ��«  qOJA��
 ÎUO�UO�  ·«bN��ô«  «c�  ÊU�  n�ú�  ÆÎUHK�  UNOK�
 UM��Ë  W�UO��«  w�  ‚dG�«  b�d�  ô  UMK�  UM�√  l�
  ULN�  U�bM�Ë  ¨WL�«d�L�«  bK��«   UHK�  vK�  qLFK�
 s�ò  ∫·U??{√  Æås�u�«  –UI�≈  UN�b�  WKOI�Ë  …dO��
 ÎUF�«d�  ¨ÂU??�√  ‰ö??�  ”UM�«  fLK�  Ê√  ÷d�HL�«
 …œu??�Ë  ¨W??O??z«c??G??�«  œ«u??L??�«  —U??F??�√  w??�  ÎU�u�K�
 `�H�  UM�L�  U�bF�  W�œUB��ô«  …—ËbK�  WO��—b�
 W�uL�œ vK� k�U�� v��  U��RL�« s� dO�� œb�
 ∫l�U�Ë  Æå U��RL�«  »U��√Ë  ‰ULFK�  qLF�«
 l{u�« …Q�u� dFA� Íc�« s�«uL�« W�d� rNH��ò
  ôËU��  ‰uB�  s�  u�  ·u��«  sJ�  ¨w�UL��ô«
 V�UD� ‰Òu��Ë ¨W�UO��U� W�dB�« Ác� nO�u��
 …œuF�U� Î «œb�� V���� WKO�Ë v�≈ rN�uL�Ë ”UM�«
 ‰UH�≈Ë  ¨bK��«  ‰U??�Ë√  lODI�Ë  ‚dD�«  lD�  v??�≈
 ·d� w�U��U�Ë ”UM�« ‰UL�√ qODF�Ë  U��RL�«
 d�UE��« o� l� s��ò ∫‰U�Ë Æå‰ULF�«Ë sOH�uL�«

 »uK�√  œU�  «–≈  v{u�  v�≈  ‰u���  o��«  «c�  sJ�
 ô  ÆW�U��«Ë  W�UF�«  „ö�_«  V�d��Ë  ‚dD�«  lD�
  U�—ULL�« ÁcN� q�I� sOO�UM�K�« s� Î «b�√ Ê√ bI��√

Æåw�«d�uL�b�« dO�F��« t�A� ô w��«
  ôUB�ô«  d�“Ë  s�  VK Ô�  sO�Ozd�«  Âö�  bF�Ë
 …—«œ«  fK��  qOJA�  W�Q��  `O{u�  ◊«u�  ‰ö�
 v�« Î «dOA� ¨bF� r�� r� d�ô« Ê« ‰UI� alfa Ë touch
  U�uKF�  V���Ë  ÆÎU��d�  tK�  r�O�  d�ô«  «c�  Ê«
 ËdO�Ë«  sO�   U�UH�ö�  ÷d�  Èd�  bI�  å¡UM��«ò
 W��d�L�«  m�U�L�«  w�  Y���«Ë   ôUB�ô«  …—«“ËË
 sOOF� »U�œ fOzd�« Õd� b�Ë ÆËdO�Ë_ W�Ëb�« vK�
 nOKJ��U�  WO�bL�«  W�b��«  fK�� W�Uz— w� WOJ�
 Í√d� ÃU��� W�—«œô«  UMOOF��« q� Êô sO�u��ô
 Ÿu��ô«  Èd���  w��«  WO�bL�«  W�b��«  fK��
 dNA�«  WKN�  ¡UN��«  bF�Ë  ¨tOK�  Íc??�«  Ë«  q�IL�«
 Æm�UB�« WL�U� WO�U��« W�OzdK� rOK���«Ë rK��K�
 b�bL� fK�L�« —d�Ë ¨‰UL�_« ‰Ëb� WA�UM� XL�Ë
 ÎUML{  q�IL�«  “uL�  5  v��  W�UF�«  W��F��«  ‰U�
 UN�  `L�  w��«  W�œUB��ô«  WDA�_«  vK�  ¡UI�ù«Ë
 ◊Ëd� sL{Ë UN�UD� sL{ ÎUO��—b� qLF�« …œU�S�
 WOM�_«Ë  W�dJ�F�«  …eN�_«  v�≈  VKD�«Ë  WMOF�
 ÍœR�  UL�   UH�U�L�«  lL�  w�  ÎUO�œ—  œÒbA��«  W�U�
 d�“Ë  qB�Ë  ÆÁ—UA��«Ë  ”ËdOH�«  wAH�  Âb�  v�«
  «b�U�L�«  WO�dA�  Íe�—  WO�UL��ô«  ÊËRA�«
 ¨h��  n??�«  136  UNM�  œUH��«  w��«  W�œUL�«
 r�� Ê« vK� Ÿu��ô« «c� XIKD�« WO�U��« WK�dL�«Ë
 pM��«  l�  ÊËUF��U�  …dO�ô«  WK�dL�U�  UI�ô  ¡b��«
 …—U�ô«  l�  —ôËœ  ÊuOK�  400  mK��  w��«Ë  w�Ëb�«

ÆœU�œ“« v�« …b�U�L�«  U�K� w�bI� œ«b�« Ê« v�«
 …b�U��  v??�«  ·bN�  …b??�  —UJ�√  Õd??�  Òr??�Ë  «c??�
 qOJA� Êu� fOzd�« t�b� Õ«d��« UNML{ s� ”UM�«
 w��«Ë Î «dI� d��ô«  özUF�« …b�U�� ’U� ‚ËbM�
 …—uK�  —dI�Ë ÆW�F� WO�UL��« ·Ëd� s� w�UF�
 ‰UL�√  ‰Ëb??�  vK�  ÎUI�ô  UNL�bI�Ë  —U??J??�_«  Ác??�
 V�  œUL�  W�UMB�«  d�“Ë  ÷d�Ë  Æ¡«—“u�«  fK��
 d�“u�«  ÷d�  r�  ÷uNM�«  WD�  qOBH��U�  tK�«
  U�UHM�«  W��UF�  o�d�  W�—U�  —UD�  ”u�UO�œ
 WD��«  Ác??�  s�  ·bN�«  Ê«  vK�  Î «œbA�  ¨W�KB�«
 fK��  s�  VK Ô�  UL�  Æ U�UHM�«  W�Q��  s�  ¡UN��ô«
 15 WKN� sL{ wLOOI� d�dI� œ«b�≈ —UL�ô«Ë ¡UL�ô«
  ËdO�  UE�U�� w� W��UFL�«Ë “dH�« œuIF� ÎU�u�
 ¡UC�  ¡UM���U�®  qO��  Ê«Ëd��Ë  ÊUM��  q��Ë

ÆÂuO�« v��Ë 2019 ÂU� s� ©qO��
 w��«   «d�UE��«  W�Q��  fK�L�«  ‰ËU??M??�  r??�
 W��«uL�«  «¡«d�ô« ÷d� Èd�Ë X���« Èd���
 fK�L�« œb�Ë ŸU�bK� vK�ô« fK�L�« U�—d� w��«
  UOKL�  ‰uB�  Âb??�  ∫d�UE�K�  ◊Ëd??�  W�L�
 Â«bB�«  Âb�  ¨”UM�«  „ö�√Ë  W�Ëb�«  „ö�_  V�d��
 W�dJ�F�«  …e??N??�_«Ë  s??�_«  Èu??�Ë  gO��«  l??�
 ÊËb�d�  s�c�«  ”UM�«  l�  Â«bB�«  Âb�  ¨WOM�_«Ë
 W�UL��   U Ò�UL�  «uFC�  Ê√  ¨rN�UG�√  v�≈  »U�c�«

ÆU�Ë—u� ¡U�Ë s� rN�özU�Ë rN�H�√
 fK�L�«  …u??�œ  Âu�d�  Êu�  fOzd�«  —b??�√Ë
 s�  s�U��«  w�  √b��  wzUM���«  bI�  v??�«  w�UOM�«
 ‰Ëô« s�dA� s� dA� l�U��« w� wN�M�Ë w�U��«

Æq�IL�«
 bF�  bLB�«b��  ‰UM�  Âö??�ù«  …d??�“Ë  XMK�√Ë
  UMOOF��« Ÿu{u� w�  U�I� œu�Ëò s� W�K��«
 ¨ådE�ML�«  dOOG��«  ‚UI�ù  W��UFL�«  bO�  w??�Ë
 fOL��« ÕdD�� W�—«œô«  UMOOF��« Ê« v�« …dOA�
 nOKJ��U�  WOJ�  œuL��  sOOF�ò  XMK�√Ë  Æq�IL�«
 ‚UH�ô«Ë sO�u��_ WO�bL�« W�b��« fK�L� ÎU�Oz—
 b��  b�«Ë Æåq�IL�« fOL��«  UMOOF��« ¡«d�« vK�
 „UM�  q�   «d�UE��«  s�  ·u��  s�  U�ò  Ê√  bLB�«
 s��ò  ∫X�U�Ë  ¨ås�d�UE�L�«  W��  vK�  ·u�
 ÆåUN�«b�√ oI�� wJ� …d�UE��« W�ö� vK� ¡U�d�
 ådBO�ò Êu�U� s� wL�d�« n�uL�«ò Ê« X�{Ë«Ë
 r�Ë  ¨w��  nO�U�  WO�—U��«  d??�“Ë  Áœb�O�

ÆåŸu{uL�« «c� Y��� W�—«“Ë WM�� qOJA�
 w�uI�«  Í—u��«  »e��«  Ê«œ√  ¨p�–  ‚UO�  w�Ë
 U�c���  w��«  W�d�I�«   «¡«d????�ô«  w�UL��ô«
 ULO�  ô  ¨W�—u�  b{  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«

 w�d�  Íc??�«  ¨w�dO�_«  ådBO�  Êu�U�ò  vL��  U�
 sO�—u��«  lM�Ë  W�—u�  vK�  —UB��«  b�bA�  v�≈
 ‚uI��  dOD�  „UN��«  «c�Ë  Î̈U�œUB��«  fHM��«  s�
 W??O??�ö??�_« r??O??I??�«Ë b??�«u??I??�« j??�??�_Ë ÊU??�??�ô«
 Âö�ù«  …bLF�  ÊUO�  w�  »e��«  —U�√Ë  ÆWO�U��ô«Ë
 t�Ë√  b�√  q�L�  ¨ådBO�  Êu�U�ò  vL��  U�  ÒÊ√  v�«
 ¨Ád�Q�  Í—u��«  UM�F�  b{  ·u�uL�«  »U??�—ô«
 w��«  WO�uJ�«  WO�U�—ô«  »d��U�  b Ò���  ZN�  u�Ë
 ◊UI�≈  ·bN�  UN�«Ëœ√Ë  U�ƒUHK�Ë  U�dO�√  UNMA�
 WO�u�  WFK�  qJA�  UN�_Ë  Î̈UF�u�Ë  Î «—Ëœ  W�—u�
 ÆUM��√  w� W�ËUILK� WM{U�Ë sOD�K� s� WF�«b�
 t�—UL�  Íc�«  ÍœUB��ô«  »U??�—ô«  »e��«  Ê«œ√Ë
 ·bN���  ô  ådBO�  Êu�U�ò  ?�  Æ…b��L�«   U�ôu�«
 ‚«d??F??�«Ë  ÊUM��  ·bN���  q??�  V??�??�Ë  W??�—u??�
 j��d� W�Ëœ q�Ë Ê«d�«Ë sOB�«Ë UO�Ë—Ë Êœ—_«Ë
 U� «c�Ë ¨W�—u� l� WO�UO�Ë W�œUB��«  U�öF�
 WO�dO�_«   «¡«d�ô«  b{  Âe��  ·u�u�«  w�b���
 œb�Ë ÆW�U�L�« qzU�u�«Ë  «uD��« qJ� UN�UA�≈Ë
 WO�U�—≈ ÎU�d� XN�«Ë w��« W�—u� Ê√ vK� »e��«
  U�uI� q� pK�L� ‰«e� ô ¨…dF���Ë ¡«uF� WO�u�
 ¨tKO�UH�Ë  ÍœUB��ô«  »U�—ô«  WN�«uL�  œuLB�«
 ‰UD�� ÍœUB��ô« »U�—ô« —U�¬ Ê√ s� —c�� UMMJ�
 „d���«  v�«  ‰Ëb�«  Ác� u�b� p�c�Ë ¨‚dAL�«  ‰Ëœ
 u��  t�u��«Ë  ¨…ÒdL�«  ”QJ�«  Ác�  ÍœUH��  l�d��«
 …b�U�  vK�  W�d�A�  WO�u�  W�œUB��«  ‚u�  W�U�«
 q�Ë ÍœUB��ô«  Íb���«  WN�«uL� q�UJ��«Ë —“P��«

Æ U�b���«
 ¡«u�ú�  b�b�  wKOz«d�«  ‚d�  q� Ô�  ¨p�–  v�«
 vK�  WOKOz«d�ù«   «dzUD�«  XIK�  YO�  ¨WO�UM�K�«
 Ê«Ëd��Ë  qO��  WOC�«  ¡UL�  w�  iH�M�  uK�
 ·«b??�«  vK�  WO�Ë—U�   «—U??�   cH�Ë  ¨s�L�«Ë
 Âö??�ô«  sK�√  U�  V���  W�—u��«  WL�UF�«  w�
 fK��  W�K�  bF�Ë  ¨d??�¬  ‚UO�  w�Ë  ÆÍ—u��«
 v�«  ¨q��  vK�  W�—uNL��«  fOz—  U??�œ  ¡«—“u???�«
  U{ËUHL�«  —U��  w�  Y��K�  hB Ô�ò  ŸUL��«
 W�uJ��«  WD�  ÊQ�  w�  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�
 ¡«—“u�«  fK��  fOz—ò  ÁdC�  ¨åw�UL�«  w�UF�K�
 r�U�  ¨w???�“Ë  Í“U??�  ‰U??L??�«  d??�“Ë  ¨»U???�œ  ÊU��
 W�Uzd� ÂUF�« d�bL�« ¨W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB�
 …—«“u??�  ÂUF�«  d�bL�«  ¨dOI�  Ê«uD�√  W�—uNL��«
 w�«œd�  q�d�  ÊË—UA��L�«Ë  ¨w�UHO�  Êô√  ‰UL�«
 w�  Y���«  r�Ë  Æ‰ËËU�  ÍdM�Ë  »uNK�  Ã—u�Ë
 s�  …—œUB�«  d�—UI��«  w�  …œ—«u�«  m�U�L�«Ë  ÂU�—_«
 “UJ�—ô«  r��  w��«Ë  ÊUM��  ·dB�Ë  ‰UL�«  …—«“Ë
 qL�  o�d�  sO�  W�—U��«   U{ËUHL�«  ‰ö�  UNOK�
 ÎU�öD�«  ¨w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚Ëb??M??�Ë  ‰U??L??�«  …—«“Ë
 bF�Ë  ÆW�uJ��«  UN�Òd�√  w��«  w�UF��«  WD�  s�

 ‚UH�ô«  r�  ¨W�—UI�  ‰Ë«b�  v�≈  Î «œUM��«Ë  ¨‰Ë«b��«
 ¨…b�«Ë  W�—UIL�  ÎUI�Ë  ÂU??�—_«  bO�u�  WO�«e�≈  vK�
 p�–Ë ¨ÂU�—_« X�� q�IL�«  sOM�ù« ŸUL��« bIFÔO�Ë

Æåw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUHLK� ÎöON��
 w�UL�« sOM�ô« ŸUL��« ÊS�  U�uKFL�« V���Ë
 ÊUM��  ·d??B??�  r??�U??�  rCO�  ‰U??L??�«  …—«“Ë  w??�
 dOH�  rOK�  ·—UBL�«  WOFL�  fOz—Ë  tI�d�Ë
 ÂU�—_« bO�u� WDI� ⁄uK� q�« s� WOFL��« o�d�Ë
 vK�  ÎU�K�  fJF�«  l�UA�«  ‚dH�«  Ê«  sO��  U�bF�
 WO�dB� ◊U�Ë«  b�«Ë Æ‚ËbMB�« l�  U{ËUHL�«
 b�Ë s� VK� Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz— Ê«
 l�  ŸUL��ô«  Î «dO�«  Á—«“  Íc�«  ·—UBL�«  WOFL�

Æ…dO�√Ë …b�«Ë …dL� ¨ÂU�—_« bO�u�� WO�UL�« d�“Ë
 ŸU??{Ëô«  …—uD�  s�  WO�UO�  —œUB�   —c??�Ë
 Ê«  s�  å¡UM��«å?�  …dOA�  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«
 ÊS�  ¨W�–UI�«   U��UF�  ÊËœ  s�  ŸU{Ëô«  —«dL��«
 r�UH��Ë —uN� 6 s� d��_ œuLB�« lOD��� ô bK��«
 wM�√Ë w�UL��« —U�H�« v�« ÍœRO� U� d��√  U�“_«
 WO�«eO�  w�  q�U��«  `A�«  V���  ¨Ÿ—UA�«  w�
 nFCO�  U�  w�dO�ô«  —ôËb�U�  Íe�dL�«  ·dBL�«
 ULO� ô œ«dO��ö� W�“ö�« ‰«u�ô« sO�Q� vK� t�—b�

