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الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  شؤون  مدير  قال 
»يجب  إنه  كوردوني،  كالوديو  لبنان  في  »االونروا«  الفلسطينيين 
في  فلسطين  الجئي  ي��درج  أن  ال��دول��ي��ة  المعونة  مجتمع  على 

الطوارئ«. لحاالت  الفورية  استجابته 
في  شخص  كل  »يحتاج  صحافي،  بيان  في  كوردوني  وأضاف 
الالجئون  ذلك  في  بمن  بيروت،  انفجار  أعقاب  في  الدعم  إلى  لبنان 
شريان  إل��ى  خ��اص  بشكل  يحتاجون  ال��ذي��ن  الفلسطينيون، 

للحياة«.
وتابع: من هنا تأتي الحاجة إلى ضمان استمرار تلقي الالجئين 
إليها  الحاجة  أمس  في  هم  التي  النقدية  للمساعدات  الفلسطينيين 

آمنين. البقاء  الطعام ومن  حتى يتمكنوا من شراء 
لدعم  سيخصص  لبنان  في  األون��روا  تتلقاه  دوالر  كل  إن  وقال: 
المالي  الدعم  إلى  أيضاً  األونروا  ستحتاج  فلسطين،  الجئي  عائالت 

فلسطين«. لالجئي  العيش  وسبل  االقتصادي  االنتعاش  لتعزيز 
الطبية  مستودعاتها  توفير  على  عملت  قد  األون���روا  وكانت 
في  للمساهمة  االستعداد  أهبة  على  تزال  ال  وهي  واللوجستية، 

البالد. في  الشاملة  األممية  اإلنسانية  الجهود 
الالجئين  وتشغيل  إلغ��اث��ة  المتحدة  األم���م  وك��ال��ة  وأع��رب��ت 
اللبناني  الشعب  مع  تضامنها  عن  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 

المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت. بعد االنفجار 

االأونروا: على المجتمع الدولّي دعم الجئي فل�سطين في لبنان 

األزمة  تحّول  منذ  الطائفي  النظام  يعيشه  الذي  الترّنح   -
االقتصادية والمالية إلى أزمة بنيوية للنظام، وظهور العجز 
أن  بوضوح  بدا  خالله،  من  المتراكمة  األزم��ات  معالجة  عن 
بقانون  يبدأ  مدني  نظام  إل��ى  الطائفّي  النظام  م��ن  االنتقال 
ورغم  ض��رورة،  من  أكثر  بات  الطائفي  القيد  خ��ارج  انتخاب 
أيضاً،  بوضوح  بدا  المدنية  بالدولة  المطالبين  دائرة  اتساع 
الطبيعي  المدخل  ألن  دعائياً،  عمالً  كونه  يتعّدى  ال  األمر  أن 
للدولة المدنية عبر قانون انتخاب الطائفي لم يلق التأييد ذاته 

الذي يوحي به كثرة المتحدثين بالدولة المدنية.
- االنتخابات النيابية ليست أمراً تقنياً وال إجرائياً، بل هي 
التي تتشكل على قاعدتها  العملية السياسية األهم واألخطر 
ما  االنتخابات  وإج��راء  االنتخاب  وقانون  السلطات،  سائر 
داخلياً  الجامع  االعتراف  يضمن  وطني  توافق  عن  ينتجا  لم 
وخارجياً بنتائج االنتخابات، يشكالن قفزة في المجهول ال 
يبّررها حسن النيات، ولذلك يبقى حديث االنتخابات وقانون 
االنتخابات حديث »القرايا وليس حديث السرايا«، كما يقول 
في  جرى  كما  السلطات  إح��دى  به  تنطق  حتى  الشائع  المثل 
التي تطرح  المناخات  تنفيس  الحكومة، محاوالً  كالم رئيس 

االنتخابات المبكرة في الشارع ومن على المنابر.
قانون  هو  انتخابات  عن  الحديث  قبل  الرئيسي  ال��س��ؤال   -
االنتخابات، فهل هو القانون الحالي أم قانون جديد، وهل يمكن 
جهة  من  القانون  على  التوافق  دون  من  انتخابات  عن  الحديث 
وعلى مشاركة جامعة فيها تضمن ميثاقيتها من جهة موازية؟ 
وهنا يحضر السؤال األهم، في ظل الضغوط الطائفية الستقالة 
الحكومة  إلس��ق��اط  ال��دع��وات  م��ع  بالتزامن  وال��ن��واب،  ال����وزراء 
للذهاب النتخابات نيابية مبكرة، ومع استقاالت لنواب  تمهيداً 
من كتل ومنابر، تطال األسئلة مواقف مرجعيات بوزن بكركي، 
والرئيس السابق سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبالط، 
وموضوع السؤال هو مصير اتفاق الطائف، فهل صارت ثوابت 
على  السياسي  النظام  وشرعية  باستقرار  المتصلة  الطائف 

الطاولة، وباتت موضوعاً للتفاوض؟
- المخاطرة من خارج التوافق الوطني بتحويل االنتخابات 
المبكرة، واالستقاالت الوزارية والنيابية، بأبعاد طائفية، إلى 
على  بات  الطائف  اتفاق  أن  يعني  التداول  في  سياسي  عنوان 
الطاولة للبحث وإعادة النظر. وهذه مخاطرة باالستقرار ألنها 
تسقط شرعية النظام السياسي قبل التفاهم على بديل. والفراغ 
هنا هو فوضى ومغامرة بوحدة البلد وأمنه وفكرة الدولة فيه، 
فهل هناك من يفكر بدفع األمور نحو الفوضى السياسيّة لفتح 

النقاش داخلياً وخارجياً حول الفدرالية والحياد؟
على  يزال مفتوحاً  بلبنان ال  الذي يحيط  الدولي  اإلطار   -
ومخاطر  اإلقليمي  بالوضع  يرتبط  ما  بينها  من  احتماالت، 
أن  قبل  األخطاء  وأكبر  وإقليمياً،  دولياً  المقايضات  عروض 
وعقد  جديد  بنظام  مقاصدهم  المبادرات  أصحاب  يوضح 
اجتماعي جديد، أن يسارع بعض األطراف لوضع لبنان في 
حال فراغ ميثاقي، يجعله موضوعاً للتفاوض، بينما األصح 
كشرط  الوطني  بالتوافق  التمسك  هو  الحاالت  هذه  مثل  في 
لميثاقيّة وشرعيّة أي نظام جديد وعقد اجتماعي جديد، كي 
ال يمنح التفويض الذي تمثله دعوات بعض الداخل للخارج، 
ما ينتج عنه تفريط بهذا البعض نفسه في حاصل المقايضات 

والصفقات.
- العبرة األهم هي االبتعاد عن التذاكي بإعطاء اإلشارات 
في  يجري  كما  المتقابلتين،  الضفتين  لطمأنة  المتناقضة 
مشفرة  رسائل  تحمل  التي  الفردية  االستقاالت  عبر  اليوم 

تطرح أسئلة حول مواقف مرجعيّاتها.

م�صير الطائف والحكومة 

واالنتخابات المبكرة

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

التي طغت  المواجهات  الواجهة،  كانا في  مساران ميدانيّان 
المجلس  محيط  خصوصاً  بيروت،  وسط  في  شيء  كل  على 
المرفأ  تفجير  في  للتحقيقات  القضائية  والمتابعات  النيابي، 
لحقيقة  وك��ش��ف��اً  التقصير  ع��ن  بحثاً  ال��م��س��ؤول��ي��ات  وت��ح��دي��د 
أرقاماً  يسجل  كورونا  وباء  بقي  فيما  والعالم،  لبنان  ينتظرها 
األولى  وجهتان،  السياسي  لالهتمام  كانت  جديدة،  قياسية 
إليه  دع��ا  ال��ذي  بالفيديو  ال��دول��ي  المؤتمر  حيث  باريس  نحو 
الداخل  نحو  والثانية  م��اك��رون،  امانويل  الفرنسي  الرئيس 
حيث مصير الحكومة على بساط البحث واالستقاالت النيابية 
السياسية  الرئيسية  المرجعيّات  مواقف  حول  أسئلة  تطرح 

والطائفية، ومن خاللها تطرح مصير اتفاق الطائف.
من  مسبوق  غير  م��دى  أم��س،  أول  بلغت  التي  المواجهات 
عنف  بلغه  ال���ذي  بالمستوى  س���واء  الف��ت��ة  ك��ان��ت  التصعيد، 
وأّدى  األمنيّة  والقوى  الجيش  وج��ه  في  المنّظمة  الجماعات 
ب��م��ا رافق  أو  ال��داخ��ل��ي،  األم���ن  ق���وى  م��ن  إل���ى س��ق��وط شهيد 
المواجهات من وضع يد على وزارة الخارجية وإعالنها مقراً 
أن  نادر، قبل  المتقاعد جورج  العميد  قال  »الثورة« كما  لقيادة 
باقون  إنهم  قالوا  الذين  »الثوار«  من  المبنى  الجيش  يستعيد 

بضغوط  ارتباطها  مدى  حول  السؤال  ليظهر  يغادروا،  ولن 
حول  ماكرون  الرئيس  يقوده  الذي  التفاوض  تمنح  خارجية 
الجديد،  بالنظام  وص��ف��ه  م��ا  ح��ول  أو  وطنية  وح���دة  حكومة 
خصوصاً،  التفاوض  عنوان  هو  اإلقليمي  لبنان  موقع  وحيث 
مع حديث ماكرون الواضح حول الحدود مع سورية كعنوان 
يصل  بينما  ال��م��ط��ل��وب��ة،  ب��اإلص��الح��ات  ي��ص��ف��ه  ل��م��ا  رئ��ي��س��ّي 
الدبلوماسي األميركي ديفيد هيل ليعيد تفعيل التفاوض حول 

ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان مع فلسطين المحتلة.
هذا الترابط بين التصعيد والتفاوض قرأت فيه مصادر سياسية 
متابعة، إطاراً لمرحلة غير قصيرة ستمتّد إلى ما بعد االنتخابات 
الرئاسية األميركية قبل أن تنتج تسوية ما أو تنتهي بفشل يفتح 
عن  ينتج  أن  من  المصادر  وح��ذرت  للمواجهات.  الواسع  الباب 
الفوضى  نحو  لبنان  يدفع  سياسي  تفكك  التفاوضية  الرهانات 
والفراغ، مشيرة إلى دعوة االنتخابات المبكرة التي توّرط بالدعوة 
لها رئيس الحكومة حسان دياب بعدما كانت الدعوة محصورة 
المعارضة، وما تسببت به دعوته من ردود فعل  القوى  ببعض 
سلبية في التحالف الحكومي، وتالقت مع االرتباك الذي أصاب 
الشركاء  فيها  يشترك  تفاهمات  من  المخاوف  بفعل  الحكومة 
ورئيسها. الحكومة  حساب  على  خصومهم   مع  السياسيون 
ماذا بعد... بيروت المدمرة تعيش مجدداً على وقع الفوضى والتخريب والحرائق  )عباس سلمان()التتمة ص8(

موؤتمر ماكرون الدولّي لم�صاعدة لبنان ينجح بالح�صد ال�صيا�صّي وينتهي بنتائج مالّية متوا�صعة

حملة �سغوط ال�ستقاالت وزارّية ونيابّية تنجح بطرح م�سير الحكومة قبل الخمي�س

حكومة الوحدة الوطنية واالنتخابات المبكرة يت�سّببان باإرباك التحالف الحكومي 

الوطن الهجين !

 ما اأولويات المواجهة

بعد �صقوط النظام الطوائفي واأهله؟

 على �صواطئ بيروتعن زلزال بيروت...

ُتر�َصم موازين الحرب وال�صالم...!

ان  بعد  االن��ت��داب،  يد  بعد تأسيس وط��ن »رس��م��ي« على 
األولى  العالمية  الحرب  نهاية  الفرنسية مع  القوات  احتلت 
السامي  المندوب  أعلن  ان  ومنذ  ولبنان،  سورية  من  كال 
بيروت  من  الكبير  لبنان  غورو،  هنري  الجنرال  الفرنسي 
يوحد  ان  الهجين  ال��وط��ن  ه���ذا  يستطع  ل��م   ،1920 ع���ام 
دولة  يوجد  ان  عن  عجز  بل  طوائفه،  بين  يؤلف  أو  شعباً، 
قادرة مقتدرة، تحمي سيادته وترسخ استقالله، وتطّور 
وتبعده  قضائه  استقاللية  وتحترم  تحمي  أو  مؤسساته، 
شؤونه  في  والروحيين  السياسيين  الزعماء  تدخل  عن 
وأحكامه. لم تستطع الدولة بعد مائة عام، ان تحقق تنمية 
العدالة االجتماعية،  المناطق، وترسي دعائم  متوازنة بين 
وتوفر تكافؤ الفرص، او تبني جيشاً قوياً رادعاً، قادراً على 

حماية سمائه وأرضه، وتمتين النسيج الوطني لشعبه.
وحدوده  خريطته  ورسمت  حّددته  اللبناني  الوطن  هذا 
الحرة  اإلرادة  ع��ن  بمعزل  الفرنسي،  االن��ت��داب  سلطات 
اللبنانيين. وللتأكيد على ذلك، نتساءل: هل  كّل  للبنانيين، 
 10452 البالغة  لبنان  مساحة  ح��ّددوا  من  هم  اللبنانيون 
للبنان،  الفرنسي  االح��ت��الل  سلطة  اّن  ل��و  وم���اذا  كلم2؟! 
جعلت مساحته أكبر أو أصغر من التي هي عليه اليوم، هل 

كان بمقدور اللبنانيين أن يعترضوا أو يرفضوا ذلك؟!
الفرنسي للبنان ولألسف، وطناً طائفياً، هشاً،  أراد  لقد 
الجديد  ال��وط��ن  م��ك��ون��ات  م��ن  م��ك��ون  هيمن  وإن  ه��ج��ي��ن��اً، 
ومؤسساتها  والدولة  الحكم  مفاصل  على  طويلة،  لفترة 
)التتمة ص9(

س��ق��ط ال��ن��ظ��ام ال��ط��وائ��ف��ي وأه��ل��ه ال��ف��اس��دون. ال مجال 
مرفأ  تدمير  بعد  سقط  واإلن���ك���ار.  والمخاتلة  ل��ل��م��راوغ��ة 
هائل  هيروشيماوي  انفجاٍر  بفعل  المدينة  وأحياء  بيروت 
قيل إنه األكبر واألعنف بين ثالثة غير نووية عرفها العالم 
والجرحى  ال��ش��ه��داء  م��ن  اآلالف  وم��ع��ه  سقط  المعاصر. 
لست  وتغاضيهم  المسؤولين  إهمال  نتيجَة  والمفقودين 
نيترات  م��ن  ط��ن   2700 نحو  زنتها  شحنة  ع��ن  س��ن��وات 
عنبر  في  حراسة  بال  مركونة  التفجير  السريعة  األمونيا 

غير آمن وغير ُمراَقب في حرم المرفأ.
سقوط  بواقعة  ت��رّدد،  بال  يسلّمون،  جميعاً  اللبنانيون 
ن��ظ��ام ال��م��ح��اّص��ة ال��ط��وائ��ف��ي��ة وأه���ل���ه ال��ف��اس��دي��ن. رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون أقّر، مداورًة، بذلك: »نحن 

أمام تغييرات واعادة رؤية لنظامنا القائم«. 
أهل النظام اآلخرون ما زالوا يراوغون. بعضهم انبرى 
سريعاً الى محاولة إنقاذ نفسه بتحميل المنظومة الحاكمة 
ألشهر  كان  انه  متناسياً  الفاجعة،  عن  الكاملة  المسؤولية 
خلت أحد أبرز أركانها. بعضهم اآلخر تشّوف الى تأجيل 
ومحاكمة  تحقيق  إج��راء  الى  بالدعوة  واإلدان��ة  المحاسبة 

دوليين يظّن انهما يستغرقان شهوراً وسنين.
باألهمية  ارتقى  نصرالله  حسن  السيد  المقاومة  قائد 
مصير  تقرير  مستوى  ال��ى  الجلل  للحدث  االستثنائية 
الكيان  نفسه. قال: »إذا لم تصل الدولة الى نتيجة في ملف
)التتمة ص9(

ما تعّرضت له بيروت قبل أيام هو زلزال بكّل ما تعنيه 
من  وصفه  يفوق  ما  وراءه  خلّف  وق��د  معنى،  من  الكلمة 
حجم الخراب والدمار، الذي لم يسلم منه ال بشر أو حجر 
مقدرات  على  ل��زم��ِن  ول��و  قضى  ق��د  بذلك  وه��و  شجر.  أو 
اقتصادية وصحية  دولة ال ينقصها مما تعانيه من كارثة 
أّن زلزال بيروت بل لبنان ليس من  واجتماعية. مع فارق 
فعل الطبيعة، بل من فعل بشر ليسوا من جنس البشر إالّ 
في الهيئة والتكوين، ما عدا ذلك هم وحوش آدمية أكلت كما 
المهول  ُيقال األخضر واليابس في لبنان، ليأتي االنفجار 
ويقضي على ما أبقته تلك الوحوش ولو على بصيص من 

أمل.
ما تعّرض له لبنان من انفجار نال من بيروت، عاصمة 
ال��م��ق��اوم��ة، وع����روس ال��م��دائ��ن، ق��د ش����ّرَع األب�����واب على 
مصراعيها، تحليالً وسجاالً وتضليالً واتهاماً، واستدراجاً 
والتحقيق  ب��ال��ح��ي��ادي��ة  المطالبة  ف��ي  سياسية  ل��ع��روٍض 
إلى  الزمن  عقارب  إلعادة  محاولة  في  الدولية،  والوصاية 
15 عاماً يوم اغتيل الرئيس رفيق الحريري، وأُدِخّل لبنان 

في نفٍق مظلم ال يزال ُيعاني منه حتى اليوم. 
في قراءة هادئة ومتأنية لما تعّرض له لبنان بسبب هذا 
القوة  بهذه  انفجار  ثاني  أنه  على  وِصف  والذي  االنفجار، 
من  بد  ال  عاماً   75 قبل  هيروشيما  بعد  التدميرية  والقدرة 

تسجيل المالحظات التالية:
- ما يلفت األنظار، هو التوقيت الذي تتقاطع معه مجموعة 
)التتمة ص9(

الكبرى  بيروت  فاجعة  ولّدته  الذي  العميق  الوجع  رغم 
الجميع وظاهر كونها خلطت  ورغم تطاير شظاياها تجاه 

الحابل بالنابل...
ورغم موجات االستثمار المتسارعة لألعداء الظاهرين 
أي  لتحقيق  الداخل  الصغار من عمالء  والمضَمرين وهلع 
اليأس  من  موجات  بثوا  لو  حتى  صغيراً  كان  مهما  منجز 
السفارات  بحماية  واح���دة  عبثية  لليلة  ول��و  الفوضى  او 

والقناصل او لساعات فقط... 
ماكرون  غير  وال  م��اك��رون  ال��ق��وي،  ال  ه��و  لبنان   يظّل 
السحر  علمهم  ال��ذي  كبيرهم  م��ن  األرض  زع��م��اء  ك��ل  وال 
أقزام  بعض  خلف  المختبئ  ال��ح��ارة  أزع��ر  صغيرهم  ال��ى 

السياسة هنا او هناك... 
عجل  على  م��اك��رون  طرحها  فرنسية  م��ب��ادرة  ثّمة  نعم 

بخصوص حكومة وحدة وطنية او تشاركية
أن يتعامل معها بتقدير  لبنان  أراد لها األمين على   وقد 
ونهج  تفكير  جنس  م��ن  ه��ي  ب��األس��اس  ألن��ه��ا  أوالً  حسن 

المقاومة. 
ل��ي��ت��م ام��ت��ص��اص م���ح���اوالت ت��وظ��ي��ف��ه��ا السيئ  وث��ان��ي��اً 
من  للخارج  التبعية  تعودوا  الذين  جانب  من  والتخريبي 

احزاب السفارات...
مانويل  اس��ت��ع��راض��ات  تغّرنكم  ال  أن  يجب  ذل��ك   وم��ع 

ماكرون وال بهلوانياته الكالمية...
)التتمة ص9(

 د. عدنان منصور*

 د. عصام نعمان*

 رامز مصطفى*
 محمد صادق الحسيني

ي��أت��ون  المجتمع  ف��ي  األف�����راد 
آجالهم  وي��ك��م��ل��ون  وي��ذه��ب��ون 
ال  الحق  ولكن  ويتساقطون... 
الحق  ألّن  يبقى  بل  معهم،  يذهب 

إنساني.
سعاده
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هدنة غربّية وبع�ض الداخل 

اللبنانّي مذعور

{ د.وفيق إبراهيم
إمكاناته  كل  يستعمل  أنه  األميركي  ـ  الغربي  النفوذ  ميزة 
يوفر  فال  العالم.  على  سيطرته  لترسيخ  والمتنوعة  الضخمة 
االقتصادي  والحصار  واالنقالبات  واالغتياالت  والقتل  الحروب 
وتعميم الجوع والقنابل الضخمة والنووية والتفجير والطوائف 

والقبائل والجهات.
لكنه عندما يستهلك آلياته الشديدة التنّوع والفتك يبحث عن 
تسويات ومهادنات تحفظ له شيئاً من سيطرته، حتى يتمّكن من 

إعادة بناء توازنات جديدة قد تعيد له ما فقده.
القوى السياسية في لبنان فإنها وباستثناء نموذج  من جهة 
حزب الله المختلف عنها الى حدود التناقض، تعمل منذ تأسيس 
لبنان الكبير على قاعدة تنفيذ المشاريع الخارجية مقابل حشرها 

في مواقع السلطة الداخلية.
وحتى  القناصل  زمن  منذ  التاريخّي  المشهد  هذا  يتغّير  لم 
مرحلة السيطرة األميركية االحادية على العالم، تكفي هنا العودة 
الى سجالت القناصل الفرنسيين واالنجليز والبروسيين والروس 
وذكريات المستعمرين العثمانيين حتى ينكشف التماثل الكامل 

مع الوضع الحالي.
في  تغيير  ــدرات  ق تملك  ال  الداخلية  القوى  تلك  كانت  وكما 
المشهد السياسي في تلك المرحلة، ال شعبياً وال عسكرياً، فكانت 
تؤدي أدوار بيادق في خدمة الصراعات الدولية واإلقليمية التي 
كانت مندلعة آنذاك، فإن القوى الحالية نسخة عنها بلباس القرن 

الحادي والعشرين.
أليس هذا ما يحدث اليوم مع استثناء بنيوي وحيد هو حزب 
تنتصر  مقاومة  بانياً  األجير«  »البيدق  قاعدة  عن  يشذ  الذي  الله 
في معادلة موازين قوى صعبة للغاية وضع في وجهها جهادّيته 

التاريخية.
والجميل  والــحــريــري  وجنبالط  جعجع  بين  الــفــارق  فما 
والكهنوت الدينّي وشمعون وبين قوى الطوائف منذ قرنين.. هي 
مشاريعه  لتنفيذ  المتنّوع  للغرب  االستزالم  مفهوم  تحمل  نفسها 

ونيل مكافآت كما األطفال، بعض الحلوى المسروقة من الدولة.
هذا ما يجري في لبنان حالياً مع اختالف التوازنات الداخلية 
واإلقليمية، فهناك قوى عربية منصاعة للنفوذ األميركي ترشوه 
بمليارات الدوالرات ليواصل حمايتها، الى جانب التقليد اللبناني 
واألميركي  الفرنسي  الغرب  يناشد  الــذي  والطائفي  المتنوع 

الحتالل لبنان وإنقاذه مما يدعوه »هيمنة حزب الله«.
»لبناني  الله  حزب  ألن  أصحابه،  بسرعة  يفضح  الشعار  هذا 
لبنانيين  ان  يعني  وهــذا  لبنان«،  تشمل  شعبية  قاعدة  ولديه 

يطلبون من قوى أجنبية تحطيم لبنانيين آخرين.
أما على مستوى المشروع، فيكفي أن حزب الله أخرج القوات 
االحتالل  محارباً   1983 في  لبنان  من  الجنسية  المتعّددة 
2000 وردعه في  العام  الجنوب في  االسرائيلي حتى طرده من 
المدافع  2013 بشراسة  اإلرهاب في سورية منذ  2006.. مقاتالً 
عن بالده ووطنه، ودحره في جرود عرسال اللبنانية في الشرق.

كانت االشارة الى هذا التاريخ الجهادي ضرورية للمقارنة مع 
يستفيد  فمن  سالحه..  من  بتجريده  الغرب  تطالب  لبنانية  قوى 
من هذه الخدمة بالمباشر هما »إسرائيل« واإلرهاب؟ وعالمياً هو 
النفوذ األميركي الغربي الذي أحدث حزب الله ثقوباً واسعة في 
سيطرته اإلقليمية، من اليمن الى لبنان فالعراق وسورية ناشراً 
قابلة  »إسرائيل«  وأن  للهزيمة  قابل  األميركي  النفوذ  ان  فكرة 
 1984 منذ  العربية  الــدول  هزمت  أنها  من  الرغم  على  للكسر، 

وحتى اليوم.
الغربي  المشروع  تتبنى  القوى  هذه  أن  باالستنتاج  يّتضح 
الشرق  في  لنفوذ  األساس  المعّوق  هو  الله  حزب  أن  يؤكد  الذي 
عبر  وذلك  اإلسالمي،  العالم  على  لهيمنته  كبيراً  تهديداً  ويشكل 
الى  تميل  األوسط  الشرق  في  القوى  من  فالكثير  التقليد،  نظرية 
تقليد حزب الله في مجابهة األميركيين واإلسرائيليين، خصوصاً 

بعد انتصاره في أكثر من نزال لبناني وخارجي.
تهاجم  ألنها  لبنانّيتها  فقدت  الداخلية  القوى  هذه  فإن  لذلك 
مقابل  االقل،  على  سنة   38 منذ  لبنان  عن  الدفاع  يواصل  حزباً 
على  عاماً   45 منذ  االسرائيلي  الكيان  مع  تتعامل  القوى  هذه  أن 
ووزير  االحتالل  جيش  قائد  استقبلت  فئاتها  بعض  وقادة  األقل، 
لبنان  في  اآلخر  البعض  نسق  فيما  قصورها،  في  شارون  دفاعه 

مع االحتالل االسرائيلي منذ 1982.
للمشروع  داخلية  أداة  تكون  أن  القوى  هذه  على  غريباً  ليس 

الغربي ـ االسرائيلي الدائم باإلمساك بلبنان وخنقه.
هناك تغيير ما أحدث تغييراً في المشهد اللبناني الرتيب، يتعلق 
بانتصار حزب الله مع تحالفاته ووصول المشروع األميركي الى 
التنقيب  البراغماتية  الدول  لغة  في  يتطلب  وهذا  مسدود،  حائط 

عن هدنة ضرورية للمحافظة على ما تبقى.
اللبنانية  قواهم  األميركيون  يستعمل  المعادلة،  هذه  ضمن 
الذي  لبنانيوها  يفهمه  ال  ما  وهذا  الهدنة،  في  موقعهم  لتحسين 
يعتقدون أن الهجوم األميركي مستمر. وهذا يكشف ان األميركيين 
الله..  حزب  تكسير  يريدون  انهم  اللبنانية،  آلياتهم  يوهمون 
الكهنوت  وبعض  والكتائب  جعجع  بالطبع  هــم  والضحايا 
الديني والحريري، ويبتهل جنبالط لكنه اصبح خبيراً بالتالعب 
ورأس  الفالحة  في  تيمور  ولده  رجل  كعادته  فيضع  األميركي 
الفاسدين  على  هجمات  مطلقاً  البور،  في  حمادة  مــروان  رجله 
والغاز  للبنزين  استهالك  كل  على  حصة  ينال  يزال  ال  أنه  علماً 
المبالغ  نصف  شركائه  من  الحريري  يتقاضى  فيما  والمازوت، 
لبنان  تنيران  اللتين  التركيتين  للباخرتين  المخصصة  الرسمية 

بالكهرباء.
هناك إذاً خدعة أميركية يصدقها جعجع - جنبالط - الحريري 
يستعملها  بيروت  شوارع  في  الفوضوية  تحركاتهم  أن  حين  في 
ومنعه  لبنان  في  نفوذهم  على  لإلبقاء  واالوروبيون  األميركيون 
اخرى  وبلدان  وإيران  والعراق  وروسيا  الصين  نحو  الرحيل  من 

على رأسها سورية التي ال يمكن للبنان االستغناء عنها.
بذلك يتضح أن هذه القوى اللبنانية تدفع بالبالد نحو حرب 
واإلرهاب  األميركيون  كان  اذا  تسألهم  تاريخية  وبحماقة  اهلية 
انتم  تستطيعون  فهل  الــلــه،  بحزب  هزيمة  إلــحــاق  فــي  فشال 
بامكاناتكم التلفزيونية والطائفية؟ واذا كانت »اسرائيل« مذعورة 

من حزب الله فهل انتم اقوى منها؟
وهذا يوضح ان هذه القوى ال تهتم بمصلحة بلدها بل بالسيطرة 
مقابل  التاريخي  وسقوطها  مفاسدها  في  لالستمرار  الدولة  على 

تقديم البالد هدية للنفوذ األميركي الخليجي االسرائيلي.
للتوضيح، فإن هذه القوى تعتقد أن بإمكانها الفرار لالحتماء 
لن  بأسره  لبنان  بأن  يجيبها  َمن  وهناك  الهزيمة،  عند  بطوائفها 
يسمح لها مجدداً باالحتماء بأسوار الدين المسّيس، وقد تصبح 

عبرة لكل المتعاملين مع الغرب في الشرق األوسط.

خفاياخفايا

توقعت مصادر أمنيّة أن تتم إضافة ملف 
السفينة لطف الله التي حملت السالح 

للجماعات اإلرهابيّة في سورية وتّم تفريغ 
حمولتها في مرفأ بيروت الى التحقيقات 

في تفجير المرفأ لمعرفة إذا كانت قد خزنت 
في العنبر ذاته وتسبّبت بتفجير حمولة 

األمونيوم. 

{ حسن حردان 
طرح توقيت العودة إلى التصعيد في الشارع السؤال عن أهدافه 
في  الجاري  التحقيق  نتائج  استبق  التحرك  أّن  سيما  ال  الحقيقية، 
بعدم  المطالبة  عنوان  تحت  يتّم  ولم  المرفأ،  في  االنفجار  أسباب 
بل  فاجعة،  من  حصل  فيما  والمتوّرطين  المسؤولين  على  التستر 
التعمية  ألجل  الناس  معاناة  استغّل  ممن  مكشوفة  محاولة  شهدنا 
األمونيوم  مستودع  تفجير  إلى  أّدت  التي  الحقيقية  األسباب  على 
حيث  فيه،  المسؤولية  من  كبيراً  ج��زءاً  آذار   ١٤ قوى  تتحّمل  التي 
أعوام  بين  بمفاصلها  وتتحكم  السلطة  سدة  في  القوى  هذه  كانت 
التحرك  هذا  اّن  السؤال،  هذا  إلحاحية  وازدادت  و٢٠١٩..   2٠١٣
استغلوا  من  تركيز  خالل  من  ظهر  واضحاً،  سياسياً  طابعاً  اتخذ 
الله،  وح��زب  والحكومة  العهد  على  هجومهم  المواطنين،  معاناة 
به  تقوم  تحريضي  خطاب  ظ��ّل  في  الكارثة  مسؤولية  وتحميلهم 
القوات  بحزب  بارتباطاتها  المعروفة  التلفزيونية  المحطات  بعض 
العدو  ك��ي��ان  أف���رح  م��ا  وه��و  الفتنة..  إلث���ارة  وال��س��ع��ودي��ة  اللبنانية 

واللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة...
يمكن القول إّن هناك جملة من األهداف غير المعلنة ُيراد تحقيقها 
من وراء هذا التصعيد المفاجئ في الشارع ومحاولة إعطائه زخماً 
صور  وح��رق  بمحتوياتها  والعبث  ال����وزارات  بعض  اقتحام  عبر 

الرئيس ميشال عون.. 
سياق  ف��ي  ال��ن��واب  واستقالة  الحكومة  إلس��ق��اط  الضغط  أوال، 
الى  تقود  أن  على  رهاناً  مبكرة  نيابية  انتخابات  إج��راء  الى  السعي 
آذار   14 ق��وى  واس��ت��ع��ادة  السياسية  المعادلة  ف��ي  تغيير  إح���داث 
األغلبية النيابية والعودة الى السيطرة على مقاليد السلطة... وفي 
هز  بهدف  وال���وزراء  النواب  بعض  استقاالت  تندرج  السياق  ه��ذا 
الحكومة لدفعها الى االستقالة وكذلك دفع أكبر عدد من النواب الى 

تقديم استقاالتهم...
االنفتاح  عن  الناتجة  اإليجابية  النتائج  على  الطريق  قطع  ثانياً، 
حركة  مع  ترافقت  التي  المساعدات  واستمرار  لبنان،  على  الدولي 
دب��ل��وم��اس��ي��ة كثيفة ت��ج��اه ب��ي��روت، وع��ق��د م��ؤت��م��ر دول���ي خصص 
االن��ف��ج��ار في  دّم���ره  م��ا  إع��م��ار  المالية إلع���ادة  ال��م��س��اع��دات  لجمع 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دعوة  وسط  والمرفأ،  بيروت 
مما  فيه،  الفوضى  تعّم  أن  قبل  لبنان  بدعم  للتعجيل  المشاركين 
المفروض  األميركي  للحصار  وتخفيفاً  للبنان،  متنفساً  يشكل 
الحالية،  والحكومة  العهد  موقف  تعزيز  وبالتالي  أشهر،  منذ  عليه 
وسقوط رهانات قوى ١٤ آذار ومجموعات ال�  NGO على عرقلة 
كان  لقد  إسقاطها..  إل��ى  وص��والً  األزم��ة  لمعالجة  الحكومة  جهود 

الفرنسي  االنفتاح  هو  إنما  آذار   ١٤ قوى  أقلق  ما  أكثر  أّن  واضحاً 
الرئيس  ات��ص��ال  ترجمه  وال���ذي  والحكومة  العهد  على  األميركي 
المشاركة  وإعالنه  عون  ميشال  بالرئيس  ترامب  دونالد  األميركي 
العرب  المسؤولين  وزي����ارات  لبنان،  ل��دع��م  ال��دول��ي  المؤتمر  ف��ي 
ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  زيارة  ونتائج  واألجانب..  واإلقليميين 
ماكرون ولقائه برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على 
هامش االجتماع الذي جمعه مع رؤساء الكتل النيابية اللبنانية، ومن 
ثم رّده على أسئلة الصحافيين بقوله.. إّن حزب الله يمثل شريحة 

واسعة من اللبنانيين ولديه كتلة نيابية وازنة... 
ثانياً، قطع الطريق على التحقيق الذي تجريه الدولة في انفجار 
خالل  من  وجدية  سرعة  أظهر  والذي  االمونيوم  نيترات  مستودع 
والذي  المرفأ،  وإدارة  الجمارك  عن  للمسؤولين  القضاء  توقيف 
يأتي في ظّل عزم وإصرار من قبل الرئيس عون ورئيس الحكومة 
الفعليين  والمتورطين  المسؤولين  تحديد  إلى  التحقيق  يصل  بأن 
شحنة  إبقاء  في  التعّمد  او  والتقصير  االهمال  على  ومحاسبتهم، 
إلى  وأّدى  انفجر  وال��ذي  بيروت،  مرفأ  في  خطر  كلغم  االمونيوم 
معظم  أّن  ومعروف  لبنان..  وك��ّل  بيروت  أصابت  وفاجعة  كارثة 
االمونيوم  نيترات  ألّن  آذار   ١٤ ق��وى  من  تحديداً  هم  المتورطين 
تّمت مصادرتها من الباخرة اآلتية من جورجيا عام ٢٠١٣ وجرى 
وضعها في مخزن في المرفأ ولم يتّم التخلص منها رغم خطورتها، 
أكدتها  والتي  بقائها،  خطورة  من  التحذيرات  كل  تجاهل  تّم  بل  ال 
التنفيذية  والسلطة  القضاء  في  المعنية  الجهات  بين  المراسالت 