ÆWO�U�ô« WOz«cG�« œ«uL�«
 WO��d�  ÊULOK�  å…œdL�«ò  —UO�  fOz—  oK�√Ë
 fOzd�« sO� W�öF�«ò Ê√ UN�ö� b�√ ¨n�«u� WKL�
 vK� UNÒJ� qN��« s� fO�Ë WMO�� tK�« »e�Ë Êu�
 fOzd�U� ÊuDO�� rNM�Ë s�dO�J�«   U�U�— fJ�

Æåt�H�
 UMK�  UM�√ò  v�≈  åw�  w�  Â«å?K�  ÌY�b�  w�  XH�Ë
 —u??�_«  Ê√  s�  r�d�«  vK�  bNF�«  «c??�  s�  UM�OB�
 s�M�  ¨tOK�  w�  UL�  …d�UG�  ÊuJ�  Ê√  V��  ÊU�
 qB�√  ô  U�√ò  ∫l�U�Ë  ¨åb�«Ë  w�UO�  ŸËdA�  w�
 åd��«  wM�u�«  —UO��«ò  fOz—Ë  Êu�  fOzd�«  sO�
 W�Uz—  vK�  b??�Ë_«  d�RL�«  u??�Ë  qO�U�  Ê«d��
 ÂUF�«  sO�_«  l�  W�öF�«ò  Ê√  b�√Ë  ¨åW�—uNL��«
 Òq�  ‚u??�  tK�«dB�  s��  bÒO��«  åtK�«  »e??�å???�
 WO��d�  È√—Ë  ÆåW�Uzd�«  q��  w��«d�Ë  lO{«uL�«
 sOO�O�L�«  bIHÔ�  WO�O�L�«  W�u�FA�«ò  Ê√
 U�dO�Ë  U�UFK�  WD�L�  U�—UB��«  d��  rN�uI�
 ¨ÊU�√  v�≈  ÃU���  w�O�L�«  ULMO�  s�ËUMF�«  s�
 UL� Ÿu�� w�O�L�«ò ∫·U{√Ë ¨åœUB��«Ë —«dI��«
 Èd�_« nz«uD�« W�U�Ë Í“—b�«Ë wFOA�«Ë wM��«
 b�d�Ë ·—UBL�« w� t�«u�√ d�� ÎUC�√ w�O�L�«Ë

Æånz«uD�« lOL� UL� W�U�D�«
 å—«–¬ 8ò VOB� s� W�Uzd�« X�U� «–≈ò Ê√ sK�√Ë
 U�  Íb�  fO�Ë  qO�U�  sO�Ë  wMO�  …—uB��  wN�
 W�U��«   U�U���«Ë   UHKL�«  q�  «u��HO�Ë  tOH�√

Æåw� sODO�L�U�Ë w�KzUF�Ë w�

 ¨…b�b��«  UO�«—Ë√ ‚u�� fO�Q��U� ÂUL��ö� u�b�Ë U�dO�_ ÁdN� sO�Ëœ d�b� ≠
 ÊU�b�d� dNE� ¨U�—u�_ ·dBM�Ë U�—u�Q� r�N� UN�bM�Ë d�J�� U�dO�√ Ê√ s� Î UIKDM�
 ”UOI�Ë ¨X�ËË ¨ d�J� bI� ¨UN�«– W�ö��« s� Î UIKDM� ¨W�ËU�QL�« t�O�dO�√ w� Î U�—U�
 v�≈  ‰u���  Ê√  WO�Uzd�«   U�U���ô«  b�u�  s�  ÊU�b�d�  vA��  À«b??�_«  Ÿ—U��  s�“
 ULMO�  ¨`�«u�  ö�  WÒOK�_«  »d��«  u��  V�«c�«  Ã–uLMK�  WO�–U��«  …uI�  ◊uI��«  W��UM�
 l�d��� ¨w�dO�_« Ã–uLM�« dL� s� WO�U��« —uNA�« w�  U�uIF�« s�e� sO�Ëœ oHB�
 f�R��  W�œUB��«Ë  W�—U��  WOMO�   ôœU��  »U���  r�UFK�  r�U��  —ôËb??�«  ◊uI�
 tOMF�  UL�  ¨r�uF�  dO�  b�b�  wL�U�  œUB��«  UNM�  QAM�  w��«  ¨WÒOLOK�ù«   «œUB��ö�
 t��√  U�  ¨sO�UIL�«  —uD�  sO�  d��«  WLK�Ë  ¨WOF�dL�«Ë  Ã–uLM�«  W�œU�√  s�  WL�uF�«
 U�UE� ÂUD�—«  u� ·UF{Q� ‚uHO� q�IL�« w�dO�_« ◊uI��« ÍËœ ¨W�—U��U� bG�«

Æ◊uI��«Ë pJH��« WE�� w�UO�u��« œU��ô«
 …u�Q�  ·«d��ô«  ÊuC�dO�Ë  ¨Íd��  U�  o�bB�  ÊËb�d�  ô  U�dO�√  ÂU��√  iF�  ≠
 ¨W�ö�K� Á—UJ�≈ r�— U�U�u�u� fO��dH� a�—U��« W�UNM� ÊuJ�L�O�Ë ¨rN� ÊU�b�d�
 W�ËUIL�«Ë  W�—u�  ÊQ??�  ¨rN�U�O�  vK�  WIKF�  rN�UOML�  Ê_   U�uIFK�  ÊuIHBO�Ë
 dO�  Âu�   «–  «uIOH��O�  ¨»d��«  W�UN�  sKF��  rNDI���  w��«  …dO�_«  WIKD�«  —UE��U�

ÆWO{—_« …dJ�« ”UI� vK� WK�d� sJ� ¨Èd�√ …d� pO�U�O��« rD�� Q�� vK� bOF�

 (1¢U áªàJ) ... äô q°ùµJ Écô«eCG

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG

á°UÉN äÉfÓYEG

ìÉ«àL’G iôcP ¿GôjõM 6
 ?πØàëj øªa

 w� d??�U??E??�??�« ¡«b????� u??� W??�b??� ôË Î «u??N??� s??J??� r??� ≠
 ‰ö��ô« gO� tO� ÂU� Íc�« ÂuO�« Ê«d�e� s� ”œU��«
 d�UE�K�  …u�b�«  ÊË—bB��  s�c�U�  82  ÂU�  ÊUM��  ËeG�
 «uIH�Ë  ‰ö��ô«  gO�  …œUI�  rN�uO�  X���  s�c�«  r�
 ÊuB�d�  U??�U??�b??�«  v??K??�  «u???�???�—Ë Áœu???M???�Ë t??�U??�??C??�

ÆÊuKH���Ë
 ÊuLCL� r�� ÕUO��ô« Èd�– w� ‰UH��ö� …u�b�«  ≠
 U� W�ËUIL�«  Õö� ŸeM� …u�b�U� t�K� WO�K� u� w�UO�

ÆÎ «bL� ÂuO�« —UO��« vMFL� WL�d� ‰UH��ô« qF��
 »–U�  —UF�  X��  ÂuO�«  «c�  w�  Êu�d�O�  s�c�«  ≠
 w��«   «—U??O??�??�«  WIOI�  Êu�CH�  å…—u??�??�«  b�b��ò  u??�
 X��  s�dA�  17  w�  rNCF�  Ãd�  Âu�Ë  UNO�≈  ÊuL�M�
 ÕUO��ô« ¡UM�√ rN�_ Êu�cJ� «u�U� œU�H�« WN�«u� —UF�
 rN��u� u??� b??�b??�??�«  r??N??�Ëd??�Ë ¨‰ö???�???�ô« …c???�ö???�Ë

ÆÎ UN�uL� ÊU� w�U��«Ë ¨WOIOI��«
 ”UM�« VC� ‰ULF��« v�≈ ·bN� WD� s� —c� s�  ≠
 s�c�« q� ¨TD�� r� W�ËUIL�« Õö� s� qOMK� w�UL��ô«
 U�Ë Êu�D�L�« r� t�UJ� dO� w� pA�« Ê≈ «u�U�Ë «u�«c�

ÆqO�œ dO� ÂuO�« Íd��
 X���«  …d??�U??E??�  rEM�  W??O??�d??O??�_«  …—U??H??�??�«  »e???�  ≠
 U�bNA� Ê√ V�� ÊU� WOIOI� …d�UE� vK� o�dD�« lDIO�
 g�u�«  t??�u??�  w??�d??O??�_«  VFA�«  l??�  Î UM�UC�   Ëd??O??�
  ËdO� s� s�LDO�Ë iO�_« XO��« w� r�U��« ÍdBMF�«
 ÊUO� …œU� Ê«uK� b�U� ¡U�b� ‰ö��ô« vK� XCH��« w��«

Æs�d�UM� ÊUM�� w� rN� ÊQ� ‰ö��ô«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
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Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 »uNK�  sO���«  b��  wK�  bL��  VK�
ÆtO�K�d� 587 —UIFK� lzU{ ‰b� bM�

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

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰«u�  s�  t��U�u�  Íd�  wK�  U{—  VK�
 s��  bL��  U??N??�—u??L??�  œu??L??�??L??�«  bL��
 321  —UIFK�  lzU{  ‰b??�  bM�  œuL�L�«

ÆWO�uK��«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 qOK� rO�«d�≈ tK�uL� V�U� rO�«d�≈ VK�
ÆU�U� 563 —UIFK� lzU{ ‰b� bM� ÍdJ�

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

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  —bO�  ÊULK�  ‰ö??�  VK�
 bM�  Íd�A�  t�HB�  wMO�œ  bL�√  r�U�
 wMO�œ r�U� ÃU��« bL�√ r�S� lzU{ ‰b�

Æ«—u� 93 —UIF�U�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 t�K�uL�  «d??C??�  s��  ÊU??�b??�  VK�
 ‰b�  bM�  ÁdC�  v�u�  ÃU??�??�«  tL�U�

Æ—u� 2050 —UIFK� lzU{
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b� bO�  «œUN� ‰u�— ‰u�— ÊU� VK�
ÆU�U�d� 517Ë 283 s�—UIFK� lzU{

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

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ÷ÓuH�  t�HB�  q�bM�  bL�√  bL��  VK�
 s�  Íd�A�  t�HB�  w�uONB�«  œuK�  s�
 ‰b� bM� W�d�A� UN�HB� w�uONB�« ‰ôœ
 ”UO�«  r�S�  ÊU�d�b�«  772  —UIFK�  lzU{

Æw�uONB�« oOH�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 WO�UA�«  s??�b??�«  bF�  r??O??�«d??�≈  VK�
 ‰b�   «b??M??�  g??�œ  bL��  s��  tK�uL�

ÆÊu�b� 799Ë 798 s�—UIFK� lzU{
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tBB��  Â“U??�  rO�«d�≈  sO��  VK�
 ≠  619  ≠  612  ≠  570  ≠  497   «—UIF�U�
 nODK�«  b��  vM�Ë  ÊU��—  1435Ë  1305
 ÊU��—  613  —UIF�U�  UN�B��  vC�d�

ÆlzU{ ‰b� bO�  «œUN�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s� t��U�u� “UL�d� w��� sO�� VK�
 tIO�Ë W�—Ë s� t�HB� —uF�“ qOK� bL��
 Ê«bL�  œË«œ  bL��  UN�—uL�  Ê«bL�  bL��
 sO�u� 185  —UIFK� lzU{ ‰b� bO� …œUN�

ÆU����«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

 WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s� 

 qO�Ë  t�HB�  Íb�d�  bF�  œöO�  VK�
 s�  ‰b??�  pOKL�  bM�  ÃU��«  —uBM�  UHO�
 WIDM�  s�  1369  r??�—  —UIF�«  w�  lzU{

ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�« U�OF�
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
 Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Êö�≈
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s� 

 ÷uH� t�HB� œuBI� d�U� œU�“  VK�
 ‰ÆÂÆ‘ d??�??N??L??�«Ë ÊU??M??�??�  p??M??�  q??�??�  s??�
 bO�  …œUN�  ÊUJ�ö�  W�UF�«  W��RL�«Ë
 vK� q��L�« sO�Q�K� lzU{ s� ‰b� sO�Q�
 WIDM�  s�  15  r�I�«  1170  r??�—  —UIF�«

ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�« «dHB�«
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
 Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Êö�≈
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s� 

 qO�Ë  t�HB�  t�b�d�  bL�«  bL��  VK�
 fK�� fOz— t�HB� Í“U�� bL�� bL�«
 tO�dH�  ”U??�??�«  W�d�  ÂU??�  d�b�  …—«œ«
 w�  lzU{  s�  ‰b�  pOKL�   «bM�  ÆÂÆÂÆ‘
 tO�dH� WIDM� s� 310Ë 309 r�—  «—UIF�«

ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�«
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
 Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Êö�≈
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s� 

 tLF�  ”UO�«  Ê«u??D??�«  w�U�L�«  VK�
 w�uN�  ÊËb�dO��«  ”UO�«  qO�Ë  t�HB�
 —UIF�«  w�  lzU{  s�  ‰b�  pOKL�   «bM�
 r�— —UIF�«Ë ÊËdDO� WIDM� s� 1808  r�—
 ¡UC�  W�—UIF�«  ULK�  q�U�  WIDM�  s�  4

ÆÊ«Ëd��
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
 Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

Êö�≈
Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s� 

 VO�“  tK�«dB�  n�u�  s??�  q??�  VK�
 pOKL�   «bM�  VO�“  tK�«dB�  ”uO�U�Ë
 s�  348  r??�—  —UIF�«  w�  lzU{  s�  ‰b??�

ÆÊ«Ëd�� ¡UC� W�—UIF�« q�«d� WIDM�
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
 Ê«Ëd�� w� Í—UIF�« q���« sO�√
—bO� w�«—

WOKOLJ�  U�U���«
 fK�«d� W�bK� ‰UL� W�UIM�

 fK�«d�  W�bK�  ‰UL�  W�UI�  fK��  U�œ
  XN��« ¡UC�√ W��� WOKOLJ�  U�U���« v�«
 ¨qBO� bO�Ë ¨tK�« b�F�« r�U� r�Ë rN��ôË
 tK�«  b��  ¨W{uL�  bO�Ë  ¨Ê«u??{—  ‰UL�
 WFL��«  Âu�  p�–Ë  ¨b�u�  dL�Ë  ÍbO�U��
 r�bI�  …d��  wN�M�Ë  ¨  26Ø6Ø2020   w�
 s�œb�LK�  fK�L�«  W�uCF�   U�O�d��«

ÆÍ—U��« 20 w� X���« Âu� rN�U�«d��«

á«∏«ªµJ äÉHÉîàfG
 ¢ù∏HGôW ájó∏H ∫ÉªY áHÉ≤æd

äÉfÓYEG

 ÊU�d��  ¨v�Ëô«  …uD��«  bF�  ¨—u��b�U�  qLF�«  oOKF�  Òr��  Ê«  ?  2
 s�  dO�F��«  W�d�Ë  d�UE��«  w�  Í—u��b�«  rNI�  s�  s�d�UE�L�«
  «u� sO�Ë sOM�«uL�« sO� W�“« ‚ö��« Ë« oK�� Î «bONL� p�–Ë ¨Í√d�«
 Æœu�u�«  UNBIM� ô ¨W�K�� WN�«u� v�«  WN�«uL�«  q�u��Ë ¨gO��«
  UOAOKOL�« s� ·ôü«  U�� WIOLF�« WO�dO�_« ÈuI�« Èb� ÒÊ√ W�U�
 ÎUF�� ‰uI�«  s� ÒwM�Ë ÆWKOI��«  W�K�ô« v�� pK�L� w��«Ë W�K�L�«
 ¨sOM�«uL�«  —Ëb�  v�«  UN��K�√  t�u��  X�U�   UOAOKOL�«  Ác�  ÒÊ«

ÆœÒdL��« vK� …dDO��« w� gO��« …b�U�� W���
 ”U�K�Ë ¨WO�dO�_« ÊbL�« w� —UA��ôU�  UOAOKOL�« Ác�  √b� b�Ë
  U�ö� Ë«  «—U�≈ Í« ÊËœ sJ�Ë ¨WK�UJ�« UN��K�Q�Ë b�u� ÍdJ��

ÆUN�OF�� œÒb�� UN��ö� vK� W�dJ��
 WO�dO�_«  ÈuI�«  jD��  `��  u�  U�  w�  ¨WO�U��«  …uD��«  U�√  ?  3
 t�—«œ≈  o�d�Ë  w�dO�_«  fOzd�«  qI�  v�«  ·bN�  X�U�  UN�S�  ¨WIOLF�«
 ‰U��  ÊuB�  lL��  ∫vÒL�L�«Ë  W�d��«  ÊuB��«  lL��  v�«  Î̈ö�U�
 W�ôË  w�  œu�uL�«  ©Chyenne Mountain Bunker®  wMO�
 sOOF�  p�–  d�≈  Òr�O�  ¨W�Ëb�«  W�Uz—  vK�  tE�U�L�«  W���  Ëœ«—u�u�
 Terrence  ®  w�OM�ËU�Ë«  fM�dO�  ∫u��«  Õö??�  w�  ‰«dM��«
 …b��L�«   U�ôuK�  ÎU�U�  ÎU�dJ��  ÎUL�U�  ¨©  O‘shaughnessy
 ÎUO�U�  w�dO�_«  gO��«  w�  WO�ULA�«  …œUOI�«  bzU�  u�Ë  ÆWO�dO�_«
  U�ôu�«  w�  wzUC�u��«  ŸU�b�«  s�  W�ËR�L�«  NORTHCOM

Æ«bM�Ë …b��L�«
 XO��«  X��  ¨sB�L�«  u�I�«  v??�«  V�«d�  ‰«e??�≈  WOKL�  sJ�  r??�Ë
 ¨l�Ë√  ¡ö�≈  WOKL�  vK�  ÎU��—b�  Ë«  W�d��  ô≈  WFL��«  Âu�  ¨iO�ô«
 q��  WO�dO�_«  åp�Ë“uO�ò  WK��  UN�dA�  w��«Ë  ¨Áö�√  UNO�«  —UAL�U�

ÆlO�U�« WFC�
 gO��«  ·uH�  w�  ¨‚UDM�«  WF�«Ë  W{—UF�  œu�Ë  ÒÊ«  ô«  ?  4
 ÈuI�«  s� ÎU�u�b� ¨V�«d� UN�—UL� w��«  jÒ����«  W�UO�� ¨w�dO�_«
 Èu�  s�  r�dO�Ë  œb�  sOOKO��«  ÆÆÆWIOLF�«  W�Ëb�«  dO�®  WIOLF�«
 UNzœU��  vK�  ¡UCI�«Ë  WO�dO�_«  W�Ëb�«  dO�b�  ·bN�  ¨©jGC�«
 ‘uO��«   ô«dM�  s�  b�bF�«  XF�œ  b�  Î̈UO�—U�Ë  ÎUOK�«œ  UN�FL�Ë
 n�√  WzU�  s�  b�e�  U�  lOL��  v�«  ¨sOI�U��«Ë  sOO�U��«  ¨WO�dO�_«
 V�«d�   U�UO�  Òb{  ¨W�U ÒF�  W{—UF�  WN��  qOJA��  r�b�  »—U��

 r�«b�«  dJ�FL�«  vK�  ÎWK�U�  jG{  …u�  ÎUC�«  qJA��Ë  ¨W�u�AL�«
 ¨sOO�U��«  Êu�U�M��«   ô«dM��  ÊU�√  WJ��  oK��  p�c�Ë  ÆfOzdK�
 vK� rNFO�A�Ë ¨WIOLF�« ÈuI�« s� Âu�bL�« fOzd�« gD� t�Ë w�

ÆV�«d�  UN�u� i�—
 ¨wKKO�  „—U�  ‰«dM��«  WI�«d�  r�—Ë  ¨œuN��«  Ác�  X�Òu��  b�Ë  ?  5
 …—U�“ v�« ¨WO�dO�_« ‘uO�K� W�d�AL�« W�UF�« ÊU�—ô« W�O� fOz—
 b�  œuN��«  Ác�  ÒÊ«  ‰uI�  ¨ÂU??�«  q��  sDM�«Ë  w�  …dONA�«  W�OMJ�«
 d�“Ë ¨d��≈ „—U� ‰«dM��« —uNE� ¨2020Ø6Ø3 ¡U�ö��« Âu� X�u��
 ¨Á¡«—Ë nI� s�Ë ¨V�«d� jD�� t�{—UF� s� sKFO� ¨w�U��« ŸU�b�«
 ¨f�U�  fLO�  ‰«dM��«  ÂUO�  r�  ¨WO�dO�_«  ÊbL�«  w�  gO��«  dAM�
 tC�— V��� t�BM� s� ‰UI��« Íc�« ¨o�U��« w�dO�_« »d��« d�“Ë
 W�U� ÌW�U�— dAM� ¨o�U� X�Ë w� ¨W�—u� s� »U���ôU� V�«d� —«d�
 Z���  W�u�b�  …œU�   «œUI��«  qL��  ¨…uI�«Ë  Õu{u�«Ë  …b��«  w�
 …b�bA�«  —UD�ú�  ¨qBH�  qJA�  ¨ ÎW�—U�  …uI�«Ë  WOIDML�«  w�  W�U�
 vK�  ¨WIOLF�«  ÈuI�«Ë  V�«d�   U�UO�  ¨X�«“  ôË  ¨UN�  X�Ò���  w��«

ÆÎUO�—U�Ë ÎUOK�«œ ¨…b��L�«  U�ôu�« `�UB�
 cM� eM�—UL�« Õö� s� ‰«dM� u�Ë ¨fO�U� ‰«dM��« n�J� r�Ë ?  6
 W�K�L�«  «uI�« ◊U�Ë√ W�U� w� Î «b� l�«Ë Â«d��U� l�L��Ë Î̈U�U� µ∞
 V�U�  UL�«Ë  ¨jI�  bOMH��«Ë  œUI��ôU�  n�J�  r�  t�«  ‰uI�  ¨WO�dO�_«
 Æ…b��L�«  U�ôu�« w� ÎUO�U� Àb�� UL� Êu�ËR�� r� s� W��U�L�
 ¨wK�_« hM�« w� ÒÍ« ¨W�eOK��ô« WGK�U�Ë Î̈UO�d� t��U�— w� ‰U� bI�

∫ ‰U�
 We must reject and hold accountable those»
 in Office who Would make a mockery of our

.«Constitution
 UM�  VJ�—«  b�  dOG�  QD�  vK�  W��U�L�«  wMF�  ô  ÂöJ�«  «c??�Ë
 ¡ôRN�  ©q�I�  ô  Ê«  Ë√®  i�d�  Ê«  V��  ∫‰uI�  q�d�«  Ê«  –«  ¨„UM�  Ë«
 sJL� s�c�«Ë ©V�UML�« ÊËbKI�� s�c�« ÒÍ√® V�UJL�« w� ÊËœu�uL�«

Æ©W�d��K� ÎUD�� Ë« …d���® ÌW�eN� v�« U�—u��œ «u� Òu�� Ê«
 V�«d� WL�U�L� …d�U�L�« …u�b�« Î̈U�Ë—Ë ÎUB� ¨wMF� ÂöJ�« «c�Ë

ÆlOL�K� W�ËdFL�« t�U�UO� w� ¨tL�b� s� q�Ë ¨t�H�
 ¨fO�U�  ‰«dM��«  ¨o�U��«  »d��«  d�“Ë  W�U�—  X�U�  bIK�  Ê–≈  ?  7

 XLB� w��« …dFA�« jI� X�O� ¨l�«Ë ‚UD� vK� f�«  dA� w��«
 ÎU�ö�≈ ÎUC�√ X�U� UL�≈Ë ¨WIOLF�«  ÈuI�«Ë V�«d� b�U�Ëœ ¨dOF��«  dN�
 u�b� w��« ¨t�uB� oO�D�Ë œö��« —u��b� ‰«dM��« «c� —UB��« s�
 ¨sOO�dO�_« sOM�«uL�«  sO� ¨jI� W�dE� fO�Ë ¨tOIOI� Ì…«ËU�� v�«
 w�  UNOK�  ’uBML�«  ‚ö??�_«Ë  rOI�«  ∆œU��  v�«  U�dO�Q�  …œuF�«Ë

Æ—u��b�«
 b�  ¨fO�U�  ‰«dM�K�  ¨‰U ÒFH�«Ë  l�d��«  „d���«  ÒÊS�  d�¬  vMFL�Ë
 V�«d�  dD{«  Íc�«  d�_«  ¨WOH��«  WO�dO�_«  ÈuI�«  Y�F�  Î «b�  l{Ë
 vK�  …dDO�K�  gO��«  ¡U�b��ô  Î«dDC�  ÊuJ�  ô  b�ò  t�√  ¨sKF�  Ê«

Æål{u�«
 dJH� s� ¨WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« w� ¨„UM� Ê« wMF� «c�Ë ?  8
 Íc�« dOJH��« p�– Æœb��« sOOKO��ô« dOJH� WI�d� s� ¨nK��� WI�dD�
 Ÿ—u�� ôË »Ëd��«Ë s�H�« …—U�≈ vK� qLF�«Ë d�P��« —U�« s� Ãd�� ô
 jI� fO�Ë ¨UN�H� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« vK� v�� d�P��«  s�
 q�L�  ¨UNMOF�  WO�UL�√—  dz«Ëœ  `�UBL�  W�b�  ¨tK�  r�UF�«  —UD�«  w�
 rJ���  w�  UL�«Ë  ¨U�dO�√  w�  ¨W�K�_«  W�UM�  lL��  jI�  fO�
 w�   U�—u��«  ‚«u??�√  vK�  dDO��  w��«  vLEF�«  ‰«u??�_«  ”Ëƒd??�
 ¡UL�«  UNOK�  oKD�  w��«  ¨WO�Ëb�«  W�bIM�«   «Ëœ_«  w�U��U�Ë  ¨r�UF�«
 U�Ë w�Ë—Ë_« WOLM��« pM�Ë w�Ëb�« pM��«Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� q��
 WO�UL�«  U�uIF�« ÷d� w� ÈuI�« Ác� UN�b����  «Ëœ√ s� p�– v�«
 ÍœUB��ô«  Õö�ù« Z�� X�� ¨nK��L�«  ‰Ëb�«  vK� W�œUB��ô«Ë
 u�d��  UN�Ëb�  w��«  ¨ÊU??�??�ù«  ‚uI�  vK�  ÿUH��«  Ë√  ¨w�UL�«Ë
 ÆWO�dO�_« fO�u�UOMO� w� ¨ uL�« v�� ¨rN�«b�Q� WO�dO�_« W�dA�«
 »d��«  q�Ë  ø°t�UOAOKO�Ë  V�«d�  »öI�«  s�  ÎUI�  U�dO�√  X��  qN�
 Òq� qODF� vK� Î«—œU� ‰«e� ô t�« Â« t�UO� s� dO�_« qBH�« s� V�«d�
 …b�b�   «¡«d�S�  sJ�Ë  Î̈ö�√  WHÒ�eL�«  WO�dO�_«  WO�«dIL�b�«  d�UE�
 WO�dO�_« ÊbL�« w�  dA��« w��« W�K�L�« t�UOAOKO� UNOK� ÂbI��
 eO�U�œ w� sOO�dO�_« sOM�«uLK� dC�� …œbF��  P�UHL� Î «œ«bF��«
 WOI��L�« WM�“_« tHAJ�� U� «c� ø°ÆÆiO�_« XO��« WO��√Ë Ëœ«—u�u�

°ÆÆq�IL�« d�L�u� v�� Êô« s�
ÆÆÆtK�« «u�u� sO�O� U�bF� ¨ÒdI��� Q�� ÒqJ�

 (1¢U áªàJ) ... ÜÓ≤f’G á∏«d

 W�uHBL�  qLF�«  ¡b�  ¨f�√  ¨WO�œ—_«  W�uJ��«  XMK�√
 `��  vK�  ÂuI�  w��«Ë  U�Ë—u�  ¡U??�Ë  l�  q�UF��«  q�«d�
 w�UIL�«Ë  r�UDL�«Ë   U�UC��«Ë  fzUMJ�«Ë  b�U�L�«

Æ©—uNL� ÊËœ s�® WO{U�d�«  UO�UFH�«Ë W�b�_«Ë
 l�  r���  WDA�_«  Ác�  …œu�  Ê√  W�uJ��«  X�{Ë√Ë
 t�√  ô≈  ¨WÒOzU�u�«Ë  WÒO�B�«  œuOI�«Ë  j�«uC�U�  Â«e��ô«
 WDA�_«Ë   U�UDI�«  s�  …œÒb��  W�uL��  ·UI�≈  dL��O�
  UOKJ�«Ë  UF�U��« ¨‰UH�_« ÷U�—Ë ”—«bL�« ªUNMO� s�
ÆULMO��« —ËœË WÒO�UI��« e�«dL�«Ë V�—b��« e�«d�Ë b�UFL�«Ë

 ¨WK�UCF�«  b��√  Âö??�ù«  ÊËRA�  W�Ëb�«  d??�“Ë  ‰U??�Ë
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واقتصادية  ميدانية،  عسكرية  متكاملتان  استراتيجيتان  انهما 
معيشية، اعتمدتهما أميركا ضّد سورية انتقاماً لهزيمتها في مواجهتها، 
تنظيم  إلى  واالن��ص��راف  االنتصار  استثمار  من  ولحلفائها  لها  ومنعاً 
وتنفيذ متطلبات مرحلة ما بعد الحرب والتي تستوجب مراجعة الوضع 
بناء  إع��ادة  إلى  واالنطالق  والتحالفي،  الذاتي  والعسكري  السياسي 
ما  إعمار  اإلعمار«،  »إع��ادة  اليوم  تسميته  على  ُيصطلح  ما  او  سورية 
دّمرته الحرب العدوانية التي قادتها بشكل خاص كّل من أميركا ومعها 
أتباع  ومعها  السعودية  او  عربية  دول  مع  ومعها  وتركيا  أوروبية  دول 

مرتزقة.
بحق  أميركا  تمارسه  الذي  االقتصادي  الحصار  سياسة  كانت  واذا 
ضّد  أميركياً  معتمدة  الجميع  يعرف  كما  وهي  بجديدة،  ليست  سورية 
سورية منذ أوائل السبعينيات خاصة بعد حرب تشرين التحريرية، واذا 
كان التشّدد التصاعدي في هذه السياسة مستمراً منذ عقود خمسة، فإّن 
الحرب االقتصادية األميركية على سورية تبلغ ذروتها اليوم بما يسّمى 
17 حزيران/ يونيو2020  »قانون قيصر« الذي سيعمل به اعتباراً من 
والتماسك  الصالبة  على  المباشر  األميركي  الرّد  ُيعتبر  والذي  الحالي 
والقوة السورية التي أفشلت العدوان عليها. وهو تدبير اقتصادي يرفد 
االحتالل األميركي الميداني لشمال شرقي سورية المصحوب مع سرقة 
الكردي  االنفصالي  الكيان  إقامة  ومحاولة  المزروعات  وحرق  النفط 

هناك.
واألبشع  األقسى  الحلقة  ُيعتبر  ان  يمكن  اإلرهابي  قيصر«  »قانون  ف� 
كّل  في  شعب  أو  دول��ة  على  أميركا  تمارسها  التي  االقتصادية  للحرب 
المعمورة، فهو بالنسبة لسورية ومن غير الدخول في تفاصيل محتويات 
صفحاته ال� 11 )وضع القانون في 11 صفحة فولسكاب من أجل ان يغرق 
المطلوب  أّدى  التفاصيل ليطمئن واضعوه بأنه  التفاصيل وتفاصيل  في 
أميركياً في خنق اقتصادي كلي لسورية دولة وشعباً( ف� »قانون قيصر« 
هو باختصار مجموعة من التدابير الكيدية يتوخى منها أن تعزل سورية 
عن العالم الخارجي اقتصادياً ومن كّل الوجوه، وتحول دون إطالق عملية 
إعادة البناء بيدها أو بيد حلفائها، وان تجّوع شعبها حتى الموت جوعاً 
الجوار  دول  البشعة  بآثاره  يصيب  فإنه  ذلك  عن  وفضالً  االستسالم،  أو 
السوري وفي طليعتهم لبنان الذي سيجد نفسه إذا طّبق القانون معزوالً 
عن البّر كلياً ما يزيد من أزماته االقتصادية والمعيشية والمالية وقد بات 

على حافة االنهيار الشامل.
ليكون  ظاهراً  أعّد  األميركي  القيصري  االقتصادي  اإلرهاب  قانون  إّن 
في  أما  عليها،  الكوني  العدوان  على  انتصارها  من  انتقاماً  سورية  ضّد 
العمق والحقيقة فإّن هذا العدوان االقتصادي الذي جاء متعارضاً كلياً مع 
قواعد القانون الدولي العام وشكل تصرفاً كيدياً أميركياً غير مشروع ضّد 
دولة او دول مستقلة ذات سيادة، انه في العمق ضّد محور المقاومة بكّل 
روسيا  وضّد  لبنان  خاصة  جميعاً  السوري  الجوار  دول  وضّد  مكوناته 

والصين وحلفاء آخرين يحافظون على عالقة ممّيزة مع سورية.
أميركا  تشهره  اقتصادّي  عدوان  سالح  األميركي  قيصر«  »قانون  ف� 
إعادة  في  للمشاركة  ومتحّضر  سورية  انتصار  في  ساهم  َمن  كّل  بوجه 

لخوض  والتنسيق  والتكامل  التعاون  الجميع  على  يفرض  ما  إعمارها، 
معني  المقاومة  فمحور  سورية.  وعن  الذات  عن  اقتصادي  دفاع  معركة 
مباشر بالمحافظة على انتصاره في سورية، ولذلك هو معني بالمواجهة، 
والصين وروسيا اللتان تتحّضران للدخول في عملية إعادة إعمار سورية، 
معنيتان بالمواجهة ورفض التقّيد بأّي بند من بنود قانون قيصر الكيدية 
لتمنع  القانون  هذا  إلى  لجأت  أميركا  اّن  يتذكروا  ان  وعليهم  العدوانية، 
واألوروبية،  األميركية  اليد  تستبعد  وصينية  روسية  بيد  اإلعمار  إعادة 
اليد  اّن  قال  في حديثه هنا عندما  األسد كان واضحاً  الرئيس  أّن  خاصة 

التي دّمرت لن يكون لها فرصة في سورية لتشارك في إعادة البناء.
إذن... مواجهة أميركا وقانون قيصرها ال يمكن أن تقتصر على سورية، 
فسورية ليست وحدها المستهدفة وان كانت التسمية والتفسير الظاهر 
أنه وجه من وجوه الحرب االقتصادية ضّد سورية. فالمواجهة  للتدبير 
الناجعة المطلوبة هي المواجهة التي يشارك فيها كّل مستهدف بالقانون 
مباشرة او غير مباشرة، وهنا يكون التحدي الذي ال بّد منه لكسر القرار 