وإدارتي الجمارك والمرفأ.
مّد  بعد  الفرنسي،  األمريكي  التوّجه  على  التأثير  محاولة  ثالثاً، 
العون والمساعدات للبنان، والتي تهدف الى قطع الطريق على تفّرد 
الصين وروسيا وإيران والعراق بتقديم الدعم والدخول على خط 
لبنان  اتجاه  الحيلولة دون  إعادة بناء ما دّمره االنفجار.. وبالتالي 
صوب الشرق، والحفاظ على النفوذ األميركي الغربي والعمل على 
لم يكن باإلمكان  أنه  ١٤ يشعر بقلق من  بدأ فريق  تعزيزه، ولذلك 
إلى  والدولية  العربية  المساعدات  في  الكبير  التدفق  هذا  حصول 
واعالن  بيروت،  إلى  واألجانب  العرب  المسؤولين  وتوّجه  لبنان، 
االس��ت��ع��داد ل��م��ّد ل��ب��ن��ان ب��ال��م��س��اع��دات، ل���وال وج���ود ض���وء أخضر 
أميركي أوعز بذلك وترجمه اتصال ترامب بالرئيس عون... األمر 
الموقف األميركي  اذار غير مدرك ألبعاد   ١٤ أّن فريق  الذي يظهر 
الفرنسي وخلفيات االنفتاح على العهد والحكومة وهو قطع الطريق 
على اضطرار لبنان الى التوّجه شرقاً إذا امتنعت الدول الغربية عن 

تقديم المساعدة له...
معاناة  واس��ت��غ��الل  والتصعيد  ال��ش��ارع  ف��ي  التحرك  توقيت  إذا 

اللحظات  من  ب��دأت  سياسية  إعالمية  حملة  سياق  في  يأتي  الناس، 
والطعن  والعهد  الحكومة  على  التصويب  بهدف  لالنفجار،  األول��ى 
االنفجار،  في  التحقيق  تدويل  محاولة  على  والعمل  بشرعيتهما، 
ووقف التحقيق الوطني، وصوالً الى محاولة فرض استقالة الحكومة 
على  والتأثير  األوراق  خلط  وإعادة  مبكرة،  نيابية  انتخابات  وإجراء 
والحيلولة  الفرنسي..  االميركي  الموقف  سيما  ال  الدولية  المواقف 
دون تقديم المساعدات المالية إلى الحكومة اللبنانية.. وهو ما حصل 

بتأكيد مؤتمر المانحين على تقديم الدعم بإشراف األمم المتحدة...
ل��ق��د ط���رح ات��ص��ال ت��رام��ب وزي�����ارة م���اك���رون وت���وات���ر زي���ارات 
مسؤولين عرب وأجانب إلى بيروت، السؤال بشأن ما اذا كان هناك 
تبّدل في الموقف األميركي الغربي يقضي برفع الحصار عن لبنان، 
مع  والتضامن  التعاطف  إلظهار  تكتيكية  خطوة  مجرد  األمر  أّن  أم 
الفرنسي، وخلق مناخ يمنع دخول  النفوذ األمريكي  لبنان لتعزيز 
روسيا والصين على خط إعادة بناء وإعمار ما أسفر عنه االنفجار 
السؤال  هذا  بيروت..  مدينة  من  كبير  وج��زء  المرفأ  في  كارثة  من 
سيبقى مطروحاً إلى أن تتضح األمور في األيام المقبلة لمعرفة ما 
الكارثة فرصة  إذا كان هناك استدارة أميركية فرنسية وجدت في 
صوب  لبنان  ت��وّج��ه  إمكانية  على  الطريق  لقطع  ال��ح��ص��ار..  لفك 
الشرق لمساعدته على مواجهة الكارثة التي تجعله بأمّس الحاجة 
جاءت  الكارثة  أن  سيما  ال  منها،  للخروج  العاجلة  المساعدات  إلى 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  المالية  األزم���ة  ح��دة  م��ن  لتفاقم 
يعاني منها لبنان منذ أشهر.. لكن بيان المؤتمر الدولي لدعم لبنان 
أظهر ان الموقف األميركي الفرنسي فصل بين الدعم إلعادة إعمار 
على  لبنان  موافقة  يشترط  الذي  الموقف  وبين  االنفجار،  دّمره  ما 

شروط صندوق النقد الدولي لتقديم القروض له...
في كال األحوال فإّن األزمة في لبنان دخلت مرحلة جديدة، من 
جهة تتوافر لدى الحكومة والعهد فرصة إلخراج البالد من الكارثة 
التي أصابتها، يوفرها لها الدعم الكبير، الدولي والعربي، الذي بدأ 
منذ اليوم األول لحصول االنفجار الذي زلزل بيروت وضواحيها.. 
ومن جهة ثانية نحن أمام إمكانية تضييع هذه الفرصة إذا ما استقالة 
األعمال،  تصريف  من  مديدة  مرحلة  في  البالد  ودخلت  الحكومة، 
انتخابات  قانون جديد إلجراء  االتفاق على  السهولة  ألنه ليس من 
حكومة  أو  وطنية،  وحدة  حكومة  تشكيل  على  االتفاق  وال  مبكرة، 
ال تحظى بتأييد األغلبية النيابية.. وحتى لو افترضنا أنه اتفق على 
إجراء انتخابات نيابية جديدة مبكرة، فإّن كّل التقديرات تشير إلى 
أن نتائجها لن تغيّر كثيراً في المشهد السياسي... وبالتالي نكون 
أضعنا وقتاً ثميناً يحتاج اليه لبنان إليجاد الحلول ألزماته وتجنب 

المزيد من تفاقمها.. 

اأهداف توقيت العودة اإلى الت�شعيد في ال�شارع...

الموؤتمر الدولي لم�شاعدة لبنان: ح�شد موارد مهمة

لتلبية االحتياجات الفورية لبيروت وال�شعب 
والشعب  بيروت  ودعــم  لمساعدة  الدولي  المؤتمر  رئاسة  أكــدت 
وأقرب  الدولي  المجتمع  »أن  افتراضياً  أمس  انعقد  الذي  اللبناني، 
عن  معلنة   اللبناني«،  الشعب  يخذلوا  لن  وشركائه،  لبنان  أصدقاء 
حشد موارد مهمة في األيام واالسابيع المقبلة بهدف تلبية االحتياجات 

الفورية لبيروت والشعب اللبناني على أكمل وجه.
وجاء في البيان الرسمي للمؤتمر »في استجابة فورية وبهدف الدعم 
في أعقاب انفجار بيروت الواقع في 4 آب 2020، انعقد المؤتمر الدولي 
لدعم بيروت والشعب اللبناني افتراضياً في التاسع من آب، بناء على 
المتحدة.  لألمم  العام  واألمين  الفرنسية  الجمهورية  رئيس  من  دعوة 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  إلى  الطارئ،  المؤتمر  هذا  ضم  وقد 
األميركي  الرئيس  من:  كل  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  عون 
عبد  المصري  الرئيس  الثاني،  عبدالله  األردني   الملك  ترامب،  دونالد 
البرازيل  رئيس  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  قطر  أمير  السيسي،  الفتاح 
رئيس  انستاسيادس،  نيكوس  قبرص  رئيس  ســونــارو،  جيربول 
مجلس االتحاد األوروبي شارل ميشال، رئيس وزراء العراق مصطفى 
الكاظمي، األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس 
كيرياكوس  اليونان  وزراء  رئيس  موريسون،  سكوت  أستراليا  وزراء 
ميتسو تساكيس، رئيس وزراء إيطاليا جيوسبي كونت، رئيس وزراء 
لوف  اسطفان  كجيل  السويد  وزراء  رئيس  سانشيز،  بيدرو  إسبانيا 
فان، رئيس وزراء الكويت صباح الخالد األحمد الصباح، وزير خارجية 
ألمانيا هيكو ماس، وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وزير 
خارجية بلجيكا فيليب غوفين، وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود، 
إيريكسن  النروج  خارجية  وزير  هافيستو،  بيكا  فنلندا  خارجية  وزير 
اإلنماء  وزير  لينارشيك،  لألزمات  األوروبي  االتحاد  مفوض  سوريدي، 
النذرلند  الخارجية في  التجارية  الشؤون  في كندا كارينا غولد، وزير 
آن  بريطانيا  في  الدولية  التنمية  لشؤون  الدولة  وزير  كاغ،  سيغريد 
اإلمــارات  دولــة  في  الدولي  للتعاون  الدولة  وزيــر  تريفيليان،  مــاري 
مورير،  بيتر  الدولي  األحمر  الصليب  رئيس  الهاشمي،  ريم  العربية 
البنك  رئيس  جورجييفا،  كاتالينا  الدولي  النقد  لصندوق  العام  المدير 
الدولي  البنك  في  العمليات  مدير  هوير،  ورنــر  لالستثمار  ــي  األوروب
نوريهيرو  اليابان  في  الخارجية  وزير  نائب  تروتسنبرغ،  فان  آكسيل 
زهاي،  جون  األوسط  الشرق  في  الصيني  الخاص  الموفد  ناكاياما، 
إلعادة  األوروبي  االتحاد  مندوب  بيسلير،  مانويل  السويسري  الوزير 

اإلعمار.
لقد كان انفجار بيروت الذي ضرب المدينة في قلبها في الرابع من 
في  وشركائه  وألصدقائه  بأسره  اللبناني  للشعب  صدمة  بمثابة  آب 
مع  تضامنية  وقفة  اليوم  مؤتمر  في  المشاركون  وقف  وقد  الخارج. 
لبنان، كما أعربوا عن تعازيهم القلبية لسكان بيروت الذين فقد العديد 
منهم أفراداً من عائالتهم وزمالء وأصدقاء، كما تمنى المؤتمرون الشفاء 

العاجل للجرحى والمصدومين.
أول  أظهرها  الــتــي  الالفتة  بالشجاعة  الــمــشــاركــون  أشـــاد  لقد 
المستجيبين واألطقم الطبية وفرق البحث واإلنقاذ وجميع اللبنانيين 
والفرق الدولية المرسلة إلى بيروت لمساعدة الضحايا وتقديم جهود 

طارئة، بما في ذلك الصليب األحمر وفرق الدفاع المدني اللبناني.
يخذلوا  لن  وشركائه  لبنان  أصدقاء  وأقــرب  الدولي  المجتمع  إن 
وبالتضامن  بحزم  العمل  المشاركون  قــّرر  وقــد  اللبناني.  الشعب 
لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من 
آب. واتفقوا على حشد موارد مهمة في األيام واالسابيع المقبلة بهدف 
تلبية االحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني على أكمل وجه. 
وفقاً لتقييم األمم المتحدة، هناك حاجات واضحة خصوصاً في القطاع 
الطبي والصحي، في المجال التربوي، في القطاع الغذائي وعلى صعيد 
ضمن  باألولوية  تحظى  سوف  المحاور  وهذه  الُمدنية،  التأهيل  إعادة 

برامج المساعدات الدولية الطارئة.
وكافية  سريعة  مساعداتهم  تكون  أن  على  المؤتمرون  توافق  وقد 
اللبناني ومنسقة جيداً تحت قيادة  ومتناسبة مع احتياجات الشعب 
درجات  بأعلى  اللبناني،  للشعب  مباشرة  تسلّم  وأن  المتحدة،  األمم 

الفعالية والشفافية.
وبناء على طلب لبنان، إن المساعدة من أجل تحقيق محايد وموثوق 
الرابع من آب تشكل حاجة فورية وهي متوافرة.  انفجار  ومستقل في 
إضافة إلى المساعدات الطارئة، إن الشركاء مستعدون لدعم النهوض 
االقتصادي والمالي للبنان، ما يستدعي، في إطار استراتيجية لتحقيق 
االستقرار، التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً باإلجراءات 

واإلصالحات التي يتوقعها الشعب اللبناني.
الدولي،  فالمجتمع  وحده.  ليس  لبنان  العصيبة،  األوقات  هذه  في 
للوقوف  المتحدة  لبنان، اجتمع مع فرنسا واألمم  أهم شركاء  بما فيه 
قصارى  بذل  سيواصلون  وهم  اللبناني،  والشعب  بيروت  بجانب 

جهودهم لتلبية احتياجاتهم األكثر إلحاحاً«.
وقائع المؤتمر

المؤتمر بكلمة شّدد فيها على وجوب  افتتح  الرئيس ماكرون  وكان 
الكارثة  لمواجهة  وشعبه  لبنان  لمساعدة  وفاعلية  بسرعة  العمل 
التي حلّت به، والرّد بسرعة على حاجات اللبنانيين من خالل إيصال 
المساعدات عبر األمم المتحدة مباشرًة إلى الشعب بمشاركة صندوق 

النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
الذي  الشعب  لمطالب  االستجابة  اللبنانية  السلطات  »على  أضاف 

يعّبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع«، مشيراً إلى »أن األمم 
المقدمة  المساعدات  وتنسيق  مراقبة  على  تعمل  أن  يجب  المتحدة 

للبنان«.
لبنان  في  االستقرار  زعزعة  تريد  أطراف  تحركها  »الفوضى  وتابع 
للشعب  مطلب  هو  بيروت  تفجير  في  شامل  تحقيق  وفتح  والمنطقة، 

اللبناني«، مشّدداً على أن الفوضى في لبنان ستؤثر على المنطقة«.
كلمة  محمد  أمينة  المتحدة  لألمم  المساعدة  العامة  األمينة  ألقت  ثم 
الظروف  هذه  في  للبنان  المتحدة  األمم  منظمات  دعم  على  فيها  رّكزت 

الصعبة.
الفرنسي  الرئيس  إلــى  »الشكر  بـ  عــون،  الرئيس  توجه  بــدوره، 
الصديق إيمانويل ماكرون على المبادرة بعقد هذا المؤتمر االفتراضي 
الى  الذي سارع  التي ضربت عاصمتنا، وهو  الكارثة  لدعم لبنان بعد 
زيارتها وشهَد حجم المأساة بأّم العين، والشكر أيضاً لسعادة األمين 

العام لألمم المتحدة«.
وشكر عون »جميع رؤساء وقادة الدول المشاركين معنا اليوم والذين 
أن  مضيفاً  البلد«،  هذا  بدعم  الصادقة  والرغبة  لبنان  محبة  تجمعهم 
»العديد من المسؤولين وفرق اإلغاثة الدولية الذين سارعوا بالمجيء 
الى لبنان عاينوا حسّياً حجم المأساة التي طالت كل القطاعات ال سّيما 
تلك التي تشملها األولويات األربع الواردة في كتاب الدعوة لمؤتمركم 

الكريم، الصحة، التربية، إعادة اإلعمار، وتأمين الغذاء«.
وشّدد على »أن إعادة بناء ما دمر واستعادة بيروت بريقها تتطلبان 
خصوصاً  تلبيتها،  في  اإلسراع  وعلينا  جداً،  كبيرة  فالحاجات  الكثير، 
دون  من  هم  الذين  المواطنين  معاناة  ستزداد  إذ  الشتاء،  حلول  قبل 
تكون  أن  على  فأشدد  إنشاؤه،  المنوي  التبرعات  صندوق  أما  مأوى. 

إدارته منبثقة من المؤتمر«.
العدالة،  وحدها  إذ  العدالة،  تحقيق  شعبي  أمــام  »التزمت  وقــال 
والتزمت  لبناني،  ولكل  المفجوعين  ألهل  العزاء  بعض  تقدم  أن  يمكن 
أيضاً أن ال أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه، 
سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية. تعهدت أيضاً بمحاربة الفساد 
وباإلصالح، وعلى الرغم من كل العوائق بدأت التدابير الملموسة وفي 
طليعتها التحقيق المالي الجنائي الذي لن يقتصر على مؤسسة واحدة 

بل سيشمل كل المؤسسات«.
وشّدد على أنها »ليست المرة األولى التي تدمر فيها بيروت، ولكنها 
في كل مرة تنهض من تحت أنقاضها، واليوم كلي إيمان، بأن بيروتنا 
ستنهض كما كل مرة. نعم ستنهض، بمساعدتكم، وبعزيمة أهلها وكل 

اللبنانيين«.
كما ألقيت كلمات لعدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والدوليين 

أكدت التزامها مساعدة لبنان.
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)داالتي ونهرا( رئيس الجمهورية مشاركاً في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان  

ماكرو متحدثاً عبر الشاشة أمام المشاركين في المؤتمر
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الحص  سليم  الرئيس  اعتبر 
أن في لبنان وحوشاً تخطر بين 
أنه حان  الناس كالبشر، مؤكداً  
من  كل  وإطاحة  المحاسبة  وقت 
أيا  إليه  وصلنا  عما  مسؤول  هو 
أية  وإلى  شأنه  عال  ومهما  كان 

جهة انتمى.
تعليقاً  بيان  في  الحص  وقال 
بيروت«منذ  مرفأ  انفجار  على 
التعليق  عن  عاجز  وأنا  األربعاء 
التي  والجريمة  الفاجعة  لهول 
من  بلغت  لقد  بلبنان.  لحقت 
العمر عتياً وقد آليت على نفسي 
والعمل  السياسة  أع��ت��زل  أن 
أن  إال  أني ال أستطيع  العام، بيد 
هذه  فظاعة  أم��ام  بدلوي  أدل��ي 

الكارثة«.
وأضاف »في غمرة الفظاعات 
الحرب  خالل  ُترتكب  كانت  التي 
إن  ق��ل��ت:  أن  ي��وم��اً  أت��م��ال��ك  ل��م 
بين  تخطر  وح��وش��اً  لبنان  في 
»لقد  وتابع   كالبشر«،  الناس 
الوطن  ه��ذا  تهشيم  على  دأبنا 
وصورته وتهافتنا على تقويض 
م���ا ك���ان م���ن م��ق��وم��ات��ه، ف���إذا 
مستنقع  ف��ي  نغرق  ال��ي��وم  بنا 
المالي  والعجز  والفساد  العقم 

االقتصادي«. واالنهيار 
بل  ال  وطننا  »هّشمنا  وتابع 
وص��ل��ن��ا ل��ح��د ت��ش��وي��ة ص��ورة 
لقد  والقتل.  واإلج���رام  الفساد 
العالم  م��ج��رم��ي  أس���وأ  ق��ّزم��ن��ا 
إجرامنا  هول  أمام  التاريخ  عبر 
نحن  هتكنا،  لقد  شعبنا.  بحق 
بالديمقراطية  ال��م��واط��ن��ي��ن، 
عندما  وب��ال��وط��ن  وب��ال��ش��ع��ب 
صندوق  ف��ي  ممثلينا  اخ��ت��رن��ا 

ثم  اختيارهم  وأعدنا  االق��ت��راع 
شابههم  من  أو  اختيارهم  أعدنا 
أشبه  االنتخابات  صارت  حتى 
المال  يحكمه  نخاسة  بسوق 
والمذهبية  والطائفية  السياسي 
وال��م��ص��ال��ح ال��ض��ي��ق��ة اآلن��ي��ة 

والسير بركب »الزعيم«.
الذي  أن«الجحيم  إلى  وأشار 
مسرحية  مجرد  ليس  نعيشه 
السياسيين،  بنجومها  تشاهد 
وم������ن ورائ�����ه�����م م��ن��ت��ج��ون 
ومخرجون من الداخل والخارج. 
بل  ال  لها،  قيمة  ال  فالمسرحية 
لوال  لتكون،  كانت  ما  فعلياً  هي 
مضيفاً   المشاهدين«،  جمهور 
دون  م��ن  لمسرحية  وج��ود  »ال 
مشاهد. والمشاهد هو نحن، هو 
الرأي  الناخب، هو  المواطن، هو 
ذات  المسرحية،  ه��ذه  ال��ع��ام. 
المبكي،  المضحك  ال��م��وض��وع 

أنه  المواطن  ي��درك  يوم  تنتهي 
ويوم  تقّبلها.  عن  المسؤول  هو 

يرفضها تنتهي فصوالً«.
الثمانينات  في  »قلتها  وتابع 
إن  اآلن:  وأقولها  مراراً  ورددتها 
بين  تخطر  وحوشا  لبنان  في 
السيل  بلغ  لقد  كالبشر.  الناس 
المحاسبة  وق��ت  وح��ان  الزبى 
وإط��اح��ة ك��ل م��ن ه��و م��س��ؤول 
ومهما  كان  أيا  إليه  وصلنا  عما 
انتمى.  جهة  أية  وإلى  شأنه  عال 
والخطوط  األقنعة  سقطت  لقد 
الحمر بسقوط الضحايا البريئة 

يوم األربعاء«.
من  الحص  الرئيس  وت��ق��ّدم 
التعازي  بأحّر  الشهداء  أهالي 
والمصابين  للجرحى  وتمنى 

العاجل. الشفاء 

لبنان  في  الروسي  السفير  أكد 
»األجهزة  أن  زاسيبكين  الكسندر 
األمنية اللبنانية قادرة على القيام 
بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، 
إلى  الفتاً  لها«،  متوفر  شيء  وكل 
أن »ما حصل في المرفأ هو واضح 
وال  أكثر  أو  المئة  في   90 بنسبة 

يتطلب جهداً فوق العادة«.
ل،«إذاع���ة  حديث  ف��ي  وأش���ار 
هذا  تسييس  »خطر  إلى  لبنان«، 
نعرف  »نحن  وق��ال  الموضوع«، 
األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات  خ���الل  أن 
النشاطات األميركية- البريطانية 
إلى  تشير  الدولية  المنصات  في 
معّين  جهاز  عمل  خ��الل  من  أن��ه 
السياسية  األه��داف  تحقيق  يتم 
منظمة  ف��ي  حصل  كما  الكبرى، 
حظر السالح الكيميائي، وبالتالي 
ندعو من يطالب بهذه المسألة عدم 
واستغالله  الموضوع  تسييس 

داخلياً لمآرب سياسية«. 
وأضاف »من يدعو إلى محكمة 
دولية يبدو أن لديه مواقف أخرى 
ونحن  اللبنانية،  الحالة  لتدويل 
أن  نريد  وال  المبدأ  ه��ذا  نرفض 
يكون هناك أي شيء ضد السيادة 
ودعم  تعاون  فليكن  اللبنانية. 

إنساني من دون تسييس«، مؤكداً 
أنه في حال ُطرح موضوع تدويل 
روسيا  »ف���إن  اللبنانية  األزم���ة 

سترفض هذا األمر«.
عن  »الحديث  أن  على  وش��دد 
المرفأ(  )ف��ي  الله  لحزب  س��الح 
غير صحيح«، وقال »هم يريدون 
ي��ح��دث في  أي ش��يء  اس��ت��غ��الل 
ال��ع��ال��م ض��د ح���زب ال��ل��ه، نحن 
هذه  مثل  من  نعاني  روسيا  في 

المواقف«.
تاريخياً  نعرف  »نحن  وتابع 
من  تعجيزية  ش��روًط��ا  هناك  أن 
الله  حزب  تجاه  األميركيين  قبل 
هذه  لتحقيق  مجال  وال  وسالحه، 

المطالب في الظروف الراهنة«. 
وإذ لفت إلى أن »الدور الفرنسي 
رّكز على أشياء ومشاريع أخرى، 
المؤتمر  نتيجة  اليوم  ومشاريع 
سيكون  »ه���ل  س���أل  ال��ج��دي��د«، 
وأضاف  إيجابي؟«،  تحرك  هناك 
بسرعة،  سنعرفها  »ال��ن��ت��ائ��ج 
إي��ج��اب��ي��ة  ت��ك��ون  أن  وأت��م��ن��ى 
الشروط  ه��ذه  ك��ل  تتراجع  لكي 
على  العمل  ويمكن  التعجيزية، 

أساس بّناء«.
وأوضح أن »المهم التغيير نحو 

على  والحصول  للبنان  األفضل 
من  ولكن  الخارجية،  المساعدات 
في  الحمر  الخطوط  تجاوز  دون 
دور حزب الله وسالحه. بالنسبة 
لنا أي توتير للبنان مرفوض، وقد 
رأينا ما حدث في العراق وسورية 
كل  يحقق  لم  واألميركي  وليبيا، 

أهدافه«.
وتابع »إذا أراد الحراك الشعبي 
التي كانت  السياسية  الفئة  اتهام 
سنة،  ثالثين  خ��الل  السلطة  في 
فهذا منطقي لكن من غير المنطقي 
نسيان سنوات عدة واالنتقال إلى 
وتحميل  األخيرة  سنوات  الخمس 

المسؤولية لفئة دون أخرى«.
وأعلن أن »المستشفى الميداني 
وف���ري���ق ال����ط����وارىء ال��روس��ي 
حسب  ل��ب��ن��ان  ف���ي  س��ي��ب��ق��ي��ان 
أن  خصوصاً  الوضع،  متطلبات 
هناك مستشفيات لبنانية توقفت 
من  ت��ض��رره��ا  ج���ّراء  العمل  ع��ن 

انفجار المرفأ«.
وزيرة  التقى  زاسيبكين  وكان 
في  نجد  الصمد  عبد  منال  اإلعالم 
األوض���اع  معها  وب��ح��ث  مكتبها 

العامة.

الح�ش: في لبنان وحو�ش تخطر

بين النا�ش كالب�سر وحان وقت المحا�سبة

زا�سيبكين: مو�سكو ترف�ش

تدويل الأزمة اللبنانية والتوتير

الرئيس سليم الحص

زاسيبكين خالل حديثه للزميلة ناتالي عيسى في إذاعة لبنان

رأى األمين العام ل� »التيار األسعدي« معن األسعد، 
في بيان، أّن ما يحصل محاولة انقالب إقليمي ودولي 
أفرقاء  بعض  من  محلية  وتنفيذ  تحضير  ب��أدوات 
والدموي  التدميري  اإلنفجار  واستثمار  ال��داخ��ل، 
والكارثي في مرفأ بيروت، بالدعوة إلى لجنة تحقيق 
في  اليوم،  األم��ن  مجلس  الجتماع  استباقاً  دولية، 
محاولة لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بذريعة 

لجنة تحقيق دولية. 
وتوقع في بيان أمس العودة إلى العام 2005 بعد 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري »إذ تشكلت تحالفات 
حزبية سلطوية، واليوم التاريخ يعيد نفسه وتتحول 
تكتالت نيابية وحزبية تمّثل تيار المستقبل والحزب 

وحزب  اللبنانية  القوات  وحزب  االشتراكي  التقدمي 
الكتائب إلى المعارضة، بل هم الثورة والثوار، وكأن 
هؤالء لم يشاركوا يوماً في السلطة، ولم يكونوا جزءاً 
المتواصلة  والمحاصصة  الفساد  منظومة  ومن  منها 
على مدى ثالثة عقود، وأنهت وجود مؤسسات الدولة 
المتآكلة أساساً وعملها، وحولتها إلى مزارع طائفية 

ومذهبية وميليشيوية«.
ولفت إلى »وجود مخطط القتحام المقار الرئاسية، 
مجلس  اقتحام  بمحاولة  أم��س  م��ؤش��رات��ه  ب���دأت 
النواب والدخول إلى الوزارات والمؤسسات، ووقوع 
إصابات«، مشدداً على أن »لبنان ال يحتمل أن يكون 

فتيل إشتعال المحاور«.

الأ�سعد: محاولة انقالب دولي

بتح�سير واأدوات محلية

 بينما ال تزال بيروت تلملم جراحها جّراء االنفجار المدّمر 
في مرفئها، أكمل متظاهرون على ما تبقى منها بأعمال شغب 
التعرض  الى  إضافة  بالممتلكات  فادحة  أض��راراً  ألحقت 
للجيش وقوى األمن الداخلي ما أدى إلى استشهاد عسكري 
المشاغبين  م��ن  مجموعات  قامت  فيما  آخ��ري��ن،  وج��رح 

باقتحام وزارات ومقارات رسمية وبعثرة محتوياتها.
كما عمد متظاهرون إلى إحراق آليات خصصت لعمليات 
لبنان«  في  المدنية  الطوارئ  »هيئة  أعلنت  حيث  االنقاذ 
جرافة  عن  كناية  لصالحها  تعمالن  »آليتين  أن  بيان  في 
وشاحنة من قبل شركة اإلنماء والتعمير التي تعمل مجاناً 
في منطقة وسط بيروت قرب فندق le gray ، تعرضتا في 
حرق  لعملية   2020-8-8 اليوم  من   17:27 الساعة  تمام 
»ان  وأضافت  المتظاهرين«.  األشخاص  بعض  قبل  من 
بإحراق  بالتغيير  ينادون  الذين  يقوم  ان  تأسف  إذ  الهيئة 
الردميات من بيروت  في رفع  وتطوعاً  معدات تعمل مجاناً 
الذين  بمالحقة  بحقها  وتحتفظ  مصيبتها،  من  النتشالها 
قاموا بهذا العمل وستتابع الموضوع مع الجهات المختصة 
وقد أبلغت امين عام الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير 

باألمر«.
»الضباط  من  مجموعة  بقيادة  مجوعات  واقتحمت   
األشرفية  منطقة  في  الخارجية  وزارة  مبنى  المتقاعدين« 
وزارة  من  رم��اح  سامي  المتقاعد  العميد  وق��ال  ببيروت، 
الخارجية »اتخذنا مبنى الخارجية مقراً للثورة«، فيما عمد 
الجمهورية  رئيس  صورة  إحراق  إلى  المحتجين  من  عدد 

ميشال عون في وزارة الخارجية.
وزارت��ي  مبنيي  اقتحام  على  متظاهرون  أق��دم  كذلك 
على  وعملوا  بيروت  وسط  في  والبيئة  والتجارة  االقتصاد 
رمي الملفات من مبنيي الوزارتين، ثم اقتحموا مبنى وزارة 

الطاقة والمياه على كورنيش النهر. 
األمن  حفظ  مهمة  أنه«خالل  الداخلي  األمن  بيان  وأف��اد 
والنظام التي نّفذتها قوى األمن الداخلي تزامناً مع التظاهرة 
بيروت،  وسط  في   2020-8-8 السبت  يوم  مت  ُنظِّ التي 
والتي تخلّلها أعمال شغب، سقط لقوى األمن الداخلي شهيد 
يفوق  ما  وأصيب  الدويهي،  توفيق  األول  الرقيب  الواجب 
شخصاً   20 توقيف  تم  وقد  عناصرها.  من  عنصراً  ال�70 
إج��راء  نتيجة  وتبّين  م��خ��ّدرات،  أح��ده��م  ب��ح��وزة  ُضبط 

الفحوصات، بأن 13 منهم من المتعاطين«.
قد  عجيل  جورج  غراي«  »لو  لفندق  العام  المدير  وكان 
المحاصرين  الموظفين  لحماية  التدخل  األمنية  القوى  دعا 
هناك  أن  معلناً  الفندق،  في  والعلوية  السفلية  الطوابق  في 
األساسية  ال��رده��ة  إلح��راق  الشباب  بعض  من  محاولة 
الفندق،  مدخل  في  حريق  شوهد  مناشدته  وبعيد  للفندق. 
على  من  الحجارة  يرمون  المحتجين  من  عدد  شوهد  كما 

شرفات الفندق.
وجرت مواجهات بين مجموعات من األشخاص والقوى 
المنافذ  جميع  شهدت  حيث  ب��ي��روت،  وس��ط  في  األمنية 
النواب  مجلس  إلى  توصل  التي  الرئيسية  وغير  الرئيسية 
في وسط بيروت من جهة ساحة الشهداء– شارع البلدية– 
للمنطقة  اقتحامات  م��ح��اوالت  الصلح،  ري��اض  ساحة 
االمنية  القوى  لها  فتصدت  المجلس  مبنى  إلى  والوصول 

وفّرقتهم بالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.
أنه   بيان  في  التوجيه  مديرية  الجيش-  قيادة  واعلنت   
»بعمليات  أمس  من  أول  الجيش  من  وح��دات  قيام  أثناء 
منطقة  في  حصلت  التي  اإلحتجاجات  وأثناء  األمن  حفظ 
بيروت، تعرض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات 
الكبيرة والمولوتوف ما أدى إلى وقوع 105 إصابات بينهم 
أربعة  توقيف  وتم  بليغة.  منهم  إثنين  إصابة  ضباط   8
وتعد  وتكسير  شغب  بأعمال  يقومون  كانوا  ممن  أشخاص 
من:  كل  إلى  والدخول  والخاصة  العامة  الممتلكات  على 
وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة 
كما  بمحتوياتها  والعبث  المصارف،  جمعية  مبنى  البيئة، 
وفندق  البرلمان  محيط  في  يقع  مبنى  في  النار  أضرموا 

مع  التحقيق  بوشر  بوكلين.  وآلية  وشاحنة   ،Le Gray
الموقوفين بإشراف القضاء المختص«.

وسائل  أن  صدر  الجيش  قيادة  ذك��رت  آخ��ر،  بيان  وفي 
األشخاص  أحد  تظهر  صوراً  تداولت  االجتماعي  التواصل 
المتظاهرين  باتجاه  النار  يطلق  وهو  المدني،  باللباس 

مدعيًة أنه رئيس مكتب أمن بعبدا العقيد جان غنطوس.
أن  مؤكدًة  وتفصيالً،  جملة  الخبر  ه��ذا  القيادة  ونفت 
وأن  عديدها،  من  ليس  الصور  في  ظهر  ال��ذي  الشخص 
عناصر الجيش لم يطلقوا أي نوع من أنواع الرصاص الحي 

باتجاه المدنيين في وسط بيروت.
الشائعات  هذه  مثل  تداول  عدم  »إلى  المواطنين  ودعت 

عن  الصادرة  البيانات  على  واالعتماد  خلفها،  واإلنجرار 
الرسمية  صفحاتها  عبر  تنشر  والتي  التوجيه  مديرية 

والتطبيقات التابعة لها والموقع الرسمي للجيش«.
وحذرت قيادة الجيش، عبر »تويتر«، بعض المتظاهرين 
إلى  وعمدوا  للتظاهرات،  السلمية  األطر  تجاوزوا  »الذين 
الممتلكات  على  وتعد  وحرق  وتكسير  شغب  بأعمال  القيام 
العامة والخاصة«، مؤكدًة أنها ستتعامل مع هؤالء بالطرق 

المناسبة، كما جددت دعوتها للعودة إلى سلمية التظاهر.
وأمس تجددت أعمال الشغب حيث دخل متظاهرون  إلى 

مبنيي وزارتي األشغال والمهجرين في ستاركو.

ا�ست�سهاد ع�سكري وجرح الع�سرات من الجي�ش وقوى الأمن في اأعمال ال�سغب

واقتحام وزارات وموؤ�س�سات عامة وبعثرة محتوياتها 

احتجاجات وفوضى ودخان في شوارع بيروت

الجيش والقوى األمنية بذلوا جهوداً ودفعوا أثماناً كبيرة لحفظ السلم والممتلكات العامة والخاصة  )عباس سلمان(

ها�سم: غير مقبول ا�ستغالل
الم�سيبة لتاأزيم الو�سع

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم 
والتقصير  اإلهمال  لرفض  الناس  »ح��راك  أّن  بيان،  في 
اللذين تسببا بهذه الكارثة الوطنية، إذا كان أمراً طبيعياً، 
فمن غير المقبول استغالل واستثمار ما أصاب الوطن من 
الفوضى  في  واإلمعان  الداخلي  الوضع  لتأزيم  مصيبة 
والتخريب، بعيداً من أي منطق يسود األوطان في لحظة 
المحن والمصائب، التي تستدعي أعلى درجات الوحدة، 

للملمة أمور الوطن بأقل الخسائر«.
على  األمل  أفق  فتح  الوطن  لّف  الذي  األلم  »ألّن  وقال 
إمكان التغيير لهذا النظام الطائفي المذهبي الذي لطالما 
رعى واحتضن وارتكبت في ظله موبقات الفساد، وألننا 
اليوم أمام فرصة تاريخية لتطوير النظام السياسي نحو 
الدولة المدنية، خشبة الخالص، يجب أن تكون البداية 
بإقرار قانون انتخابات على أساس لبنان دائرة انتخابية 
واحدة خارج القيد الطائفي، يترافق ذلك مع إقرار مجلس 

للشيوخ يحفظ تركيبة هذا الوطن وتنوعه«.
وختم«هل ستكون الكارثة التي حلت بوطننا الصدمة 
وتأخذ  والضيقة،  المتنوعة  للمصالح  حداً  تضع  التي 
أن  أم  والتاريخي،  المنشود  الحل  طاولة  إلى  الجميع 
البعض اعتاد هذا النمط من الحياة السياسية واالرتقاء 

على آالم الناس ومصابهم؟«.