األميركي بالحصار المتعدد الضحايا. 
للعالم  انتصار  هو  قيصر  قانون  من  المتضّررين  معسكر  انتصار  إن 
برّمته، كما كان انتصار معسكر الدفاع عن سورية الميداني الحربي ضّد 
يكون  أن  الصدف  جميل  ومن  وأح��راره،  العالم  لكّل  انتصار  هو  اإلرهاب 
الخمس  اإليرانية  الناقالت  بعملية  مسبوقاً  قيصر  قانون  تطبيق  موعد 
التي بها تحّدت إيران الحصار والعقوبات األميركية عليها وعلى فنزويال، 
فكسرت حصاراً مزدوجاً وخّصصت لكّل إصبع في يد العدوان األميركي 

ناقلة تلويه وتمنع اليد األميركية الملتوية األصابع من ان تتحرك.
فمواجهة قانون قيصر اإلرهابي ينبغي ان تكون مواجهة فاعلة تقوم 
على رفض االنصياع له، إلفهام أميركا اّن قراراتها ليست قدراً وأن قرارها 
يسري على مواطنيها وال يسري خارج حدودها واّن هيئاتها التشريعية 
يمكن  تدبير  ألّي  التحضير  يواكب  رفض  للعالم.  تشّرع  وال  لها  تشّرع 
الفوضى  وتنهشها  الخارج  في  هيبتها  تتآكل  التي  أميركا  تتخذه  ان 
البشع  وجهها  عن  األقنعة  سقوط  بعد  فأميركا  الداخل.  في  واالضطراب 
واإلخفاق  بالفشل  اليوم  والمثقل  والعنصرية  والحقد  بالكراهية  المشبع 
والهزائم ليست القوة التي ترعب وتخيف، فهيبتها التي بها هيمنت على 
األسد«  »عين  صفعة  تلقت  أشهر   5 من  أقّل  في  وهي  التآكل  قيد  العالم 

وركلة الناقالت الخمس ولم تجرؤ على الرّد.
اّن إفشال الحرب االقتصادية على سورية وحلفائها في جولتها األخيرة 
»قانون  يكون  ان  نتوقع  فإننا  الفشل  هذا  تحقق  فإذا  جماعية،  مهمة  هي 
قيصر« هو الحلقة األخيرة من سلسة اإلرهاب االقتصادي األميركي ضّد 
العالم... والنتائج المأمولة تستحق التحدي والمجازفة. والعالم يتطلع 
بشكل خاص إلى مواقف الصين وروسيا وإيران والعراق ولبنان وينتظر 
بشكل عام صرخة األحرار جميعاً »ال لتجويع سورية وخنقها اقتصادياً«، 
ومن جهتنا نحن فإننا واثقون من االنتصار، خاصة أّن زماننا اليوم هو 
زمن االنتصارات بعدما وّلى زمن الهزائم إلى غير رجعة طالما هناك إرادة 

مواجهة وسالح مقاوم.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

�أميركا، نك�سرها ... )تتمة �ص1( �أميركا تنتقم ... )تتمة �ص1( 

غريزته  كانت  الذي  الرجل  وهو  ترامب،  دونالد  لدينا  ذلك،  من  بدالً 
األولى، عندما تتمزق البالد، تمزيق المتظاهرين السلميين بالغاز المسيل 
للدموع ودفعهم جانًبا حتى يتمكن من المشي إلى كنيسة مجاورة لمجرد 
التقاط صورة في الخارج وهو يحمل الكتاب المقدس. لم يفتح هذا الكتاب 
المقدس لقراءة فقرة الشفاء. لم يدخل الكنيسة الستضافة حوار الشفاء. 
البيض. كان  اإلنجيليين  لزيادة دعمه بين  قام بالتقاط صورة تذكارية 

ترامب يحمل الكتاب المقدس رأساً على عقب.
الوضع،  هذا  لتهدئة  الالزمة  القيادة  نجد  أن  يمكن  أين  أفعل؟  ماذا 
انتخابات  خالل  بنا  الوصول  األقل  وعلى  الكامنة  أسبابه  مع  والتعامل 

2020؟
مجلس  في  الجمهوريون  يتدّخل  أن  أتمّنى  كنت  سنوات،  ثالث  قبل 
الشيوخ ويقّيدوا ترامب. لكننا اآلن نعلم جميعاً بشكل أفضل. إن التجمع 
سياسي.  دعارة  بيت  سوى  ليس  اليوم  الشيوخ  مجلس  في  الجمهوري 
ليالً  أنفسهم  يؤّجرون  وتكتله  وماكونيل  السيدة.  هو  ماكونيل  ميتش 
المنافع  وتأمين  السلطة  في  إلبقائهم  الجمهورّية  القاعدة  سُينّشط  لمن 

االقتصادية ألغنى مانحيهم.
الشاي،  وحزب  بالين،  سارة  لآلخرين،  بالنسبة  األمر  أيضاً  كذلك 
الفحم، والملّوثات الصناعية، واألنصار األكثر قرباً من ترامب  وشركات 
مجلس  باب  فوق  دائًما  األحمر  الضوء  يضيء  من  عندهم  يهم  ال  اآلن. 

الشيوخ. غرفة التجمع.
من  سينقذوننا  هل  االجتماعي؟  التواصل  وسائل  بارونات  عن  ماذا 
النفايات السامة التي يتداولونها اآلن؟ بالتأكيد ليس الرهان على مارك 
زوكربيرج على فيسبوك، الذي من الواضح أنه روبرت مردوخ من جيله. 
التعبير«،  »حرية  حول  فارغ  بنص  الجبانة  خياراته  دائًما  يبرر  إنه 
لكنه من الواضح أنه فقط يعمل من أجل المال - بغض النظر عن مدى 

استخدام منصته لتدمير ديمقراطيتنا.
األشخاص  أن  يخبروننا  العلماء  أن  نالحظ  أن  لالهتمام  المثير  من 
غرفة  في  وبغيض  ع��اٍل  بصوت  التاجي  الفيروس  من  يعانون  الذين 
مغلقة هم أكبر الناشرين الفائقين لهذا العامل المؤذي. ويخبرنا خبراء 
اإلنترنت أن األشخاص الصاخبين والبغيضين عبر اإلنترنت هم أكثر من 
ينشرون مسببات األمراض السياسية. وذلك ألن نموذج األعمال بأكمله 
من  المزيد  يدفع  ألنه  السحب  ومكافأة  تشجيع  هو   Facebook على 

التفاعل. آسف، المساعدة ليست في الطريق من مارك زوكربيرج.
يتمكن  أن  آمل  بعد.  منه  ميؤوساً  ليس  الوضع  يكون  قد  ننظر؟  فأين 
طريقة  إيجاد  من  الكثيرون،  وهناك  أميركا،  في  المبدئيون  األعمال  قادة 
المستديرة  المائدة  خالل  من  ربما  عالجية،  مناقشة  لقيادة  لاللتقاء 

لألعمال، في غياب رئيس مستعد وقادر على القيام بذلك.
بالضبط  ذلك  إلى  ببالغة  ستيفنسون  ران��دال   AT&T رئيس  دعا 
عندما قال: »جميعنا لدينا أعضاء في هيئة موظفين أميركيين من أصل 
أفريقي«. »نحن مدينون لهم للتأكد من أننا نتحّدث عن هذا، وأننا نطلب 
لدينا  أن يصعدوا... ونقول فقط: »لدينا مشكلة.  السياسة  من صانعي 

مشكلة كبيرة. ويجب التعامل معها«. 

نطبق  أننا  من  والتأكد  بالعدالة  األمر  »يتعلق  ستيفنسون:  وأضاف 
إجراءات... لمعالجة ما يبدو أنها مظالم مستمرة ومتكررة... فيما يتعلق 

بتفاعل إنفاذ القانون« مع مجتمع السود.
تمكين  خالل  من  الواضح  من  فوري؟  فرق  إحداث  للعمل  يمكن  كيف 
السياسيين الذين يريدون معالجة إصالحات الشرطة، ولكن، باألهمية 
الذين  المحليين  االجتماعيين  األعمال  رواد  تضخيم  خالل  من  نفسها، 
يعملون في األحياء المحرومة لمساعدة سكانها على تحقيق إمكاناتهم 

الكاملة.
أنا من مينيابوليس. لقد ولدت في الجانب الشمالي، على بعد أميال 
اليوم  الكثير  الذي قتل فيه جورج فلويد. ال أحد يفعل  قليلة من الشارع 
للتأكد من أن األسر المحرومة في هذا الحي لديها األدوات الالزمة للنجاح 
السود  عليه  يغلب  الذي  مينيابوليس  شمال  في  الثقافي  التحول  لدفع 

إلنهاء الفقر متعدد األجيال من خالل التعليم وبناء استقرار األسرة.
فلويد  مقتل  على  الصحيح  ال��رد  أن  المدينة  في  لي  صديقاً  أخبرت 
إلى وضع  أو«. نحن بحاجة  »إما /  أن يكون »كالهما« و »وليس  يجب 
حد فوري لنهب وحرق وتسلل الجماعات ذات التفوق األبيض التي تدمر 
منازل وأعمال األشخاص الطيبين في المدن في جميع أنحاء البالد كما 
نحتاج إلى حقوق مدنية أعمق وحقوق التصويت والتعليم واإلصالحات 

البيئية والشرطية من أجل هذا الجيل.
غير   30 ال�  ومدارسه  وشركاؤه  المدني  الناشط  صديقي  سُيخبرك 
لكنهم  الوراء،  إلى  وخطوة  لألمام  خطوتان  وغالًبا  صراع،  أنه  الربحية 
للنجاح  أدوات  األطفال  جعل  في  للقياس  قابل  ف��رق  بإحداث  قاموا 
الذي  الدعم  لآلباء  يوفر  أن  نفسه  الوقت  وفي  الكلية،  إلى  والوصول 
تربية  في  مهاراتهم  وزيادة  منازلهم،  في  االستقرار  لتحقيق  يحتاجونه 

األبناء، وضمان التنقل ألعلى.
أخيًرا، أعتقد أن القيادة الرائعة تأتي من بعض السياسيين المحليين 
مرة  كل  في  السياسية.  والخطوط  األلوان  جميع  من  العمد  من  الكثير   -
حول  س��واء   - تتحدث  بوتومز  النس  كيشا  أتالنتا  عمدة  فيها  أسمع 
التعامل مع الفيروس التاجي أو الظلم أو أعمال الشغب في بلدتها - أريد 

أن أسأل جو بايدن: »هل تجري مقابلتها لنائب الرئيس؟«.
لقد تأثرت حًقا بكيفية مساعدتها في إخماد العنف في أتالنتا، قامت 
الذي  الصحافي،  مؤتمرها  في  مايك  كيلر  المحلي  الراب  مغني  بتجنيد 

أخبر المدينة:
واجبك  من  العدو.  مع  الغضب  أجل  من  منزلك  تحرق  أال  واجبك  »من 

تقوية منزلك حتى تكون ملجأ في أوقات التنظيم«.
المساعدة ليست في الطريق من هذا البيت األبيض أو هذا البرنامج، 
قدر  ترامب  تجاهل  إلى  بحاجة  نحن  المشاكل.  بمحللي  مليء  البلد  لكن 
اإلمكان؛ لقد جعل نفسه جزًءا من المشكلة. ولكن يمكننا التواصل، ورفع 
مستوى، وتضخيم وتمكين قادة األعمال وأصحاب المشاريع االجتماعية 

والقادة المحليين الذين ينهضون ويستعدون ليكونوا الحل.

 �أميركا...

 �لدولة �لمارقة 

{ ابراهيم مصطفى
ليس غريباً ما تقوم به السلطة األميركية 
الشوارع،  في  وسحل  قتل  من  شعبها  ضّد 
في  المتجذرة  األخالقية  القيم  هي  فهذه 
عقولهم ولكنهم أخفوها برداء حقوق اإلنسان 
والجمعيات اإلنسانية كخطة للسيطرة على 

ثروات العالم وإذالل شعوبه 
على  لنفسها  سّوقت  التي  تلك  فأميركا 
المضطهدة  الشعوب  لحقوق  حامية  أنها 
عن  والمدافعة  الحامية  نفسها  ونّصبت 
القوانين  وسّنت  والحيوان،  اإلنسان  حقوق 
والتشريعات  وحاصرت دوالً وقتلت شعوباً 
في  والجهل  والفقر  الجوع  وفرضت  بأكملها 

أصقاع المعمورة.
الهنود  ش���ّردت  ال��ت��ي  ه��ي  ه��ذه  أميركا 
واضطهدتهم  ل��ألرض  األصليين  السكان 
في  ل��ل��م��س��اواة  ت����رّوج  وراح����ت  وقتلتهم 

اإلنسانية...
وساندت  ساعدت  التي  هي  هذه  أميركا 
»إسرائيل« وهجرت شعب فلسطين وسكتت 
العرب  بحق  الصهيوني  الكيان  جرائم  عن 

كّل العرب...
نفسها  ألبست  ال��ت��ي  ه��ي  ه��ذه  أميركا 
األصل  في  ولكنها  اإلنسانية  الطهارة  ثوب 
الناحية  من  المنظمة  الجريمة  مصدر  هي 

العسكرية واالجتماعية واالقتصادية.
وتسعى  سعت  التي  ه��ي  ه��ذه  أميركا 
السياسية  النخب  على  الثقافية  للسيطرة  
في  واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية 
العالم بأسره لتصبح سيدة العالم وتمارس 
دون  شاءت  وأنى  شاءت  كيفما  غطرستها 

حسيب أو رقيب.
أميركا هذه هي التي قتلت شعبها فكيف 
لشعوب  أوط���ان  بناء  ف��ي  تساعد  أن  لها 

أخرى...
آخر  بشعب  شعباً  استبدلت  التي  هي 
شعوب  كافة  على  وغّيها  تسلطها  ومارست 
وجعلت  والبركات  الخيرات  ونهبت  العالم 
الدوالر األميركي هو المتحكم في اقتصاديات 

الدول العربية والعالمية.
ها هي اآلن وبعد هذا التاريخ األسود من 
وتقسيم  الشعوب  وإب��ادة  واالغتيال  القتل 
ظهرت  وتجويعهم  الناس  وتفقير  ال��دول 
المقاوم  اإلنسان  التي يعرفها  على حقيقتها 

والشعب المسلوبة أرضه...
قيم  م��ن  تّدعيه  كانت  م��ا  تفقد  ه��ي  ه��ا 
البلد  بأسره  الكون  أمام  وتصبح  أخالقية 
ال���ذي ي��رع��ى اإلره����اب وي��دع��م االح��ت��الل 
على  والسيطرة  الدول  هيبة  لكسر  ويسعى 
من  بحفنة  واإلسالمية  العربية  الجيوش 
تحت  الدول  لتبقى  المشروطة  المساعدات 
سطوتها ولتبقى هي اآلمرة والناهية في كّل 

كبيرة وصغيرة...
بنزاهة  الموهومون  ليكتشف  األوان  آن 
أميركا وأخالقياتها بأنها دولة بنت سمعتها 
هو  ما  بكّل  وتاجرت  واالحتيال  الكذب  على 
ولتبقى  الكاملة  هيمنتها  لتمارس  إنساني 
العربية  الدول  غالبية  في  الوحيد  الشرطي 

واإلسالمية.
بحكمة  الموهومون  ليكتشف  األوان  آن 
الكرة  ه��ذه  على  المصائب  أّم  أنها  أميركا 

األرضية.
األوان  فوات  وقبل  يكتشفوا  أن  وعليهم 
أنهم أحجار شطرنج في لعبة أميركا الدائمة 

للسيطرة وإخضاع الشعوب.
القتل  بأعمال  تفّننت  التي  هي  أميركا 

واالغتيال..
فإلى متى سيبقى البعض يصّدقها ويمّد 

يده ليدها المسمومة 
كفانا ما حّل بنا وبأوطاننا ونحن نظّن أّن 

أميركا هي أّم الشرائع اإلنسانية...
الحقيقة أمام عيونكم فمتى تتعظون؟

لي�ص ثائر�ً َمن يناه�ص

 

�سالح �لمقاومة و�لتحرير

{ د. جمال شهاب المحسن*
تظهر  التي  األميركية  البنيوية  والعنصرية  المتجّددة  المكارثية 
أن  لها  يحقُّ  ال  األي��ام  هذه  القصوى  وبفجاجتها  صورها  بأبشع 
تتهم اآلخرين بقمع الحريات وانتهاك حقوق اإلنسان  تحت يافطة 
وليل  نهاٍر  من  لحظٍة  كّل  في  تعمل  التي  وهي  المدنيين«  »حماية 
والحصار  بالحروب  أوطانها  وتخريب  وتجويعها  الشعوب  لخنق 
ذلك  تّوجت  وقد   .. محاصيلها  وحرق  خيراتها  وسلب  اإلقتصادي 
أو قيصر« ضّد الشعب السوري وقيادته  بما أسمته قانون »سيزر 
حرٍب  بعد  الصامد  واقتصاده  الشرعية  ومؤّسساته  الوطنية 
إرهابيٍة شّنتها منذ أكثر من تسع سنوات واستخدمت فيها كل أنواع 

األسلحة وأشرسها قتالً وفتكاً وتخريباً وتهجيراً . 
األميركية  العالمي  اإلره��اب  إمبراطورية  به  تقوم  ما  أخطر  إّن 
والكلمات  بالصور  والتالعب  والتضليل  التَّعِمية  هو  المتهالكة 
والشعارات والمصطلحات اإلعالمية والفكرية والثقافية والسياسية 
»مطالب  شكل  على  وبّثه  الفنية  وحتى  واالجتماعية  واالقتصادية 
اإلستعمارية  مصالحها  سوى  تعرف  ال  وهي  لآلخرين  وحقوق« 
وحماية ربيبتها »إسرائيل« وال تعّبر سوى عن طبيعتها العدوانية 
سكان  الحمر  الهنود  بإبادة  شروعها  منذ  والالإنسانية  الالأخالقية 
التاريخية  الشواهد  من  كثير  في  ذلك  تبّين  ولقد  األصليين،  أميركا 

في سورية ولبنان وفلسطين والمنطقة كلها .
خلق  في  تتفّنن  األميركية  المخابراتية  األمنية  األجهزة  إن   
الثورات المضادة كما فعلت في جورجيا وأوكرانيا وصربيا وأميركا 
»الربيع  يسّمى  ما  الى   1968 عام  براغ«  »ربيع  ومن   .. الالتينية 
العربي« رافعًة عبر عمالئها وأدواتها المحليين المدرَّبين شعارات 

بّراقة فارغة من مضامينها الوطنية واإلجتماعية الفعلية ..
وأكاذيبها  المغرضة  األميركية  بالدعاية  يتبّجحون  َمن  وبرسم 
األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  تنديد  الى  نحيلُهم 
غير  واالعتداء  »البنيوية«  بالعنصرية  باشليه  ميشيل  المتحدة 
فيها  يستمر  التي  المتحدة  الواليات  في  صحافيين  على  المسبوق 

حراك احتجاجي واسع النطاق رفضاً للعنصرية وعنف الشرطة .
وقالت في بيان منذ أيام: »إن األصوات التي تطالب بإنهاء الجرائم 
بحق األميركيين العزل من أصل أفريقي يجب أن يتّم اإلصغاء إليها 
وإن األصوات التي تطالب بإنهاء عنف الشرطة والعنصرية المزمنة 
والبنيوية التي تسود المجتمع األميركي ينبغي اإلصغاء إليها بعد 
جريمة قتل جورج فلويد األميركى من أصول أفريقية خنقاً من قبل 

الشرطة ».
مع  كله  العالم  في  المقهورة  الشعوب  تصرخ  أن  من  بدَّ  ال  وهنا 
ُقتل في  أّن فلويد  ماليين األميركيين »ال أستطيع أن أتنفس« حيث 
أرضاً  شرطي  طرحه  بعدما  مينيوستا،  بوالية  مينيابوليس  مدينة 
فصاح  رقبته،  على  بركبته  يضغط  كان  بينما  عدة  لدقائق  وثّبته 
أنفاسه  يلفظ  أن  قبل  أتنفس«،  أن  أستطيع  »ال  م��راراً:  إثرها  على 

األخيرة ..
 وهنا أنصح بالعودة لقراءة الرواية الواقعية »كوخ العم توم« 
للعبودية  المناهضة  األميركية  الكاتبة  ونشرتها  كتبتها  التي 
  Harriet Beecher Stowe ستاو  بيتشر  هارييت  والعنصرية 
عام 1852، وذلك لتأصيل هذه الظاهرة العنصرية ضّد األميركيين 
لغة   37 إلى  ُترجمت  التي  الرواية  هذه  فكانت  أفريقي...  أصل  من 
صورًة لحياة األفارقة - األميركيين تحت ُذلِّ العبودية التي أُلغيت 
الممارسات  خالل  من  بالفعل  مستمرة  ولكنها  وُصَورّياً  بالشكل 
الالإنسانية السادية لشّذاذ اآلفاق اإلستعماريين العنصريين حكام 

الواليات المتحدة األميركية.
األميركية  المتحدة  الواليات  غطرسة  على  يراهنون  وللذين 
والصين  روسيا  مع  المتحالف  المقاومة  محور  إّن  نقول:  وقوتها 
وأحرار األمة والعالم يزلزل العالم بحقه وقوته ويحاصر حصارهم 
وسيزيله بالمعطيات الواقعية الصلبة من خالل الحقائق العسكرية 
والسياسية واالستراتيجية والوقائع الميدانية في الميدان السوري 
ما  خالل  ومن  المنتصرة...  الصامدة  السورية  الدولة  لمصلحة 
رسمته بوضوح السفن اإليرانية التي اقتحمت المحيطات والبحار 
وصوالً إلى الكاريبي لكسر الحصار األميركي المضروب على فنزويال  
والفخار  العز  وقفة  أكدته  ما  خالل  ومن  األميركية..  القارة  قلب  في 
والشرف والطهر ألبطال المقاومة وجمهورها على الحدود اللبنانية 
الفلسطينية في الذكرى العشرين لتحرير الجنوب اللبناني وبقاعه 

الغربي من رجس اإلحتالل »اإلسرائيلي«.
وليس ثائراً َمن يناهض سالح المقاومة والتحرير ويتحرك بأمٍر 
ضّد   1559 والقرار   »قيصر«  معزوفتي  وقع  على  ويرقص  أميركي 
وشعبه  وجيشه  مقاومته  وتالحم  ومنعته  وقوته  لبنان  مصلحة 
أعماق  في  الجذور  الضاربة  السورية  اللبنانية  العالقات  وضّد 
التاريخ والمؤّطرة في معاهدٍة دولية هي معاهدة األخّوة والتعاون 

والتنسيق بين سورية ولبنان...
األميركية  »ال��ث��ورة«  في  يعملون  َمن  أّن  الى  نشير  أن  ويبقى 
ويحاول  حاول  اللبنانيين،  من  ِحفنٍة  سوى  يمّثلون  ال  المضادة 

بعضها بكّل وقاحة شرعنة الخيانة الوطنية وأكثر...
*إعالمي وباحث في علم اإلجتماع السياسي

{ د. حسن مرهج
تتعلق  تساؤالت  أذهانهم  إلى  يتبادر  مّمن  كثيرون 
ال  األردن،  وغور  الغربية  الضفة  ضّم  »إسرائيل«  بعزم 
وغانتس،  نتنياهو  باتحاد  تكللت  توافقات  بعد  سيما 
واالتفاق على تمرير تلك الخطوة، والمتزامنة مع ضوء 
وعلى  القرن،  صفقة  ُيسّمى  لما  طبقاً  أميركي  أخضر 
اعتبار أّن ُجل التطورات اإلقليمية تسير بنسق متوافق 
الفرصة  الذي سيشكل  التطلعات اإلسرائيلية، األمر  مع 

الذهبية ل� »إسرائيل« لإلقدام على هذه الخطوة.
المتعلق  اإلسرائيلي  بالقرار  والتعّمق  الدخول  قبل 
التصريحات  نسق  ترتيب  من  بّد  ال  بالضّم،  ظاهرياً 
حقيقة  إلى  للوصول  الصحفية،  والتسريبات  اإلقليمية 
لكنه  ضّم،  ظاهره  »اإلسرائيلي«  المشروع  أن  ُمفادها، 
يملكها  صناعي  مبنى   200 نحو  وهدم  إخالء  جوهره 
الشرقية،  القدس  الجوز في  فلسطينيون في حي وادي 
لتطوير  خطط  من  كجزء  وذلك  القدس،  بلدية  من  بأمر 

مشروع »وادي السيليكون«.
أّن  ال��ي��وم«  »إسرائيل  صحيفة  أعلنت  البداية  في 
مفاوضات سرية بين »إسرائيل« والسعودية وبوساطة 
الحصول  من  السعودية  تمكين  إلى  تهدف  أميركية، 
على موطئ قدم في الحرم القدسي على حساب تركيا، 
هذه  في  يوافق  األردن  بأّن  يؤكد  الصحيفة  في  ُنشر  ما 
على  الحصول  من  السعودية  تمكين  على  المفاوضات 
موطئ قدم في الحرم القدسي، كما أّن االتصاالت السرية 
كانون  شهر  منذ  تجري  والسعودية  »إسرائيل«  بين 

الثاني/ ديسمبر الماضي.
االت��ص��االت  أّن  ال��ت��س��ري��ب��ات،  ه���ذه  تفاصيل  ف��ي 
ممثلين  ض��ّم  إل��ى  تهدف  السعودية  »اإلسرائيلية« 
الحرم  في  اإلسالمي  األوق���اف  مجلس  في  سعوديين 
القدسي، وما تّم نقله عن »دبلوماسيين سعوديين رفيعي 
»اإلسرائيلية«  السعودية  االتصاالت  أّن  المستوى«، 
هذه  أّن  كما  وتعتيم،  بغموض  وتدار  وسرية  حساسة 
دبلوماسيين  م��ن  طاقم  بواسطة  تجرى  االت��ص��االت 
وجهات أمنية رفيعة من »إسرائيل« والواليات المتحدة 
من  جزء  هي  المفاوضات  أّن  إلى  إضافة  والسعودية، 

اتصاالت لدفع خطة القرن قدماً.
المفارقة في ما ُنشر، أّن األردن وتصريحاته السابقة 
موافق  األردن  أّن  ويبدو  تسريبه،  تّم  ما  مع  تتوافق  ال 
بأبعاده  »اإلسرائيلي«  المشروع  على  وتفصيالً  ُجملًة 
التي سنأتي على ذكرها  الهدم  كافة، بما في ذلك خطة 
تفصيالً، فاألردن وافق بعد تدخل تركي كثيف في القدس 
تبني  على  خصوصاً،  القدسي  والحرم  عموماً  الشرقية 
واألردنيون  و«اإلسرائيلية«،  السعودية  المواقف  جملة 
بأنهم  المتحدة  والواليات  »إسرائيل«  إلى  رسائل  نقلوا 
مستعدون لتليين موقفهم بشأن الحرم القدسي، شريطة 
ضخ السعودية ماليين الدوالرات للجمعيات اإلسالمية 
أّن  كما  القدسي،  والحرم  الشرقية  القدس  في  الناشطة 
إلبعاد  ضغطاً  السعودية  تمارس  أن  اشترط  األردن 

بغطاء  الحرم  في  العاملة  التركية  اإلسالمية  المنظمات 
فلسطيني.

هذا  في  التفاصيل  هذه  ُسّربت  لماذا  اآلن،  السؤال 
هل  منها؟  األساسية  الغاية  وم��ا  تحديداً؟  التوقيت 
ووضعهم  معاً  كليهما  أو  السعودية  أو  األردن  إلحراج 
وال��والي��ات  »إسرائيل«  مع  العلني  التآمر  بوتقة  في 
في  ممّيزة  صبغة  وله  أيضاً  آخر  جانب  في  المتحدة؟ 
سياق »الهمروجة« اإلعالمية، حيال ما ُنشر في صحيفة 
»جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية، حيث ذكرت الصحيفة 
أنه من المقّرر إخالء وهدم نحو 200 مبنى صناعي يملكها 
الشرقية،  القدس  الجوز في  فلسطينيون في حي وادي 
لتطوير  خطط  من  كجزء  القدس  بلدية  من  بأمر  وذلك 
مشروع تطوير »وادي السيليكون«، ويتضمن المشروع 
خططاً لتوسيع المناطق الصناعية والتجارية والضيافة 
في القدس الشرقية في غضون عدد من السنوات، سيتّم 
بناء حوالي 200 ألف متر مربع من المناطق الصناعية، 
 500 جانب  إلى  الفائقة،  التكنولوجيا  على  التركيز  مع 
ألف متر مربع من المساحات التجارية و 500 ألف متر 

مربع أخرى لخدمات الضيافة.
أحد  هذا  أّن  القدس  بلدية  عن  صادر  بيان  وأض��اف 
القدس  في  تنفيذها  تّم  التي  تعقيداً«  األكثر  »المشاريع 
التغيير  »إح��داث  بهدف  الماضية  القليلة  العقود  في 
البلدي والوطني«. وقال رئيس بلدية  المستويين  على 
على  إضافية  خطوة  نتخذ  »نحن  ليون  موشيه  القدس 
الشرقية،  القدس  في  التاريخية  الخطة  تحقيق  طريق 
بشكل  القدس  في  االقتصاد  إلى  ضخمة  رسالة  ونوجه 
المدينة، مع زيادة  الجزء الشرقي من  عام وخاصة في 
وأضاف  العالية«،  التقنية  ذات  العمالة  من  المعروض 
السوق  في  الرائدة  الشركات  إحضار  على  سنحرص 
وأعلى الموظفين جودة في شرق المدينة، وهنا سنعمل 
والتوظيف  التخطيط  مسؤولي  مع  كامل  تزامن  في 
والتدريب، من أجل إحداث ثورة حقيقية وخلق األمل في 

شرق المدينة ايضاً.
والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  ق��ال  جانبه،  من 
لوكالة  عبيدات،  كمال  الشرقية،  القدس  في  العربية 
األنباء الفلسطينية )وفا( إّن األمر صدر بناء على توصية 
يهدم  وسوف  العمراني،  والتقسيم  التخطيط  لجنة  من 
محالت تصليح السيارات والمطاعم وغيرها من المرافق. 
ووصف رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية بالقدس 
المنطقة  لتدمير  عنصري«  »أمر  بأنها  الخطوة  الشرقية 

الصناعية الفلسطينية الوحيدة في القدس الشرقية.
اآلن بدت معالم الصورة تتضح شيئاً فشيئاً، خاصة 
إذا ما تّم الربط بين تسريبات صحيفة »إسرائيل اليوم«، 
»جيروزاليم  صحيفة  نشرتها  التي  التفاصيل  وبين 

بوست«، لنصل إلى نتيجة مفادها:
على  أردن��ي  سعودي  ضمنيي  توافق  هناك   - أوالً 

الخطة اإلسرائيلية.
ثانياً - مشروع ضّم الضفة الغربية وغور األردن ما 
نشرته  بما  المتعلق  األساسي  للمشروع  تمويه  إال  هو 

صحيفة »جيروزاليم بوست«.
جواز  بمثابة  ُيعّد  األميركي  األخضر  الضوء   - ثالثاً 

سفر ُبغية العبور المباشر إلى خطة الهدم.
هدم  فقد  وذكرناه،  سبق  لما  تأكيدات  هناك   - رابعاً 
فلسطينيان من حي جبل المكبر بالقدس منازلهما بعد أن 
أمرتهما بلدية القدس بالقيام بذلك بسبب عدم الحصول 
جبل  في  أُخ��رى  أس��رة  أُم��رت  كما  بناء،  تصريح  على 
المكبر بهدم منزلها. وفي ذات السياق أبلغت السلطات 
فلسطينية  قرية  وهي  بيرين،  قرية  سكان  اإلسرائيلية 
صغيرة بالقرب من بلدة يطا، الواقعة جنوب الخليل، أّن 
خمسة مبان سكنية ومبنى مجلس القرية سيتّم هدمهما، 
وأمرت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح البناء. 
وفي جانب آخر ذي أبعاد خطيرة، فقد دأبت »إسرائيل« 
على اتباع سياسة ممنهجة لجهة عدم إعطاء تراخيص 
مساكن  بتأمين  تتعلق  كثيرة  تحديات  فهناك  بناء، 
خاصة، في ظّل الخرائط الهيكلية للجغرافية التي تمنع 
الُمقدمة  الخدمات  أّن  كما  العمراني،  التوسع  أو  البناء 
لجهة البنى التحتية. هذا األمر يضعه مراقبون في إطار 
األه��داف  أب��رز  أحد  ُيعتبر  وال��ذي  االستيطان،  توسيع 
وطمس  القدس  مدينة  معالم  تغيير  ُبغية  اإلسرائيلية 
هويتها، بناء على ذلك بات واضحاً حجم المعاناة جراء 
الكثير من الممارسات اإلسرائيلية، ويمكننا تعميم هذه 
المعاناة على كّل مناحي الحياة، حتى بات المقدسيين 
بمثابة المستأجرين لبيوتهم في القدس، وهم ُمهّددين 

دائماً بهدم منازلهم أو ترحيلهم منها.
كان  مهما  المقبلة  اإلسرائيلية  الخطوة   - خامساً 
شأنها أو حجمها، ستضع »إسرائيل« أمام مسؤوليات، 
عن  مباشرة  مسؤولة  ستكون  أنها  عديدة،  تحديات  أو 
كافة  في  عليها  الُمسيطر  األراض��ي  في  الفلسطينيين 
ستكون  إسرائيل  أّن  ذل��ك  ع��ن  وسينجم  ال��م��ج��االت، 
ضمن  الفلسطينيين  من  كبير  عدد  وجود  عن  مسؤولة 
مئات  وعدة  ماليين،  ثالثة  كانوا  سواء  سلطتها،  دائرة 
»القنبلة  قصة  طرح  داخلياً،  سيعيد  وهذا  األل��وف،  من 

الديمغرافية«، والمخاوف على يهودية الدولة.
هذا  في  إسرائيلية  خطوة  أية  أّن  شك  ال   - سادساً 
إلى ردة فعل فلسطينية، وضمن ذلك  االتجاه ستفضي 
إنهاء حال التنسيق األمني، وأية تداعيات أخرى قد تنشأ 

عن ذلك، بما فيه احتمال انتفاضة شعبية جديدة.
في المحصلة، ُيمكننا القول بأّن الخطوات االسرائيلية 
تجاه أّي مشروع، غالباً ما تكون مؤطرة بتوافقات إقليمية 
وتحديداً مع السعودية واألردن، وبطبيعة الحال بموافقة 
لردات  حساباتها  إطار  في  »إسرائيل«  أّن  كما  أميركية، 
تستوعب  سيناريوات  تملك  أيضاً  الفلسطينية،  الفعل 
السعودية  على  باالعتماد  وذلك  مستجدة،  ظروف  أّي 
واألردن ومصر، من هنا تمكن مظاهر الخطورة المقبلة، 
وظ��روف  بمعيطات  محكومة  ستكون  ش��ّك  ال  وال��ت��ي 
والمشاهد  الواقع  عن  وتفصيالً،  ُجملًة  مغايرة  إقليمية 

التي عنونت الشرق األوسط.