رأى رئيس الحكومة حسان دياب أنه ال يمكن الخروج من 
األزمة البنيوية في لبنان إالّ من خالل إجراء انتخابات نيابية 
شهرين  لمدة  المسؤولية  لتحمل  استعداده  مؤكداً  مبكرة، 

لإلتفاق على حّل األزمة.
الحكومي،   السراي  من  أمس  من  أول  له  كلمة  في  وق��ال 
»بعد ساعات من اإلنفجار أصيب  لبنان  بكارثة ضخمة نحن 
وبشرية،  مادية  خسائر  تركت  والتي  وطأتها،  تحت  نعيش 
وآثاراً نفسية أصابت الشعب اللبناني »، مؤكداً أن »ال خيمة 
وكل  مظلّة،  أي  تحميه  أن  أحد  يتوقع  وال  أح��د،  رأس  فوق 
وعليه  للتحقيق  يخضع  أن  يجب  الكارثة  هذه  عن  مسؤول 

اإلجابة عن أسئلة الناس قبل  القضاء ».
الخطورة،  بهذه  مستودع  يبقى  أن  يمكن  »كيف  وتساءل 
المادة  هذه  بقيت  لماذا  غريباً؟  أليس  إج��راء؟  أي  دون  من 
في  بقائها  من  المستفيد  كان  من  المرفأ؟  في  سنوات  لسبع 
المرفأ؟«، وأضاف »التحقيق سيكشف الحقائق، واإلجراءات 
والتحقيق  جدّيته،  تظهر  اليوم،  حّتى  القضاء  أخذها  التي 

سيتوّسع«.
البلد، مسؤولّية  التي ضربت  المصيبة  أن »معالجة  وأكد 
كبيرة، والبلد ال يحتمل مزايدات والمطلوب من الجميع وضع 
الحسابات االنتخابية جانباً«، الفتاً إلى أن »اإلنفجار هو من 
نتائج الفساد وسوء اإلدارة اللذين أوصلونا إلى الكارثة اّلتي 

نعيشها«.
إاّل  الحالة  هذه  من  الخروج  يمكن  »ال  أنه  على  شدد  وإذ 
تكاتف  إلى  بحاجة  »نحن  قال  مبكرة«،  نيابية  بانتخابات 

الجميع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. أعرف هواجس الناس 
وأسئلتهم. ال شيء يعّوض الشهداء وخسرناهم جميعاً، ومن 

خسرهم أكثر هم عائالتهم وأهلهم وأوالدهم«.
فهناك  أح��د،  يتخّيله  مّما  أكبر  الكارثة  »حجم  أن  وأك��د 
»نحن  تصّدعت«وقال  أو  هّدمت  ومنازل  ومفقودون  جرحى 
كل  وأدعو  ومستقبله.  البلد  بمصير  تتعلّق  طوارئ،  بحالة 
معرباً  المقبلة«،  المرحلة  على  لالتفاق  السياسيين  األفرقاء 
حتى  شهرين  مّدة  المسؤولّية  هذه  »لتحّمل  استعداده  عن 
اليوم  الحكومة  جسلة  خالل  سيطرح  أنه  ومعلناً  يّتفقوا«، 

اإلثنين مشروع قانون إلجراء انتخابات نيابية مبكرة.

دياب: ل خروج من الأزمة اإّل بانتخابات نيابية مبكرة

دياب يلقي كلمته من السراي  )داالتي ونهرا(

{ عمر عبد القادر غندور*
لبيروت  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  زي��ارة 
واالع��الن  المعنوي  الدعم  وتقديم  الهواء  لشّم  ليست 
وستظهر  الكثير  الى  بل  وحسب،  المساعدات  بعض  عن 

إرهاصات ذلك في الوقت القريب.
في  وناقشه  اال  تفصيالً  يترك  لم  الفرنسي  الرئيس      
األمن واالقتصاد والسياسة، وكان أكثر انفتاحاً مع القوى 
قوى  من  جمعه  وما  الدولة،  أرك��ان  مع  منه  السياسية 
رئيس  عليه  قدر  مما  أكثر  الصنوبر  قصر  في  سياسية 

الجمهورية في قصر بعبدا.
للمرفأ  زيارته  خالل  من  ماكرون  الرئيس  وتأكد      
اّن  كما  السياسية،  بالطبقة  كفروا  الناس  اّن  والجّميزة 
بعضهم لم يتوان عن المطالبة بعودة لبنان الى االنتداب 
القوى  بعض  اإلعالم  عن  خفية  كّرره  ما  وهو  الفرنسي، 
بّينة  على  هو  الذي  الفرنسي،  بالضيف  التقائهم  خالل 
منه  يتشكل  ال��ذي  والطائفي  الحزبي  بالتنوع  ودراي��ة 

نسيج الشعب اللبناني.
الحديث عما  القوى في       وفي حين استرسلت هذه 
دار بينها وبين الضيف الفرنسي، لم تتوفر اي معلومات 
الرئيس ماكرون ورئيس  رسمية عما دار من حديث بين 

حديث  اّن  اال  رعد.  محمد  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
الرئيس الفرنسي عن ضرورة ان يتوصل اللبنانيون الى 
واّن  جديد  سياسي  نظام  الى  والحاجة  بينهم  تفاهمات 

اّي طرح مستقبلي يجب ان يحظى بإجماع اللبنانيين.
هذا  عند  ستنتهي  الزيارة  هذه  مفاعيل  اّن  نظّن  وال     
ومفّصلة  هامة  ميدانية  لتطورات  مرشحة  هي  بل  الحّد 
ال��والي��ات  وبينها  ال���دول  م��ن  العديد  فيها  ستشارك 

المتحدة.
المهمة،  الفرنسي مكلف بهذه  الرئيس  اّن      وال نقول 
مع  دردش���ة  ف��ي  الجمهورية  رئ��ي��س  ق��ال��ه  م��ا  ورب��م��ا 
إلحداث  مسعى  اّي  اّن  الى  يؤشر  أمس،  يوم  اإلعالميين 
تغيير في لبنان يجب ان يمّر عبر اآلليات الرسمية، وهو 
الواحد »ليس ميشال عون هو من يتهاون  قال بالحرف 

في الشأن السيادي«.
اّن  عون  الرئيس  قال  القناعة  هذه  من  وانطالقاً       
المرفأ،  تفجير  في  للنظر  دولية  تحقيق  بلجنة  المطالبة 

تعني تضييع التحقيق!
خارج  حقوقية  جماعات  تتحرك  ان  صدفة  وليس      
القضاء  الّن  مستقل  تحقيق  ب��إج��راء  للمطالبة  لبنان 

اللبناني ال يمكنه اجراء تحقيق شفاف !
الله  السيد حسن نصر  العام  األمين      وكان سماحة 

داعياً  الصادق  المحب  بلسان  المرفأ  انفجار  عن  تحّدث 
الترفع والتغاضي من منطلق أخالقي وإلى  الى  الجميع 
أن تكون األولوية للتعاطف والتضامن وليس للتساجل 
خالفات  من  اللبنانيين  بين  ما  وتناسي  السياسي، 
التي  الفاجعة  قسوة  رغم  جديد  من  بلبنان  للنهوض 
ضرورة  الى  ولفت  استثناء،  غير  ومن  الجميع  طالت 
المأساوية  الحالة  رحم  من  السانحة  الفرصة  التقاط 
وإظهار الحرص على مستقبل لبنان محذراً من اّن لبنان 
الفاجعة  عن  المسؤولين  لتقديم  األخيرة  الفرصة  أمام 
بناء  في  أمل  فال  المتهمون  يحاكم  لم  وإذا  ومحاكمتهم 

دولة.
المطالبة بلجنة تحقيق دولية قال سماحته:      وعن 
ولطالما  اللبناني  بالجيش  يثقون  لبنان  في  الجميع 
الى  ندعو  ونحن  للجيش.  محّبتهم  في  القصائد  كتبوا 
ملحقة  لجنة  جانب  إلى  التحقيق  بمهمة  الجيش  تكليف 

إذا أرادوا ذلك.
األكاذيب واألضاليل  الى مرّوجي      وتوجه سماحته 
السراب ولم  الماضي راهنتم على  بالقول: في  السخيفة 
تحصدوا إال السراب، واليوم تراهنون على السراب، وكما 

خابت رهاناتكم باألمس ستخيب رهاناتكم اليوم وغداً.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

اأبعاد زيارة ماكرون وماآلت التحقيق



إصابات  ويحصد  محلياً  انتشاره  رقعة  كورونا  يوّسع 
قياسية كل يوم، ومسجالً رقماً قياسياً جديداً. وأعلنت وزارة 
حالة   294 »تسجيل  اليومي،  تقريرها  في  العامة  الصحة 
 ،)19 )كوفيد  المستجد  »كورونا«  بفيروس  ُمصابة  جديدة 
ليرتفع العدد التراكمي لإلصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 
6517 حالة«. ولفتت إلى أّنه »تّم تسجيل 288 حالة إصابة 
بين  حالة  و6  الماضية،  الـ24  الساعات  خالل  المقيمين  بين 
جديدة  وفاة  حالتي  تسجيل  »تّم  أّنه  إلى  الفتًة  الوافدين«، 
اإلجمالي  العدد  ليرتفع  الماضية،  الـ24  الساعات  خــالل 
 7355 أجرت  »أّنها  ــوزارة  ال وأوضحت   .»76 إلى  للوفيات 
الساعات  خالل  بـ«كورونا«  اإلصابة  لكشف  ا  مخبرّيً فحًصا 

الـ24 الماضية، منها 1997 فحًصا في المطار«.
مركز  في  اجتماعاً  حسن،  حمد  العامة  الصحة  وزير  وعقد 
ضمن  المركز،  موظفي  مع  زحلة،  في  الوبائي«  »الترّصد 
في  الترّصد  برنامج  مسؤولة  حضور  في  البقاع  في  جولته 

وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن.
طالبت  والملفات،  واإلصابات  الحاالت  على  االطالع  وبعد 
غصن بأخذ الحيطة والحذر، وقالت »السلوك وحده يمكن أن 

يخفض األرقام، وعلى المرضى اتباع السلوك الوقائي«.
للتذكير  المركز  إلى هذا  العامة: »نأتي  الصحة  وقال وزير 
الماضي،  من  أوســع  بدائرة  لإلقفال  ذاهبون  التسكير،  قبل 
أقصى،  حد  إلى  للذروة،  وصلت  وقد  المرتفعة  األرقام  بسبب 

أكثر من األيام الماضية«.
أضاف: » لن نقبل ان يخالط أحد قريباً أو بعيداً تحت طائلة 
المسؤولية، رفعنا دعوى على مغترب، اليوم لم نعد نقبل من 
إلى  الحجر  سنرفع  أيام،  ثالثة  نفسه  يحجر  ان  شخص  أي 
الغرامة،  ورفع  المخالف  توقيف  على  سنعمل  أيام،  خمسة 
كانت الغرامة من خمسة ماليين إلى عشرين مليون، االرتكاب 

اليوم يقدره القاضي«.
اعتبارات  أي  أمام  لسنا  نحن  ينته،  لم  »كورونا  وتابع: 
سياسية، نحن أمام قرارات نابعة من أعداد اإلصابات، وهي 
تتحدث  التي  وهي  والملفات،  واألرقام  المعطيات  وفق  تأتي 
محافظة،  أي  أو  بلدة  أي  سكروا  أو  اعزلوا  أو  اقفلوا  وتقول، 
وسنقفل بعض المناطق التي سجل فيها أعلى نسبة إصابات 
بالمنازل،  وااللــتــزام  صحية  ــوارئ  ط حالة  فيها  وسنعمل 
السياسة،  عن  بعيداً  المناطق  بعض  إقفال  على  وسنعمل 
الطرقات  على  ويتحركون  منازلهم  من  سيخرجون  والذين 

نقول لهم صحتكم أولوية«.
لإلقفال  تتجه  اليوم  الصحة  وزارة  »مسؤولية  أن  وأعلن 
للتجديد،  قابلة  أيام  عشرة  الي  أيام  خمسة  من  سيمتد  الذي 

والتمديد  اإلصابات  وأعــداد  االلتزام  وفق  النتائج  وستكون 
وسيكون هناك تسكير مؤقت قبل االقفال العام«.

وأوضح رداً على سؤال حول مختبر مستشفى زحلة، »أنه 
محض  وهذا  المختبر،  في  وقانونية  تقنية  مشكلة  حصلت 
قضائي وقانوني، أما إدارياً فسنتساعد لتأمين طبيب مختص 

ألننا بحاجة لهذا الطبيب«.
توصية  »سأرفع  اإلقــفــال،  بشأن  ســؤال  على  رداً  وختم 
باإلقفال خمسة أيام قابلة للتجديد عشرة أيام، ثم خمسة عشر 
يوماً، وأنا سأطالب باإلقفال خمسة عشر يوماً مع االستثناء 
بإزالة  يساعدون  الذين  االجتماعيين،  والنشطاء  للجمعيات 
الركام، لن نمنع أحداً من التوّجه إلى العاصمة لمساعدة أهلنا 

ورفع الضيم عنهم«.
إلى  إنسان  من  ينتقل  ال  كورونا  »فيروس  أن  حسن  وأكد 
آخر في حالتي التزام ارتداء الكمامات والحرص على التباعد 

االجتماعي لمسافة آمنة«.
أّنه  الجامعي فراس األبيض  أّكد مدير مستشفى الحريري 
الوقت  في  بــارًزا  موضوًعا  ليس  »كورونا  أّن  فيه  شك  ال  مما 
لاللتقاء،  الناس  يحتاج  الوقت،  هذا  وفي  لبنان.  في  الحالي 
يكون  قد  حالياً  كورونا  الفيروس  لكن  جماعي.  لعناق  وربما 
اليومية  الحاالت  عدد  ان  ننتبه  ان  علينا  أنه  اال  لذلك،  عائقاً 

يستمر في تسجيل أرقام قياسية جديدة«.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أّن نتائج فحوصات 
الـ PCR للرحالت المقبلة إلى بيروت والتي أُجريت في المطار 

بتاريخ 7 آب 2020، جاءت كلّها سلبّية.
في  كــورونــا  بفيروس  جديدة  إصــابــات   3 تسجيل  وتــم 
بشري، على أن تقوم إدارة مستشفى بشري الحكومي بتتبع 
صباح  من  اعتباراً   PCR فحوصات  إجراء  عبر  المخالطين 

اليوم.
وأعلنت بلدية عبا في النبطية في بيان انه أجري فحص الـ 
pcr  لمخالطين ألحد المصابين، حيث أتت النتائج جميعها 
حتى  المنزلي  الحجر  ملتزماً  الجميع  سيبقى  وعليه  سلبية. 

يوم الجمعة المقبل.
محافظة  في  الكوارث  إدارة  لغرفة  اليومي  التقرير  وأعلن 
المستجّد  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  تسجيل  عكار، 
المصابين  عدد  رفع  الذي  األمر  الغربي،  تلعباس  بلدة  في 

المسجلين منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم الى 133 حالة.
الحاالت اإليجابية قيد المعالجة: 40

حاالت الشفاء: 93
أما حاالت الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 

110 حاالت.

الوطن4

كورونا... ت�سجيل 294 �إ�صابة جديدة وحالتي وفاة

ووزير �ل�سحة: ذ�هبون لإقفال �لبلد بد�ئرة �أو�سع

التحّرك العربّي والأوروبي لنجدة لبنان م�صتمّر.. وطائرات الإغاثة ت�صل تباعًا 

فيروزنيا: �لم�ساعد�ت �لإير�نّية لن تقت�سر على �لجانب �لإن�سانّي

يواصل العالم تحّركه لنجدة لبنان بعد انفجار العنبر 
اإلغاثة  طائرات  تصل  حيث  بيروت،  مرفأ  في   12 رقم 
الشعب  لمساعدة  بيروت  مطار  إلى  تباعاً  عدة  دول  من 

اللبنانّي.
مساهمتها  المكسيك  حكومة  أعلنت  السياق،  وفــي 
الدولية  اإلنسانية  االستجابة  إطار  في  دوالر  ألف  بمئة 
الوطني  الــصــنــدوق  مــن  ــوارد  ــم ال وستستمد  الــطــارئــة 
للتعاون اإلنمائي الدولي )Foncid( -صندوق المعونة 
اإلنمائي  للتعاون  المكسيكية  للوكالة  التابع  اإلنسانية 

.)AMEXCID(   الدولي
مساعدات  إرســال  بيروت  في  فرنسا  سفارة  واعلنت 
مرفأ  في  آب  من  الرابع  انفجار  بعد  لبنان  إلى  فرنسية 
من  طاقاتها  كل  حشدت  باريس  ان  الى  الفتة  بيروت، 
»تتوالى  البيان  وتابع  واللبنانيين.  لبنان  مساعدة  أجل 
من  النهار  هذا  حتى  لبنان  على  الفرنسية  المساعدات 
دون أي عائق وتّم إنشاء جسر جوي حقيقي بين البلدين 
لبنان«،  إلى  يومياً  األقل  على  فرنسية  طائرة  وصول  مع 
لبنان  حاجات  إلى  صاغية  ستبقى  فرنسا  ان  الى  الفتاً 

وستواصل تقديم المساعدات الضرورية للبنانيين.
بيروت،  في  الدولي  الحريري  رفيق  مطار  الى  وصلت 
المواد  من  أطنان  متنهما  وعلى  كويتيتان  طائرتان 
بدأت  التي  المساعدات  إطار  في  والتموينّية،  الغذائّية 
الكويت بإرسالها الى لبنان ومساندته في الظروف التي 

يمّر بها جراء االنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.
الكويتّية  المساعدات  طائرات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
استقبال  في  وكان  لبنان،  الى  بالوصول  يومياً  مستمرة 
الطائرتين على أرض المطار المستشار عبد الله الشاهين 
على رأس وفد من السفارة الكويتية في لبنان وطاقم من 

الهالل األحمر الكويتي.
فيروزنيا،  جــالل  محمد  االيــرانــي  السفير  وتفقد 
اللبنانية  الجامعة  في  اإليراني  الميداني  المستشفى 
من  كهبة  المقدمة  االنسانية  والمساعدات  الحدث،  في 
انفجار  جراء  لبنان،  الى  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 

مرفأ بيروت.
بعد الجولة واالطالع على سير العمل في المستشفى 
إلى  إضافة  الحديثة،  المعدات  بكل  المجّهز  الميداني 
غرفة للعمليات، تحدث السفير االيراني، مؤكداً أن »دعم 
ليس  سيستمر،  للبنان  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
أدوية  من  االنسانية  المساعدات  تقديم  خالل  من  فقط 
اإلعمار  إعادة  سيشمل  أيضاً  بل  غذائية،  ومواد  وطبابة 
في المرفأ والمباني المتضررة وكل ما يمكن تقديمه لدعم 

الشعب والحكومة في لبنان«.

من  جـــزءاً  »تعتبر  المساعدات  هــذه  أن  الــى  ولفت 
قدمتها  التي  المتنوعة  واإلنسانية  األخوية  المساعدات 
الشقيق  لبنان  إلــى  االيــرانــيــة  االسالمية  الجمهورية 
من  المقدار  بهذا  نكتفي  لن  ونحن  المرحلة،  هــذه  في 
والعملي  القلبي  تضامننا  عن  تعبير  بل  المساعدات، 
من  المزيد  الرسال  مستعدون  نحن  الشقيق،  لبنان  مع 
طائرات  أربــع  هناك  اآلن  وحتى  األخوية،  المساعدات 
إلى  المساعدات االنسانية قد وصلت بالفعل  ايرانية من 
األراضي اللبنانية، وهناك المزيد من طائرات المساعدات 
في طريقها للوصول إلى لبنان الشقيق، ونحن لن نكتفي 
بهذا القدر من المساعدات األخوية المقدمة حتى اآلن، في 
مجال المواد الغذائية والمساعدات الطبية، بل نطمح من 
إلى  لبنان  في  المعنيين  المسؤولين  مع  التعاون  خالل 
الحيوية  المجاالت  في  المساعدات  تقديم  في  المساهمة 
اليها في هذه  الحاجة  لبنان بأمس  التي يعتبر  األخرى، 

المرحلة«.
المقبلة  القليلة  األيام  تثبت  »سوف  فيروزنيا:  وختم 
الجمهورية  ــوف  وق عــن  المقبلة،  القليلة  واألســابــيــع 
الجمهورية  جانب  إلى  وقالبا  قلبا  اإليرانية  اإلسالمية 
والمؤازرة  المساعدة  يد  مد  خالل  من  الشقيقة،  اللبنانية 
في مجال إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية ومرفأ بيروت 

واألبنية السكنية والمؤسسات الحكومية التي تضررت، 
الهائل الذي  وأصيبت بخسائر فادحة من جراء االنفجار 

حدث لألسف الشديد في بيروت«.
وصلت الى بيروت طائرة أرمنية من أصل 3 ، لمساعدة 

الشعب اللبناني، وتحمل على متنها مساعدات طبية.
مطار  الى  كازاخستانية  مساعدات  طائرة  ووصلت 
أربع  متنها  وعلى  بيروت،   - الدولي  الحريري  رفيق 
ممرضات  وأربــع  طبيبين  طاقم  كل  يضم  طبية،  طواقم 
العميد  الجيش  قيادة  ممثل  حضور  في  وذلك  ومترجماً، 
مراسم  من  الديراني  علي  والدبلوماسي  كرم  أبي  الياس 
في  الشحن  مبنى  الى  وصلت  كذلك  الخارجية.  وزارة 
طبية  بمساعدات  محملة  أردنية  شحن  طائرة  المطار، 

ومواد غذائية.
محملتان  رومانيتان  طائرتان  المطار  الى  وصلت  كما 
الديراني،  الى  استقبالهما،  في  وكان  طبية،  بمساعدات 
السفير الروماني فيكتور ميرسيا. كذلك حطت في المطار 

طائرة مساعدات فرنسية.
»في  أنه  بالغ،  في  المغربية،  المملكة  سفارة  وأكدت 
لتقديم  بلبنان  المغرب  يربط  الذي  الجوي  الجسر  إطار 
فقد  الشقيق،  اللبناني  للشعب  اإلنسانية  المساعدات 
الى  المساعدات  بهذه  المحّملة  الطائرات  عــدد  وصــل 

المساعدات  حجم  بلغ  فقد  طائرة.  عشرة  سبع  لبنان، 
األساسية  الغذائية  المواد  من  طن   300 ثالثمئة  حوالي 
الطبية  والتجهيزات  المواد  من  أطنان   )10( وعشرة 
تستعمل  التي  اللوجستية  المعدات  من  أطنان  وعشرة 
الخاصة  الطبية  المعدات  من  طناً  عشر  وأحد  اإليواء  في 

حصرياً بعالج كوفيد 19.
بصدد  هو  الذي  الميداني  المستشفى  عن  فضالً  هذا 
في  اللبنانيين  المصابين  استقبال  في  للشروع  اإلعــداد 

االنفجار، قصد العالج.
ظروف  في  بالمطار  المساعدات  تسليم  عملية  وتمّر 
المغربية  المملكة  سفير  من  كل  مراسمها  يحضر  أخوّية 
الحكوميين  المسؤولين  وبعض  كرين  محمد  بلبنان 
الخارجية  ووزارة  الصحة  وزارة  مــن  اللبنانيين 

والمغتربين«.
حاملة  الــمــطــار،  ــى  ال بنغالية  طــائــرة  وصــلــت   كما 
صيانة  فريق  متنها  وعلى  وغذائية،  طبية  مساعدات 
مرفأ  في  المتضّررة  البنغالية  للكتيبة  التابعة  للباخرة 

بيروت.
واحدة  المغرب،  من  آتية  طائرات   3 وصلت  وكانت 
صربية، وأخرى تركية، محملة بمساعدات ومعدات طبية 
في إطار الجسر الجوي لمساعدة لبنان، جراء انفجار مرفأ 

والتنسيق  التعاون  وكالة  من  مشترك  وفد  وزار  بيروت. 
في تركيا )TIKA( برئاسة مدير منطقة الشرق األوسط 
مدينة  في  التركي  المستشفى  قرقماز،  بيلنت  وأفريقيا 
محمد  صيدا  بلدية  رئيس  استقبالهم  في  وكان  صيدا، 

السعودي ومدير المستشفى الدكتور غسان دغمان.
وقد جال الوفد في أقسام المستشفى، حيث انضم إلى 
حسن  حمد  الدكتور  العامة  الصحة  وزير  ممثال  الجولة 
حسين  الدكتور  الصحة  وزارة  في  القانوني  المستشار 

محيدلي، والمستشار الطبي الدكتور محمد حيدر.
خصص  االجتماعات،  قاعة  في  مشترك  لقاء  عقد  ثم 
لبحث خطوات تسريع االفتتاح، وكان توافق على أهمية 

هذه الخطوة وعلى أن تكون في وقت قريب.
برفقة  الجابر  جابر  حسن  محمد  قطر  سفير  وجــال 
الروم،  مستشفى  باحة  في  السفارة  في  الدبلوماسيين 
حيث يتم إنشاء وتجهيز المستشفى الميداني المقّدم من 
دولة قطر للبنان. وتفقد أعمال التجهيز التي يشرف عليها 
ميدانياً فريق متخصص تابع للجيش القطري، بالتعاون 
السفير  استقبال  في  .وكان  اللبناني  الجيش  قيادة  مع 
والتقني  الطبي  الفريق  التفقدية  زيارته  خالل  الجابر 
في  ومسؤولون  اللبناني  الجيش  من  وضباط  القطري 

مستشفى الروم.
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محّولتين  قمح  باخرتي  أول  الجديد،  صيدا  مرفأ  الى  وصلت 
التي  المرافئ  التكامل بين  إطار خطة  المدّمر في  من مرفأ بيروت 
كارثة  بعد  التجارية  المالحة  حركة  انتظام  لتأمين  وضعها  تم 
ترفع  التي    AGNES األولــى  الباخرة  العاصمة،  مرفأ  انفجار 
طن   4000 الروسي قادمة من تنزانيا وعلى متنها حوالى  العلم 
من القمح، الباخرة الثانية RAMA  التي ترفع العلم هندوراس 
قادمة من كرواتيا وعلى متنها حوالى 7500 طن من القمح، حيث 
من المقرر أن يتم تفريغ حمولتي الباخرتين اليوم بإشراف رئاسة 
فحص  بعد  المختصة  واألمنية  الرسمية  والجهات  صيدا  مرفأ 
في  المختصة،  الجهات  قبل  من  متنهما  على  القمح  من  عّينات 
حضور وكيل الحمولتين ماهر الترياقي، ويشرف لوجستياً على 

عملية التفريغ المراقب البحري خالد الترياقي ومحمد بشاشة.
والصناعة  نجار  ميشال  والنقل  العامة  األشغال  وزيرا  وكان 
والجديد  القديم  صيدا  مرفأي  أيــام  قبل  تفقدا  الله،  حب  عماد 
التجارية  البواخر  من  قسم  الستقبال  جهوزيتهما  على  لإلطالع 
طرابلس  مرافئ  الى  تحويلها  وُيجرى  بيروت  مرفأ  الى  اآلتية 

وصيدا وصور.
وبحسب المدير العام للنقل عبد الحفيظ القيسي الذي شارك 
بين  التكامل  اعتماد  إطار  في  تأتي  الخطوة  هذه  فإن  الجولة  في 
المرافئ لمساعدة مرفأ بيروت في مواجهة هذه الكارثة، وإن هناك 
إجراءات استثنائية أقّرت بالنسبة الى المرافئ على صعيد تأمين 
كل التسهيالت اللوجستية التي تسرع من عملية استقبال وتفريغ 

اكبر عدد ممكن من البواخر.

اآلن  حتى  منه  أنجزت  الذي  الجديد  صيدا  مرفأ  ان  الى  إشارة 
حوض  في  الحجم  متوسطة  بواخر  حالياً  يستوعب  مرحلتان 
هناك  أن  علماً  متراً،   275 بطول  رصيف  وعلى  أمتار   10 بعمق 
فيها  العمل  استئناف  يرتبط  المرفأ  مشروع  من  ثالثة  مرحلة 
برصد االعتمادات الالزمة وهي ستتيح أرصفة جديدة ومساحات 

إضافية ومراكز لوجستية لخدمة البواخر.
أمتار،  الستة  مياهه  عمق  يتجاوز  ال  الذي  القديم  المرفأ  أما 

فيقتصر عمله على استقبال البواخر الصغيرة الحجم.
وعمال  موظفي  ونقابة  العام  العمالي  االتحاد  رئيس   وكانت 
متواصالً  وعمالً  مكثفة  جهوداً  بذل  األسمر  بشارة  بيروت  مرفأ 
ومديري  لطيف  توفيق  اإلدارة  مجلس  سر  أمين  مع  بالتنسيق 
ورؤساء المصالح في اإلدارة ومشغل محطة المستوعبات، بدعم 
المعنية،  واالدارات  االجهزة  مع  وبالتنسيق  الجيش  قيادة  من 
األولية  النتيجة  وأسفرت  المستوعبات.  محطة  تشغيل  العادة 
خدمة  الستكمال  عمالقتين،  رافعتين  تشغيل  عن  الجهود،  لهذه 

سفينة كانت موجودة على الرصيف 16 التابع للمحطة.
تدريجي  تشغيل  الى  وصــوالً  ستستمر  الجهود  هذه  أن  كما 
تسليم  وبالتالي  االسبوع،  هذا  من  اعتباراً  المستوعبات  لمحطة 
الغذائي  األمــن  تأمين  بهدف  أصحابها،  الى  والبضائع  السلع 

للمواطنين، حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المرفأ.
الستقبال  بديل  رصيف  لتأمين  حثيثة  اتصاالت  تجري  كما 
إدارة االهراء في  القمح، وتسليمها مباشرة بالتنسيق مع  بواخر 

مرفأ بيروت.

المؤسسات السياحّية
طلبت وزارة السياحة، في بيان »استكماالً للمسح الميداني الذي  تقوم به 
الوزارة، من المؤسسات السياحية المتضررة في مدينة بيروت جراء انفجار 
 ،mot.dte@gmail.com اإللكتروني   البريد  على  معها  التواصل  المرفأ، 
مؤسساتهم،  على  الواقعة  األضــرار  مسح  استمارة  على  الحصول  أجل  من 
للوزارة  ساخناً  خطاً  وأعلنت  الحالي«.   11 و   10 في  والثلثاء  االثنين  وذلك 

رقمه 1735 من أجل االستعالم.

الشؤون االجتماعّية تتابع جوالتها
الميدانية  تابعت فرق متخّصصة من وزارة الشؤون االجتماعية جوالتها 
بيروت،  مرفأ  انفجار  عن  الناجمة  والصحية  االجتماعية  األضــرار  لتقييم 
وتقدير الحاجات الملّحة للمتضررين من االنفجار، بمشاركة بعض الجمعيات 
الشريكة العاملة مع الوزارة في مجال الحماية والصحة. وتتابع الوزارة مع 
الجمعيات والمنظمات الدولية الشريكة توفير الدعم المتخصص للمتضررين 

وفقاً للحاجة.

إخراج الحاويات المألى بالبضائع 
شّدد رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق محمد شقير على »ضرورة 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلخراج الحاويات المألى بالبضائع والموجودة في 

باحات مرفأ بيروت ال سيما في محطة الحاويات وتسليمها الى أصحابها«.
وطالب في بيان كل الجهات الرسيمة المعنية بهذا الموضوع، »العمل فوراً 
وبشكل متناسق إلنجاز هذه العملية خالل أسبوع لتلبية احتياجات السوق 

الداخلية والمواطنين«.
وإذ كشف عن أن »قيمة البضائع الموجودة في هذه الحاويات تبلغ حوالى 
الى أن  المرفأ تشير  الواردة من  المعلومات  ان  الى  500 مليون دوالر، طمأن 

يحصل  لن  وبالتالي  سليمة،  الحاويات  هذه  في  الموجودة  البضائع  معظم 
نقص في اإلمدادات للسوق اللبنانية«.

مباٍن مهّددة باالنهيار في بيروت 
»محافظ   ، نــداء  في  المؤجرة،  واألبنية  العقارات  مالكي  نقابة  ناشدت 
في  للمباني  سريع  وعلمي  جدي  مسح  إجراء  عبود  مروان  القاضي  بيروت 
بيروت وتحديداً في منطقة األشرفية المنكوبة، حيث عشرات المباني المهّددة 
باالنهيار أصالً، وارتفعت حدة الخطر عليها بعد حصول االنفجار الكارثي في 

المرفأ«.
بيروت  العاصمة  في  المالكين  عن  فــوراً  المسؤولية  »رفــع  بـ  وطالبت 
ال  المالكون  دام  ما  حالها،  عن  النظر  بغض  المباني،  إخالء  إلى  والمبادرة 
إهمال  بفعل  الترميم  على  قادرين  غير  اليوم،  ولغاية  عاماً   40 منذ  يزالون 
إلى  ونظرا  الترميم،  على  القدرة  وإعطائهم  إنصافهم  عن  وتقاعسها  الدولة 
الكتاب  هذا  ونعتبر  القاهرة،  القوة  شروط  فيه  تتوافر  الكارثي  االنفجار  أن 
بمثابة إخبار ورفع مسؤولية عن أي كارثة قد تحصل، وتصيب المالكين أو 

المستأجرين«.
قنابل  إلى  اليوم  وتحولت  سنوات،  منذ  باالنهيار  مهددة  أبنيتنا  وقالت: 
استغالل  ومنع  المباني،  هذه  إخالء  بوجوب  استغاثة  نداء  إنه  موقوتة. 
الموقف،  استغالل  يحاولون  وغيرهم.  وتجار  سماسرة  من  الموضوع 
لمضاعفة المأساة في حقنا وإرغامنا على البيع، بحجة إنقاذنا من المأساة، 

وإنقاذ المستأجرين الذين نتشارك وإياهم هذه المصيبة المستجدة«.
ودعت كل المالكين إلى »توثيق األضرار وأكالفها قبل مباشرة اإلصالح، ثم 
إبالغ بلدية بيروت والمحافظة بالمباني المهددة باالنهيار، ورفع المسؤولية 
المعرضة  المباني  إخالء  إلى  واضح  خطي  كتاب  في  البلدية  ودعوة  عنهم، 
األحياء  مختاري  عبر  لإلغاثة  العليا  الهيئة  استمارة  وملء  االنهيار،  لخطر 

والمناطق، ليصار في ما بعد إلى تعويضهم«.

مرفاأ �سيد� ��ستقبل �أول باخرَتْي

قمح محّملتين بـ11500 طن

�نفجار �لمرفاأ... م�سح �لأ�سر�ر م�ستمّر

سفير قطر تفقد أعمال تجهيز المستشفى الميداني في باحة مستشفى الرومالسفير االيراني خالل تفقده  المستشفى الميداني اإليراني في الجامعة اللبنانية



5 øWƒdG

WK��L�« sOD�K�
 sO�d�GL�«Ë WO�—U��« …—«“Ë X�«œ√  ˝
  ULEM�  d�UM�  Â«b�≈   «—U�F�«  Òb�Q�
 w�  …e�dL�L�«  WO�U�—ù«  sOM�u��L�«
 WL�UNL�  ¨å—UN���ò  »U???�—ù«  …—R??�
 ¡UI�≈Ë sOOMOD�KH�« sOM�«uL�«  U��d�
 sO� q�«u�« o�dD�« w� UNOK� …—U���«
 W�U�≈  v�«  Èœ√  U�  ¨WOKOIK�Ë  fK�U�

ÆÕËd�� s�«u�
 —b�  ÊUO�  w??�  WO�—U��«  X??�U??�Ë
 »U�—ù«  qD�  b�b�  s�ò  ¨f�√  ¨UNM�
 q�«uO� å—UN���ò s� t�√d� ÍœuNO�«
 vK�  W�dBMF�«  W�“«eH��ô«  t�«¡«b��«
 …UO�  œÒbN�Ë  ¨sOOMOD�KH�«  sOM�«uL�«

ÆåW�UF�«  U�dD�« vK� …—UL�«
 WÒO�uONB�« W�uJ��« …—«“u�« XKL�Ë
 u�UOM��  sO�UOM�  U??N??z«—“Ë  f??O??z—Ë
 «c�  s�  …d�U�L�«Ë  WK�UJ�«  WO�ËR�L�«
 rz«d��«Ë  U�UN��ô« s� ÁdO�Ë ¡«b��ô«
 sOM�u��L�«  UOAOKO� UN�—UL� w��«
 »UC�Ë ‰ö� vK� …dA�ML�«  W�K�L�«
 ”—UL� w��«Ë ¨WK��L�« WO�dG�« WHC�«
 sOOMOD�KH�«  sOM�«uL�«  b{  UN�U�—≈
 rN�UJK�L�Ë  rN�U�Ë—e�Ë  r??N??{—√Ë
  «u�  W�UL��  rN�U��d�Ë  rN�“UM�Ë

Æ‰ö��ô«
 ¨WO�UL��ô« WOLM��« U�—«“Ë XIK�√  ˝
 W�UI�Ë  ¨W�UF�«  W�UOM�«Ë  ¨Âö???�ô«Ë
 W�UL� ·d� ‚U�O� ¨f�√ ¨sOO�U�B�«
 ·œUN�«  ¨w�ö�ù«  „UN��ô«  s�  ‰UH�_«
 WHK��L�«  Âö??�ô«  qzU�Ë  WO�u�  v??�≈
 U�  q??�  s??�  t��UL�Ë  ¨qHD�«  ‚uI��

ÆUNJN�M� Ë√ t�uI� s� hI�M�
 WO�UL��ô«  WOLM��«  d???�“Ë  ‰U???�Ë
 ÊuJ�  Ê√  v�≈  lKD��  ∫w�ôb��  bL�√
 W�“ö�«   «Ëœ_«  Èb??�≈  ‚U�OL�«  «c??�
 qzU�Ë  ‰ö�  s�  qHD�«   «—b�  d�uD��
 W�UL�  q??�√  s??�  ¨WHK��L�«  Âö???�ô«
 s�  ÎU�öD�«  ¨t�«–  s�  dO�F�K�Ë  qHD�«
 sOD�K�  ‰UH�√  W�UL�  w�  UM�O�ËR��

ÆgOLN��«Ë nMF�« s�
 WO�u�  w??�  ‚U�OL�«  WOL�√  b???�√Ë
 sO�«uI�«  o�Ë  qHD�«  o��  sOO�U�B�«
 oO�«uL�« p�c�Ë ¨WOMOD�KH�« WLE�_«Ë
 U�UCI� WO�ö�ô« W�O��« wM��Ë ¨WO�Ëb�«
 W�U{≈  ¨W??O??�ö??�ù«  t??�??�«d??�Ë  qHD�«
 WO�u�UI�«Ë  W??�—«œù«   «¡«d??�ù«  –U��ô
 ÁU�� Âö�ô« …—«“ËË W�UF�« W�UOM�« s�
 Í√ o� pN�M� w�U�� Ë√ W��R� Í«

ÆqH�

ÂUA�«
 w�U�uK��«  ÊuO��U�  l�u�  b??�√  ˝
 W�—u�  s�  ¡«e�_  w�d��«  ‰ö��ô«  Ê√
 tL�œ  w??�d??�??�«  ÂU??E??M??�«  W??K??�«u??�Ë
 o�Ë  WL�d�  Êö�L�  UNO�  sOO�U�—û�
 XL�  Ê√  vK�  Î«œbA�  ¨w�Ëb�«  Êu�UI�«
 `{«Ë  qO�œ  d�_«  «c�  s�  »dG�«  ‰Ëœ
 W??O??�«Ëœ“«  W�UO�  UN��—UL�  vK�

ÆdO�UFL�«
 w�d��«  ÂUEM�«  Ê√  v�≈  l�uL�«  tÒ��Ë
 qJA�  pN�M�Ë  w�Ëb�«  Êu�UI�«  ‚d��
 r�œ  q�«u�Ë  wA�u�  ‚UH�«  `??{«Ë
 w�  W??O??�U??�—ù«   ULOEM��«  `OK��Ë

ÆV�œ≈
 WOJOA��« WO�U�B�«  b�√ UN�N� s�
 w�d��«  ÂUEM�«  Ê√  U�uKO�u�  U�O�—U�
 WO�U�—ù«   U�uL�L�«  r??�b??�  Âu??I??�
 œU��ô«  “«e��«Ë  W�—u�  w�  W�dD�L�«Ë
 ÎUC�√  ÂuI�  t�√  v�≈  …dOA�  ¨w??�Ë—Ë_«

Æn�J� qJA� tOM�«u� ‚uI� „UN��U�
 ÂUEM�«  Ê√  v??�≈  U�uKO�u�  X�H�Ë
 åg�«œò  wO�U�—≈  l�  ÊËUF��  w�d��«
 UO�O�Ë  W�—u�  b{  ÎU�d�  Êü«  sA�Ë
 WO�U�u�  —e�  vK�  ¡öO��ôU�  œbN�Ë
 t�L�  q�«u�  »dG�«  ÊS�  ¨p??�–  l�Ë

Æp�– s�

‚«dF�«
 ¨nOB�  WO�U�  W�zUM�«  X??�U??�  ˝
 sO��  œ«R�  WO�—U��«  d�“Ë  Ê≈  ¨f�√
 s�  d��√  X�uJ�«  `�UB�  s�  l??�«œò
 Í—«“u???�«  ŸU??L??�??�ô«  w??�  åsOO��uJ�«
 w�  WO��uJ�«  WO�«dF�«  WM�K�  dO�_«
 ¨w{UL�«  “uL�  s�  s�dAF�«Ë  l�U��«
 ŸËdA�  Õd??�  r??�  U�bM�  ÎU�uB�Ë
 ÎWO�«œ  ¨X??�u??J??�«  l??�  wJJ��«  j??�d??�«
 v�≈  wL�UJ�«  vHDB�  ¡«—“u??�«  fOz—

ÆsO�� åW��U��Ë W�¡U��ò
 ŸËdA�ò Ê√ ¨ÊUO� w� nOB�  d�–Ë
 W�U�L�  u�  X�uJ�«  l�  wJJ��«  j�d�«
 ŸËdA�  vK�  WL�d�«  W�U�—  ‚ö�≈

ÆådO�J�« ËUH�« ¡UMO�

Êœ—_«
 ÊU??L??� ‚d???� W??O??F??L??�  b????�√   ˝
  U�UMB�« ŸUD�  U��M� Ê√ WO�UMB�«
 WO�U�  …œu��  l�L��  w�œ—ô«  WOz«cG�«
 WOL�UF�«   U��ML�«  nK���  f�UM�Ë
 WFL��  vE��Ë  dF��«Ë  …œu??�??�U??�

ÆWO�—U��« ‚«u�_« w� …eOL�
 l�UBL�«  U��M� Ê≈ WOFL��« X�U�Ë
 W�U�d�  lC��  W??O??z«c??G??�«  WOK�L�«
 WOMFL�«  WOK�L�«   U��RL�«  nK���
 fO�UI�Ë   UH�«u�Ë  ¡«ËœË  ¡«c�  s�
  U�bK��«Ë  ÊUL�  W�U�√Ë  W��  …—«“ËË
 ÊULC� …œÒbA� WO�U�—  «¡«d�S� dL�Ë

Æ¡«cG�« W�ö�
 WÒOz«cG�«  U��ML�« l�UB� Ê√ XMÒO�Ë
 …œu��«Ë  W�ö��«  dO�UF�  vK�√  o�D�
 ÎUOK�� pKN��L�« WI� V�� X�UD��«Ë

ÆÎUO�—U�Ë

X�uJ�«
 ÊU{Ëd�« b�U� …—U���« d�“Ë Òb�√ ˝
 b�b��« ”ö�ù« Êu�UI� Î «e�u� ÎUB�K�

ÆtOK� Ÿö�ô« »«uMK� vM��O�
 ·«b??�√  r??�√  Ê√  h�KL�«  w�  ¡U??�Ë
 bz«u�  rOEM�  w�  w�uJ��«  ŸËdAL�«
 s�  d??�??�_«  —b??I??�«  qOB��Ë  sOMz«b�«
 w�  U�OKH��« ‰bF� Ê≈ YO� ¨rN�«u�√
 qOB���«Ë  «uM� 4.2 ?� —bI� X�uJ�«

Æs�b�« s� W�L�« w� 32 u�

WK��L�« sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

Twelfth year / Monday / 10  August 2020 / Issue No. 3301
3301  œb??F�«  Ø  2020  »¬  10  Ø  5M�ô«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 UOAOKO� sO� ‚UH�ô« Ê√ WO�Ëd�« WO�—U��« …—«“Ë  b�√
 ‰ULJ��«  Í—u��«  jHM�«  W�d��  WO�dO�√  W�d�Ë  åb��ò
 W�—u� …œUO�Ë w�Ëb�« Êu�UI�« b�«u� sDM�«Ë  U�UN��ô

ÆUNO{«—√ vK�
 UNF�u�  v??K??�  d??A??�  ÊU??O??�  w??�  W??O??�—U??�??�«   —U????�√Ë
 v�≈  W�U{ùU�  Âe�F�  w�dO�_«  V�U��«  Ê√  v�≈  w�Ëd�J�ô«
 d�dJ��  sO�KIM��  sO�UHB�  r�bI�ò  ‚UH�ô«  d�√  sL{  p�–
 WDO�L�«  W�O��«  —«d{√  nOH���  ÊuL�e�  UL�  p�–Ë  jHM�«

Æåt�UI�A�Ë jHM�« »Òd�� V���
  U�UN��« s� —Ëb� ÂöJ�« Ê√ bI�F�ò UM�√ ÊUO��« ·U{√Ë
 Êu�UI�«Ë  w�Ëb�«  Êu�UI�«  b�«uI�  sDM�«Ë  q��  s�  …—dJ��
 d��_«Ë ÆÆ WK��� W�Ëœ UNH�u� UN�U�«e��«Ë w�U��ù« w�Ëb�«
 U�—U�N��« s� b�b� s� d�F� WO�dO�_« …—«œù« ÊS� p�– s�
 WOFL��«Ë  s�_«  fK��   «—«d??�Ë  …b��L�«  r�_«  ‚U�OL�
 X�U��«  Â«d��ô«  vK�  hM�  w��«  …b��L�«  r�ú�  WO�uLF�«
 WLEM�  w�  uCF�«  W�—u��«  WO�dF�«  W�—uNL��«  …œUO��

ÆåUNO{«—√ W�ö�Ë …b�ËË UN�öI��«Ë …b��L�« r�_«
 rN�ö��« vK� ÊËdB�I� ô sOO�dO�_«ò Ê√ ÊUO��« l�U�Ë
 w�  ÎUC�√  Êu�—UA�  q�  W�—u�  w�  o�UML�  w�dA�«  dO�
 Ê√  ÎULK�  ¨UN�  …d�U�L�«Ë  WOFO�D�«  U�œ—«u�  VN�Ë  W�d�
 Ê√  v�≈  ÎU��ô  ¨åt��d�  Í—u��«  VFAK�  pK�  œ—«uL�«  Ác�
  U�uIFK�  Í—Ëb�«  b�bA��«  WOHK�  vK�  Íd��ò  tK�  p�–
 s�ô« fK�� dN� ¡«—Ë s� ÎU�UH��« …c��L�« V�U��« W�œU�√

 o�UM�  WO{«dF��«  …—uB�  UNM�  vM����  w��«Ë  w�Ëb�«
 ·ËdFL�«  s�Ë  ÆÆW�—u��«  W�uJ��«  …dDO�  X��  lI�  ô
 ¡U�dNJ�«Ë  œu�u�U�  sO�—u��«  b�Ëe�  q�dF�   U�uIF�«  Ê√
 ‰u�Ë lML� UN�√ s� pO�U� W�UD�« œ—«u� w� Î «e�� oK��Ë
 ·Ëd�  w�  ÎU�uO�  WLNL�«  WO�D�«   «eON���«Ë  W??�Ëœ_«

ÆåU�Ë—u� W�zU�
 Ãd����  w��«  jHM�«   UI�A�ò  Ê√  ÊUO��«  `??{Ë√Ë
 UN�  —U��ô«  s�  …œ—«u�«  ‰u�b�«Ë   «dH�«  ‚d�  WIDM�  w�
 WIDML�«  Ác�  ÊUJ�  v�≈  Î «b�√  V�c�  ô  WÒO�d�  dO�  …—uB�
  öOK���«  e�«d�Ë  Âö??�ô«  qzU�Ë  dAM�  UL�  ÆÆW�—u��«
 b{ „UM� sOM�«uL�«  U�U���« s�  U�uKF� Â«Ëb�« vK�
 UOAOKO�  n�F�Ë  …b��L�«   U�ôuK�  w�d�ö�«  œu�u�«
 w�Ë  sOO�bL�«  ÊUJ��«  …UO�  ·ËdE�  vMF�  ô  w��«  ©b��®
 W�uI�  v�≈  w�«d�«  …b��L�«   U�ôu�«  j�  ÊS�  t�«–  X�u�«
 …—U���«  vK�  dB�I�  ô  WFMDB�  …—uB�  UOAOKOL�«  Ác�
 vK� WG�U� Î «—UD�√ ÎUC�√  oK�� q� V��� wK�«b�«  d�u��«

ÆåsOOLOK�ù« —«dI��ô«Ë s�_«
 ÁU��  s�dO�J�«  UNH�√Ë  UO�Ë—  oK�  s�  ÊUO��«  dÒ��Ë
 œ— œu�Ë Âb� p�c�Ë ¨WC�UM�L�«Ë WOH�F��«  ‰UL�_« Ác�

ÆUN�U�� WO�Ëb�« …d�_« q�� s� Â“ö�« qFH�«
 sO�  l�uL�«  ‚UH�ô«   «—U�F�«  b�Q�  W�—u�  X??�«œ√Ë
 jHM�«  W�d��  WO�dO�√  jH�  W??�d??�Ë  åb??�??�ò  UOAOKO�
 ÎUO�u�U�  d�√  ôË  ÎUO�ôË  Îö�U�  Ád��F�  UN�√  …b�R�  ¨Í—u��«

Æt�
 ‰ö��ô«  gO�  tO�  q�«u�  Íc�«  X�u�«  w�Ë  ¨p�–  v�≈
 ¨w�«u��«  vK�  l�«d�«  ÂuOK�  ¨t�  WKOL�  UOAOKO�Ë  w�dO�_«
  «d�UE�  X??�d??�  w??�??�«  Èd??I??�«Ë   «b??K??�??�«  UL�—UB�
 ¨W�—u� ‚d� ‰UL� —Ëe�« d�œ n�— w� UL�b{ WO�U���«
 ·ËU��  j�Ë  ¨ «bK��«  q�«b�Ë  Ã—U�L�  q�U�  ‚ö�≈  l�

ÆW�dJ�� WOKL� s�
 UOAOKOL� WF�U�  UO�¬  q�— ·«bN��« r� ¨X�u�«  «c� w�
 vK�  ¨f�√  WO�dO�_«  ‰ö��ô«   «u�  s�  W�u�bL�«  åb��ò
 WJ���«  »uM�  Íœ«bA�«  WM�b�  sO�  WK�«u�«  o�dD�«

Æw�dA�« w�uM��« —Ëe�« d�œ n�d� wDHM�« dLF�« qI�Ë
  UO�¬  q??�—ò  Ê√  U�U�  q�«dL�  WOK�√  —œUB�   d??�–Ë
 o�dD�«  vK�  dO��  X�U�  ©b��®  UOAOKOL�  WF�U�  W�dJ��
 w�uM��« WJ���« n�— vB�√ Íœ«bA�« WM�b� sO� WK�«u�«
 w�dA�«  w�uM��«  —Ëe�«  d�œ  n�—  w�  wDHM�«  dLF�«  qI�Ë

ÆåtM�  UO�¬ 4 dO�b�Ë sO�uN�� q�� s� t�«bN��« r�
 WK�«u��  WO�F�   «d�UE�  —Ëe??�«  d??�œ  n??�—  bNA�Ë
 s�  W�u�bL�«  åb??�??�ò  UOAOKO�  ÊU??F??�≈  vK�  ÎU�U���«
 s�  œb�  —UB�Ë  w�U�_U�  qOJM��«  w�  w�dO�_«  ‰ö��ô«
 UN�«bN��«Ë  ÊU�A�«   «dA�  ·UD��«Ë   «bK��«Ë  ÈdI�«
 WIDM�   «Ëd�Ë   «—bI�  W�d�Ë  dzUAF�«  ŒuO�Ë  ¡UN�Ë

Æ…d�e��«
 WE�U��  w�  qO�A�«  WM�b�  w�  WÒOK�√  —œUB�  X�U�Ë
 Êu{dH�  åb��ò  w�K��Ë  w�dO�_«  ‰ö��ô«  Ê≈  WJ���«
 Z�«u��«Ë ÊU��–  «bK�Ë qO�A�« WM�b� vK� ÎUI�U� Î«—UB�
 W�d�� q�U� ‚ö�≈ l� —Ëe�« d�œ WE�U�� w�d� W�UOD�«Ë
 ¨w�«u��«  vK�  l�«d�«  ÂuOK�  p�–Ë  ¨UNO�≈  ‰u�b�«Ë  ÃËd��«
 w�d��«Ë  Òw�ËdL�«  Ê«dODK�  ÒdL���Ë  nO��  oOK��  l�

ÆWIDML�« ¡UL� w� w�dO�_«
  «e�eF�  ¨WIDMLK�  …d�U�L�«   «u??I??�«  X�bI��«Ë

 WJ���« WE�U�� s� WO{UL�«  ÂU�_«  ‰ö� …dO�� W�dJ��
 ¨WIDML�«  jO��  w??�  …b??�  Èd??�  q??�«œ  e??�«u??�   d??A??�Ë
  «d�UEL�«  b�UB�  o�uD��  …dDO�K�  UNM�  W�ËU��  w�
 s�  WO�dO�_«   «u???�Ë  U�œdD�  W��UDL�«  WO�U���ô«
 w��«  ‰UO��ô«   UOKL�  w�J�d�  s�  nAJ�U�Ë  ¨WIDML�«

ÆWO�dF�« dzUAF�« ¡UN�ËË ŒuO� s� Î«œb� X�U�
 ÂU���«   ôËU��  lOL�ò  Ê√  W�dzUA�  —œUB�   b�√Ë
  «d�UEL�«Ë ÃU���ô« d�UE� ·UI�≈ Ë√ …—u�cL�« o�UML�«
 W�O��  p�–Ë  ¨Êü«  v��  qAH�U�  UNFOL�   ¡U�  WO�FA�«
 w�K�� ÃËd�Ë w�dO�_« ‰ö��ô« œd� vK� ÊUJ��« —«d�≈

ÆåwzUN� qJA� WIDML�« s� t� w�«uL�« åb��ò rOEM�
 ¨ «bOJF�« WKO�� s� ÊU�A�« s� Î «œb� Ê√ —œUBL�« XMÒO�Ë
  «—U�ù«Ë …—U���U� WÒO�Ozd�«  U�dD�« X���« d�� «uFD�

ÆWKF�AL�«
 WO�FA�«   U�U���ô«  o�uD��  tM�  W�ËU��  w??�Ë
 w�dO�_«  gO��«  bI�  ¨b�UB�L�«  w�«bOL�«  n�uL�«Ë
 sO��  …bK�  ‚d�  ©s��  uL�«®  W�d�  w�  ÎUO�ö�  ÎU�UL��«
 w�K��  s??�  q??�  sO�  lL�  ¨—Ëe???�«  d�b�  w�dA�«  n�d�
 ¨t�  l�U��«  å‰UL�u��«  WIDM�  dzUA�  fK��ò  vL��  U�
 w�d�ö�«  åw�Ëb�«  n�U���«åË  ¨åb��  ò  rOEM�  w�K��Ë

ÆWO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« ÁœuI� Íc�«
 w�K�L�  tL�œ  w�d�ö�«  åw�Ëb�«  n�U���«ò  œb??�Ë

ÆWIDML�« w� t� WF{U��«  ULOEM��«
 ŒuO�Ë ¡UN�Ë ÊQ� WJ���« w� rK� ¨t�H� v�ML�« w�Ë
 bI�  «Ë—d�  rNMO�  ULO�   ôUB�«  bF�Ë  ¨å «bOJF�«ò  WKO��
 qHN�«  ÊU�b��«  rO�«d�≈  aOA�«  ‰eM�  w�  ∆—U�  ŸUL��«
 ‚UH�ö�  ¨¡U�ö��«  Î «b�  ¨ÊU��–  …bK�  w�  WKO�I�«  ÂU�  aO�

Æ U�U���ô«Ë WOLK��«  «d�UEL�U� —«dL��ô« vK�

 w{UL�«  ‰Ë_«  s�dA�Ød�u��√  cM�  ‚«dF�«  gOF�
 w�  ÊUOK�Ë  w�UO��«  —«dI��ô«  Âb�Ë  j����«  s�  W�U�

ÆŸ—UA�«
 v�≈ wL�UJ�« vHDB� b�b��« W�uJ��« fOz— l�œ U� 
 ‰U��Ë w�F� i�— j�Ë …dJ��  U�U���« s� Êö�ù«
 bNAL�«  «c�  w�   U�U���ô«  pK�  Èd���  nOJ�  ÆÆw�e�

øp��dL�«
 Ÿ«dB�  W�O��  v�  …u??�b??�«  pK�  Ê√  Êu��«d�  Èd??�Ë
 V�UDL�  t�  W�ö�  ôË  W�uJ��«Ë  ÊUL�d��«  sO�  w�UO�
 q�J�«Ë  ·«d??�_«  bO�  VF�  ‚«—Ë√  ËbF�  ô  w��«  Ÿ—UA�«
 fOz—  w�u�K��«  …u??�œ  d??�_«  «c??�  b�R�Ë  ¨WO�UO��«
 o�dD�«  lDI�  ådJ�√ò   U�U���U�  V�UD�  w��«Ë  ÊUL�d��«
 W�—uNL��« fOz— s� wL�UJ�« VK� s� t��d�� Îr� U� vK�

ÆÊUL�d��« q�Ë t�UDK� Â«b���« `�U� r�d�
 ¨WO�«dF�«  W�uJ��«  fOz— V�J� sK�√  ¨¡UM�ô«  Ác� w�
 dO�_«  …—U�“  qO�UH�  ¨X���«  ÂuO�«  ¨wL�UJ�«  vHDB�

ÆWO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« v�≈ W�I�dL�«
 fK��  fOz—  √b��ò  ∫wL�UJ�«  V�JL�  ÊUO�  d??�–Ë
 WOL�— …—U�“ ¨q�IL�« Ÿu��_« ¨wL�UJ�« vHDB� ¡«—“u�«
 w�uJ�  b�Ë  ”√—  vK�  ¨WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  v�«

ÆåWÒOL�— …u�œ vK� Î¡UM�
 w�dO�_«  fOzd�U�  wI�KO�  wL�UJ�«ò  Ê√  ¨·U??{√Ë

Æåw�U��« dNA�« s� s�dAF�« w� ¨V�«d� b�U�Ëœ
  U�öF�«  UHK� Y�� qLA�� …—U�e�«ò Ê« v�≈  —U�√Ë
  «–  U�UCI�«Ë  ¨…b��L�«   U�ôu�«Ë  ‚«dF�«  sO�  WOzUM��«
 s�_«   ôU�� w� „d�AL�«  ÊËUF��«Ë ¨„d�AL�«  ÂUL��ô«
 ¨U�e�eF� q��Ë ¨—UL���ô«Ë œUB��ô«Ë W�B�«Ë W�UD�«Ë
 ÊËUF��«Ë  ¨U�Ë—u�  W�zU��  ÍbB��«  nK�  v�«  W�U{ùU�

Æås�bK�K� W�d�AL�« `�UBL�« Âb�� UL� wzUM��«
 W��d�  …—U�“  s�  ¨X���«  sK�√  ¨iO�_«  XO��«  ÊU�Ë
 v�≈  ¨wL�UJ�«  vHDB�  ¨WO�«dF�«  W�uJ��«  fOzd�

ÆV�d� b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« ¡UIK� sDM�«Ë
 …—U�e�« Ác�ò Ê≈ ¨w�U�� ÊUO� w� iO�_« XO��« ‰U�Ë
 WL�U�  WK�d�  w�  w�Q�  fD��√  20  w�  Íd���  w��«
 s�  ÊËUF��«  q�«u�  ULMO�  ¨‚«dF�«Ë  …b��L�«   U�ôuK�
  U�b���«  WN�«u�Ë  rz«œ  qJA�  g�«œ  rOEM�  d�œ  q�√

Æåb���L�« U�Ë—u� ”ËdO� ¡U�Ë —UA��« s� WL�UM�«
 …b��L�«   U??�ôu??�«ò  Ê√  w??�d??O??�_«  ÊUO��«  ·U???{√Ë
 v�«  ÊUFKD��  ¨sO�dI�  sOJ�d�  UL�—U���U�  ¨‚«dF�«Ë

ÆåULNMO�  U�öF�« lO�u�

 ÊUA�UMO�  wL�UJ�«Ë  V�«d�ò  Ê√  v�≈  ÊUO��«  —U�√Ë
ÆåW�B�«Ë W�UD�«Ë s�_«  ôU�� w� ÊËUF��«

 cHM�  `��  ¨f�√  ¨WOMFL�«   UDK��«   œU�√  ¨p�–  v�≈
 bF�  p??�–Ë  ¨‚«d??F??�«Ë  Ê«d??�≈  sO�  ÍœËb??�??�«  W��öA�«

Æv�{_« bO� …“U�≈ ¡UN��«
 b�Ë—√  WIDM�  fOz—  s�  WO�«d�  Âö�≈  qzU�Ë  XKI�Ë
 cHM�  Ê≈  ‰uI�«  ‰UL�_«  d�uD�Ë  —UL���ô«  ÊËRA�  …d��«
 t�ö�≈  bF�  t���  bO�√  ¨w??�Ëb??�«  ÍœËb??�??�«  W��öA�«

Æv�{_« bO� l� s�«e��U�
 fOL��« sK�√ w�«dF�« V�U��«ò Ê≈  Íu�u� wK� ‰U�Ë
 bO� s� Í—U���« W��öA�« cHM� ‚ö�≈ ¨“uL� ØuO�u� 30
 Ác� vK� …—U�� Í√ œu�Ë Âb�Ë ¨d�bG�« bO� v�≈ v�{_«
 cHML�«  `��  bO�√  ÂuO�«  s�ò  Íu�u�  ·U{√Ë  ÆåœËb��«

Æå‚«dF�«Ë Ê«d�≈ sO� Í—U���« ‰œU���« ·UM���«Ë
 dO�  lzUC��«   «—œU???�  ◊UA�  Ê√  —œU??B??�   d??�–Ë
 n�R��«  b�  ÊU�  ¨ÍœËb��«  W��öA�«  cHM�  s�  WÒODHM�«
 ‚UH�ô  ÎUI�Ë  w{UL�«  “uL�  ØuO�u�  8  ¡UF�—_«  ÎUOL�—
 V���  dN�√  WF�—√  Â«œ  ‚ö�≈  bF�  ¨w�«dF�«  V�U��«  l�
 d�bB�  …d�H�«  Ác�  ‰ö�  Òr�Ë  ¨U�Ë—u�  ”ËdO�  —UA��«
 ÊuOK�  95  WLOI�  WODHM�«  dO�  lzUC��«  s�  s�  n�√  21

Æ‚«dF�« v�≈ —ôËœ
 WM�b�  s�  r�  15  bF�  vK�  W��öA�«  œËb??�  lI�Ë
 »uM�  …dB��«  s??�  r??�  25Ë  œö??�??�«  »uM�  dNA�d�

Æ‚«dF�«
 …œUO�  r??�U??�  Òw??L??�d??�«  Àb��L�«  nA�  Î̈U??O??�«b??O??�
 ¨w�UH��«  sO���  ¡«uK�«  ¨WO�«dF�«  W�d�AL�«   UOKLF�«
 åg�«œò rOEM�� …dO��  «œ«b�≈  ‚d� dO�b� s� ¨X���«

Æw�«dF�« oLF�« ÁU��U� W�—u� s� ¨w�U�—ù«
 Íœ«Ë  WIDM�  Ê√  UM�b�  b�Q�  ∫ÎözU�  ¨w�UH��«  `{Ë√Ë
 ¨—U��_«Ë  ¨s�b�«  Õö�  w�E�U��  sO�  WF�«u�«ò  —U�d��«
 åg�«œå?�  …dO��  œ«b�≈  ‚d�  UNO�  ¨åœö��«  w�d�Ë  ‰UL�
 ¨ÈuMO� e�d� ¨q�uL�« »uM� ÁU��U� W�—u� o�d� s�
 »uM�  p�c�Ë  ¨åv�U�œ  w�d�  ‰UL�ò  s�dL�  ‰U��Ë

Æœö��« w�UL� ¨„u�d�
 ¨—U�d��«  ‚d�Ë  »d�  o�UM�  Ê√  ¨w�UH��«  ·U??{√Ë
 UM�b�  b�Q�Ë  ¨UNO�≈  ‰u�u�«  VF�  o�UM�Ë  ÊU�œË  UNO�

ÆUNO� åg�«œå?� ·uN�Ë —U�Ë√ œu�Ë
 »U??�—ù«  b{  w�Ëb�«  n�U���«  nB�ò  Ê√  ¨`??{Ë√Ë
 ¨—U�d��«  w�  åg??�«œò   U�UC�Ë  —U??�Ë√  ·bN��«  Íc�«
 w�  —U??�Ë_«Ë  ·uNJ�«  Ê≈  YO�  ¨W�U�  q�UM�  Âb���«

 W�—U�  …u�  v�≈  ÃU���  U�dO�b�  ¨W�d��  WOK��  WIDML�«
Æåw�U�—ù« rOEM��U� dzU���« ŸUI�ù WKzU�

 W�d�AL�«   UOKLF�«  …œUO�  r�U�  Àb��L�«  b�R�Ë
 w�Ë  …dL���  WOKLF�«ò  Ê√  ¨t��b�  ÂU��  w�  ¨WO�«dF�«
 b{ ÁUM�b���« b�b� »uK�√ UL�≈Ë ¨jI� qF� …œ— X�O�
 UM�Q�—«   UOKL�  …œUOI�Ë  ¨o�UML�«  nK���  w�  åg�«œò
 UML�  w��«  U�—ËU��Ë  UM�«—U����«Ë  UMJO�J�  ÊuJ�  Ê√
 åg�«œò  »uK�√Ë  b�bN��«  r��  l�  Â¡ö��  U�—UO��U�
 ·«bN��U�  dH�«Ë  dJ�«  ‰ö??�  s�  t�b����  ¡b??�  Íc??�«

ÆåsO�dJ�F�«  …œUI�«
 W�d�AL�«   UOKLF�«  …œUO�  r�U�  Àb��L�«  ÊU??�Ë
 åg�«œò rOEM� d�UM� s�  «dAF�« q�I� b�√ ¨WO�«dF�«

Æ—U�d��« Íœ«Ë w�
 b{  w�Ëb�«  n�U���«  cOHM�  s�  ¨w�UH��«  nA�Ë
 Î«—U??�Ë√Ë  ÎU�uN�  X�bN��«  WO�u�   U�d{  5  ¨»U??�—ù«
 w�d� ‰UL�ò —U�d��« Íœ«Ë w� w�U�—ù« åg�«œò rOEM��
 WE�U��  ‰UL�Ë  ¨s�b�«  Õö??�  WE�U��  e�d�  X�dJ�

Æåœö��« w�d�Ë ‰UL� ¨—U��_«
 «cN� XBB� W�K�Q�  U�dC�« WK�K� Ê√ ¨·U{√Ë

 rOEM�  d�UM�  s�   «dAF�«  q�I�  s�   dH�√  ¨÷dG�«
 Ác�  w�  ¨ U�UC�Ë  ·uN�  dO�b�Ë  ¨w�U�—ù«  åg�«œò

ÆWIDML�«
 `{Ë√   UOKLF�«  …œUO�  ÊUO�ò  Ê≈  ¨w�UH��«  ‰uI�Ë
 rOEM�  l�  t�b���M�  b�b�  ÎU�uK�√Ë  ÎUJO�J�  „UM�  Ê√
 W�Ëü«  w� œ«œe� √b� Ê√  bF� ÎU�uB� w�U�—ù«  åg�«œò

ÆåWO�U�—ù« t�UOKLF� dO�_«
 bL�F�  b�b��«  UM�uK�√Ë  UMJO�J�ò  Ê√  ¨w�UH��«  sO�Ë
 WOM�_«Ë  W�—U����ô«   U�uKFL�«Ë  —œUBL�«  ¡UM�  vK�

Æåœ«b�ù« ‚d�Ë
  UOKLF�«  …œU??O??�  r??�U??�  Òw??L??�d??�«  Àb��L�«  œU???�√Ë
 s�  XIKD�«  WOM�_«   «uI�«  ÊQ??�  ¨WO�«dF�«  W�d�AL�«
 w��«  l�«uL�«Ë  —U�d��«  Íœ«Ë  ÁU��U�  ÂbI�K�  …b�  —ËU��
 r�  s�c�«  åg�«Ëb�«ò  œb�  ¡UB�≈  q�√  s�  ¨UN�d{  Òr�
 vK� i�I�« ¡UI�≈ ‰ö� s� WÒO�u� WOKLF� ÂUOI�«Ë ¨rNK��
 UL�  WIDML�«  o�uD�Ë  ¨WO�U�—ù«  d�UMF�«  s�  vI��  s�

Æl�UI�« «c� ÁU��U� WLN�  U�uKF� s� UM�b� d�u��

QhõdG ôjO ∞jQ »a zó°ùb{ `d äÉ«dBG 4 ô«eóJh ..™HGôdG Ωƒ«∏d äGó«µ©dG á∏«Ñb QÉ°üM ¿ƒ∏°UGƒj ¬d ¿ƒdGƒe ¿ƒë∏°ùeh q»cô«eC’G ∫ÓàM’G

q»dhódG ¿ƒfÉ≤∏d ø£æ°TGh äÉcÉ¡àf’ ∫Éªµà°SG q…Qƒ°ùdG §ØædG ábô°ùd áq«cô«eCG ácô°Th zó°ùb{ ¥ÉØJG :ƒµ°Sƒe

á qjQƒ°ùdG »°VGQC’G øe z¢ûYGO{`d äGOGóeEG ô qeóJ ácôà°ûªdG äGƒ≤dGh ..¿GôjEGh ¥Gô©dG ø«H q…OhóëdG áéeÓ°ûdG òØæe íàa IOÉYEG

ø£æ°TGh ≈dEG q»ªXÉµdG IQÉjR π«°UÉØJ ø∏© oJ OGó¨H

 kÉªàM ôKCÉà«°S OÉ°üàb’G :»°UÉY

ähô«H CÉaôe áKQÉµH

 Ÿ—UA�« vK� t�UO�«b�  b�—« ¨WIDMLK� tK�L� U� qJ� ¨w{UL�« ¡U�ö��« ¨ ËdO� Q�d� n�� Íc�« ÍËU�QL�« —U�H�ô«
Æœö�K� Íœd�L�« ÍœUB��ô« l{u�« w� bOIF��« …œU�“ s� ·ËU�� …—uB� Í—u��«