ما بين ال�ضّم والهدم...

مخاطر وتداعيات القرار »الإ�ضرائيلي«

غور األردن... مياه وزراعة وأرض معطاءة ألهلها وليس ألّي أحد آخر!
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نجم الدور الثاني وال�سنيد المتمّيز للبطل 

الق�سا�ش ح�سن ح�سني رحل نجماً كبيراً

جهاد أيوب
الحضور،  خفيف  روح  إلى  نقدمها  ورد  باقات  مع  االعتذار  كل 
على  تأخرنا  ألننا  حسني،  حسن  القدير  والمميز  التواصل،  ورشيق 
في  المقاالت  عشرات  كتبنا  ونحن  رحيلك،  في  تستحقه  ما  كتابة 
حياتك... وأنت تعلم محبتنا، وإعجابنا، وخجلنا من تواضع تواصلك 

معنا ومع غيرنا!
هذه  في  كغيرها  تعد  لم  بالدنا  في  فالحياة  التأخير  على  نعتذر 
الدنيا، تكالبت علينا كالبرق، وألهتنا بصد سكاكينها اليومية بحثاً عن 

حياة هنية... صعبة!
حسن حسني صاحب الـ 500 تجربة فنية توّزعت بين 162 فيلماً، 

والباقي بين المسارح والمسلسالت التلفزيونية واألعمال اإلذاعية!
ما هذا الرقم المذهل؟

جاءت  القدير  هذا  نجومية  أن  خاصة  السائل  بثقة  يطرح  سؤال 
على كبر رغم دخوله معترك الفن منذ الصغر، ومارسه على المسرح 
درب  رفاق  رغم  النجومية  عقدة  دون  من  بهدوء  وعانقه  العسكري، 
وصلوا وحققوا شهرة أوسع ولم يستمروا، بينما هو قطف في خريف 
العمر وبعد سن الـ 50 نجومية نافست الكبار، وجعلته ملح غالبية 
األعمال، ومع كل األجيال، ويكاد يكون شارك في أفالم جميع شباب 
السينما المصرية اليوم، وجوكر المسلسالت في السنوات األخيرة مع 

تنوع في تأدية الشخصيات!
ومن  العربي،  العالم  في  خاصة  كبر  على  النجومية  هي  قليلة 
الثاني، وسنيد  الدور  الصعب أن تصنع نجومية مشرقة وأنت بطل 
كبر  على  كهذه  نجومية  صنع  حسني  حسن  ولكن  الرئيسي،  البطل 

قيمة وعمراً!
في حقيبة الذاكرة وختمها عن عمر 89 عاماً  جمعها  فن  سنة    50
قضاها بالتعب والبحث عن موهبة قطف عرقها كما ذكرنا على كبر، 
ولم يخجل أو يتأفف من ذلك، أو يثرثر. كان همه نشاط العمل، وحب 
المشاركة حتى غدا »بابا« األجيال، ينادونه بهذا اللقب، يسمعه خلف 
الكواليس بشكل ال يمل، وأجمل لقب هو »بركة العمل«، حمله ببساطة، 

وفاخر به دون أن ينزعج!
كل  في  ومبتسمة  الظل،  خفيفة  ضاحكة،  حسني  حسن  كواليس 
الظروف، لم يعرف الشح في تعامله، ولم يبخل بكلمة طيبة يوزعها 
على الجميع، أقصد كان لسان الورد يسرحه في فلك يتأجج محبة 

مهضومة ال تزعج من يتجانس معهم رغم تفاوت األجيال واألعمار !
ظل حسن حسني أميناً لمهنته وللموهبة في داخله، ولمنحه زرع 
اإليجابية لكل من حوله، وأجمل ما في حسن حسني عدم غيرته من 
الزمالء، ولم يشهد له تآمره وفبركاته وشكوكه في مهنة كل ما فيها 

كذبة إضاءة لن تطول!
وال  سيلعبها،  التي  بالشخصيات  مليئة  حسني  حسن  سيارة 
مساحة كي تجلس فيها، مقاعدها متخمة ومزدحمة، كانت االستديو 
النقال، فيها هذا وذاك، ترحل معه أينما قرر وذهب، وحينما يمازحه 
تحمل  االستديو  السيارة  هــذه  أن  ويــبــرر  يضحك،  العمل  ــالء  زم

شخصيات حاضرة كي ال تؤخر التصوير، ويغرق بالضحك.
من   2018 عام  ذلك  وتحقق  وعيه،  في  وهو  يكّرم  أن  يأمل  كان 
خالل تكريمه في مهرجان اإلسكندرية للسينما، يومها صعد المسرح 
والصالة تزفه عريساً، أكثر من خمس دقائق الجميع يصفق واقفاً فما 
كان منه إال أن قال: »اشكر الله تكرمت وأنا ال أزال حياً لم أخرف حتى 

أتمتع بنعمة التكريم«!.
األدوار  كل  يؤدي  الذي  »القشاش«  بالفنان  موسى  صبري  لقبه 
الذي يأخذ  القشاش  المخرج،  المشاهد، وال تتعب  ببساطة ال تزعج 
المشهد إلى الشخصية، القشاش الذي ُينجح دوره مهماً كان صغيراً 

ويرفعه إلى مستواه.
ونحن بدورنا نلقبه بجوكر الفن المصري الذي أمتعنا بفن منّوع 

فيه ضحكة جميلة، وتأدية أدوار السهل الممتنع، والصعبة...
شعلة  تاركاً  رحل  الذكرى؛  أجمل  الحديث،  أجمل  حسني  حسن 
شريكاً  يكن  ولم  اآلخرين،  يزعج  لم  فن  من  التألق،  من  النشاط،  من 
واحترام  محبة  حوله  من  جمع  كطيف  كنسمة،  مر  بل  التآمر،  في 

الجميع...

عودة عمارنة يفوز بجائزة عالمّية 

لل�سعر في اإيطاليا

ــــد الـــشـــاعـــر  ــــص ح
الفلسطيني عودة عمارنة 
»جائزة  في  األول  المركز 
في  العالمية«  الشعر 

إيطاليا. 
وزارة  ووصـــــفـــــت 
فوز  الفلسطينية  الثقافة 
يشغل  الــــذي  ــة  ــارن ــم ع

الثقافي  المستشار  منصب 
في سفارة فلسطين لدى إيطاليا، بــ »إنجاز للثقافة الفلسطينية، 
وهو يحقق حضوراً فلسطينياً دائماً في المشهد الثقافي العالمي، 

علماً أنه العربي الوحيد الذي حصل على الجائزة«.
تنظمها  التي  المسابقة  من  الثامنة  ــدورة  ال في  ــارك  وش
مدينة  في  والعلوم«  والفنون  للثقافة  الصقلّية  »المؤسسة 
عربية  ودول  إيطاليا  مــن  مــشــارك   800 نحو  ميسينا، 

وأجنبية.
عن  فضالً  والمحكي  والحّر  المنظوم  الشعر  المسابقة  وتضّم 

القصة القصيرة والشعر العالمي. 
التي  الطوارئ  حالة  بسبب  افتراضياً  الفائزين  تكريم  وتّم 

تشهدها إيطاليا نتيجة فيروس »كورونا«.
 وأهدى عمارنة فوزه لفلسطين وشعبها الذي يناضل منذ ما 

يزيد عن  72 عاماً من أجل الحرية واالستقالل.
أدبيتين  جائزتين  على  حصل  قــد  ــان  ك عمارنة  أن  ُيــذكــر 
بالمي.  مدينة  من  والثانية  نابولي،  مدينة  من  األولى  سابقتين، 
2019 من قبل مؤسسة »سيدة  كما تّم تكريمه كشخصية العام 

األرض« في فلسطين.

�إ�ضاءة
و�صام الم�صري... اأول عازف اأورغن في �صورية يعزف اللحن الأجمل على الآلة الأ�صعب  

ق�صر العظم في دم�صق.. نموذجًا فريدًا للعمارة الإ�صالمّية 

ومحطة لعر�ض الحفالت المو�صيقّية �صمن فعاليات »الثقافة من بيتك«

{ لورا محمود
غير  حالة  هو  به  تقوم  شي  بأي  الشغف  إن  يقال 
قابلة للتفسير. فهل يعقل أن تسال شغوفاً عن شغفه. 
الشغف نوع من الصوت الداخلي العميق الذي يجاب 

بال 
عن  تصّرح  أن  يكفي  للتفسير،  حاجة  أو  مساءلة 
ويتكّفل  بحب  به  تقوم  شيء  لوصف  »شغف«،  كلمة 
المعنى  عن  المحتملة  األسئلة  سائر  بإسكات  ذلك 
والمغزى والجدوى، وهنا يأخذنا الشغف إلى موهبة 
صقلت نفسها بإصرار. محارب وتواضع تلميذ يسعى 
الكتساب أكبر قدر من المعرفة ليطّور مهاراته ويضع 
ساحر  عالم  في  الخاصة  بصمته  المطاف  نهاية  في 
برفقة آلة من أكثر اآلالت الموسيقية ضخامة وتعقيداً 
لكنه يتماهى معها ليصبحا معاً مقطوعة عشق لحلم 
عاش معه طويالً وحققه بالدراسة والتمرين لساعات 
طوال. فهو شغوف بما يفعل ومن يراه يعزف أو حتى 
الساكنة  الموسيقى  العادية يلتّمس عشق  في حياته 
فيه لذا طور آلته لتصبح طائعة له فعمل على جعلها 
بامتياز  سورية  بصناعة  متحركة  ــن  أورغ آلــة  أول 
خصوصاً أنه أول طالب في المعهد العالي للموسيقى 
في  الوحيد  البلد  هي  وسورية  اآللة  هذه  على  يعزف 
منطقة الشرق األوسط التي يوجد فيها آلة األورغن في 

مسرح عام يعرض للجمهور وذلك في دار األوبرا.
المصري  وســام  األورغــن  عــازف  التقت  »البناء« 

وعادت اليكم بهذا الحديث.

ما هو األورغن؟ 
تحتوي  موسيقية  آلة  عن  عبارة  هي  األورغــن  آلة 
هواء.  ومضخة  والخشب  المعدن  من  أنابيب  على 
بين  ما  الباروك  عصر  في  األورغن  موسيقى  ازدهرت 
للموسيقى  تستخدم  كانت    1750  –  1600 عامي 
لوحات  عدة  باألورغن  يوجد  الكنائس،  في  الدينية 
بين  فتتراوح  ــرى  أخ إلــى  آلــة  مــن  تختلف  مفاتيح 
العصور  حسب  مفاتيح  لوحات  خمس  أو  لوحتين 
لوحة  توجد  اللوحات  لهذه  إضافة  بها  مــرت  التي 
مفاتيح تسمى بالبداالت وتعزف باألقدام أما األنابيب 
من  وأطوالها  أقطارها  فتختلف  والخشبية  المعدنية 
فتحة  من  الصوت  إخــراج  ووظيفتها  أخــرى،  إلى  آلة 
لحنياً  انطباعاً  يعطي  أنبوب  وكل  األنبوب،  أسفل  في 
معيناً، وهناك ما ُيدعى )الستوبات( يقوم من خاللها 
العازف بتغيير اللون اللحني للموسيقى، حسب طابع 

القطعة الموسيقية والعصر.
آلة األورغن هي األكثر تعقيداً بين اآلالت الموسيقية 
عاٍل  حــواس  فصل  العازف  من  وتتطلب  وأصعبها، 
وأداء  بها  التحّكم  من  ليتمكن  قوية  جسدية  وبنية 
عن  فهي  اآللــة  هذه  على  العمل  آلية  أما  الموسيقى، 

طريق بعض الخطوات.
الصوتي  الريجستر  تشغيل  ـــى  األول الــخــطــوة 
على  الضغط  الثانية  والخطوة  باألنبوب  الخاص 
لوحة المفاتيح الذي يفتح مجرى الهواء من صندوق 
الخارج.  إلى  الصوت  يخرج  ثّم  األنبوب  إلى  الهواء 
مفاتيح  لوحة  طريق  عن  تعزف  نفخية  آلة  تعّد  وهي 
الموسيقي  الشكل  لها  يكتب  التي  الوحيدة  اآللة  وهي 
اآلالت  بعكس  المفاتيح  مختلفة  أسطر  بثالثة  للنوتة 
مفتاح  من  مكّون  اثنين  أو  بسطر  تعزف  التي  األخرى 

أو مفتاحين.

اختيار آلة األورغن
صنع  وكيف  ــة،  اآلل لهذه  اختياره  سبب  عن  أمــا 

أورغن متنقالً يقول المصري:
إلى  إيطاليا  مــن  عـــازف  ــاء  ج ــدة  ع ســنــوات  منذ 
أعماالً  ليقدم  فاجياني،  ماريا  أوجينيو  يدعى  دمشق 

موسيقّية ضمن مهرجان أسبوع األورغن في دمشق، 
استمعت  وعندها  الحضور.  ضمن  متواجداً  وكنت 
هذه  أن  شعرت  مباشر.  بشكل  األورغــن  لموسيقى 
كانت  وهنا  لي.  تنتمي  باألورغن  الخاصة  الموسيقى 
بداية الرحلة فقد كنت أنوي التقدم إلى المعهد العالي 
للموسيقى اختصاص بيانو ألني عازف بيانو، إال أني 
أدركت بعد حضوري هذه الحفلة أن آلة األورغن هي 

التي تالمسني.
العالي  للمعهد  التقّدم  المستحيل  من  كان  ولكن 
عدم  أولها  عدة  ألسباب  االختصاص  بهذا  للموسيقى 
وجود صف أورغن وعدم توفر اآللة في المعهد العالي 
للموسيقا. فذهبت إلى العميد السابق للمعهد العالي 
باختصاص  تقّدمي  إمكانية  وطرحت  معلولي  أندريه 

أورغن فكان الرد منه دعنا ندرس الموضوع.
سيتم  أنــه  العميد  أخبرني  قصيرة  فترة  وبعد 
بين  اتفاق  عقد  وتّم  المعهد،  في  أورغن  صف  افتتاح 
المعهد والكنيسة في إيطاليا المشجعة آللة األورغن 
في  وتدريبهم  مدرسين  إلرسال  ولبنان،  سورية  في 
لتدريس  مؤهلين  ليصبحوا  إيطالي  عازف  مع  لبنان 

اآللة.
في  القبول  لفحص  التقّدم  موعد  حــان  وعندما 
ايطاليا  من  وصلت  قد  االورغــن  آلة  تكن  لم  المعهد 
أورغن  تصنيع  فكرة  جبيلي  فادي  لألستاذ  فطرحت 
بلوحتي  ويــنــدوز  نظام  على  يعمل  متنقل  محلي 
اآللة  تصنيع  على  وساعدني  الفكرة  فشجع  مفاتيح، 
وهي التي قّدمت بها فحص القبول في المعهد وقّدمنا 
بهذه اآللة حفالت موسيقية عديدة منها أول مشاركة 
كــورال  مــع  البصرية  الفنون  مركز  مسرح  فــي  لــي 
الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى. وفي نهاية 
الجديد  األورغن  إحضار  تّم  المعهد  في  األول  الفصل 
بأن  النصيب  صنعتها  التي  لآللة  فكان  إيطاليا،  من 
بالذكر  والجدير  كامالً.  دراسياً  فصالً  برفقتي  تبقى 
العالي  المعهد  على  يقدم  الــذي  األول  الطالب  أّنــي 

للموسيقى اختصاص أورغن.

الفرق بين البيانو واألورغن 
البيانو  آلة  على  أوالً  يعزف  كان  المصري  أن  وبما 
الفرق  عن  نسأله  أن  بد  ال  كان  األورغــن  الى  انتقل  ثم 
بينهما. فقال: إن آلة البيانو تحتوي على لوحة مفاتيح 
واحدة أما األورغن فيحتوي على لوحات مفاتيح عدة. 

آلة وترية تعمل على نظام مطارق بينما  فالبيانو هو 
األورغن هو آلة نفخية يعتمد خروج الصوت منه عن 

طريق أنابيب وصندوق هواء.

التفّوق الدراسي 
والشغف  الطموح  المصري:  يقول  دراسته  وعن 
ــن  األورغ آلــة  باختصاص  تفوقي  ــاس  أس هما  ــّدي  ل
والمعهد قّدم لي الكثير من الدعم والكثير من المؤهالت 
لي  عمل  ورشات  تقديم  ومنها  بتفوقي  ساهمت  التي 
بإشراف أهم عازفي األورغن في العالم ومنهم العازف 
النمساوي  والعازف  فاجياني  أوجيينيو  اإليطالي 
بوريك  إدموند  الكرواتي  والعازف  كوفاتش  روبيرت 
واآلن  األورغــن،  آلة  علم  في  الكثير  منهم  تعلّمت  فقد 
الذي  االختصاص  أستاذ  هو  جبيلي  فادي  أستاذي 

أتعلم منه الكثير من المعلومات القيمة موسيقياً.