 ¨ÍœUB��ô«  bF��U�  UM�b��  «–≈ò  t�≈  ¨w�U�  ¡UOL�  ¨WI�U��«  W�—u��«  œUB��ô«  …d�“Ë  X�U�  ¨ UO�«b��«  ‰u�Ë
 70%Ë ÎU�uM� WMOH� 3100 w�«u� ÎUO�U� q�I��� t�_ ¨W�b��« s�  ËdO� Q�d� ÃËd�� Î«dO�� ÊUM�� d�Q�O� bO�Q��U�

ÆåtI�d� s� w�Q� ÊUM�� v�≈ …œ—u��L�« lzUC��« s�
 sO�—u�K� œuF� Q�dL�U� X�U� w��« lzUC��« s� W��� Ê√ bI��« ¨—ôËœ  «—UOK� 5 mK�L� ÎUO�U� —«d{_« —bI�Ëò XF�U�Ë
 dzU� —UB�� ÎUHK� lC�� t�_ n�UC� qJA� d�Q�O� ÎUL�� Í—u��« œUB��ô«Ë ¨—U�H�ô« «c� s� Î «dO�� «Ë—dC� rN�

ÆåW�—u� l� ÊËUF�� w��« WO�M�_«  U�dA�« vK�  U�uI� ÷dH� Íc�« dBO� Êu�U� U�d�¬ W�œUB��«  U�uI�Ë
 v�≈ Î «d� U�d�bB� …œU�≈Ë ÊUM�� v�≈ lzUC��« œ«dO��« sJL� ÊU� ¨ÍuO��« Q�dL�«  «c� ‰ö� s�Ëò w�U� X�U{√Ë
 b�eO� ¨W�—u� s� W�œUB��ô«  U�uIF�« l�— r�� r� U�Ë ¨o�U� —UB� q� w� W�—u�� Wzd�« W�U�L� ÊUJ� ¨W�—u�

Æå…dL���Ë  «uM� dA� X�«œ »d� s� ÎU�U�√ pNML�« Í—u��« VFA�« …UO� w� ”R��«
 ¡e�� ”u�d� Q�d� Â«b���« q�√ s� X�e�«d��« Âu�— iOH��� W�—u� ÂuI� Ê√ ¨ÊUM�� w� iF��« Õ«d��« ‰u�Ë
 T�«dL�«  —Ëœ  e�eF�  vK�  b�U��  Ê√  sJL�  X�e�«d��«  Âu�—  iOH��ò  Ê≈  w�U�  X�U�  ¨ ËdO�  Q�d�  W�—UJ�  q��«  s�

ÆåWMOF�  «—U���ô lC��Ë WOM� W�Q�� UN�√ s� r�d�U� ¨q��« s� Î «¡e� ÊuJ�� W�—u��«
 ÃËd� ÊS� ¨‰«u�_« q� w�Ë ¨WIDML�« ‰Ëœ s� UN�öO�L� W�—UI� WFH�d� X�O� W�—u��« X�e�«d��« Âu�—ò X�U{√Ë
 ¨—u�Ë «bO�Ë fK�«d� w� WO�UM�K�« T�«dL�« Ê_ ¨q�b��« s� Êu���� sOOMFL�« qF�� ÎUO�U� W�b��« s�  ËdO� Q�d�

ÆåÊUM�� v�≈ W�œUI�« …dO�J�« sH��« ‰U�I��« lOD��� ôË ¨…dOG� WO�UFO��« W�U�  «– T�«d� d��F�
 ¨W�uIF� WO�¬ ÎôuK� qJA� Ê√ »d�_« w�Ë WO�–ö�«Ë ”u�d� s� Ìq� w� W�—u��« T�«dLK� sJL�ò ¨w�U� X�{Ë√Ë
 ÎUHO�—  22  w�«u�  tO�  b�u�  ”u�d�  Q�d�  ULMO�  ¨÷«u??�_«  oL�Ë   U�œu��L�«Ë  …d�u�L�«  WH�—_«  YO�  s�

ÆåÎ«d�� 13 v�≈ qB� ÷«u�_« iF� w� oLF�«Ë  U�œu���Ë

 á¡LGƒªdG πµ°T ∞°ûµj …ôÑY ™bƒe

q»fƒ«¡°üdG ¿É«µdGh ¢SÉªM ø«H á∏Ñ≤ªdG
Æw�uONB�« ÊUOJ�«Ë å”UL�ò W�d� sO� WK�IL�« WN�«uL�« qJ� s� ÒÍd�� Òw�Ëd�J�≈ l�u� nA�

 vK�  »d�  Ÿôb�«  ‰U�  w�  t�√  v�≈  dOA�  WÒO�uON�   «d�bI�  „UM�  ÊQ�  ¨X���«  ¨åö�«Ëò  ÒÍd�F�«  Òw�Ëd�J�ù«  l�uL�«  œU�√Ë
ÆUNO� „—UA�� …e� ŸUD� w� WOMOD�KH�« qzUBH�« ÊS� ¨W�—u��« Ë√ WO�UM�K�« œËb��«

 oK�√  ¨w�uONB�«  gO��«  w�  …e�  W�d�  bzU�  VBM�  ¨w�u�√  œËdL�  bOLF�«  w�u�  s�  WKOK�   U�U�  bF�  t�√  l�uL�«  d�–Ë  
 —u�b� ÀËb�Ë WOMOD�KH�« W�U��« —U�H�« ‰UL��« v�≈ Èd�√ …d� dOA� UL� ¨w�uONB�« q�«b�« ÁU��U� …e� ŸUD� s� ŒË—U�

ÆdO��
 W��M�U� ÎôUF��« d��_«Ë ¨ÂUL��ô« …Ë—– w� Êü« w� W�—u��« Ë√ WO�UM�K�« œËb��« Ê√ Íd�F�« w�Ëd�J�ù« l�uL�« `{Ë√Ë 
 v�≈ dH� s� „d���Ë WE�� Í√ w� T�UH� Ê√ sJL� w��«Ë Î̈ «—U�H�« d��_« W�U��« u� …e� ŸUD� bF� ULO� ¨ Òw�uONB�« gO�K�

ÆW�U��« w� r� 100
 q�UAL�« r�UH�� W�O�� ¨WO����« WOM��« nF{ V��� ¨ŸUDI�« w� —«dI��ô« Âb� v�≈ …e� W�U� ‰UF��« »U��√ l�uL�« «e�Ë
 ”ËdO� W�“√ q�� %  48  v�≈ W�UD��« ‰bF� ŸUH�—«Ë ¨©2014  nO�® b�UB�« ·d��« »d� ¨…dO�_« »d��« cM� W�œUB��ô«

Æ”ËdOH�« wAH� bF� 60% s� d��√ v�≈  œ«“ w��«Ë ¨U�Ë—u�
 WO�uONB�« W�dJ�F�« jD��« b�b�� l� W�U� ¨WHK��� Ëb�� …e� ŸUD� l� WK�IL�« WN�«uL�« qJ� Ê√ v�≈ l�uL�« XH�Ë

ÆÍd���« “Ëb�U�uJ�«Ë  «dzUD�«Ë  U�«u��«Ë WO�U�b�« ‚UH�_« q�� ¨ŸUDI�« w� W��UM�«  U�Òb���« l� UNHOOJ�Ë
 s� Y���«Ë ¨”UL� W�d�� WF�U��« …—bI�«Ë …uI�« e�«d� ·bN��� Ê√ Í—ËdC�« s� …e� l� WKL��� WN�«u� Í√ Ê√ b�√Ë 

Æs�œuIHL�«Ë Èd�_« œuM��« W�“_ WF�U� ‰uK�

 á q«LQÉN äGóYÉ°ùe Q’hO QÉ«∏e ∞°üf :¿ÉªY
∫hC’G ∞°üædG »a ¿OQCÓd

 nBM�« w� WO�Ëb�« q�uL��«  U��R�Ë W��UL�«  UN��« q�� s� Êœ—ú� W�bIL�« WO�—U��«  «b�U�L�« WLO� w�UL�≈ mK�
Æw�Ëb�« ÊËUF��«Ë jOD���« …—«“Ë  U�UO�� ÎUI�Ë ¨—ôËœ ÊuOK� 465¨4 w�U��« ÂUF�« s� ‰Ë_«

 ÷ËdI�«Ë  ¨b���L�«  U�Ë—u�  W�zU�  WN�«uL�  WO�U{ù«  `ML�«Ë  ¨W�œUO��ô«  `ML�«  lOL�  WO�—U��«   «b�U�L�«  ÒrC�Ë
ÆWHOC��L�«  UFL��L�« w� W�uLM�  U�ËdA� W�U�ùË W�UF�« W�“«uL�« r�b� WO�U{ù« `ML�«Ë ¨…d Ò�OL�«

 WOM� WOLOKF� Z�«d� d�uD� ŸËdA� q�uL�� X�b� YO� W��UL�«  UN��« d��√ s� WO�uM��« U�—u� Ê√ ¨ U�UO��«  dN�√Ë
 w� ŸuI� ¡«u� w� ÁUOL�« b�Ëe�  UJ�� qO�Q� œ«b�≈ ŸËdA�Ë ¨—ôËœ sO�ö� 6 WLOI� WOIO�D��« ¡UIK��« `�UB� b�—«Ë „dJ�« w�
 W�œU�K� rz«b�« ÷dFL�« W�U�« ŸËdA� q�uL�� W�ML� WOLM�K� …b��L�« r�_« Z�U�d� U�ö�Ë ¨—ôËœ ÊuOK� 9¨270 WLOI� „dJ�«

Æ—ôËœ ÊuOK� 3¨6 WLOI� WOH�d�«  U��ML�«Ë
 cM� W�u�Ë√  «– WOM�Ë  U�ËdA�Ë Z�«d� cOHM�Ë W�UF�« W�“«uL�« r�b� UNOK� lO�u��« r� w��« …d�OL�« ÷ËdI�« ‰u�Ë
 163¨1 WLOI� UO�u�uMJ��«Ë ‰UL�ô« …œU�—Ë »U�A�« ŸËdAL� ÎU{d� Âb� w�Ëb�« pM��« Ê√  U�UO��«  dN�√ ¨w�U��« ÂUF�« lKD�
 ‚ËbMB�« Âb� UL� ¨—ôËœ ÊuOK� 20 WLOI� b���L�« U�Ë—u� ¡U�Ë W��UJL� Wz—UD�« W�U���ô« ŸËdA� v�≈ W�U{≈ ¨—ôËœ ÊuOK�
 ‰UL�Ë bOM� w�IDM� w� Òw�B�« ·dB�« ŸËdAL� —ôËœ ÊuOK� 39¨1 WLOI� ÎU{d� w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« ¡UL�û� w�dF�«

Æ‘d�
 w�U��« ÂUFK� …d�OL�« ÷ËdI�«Ë `ML�« s� Êœ—ú� W�bIL�« WO�—U��«  «b�U�L�« r�� qB� Ê« l�u�L�« s� t�√ v�≈ —UAÔ�
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دانت وزارة الخارجية اإليرانّية أمس، طلباً 
قّدمه نايف فالح مبارك الحجرف، األمين العام 
األمن  مجلس  إلى  الخليجي،  التعاون  لمجلس 

الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.
وقالت الخارجية اإليرانّية إنه »عقب األنباء 
التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  نشرتها  التي 
الخليج والتي طالبت فيها مجلس األمن  لدول 
الدولي بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها 
من المزاعم الكاذبة من قبل األمين العام الجديد 
للنهج  نأسف  الخليجي،  التعاون  لمجلس 
التعاون  مجلس  أعضاء  لبعض  البناء  غير 

الخليجي تجاه الجمهورية اإلسالمية«.
باسم  المتحدث  موسوي  عباس  وص��ّرح 
يسّمى  م��ا  أن  ي��ب��دو  »ل��أس��ف،  ال��خ��ارج��ي��ة: 
الناطق  أصبح  الخليجي  التعاون  بمجلس 
من  يعانون  الذين  األش��خ��اص  بعض  باسم 
قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت 
متأثرة  إي��ران  لمعاداة  بوقاً  المجلس  أمانة 
والمدمرة  الخاطئة  والسلوكيات  بالسياسات 

لبعض األعضاء«.
وأضاف: »لقد بلغ مجلس التعاون الخليجي 
نتيجة  عقيماً  وبات  الكفاءة،  عدم  في  ذروت��ه 
الواقعّية  غير  والسياسات  الداخلّية  الخالفات 

فيه«.
وصّرح بأن »طلب مجلس التعاون الخليجي 
من مجلس األمن تمديد حظر التسلح على إيران 

هو تجاهل لحقائق المنطقة وغض للطرف عن 
الحساس  الوضع  هذا  في  واألولويات  الوقائع 

الذي تعيشه«.
وأشار موسوي إلى أن »البيان غير المسؤول 
ويتم  واح��د  جانب  من  يصدر  العام  لأمين 
المجلس،  أعضاء  بعض  أن  حين  في  إم��الؤه 
حتى في األوقات التي تعاني فيها من مشاكل 
وتخزين  ش���راء  ع��ن  تتوقف  ال  اق��ت��ص��ادي��ة، 
في  األسلحة  مشتري  أكبر  من  وهي  األسلحة 

المنطقة والعالم«.
الواليات  مصالح  أن  في  شك  »ال  بأنه  وأفاد 
من  المزيد  بمبيعات  أيضاً  مرتبطة  المتحدة 
ومزاعم  لنهج  وفقاً  ال��دول  هذه  إلى  األسلحة 

واهية كهذه ضد إيران«.
المدنيين  قتل  »إن  بالقول:  موسوي  وختم 
الملموسة  األمثلة  من  اليمن  في  العزل  واألطفال 
هذا  أعضاء  لبعض  الخاطئة  السياسات  على 
المجلس، حيث يقتل المدنيون في اليمن كل يوم 
الغربية  األسلحة  أن��واع  بكل  العالم  أعين  أمام 

وبأمر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي«.
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وطلبت 
الست من األمم المتحدة »تمديد حظر األسلحة 
الدولي على إيران«، في خطوة تضغط الواليات 

المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.
ال��ذي  للمجلس،  ال��ع��ام��ة  األم��ان��ة  وق��ال��ت 
وقطر  عمان  وسلطنة  والكويت  البحرين  يضّم 

إن  أم��س،  بيان  في  والسعودية،  واإلم���ارات 
الجوار  دول  شؤون  في  المستمّر  إيران  »تدخل 

يجعل التمديد ضرورياً«.
وأوضح بيان الحجرف أنه »من غير المالئم 
رفع القيود عن توريد األسلحة من وإلى إيران 
المزعزعة  أنشطتها  عن  إيران  تتخلى  أن  إلى 
تزويد  عن  وتتوقف  المنطقة  في  لالستقرار 

التنظيمات اإلرهابية والطائفية بالسالح«.
وقال الحجرف: »نظراً إلى استمرار إيران في 
نشر األسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات 
إن  وحيث  والطائفية،  اإلرهابية  والحركات 
إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس األمن 
والكّف  باالمتناع   2015 عام  في   2231 رقم 
مباشرة  الجوار،  دول  في  المسلح  التدخل  عن 
تقوم  التي  والحركات  المنظمات  طريق  وعن 
بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير المالئم 
رفع القيود عن توريد األسلحة من وإلى إيران 
المزعزعة  أنشطتها  عن  إيران  تتخلى  أن  إلى 
تزويد  عن  وتتوقف  المنطقة  في  لالستقرار 

التنظيمات اإلرهابية والطائفية بالسالح«.
ضرورة  يحّتم  الذي  األمر  »هذا  أن  وأضاف 
تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله 
ذلك من ضمان وصون ألمن واستقرار المنطقة 

والعالم«.
األسلحة  ح��ظ��ر  ينتهي  أن  ال��م��ق��ّرر  وم���ن 
تشرين   18 في  حالياً  إي��ران  على  المفروض 

أبرمته  الذي  النووي  االتفاق  بموجب  األول، 
2015، وانسحبت  طهران مع قوى عالمية في 

منه واشنطن في 2018.
وهددت الواليات المتحدة، في حال إخفاقها 
العودة  ب�»تفعيل  ال��س��الح،  حظر  تمديد  في 
على  المتحدة  األمم  عقوبات  جميع  فرض  إلى 
في  عليها  التوافق  تم  عملية  بموجب  إي��ران«، 

اتفاق عام 2015.
واشنطن  صاغته  ق��رار  مشروع  ويحتاج 
عليه  للموافقة  أص��وات   9 عن  يقّل  ال  ما  تأييد 
من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة 
العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا 
وروسيا والصين إلى جانب الواليات المتحدة، 

لحقها في النقض )الفيتو(.

قال جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية 
قلق  »التكتل  إن  أم��س،  األوروب���ي،  االتحاد  في 
شرق  ف��ي  األخ��ي��رة  البحرية  ال��ت��ح��رك��ات  م��ن 

المتوسط«.
أن  ال��خ��ارج��ّي��ة  ال���ش���ؤون  ممثل  وأض����اف 
األوروب��ي«.  االتحاد  أو  تركيا  يخدم  ال  »الوضع 
وأفاد جوزيب بوريل في بيان نشر على الموقع 
الرسمي لالتحاد، بأن »أحدث التحركات البحرية 
في شرق البحر األبيض المتوسط مقلقة للغاية، 

وأنها لن تساهم في إيجاد أي حلول«.
فإنها  ذل��ك،  من  العكس  »على  قائالً:  وتابع 
ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة.. 
الحوار  خالل  من  البحرية  الحدود  تحديد  يجب 
وال��م��ف��اوض��ات، ول��ي��س م��ن خ��الل اإلج���راءات 
البحرية«،  القوات  وتعبئة  الجانب  األحادية 
مشدداً على »ضرورة حل النزاعات وفقاً للقانون 

الدولي«.
ملتزم  األوروبّي  »االتحاد  بأن  بوريل  وصّرح 
بالمساعدة في حل مثل هذه الخالفات في مجال 

ذي مصلحة أمنية حيوية«.
األعلى  الممثل  »بصفتي  ق��ائ��الً:  وأوض���ح 
للسياسة الخارجية واألمنية المشتركة لالتحاد 

األوروبي، سأبذل كل الجهود إلعادة إنشاء مثل 
مسار  المشاركة..  إع��ادة  وتسهيل  الحوار  هذا 
وال  األوروبي  االتحاد  ال  يخدم  لن  الحالي  العمل 
مصالح تركيا.. علينا أن نعمل معاً من أجل األمن 

في البحر األبيض المتوسط«.
األوروبي  االتحاد  سفير  قال  أخرى،  جهة  من 
ل��دى روس��ي��ا، م��ارك��وس إي���درر، إن »االت��ح��اد 
على  العقوبات  لمواجهة  آلية  يطّور  األوروب��ي 

مشروع خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2«.
ونقلت وسائل إعالم روسية عن إيدرر قوله، 
المضادة،  ب��اإلج��راءات  يتعلق  ما  »في  أم��س: 
تدابير  ع��ل��ى  األوروب���ي���ة  المفوضية  تعمل 
لالتحاد  واالقتصادية  المالية  السيادة  تعزيز 
آللية  األس����اس  ت��ض��ع  وس���وف  األوروب������ي.. 
قدرة  من  أيًضا  وستزيد  العقوبات  مواجهة 
العقوبات  أمام  الصمود  على  األوروبي  االتحاد 

المفروضة من قبل دول ثالثة«.
في وقت سابق، أرسل ثالثة أعضاء من مجلس 
المسؤول  األميركي، خطاًبا طالبوا فيه  الشيوخ 
عن الميناء في مدينة ساسنيتز األلمانية، بوقف 
»التيار  الروسي  المشروع  بناء  لدعم  العمل 
الشمالي2-«، وإال فإن الميناء مهّدد بالعقوبات 

األميركية، التي ستؤدي إلى »تدميره المالي«.
وأشار البوندستاغ إلى أن »تهديدات أعضاء 
مجلس الشيوخ األميركي يمكن اعتبارها مرحلة 
بين  الجيوسياسي  الصراع  تصعيد  في  جديدة 

الواليات المتحدة وأوروبا«.
هو  الشمالي2-«  »ال��ت��ي��ار  أن  إل��ى  وي��ش��ار 
روسيا  من  الطبيعي  الغاز  أنبوب  لمد  مشروع 

إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

الرئاسة  النتخابات  األولية  النتائج  تشير 
أن  إل��ى  أم��س،  ب��ي��الروس  ف��ي  اختتمت  التي 
يتقدم  لوكاشينكو  ألكسندر  الحالي  »الرئيس 

بفارق ساحق على منافسيه«.
وفي أول إعالن رسمي عن نتائج التصويت 
االنتخابات  لجنة  رئيسة  صرحت  األول��ي��ة، 
المركزية، ليديا يرموشينا، في تصريح متلفز، 
االق��ت��راع  م��راك��ز  ف��ي  التصويت  »نتائج  ب��أن 
البالد  أقاليم  أص��ل  م��ن  خمسة  ف��ي  المغلقة 
من  ب�82%  لوكاشينكو  تقّدم  تظهر  السبعة 
إلى  الثانية  المرتبة  تعود  فيما  األص���وات، 
تيخانوفسكايا  سفيتالنا  المعارضة  المرشحة 

بنحو %5 من األصوات«.
خروجهم  لدى  الناخبين  اقتراع  مسح  وأكد 
»المختبر  أجراه  الذي  االنتخابية  المراكز  من 
بطلب  االج��ت��م��اع��ي��ة«  ل��ل��دراس��ات  الشبابي 
تغطي  التي  »مير«  واإلذاع���ة  البث  هيئة  من 
موسكو،  في  ومقّرها  المستقلة  ال��دول  رابطة 
 79.7% نحو  دعم  على  حصل  لوكاشينكو  أن 
لدى   6.8% مقابل  الناخبين،  أص���وات  م��ن 

تيخانوفسكايا.
تقارير  من  الرغم  على  النتائج  هذه  وتأتي 
انخفاض  عن  االنتخابات  قبل  تداولها  جرى 
البالد  يقود  الذي  لوكاشينكو  شعبية  مستوى 

منذ عام 1994.
العام  هذا  البيالروسية  االنتخابات  وجرت 
وسط توترات سياسية متصاعدة، على خلفية 
في  نظمت  النطاق  واسعة  معارضة  مظاهرات 
البالد احتجاجاً على اعتقال عدد من المرشحين 

المعارضين ورفض لجنة االنتخابات المركزية 
تسجيلهم لخوض االنتخابات.

وكانت قد أعلنت لجنة االنتخابات المركزية 
الرئاسية  االنتخابات  إج��راء  بيالروسيا،  في 

التي شارك فيها أكثر من %54 من الناخبين.
 وقالت اللجنة خالل جلسة أمس، إن »جميع 
تخّطت  قد  مينسك،  مدينة  باستثناء  المناطق، 
عملية  سير  وتابع   .»50% التصويت  نسبة 
و248  محلي،  مراقب  ألف   50 قرابة  االقتراع 

مراقباً أجنبياً.
الرئيس  االن��ت��خ��اب��ات  س��ب��اق  خ��اض  كما 
المنتهية واليته ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس 
أن��دري��ه  الحقيقة«  »ق���ل  ل��ح��رك��ة  ال��م��ش��ت��رك 
الرئاسيات،  في  تنافست  أيضاً  دميترييف. 
المرشحة المستقلة، العضو السابق بالبرلمان 
االشتراكي  الحزب  ومرشح  كانوباتسكايا،  آنا 
تشيرتشن،  سيرغي  »غرامادا«  الديموقراطي 
والمرشحة المستقلة سفيتالنا تيخانوفسكايا.
منصب  لوكاشينكو،  ألكسندر  ويعتلي 
مرات   5 انتخب  وقد   ،1994 منذ  البالد  رئاسة 

منذ ذلك التاريخ.
فوز  إل��ى  الرسمية  غير  النتائج  وتشير 
بنحو  سادسة،  رئاسية  بوالية  لوكاشينكو 
انتخابات  آخ��ر  وف��ي  األص����وات.  م��ن   80%
لوكاشينكو  حصل   ،2015 عام  جرت  رئاسية 

على 83.49 بالمئة من أصوات الناخبين.
البيالروسي  الرئيس  ق��ال  السياق،  وف��ي 
من  رسالة  تلقى  إن��ه  لوكاشينكو،  ألكسندر 
توضح  بوتين  فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس 

في  المعتقلين  »المسلحين«  ح��ول  الحقائق 
بيالروسيا قبل االنتخابات الرئاسية.

مينسك،  في  للصحافيين،  لوكاشينكو  وقال 
مؤخراً  ج��رت  محادثة  تفاصيل  عن  متحدثاً 
)بعد  التالي  اليوم  »في  الروسي  نظيره  مع 
التحدث مع بوتين(، تلقيت رسالة من الرئيس 
الروسي، بحسب ظني أنها من خمس صفحات. 
مع توضيح لجميع الحقائق )حول المعتقلين 
الروس( واآلن تدرس لجنة التحقيق لدينا هذه 

الحقائق«.
وأض����اف، اق��ت��رح ال��رئ��ي��س ال��روس��ي بأن 

بالروس  يتعلق  فيما  مفصل«  »تحقيق  يجري 
التي  المعلومات  في  والمشاركة  المعتقلين 

تمتلكها روسيا.
مواطناً   33 احتجاز  خلفية  على  هذا  ويأتي 
المكتب  أعلن  حيث  بيالروسيا،  في  روس��ي��اً 
الصحافي التابع للجنة التحقيق البيالروسية، 
شركة  من  الروس  المواطنين  من  مجموعة  أن 
في  المحتجزين  الخاصة،  العسكرية  »فاغنر« 
شغب،  أعمال  إعدادهم  في  يشتبه  بيالروسيا، 
وأنه يتم البت في مسألة تطبيق إجراء وقائي 

بحقهم كوضعهم رهن االحتجاز.

إن  أوبراين  روب��رت  األميركي  القومي  األم��ن  مستشار  قال 
البنية  يستهدفون  الصينية  بالحكومة  صلة  على  »متسللين 
الرئاسة  انتخابات  قبيل  األميركية  لالنتخابات  التحتية 
الصيني  للتدخل  نشاًطا  أكثر  مستوى  إلى  يشير  مما   ،2020

المزعوم«.
الذي  البيان  يبدو  ما  على  أوبراين  تصريحات  وتتجاوز 
والذي  الوطنية  المخابرات  مدير  مكتب  الجمعة  يوم  أصدره 
قال إن الصين »تعمل على توسيع نطاق جهودها، وإن روسيا 
جو  للرئاسة  الديمقراطي  المرشح  تقويض  بالفعل  تحاول 
ضد  القرصنة  بمحاوالت  تحديداً  بكين  يتهم  لم  لكنه  بايدن«. 

المتصلة باالنتخابات. األنظمة األميركية 
خسارة  في  »يرغبون  )سي.بي.إس(  لشبكة  أوبراين  وقال 
هجمات  في  انخرطت  وإي��ران،  روسيا  مثل  الصين  الرئيس، 
المتعلقة  األشياء  من  وغيرها  احتيال  وعمليات  إلكترونية 
بالبنية التحتية النتخاباتنا، مثل المواقع اإللكترونية وما إلى 

ذلك«.
وتنفي الصين دائماً ادعاءات الحكومة األميركية بأنها »تقوم 
بعمليات قرصنة للتسلل إلى الشركات األميركية والسياسيين 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال  الحكومية«.  والوكاالت 

الرئاسية األميركية  الماضي »االنتخابات  الصينية في نيسان 
شأن داخلي، وال نسعى للتدخل فيها«.

محاوالت  شهدت  المتحدة  »ال��والي��ات  إن  أوب��راي��ن  وق��ال 
البالد  أنحاء  في  الخارجية  وزارة  لمكاتب  تابعة  لمواقع  تسلل 
والمسؤولة عن إدارة االنتخابات على المستوى المحلي وجمع 

بيانات الشعب األميركي«.
أن ذلك »مبعث قلق  األميركي  القومي  األمن  وتابع مستشار 
»ستكون  وأض��اف  روسيا«.  على  قاصراً  ليس  األمر  حقيقي، 
في  للتدخل  تسعى  دول��ة  أي  تتحملها  وخيمة  عواقب  هناك 

النزيهة«. الحرة  انتخاباتنا 
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  اعتبر  منفصل،  سياق  في 
إيران«  إلى  الصيني  ب�»الدخول  وصفه  ما  أن  أمس،  بومبيو، 
متهماً  األوس��ط«،  الشرق  بمنطقة  االستقرار  »يزعزع  سوف 

طهران بأنها »أكبر دولة راعية لإلرهاب في العالم«.
 ونقل حساب وزارة الخارجية األميركية في موقع »تويتر«، 
تصريحاً لبومبيو قال فيه إن »دخول الصين إلى إيران سيدمر 
طهران  »امتالك  أن  موضحاً  األوس���ط«،  بالشرق  االستقرار 
الفرصة للحصول على األسلحة واألموال من الحزب الشيوعي 

الصيني سوف يعرض المنطقة للخطر«.

جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  أكد  سابق،  وقت  وفي 
ظريف، أن بالده »لن تمنح الصين أو أي دولة حول العالم حق 
اإليرانية«،  األراضي  من  جزء  أي  من  حصري  بشكل  االستفادة 
التعاون  وثيقة  تفاصيل  ح��ول  صحافية  تقارير  بعد  وذل��ك 
إمكانية  إلى  ألمحت  والتي  وبكين  طهران  بين  االستراتيجية 

تضمن الوثيقة بناء قواعد عسكرية للصين في إيران.
زعمت  اتفاقية  بنود  إلى  تطرقت  صحافية  تقارير  وكانت 
أنها »مسربة بين إيران والصين«، تتضمن »منح جزر وقواعد 
القطاعات  االستثمار في جميع  عسكرية وجوية للصين مقابل 
لطهران  مقدمة  مبالغ  ودفع  والعسكرية،  واألمنية  االقتصادية 

لشراء النفط الخام اإليراني«.
السياسية  ق��واه��ا  بكامل  األميركية  اإلدارة  وتعمل  ه��ذا 
أي  امتالك  ومنعها  الزاوية  في  إي��ران  لحشر  والدبلوماسية 
فرض  خالل  من  والبالستية،  النووية  ّسيما  ال  متطورة  أسلحة 

عقوبات واسعة النطاق.
الجمهورية  على  التسلح  حظر  تمدد  على  اآلن  وتعمل 
في  ينتهي  وال��ذي  الدولي  األم��ن  مجلس  خالل  من  اإلسالمية 
في  للوضع  إيران  بزعزعة  ذلك  عازية  المقبل،  األول  تشرين 
الشرق األوسط والتدخالت في شؤون الدول الجارة الداخلية.

الخارجية الإيرانّية تدين طلب مجل�س التعاون الخليجّي 

لتمديد حظر الت�سّلح على اإيران

بروك�سل تعتبر التحّركات الأخيرة في �سرق المتو�سط مقلقة 

وتجّهز اآلية لمواجهة العقوبات �سّد »التيار ال�سمالي - 2«

الق�ساء الفنزويلّي يحكم بال�سجن 20 عامًا 

على جندّيين اأميركّيين

و�سط توتر اأميركّي - �سينّي..

 

وزير اأميركّي يتوّجه اإلى تايوان

انهيار وت�سّرر اأكثر من 111 منزًل 

في �سنعاء جراء الأمطار الغزيرة

 حكم القضاء الفنزويلي بالسجن عشرين عاماً على عسكريين أميركيْين اثنين سابقين لدورهما 
في توغل فاشل كان يرمي إلى إطاحة الرئيس نيكوالس مادورو.

الُمدعي العام طارق صعب قال على »تويتر« إن »الجنديين اعترفا باشتراكهما في العملية التي 
وأضاَف  األسلحة«.  وتهريب  واإلرهاب  التآمر  تهمة  إليهما  وجهت  وقد  الماضي  أيار  مطلع  جرت 

صعب أن »محاكمات تجري لعشرات آخرين جرى اعتقالهم«.
العسكريين  إلى  والتآمر  اإلره��اب  تهمة  الفنزويلّية  العامة  النيابة  وجهت  أي��ار  شهر  وفي 

األميركيين، اللذين أوقفا في إطار إحباط مخطط انقالب على الرئيس نيكوالس مادورو.
الحربية،  األسلحة  وتجارة  والتآمر،  »اإلرهاب  تشمل:  التهم  إن  الفنزويلي  العام  النائب  وقال 

واالتفاق الجنائي«.
وبعد إحباط عملية التسلل كشف وزير الداخلية الفنزويلي أن قوارب المرتزقة كانت آتية من 
فوضى  وإحداث  حكوميين،  مسؤولين  واغتيال  فنزويال،  في  إرهابّية  أعمال  الرتكاب  كولومبيا 

ومحاولة انقالب.
أما الرئيس األميركي دونالد ترامب نفى حينها في تصريح ل�«فوكس نيوز« ضلوع بالده بأي 
حّد  على  معلناً«،  غزواً  سيكون  به  يأمر  قد  ميدانّي  تدخل  »أي  أن  إلى  مشيراً  فنزويال،  في  مؤامرة 

تعبيره.

إلى  أميركي يتوجه  أرفع وفد  إلى تايوان، أمس، على رأس  أميركي كبير  وصل مسؤول حكومي 
الجزيرة، منذ أن توقفت واشنطن عن االعتراف بها عام 1979. 

وسيلتقي وزير الصحة أليكس عازار، صباح اليوم، الرئيسة تساي إنغ وين، التي تتهمها الصين 
بأنها تسعى لتحقيق استقالل رسمي للجزيرة التي تعّد 23 مليون نسمة.

1979، حين قطعت الواليات  وعازار هو المسؤول األميركي األرفع الذي يزور تايوان منذ العام 
المتحدة عالقاتها الدبلوماسية بتايبيه، عاصمة الجزيرة، لالعتراف بالحكومة الصينية في بكين.

وأبرز  للجزيرة  األقوى  الحليفة  الغموض،  بعض  يشوبه  وبشكل  تبقى،  المتحدة  الواليات  أن  إال 
مصّدر أسلحة لها.

وتأتي الزيارة في وقت يتفاقم التوتر بين بكين وواشنطن بشأن مسائل عدة، بينها الخالف حول 
السلطة  رئيسة  بينهم  المدينة،  في  مسؤوالً   11 بحق  عقوبات  واشنطن  فرضت  حيث  كونغ،  هونغ 

التنفيذية كاري الم، بالتزامن مع تدابير صارمة ضد تطبيقي »تيك توك« و»وي تشات« الصينيين.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين، إن »هذه الزيارة هي اعتراف بنجاح تايوان في مكافحة 
كورونا، وشهادة على اعتقاد مشترك بأن المجتمعات المنفتحة والديموقراطية مجّهزة أكثر لمحاربة 

التهديدات الصحية«.
وال تعترف األمم المتحدة بتايوان كدولة مستقلة، وتتعّهد بكين باللجوء إلى القوة في حال اإلعالن 

رسمياً عن االستقالل في تايبيه، أو في حال حصول تدخل خارجي، خصوصاً من جانب واشنطن.
وقّدمت الحكومة الصينية زيارة عازار على أنها تهديد »لأمن واالستقرار«.

وقال الرئيس السابق للمعهد األميركي في تايوان دوغالس بال، إن »إدارة ترامب مدركة لمخاطر 
التصعيد في مسألة تايوان«، وهي من بين »األكثر حساسية« بالنسبة للقيادة الصينية.

وتابع أن »اختيارهم عدم إيفاد مستشار لأمن القومي أو شخصية أخرى، يبّين أنهم يحاولون 
االقتراب إلى أقصى حد من الخط األحمر، من دون وجود نية لديهم لتجاوزه«.

أعلنت حكومة اإلنقاذ الوطني اليمنية، أول أمس، انهيار وتضرر أكثر من مئة منزل في مدينة 
صنعاء التاريخية وسط اليمن، جراء األمطار الغزيرة.

 ووفقاً لوكالة األنباء اليمنية »سبأ«، قالت اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم، 
المنازل  »حصيلة  إن  باريس،  في  »اليونسكو«  لمنظمة  العامة  األمانة  إلى  وجهتها  مناشدة  في 
جزئي  انهيار  بين  ما  منزالً   111 من  أكثر  بلغت  الماضية  األسابيع  خالل  والمتضررة  المتهدمة 

وكلي«.
كما، طالبت اللجنة، المنظمة األممية ب� »التدخل العاجل والطارئ إلنقاذ مباني مدينة صنعاء 
التاريخية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو من االنهيار والتدمير ومعالجة ما لحق 

بها من أضرار جسيمة جراء األمطار والسيول«.
وشددت على »ضرورة االستجابة السريعة والعاجلة للحيلولة دون وقوع كارثة كبيرة في 

هذا اإلرث اإلنساني والتاريخي«.
سنة،   2500 من  أكثر  منذ  بالسكان  المأهولة  صنعاء  مدينة  »أصبحت  المتحدة،  لأمم  ووفقاً 

مركزاً رئيسياً لنشر اإلسالم في القرنين السابع والثامن«.
وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات في اليمن، أمطاراً غزيرة تسببت في وفاة وإصابة أكثر 
ونفوق  الزراعية  الهكتارات  وعشرات  المنازل  مئات  جرف  إلى  إضافة  آخرين،  وفقدان   60 من 

المئات من رؤوس المواشي واألبقار.

انتخابات رئا�سّية في بيالرو�سيا.. 

ولوكا�سينكو يت�سّدر النتائج بفارق �ساحق 

وا�سنطن تتهم بكين با�ستهداف النتخابات الأميركّية 

وبومبيو يعتبر دخول ال�سين اإلى اإيران تدميرًا لال�ستقرار في ال�سرق الأو�سط
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بيروت..
{ ريم ديب

بيروت إليِك أكتب شعري..
يا أرزة شامخة في وجه األعاصير

ً يا كنزاً دفيناً كلّما مّرت عليه الدهور.. ازداد رونقا
يا ذهباً ضاهى بلمعان صبره كّل حوادث التّاريخ
يا فتاًة صانت عرضها رغم كّل المصائب والمحن

آن األوان يا حبيبتي لتنتفضي..
آن األوان لتخلعي عنك ثوب االنتظار العقيم، واألمل الميّت

ألّنك للحضارة عنوان.. وللعلم األساس.. وللثّقافة البرهان
عاُر علينا لو بقينا صامتين.. وتركناك للّظلم والظّلم

قومي.. انتفضي.. ثوري.. واجهي.. حاربي
كفاك صمتاً.. 

فالّطغاة استباحوا عرضك، وانتهكوا محّرماتك
كوني الحّب والّشغف والبسمة

كوني الغضب والّصوت والّصرخة
كوني تاريخاً ساطعاً ألمجاد الفينيقيين

ارِو تراب لبنان بدماء شهدائك األبرار
ليكون بداية الفيضان لينابيع الثّورة ضّد القهر والظلم

أنتظرك بيروت لتعيدي انتصارات أجدادك الفينيقيين
أثق بك يا عروسة المتوّسط.. يا نجمة الّشرق

حماك الّله يا حبيبتي.

{ د. ادمون ملحم
بيروت:  مرفأ  في  وقع  الــذي  الهائل  الزلزال  االنفجار-  بعد 
القاعدة االستراتيجية- االقتصادية ونتجت عنه كارثة إنسانية 
يفوق  ما  وفقدان  باستشهاد  تمثّلت  ومؤلمة،  كبيرة،  وطنية   -
المئتين من المواطنين وجرح أكثر من خمسة آالف ودمار كبير 
ومالية  اقتصادية  وخسائر  واألحــيــاء  والمؤسسات  البنى  في 
ومصالحهم  لمنازلهم  الناس  من  آالف  وفقدان  ضخمة  وتراثيّة 
إلى  بــاإلضــافــة  األبــنــيــة وتــصــّدعــهــا،  انــهــيــار  وتــشــّردهــم نتيجة 
يضّخ  الــذي  القلب  بمثابة  هو  حيوي  مرفأ  من  بيروت  حرمان 
الحياة في شرايين االقتصاد اللبناني وخلياه.. بعد هذه النكبة 
الوطنية الفظيعة وما نتج عنها من مآٍس وأوجاع وأحزان، يتحتّم 
على جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية اإلسراع في عمليات 
الذي لطالما تحدثوا عنه ووعدوا  الجذري الضروري  اإلصلح 
ومؤتمراتهم  وبياناتهم  وتصاريحهم  أحاديثهم  في  به  الشعب 
ال  فارغاً  كلماً  بقيت  وعودهم  كل  ولكن  االنتخابية،  وحملتهم 
فائدة منه، ألن أولوياتهم كانت دائماً ُتختَصر بكيفية نهب أموال 
المذهبية  واالمتيازات  الخصوصية  المكاسب  وتحقيق  الدولة 

على حساب مصالح الشعب وحقوقه.
المالية  المساعدات  طلب  على  لبنان  في  المسؤولون  دأب  لقد 
 - – العمرانية  اإلنــمــائــيــة  الــمــشــاريــع  إتــمــام  بغية  الــخــارج  مــن 
المساعدات  على  يحصلون  مــرة  كــل  فــي  وكــانــوا  اإلصــلحــيــة 
يوافقون على تنفيذ شروط الدول المانحة بإجراء اإلصلحات 
القانون  وبــاعــتــمــاد  اإلداريــــــة   - االقــتــصــاديــة   – الــســيــاســيــة 
والمحاسبة والشفافية واإلنتاجيّة، ولكن في الواقع لم يحققوا ال 
مشاريع وال إصلحات، بل كانوا يهدرون األموال ويتقاسمون 
مغمور  المقهور  الشعب  أن  حين  فــي  والــمــكــاســب  الحصص 
وغياب  والذل  والبطالة  والبؤس  الفقر  من  والمعاناة  بالمتاعب 
وتفاقمها  األزمـــات  تراكم  نتيجة  واإلنــمــاء  والرعاية  الخدمات 
االستعمار  لنا  رسمها  التي  الطوائفيّة  المزرعة   - دويــلــة  فــي 
وصلنا  أن  إلى  عام،  مئة  منذ  غورو  الجنرال  وأعلنها  الفرنسي، 
وعدم  الدويلة  هذه  في  الشامل  واالنهيار  اإلفــلس  مرحلة  إلى 
والمتحّكمة  الجشعة،  الــفــاســدة،  السياسية  الطبقة  بكل  الثقة 

بمقدرات البلد والعابثة بمصالح الناس.
لعقود  اللبنانيون  بــهــا  حــلــَم  الــتــي  الــحــديــثــة  الــمــدنــيـّـة  ــة  الــدول
وتكفل  الــقــانــون  تحترم  التي  المنشودة  الــدولــة  هــذه  مــضــت.. 
حتى  تبن  لــم  المواطنين  لجميع  والــمــســاواة  والــعــدالــة  الحرية 
اإلنجاز  أمل  على  الجميع  به  يتغنّى  بعيداً  حلماً  زالت  وما  اليوم 

المستقبل..  في 
قات أمام بناء الدولة العصرية؟ وكيف ُتبنى هذه  ما هي المعوِّ
الدولة التي من أهم واجباتها االهتمام بمصالح الشعب وبتأمين 

رفاهيته وسعادته في الحياة؟
الحديثة حتى  الدولة  بناء  برأينا هناك أسباب عديدة في عدم 
أنها  نــرى  أسباب  أربعة  بإيجاز  سنكتفي  وللختصار  اليوم. 

أساسية ومهمة:
الطائفي  النظام السياسي  الرئيسي األول يرتبط بهذا  السبب 
حقوقه  ويهضم  كرامته  ويستبيح  الشعب  يقهر  الــذي  الجامد 
وينهب خيراته.. هذه النظام الفاسد بامتياز يمنع الخرق الفعلي 
محاولة  أية  ويقاوم  العلمانية  العقائدية  األحزاب  قبل  من  لبنيته 
ويسعى  األجنبية  لــــإرادات  مرتهن  وهــو  تغيير،  أو  إصـــلح 
وضمان  نفوذه  وترسيخ  ومكاسبه  منافعه  على  للحفاظ  دائماً 

والتكاذب  والـــوراثـــة  الــفــســاد  أســالــيــب  مــن خـــلل  ــمــراره  اســت
أن  للشعب  وتصويره  واالستبداد  والقهر  واالحتيال  والتزوير 
سيقود  اإلصــلح  وأن  إصلحات  إلجــراء  مؤاتية  غير  الظروف 

إلى أزمات ال ُتعَرْف نتائجها.
والتشكيلت  االجتماعيّة  المؤسسات  أن  هو  الثاني  السبب 
السياسية القائمة في المجتمع هي مؤسسات االقطاع السياسي 
والعشائر والعائلت والمذاهب الدينيّة وهي بمعظمها مؤسسات 
ولكنها  والتقدمية  الوطنية  تّدعي  انتفاعيّة  تقليدّية  خصوصيّة 
تعمل لمنافعها وغاياتها الخصوصية وتتضارب فيما بينها لتنتج 
والتعصب  والفتنة  الحقد  وثقافة  والمذاهب  العائلت  سياسة 
العمياء.  واألنانية  االجتماعي  والتصادم  الطائفية  واالنقسامات 
المصالح  والمتضاربة  المتنافرة  اللقوميّة  المؤسسات  هــذه 
لحاجات  تصلح  ال  للخارج،  التبعية  على  والقائمة  واألهـــداف، 
بالتربية  تأتي  وال  أبنائها  بين  االجتماعي  الحس  وإليقاظ  األمة 
التي  بنفسه  الشعب  ولثقة  االجتماعي  للتعاون  المولِّدة  القوميّة 
هي مصدر العزم والهمة واألعمال الجبّارة والتي تدفعه إلى حل 
قضاياه بنفسه وإلى تحسين حياته والسير إلى ما فيه صلحه 

وفلحه..
الفردي  بالنجاح  كثيراً  االهتمام  في  يكمن  األسباب  وثالُث 
العامة  للمصلحة  االكــتــراث  دون  وحاجاتها  الفردية  والحياة 
الذي  الــعــام  الــقــومــي  ولــلــنــجــاح  وأغــراضــه  المجتمع  ولقضية 
يشكُِّل ضمانة للنجاح الفردي وينعكس على األفراد خيراً وعزاً 

وسعادة.
العلمي  اإلنــتــاج  إهمال  في  يكمن  الرئيسيّة  األســبــاب  ورابـــُع 
والمعرفي والفكري وعدم السير في مسارات التجديد واإلبداع 
المجموع  يتناول  الذي  الحقيقّي  العملي  التفكير  على  واالعتماد 
بصلحه  ونعتقد  به  نؤمن  ما  تحقيق  على  العمل  إلى  ويدفعنا 
والذي يؤدي إلى اإلصلح الشامل في شؤون الحياة القوميّة..

شعبه  أبناء  داعياً  سعاده  أنطون  كتب  الثلثينيّات  مطلع  في 
للمباشرة في العمل اإلصلحي الكبير لتنقية حياتنا القوميّة من 
العقلي ومطالباً بوجوب اعتمادنا على  النفسيّة والصدأ  األدران 
التفكير العملي ألن العصر الذي نعيش فيه عصر عمل وتحقيق 
كثيراً  نهتّم  أن  مضى  مــا  فــي  تعلّمنا  »لقد  فــقــال:  عليا،  مطالب 
نتيجة  كانت  جلوِدنا.  على  كثيراً  نحافظ  وأن  الفردية  بحياتنا 
العامة حتى دبَّ فيها الفساد ومألها ِغلً  أننا أهملنا حياتنا  ذلك 
محيطنا  وأصبح  وريــاًء  ونميمًة  وحسداً  وبغضاً  وحقداً  وغشاً 

كله يعّج بالفساد ويضج«.
زيارة  بعد  اإلصــلح  بــضــرورة  الحاكمة  الطبقة  اقتنعت  هل 
تمتين  بهدف  لبيروت،  ماكرون،  ايمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
وبناء  دور  ولــعــب  المنطقة  فــي  الــتــاريــخــي  الفرنسي  الــوجــود 
الغربيين، وتحذيره  سياسات تضمن مصالح فرنسا وحلفائها 
الدولي  المجتمع  بــشــروط  االلـــتـــزام  بــضــرورة  للمسؤولين 
اإلصلح  بعمليات  الفورّية  والمباشرة  الدولي  النقد  وصندوق 

لكي يحصلوا على المساعدات المالية؟
ــذي يعني الــصــلَح فــكــراً وعــمــلً وبــنــاًء، هو  إن اإلصـــلح، ال
مسؤولية وطنية وحاجة ملّحة في كل شأن من شؤون حياتنا 
من  نــخــرج  فكيف  لــه.  يتنّكر  أن  عــاقــل  ألي  يمكن  وال  القوميّة 
السياسية  بالمشاكل  الــمــأزوم  واقعنا  ومــن  الحاصل  االنهيار 
وباء  على  القضاء  إلى  نبادر  لم  إن  واالجتماعية  واالقتصادية 
الجرائم  والمرتكبين  والسارقين  الفاسدين  ومحاسبة  الفساد 
تؤدي  النظام  هــذا  في  جذرية  إصلحات  إجــراء  وإلــى  الوطنية 

إلى اجتثاث الطائفية وإزالة عوامل التفرقة والتخلف والفوضى 
الشامل  القومي  للنهوض  الكافية  األســبــاب  وتهيئ  واإلهــمــال 

ولبناء المجتمع المتمدن الراقي؟
الــبــؤس والحرمان  نــواجــه حـــاالِت  مــن دون اإلصـــلِح كيف   
والتطرف  الشباب  وهجرة  االجتماعي  والتمزق  واالستغلل 
المذهبي وموجات التطرف واإلرهاب وأحقادهما وما أنتجتهما 

من مآٍس وفظائع نحسُّ بأوجاعها كل يوم؟
وقياِم  المحّصن  المجتمع  وبناِء  الفعلي  ــلِح  اإلص دون  من 
الدولة القادرة كيف نواجه دعوات الذل التي نسمعها من بعض 
 - التركّي  االستعمار  لعودة  الوطني  للشعور  الفاقدة  الفئات 
ونسمعها  اللبنانية  المناطق  بعض  في  علمه  وترفع  العثمانّي 
أيــضــاً مــن فــئــات أخـــرى مــنــهــزمــة بــنــفــوســهــا تــطــالــب مــن دون 
وليرسم  ليحكمنا  الفرنسي  االستعمار  بــعــودة  وخجل  حياء 
وقيام  اإلصــلح  دون  ومــن  مقبلة.  عــام  لمئة  آخــر  مستقبلً  لنا 
الطبيعي  القومّي  ومحيطها  عمقها  إلى  المرتكزة  القوية،  الدولة 
كيف  الشاميّة،  الدولة  مع  ومميّزة  طبيعيّة  بعلقة  والمتعاونة 
ومواردنا  ثــرواتــنــا  فــي  وأطماعها  الــعــدو  دولـــة  إرهـــاب  نــواجــه 
جيش  دون  ومن  هويتنا؟  وطمس  وطننا  ابتلع  وفي  الطبيعية 
الدعم من شام الصمود ومحور  قوي ومقاومة باسلة، يتلقيان 
المغتصبة  القرى  وباقي  شبعا  مــزارع  نحّرر  كيف  المقاومة، 

علينا  اعتداءاته  عن  يّكف  ال  الــذي  اإلرهــابــي  لعدونا  وتتصدى 
وعن ممارسة غطرسته وتهديداته المستمرة؟

من  الكثير  في  النظر  نعيد  أن  علينا  تحتم  الوطنية  مصلحتنا 
وتحصينه  مجتمعنا  إصلح  إلى  نبادَر  وأن  االجتماعية  احوالنا 
بالوعي القومي الصحيح الذي يؤسس لدولة المواطنة ولوحدة 
أبنائه  بين  التعاون  روح  وتنمية  النبيلة  فضائله  وبعث  المجتمع 

واستنهاض القوة الكامنة في نفوسهم.
مصلحة الجميع األكيدة هي ان نتّوحد من أجل إنقاد البلد.. هي 
أن نتعاون جميعاً ونعمل بإرادة واحدة: هي إرادة الحياة، إرادة 
اإلصلح  ورشــة  في  معاً  فلنباشر  والبناء..  واإلصــلح  الخير 
الجذري ووضع مداميك الدولة الحديثة الضامنة لحرية الشعب 
بحبوحته  وتأمين  مصالحه  رعــايــة  على  والــســاهــرة  وحقوقه 
وعيشه الكريم.. ففي ظلل الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها 
أجل  من  والعاملة  اإلنتاج  لطاقات  والمحرِّكة  الصالحة  الجديدة 
ويتحّول  المعادالت  تتبدل  ورقيّه  أمنه  وضمان  المجتمع  سلم 
ما  أعلى  إلى  بالحياة  ترتقي  فاعلة  قوة  إلى  أجياله  بكل  الشعب 
إليه النفوس من منعة وخير وبحبوحة وأمان ويكون لها  تتوق 
القول الفصل في كل القضايا التي تخّص األمة وجوداً ونهوضاً 

وتقدماً وارتقاء.

الإ�صالح الوطنّي حاجة ملّحة

وبعد زلزال بيروت اأ�صبح واجبًا قوميًا �صديد الإلحاح

بعد هذه النكبة الوطنية الفظيعة وما نتج عنها من ماآ�ٍس واأوجاع واأحزان، يتحّتم 

على جميع الم�صوؤولين في الدولة اللبنانية الإ�صراع في عمليات الإ�صالح الجذري 

ال�صروري الذي لطالما تحدثوا عنه ووعدوا ال�صعب به في اأحاديثهم وت�صاريحهم 

وبياناتهم وموؤتمراتهم وحمالتهم النتخابية.

***

في الواقع لم يحقق الم�صوؤولون اللبنانيون ل م�صاريع ول اإ�صالحات، بل كانوا 

يهدرون الأموال ويتقا�صمون الح�ص�س والمكا�صب في حين اأن ال�صعب المقهور 

مغمور بالمتاعب والمعاناة من الفقر والبوؤ�س والبطالة والذل وغياب الخدمات 

والرعاية والإنماء نتيجة تراكم الأزمات وتفاقمها في دويلة - المزرعة 

الطوائفّية التي ر�صمها لنا ال�صتعمار الفرن�صي.

***

لنبا�صر معًا في ور�صة الإ�صالح الجذري وو�صع مداميك الدولة الحديثة ال�صامنة 

 لحرية ال�صعب وحقوقه وال�صاهرة على رعاية م�صالحه

 وتاأمين بحبوحته وعي�صه الكريم.
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أشقاؤه

قامت جمعية التضحية والعطاء لألعمال الخيرية برئاسة السيدة نسرين شعبان يوم السبت 
الفائت بتوزيع كميات كبيرة من الخبز والمياه على العائالت المتضررة من االنفجار المروع الذي 

حصل في مرفأ بيروت الثالثاء الماضي، وأّدى إلى أضرار كبيرة جداً في األرواح والممتلكات.
وشكرت شعبان األيادي البيضاء التي ساهمت في هذا العمل الذي يعّبر عن تضامن مجتمعي، 
والحسابات  الكيديات  عن  بعيداً  النوع  هذا  من  أعمال  إلى  الحاجة  بأمّس  اليوم  لبنان  أّن  وأكدت 

الضيقة.
كما وجهت شعبان تحية شكر وامتنان إلى الفريق الذي ساهم في التوزيع على العائالت.   

جمعية الت�ضحية والعطاء توزع
الخبز والمياه على العائالت المت�ضّررة

ــــة مـــوازيـــة قــالــت الــمــصــادر الــمــتــابــعــة إن  مــن زاوي
بــعــض االســتــقــاالت الــحــكــومــيــة والــنــيــابــيــة تــعــبــر عن 
يمكن  وسياسية،  ودينية  طائفية  مرجعيات  رســائــل 
التقليدي  االســتــقــرار  هــز  بــاتــجــاه  الــدافــعــة  لــمــواقــفــهــا 
على  بتوافق  االنتخابات  بربط  ســواء  الطائف  لنظام 
خارج  النواب  مجلس  بوالية  التالعب  وعدم  قانونها، 
للحديث عن  الباب  لفتح  أن تؤدي  التوافق نفسه،  إطار 
جديد،  نظام  على  توافقي  بديل  بغياب  الطائف  سقوط 
كما  خارجها،  من  أو  الطائفية  الصيغة  قلب  من  ســواء 
النتيجة  فتكون  مدني،  لنظام  الذهاب  دعوات  تتضمن 
أنتجها  التي  الصيغة  بسقوط  والفوضى،  الفراغ  هي 
والحياد  الــفــدرالــيــة  دعـــوات  أصــحــاب  بينما  الــطــائــف، 
يجعلهم  القائم  النظام  شرعية  سقوط  أن  يتوهمون 
يصير  حيث  إلــى  البلد  فيأخذون  لطروحاتهم،  أقــرب 
لبنان وصيغة نظامه  أو يجعلون  السلم األهلي مهدداً، 
مواضيع خارجية للتفاوض، ال يملك اللبنانيون فرص 
الباحث عن مقايضات يجريها  التأثير عليها، والخارج 
ويقيم عليها التسويات لن يزعجه تورط اللبنانيين في 

منحه هذه الفرصة.
مرحلة  مع  التعاطي  حيال  المحلي  التخبط  أن  في  شك  ال 
تدل  المؤشرات  فكل  الموقف،  سيد  آب   4 انفجار  بعد  ما 
وإبعاد  االتهامات  تقاذف  السياسية  القوى  محاولة  على 
الى  ال���وزراء  ببعض  دف��ع  ال��ذي  االم��ر  عنها،  المسؤوليات 
مع  موسع  وزاري  اجتماع  عقد  وأم��س  باألمس.  االستقالة 
الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي للتشاور في خيار 
البيئة،  العدل،  االتصاالت،  وزراء  ضم:  الجماعية،  االستقالة 
والصناعة  والمالية  والدفاع  الداخلية  والرياضة،  الشباب 

والزراعة والتربية واالقتصاد. 
التعليق،  دون  من  ال��وزراء  خرج  االجتماع  انتهاء  وبعد 
باستثناء وزير الصناعة عماد حّب الله الذي قال: »الحكومة 
فاكتفت  يّمين  لميا  العمل  وزيرة  أما  نستقيل«.  ولن  صامدة، 
وزير  أن  حين  في  باالستقالة«،  ق��رار  هناك  »ليس  بالقول: 
البيئة دميانوس قطار حسم موضوع استقالته بشكٍل نهائي 

ولم يتراجع عنها وقّدمها رسمياً رغم المطالبات بتعليقها.
دي��اب  بين  تجري  ع��دة  ات��ص��االت  ان  »ال��ب��ن��اء«  وعلمت 
الكاملة  ال��ّص��ورة  بلورة  أج��ل  من  ومرجعّياتهم  وال���وزراء 
لموضوع االستقاالت والخروج بأمور توضح مسار الحكومة 
امس  حاول  دياب  الرئيس  أن  خاصة  المقبلة،  المرحلة  في 
تجميد  ان  اال  ذلك،  عن  االستقالة  في  الراغبين  ال��وزراء  ثني 
التي  اليوم  ال��وزراء  مجلس  جلسة  ره��ن  يبقى  االستقاالت 
أن  خاصة  عدمها،  من  االستقاالت  مسار  تحدد  أن  يفترض 
قبل  المقبلة  األيام  في  مطروح  موضوع  الجماعية  االستقالة 
طرح  على  ال��وزراء  مجلس  يوافق  لم  حال  في  الخميس  يوم 
أمس  مساء  وج��رت  مبكرة،  نيابية  انتخابات  إج��راء  دي��اب 
مشاورات بين وزراء المال والدفاع واالقتصاد من أجل تقديم 

استقاالتهم اليوم من الحكومة.
ان  ال��ى  تشير  قانونية  مصادر  ف��إن  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
 )7( أعضائها  ثلث  استقال  إذا  مستقيلة،  تصبح  الحكومة 
األعمال  تصريف  حكومة  تصبح  وعندها  رئيسها  استقال  او 
ولم  ال���وزراء،  استقالة  أم��ا  جديدة.  حكومة  تشكيل  لحين 
تكليف  الحكومة  رئيس  فباإلمكان  الثلث  عددهم  يتجاوز 

وكالئهم او تعيين وزراء أصيلين بداًل منهم.
النواب،  وأيضاً  ال���وزراء  استقاالت  توالت  أم��س  وكانت 
فأعلنت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد استقالتها امس األحد. 
والحقاً قّدم قطار خطياً استقالته إلى دياب قائالً لألخير »رفاق 
بهالمسؤوليات  كّمل  بقدر  وما  بيروت  بانفجار  ماتوا  والدي 

وبالوزارة«. 
في المقابل، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم بأنه ال يمكنها 
أن تستقيل ألنها تعتبر ان اليوم أكثر من أي وقت مضى عليها 
ضمانة  ال��وزارة  في  ووجودها  التحقيقات  متابعة  مسؤولية 
والرياضة  الشباب  وزيرة  اما  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  اليوم 
االستقالة: »سوف  عن  فقالت لدى سؤالها  اوهانيان  فارتينيه 
نعمل لمصلحة الوطن«. وقال وزير االتصاالت طالل حواط رداً 

على سؤال عّما إذا كان سيستقيل: »لماذا؟«. 
بوال  ال��ن��واب  ع��ن  ف��ض��الً  الكتائب  ن���واب  أع��ل��ن  وبينما 
يعقوبيان،، هنري حلو، ديما جمالي، ميشال معوض، ونعمة 
مجلس  رئيس  أعلن  النيابي،  المجلس  من  استقاالتهم  افرام 
النيابي  للمجلس  مفتوحة  جلسات  عن  بري  نبيه  النواب 
الخميس  الحادية عشرة من قبل ظهر يوم  الساعة  ابتداء من 
الجريمة  على  الحكومة  لمناقشة  األونيسكو،  قصر  في  المقبل 

المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.
اللبناني،  الشعب  لدعم  الدولي  التحّرك  صعيد  وعلى 
هو  ل�»البناء«  متابعة  مصادر  بحسب  الفرنسي  التحرك  فإن 
أشبه بمبادرة إنقاذية قد ينتج عنها في مرحلة الحقة تشكيل 
المكونات  تجمع  حوار  بطاولة  تمر  قد  وطنية  وحدة  حكومة 
االساسية في البلد من أجل التوصل الى توافق لبناني جديد. 
مقدمة  يكون  قد  الصنوبر  قصر  لقاء  ان  الى  المصادر  ولفتت 
أيلول مع عودة ماكرون  التي قد تعقد في شهر  الطاولة  لهذه 
هناك  ان  قال  عندما  دقيقاً  كان  األخير  أن  سيما  ال  بيروت  الى 
حاجة لنظام سياسي جديد، وبالتالي فإن ماكرون يتجه الى 
احياء المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، مع إشارة المصادر الى 
حيال  المتحدة  والواليات  فرنسا  بين  السياق  هذا  في  تباين 
الى  تسعى  فواشنطن  لبنان.  في  الحكومة  وشكل  طبيعة 
وجه  على  الله  حزب  بها  يتمثل  ال  »مستقلة«  حكومة  تأليف 
الملفات  من  بجملة  لبنان  على  ضغطها  تربط  وهي  التحديد، 
سياق  في  الدقيقة  والصواريخ  الحدود  ترسيم  رأسها  على 

عملها المتواصل للحفاظ على ما تسميه »أمن إسرائيل«. 
إلى ذلك، يبدأ الحراك األميركي تجاه بيروت هذا االسبوع، 
فيزور السفير األميركي دايفيد هيل لبنان يوم االربعاء للبحث 
مع المسؤولين اللبنانيين في ملفات عديدة تتصل باالقتصاد 
البرية  الحدود  ترسيم  ملف  عن  فضالً  والمعابر،  والسياسة 
على  ال��ت��ف��اوض  ال��ى  ب��اإلض��اف��ة  سيكون  ال��ذي  والبحرية 
مع  محادثاته  محور  اليونيفيل  وعمل  الدقيقة  الصواريخ 
للتنمية  األميركية  الوكالة  مدير  يتوّجه  أن  على  المعنيين؛ 
إلى  أيضاً  األس��ب��وع  ه��ذا  ب��ارس��ا،  ج��ون  بالوكالة،  الدولية 
بيروت، لتقييم الوضع على األرض وجهود اإلغاثة مع فريق 
الفريق  يقود  الذي  الكوارث،  حاالت  في  للمساعدة  االستجابة 
الذين  الوكالة  بشركاء  وسيلتقي  هناك،  للمساعدة  األميركي 
يسلمون المساعدات اإلنسانية والصحية في بيروت. وأوضح 
المساعدات  ستصل  بيروت،  في  وج��وده  وخالل  أنه  بارسا 
اإلنقاذ  عمليات  لدعم  األميركي  الجيش  سينقلها  التي  الطبية 
حتماً  تصل  لن  األميركية  المساعدات  أن  على  مشدداً  الطبية، 
اللبناني  اللبنانية، ولكنها ستذهب إلى الشعب  إلى الحكومة 
اللبنانية  والجامعة  بيروت  في  األميركية  الجامعة  عبر 
مستشفى  بينها  من  عدة  مستشفيات  إلى  وستسلّم  األميركية 
الطبي  والمركز  اللبنانية،  األميركية  للجامعة  العائد  رزق 

األميركية. التابع للجامعة 
امس،  جمع  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  وك��ان 
أو  دولة  رئيس  بين  شخصية   36 الفيديو  تقنية  عبر  قمة  في 
وكان  دولية  مؤسسة  أو  منظمة  أو  هيئة  ورئيس  عنها  ممثل 
والبنك  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  مشاركة  الالفت 
القمة  إن  اذ  الدولي،  األحمر  والصليب  لالستثمار  األوروب��ي 
عبر  سيتم  المساعدات  تنظيم  أن  على  توافق  الى  توصلت 
الصليب  المتحدة،  االمم  االوروب��ي،  االتحاد  الدولي،  البنك 
االحمر الدولي والجيش اللبناني. وتوافق المؤتمرون على ان 
احتياجات  مع  ومتناسبة  وكافية  سريعة  مساعداتهم  تكون 
المتحدة،  االمم  قيادة  تحت  جيداً  ومنّسقة  اللبناني  الشعب 
اللبناني، بأعلى درجات الفعالية  وان ُتسلَّم مباشرًة للشعب 

والشفافية.
االقتصادي  النهوض  لدعم  استعدادهم  الشركاء  وأب��دى 
والمالي للبنان، مّما يستدعي، في إطار استراتيجية لتحقيق 
سريعاً  القيام  بالكامل  اللبنانية  السلطات  التزام  االستقرار، 
اللبناني.  الشعب  يتوّقعها  التي  واالصالحات  باإلجراءات 
 20 وألمانيا  يورو  مليون   50 فرنسا  للبنان  قّدمت  فقد  وعليه 
مليون دوالر والكويت 41 مليون دوالر وقطر 50 مليون دوالر 

63 مليون يورو. والمفوضية األوروبية 
أن  إل��ى  ت��رام��ب،  دون��ال��د  األميركي  الرئيس  أش��ار  وفيما 
الحادثة  بعد  لبنان  نحو  بالفعل  تحركت  قد  »المساعدات 
في  ب��ات  اآلخ��ر  والقسم  منها  قسم  وص��ل  حيث  المفجعة، 
َمن  معرفة  »وجوب  ضرورة  الى  اشارته  الفتاً  كان  طريقه«، 

يقف وراء االنفجار والسبب، وهل كان بالفعل حادًثا أم ال«. 
عدم  وجوب  على  »الحرص  الى  جهته  من  ماكرون  ودعا 
واالستقرار  األمن  لتهديد  منعاً  لبنان  في  فوضى  أي  حصول 
وشعبه  لبنان  »مستقبل  ان  معتبراً  المنطقة«،  وف��ي  فيه 
اللبنانية  السلطات  تقوم  أن  أهمية  إلى  ولفت  المحك«.  على 
أن  المهم  من  »أنه  وأكد  واقتصادية.  سياسية  بإصالحات 
بأسرع  المدني  المجتمع  مؤسسات  الى  المساعدات  تصل 

وقت ممكن«. 
وأّكد رئيس الجمهورية ميشال عون من جهته أّن إعادة بناء 
ما ُدّمر واستعادة بيروت بريقها تتطلبان الكثير؛ فاالحتياجات 
حلول  قبل  خصوصاً  تلبيتها  في  اإلس��راع  وعلينا  جداً  كبيرة 
دون  من  هم  الذين  المواطنين  معاناة  ستزداد  حيث  الشتاء، 
التبرعات  صندوق  إدارة  تكون  أن  على  عون  وش��دد  م��أوى. 
التزمت  »لقد  وق��ال:  المؤتمر.  عن  منبثقة  إن��ش��اؤه،  المنوي 
بعض  تقّدم  أن  يمكن  وحدها  اذ  العدالة،  بتحقيق  شعبي  أمام 
ال  بأن  أيضاً  والتزمت  لبناني،  ولكل  المفجوعين  ألهل  العزاء 
تورطه  التحقيق  يثبت  من  كل  وان  القانون،  سقف  فوق  أحد 
بمحاربة  أيضاً  تعّهدت  اللبنانية.  القوانين  وفق  سيحاسب 
الفساد وباإلصالح، وعلى الرغم من كل العوائق بدأت التدابير 
لن  الذي  الجنائي  المالي  التحقيق  طليعتها  وفي  الملموسة 

يقتصر على مؤّسسة واحدة بل سيشمل كل المؤّسسات«. 
 12 رقم  العنبر  بانفجار  المتصلة  التحقيقات  صعيد  وعلى 
في المرفأ، تشارك فرنسا في التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ 
46 من رجال الشرطة والدرك بلبنان،  ل�  بيروت، وهي قدمت 
العام  المدعي  فتحه  الذي  القضائي  للتحقيق  الفني  الدعم 
السفير  أعلن  كما  التحقيقات،  في  والسرعة  للنزاهة  ضماًنا 
تحاليل  فرنسيون  خبراء  وأجرى  فوشيه.  برونو  الفرنسي 
يجري  أن  المقّرر  ومن  االنفجار،  مكان  في  والمياه  للتربة 
وهو  للموقع.  األبعاد  ثالثي  جوياً  مسحاً  الفرنسيون  الخبراء 

ما يمكن أن يساهم في كشف المزيد من األدلة. 
الشرطة  عويدات  غسان  التمييزي  العام  النائب  وكلف 
على  بإشرافه  األمنّية  األجهزة  رؤساء  استجواب  العسكرية 
السياق  وفي  االنفجار.  حول  القضائّية  التحقيقات  صعيد 
دعا المحامي العام التمييزي غسان خوري رؤساء الوحدات 
وأمن  العام  واألمن  الداخلي  لألمن  العامين  المدراء  األمنية، 

الدولة والمخابرات، لالستماع إليهم اليوم. 
وفد  قبرص  الى  المقبلة  الساعات  في  يتوّجه  بالتوازي 
أطنان  نقلت  التي  »روس��وس«  السفينة  مالك  للقاء  قضائي 
عدم  عن  الحديث  ظل  في  بيروت  إل��ى  األمونيوم  نيترات 

صالحية إبحار هذه السفينة. 
أنها  للدفاع  االعلى  للمجلس  العامة  األمانة  وأوضحت 
بصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير 
األمنية لم تتلق أي مراسلة تتعلق بشحنة نيترات االمونيوم 
وقامت   2020-07-22 بتاريخ  وردت  التي  تلك  باستثناء 
مجلس  رئيس  لتوجيهات  بناء  وإحالتها  المقتضى  بإجراء 
بتاريخ  والنقل  العامة  واألشغال  العدل  وزارتي  إلى  الوزراء 

المقتضى. إلجراء   2020-07-24
 2020/7/27 بتاريخ  انه  العدل  وزارة  أعلنت  وتعقيباً 
األمانة  قبل  من  موجه  كتاب  العدل  وزارة  قلم  لدى  تسجل 
وشحنتها.  الباخرة  بموضوع  األعلى  الدفاع  لمجلس  العامة 
العامة  النيابة  أم��ام  محال  الملف  أن  تبين  اإلط���الع،  عند 
يقضي  ق��رار   2020/6/1 بتاريخ  اتخذت  التي  التمييزية 
إج��راءات  بتنفيذ  بيروت  مرفأ  واستثمار  إدارة  من  بالطلب 
اكدت  وبالتالي،  القرار.  متن  في  تفصيل  بكل  محددة  وأعمال 
القرارات  في  التدخل  صالحياتها  من  ليس  أن  العدل  وزارة 
الملّف  على  يده  الواضع  المختص  القضاء  من  تتخذ  التي 
تنفيذ  إجراءات  في  التدخل  صالحياتها  من  ليس  تأكيد  وبكل 

قرار قضائي واضح وصريح أُحيل إلى إدارة المرفأ للتنفيذ.
اللبناني  الجيش  في  الهندسة  فوج  قائد  أعلن  ذلك،  الى 
البحث  عمليات  من  األولى  المرحلة  انتهاء  الخوري  روجيه 

واإلنقاذ بشأن العثور على أحياء.
فريق  كل  وتسلّم  لقطاعات  المرفأ  تقسيم  تّم  أنه  وأوضح 
أحياء.  إليجاد  ضعيفاً  بات  االمل  ان  الى  الفتاً  قطاعاً،  اجنبي 
عملها  أن  اعتبرت  أحياء  عن  تبحث  كانت  التي  الفرق  وقال: 
عن  للبحث  الساعة  مدار  على  مستمر  »العمل  ان  وأكد  انتهى. 
من  هائلة  كميات  وجود  عن  ناجمة  صعوبات  وسط  ناجين 

الركام في مرفأ بيروت«. 