ديو غنائي موسيقي
الذي جمعه مؤخراً  المصري عن  »الديو«  وتحّدث 
تقديم  عليه  اقترحت  التي  شكر  أبو  رشا  بالسوبرانو 
عمل ثنائي ضمن ظروف الحجر المنزلي، فغنت األوبرا 
بمرافقة آلة األورغن طبعاً هي من منزلها والمصري من 
كنيسة الالتين في دمشق علماً أنها الكنيسة الوحيدة 

التي تملك آلة األورغن.
وتابع المصري لقد قمت بتصوير الفيديو بواسطة 
لتسجيل  آخــراً  جهازاً  واستخدمُت  الموبايل  كاميرا 
الصوت، وهنا واجهُت بعض الصعوبة في الحصول 
مايكات،  وجـــود  ــدم  ع بسبب  واضـــح  ــوت  ص على 
وبرامج  الصوتية  البرامج  ببعض  معرفة  لدّي  لكن 
المونتاج، فعملُت على تطبيق الصوت والصورة وبعد 
كانت  التجربة  هذه  الفيديو،  أرسلت  عدة  محاوالت 
تجربة جميلة تعكس حبنا للموسيقى وعندما نشرنا 
إعجاباً  نال  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الفيديو 
التعليقات  خالل  ومن  المشاهدات،  من  والكثير  كبيراً 
الناس  حاجة  لمسنا  الفيديو  أحدثه  الذي  والصدى 
ألن تستمع لموسيقيين سوريين بعد أن أغلقت جميع 
الفعاليات واألنشطة الموسيقية والفنية في المسارح 

ودور العرض بسبب جائحة كورونا.
ولفت المصري إلى أن الرسالة التي سعينا إليصالها 
عمل  تقديم  علينا  يتوجب  موسيقيين  كوننا  في  تكمن 

موسيقي يخفف من وطأة األيام التي نمّر بها.

الموسيقيين  من  الكثير  هناك  المصري:  وأضاف 
عبر  موسيقّية  أعماالً  قّدمت  التي   الموسيقية  والفرق 
لغة  هي  فالموسيقى  االجتماعي.  التواصل  وسائل 
فهي  النفس  على  اإليجابية  آثارها  عن  عدا  السماء 
الجمهور  يشعر  ال  وحتى  بالراحة  شــعــوراً  تبعث 
فنّية  نشاطات  غياب  أو  عنه  الموسيقى  بابتعاد 

كهذه.

العزف مع الموسيقيين الكبار
وفي سؤال عن مشاركته األولى مع كورال الحجرة 
المصري  عبر  باغبودريان  ميساك  المايسترو  بقيادة 
عن أهمية المشاركة مع كادر موسيقي مهم من مغنين 
باغبودريان.  ميساك  المايسترو  خاصة  وعازفين 
ففكرة ظهور العازف على المسرح يكسر حاجز الخوف 
من  وتعلمت  أمامه  الجمهور  رؤية  على  ويعتاد  لديه 
بشكل  التمرين  إلى  يحتاج  العازف  ان  التجربة  هذه 
مضاعف حتى يتمكن من أداء المقطوعات الموسيقّية 

بشكل جميل على المسرح.

آلة الهارب
أما عن الشهادة التي قّدمت له من الشركة االيطالية 
أستاذة  تواَصلَت  المصري:  قال  الهارب  آلة  لصيانة 
للموسيقى  العالي  المعهد  في  شيخاني  رهف  الهارب 
مع اإليطالي بييترو موربيديلي صانع وصاحب شركة 
لصيانة  إيطاليا،  في  الهارب  آلة  بصناعة  متخصصة 
اآلالت الموجودة بدمشق، فرحب بقدومه بنفسه ليعمل 
على تصليح آالت الهارب وعندما جاء موربيديلي إلى 
دمشق أخبر المايسترو ميساك باغبودريان أنه يريد 
المايسترو،  من  باقتراح  لطالب  اآللة  صيانة  تعليم 
فأخبرني المايسترو إن كنُت أريد تعلم صيانة اآللة أم 
ال، فوافقُت على الفور وقام موربيديلي بتعليمي ضمن 
ورشة مكثفة بكل ما يخص اآللة، فقمت بصيانة سبع 
انتهاء  وبعد  إعجابه،  ونلت  إشرافه  تحت  هارب  آالت 
الله  فتح  عدنان  العميد  مع  موربيديلي  تكلم  الورشة 
اإليطالية  شركته  من  مصدقة  شهادة  منحي  يريد  أنه 
العالمية ومن عميد المعهد العالي للموسيقى، بأنني 
أصبحت قادراً على صيانة اآللة ومؤخراً قمت بصيانة 
ثالث آالت وحدي وأنا اآلن التقني الوحيد آللة الهارب 

في سورية.
تأتي أهمية هذه الشهادة لكونها عالمية مصدقة من 
أهم صانعي آالت الهارب. فمن الجيد وجود تقني في 
سورية قادراً على صيانة اآللة عند حدوث أي أعطال 
العمل  في  لالستمرار  دافعاً  تعطيني  أنها  كما  فيها، 

وتقديم أفضل ما لدي موسيقياً وتقنياً.

واقع الموسيقى والموسيقي في سورية
وفي نهاية حديثنا كان ال بد أن نسأل المصري عن 
واقع الموسيقى والموسيقيين في سورية. فالمصري 
يرى أن الموسيقى الكالسيكية جمهورها قليل لألسف، 
يأمل  لكن  الخصوص،  وجه  على  األورغن  وموسيقى 
مع الفعاليات التي تقدمها الفرقة السيمفونية الوطنية 
الموسيقى  واقع  ينهض  أن  الفرق  وبعض  السورية 
ويصبح  خاصة  الكالسيكية  والموسيقى  بالعموم 

أفضل مما هو اليوم.
من  هو  المصري  منصور  وســام  العازف  أن  يذكر 
المعهد  في  الثانية  السنة  في  يدرس   ،1991 مواليد 
األورغن  آلة  للموسيقى في دمشق اختصاص  العالي 
شارك مع كورال الحجرة في حفل موسيقي وله العديد 
من المشاركات في ورشات صيانة وسبق وصنع آالت 
وجده  والده  من  المهنة  هذه  واكتسب  مختلفة.  عدة 
وهو أيضاً رسام أكاديمي يعمل على تصنيع لوحات 
من المسامير والخيطان على الخشب بأشكال هندسية 

لم يقم أحد بصناعتها من قبل.

{ رشا محفوض
القديمة  دمشق  في  األثــري  العظم  قصر  ينتظر 
الثقافية  الحياة  في  دوره  من  جــزءاً  يستعيد  أن 
التي تأثرت بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا 
ليعود إلى دائرة الضوء باستضافة حفل موسيقي 
ألوركسترا أورفيوس االثنين المقبل ضمن فعاليات 

»الثقافة في بيتك«.
5500 متر  القصر الممتد على مساحة تجاوزت 
مربع يعّد نموذجاً فريداً عن العمارة اإلسالمية ما 

جعله مركزاً للكثير من األنشطة.
عبر  المعلوف  اسكندر  عيسى  الباحث  ويذكر 
البناء  هذا  أن  دمشق«  في  العظم  آل  »قصر  كتّيبه 
مدحت  وسوق  شماالً  األموي  الجامع  بين  الواقع 
أهم  من  يعّد  جنوباً  المستقيم«  »الــشــارع  باشا 
مدينة  في  الموجودة  الضخمة  التاريخية  المباني 
العمارة  نماذج  أفضل  من  وواحداً  القديمة  دمشق 

المبكرة للبيوت الدمشقية الكبيرة، حيث تّم بناؤه 
في  المحال  وبعض  معاوية  قصر  أنقاض  على 
المنطقة وتم جلب حجارته إلنجازه من أماكن عدة 

كساحة المرجة حالياً وأرض كيوان.
800 حرفي طوال سنتين  وعمل في بناء القصر 
فجاء من ثالثة أقسام وهي »السلملك« المخصص 
والقسم  للنساء  المخصص  و«الحرملك«  للرجال 

الثالث »الخدملك« الذي خصص للخدم.
القاعات  الــواســع  القصر  فناء  ــول  ح ـــوّزع  وت
مفتوحة  غرفة  شبه  وهو  الكبير  واإليوان  والغرف 
طويلة  ماء  بركة  أمامه  وتمتد  البيت  ساحة  على 
الحمراء  قصر  في  العريف  جنة  ببركة  شبيهة 
والقاعات  الغرف  واجهات  زّينت  كما  غرناطة  في 
غطيت  فيما  بــزخــارف  مغطاة  ملونة  بمداميك 

األسقف بأخشاب ملونة.
لآلثار  العامة  المديرية  عملت   1954 عام  ومنذ 
والمتاحف على تحويل القصر إلى متحف للتقاليد 

مختلف  مــن  مــعــروضــات  ــّم  ض حيث  الشعبية، 
والشراء  اإلهـــداء  طريق  عن  السورية  المناطق 
ليتحول إلى مركز استقطاب سياحي يزوره يومياً 

أكثر من أربعة آالف شخص.
كبيرة  تنويعة  القصر  وقاعات  غرف  في  ونجد 
التي  والتقليدية  الدمشقية  والمقتنيات  التحف  من 
اليومية  الحياة  عن  شعبية  قصة  بمجملها  تحكي 
القاعات  ضمن  نشاهد  كما  الدمشقي  البيت  في 
معرضاً لصناعة الزجاج اليدوية عن طريق النفخ 
وصناعة أطباق القش وخراطة الخشب مع نماذج 
أو  المحفورة  الدمشقية  الخشبية  المفروشات  من 

المطعمة والمنزلة بالصدف والعاج والقصدير.
جناحاً  القصر  مــن  أخـــرى  ـــان  أرك فــي  ونــجــد 

للمنسوجات  وآخــر  النحاس  أطــبــاق  لصناعة 
يمثل  لمشهد  قاعة  يضّم  كما  والرجالية  النسائية 
حياة نساء دمشق وفيها تمثال سيدة جالسة أمام 
قهوتها  تحتسي  وهي  قهوة  دلة  به  نحاسّي  منقل 

أمام تمثال سيدتين تلعبان البرجيس.
فيه  شعبي  لمقهى  القصر  في  قاعة  وخصصت 
ومشهد  الموسيقي  والتخت  الظل  لخيال  مسرح 
لعبة  يلعبان  ولشخــصين  الــدنــيــا  لــصــنــدوق 

المنقلة.
السالح  من  نماذج  العظم  قصر  قاعات  وتحوي 
للقرون  يعود  وبعضها  الماضي  في  المستخدم 
والخوذ  الــدروع  من  نماذج  عن  فضالً  الوسطى 

والرماح والسيوف الدمشقية وأغمادها.
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11ريا�سة / ت�سلية
دورتموند يدافع عن العبيه المخالفين !

ومباراة اليوم بين مون�شنغالدباخ وفرايبورغ

األمانيا تبدي ا�ضتعدادها ال�ضت�ضافة

»دوري الأبطال« في فرانكفورت

�ضربتان موجعتان لالت�ضيو ويوفنتو�س 

مع اإ�شابة ميلنكوفيت�ش وهيغواين
التسيو  م��درب  إن��زاغ��ي،  سيموني  تلقى 
اإليطالي، ضربة قوية قبل استئناف مباريات 
الدوري اإليطالي »الكالتشيو«، بعدما تعّرض 
بعض  ع��ن  تبعده  ق��د  إلص��اب��ة  فريقه  نجم 

المباريات الحاسمة في الفترة المقبلة.
 وذك����ر م���وق���ع  »ك��ال��ت��ش��ي��و م��ي��رك��ات��و« 
سيرغي  الصربي  أن  الخميس،  أمس  اإليطالي 
التسيو،  وس��ط  خ��ط  الع��ب  ميلنكوفيتش، 
على  يتمكن  لم  الركبة  في  إلصابة  تعرض 

إثرها من إكمال التدريبات. 
ال����اع����ب  أن  ال����م����وق����ع  وأض����������اف 
بالرنين  وفحص  طبية  سيجري اختبارات 
التي  اإلص��اب��ة  م��دى  لمعرفة  المغناطيسي 

تعّرض لها.  
سافيتش  غ��ي��اب  م��ن  الت��س��ي��و  وي��خ��ش��ى 
استئناف  بعد  الفريق  مباريات  أول��ى  ع��ن 
من  ال�24  ف��ي  أت��ان��ت��ا  أم���ام  »الكالتشيو« 

حزيران الجاري. 
المؤثرة  العناصر  أحد  سافيتش  ويعتبر 
بعدما  الموسم،  بداية  منذ  التسيو  صفوف  في 
خمس  وق��ّدم  أه��داف  أربعة  بتسجيل  ساهم 
في  لعبها  م��ب��اراة   25 في  حاسمة  تمريرات 

على  الثاني  المركز  التسيو  ويحتل  ال��دوري. 
جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 

صاحب  يوفنتوس  المتصدر  عن  وحيدة  نقطة 
ال�63 نقطة.

... وإصابة هيغواين في يوفنتوس
بالمقابل، أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي، أمس 
غونزالو  األرجنتيني  نجمه  إصابة  عن  الخميس، 
هيغواين، خال تدريبات البيانكونيري استعداداً 

الستئناف المنافسات. 
وقال يوفنتوس في بيانه، »انسحب هيغواين 
بعدما  )الخميس(،  اليوم  الفريق  تدريبات  من 
عانى من شد عضلي في المنطقة الخلفية من الفخذ 
األيمن«. وكشف النادي أن االختبارات األولية التي 
أجريت على هيغواين استبعدت وجود أي آفات، 
مشيرة إلى أنه سيتم تقييم حالته على مدار األيام 

المقبلة. 
وذكرت تقارير صحفية، أن االنطباعات األولية 
عن  غيابه  إمكانية  عن  تكشف  هيغواين،  حول 
المباراة األولى أمام ميان، في نصف نهائي كأس 
 13 أو   12 في  المقبلة  األيام  لها  والمقرر  إيطاليا، 

حزيران الجاري. 
في  إيطاليا  كأس  نهائي  ُيلعب  أن  المقرر،  ومن 
الجاري،  حزيران   17 في  بروما،  أولمبيكو  ملعب 
على أن تستأنف منافسات الدوري اإليطالي يوم 

20 من نفس الشهر.

العهد ي�شع النقاط فوق الحروف

لبطولة كروية في ظروف ا�شتثنائّية 

التحاد الحلبي يفوز على ال�شرطة

وجمهوره يتابع اللقاء من ال�شطوح

الأردن يعطي ال�شوء الأخ�شر

ل�شتئناف الأن�شطة الريا�شية

في دوري  المنافس  دورتموند  بروسيا  قال 
أمس  ال��ق��دم،  األلماني لكرة  األول���ى  ال��درج��ة 
والسامة  الصحة  برتوكول  إن  الخميس، 
العبي  من   6 التقط  عندما  يخترق  لم  للبطولة 
الفريق، بينهم جادون سانشو، عدة صور دون 
كمامات بعد قص شعرهم هذا األسبوع. وقص 
والمطلوب  الواعد  الاعب  عاماً(،   20( سانشو 
شعرهم  زمائه  من  و5  كبرى،  أندية  عدة  من 
دون  الشعر  مصفف  مع  صور  عدة  والتقطوا 
إرش��ادات  مع  يتعارض  ما  للوجه  واٍق  قناع 

الدوري للصحة والسامة. 
الرياضي  المدير  ت��س��ورك،  مايكل  وق��ال 
صحفي  مؤتمر  خ��ال  دورت��م��ون��د  لبروسيا 
فعل  عدم  عليهم  ينبغي  أمس:«كان  افتراضي 

ذلك، كنا صغاراً في السن 19 و20 عاماً«. 
ال  الحالي  الخاص  الوضع  وأض��اف:«ف��ي 
الفني،  الجهاز  أو  المدرب  على  األم��ر  يقتصر 
الحذر  عليه  ينبغي  بالكامل  ال��ن��ادي  لكن 

واالنضباط«. 
الاعبين  م��ع  مبّيناً:«تحدثنا  ت��اب��ع  ث��ّم 
بإرشادات  التزامهم  وأك��دوا  باألمر،  المعنيين 
وبالنسبة  بالضيوف،  المتعلقة  النظافة 
ما  وهذا  فقط،  الكمامات  خلع  تم  فقد  للصورة 

كان ينبغي أن يحدث بالطبع«. 

كبيرة  بطولة  أول  األلماني  الدوري  وأصبح 
بعد  الماضي،  أيار   16 في  نشاطها  تستأنف 
شهرين  من  أكثر  استمرت  طويلة  توقف  فترة 

بسبب جائحة كوفيد19-. 
على  ويجب  جماهير،  دون  المباريات  وتقام 
تنظم  صارمة  صحية  بإجراءات  االلتزام  الفرق 
الحصص التدريبية والمباريات. وتخطط رابطة 

جوالت،   5 منه  تبقى  ال��ذي  األلماني،  ال��دوري 
إلنهاء المسابقة قبل نهاية الشهر الحالي.