التعليق ال�سيا�سي

وظيفة التحقيق
التي  الــمــوصــوفــة  الجريمة  عــن  الحقيقي  الــمــســؤول  إن  يــقــال  عندما 
الطائفي  النظام  هو  عنها،  نتج  وما  بيروت  مرفأ  تفّجر  بكارثة  تسببت 
والتكسب  والتسيب  لإلهمال  مــصــدر  إلــى  الــعــام  الموظف  حــول  ــذي  ال
الكالم  هذا  يتحّول  أن  يخشى  والطائفية،  السياسية  الحماية  الى  مستنداً 
المحاسبة  وتعليق  المسؤوليات  لتجهيل  ضمنية  دعوة  الى  صحته  رغم 

التحقيق. وتسخيف 
المتسببين  كــشــف  مــجــرد  مــن  أكــبــر  والــمــحــاســبــة  للتحقيق  الــحــاجــة 
العدالة.  وإقـــامـــة  جـــرى  مــا  لحقيقة  مــوثــوقــة  روايــــة  عــلــى  والــحــصــول 
التي  الحماية  نظرية  إسقاط  وهي  أهمية  أشد  أخرى  مهمة  له  فالتحقيق 
المحاسبة  فعبر  المحاصصة.  وتعممها  الطائفي  النظام  عليها  يقوم 
بلغت  ومهما  انتموا  فئة  أي  إلى  المرتكبين  بحق  العقوبات  أشد  وإنــزال 
أنها  التي توهم  الحماية  بأن  الطريق إلفهام كل موظف عام  مراتبهم هو 
والعقاب  الحساب  يلقى  وأنه  سراباً،  إال  ليست  المساءلة  عنه  ستحجب 

العامين. الموظفين  لكل  عميقاً  ارتكب، وهذا سيكون درساً  ما  جراء 
بل  هدرها  يجب  ال  معنوية  دفــع  قــوة  أمــام  الكارثة  بفعل  اللبنانيون 
يثبت  هياكل  مجرد  ليست  والدولة  الدولة.  بناء  فكرة  لصالح  توظيفها 
ترتب  الذي  وسياسياً  طائفياً  المنظم  التجويف  بفعل  فارغة،  أنها  اليوم 
لفكرة  الــزخــم  اســتــعــادة  وفــرصــة  والــحــمــايــة،  المحاصصة  نــظــام  على 
بفعل  الغالية  األثمان  دفعوا  لمن  تثبت  التي  المحاسبة  من  تأتي  الدولة 
لمنظومة  وتثبت  بوجودها،  حقوقهم  تضيع  لن  دولة  هناك  أن  الكارثة 
للموهومين  وتثبت  والمواطنين،  للبلد  تسببه  ما  خطورة  المحاصصة 
ولن  أفعالهم  ثمن  المرتكبون  سيدفع  الكارثة  عند  أنه  الحماية  بمنظومة 

القانون. وفوق  المحاسبة  فوق  بأنهم  وعدوهم  الذين  يحميهم 

كما لم تخذلنا بيروت �ضابقًا...

 

فلن تخذلنا اليوم
{ جمال محسن العفلق

الكارثة  هذه  العالم  سيذكر  وقالوا  مثيل،  له  يكن  لم  انفجار  وقالوا  فاجعة  قالوا 
كّل  والمفقودين،  المشّردين  وآالف  المئات  بل  الضحايا  عشرات  مقبلة،  عام  لمئة 
بكارثة  انتهى  عادي  يوم  مقدمات،  بدون  بيروت  على  أتى  انفجار  لحظة  في  هذا 

إنسانية وحدث أمني ليس له مثيل في منطقتنا. 
كلها  ولكن  وعقالنية...  ومعتدلة  متطرفة  بين  تراوحت  أفعال  ردود  عنه  نتج 
الغرف السوداء  كانت تصّب في خانة واحدة من وراء تفجير بيروت؟ فانتفضت 
سورية  على  الــحــرب  ببدايات  تذكرنا  هستيرية  بطريقة  التواصل  مــواقــع  على 
يرمون  السوداء  الغرف  هذه  أصحاب  نفس  نشاهد  كنا  كبير  تفجير  يحدث  حين 
سهامهم ضّد الجيش والحكومة، واليوم في كارثة بيروت شاهدنا نفس السموم 
النيل  والسهام تطلق وبشكل ال يمكن حصره على لبنان المقاومة، فالجميع يريد 
جاهزاً  أصبح  بيروت  على  الدولية  الوصاية  قــرار  اّن  البعض  واعتقد  لبنان  من 
للتنفيذ، فأتى الرئيس الفرنسي ليعطي تعليماته وكأنه في زيارة إلحدى ضواحي 
باريس، ولكنه نسَي ان يخبر أهل بيروت أثناء جولته عن مصير المناضل جورج 
عبدالله المسجون في فرنسا بدون وجه حق، وتجاهل الحديث عن ضرورة إعادة 
الالجئين السوريين الى بلدهم ألّن هذا األمر من الخطوط الحمر األميركية فقضية 
الالجئين السوريين هي سياسية وليست إنسانية وهذا ملف استثمار يعمل عليه 
البئر  الحجر في  العبثية ورمي  العادة بطريقته  أعداء سورية، وصّرح ترامب كما 
فقد  داخلياً  أما  الحقيقة.  عن  الناس  ويبعد  موجود  غير  شيء  الى  األنظار  ليلفت 
سارع بعض الذين يعشقون التبعية السياسية لطلب تحقيق دولي ولسان حالهم 
أقطاعاتنا  على  نبقى  أن  شرط  نساعدكم  ونحن  لبنان  احتلوا  تعالوا  للعالم  يقول 

السياسية.
مثيل  ال  أخالفي  وانحطاط  بذاءة  سوق  الى  التواصل  مواقع  منصات  وتحّولت 
من  الكبير  الكّم  هذا  ليخرجوا  الفاجعة  هذه  بانتظار  كانوا  جميعاً  هؤالء  وكــأّن  له 

الشماتة والغدر ببلد ال يعرف حقيقته اال من يفهم تركيبة لبنان.
أما عربياً فيخجل كّل من لدية الحّد األدنى من األخالق من نقل بعض التعليقات 
بسحق  مطالبين  العربية  الــدول  بعض  فــي  وأمنيون  مستشارون  نشرها  التي 
المنطقة، ومنطق منشوراتهم  أهل عقد وحّل في  قادتها وكأنهم  المقاومة وسجن 
فكانوا  لبنان  جــراح  على  والرقص  طائفية  فتنة  إشعال  في  لديم  رغبة  من  يأتي 
إظهار  في  محاوالتهم  رغم  جانبهم  يؤمن  ال  الــذي  الصهاينة  من  صهيونية  أكثر 

اإلنسانية الكاذبة في اإلعالم.
كّل  وتجاهل  الكبير  بيروت  انفجار  على  متنّوعة  فعل  ردود  من  يسير  جزء  هذا 
حقيقة  حدثت  التي  واألخالقية  واإلنسانية  المالية  والكارثة  لبنان  عن  تحدث  من 

بيروت وتاريخها.
بيروت  وانهزموا،  فيها  البقاء  يستطيعوا  ولم  الصهاينة  حاصرها  التي  بيروت 
أكبر اسطول عسكري في  اليها سياحة عسكرية مدعومين من  المارينز  أتى  التي 
هي  عليها  بالنصر  شــارون  احتفل  التي  بيروت  محّملين،  منها  وخرجوا  العالم 
يد  وكسرت  أيار   17 اتفاق  أسقطت  وبيروت  الهزيمة،  مــرارة  أذاقته  التي  نفسها 
بيروت  عليها،  والمؤامرات  الحصار  رغم  إعمارها  أعيد  التي  بيروت  مهندسيه، 
التي جمعت كل المثقفين العرب وطبعت أهّم الكتب وترجمة أهّم األعمال العالمية، 
الحادث  هــذا  ليس  لهذا  والــحــرب...  السلم  وقــرار  المقاومة  قــرار  فيها  وبــيــروت 

وبالرغم من حجمة وضخامته قادراً على كسرها. 
اليوم يراهن البعض على إذالل لبنان من خالل سياسة العصا والجزرة فإما فّك 
تحت  البقاء  أو  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  لعواصم  التام  والخضوع  الحصار 
الرئيس  اغتيال  فمنذ  بيروت  أعداء  لدى  انتظاره  طال  حلم  وهذا  االنفجار...  رماد 
رفيق الحريري ونفس الجوقة تعمل على أجندة تسليم مفاتيح بيروت للصهاينة.
نصرالله  حسن  السيد  سماحة  الــلــه  لــحــزب  الــعــام  األمــيــن  خــطــاب  كــان  وأمــس 
المقاومة فأجاب عن كّل األسئلة ودحض كّل  لكّل جمهور  الذي أتى برداً وسالماً 
له  تخططون  ما  إلى  تصلوا  ان  تستطيعوا  لن  بعبارة  القول  واختصر  االتهامات 
يمكن  وال  المالبسات  كّل  سيكشف  والتحقيق  منها.  تنالوا  ان  من  أكبر  والمقاومة 

ان تكون المقاومة غطاء او تحمي أحد أياً كان تسبب في هذه الكارثة.
ألحد  يحق  وال  شــروط  او  خلفيات  دون  ابيض  لدعم  بحاجة  اليوم  لبنان  ألّن 
بالتاريخ  يؤمن  ومن  اليوم  لبنان  دعم  أراد  إذا  بسيطة  كانت  مهما  شروط  وضع 
فتعّودنا  سبق  مما  أقوى  وستكون  جديد  من  ستقف  البالد  هذه  أّن  تماماً  يعرف 
أن المصائب تقّوينا ال تهزمنا. لهذا نؤمن أن بيروت لن تخذلنا كما لم تخذلنا من 

قبل... 

تركيا ُتغري »�ضما�ضرة المرتزقة« بـ100 دوالر

لإر�ضالهم اإلى جبهات في ليبيا.. والموت هناك 
كشفت مصادر مطلعة أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا 
في سورية، مستمرة في تجنيد مئات الشباب بهدف إرسالهم 

إلى جبهات القتال في ليبيا.
يتم  التركية  الحكومة  جانب  من  المرتزقة  تجنيد  إن  وقالت 
عبر »سماسرة«، يحصل الواحد منهم على مبلغ مالي يتراوح 

بين 100 و300 دوالر مقابل إقناع المقاتل الواحد.
قدم  على  المستمرة  المرتزقة  تجنيد  عملية  أن  وأض��اف 
ضمن  الالجئين  مخيمات  داخ��ل  خ��اص  بشكل  تتم  وس��اق، 
لحاجة  استغالالً  لتركيا،  الموالية  الفصائل  نفوذ  مناطق 

المادية. سكانها 
من  والشباب  الرجال  يقنعون  »السماسرة  أن  وأوض��ح 
المخيمات، باإلضافة إلى المقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا للقتال 

مادية  مبالغ  على  الحصول  مقابل  التركية  العباءة  تحت 
ضخمة«.

واحدة،  لمرة  مبلغاً  بالمقابل  يتقاضى  السمسار  أن  وتابع 
يتراوح بين 100 و300 دوالر.

المرتزقة  المسلحين  آالف  ترسل،  تزال  وال  أنقرة،  وأرسلت 
في  الوفاق  لحكومة  التابعة  الميليشيات  جانب  إلى  للقتال 
طرابلس، في حربها ضد قوات الجيش الوطني الليبي الهادفة 

إلى تحرير العاصمة من قبضة المتطرفين.
اإلنسان، ومقره  السوري لحقوق  وكان ما يسمى بالمرصد 
بلندن، أشار قبل يومين إلى وصول دفعات جديدة من مسلحي 
الليبية،  األراض��ي  إل��ى  ألنقرة  الموالية  السورية  الفصائل 
مراد  السلطان  فصيل  من  مقاتل   300 نحو  من  يتألف  وآخرها 

وفرقتي الحمزة والسلطان سليمان شاه.
الذين  المجندين  أع��داد  فإن  المرصد،  إلحصاءات  ووفقا 
نحو  إل��ى  ارتفعت  اآلن  حتى  الليبية  األراض��ي  إل��ى  سافروا 
 18 سن  دون  طفالً   350 بينهم  من  س��وري،  مرتزق   17300
6 آالف إلى سورية بعد انتهاء عقودهم  عاماً، وعاد منهم نحو 

المالية. والحصول على مستحقاتهم 
المرتزقة  من  المزيد  جلب  في  تركيا  تستمر  المقابل،  وفي 
بهدف  التابعة،  العسكرية  الفصائل  معسكرات  إلى  الجدد 

تدريبهم قبل إرسالهم إلى ليبيا.
صفوف  في  القتلى  من  مزيداً  وثق  السوري  المرصد  وكان 
لتبلغ  ليبيا،  في  المعارك  ج��راء  التركية  الحكومة  مرتزقة 

حصيلتهم نحو 481 من بينهم 34 طفالً دون سن 18 عاماً.
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التحقيق، فهذا يعني أن ال أمل ببناء دولة«.
الى  اندفعوا  الغالبية،  وهم  الساخطون،  اللبنانيون 
النظام  أهل  إقصاء  بضرورة  منادين  والساحات  الشوارع 
التحقيق  المتعاظمة، كما تطورات  الفاسد فوراً. تظاهراتهم 
وما  هنا،  من  أين  الى  مفتاحياً:  س��ؤاالً  طرحت  الجنائي، 

األولويات بعد اكتمال سقوط النظام؟
في  مناضلين  وعاملين  مفكرين  مع  معّمق  بحث  خالل  من 
مختلف مجاالت الشأن العام يمكن استخالص األولويات اآلتية:

أوالً: تركيز االهتمام والجهود وصّبها في هذه اآلونة على 
التعاطف مع أهالي الشهداء، والتعاون على لملمة الجراح، 
ورفع األنقاض، والبحث عن المفقودين، وإسعاف الجرحى، 
غذاء  من  الحياتية  الضرورات  وتأمين  المشّردين،  وإيواء 
وذلك  خصوصاً  وللمتضّررين  عموماً  للناس  ووقود  ودواء 
واألجهزة  المؤّسسات  بين  الوثيق  والتعاون  بالتنسيق 
جهة  من  المدني  المجتمع  وتنظيمات  جهة  من  الحكومية 

أخرى.
ثانياً: إيالء مهام التحقيق في الحدث الجلل الى الجيش 
الهيئات  مع  بالتعاون  وذلك  المختصة  واجهزته  اللبناني 
المحققين  يساعد  تقنياً  عوناً  توّفر  التي  والدولية  العربية 

على إنهاء التحقيق بالسرعة الممكنة.
الى  والمبادرة  المأل،  على  التحقيق  نتائج  إعالن  ثالثاً: 
العاملين  القضاة  أخيار  من  مؤلفة  خاصة  محكمة  إقامة 
والمتقاعدين، كما من أعالم أهل القانون للمباشرة فوراً في 

تمحيص التحقيقات وإجراء المحاكمات العادلة.
رابعاً: مبادرة مجموعة من أهل اإلختصاص في صفوف 
المدني  المجتمع  وتنظيمات  والتقدمية  الوطنية  القوى 
شهر  مهلة  في  للتوافق،  االجتماع  الى  والوازنة  المستقلة 
أحكام  يراعي  لالنتخابات  قانون  مشروع  على  واح��د، 
أساس  على  نواب  )مجلس   22 المادة  سيما  ال  الدستور، 
والمادة  الطوائف(  لتمثيل  شيوخ  ومجلس  الطائفي  وطني 
27 )»عضو مجلس النواب يمثل األمة جمعاء« ما يستوجب 
الطائفية  )»إلغاء   95 والمادة  الواحدة(  الوطنية  الدائرة 
الى  االقتراع  سن  وخفض  مرحلية«(  خطة  وفق  السياسية 

في  عليها  المنصوص  لإلصالحات  مراعاًة  عشرة  الثامنة 
المبادرات  من  وغيرها  )الطائف(  الوطني  الوفاق  وثيقة 

اإلصالحية.
الديمقراطي  االنتخابات  قانون  مشروع  ُيعلَن  خامساً: 
ومجلس  الحكومة،  من  كلٍّ  على  وُيحال  عليه  المتواَفق 
في  إقراره  الى  لُيصار  الشعبية  االنتفاضة  وقوى  النواب، 
امتنع  وإذا  واح��د،  شهر  أقصاها  مهلٍة  في  النواب  مجلس 
او أخفق في ذلك ألّي سبب كان، ُيصار الى تبّنيه  المجلس 
الى  والمبادرة  المعّبأة  الشعبية  االنتفاضة  قوى  ِقَبل  من 
الحكومة بغية  إطالق وتفعيل ضغوط شعبية عارمة على 
اعتماده  وبالتالي  إلقراره  عام  شعبي  استفتاء  على  طرحه 
التي تستوجب  وتنفيذه عمالً بنظرية الظروف االستثنائية 
تدبيراً استثنائياً في حال نشوء ظرف استثنائي، وهو حال 

البالد قبل كارثة 4 آب وبعدها.
والحرص  اليقظة  الى  مدعوٌة  الحّية  الوطنية  القوى  إّن 
المنظومة  مع  سجاالت  ال��ى  اإلن��ج��رار  ع��دم  على  الشديد 
حول  غيرهم  م��ع  او  ومعارضيها،  بمواليها  الحاكمة، 
بل  عادية،  ظروٍف  في  اتباعها  الواجب  اإلجرائية  األصول 
الخطورة  البالغ  اإلستثنائي  الظرف  فرصة  اغتنام  يجب 
انتظارها  ط��ال  إص��الح��اٍت  ف��رض  اج��ل  من  والحساسية 
جرى  واخرى  المعّدل  الدستور  أحكام  في  عليها  منصوص 
التوافق عليها في مبادرات إصالحية سابقة لوثيقة الوفاق 

الوطني )الطائف( أو الحقة لها.
وال  ومنهار،  متآكل  نظاٍم  في  والترقيع  للتلفيق  مجال  ال 

فرصة متاحة للعودة اليه تحت اية ذريعة او حجة.
وبما  الشعب  ب��إرادة  اإلصالحات  فرض  زمن  هو  الزمن 

يتوافق مع أحكام الدستور.
والعباد  البالد  أوصلوا  فاسد  نظام  أهل  مع  مهادنة  ال 

بفسادهم وسوء تدبيرهم الى الحضيض.
الشعب، بقواه الوطنية الحّية، بات حاضراً وناشطاً في 
الشارع، ولن يخرج منه إالّ بإرساء قواعد االنتقال سلماً الى 

دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، مرًة وإلى األبد.
� وزير سابق

الرعاية  له  وفر  ال��ذي  االنتداب  مناخ  من  مستفيداً  بها  واستأثر  ومرافقها، 
والحماية، وكافة أسباب الدعم السياسي والثقافي، والمعنوي، واالقتصادي، 
قبل  من  فرنسا،  »االنتداب«  بلد  توصيف  الى  أّدى  دعم  والخدمي.  والتجاري، 
شريحة لبنانية، على انها بمثابة األّم الحنون. وطن ال زلنا ندفع ثمن تركيبته 
الطائفية الفريدة العجيبة حتى اليوم، حيث لم نستطع حتى اللحظة ان نبني 
الدولة المدنية الموحدة العادلة، وفق مفاهيم وقوانين العصر، وتطّور حركة 
العدد والخشية  الغبن والخوف، وهاجس  االذهان عقدة  التاريخ، ونلغي من 
في  والغشاوة  والغرب،  الشرق  بين  االنتماء  في  والتأرجح  الترّدد  منه... 
بين  االنتهازي...  المزيف  والصديق  الداعم،  الحقيقي  الصديق  بين  التمييز 
وللبنان  لألمة  المهّدد  الفعلي  العدو  بين  الغربي،  والحليف  العربي،  الشقيق 
ال  وهنا  عنه.  والدفاع  وقوته  وسيادته  وحدته  على  الحريص  وبين  بالذات، 
الحديث  التاريخ  واستحضار  الحساسيات،  وإثارة  بالتفصيل،  للكالم  مجال 
المؤلم، لتسليط الضوء على عالقات لبنانية صهيونية، جرت على مستويات 
لبنانيين،  ومدنيين  روحيين  وزعماء  سياسيين  مسؤولين  بين  وغزل  رفيعة، 
وقادة صهاينة، في العشرينات والثالثينات واألربعينات من القرن الماضي، 

قبل وبعد استقالل لبنان، وتأسيس الكيان االسرائيلي المحتل في فلسطين.
ان  لبنان،  حكام  يستطع  لم  الكبير،  لبنان  إنشاء  على  ق��رن  م��رور  بعد 
فمنذ  بهم.  الشعب  ثقة  على  يوماً  يحظوا  ان  أو  بينهم،  ما  في  الثقة  يعززوا 
بين  مشتركة  مصالح  شبكة  نشأت  الكبير،  لبنان  لتأسيس  األول  اليوم 
فريدة،  حكم  منظومة  تأسيس  في  الشروع  الى  أّدت  وسياسّييه،  البلد  زعماء 
قواعد  أرست  اللبناني،  الوطن  مساحة  على  متوارثة  اقطاعية  حياة  وترسيخ 
وعائالت  منظومات  تديرها  سياسية،  نفوذ  ومناطق  إقطاعية  إلمارات  ثابتة 
وشبكات اقتصادية ومالية مرتبطة بها، وكّل ذلك، خارج إطار الدولة القومية 
اللبنانيين، ومتطلبات  آمال وأهداف وتطلعات  الواحدة الجامعة، وبعيداً عن 

المصلحة العامة للشعب الواحد.
منذ  السياسية،  الطبقة  عند  يتغّير  لم  الذي  والشاذ،  األعوج  السلوك  هذا   
في  ما  تفرغ  اللبنانيين،  غالبية  جعلت  اليوم،  وحتى  الكبير  لبنان  إع��الن 
الى  آن  البلد من  صدورها من غضب، وتعّبر عن استيائها وقرفها وهي تشبه 
آخر، ومع كّل أزمة، معتبرة إياه بمثابة المزرعة للطبقة الحاكمة... والحقيقة 
مربع  متر  كّل  استغالل  الى  يعمد  مزرعة،  لديه  من  ألّن  مزرعة،  ليس  البلد  اّن 
العلمية  الوسائل  كل  ويستخدم  اإلنتاج،  زيادة  أجل  من  استغالل  أفضل  منها 
لتحسين نوعية المحاصيل. لكن الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ مائة 
عام، وحتى اللحظة، لم تجعل لبنان مزرعة، بل جعلته مسلخة لها، وألوالدها 
او حسيب، مستفيدة  رادع  وأحفادها، وحاشيتها، تستغله كيفما شاءت دون 
مصالحها  وع��ن  عنه  تدافع  خالله،  من  تتحّصن  قبيح،  طائفي  وض��ع  من 
بحقوقه،  الشعب  فيها  يطالب  مرة  كّل  في  وشراسة،  قوة  بكّل  ومكتسباتها، 
السياسي  واإلص��الح  المدنية،  بالدولة  فيه  يطالب  جديد،  طرح  اّي  وعند 
أّي لحظة، لتثير عند البعض غرائز  واالقتصادي. وهذا ما يجعلها تتأهب في 
الخوف من اآلخر، والخشية من فقدان االمتيازات والمنافع عند البعض اآلخر، 
لفئة  والتلزيمات  والصفقات  المكتسبات  وخسارة  تضييع  من  التحذير  أو 

أخرى، أو تراجع النفوذ لزعيم ما، أمام وضع مستجّد ال يصّب في صالحه...

هل  تأسيسه؟!  مئوية  في  الذكرى  نستعيد  ونحن  نستحّق،  لبنان  فأّي 
وإدارة  بقيادة  جديرة  المتجذرة  المتوارثة  الحاكمة  السياسية  الطبقة  كانت 
وتّوجت  ذروتها،  الى  الحاكمة  الطبقة  وصلت  عام،  مائة  بعد  البلد؟!  وحكم 
والمحسوبية  والبيروقراطية  والفساد،  الفشل  من  متراكماً  طويالً  عهداً 
بعد  لتسلمنا  عليه  وزادت  واالختالسات،  والصفقات  الشخصية،  والمنافع 
مائة عام، وطناّ في الحضيض: فقر وجوع وبطالة، وهجرة... سرقات وإثراء 
مفقود،  وعدل  منهوب...  عام  مال  وفجور،  وتلزيمات  صفقات  مشروع...  غير 
وقضاء مكّبل من مسؤول... مناطق متخمة من كّل األلوان، ومناطق غارقة في 

الفقر، ينهشها الحرمان...
بعد مائة عام من إعالن لبنان الكبير، ال يزال كّل فريق من أفرقاء الوطن يغّني 
على لياله. أهو زواج طبيعي أم قسري! أهو وطن نهائي لجميع أبنائه، أم هو 
وطن كتب وسجل وأعطي صكاً لطبقة تعبث بالبلد والشعب، تضّم حفنة من 
المحظوظين الذين رماهم الدهر علينا؟! ماذا ستقوله الطبقة الحاكمة الفاسدة 
الفاشلة، للعالم الذي يحيط بنا وتتعامل معه بعد مائة عام؟! وبأّي شكل تطّل 
عليه، ودول في العالم لم يمّر على استقاللها سبعون سنة، استطاعت ان تجد 
لها مكاناً الئقاً بين األمم، وتحقق قفزات هائلة في مجاالت التنمية المستدامة، 
واالقتصاد والصناعة والزراعة والعلوم على أنواعها!! بأّي وجه قبيح مقرف 
مقزز ستكشف هذه الطبقة الحاكمة عن »إنجازاتها الباهرة« لدول العالم التي 

ترصد وتتابع أوضاعنا عن كثب، وتعرف كّل صغيرة وكبيرة فيه!
فال  الطوائف.  دولة  ورهينة  الدولة،  طوائف  أسرى  نزال  ال  عام  مائة  بعد 
الطوائف توحدت في ما بينها على مفهوم وطني جامع، وال الدولة استطاعت 
فريدة  هجينة،  الدوام  على  فكانت  وأصابعه.  الطائفية  أخطبوط  تتجاوز  ان 
في نوعها، بحيث لم تكن يوماً دولة لوطن، بمقدار ما كانت على الدوام دولة 
البالد  على  وتقبض  وأجهزته،  الحكم  بمفاصل  تمسك  أوليغارشية،  لطبقة 

والعباد، دون حسيب او رقيب، أو مساءلة أو محاسبة.
اليوم،  الشعب  حكام  طبقة  أّن  نرى  الكبير،  لبنان  إعالن  من  عام  مائة  بعد 
قمة  يجّسدون  وهم  عقود،  ثالثة  مدى  على  اللبنانيون  شهدها  طبقة  أق��ذر 
العربدة السياسية واالنحطاط والفساد األخالقي، وأسوأ أنواع األداء الوظيفي 

والسلوكي والمهني. حكام وزعماء دّمروا وطناً وأوصلوه الى الدرك األسفل.
 اّن الكارثة المدّمرة التي حلت بلبنان، كشفت بوضوح وعلى المأل وساخة 
حقارتهم  مدى  وكشفت  كله،  العالم  امام  الملعونة  الطبقة  أرباب  وطغيان 
وتطلعاته  وحقوقه  الشعب  مصلحة  عن  وابتعادهم  وفسادهم  وفشلهم 

وإرادته.
عادلة،  جامعة  قومية  مدنية  بدولة  إال  للبنان  حّل  ال  نقول:  عام  مائة  بعد 
الحقيقي  الشعب  حكم  يضمن  عصرية،  ثورية  وقوانين  جديد،  بدستور 
وحقوقه، يزيل عن كاهله رواسب الطبقة المفسدة وحكمها الطائفي البغيض، 
والكراهية،  والتعّصب  واالح��ق��اد،  المصائب  إال  لبنان  إلى  يجلب  لم  ال��ذي 
قاهرة  فاجرة  طبقة  إياها  أورثتنا  التي  الموبقات  وكّل  والويالت،  والتطرف 

جثمت على صدور اللبنانيين قرناً من الزمن وال تزال...
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق 

حزبي  بمأتم  حرب  زينو  كامل  المناضل  األمين  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  شيّع 
وشعبي مهيب في بلدته زوطر الشرقية ـ قضاء النبطية، وشارك في التشييع الى جانب عائلة 
الراحل. منفذ عام النبطية وسام قانصو وعدد من أعضاء هيئة المنفذية والمسؤولين، ومدير 
العقيد علي اسماعيل  النبطية  العقيد سهيل حرب ومدير مخابرات  األمن القومي في الجنوب 
واجتماعية  سياسية  وفاعليات  اسماعيل  وسيم  الــدكــتــور  الشرقية  زوطــر  بلدية  ورئــيــس 

وعسكرية وجمع من القوميين والمواطنين.
وكان الحزب نعى األمين الراحل، وأكد أنه قامة حزبية  ونضالية، وسنديانة قومية اجتماعية، 

ثبت على مبادئه وخياراته، وشكل قدوة بمناقبيته والتزامه وحضوره االجتماعي.

»القومي« �شّيع في زوطر ال�شرقية ـ النبطية

الأمين المن��شل ك�مل زينو حرب بم�أتم مهيب

من األحداث والتطورات التي يشهدها لبنان، وصوالً إلى المستويين الدولي 
حافة  إلى  لبنان  أوصل  قد  المستعر  السياسي  السجال  فمحلياً  واإلقليمي. 
االنهيار االقتصادي والمالي واالجتماعي مع دخول جائحة كورونا كمستجّد 
الدولة  إخضاع  بهدف  خانق  أميركي  حصار  مع  األزمات،  تلك  مجموع  على 
األصل  في  والتي  األميركية،  اإلدارة  مطالب  وتنفيذ  اللبنانية،  والحكومة 
وبالتالي  البحرية،  الحدود  ترسيم  رفض  في  الصهيوني  الكيان  مطالب  هي 
سحب سالح حزب الله، الذي يوقف قادة الكيان على رجل ونص. إنما ُيدلل 
تقول  حتى  أقلّه  بريئاً  ليس  لبنان،  على  مّر  الذي  األخطر  الحادث  أّن  على 
الدولة اللبنانية كلمتها الفصل في هذا الشأن لجهة الجهات المتورطة سواء 

أشخاص أو دول. 
الخبراء  من  العديد  أكده  وما  الطريقة  بهذه  التفجير  سبق،  بما  ربطاً   -
سبقت  التي  والمواقف  التصريحات  وحتى  والمراقبين،  والمحللين 
ترامب  الرئيس  أكده  ما  وهذا  متعّمد،  التفجير  إّن  تقول  بعده  أو  االنفجار، 
قنبلة  سببه  بيروت  انفجار  بأّن  أبلغوه  أميركيين  جنراالت  »إّن  قال:  حين 
تشير  االتهام  وأصابع  رهيب«.  اعتداء  كأنه  »يبدو  ومضيفاً  ما«،  نوع  من 
يحاول  الذي  الخصوص،  وجه  على  ونتنياهو  الصهيوني،  الكيان  إلى  هنا 
أزمات  من  يعانيه  ما  مشهد  تغّير  أن  شأنها  من  أح��داث  افتعال  جاهداً 
أدار وجهه. والتظاهرات غير المسبوقة  أينما  داخلية وخارجية، تحاصره 
بشقيها، المطلبي المعيشي ودعوة نتنياهو إلى االستقالة على خلفية ملف 
بينه  المتصاعدة  األزمة  وبالتالي  الكيان.  في  كورونا  وباء  وتفشي  الفساد 
حكومة  في  غانتس،  بيني  برئاسة  أبيض  أزرق  تكتل  من  شركائه  وبين 
ل�  مبكرة  انتخابات  إلى  الذهاب  باتجاه  تؤشر  »الوحدة«،  ب�  تسّمى  ما 
محور  يفرضها  التي  الخارجية  التحديات  جانبها  وإلى  هي  »الكنيست«، 

الله. المقاومة ال سيما حزب 
في  المتسّبب  أنه  الله  حزب  إلى  االتهام  كيل  إلى  البعض  مسارعة   -
في  األمونيوم  ومادة  صواريخ  من  السالح  تخزينه  بزعم  الفاجعة،  االنفجار 
العنبر رقم 12. هذه االتهامات أتت في سياق االستغالل السياسي ومصائب 
معلومات  إلى  استندت  أنها  والمفجع  بهم،  حلّت  التي  والكارثة  الناس 
الصهيوني  الكيان  دخول  وما  العبرّية.  »هآرتس«  صحيفة  عنها  تحّدثت 
بهدف  له  الُمعّد  البرنامج  إطار  في  إالّ  الله،  حزب  على  التحريض  خط  على 
تنفيذ ما تبقى من القرار 1559. مؤكد أّن هذه االتهامات محض افتراءات، قد 
المتلفزة، والتي نفى  الله في إطاللته  السيد حسن نصر  تّم دحضها من قبل 
وهي  بيروت،  مرفأ  في  أسلحة  أية  للمقاومة  يكون  أن  والحازم  الواثق  بلغة 
أي المقاومة ليست معنية أن تعرف ما فيه، بقدر ما هي معنية أن نعرف ما 
في ميناء حيفا، من أجل حماية لبنان والمقاومة. هذه الُمسارعة تقف خلفها 
الصهيوني  العدو  مواقف  مع  تتقاطع  أنها  المؤسف  سياسية،  استهدافات 

تتعلق  طروحات  استجرار  على  تناوبوا  الذين  أصحابها،  أب��ى  أم  ش��اء 
طالب  الكترونية،  وثيقة  وتوقيع  الدولي،  والتحقيق  بالتدويل  المطالبة 
أصحابها بفرض االنتداب الفرنسي على لبنان. ولم تغب األصوات المطالبة 
لمجلس  ُمبكرة  وانتخابات  الجمهورية،  رئيس  واستقالة  الحكومة  بإسقاط 
حسان  الحكومة  رئيس  دعوة  مع  المتوقع  خارج  ومن  تقاطعت  النواب، 
العاصمة  شهدت  وقت  في  االنتخابات.  تلك  إلى  الذهاب  بضرورة  دي��اب 
بيروت تظاهرات، تم خاللها اقتحام عدد من المتظاهرين لعدد من الوزارات، 
مع محاولة منهم القتحام المجلس النيابي، وكأنها خطوة استباقية لمؤتمر 
اليوم  في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إليه  دعا  الذي  لبنان  دعم 

التالي على تلك التظاهرات. 
لحكومات  رؤساء  أطلقها  التي  الدعوة  هي  التصريحات  تلك  أولى  ولعّل 
الظروف  أّن  منهم  اعتقاداً  السياسية،  المرجعيات  من  ع��دد  مع  سابقة، 
السياسي  لالنتقام  سانحة  فرصة  هي  االنفجار،  أوجدها  التي  واألوض��اع 
أتى بالمحكمة  الحريري  الرئيس  اغتيال  إن  2005، حيث  العام  على طريقة 
الرئيس  اغتيال  قضية  في  االتهام  أو  بالحكم  نطقها  أّجلت  التي  الدولية 

الحريري إلى موعد الحق من هذا الشهر، والسبب الواهي هو االنفجار.
االقتصادي  االنهيار  تسريع  منه  الُمراد  بيروت،  مرفأ  تفجير  أو  انفجار   -
سورية  يستهدف  األميركي  قيصر  فقانون  ذلك،  من  أبعد  هو  ما  بل  والمالي، 
قطعه،  أرادوا  بالبضائع  سورية  يمّد  الذي  الشريان  هو  ولبنان  اقتصادياً، 
األميركية  السياسية  للرؤية  ترضخ  حتى  سورية  خنق  من  المزيد  بهدف 
جيفري  جيمس  سورية  إلى  الخاص  األميركي  المبعوث  عنها  أعلن  التي 
طرابلس  مرفأ  سيتولى  بيروت  مرفأ  دمار  وبسبب  الماضي.  حزيران  في 
إلى  ستتوجه  بضائع  أية  فإّن  حينه،  وإلى  إعماره،  إعادة  حين  إلى  مهامه 
السورية  الحدود  إل��ى  المؤدي  الطريق  على  ينتظرها  َم��ن  هناك  سورية 
عندما  الماضي،  حزيران   13 في  حصل  ما  وهذا  وجهتها،  إكمال  من  لمنعها 
التبانة شاحنات متوّجهة إلى سورية،  أوقف متظاهرون بالقرب من منطقة 
الصهيوني  الكيان  له  يطمح  ما  وبالتالي  حمولتها.  تفريغ  على  وإجبارها 
المنطقة،  في  األول  حيفا  ميناء  يكون  أن  فلسطين،  ألرض  اغتصابه  ومنذ 
الُملحة  المهمة  لذلك  والعراق.  الخليج  دول  وإلى  من  للبضائع  معبراً  ليكون 

والُمستعجلة هي عدم التلكؤ في إعادة بناء مرفأ بيروت. 
قادر  القوي  لبنان  أّن  بتقديري  والمفجع  المؤلم  المشهد  مأساوية  رغّم   -
على تجاوز محنته، وأّن الشعب اللبناني العنيد يمتلك من اإلرادة ما يحّفزه 
على تجاوز مصائبه. ومشهد التكافل والتضامن االجتماعي رسالة واضحة 
وشعبه  جيشه  بقوة  يستظل  سيبقى  ال��ذي  بلبنان،  األذى  يريد  من  لكّل 

ومقاومته، لهو قادر على حماية حريته وسيادته واستقالله.
*كاتب فلسطيني.