{ مونشنغادباخ وفرايبورغ اليوم
وف���ي اف��ت��ت��اح ال��م��رح��ل��ة ال��ث��اث��ي��ن من 
بوروسيا  يعّول  الجمعة،  اليوم  البوندسليغا 
مونشنغادباخ على الثنائي الفرنسي في خط 
وماركوس  بايا  الحسن  من  المؤلف  هجومه 

تورام للعودة بالنقاط الثاث، وبالتالي تعزيز 
حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 
ويعتبر الثنائي مفتاح نجاح مونشنغادباخ 
أه��داف   10 بايا  سّجل  حيث  الموسم،  ه��ذا 
ونجح في 11 تمريرة حاسمة، في حين سّجل 
نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام 

8 تمريرات حاسمة.  10 أهداف أيضا مع 
األمجاد  صاحب  مونشنغادباخ،  وك��ان 
مفاجأة  السبعينيات،  في  والقارية  المحلية 
الموسم الحالي عندما تصدر الترتيب على مدى 
شهرين خال الخريف في وقت كان فيه بايرن 
ميونيخ المتصّدر الحالي يعيش أزمة من ناحية 
النتائج ما أدى إلى إقالة مدربه الكرواتي نيكو 

كوفاتش وتعيين هانزي فليك بدال منه. 
الى  تأهله  ضمن  ميونيخ  بايرن  كان  واذا 
المعركة  فان  المقبل،  الموسم  االبطال  دوري 
على البطاقات الثاث األخرى حامية الوطيس 
الثاني  دورتموند  بوروسيا  بين  تفصل  ال  اذا 

وباير ليفركوزن الخامس سوى 4 نقاط. 
االم��ل  يفقد  ف��ل��م  ال��ث��ام��ن،  ف��راي��ب��ورغ  أم���ا 
بالمشاركة في الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 
المتأهلين  آخر  فولفسبورغ  عن  يتخلف  حيث 

بأربع نقاط فقط.

المحيطة  والمنطقة  فرانكفورت  مدينة  تنوي 
مباريات  من  تبقى  ما  الستضافة  الترّشح  بها 
القدم  لكرة  أوروب��ا  أبطال  دوري  مسابقة  ضمن 
في حال اعتمد االتحاد القاري نظام التجمع في 
ألمانيا  في  عدة  مصادر  أشارت  كما  واحد  مكان 

أمس الخميس.
 وأكدت صحيفة »بيلد« الواسعة االنتشار أن 
البطولة  هذه  بتنظيم  مهتمة  فرانكفورت  مدينة 
التي ستنطلق اعتباراً من الدور ربع النهائي في 
آب المقبل على األرجح. ولم يؤكد أي مصدر في 
فرانكفورت هذه المعلومات لكن المدير الرياضي 

في ماينتس روفن سرودر الذي يمكن لناديه أن 
علم«  »على  أنه  أكد  ويفا  بتصرف  ملعبه  يضع 
هذا  في  تقرر  شيء  »ال  وأض��اف:  المشروع  بهذا 
الصدد وال يمكن الحديث عن أي شيء ملموس«. 
روسيا  في  مدنا  أن  أيضاً  »بيلد«  وكشفت 
باستضافة  اهتمامها  عن  أعربت  والبرتغال 
الدور النهائي. وأشارت الصحيفة إلى أن االتحاد 
األوروبي يبحث عن مكان يضم أربعة ماعب في 

محيط 100 كلم. 
اينتراخت،  نادي  ملعب  فرانكفورت  وتملك 
وهي  المجاورة  المدن  ماعب  إل��ى  باإلضافة 

دارمشتات،  )هوفنهايم(،  سينشايم  ماينتس، 
وجميع  وكارلسروه  كايزرسلورتن  فيسبادن، 
أو  األولى  الدرجتين  في  أندية  تضم  المدن  هذه 

الثانية. 
قرار في هذا  أي  األوروب��ي  االتحاد  ولم يتخذ 
الشأن حتى اآلن وقال ممثل عن االتحاد القاري 
رداً على سؤال لوكالة فرانس برس: »ال نستطيع 
تأكيد أي شيء. نبحث جملة من الخيارات لكننا 

لم نتخذ أي قرار حتى اآلن«. 
المباريات  كانت  إذا  ما  مسألة  تحسم  ول��م 
أو  الكاسيكي  واإلي��اب  الذهاب  بنظام  ستقام 

بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. 
لاتحاد  التنفيذية  اللجنة  وستجتمع  ه��ذا، 
أن  ويمكن  الجاري  حزيران   17 في  األوروب���ي 
تكشف مخططاتها من أجل استكمال مسابقاتها 

التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا. 
االتحاد  في  الوطنية  المنتخبات  مدير  وكان 
االتحاد  أن  مؤخراً  أكد  بيرهوف  أوليفر  األلماني 
األلماني على استعداد لتنظيم البطولة النهائية، 
وقد  رائعاً  وتنظيماً  المعرفة  »نملك  موضحاً: 
أثبتنا ذلك. إذا كان نظام مماثل يمكن أن يساعد 

»ويفا« ... فنحن جاهزون«.

اإلدارية  التحضيرات  إلطاق  مطلوب  هو  ما  بكل  وتدارست  العهد  نادي  إدارة  اجتمعت 
سيكون  مقبل  موسم  على  تدل  التي  المؤش��رات  كل  رغم  المقبل  للموسم  والمالية  والفنية 
على  وليس  ككل  اللبناني  الشعب  على  واالجتماعية  االقتصادية  الناحيتين  من  صعباً 
والمقررات  التوصيات  المجتمعون  أصدر  االجتماع  وبعد  فحسب.  القدم  وكرة  الاعبين 

اآلتية:
النادي  اسم  حفظ  سياق  في  كاملة  مسؤولياتها  تحمل  في  اإلدارة  استمرار  على  التأكيد   �

وسمعته وإنجازاته بالحد األقصى الذي تسمح به الظروف الراهنة.
مع  بطوالته،  إطاق  مواعيد  عن  رسمياً  اإلعان  إلى  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد  دعوة   �

التأكيد على أن تحظى هذه البطوالت بالمواصفات القانونية.
والتي  المقبل،  الموسم  لموازنة  النهائي  التصّور  بلورة  بهف  مفتوحة  االجتماعات  إبقاء   �

من المتوّقع أن تتأثر بما يصيب البلد من ضائقة مادية وأزمات اجتماعية.
� دعوة المدير الفني لحضور اجتماع اإلدارة المقبل بغية وضع التصور ورسم الطموحات 

ضمن االمكانات المتاحة. 
وفد  تشكيل  على  والعمل  أوهانيان،  فارتينيه  السيدة  والرياضة  الشباب  وزيرة  تهنئة    �
عموماً  اللبنانية  الرياضة  وهواجس  بمشكات  معها  والتباحث  لزيارتها  النادي  ادارة  من 
لبرنامج  ضّمها  إلى  الحاجة  بأمس  أصبحت  بعدما  الخصوص  وجه  على  القدم  وك��رة 
وارتدادات  االقتصادية  األزمة  بفعل  المنكوبة  للقطاعات  المخصص  الحكومية  المساعدات 

جائحة كورونا.
واقعية  بكل  الجديد  للموسم  التحضير  إلى  الشقيقة  األندية  داعياً  النادي  بيان  وختم 
وجدية، »ألن البديل عن اللعب باإلمكانات المتاحة هو الفراغ لموسم آخر وذلك ما سيشكل 
باقي  مثل  إنقاذية  عملية  إلى  تحتاج  أصبحت  التي  اللبنانية  القدم  لكرة  جدياً  تهديداً 

القطاعات في لبنان«.

السوري  االتحاد  نادي  جماهير  يظهر  فيديو  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  ت��داول 
حلب،  مدينة  في  نيسان  من  السابع  لملعب  مجاورة  بناية  سطح  على  من  فريقها  تشجع 

والذي استضاف مباراة االتحاد وضيفه الشرطة.
توقف  بعد  الماضي،  أيار  من  ال�28  في  استؤنف  القدم  لكرة  السوري  الدوري  أن  يذكر   
الدوري  وهو  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  آذار  منتصف  منذ  الكروي  النشاط 

العربي األول الذي استأنف نشاطه في ظل الجائحة، ولكن من دون جمهور. 
جماهيرية  قاعدة  لها  التي  سوريا  في  العريقة  األندية  من  الحلبي  االتحاد  نادي  ويعتبر 

واسعة. 
رصيده  االتحاد  ليرفع  نظيفين،  بهدفين  الشرطة  على  االتح���اد  بف���وز  المباراة  وانتهت 
إلى 29 نقطة في المرك���ز الخامس، بي���نما توق���ف رصيد الشرطة عند 22 نقطة في المركز 
وبقي  القدم،  لكرة  السوري  الدوري  عمر  من  جولة   17 بعد  الترتي���ب،  جدول  على  الثامن 
تاه  نقطة   40 رص��يده  وف��ي  البطولة،  انتهاء  من  مراحل   9 قبل  متصّدراً  تشرين  فريق 

الوثبة ب� 36 نقطة.

اعتبارا  الرياضي  النشاط  الضوء األخضر الستئناف  الخميس،  أمس  األردنية  الحكومة  أعطت 
تداعيات  بسبب  أشهر،  ثاثة  قرابة  استمر  توقف  بعد  حزيران،  من  السادس  السبت،  غٍد  يوم  من 

فيروس كورونا. 
وجاء إعان الحكومة األردنية على لسان وزير االعام الناطق الرسمي باسمها أمجد العضايله 
خال المؤتمر الصحفي الذي تّم خاله اإلعان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات 

ومن ضمنها القطاع الرياضي وعبر خمسة مستويات صحية. 
بدون  ولكن  المباريات  وعودة  الرياضية  والمراكز  األندية  تدريبات  استئناف  القرار  ويشمل   
استئناف  نحو  الطريق  الجديد  القرار  يمهد  أن  األردنية  والكرة  الرياضة  أوساط  وتأمل  جمهور. 
 22 أصل  من  واحدة  جولة  بعد  توقف  الذي  القدم  كرة  دوري  مقدمتها  وفي  المحلية  المسابقات 

مقررة. 

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
جمهورية من جزر األنتيل الكبرى 1 .

)بالجمع(،  حصر  أو  بسط  الحرب،  في  للحملة  تهيأ  2 .
عندي

عاصمة أوروبية، مرفأ في الهند 3 .
دولة آسيوية، نهر في سيبيريا 4 .

فتاة، يأسفان 5 .
قصدت المكان، نشك باألمر 6 .

أمر عظيم، من القارات، ضمير متصل 7 .
دولة آسيوية، طيور مغردة 8 .

أضاء، من المحرمات 9 .
زوجة يعقوب ووالدة يوسف، يشعر بالبرد 10 .

إله الحرب عند اليونان، يبارح، مقياس مساحة 11 .
بلدة لبنانية، هدم البناء، للتأوه 12 .

عمودياً: 
االرض  في  عميقة  حفر  قديمة،  يونانية  مدينة  1 .

يستخرج منها ماء وما شابه
دولة عربية، إتهم، سقي 2 .

حرف يوناني، مدينة سومرية في العراق 3 .
ً بلدي، بارعا 4 .

حرف جر، من األشجار المثمرة، عائش 5 .
بلدة لبنانية، نهر في الواليات المتحدة 6 .

بذر األرض، أقترب من، أوطان 7 .
يقفل، من األشكال الهندسية  )منصوبة(، أصلح  8 .

البناء
أنثى الحمار، أول يقين 9 .

بلدة لبنانية، أكبر سلسلة جبال في أوروبا 10 .
ُنتهم، فقرة، شاهده 11 .

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

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:Sudoku حل
 ،643571928  ،279834516  ،518269473
 ،796352841  ،851946732  ،324718695

985423167  ،462187359  ،137695284
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
همايا  حبان،   )  3 ها  الال،  لن،   )  2 البارود  ايتاي   )  1
4 ( اعلمها، عنادل 5 ( اساليب، لها 6 ( طرزان، جنيف 7 ( 
امه، وجدان، ات 8 ( ريفون، ايل 9 ( كن، مرا، امتحن 10 ( 

بالي، روم، عيب 11 ( ينعته، ابري 12 ( رمل، نانبه، ةة. 

عموديا:
1 ( الحائط الكبير 2 ( ينبع، رم، نا 3 ( االزهر، ليل 4 
( النمسا، يمين 5 ( يا، هانوفر، عن 6 ( الهال، جوارتا 7 
( الم، يجدن، وهن 8 ( لعبنا، ام 9 ( امان، ينام، اه 10 ( 

يألف يتعب 11 ( وهاده، الحيرة 12 ( دا، المت، نبية.

حلول العدد ال�سابق
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فاكس 01-748923
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اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،

03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة

ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

اللبنانية: بالليرة 

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــــًا �سـد الوبـاء

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عمدة  دعت 
االجتماعية  المؤسسات  من  عــدد  مع  أطلقتها  التي  الــوبــاء»  ضــّد  »معاً  حملة  دعــم  إلــى 
واإلنسانية والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن 

هم بحاجة إليها.

الليلكي يزّين المكان..

)تصوير: سعيد معالوي(

1812

 

بة
مرت

ال

الشبكات القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

أرقام مطابقة  61

أرقام مطابقة  5280.862.415180.862.415

أرقام مطابقة  5336.669.870152.444.658

أرقام مطابقة  4436.669.87071751.143

أرقام مطابقة  3584.152.00010.5198.000

2.037.847.638المبالغ المتراكمة للمرتبة االولى للسحب المقبل

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية للسحب المقبل

Zeed

بةاالرقام الرابحة
مرت

ال

األوراق القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

78801137.900.907137.900.907
88012450.000
801345.000
0144.000

25.000.000المبالغ المتراكمة للسحب المقبل

99121216162828313131313131313636363633

التاريخ يكتبه الثّوار

{ يكتبها الياس عشي

حبّاُت المطِر تغسل أكواَخ الفقراْء،
إيقاُعها رتيٌب،

وحزيٌن،
وساخْن،

ويختزُل تاريَخ الطغاْة
***

تغيّر العالْم،
تغيّر المشهْد

خرجْت حبّاُت المطِر عن مدارها
تحّول اإليقاع

إلى قبضاٍت مشدودْة،
ً وكلُّ حبّة صارت نشيدا

للمعذبين
والمقهورين

وذوي القامات المتشامخة .
***

أيها المالئون شوارَع األقزاِم
المَسمِّين زوراً بأباطرِة العالم

ال تخافوا
فالتاريخ يكتبه الثّوار

والسطر األول،
اليوَم بالذات،

يحمل توقيع جورج فلويد .

درد�صة �صباحية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1034، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  382

يومية أربعة: 2540

يومية خمسة: 90455
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غرامات مالّية رو�سّية على في�سبوك وتويتر لمخالفة 

قوانين حماية الم�ستخدمين

ما  دعم  عن  أمسـ  االجتماعي  للتواصل  شات«  »سناب  تطبيق  توقف 
العنف  على  تحريضه  بسبب  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  ينشره 

العنصري.
حالياً  نــروج  «ال  قولها:  شات  سناب  إدارة  عن  برس  فرانس  ونقلت 
التابعة لسناب شات  للمضمون الصادر عن ترامب على منصة ديسكافر 
والموجهة للشباب«، مشيرة إلى عدم دعمها األصوات التي تحرض على 

العنف العنصري والالمساواة.
شبيغل  إيفان  سناب  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكد  ذاته  السياق  وفي 
امتناعه عن الترويج للحسابات في الواليات المتحدة المرتبطة بأشخاص 

يحّرضون على العنف العنصري سواء عبر المنصة أو خارجها.
المنددة  األميركية  الشركات  قائمة  إلى  انضّما  وتويتر  فيسبوك  وكان 
بالتمييز العرقي في الواليات المتحدة، وذلك إثر اندالع احتجاجات عنيفة 

في عدد من مدنها الكبرى احتجاجاً على جريمة قتل فلويد.
وتحولت جريمة اغتيال الشاب جورج فلويد من أصول أفريقية على أيدي شرطة مدينة مينيابوليس إلى قضية رأي 
عام عالمي إذ لم تعد التداعيات تنحصر بالداخل األميركي من احتجاجات شعبية عارمة في أكثر من 30 مدينة ووالية 

أميركية تنديداً بالجريمة بل تعدتها إلى عواصم دولية مختلفة تنديداً بالعنصرية األميركية.

»�سناب �سات يقاطع من�سورات ترامب لتحري�سها على العنف العن�سرّي

4 ماليين  فرضت محكمة روسية غرامات مالية قدرها 
روبل أي نحو 58 ألف دوالر على شركتي فيسبوك وتويتر 

بسبب مخالفتهما قوانين حماية المستخدمين الروس.
التنفيذية  ـــراءات  اإلج أن  اليوم  روسيا  موقع  ــر  وذك
أمس،  أول  بدأت  األميركيتين  الشركتين  كلتا  بحق  للحكم 
أن  موسكو  في  تاغانسكي  لمحكمة  سبق  أنه  إلى  مشيراً 
تويتر  بتغريم  يقضي  الماضي  شباط  في  حكماً  أصدرت 
خالفت  أنها  القضاة  ارتأى  أن  بعد  روبل  ماليين   4 بمبلغ 

وخزنت  روسيا  في  المستخدم  حقوق  حماية  قوانين 
األراضي  خارج  خوادم  في  الروس  المستخدمين  بيانات 

الروسية.
في  المستخدم  حقوق  وحماية  الرقابة  هيئة  وكانت 
روسيا طالبت شركتي تويتر وفيسبوك عام 2018 باتخاذ 
الــروس  المستخدمين  بيانات  تخزين  لمنع  إجـــراءات 
بعد  فيما  وقّررت  البالد،  حدود  خارج  تقع  مخدمات  على 

مقاضاة الشركتين وفرض غرامات مادية عليهما.
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