هذا  مع  حتى  أص��الً  بيروت  ليزور  يكن  لم  انه   اطمأنوا 
الحدث الجلل لوال صمودكم أنتم يا جمهور وبيئة المقاومة 
والرشيدة  الحكيمة  قيادتكم  خلف  وحزم  بعزم  ووقوفكم 

والمسددة.. 
مع  ظاهرياً  ول��و  التمايز  على  اص��الً  ليتجرأ  يكن   ول��م 
األميركي ويلتقي وبخصوصية ظاهرة للعيان مع من اسمه 
أتباع  له من  اإلرهاب لوال شعوره بان ما تبقى  لوائح  على 

في لبنان باتوا شحاذين على الطرقات... 
شواطئ  على  خ��س��ره  م��ا  بعض  ليستعيد  ج��اء   لقد 
من  يئس  بعدما  وتحديداً  الخصيب،  والهالل  المتوسط 

سورية والعراق وليبيا...
او يراهن على الخارج بان  ومع ذلك نقول لكل من راهن 
ليس  الزمن  ان  كما  ال��وراء،  الى  تعود  لن  الساعة  عقارب 
وال  الصغير  لبنان  إمارة  زمن  وال  عشر  التاسع  القرن  زمن 

الكبير.
 إنه زمن المقاومة والشموخ والعز وزمن السيد األمين...

موازين القوى على األرض تغيرت كثيراً جداً...
من  ت��ب��ل��ورت  مخلصة  ح��ك��وم��ة  ه��ي  دي���اب   وح��ك��وم��ة 
تضاريس أوجاع الناس وآالمها وهي أشرف من كل تاريخ 
ال��دول  أحضان  في  تربوا  الذين  والمفسدين  الفاسدين 

الكبرى والقناصل والسفارات.. 
الصمود  زمن  من  األخيرة  الساعة  حتى  ستعمل   وهي 
الحقيقيون  ال��ق��رار  أص��ح��اب  ي��ق��رر  أن  قبل  وال��ت��ص��دي 
الوصاية  فزمن  أخرى،  بحكومة  استبدالها  من  اللبنانيون 

قد ولى 
  ولبنان بات أكبر من ان يتطاول عليه احد.

وتحديداً  الهيمني  السلطوي  ال��غ��رب  يعد  م��اذا  وام��ا 
األميركي للبنان فإليكم تقديرنا:

كانوا  األميركيين  بأن  البعض  يعتقده  كان  لما  فخالفاً 
حين  الى  لهم  المتبقية  المرحلة  خالل  التهدئة  يريدون 
ان  األقرب  االعتقاد  كان  فقد  األميركية،  الرئاسة  استحقاق 
للموجة  أعد  وقد  برنامجه،  تنفيذ  في  سيستمر  االميركي 
لبنان،  في  واصدقائها  المقاومة  على  الضغط  من  الثانية 
في  الدولية  للمحكمة  النهائية  األحكام  إعالن  مع  بالتزامن 
حصل  »ال��ذي  »المفاجئ  االنفجار  ان  اال  آب،  من  السابع 
أربك  الظاهر  في  ترامب  أجندة  خارج  من  بيروت  مرفأ  في 
المأساة  هذه  استثمار  في  أميركا  حلفاء  واستعجل  اجندته 
والحكومة  الله  حزب  وتحميل  األوض��اع  لقلب  االنسانية 
الحالية المسؤولية والعودة الى مقولة إخراج كل الرؤساء 
لالستقالة،  دفعهم  عبر  اللبنانية  السياسية  الحياة  من 
المدينة  وح��راس  والكتائب  القوات  تقوده  ساذج  بتفكير 
واالشتراكي والحريرية الباطنية بدفع أميركي، معترضين 
وعلى  الغربية  الدول  ستسلكه  الذي  السياسي  النهج  على 
الدول  وبعض   - خذلتهم  أنها  يبدو  التي   - فرنسا  رأسهم 

السيطرة  وشك  على  قوي  محور  الستيعاب  تحركت  التي 
المتجه  المحور  »اسرائيل«  ومحاصرة  آسيا  غرب  على 
لذا  المنطقة،  من  النهائي  خروجهم  يعني  مما  بقوة،  شرقاً 
فإن هذه االندفاعة لالستقاالت من البرلمان واالحتجاجات 
لصالحه  تغيير  إحداث  من  اليائس  محاولة  هي  بالشارع 

في لبنان وبسرعة. 
الدرك  الى  ونزولها  المعروفة  االعالم  وسائل  تفعله  وما 
امام  والتزامها  واألخالقية،  والمناقبية  المهنية  من  االسفل 
وتأطيرها  الغاضبة  الجماهير  بقيادة  االميركي  مشغلها 
الشعار  لطرح  تمهيداً  والحزب  ايران  ضد  التحشيد  لصالح 

المنتظر كما في العراق إيران بره بره...
وحزب.... بره بره... 

لهذا الغرب وألتباعه الصغار نقول بان أميركا الشيطان 
المصداقية  فقدتم  لقد  بذيلها  المتمسكين  واولئك  األكبر 
وباتت جوقتكم تصرخ في واد سحيق ال قرار له وال صدى، 
كذبكم  وانكشاف  المتنامي،  اللبناني  الجمهور  وعي  بسبب 
لهز  التضليل  محاوالت  كل  تنفع  ولن  وغشكم،  وتضليلكم 
بقضيته  أهلية  لحرب  بجّره  المستهدف  الجمهور  إيمان 

ووطنه ومعرفة عدوه الحقيقي. 
نقولها وبكل يقين المرحلة القادمة ليست لكم وسيخيب 
الدولية،  المحكمة  قرار  ظنكم وأملكم حتى ولو بعد صدور 
وال  جدا  واضحاً  بات  األميركي  والبرنامج  المشروع  ألن 
احد يمكنه الدفاع عنه ألنه بات بدون مصداقية ومكشوف 

جداً. 
المعركة مستمرة وهي في لبنان تتعقد في ذروة اشتباك 
يحتاج  استراتيجي،  واجتماعي  سياسي  اقتصادي  أمني 
لالنتصار  والحكمة  والتروي  والبصيرة  الصبر  من  للكثير 

على هؤالء الشياطين المتمرسين في الشيطنة.
االوف��ي��اء  بيقين  لنا  األم���ر  يبقى  آخ���را  ول��ي��س  أخ��ي��راً 

والمخلصين والعاضين على الجراح.
  وعصابات الهاغانا »اللبنانية« من أزالم السفارات التي 
او  وإخفاء  بيروت  هيروشيما  فاجعة  إلكمال  للشارع  نزلت 

إتالف وثائق اإلدانة بحرقها للوزارات...
لن تتمكن من تحقيق مآرب أسيادها...

إلغاثة  الغربي  االستعراضي  الديبلوماسي  الهجوم   واما 
لبنان

 فإن الهدف منه قطع الطريق على طريق الحرير الصيني 
في محطة لبنان...

 ه���ل الح��ظ��ت��م  ص��م��ت ال��ن��اط��ق ال��ص��ي��ن��ّي ال���روس���ّي 
اإليراني...!؟

  وسمو سيد الحرب والسالم في خطابه األخير..!؟ 
 إنهم يتجّرعون السم

 ونحن نحّضر لصعود الجليل.
بعدنا طيبين قولوا الله.



ثقافة وفنون10

لمعتان
{ الشاعر مصطفى بدوي

كانوا في وجدة ياكلون البطاطا يا سعدي:
أعبر  ان  لي  كان  األفريقي   الشمال  ونهايات  يوسف  بن  االخضر  مشاغل  خالل  من 
الى مدينتي وجدة شعرياً.. تلك المدينة المستلقية على كتف انجاد، المدينة التي يهيأ 
لي في أحايين عديدة  انها شبيهة بامرأة حطاب طلقها الحظ او أخطأت موعدها في 
العشق حتى تناهبها العابرون والجواسيس والبدو وغالظ القلوب الذين تداعوا اليها 

من كل جدب سحيق..
تسللت الى وجدة من مسام شعرية فوارة تصل آشور بألف ليلة وليلة والسندباد 
بمطر السياب ونخل العراق بسيدي بلعباس ووجدة بوهران ووهران بلندن الصخر 

والحديد..
كنت أجد لذة جارفة وأنا أرّدد في صمت الليالي البعيدة  بخدر حرون  :

»نبي يقاسمني شقتي 
يسكن الغرفة المستطيلة 

وكل صباح يشاركني قهوتي بالحليب وسر الليالي الطويلة
وحين يجالسني وهو يبحث عن موضع الكوب في المائدة

-  وكانت فرنسّية من زجاج ومعدن -
ارى حول عينيه دائرتين من الزرقة الكامدة«.

المندى بالتيه الزمني االخضر بن يوسف فـ)كانت مالبسنا في  الهبوب  ومنذ ذلك 
الخزانة واحدة( و)كان يلبس يوما قميصي / وألبس يوماً قميصه(

ولم نفترق مطلقا في الضياع!
)**(عنوان نص لسعدي كتبه يوم 30 حزيران 2020

عبده الحامولي :
تحت البيادر 

وذات سماء مرصعة بفراشات تتراقص ملء الهسيس
كان عبده الحامولي يحملني ما يشبه الشجن المصّفى بأباريق الخمرة الجارفة 

كنت أنسى في حضرة الخدر البعيد ان لي موعداً في السقوط المريع
فتلكأت حتى نمت في دمي صفصافة عنوانها:  

)شربت الصبر بعد التصافي(.
* شاعر وناقد مغربي
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�إلى بيروت...حبيبتي

{ جهاد أيوب

رضعت حّبها قبل الوالدة
تنشقت هواها في رحم أمي

سمعت عن مدمنيها وهي في دمي
حبيبتي هي
حبيبتي أنت

فراشة تتجّول في فكري
تتنقل من حديث إلى آخر

يذوب بها العشاق
تغار منها النساء

بيروت التي أحّبها
مخبئي وظالل وجودي وأغنيتي

لوحتي التي ستنفذ
أنشودة المقاومة ومفتاح التجّدد

بيروت التي أدمنتها
كتبتني على دفاتر اإلشراق

بيروت التي تشرفني
لم تكن يوماً خاوية

وبيروت التي نعشقها
ترابها كفني

وصوتها مئذنتي
وسالحها جرسي

أحبك يا مجنونة المدن ويا كل األوطان
يا كل النوافذ

يا صابرة
يا رغيف خبزنا

ويا قارورة عسل األيام....

دمشق ـ آمنة ملحم
التريلر  الفني  والتوزيع  لإلنتاج  العطار  شركة  أطلقت 
الرسمي للفيلم الروائي المتوسط الطول »الزيارة »، 35 دقيقة. 
تأليف وإخراج المخرج الشاب عمرو علي الذي انتهى تصويره 
األول  العرض  إطالق  إعالن  مع  تزامناً  الحالي،  العام  مطلع 
للفيلم عربياً، وذلك ضمن البرنامج الرسمي للدورة الثانية من 
»أيام سينما دكة« للفيلم القصير في القاهرة والتي تعقد خالل 
مهرجان  وهو  المقبل،  أيلول   15 إلى  الحالي  آب   7 بين  الفترة 

غير تنافسّي ينّظم سنوياً.
وفي حديث لـ«البناء« نّوه المخرج علي بأن أهمية مشاركة 
الفيلم في أيام سينما دكة للفيلم القصير تنبع من كونه فرصة 
التي  المهرجانات  ندرة  ظل  في  خاصة  عربياً  الفيلم  لعرض 
 30 عن  مدتها  تزيد  التي  وهي  الطول،  متوسطة  أفالماً  تقبل 

دقيقة وتقّل عن 60 دقيقة.
في  أحدهما  مهرجانين  في  قبل  الفيلم  أن  إلى  علي  ولفت 
ينطلق  أن  المفترض  من  وكــان  المغرب  في  ــر  واآلخ روسيا 
العرض العالمي األول للفيلم من روسيا لوال أنه تمَّ تأجيل هذين 

عن  معرباً  كورونا،  وباء  انتشار  ظروف  بسبب  المهرجانين 
سعادته بإطالق العرض العربي األول في »أيام سينما دكة« 
للفيلم القصير وذلك لكونه مهرجاناً ُيعنى بالسينما المستقلة 
التي ينتمي إليها الفيلم، كما أنه مهرجان غير تنافسي ال ينّظم 

مسابقات رسمّية إنما يوّفر فرصاً للعرض فقط.
أن  إلى  علي  أشــار  للفيلم  والتسويق  العرض  خطة  وعن 
خطة  من  جزء  هي  السينمائّية  المهرجانات  في  المشاركة 
الشركة  مــع  باالتفاق  اعتمدها  التي  والــتــوزيــع  التسويق 
روائياً  فيلماً  باعتباره  الفيلم  عن  أعلنوا  حيث  المنتجة، 
تلفزيوني  فيلم  مصطلح  الستخدام  تجّنباً  الطول  متوسط 
لكونه لم يعد يرى وجوداً لمثل هذا المصطلح طالما أن أدوات 
تقنية  ظهور  منذ  توّحدت  قد  والتلفزيونّية  السينمائّية  العمل 
الفيلم  مشاركة  انتهاء  وبعد  بأنه  موضحاً  سينما،  الديجيتال 
في المهرجانات سيكون التوّجه للعرض في الصاالت المحلية 
يحظى  أن  أمل  على  والخاصة  الحكومية  الفضائيات  في  ثم 
بالدعم المطلوب من الجهات المعنية لخلق سوق محلّي قادر 
واحدة  فيها  يرى  التي  اإلنتاجات  من  النوع  هذا  تغطية  على 
ظل  في  اإلنتاج  عجلة  دوران  الستمرار  الناجعة  الحلول  من 

صعوبات اإلنتاج التلفزيوني.
وأعرب علي عن أمله بأن يشّكل النجاح في توزيع الفيلم على 
النحو المطلوب دافعاً إلنتاج المزيد من هذه األفالم وتشجيعاً 
بما  السينمائي  اإلنتاج  غمار  خــوض  على  الخاص  للقطاع 

يساهم في رفد السينما المحلية بإنتاجات جديدة ومتنّوعة.
زوجين  حكاية  يــروي  إنسانية  حدوتة  »الــزيــارة«  وفيلم 
أن  إال  أيامهما،  على  الروتين  ليطغى  الوحيد  ابنهما  هجرهما 
حدثاً مفاجئاً يباغتهما بزيارة غير معهودة تقلب حياتهما بيوم 
واحد، تتخلّله تفاصيل كثيرة، وهو من تأليف وإخراج المخرج 
خالد  موصللي،  وفاء  كريم،  علي  وبطولة  علي،  عمرو  الشاب 

شباط، ريم نصر الدين ومازن عباس.

فيلم » �لزيارة«... ق�سة �إن�سانّية في �إطار در�مّي �جتماعّي 

حاورها: عدي أبو الخير
تبتعد الموهبة عن ماهيتها وروحيتها حين تقترب إلى عالم 
الواقع أو تتمسك بالخيال، فهي مزيج من الذات وقليل من الخيال 
وصفات من التفاني. التفاني على العمل الدؤوب وإعطاؤه الوقت 
الشابة  تمتاز  ما  ذلك  والروحية،  األسلوب،  الحاجة،  ــالزم،  ال
بعمر  والدراما  التمثيل  عالم  دخلت  التي  صالح  مها  الموهوبة 
تقّدمها  التي  ورسالتها  صوتها  إيصال  استطاعت  حيث  صغير، 
من  كبير  نصيب  لها  فكان  عديدة،  ومسرحيات  مسلسالت  عبر 
محبة الجمهور. تمكنت من إثبات حضورها في الوسط الفني رغم 
عقبات الفّن ومشقاته، وحافظت على ثباتها وإرادتها في تحقيق 
أحياناً  يعطي  ال  الذي  اإلعالم  ورغم  الفنية.  وطموحاتها  أهدافها 
اللفتة  على  عزيمتها  صالح  تبقي  مجهولة  ألسباب  حّقه  الفنان 

اإليجابية والمثابرة على العمل كي تحقق ما تتمناه.
مها صالح صاحبة الكاريزما الجذابة والمحبوبة التي حاولت 

واجتهدت لتصبح رقماً سورياً صعباً على الساحة الفنية.
{ بداية َمن الفنانة مها صالح؟

ـ بداياتي كانت في مسلسل »حنين« مع باسل الخطيب وأيمن 
زيدان وصباح الجزائري.

{ ما هي األعمال التي قدمتها؟
ـ باإلضافة لمشاركتي بمسلسل »نوادر وحكايا« إخراج سمير 
الجزء  الخان  ومسلسل  الــدراويــش«  »خــان  وبمسلسل  حسين 
للتلفزيون ومسلسالت: »بال  الثاني وأعمال سكتشات وفواصل 
غمد«، »حدث في دمشق«، »شوق« و«طوق البنات« الجزء الثالث 
إنتاج  الضاحك«  »تراثنا  ومسلسل  أخيرة«  »فرصة  ومسلسل 
لي  فكانت  المسرح  في  أما  فوتوشوب،  ومسلسل  دراما  سورية 
مشاركتان مع األستاذ سليمان قطان »مرمر« و«عالم العجائب« 
للمخرج  األم  فيلم  األول  سينمائيين  بفلمين  وشاركت  لألطفال، 

باسل الخطيب واآلخر فيلم طريق الحياة للمخرج وليد درويش.
طبعاً معظم األعمال كانت منفصلة متصلة وكانت مشاركتي 

ببطولة الحلقات مع نجوم الدراما السورية.
{ سبب دخولك الفّن؟

هذا  في  أكون  أن  على  وإصــراري  للمهنة  وحبي  إيماني  أوالً  ـ 
العالم وعندما سمحت لي الفرصة كنت أجد نفسي بكل عمل إنني 

في المكان الصحيح.
{ سبب قلة ظهورك اإلعالمي؟

ـ أسباب عدم ظهوري لم تكن تتعلق بي بشكل مباشر وال أربط 
وجودي بالساحة الفنية من خالل عدد اللقاءات الصحافية. فهذا 
ظهوري  على  سلباً  وانعكس  به  أهتم  ال  كنت  انني  أعترف  األمر 
ابتعد  جعلتني  عائلية  بظروف  مررُت  أني  إلى  باإلضافة  القليل 

قليالً لفترة عن الظهور الفني.
{ هل مها صالح مظلومة في الوسط الفني؟

أهم  الفني،  الوسط  في  عدة  مشكالت  لدينا  ألن  ذلك،  أعتقد  ـ 
المشكالت ضرورة األذن النقابي او أن تكون عضواً نقابياً واألمر 
حالياً ومنذ سنوات غير متاح وال يوجد اهتمام بالوجوه الجديدة 
والشابة إال بشروط معينة كالمتخرجين او األكاديميين وهم قلة 
ونحن فعالً بحاجة لهم ومقيدين باألسماء للتسويق او المتابعة.

{ هل تفضلين أعمالك بالدراما أو بالدوبالج؟
ـ أعمالي بالدوبالج لم تكن بأهمية الدراما والمسرح، فقد كان 
لي كم ونصيب أيضاً بالتسجيل الدرامي واإلذاعي ولم أشعر أنه 
عالم  واستكشاف  اإلبداع  من  جديداً  شكالً  لي  أضاف  بل  معقد، 
لشخص  إحساس  بكل  فيه  يــؤدي  المرء  يكون  أن  بقليل  ليس 

أتقّمص شخصيته بإحساسه هو وليس بإحساسي أنا.
{ ما هي المحطة التي تحلمين بها ولم تصلي لها؟

ـ بكل صراحة أي عمل لم أقم بأدائه فهو لي ما زال محطة لم 
أصل لها وهي بانتظاري وما زلت أعتبر نفسي أني لم أنجز شيئاً 

بالرغم من أعمالي التي قّدمتها حتى اآلن.
‘ كلمة أخيرة لجمهورك.

وأن  وفني  عملي  ومحبي  الجمهور  ثقة  عند  أكون  أن  أتمنى  ـ 
استطيع ان أكون أقرب اليهم خالل حواري وشفافية الحديث.

ظهورها الإعالمّي قليل وال�سبب لي�ست هي!

�لممثلة �ل�سورّية مها �سالح... تو��سع وموهبة ممزوجان في �إطار فني 

على  ــداداً  ح أعالمها  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  نكست 
شهداء وجرحى انفجار بيروت. 

قامت  إنها  »فيسبوك«،  على  صفحتها  على  الوزارة  وقالت 
»مصابه  في  اللبناني  الشعب  مع  تضامناً  الخطوة  بهذه 

الجلل«، موّجهة التحية من فلسطين إلى بيروت.
مستودع  انفجار  بعد  منكوبة«  »مدينة  بيروت  وأعلنت 
في  األمونيوم«  »نيترات  مادة  من  طناً   2750 على  يحتوي 

البقاع،  قرى  وبعض  الجنوب  إلى  أصــداؤه  وصلت  المرفأ، 
به،  المحيطة  المباني  وعشرات  كلياً  المرفأ  بتدمير  تسبب  ما 
شدة  جــّراء  وضواحيها  بيروت  في  عدة  مباٍن  تضّررت  كما 

االنفجار.
كما نّظم مسرح عناد في فلسطين وقفة تضامنية وإضاءة 

شموع ألرواح شهداء وجرحى انفجار بيروت. 
الثقافة  وزارة  ــع  م بــالــتــعــاون  ــاد«  ــن ع ــرح  ــس »م ـــا  ودع

الفلسطينّية إلى المشاركة في هذه الوقفة »مع شعبنا وأهلنا 
الفلسطينّي في  في لبنان الحبيب الشقيق والحاضن لشعبنا 

شتاته.
سيضيء  بيروت«  إلى  فلسطين  من  »سالم  شعار  وتحت 
من  وتضامننا  محبتنا  إرســال  بهدف  الشموع،  المشاركون 
خالل إنارة الشموع على أرواح شهداء وجرحى انفجار المرفأ 

اللبنانية. في العاصمة 

»�لثقافة �لفل�سطينّية« تنّك�س �أعالمها ت�سامنًا مع بيروت...

و»عناد« ينّظم وقفة ت�سامنية  اليون�سكو تتكّفل بترميم موقع باندياغارا الأثرّي

تراثاً  يصنف  الذي  األثري  باندياغارا  موقع  ترميم  تكاليف  ستتحمل  أنها  »اليونسكو«  أعلنت 
عالمياً للبشرية في مالي، ويحتوي على أكثر من 289 قرية موزعة على مساحة 400 ألف هكتار.

البالغ تمويله  المشروع  المتحدة للتربية والعلوم والثقافة«،  فإن هذا  األمم  وبحسب »منظمة 
مليون دوالر أميركّي يسعى إلى ترميم مباٍن ومواقع مخصصة للثقافة التقليدية. 

الصحية  األزمة  جانب  إلى   ،2015 منذ  الدموّية  الهجمات  من  متزايداً  عدداً  مالي  وسط  يشهد 
قرية   30 قرابة  تدمير  إلى  ذلك  أّدى  حيث  »كورونا«،  فيروس  جائحة  عن  الناجمة  واالقتصادية 

بشكل كلي أو جزئي. 
النساء  من جانب آخر، تعتزم منظمة »اليونسكو« كذلك تمويل نشاطات مدرة للدخل لصالح 

المتضررات من جائحة »كورونا«.

»جنون مختلف«... مجموعة ق�س�سّية تمزج الحّب والموت واله�ستيريا 

بالل أحمد
فيقسم  مختلفاً  منحى  فيها  يتخذ  حمشو  لصبحي  قصصّية  مجموعة  مختلف«  »جنون  حكاية 

قصصه القصيرة إلى عناوين فرعية أو حلقات تسلسل عمله القصصي.
وتتمّيز تلك القصص بانتقاء جذاب للعنوان يدفع القارئ إلى التساؤل وحب االطالع على محتواها، 
كما في القصة الثانية من المجموعة »الحب والموت حباً« حيث تشتمل على عناوين فرعية »األلم.. 

الحب.. الموت«.
تعالج المجموعة عدداً من القضايا الذاتية والوجدانية واالجتماعية التي اكتست ثوباً بوليسياً 

كقصص »في السجن« و«إعدام رجل فاسد« و«هستيريا قاتل محترف«.
وال تغيب النزعة الحداثوية واللغة الرمزّية الشاعرية عن قصص المجموعة إضافة إلى الحوار 

المتناسق مع السرد ومع شخوص قصص المجموعة.
تقع المجموعة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 195 صفحة من القطع المتوسط

يذكر أن القاص حمشو من مواليد حلب يحمل إجازة في الحقوق بدأ حياته األدبّية بنشر القصص 
القصيرة في الصحف والمجالت السورية والعربية.

 بدء العمل على جزء خام�س

 »John Wick« من �سل�سلة
 

 John«  أعلنت استديوات »باراماونت« الترفيهية، بدء العمل على الجزء الخامس من امتياز
السابقة. الثالثة  الذي حققته األجزاء  النجاح الضخم  Wick«  للنجم كيانو ريفز، عقب 

ويجري حالياً تصوير الجزء الرابع من السلسلة تمهيًدا لطرحه في 27 مايو 2022، على أن يبدأ 
تصوير الجزء الجديد فور االنتهاء من الحالي مباشرة.

وُتعد سلسلة »John Wick« من أهم امتيازات أفالم الحركة للنجم كيانو ريفز خالل مسيرته 
السينمائية، حيث صدر أولى أجزائها عام 2014 وحقق 89 مليون دوالر، فيما حقق الجزء الثاني 

العام قبل الماضي 172 مليون دوالر. 
حصًدا  األكثر  الجزء  بذلك  ليصبح  عالمياً،  دوالر  مليون   326.7 الثالث  الجزء  إيرادات  وبلغت 

لإليرادات منذ بدء عرض السلسلة قبل 6 سنوات.
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
راح��ل  إنكليزي  إجتماعي  وع��ال��م  فيلسوف  1 .

صاحب مذهب النشوء واإلرتقاء
جمهورية على البلطيق، آلة طرب 2 .

في  اإلفتتاحي  بخطابه  إشتهر  صوري  خطيب  3 .
أثينا، ضجر

طري الملمس والحركة، أكاتبهم 4 .
قبلونا، للنداء، صاح التيس 5 .

نشعر بالضجر، ضمير متصل، شاهدت 6 .
يقصد المكان، أقرضها المال 7 .

عملة أوروبية، المخادع 8 .
دولة أوروبية، نوافقه الرأي 9 .
مادة قاتلة، فقدنا عقلنا، عبأ 10 .

خاصم بشدة، ضمير متصل، صوت األلم 11 .
قرعت الجرس، مدينة بلجيكية، خاصته 12 .

عمودياً: 
شاعر أموي معمر من الفرسان 1 .

سيد القوم، قنوط، يجمعان عن األرض 2 .
عاصمة أميركية، غلى القدر 3 .

من أنواع الشجر، أشار باليد، عثر على 4 .
جزيرة سعودية، نهر في ألمانيا 5 .

جارياه بالحديث، عندنا 6 .
متشابهان، أبو البشرية، حصل على 7 .

مدينة فرنسية، مدينة ألمانية 8 .
حرف  قبرص،  شرق  في  مرفأ  ص��دري،  مرض  9 .

نصب
رتله، إله الشر في ديانة زاردشت 10 .

مدينة مصرية، برهان 11 .
حيوان ضخم، قطع، أذله 12 .

Su
do

ku

912

841

4287

46

3528

83

1386

879

457

أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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سجل بول جورج 21 نقطة لينتفض لوس أنجليس كليبرز ويهزم بورتالند تريل بليزرز 117-122 
في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين. وأضاف الندري شاميت 19 نقطة وسجل رميتين حرتين 
المتوقع أن  الركبة. ومن  حاسمتين لصالح كليبرز الذي لعب بدون كواي ليونارد بسبب مشكلة في 
يعود ليونارد عندما سيلتقي كليبرز مع بروكلين. كما لعب كليبرز )47 انتصارا مقابل 22 هزيمة( بدون 
صانع اللعب باتريك بيفرلي بسبب اإلصابة. وبهذه الهزيمة تراجع بورتالند )32-29( بفارق مباراة 
ونصف المباراة خلف ممفيس غريزليز صاحب المركز الثامن في القسم الغربي قبل ثالث مباريات على 
نهاية المرحلة التمهيدية للموسم. وأحرز ريجي جاكسون 17 نقطة وأضاف ماركوس موريس سينيور 
15 نقطة لصالح كليبرز، كما سجل سي.جيه ماكولوم 29 نقطة لصالح بليزرز بينما أحرز كل من داميان 
21 نقطة وأضاف  المباراة مسجال  أنطوني  22 نقطة. وأنهى كارميلو  ليالرد وجاري ترينت جونيور 

يوسف نوركيتش عشر نقاط.
وفي القسم الشرقي، تلقى المتصّدر ميلواكي باكس، هزيمة جديدة حين سقط على ملعب مضيفه 
داالس مافريكس )-132 136(. وتلقى باكس هزيمته الثالثة في 5 مباريات خاضها الفريق منذ استئناف 
الموسم، بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. ورغم الهزيمة ظل باكس في الصدارة 
برصيد 125 نقطة. وجاءت المباراة ماراثونية وامتدت لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 
 )109-109(. وأحكم مافريكس سيطرته خالل الوقت اإلضافي ليخرج فائزا بفارق 4 نقاط في النهاية.
وسجل لوكا دونسيتش 36 نقطة، بينما تصدر جيانيس انتيتوكونمبو قائمة هدافي باكس بتسجيله 34 

نقطة، كما سجل زميله بروك لوبيز 34 نقطة أيضا.
وفي لقاء مثير، أحرز ديفين بوكر 35 نقطة، ليحافظ على نظافة سجل فريقه فينكس صنز، الخالي 
من الهزائم منذ استئناف الموسم بفوزه )119-112(، على ميامي هيت. كما سجل دي أندريه أيتون 18 
نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة مع فينكس، بينما تألق البديل جيفون كارتر على نحو مفاجئ وأحرز 

20 نقطة في 26 دقيقة، بعد أن دخل المباراة بمتوسط يبلغ 4.6 نقطة في المباراة الواحدة.
ويعتبر صنز ب�)31 انتصارا مقابل 39 هزيمة(، هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في دوري السلة 
األمريكي بعد استئناف نشاطه مع سعيه لتجنب الغياب عن األدوار اإلقصائية للموسم العاشر على 

التوالي.
ولعب فينكس بدون اثنين من أبرز 6 العبين في قائمة األكثر تسجيال للنقاط، إذ غاب كيلي أوبري 

وآرون بينز بسبب إصابات في الركبة.
وخاض ميامي )43-27( اللقاء بدون جيمي باتلر وجوران دراجيتش لإلصابة، بينما غاب كندريك 

نون ألسباب لم يعلن عنها.
واستؤنف الدوري الشهر الماضي، بعد توقفه في مارس/آذار بسبب جائحة فيروس كورونا، على 
أن يلعب كل فريق 8 مباريات وبعد ذلك يتأهل أصحاب المراكز السبعة األولى في كل قسم إلى األدوار 

اإلقصائية.
ويقام ملحق لتحديد صاحب المركز الثامن المؤهل لألدوار اإلقصائية في كل قسم، إذا كان صاحب 

المركز التاسع يبتعد ب�4 انتصارات أو أقل عن صاحب المركز الثامن.
ويحتل صنز المركز العاشر ويبتعد بنصف مباراة عن بورتالند تريل بليزرز صاحب المركز التاسع 
)33-37(، الذي خسر أمام لوس أنجليس كليبرز )122-117(، في مواجهة أخرى أقيمت يوم السبت.

أنجليس  ليكرز )116-111(، ولوس  أنجليس  إنديانا بيسرز على لوس  فاز  وفي مباريات أخرى 
كليبرز على مضيفه بورتالند )122-117( ودنفر ناغتس على يوتا جاز )132-134(.

الكبرى  ال�70  الذكرى  جائزة  بسباق  التتويج  من  بول،  ريد  سائق  فيرستابين،  ماكس  تمكن 
لويس  مرسيدس،  فريق  ثنائي  وأجبر  األح��د،  أمس  بسيلفرستون  أقيم  ال��ذي  وان،  للفورموال 
السباق  فيرستابين  وبدأ  والثالث.  الثاني  المركزين  احتالل  على  بوتاس،  وفالتيري  هاميلتون 
الرابع، لكنه سرعان ما تجاوز نيكو هولغنبيرغ، سائق ريسينغ بوينت. وباستخدام  المركز  من 
واضطر  مسيرته.  في  التاسع  الكبرى  الجائزة  بسباق  فوزه  أساس  وضع  الصلبة،  اإلط��ارات 
بوتاس، الذي بدأ السباق من مركز االنطالق األول، وهاميلتون، أن يدخال مركز الصيانة مبكرا بعد 
بدء السباق بإطارات متوسطة. وضمنت سرعة فيرستابين المتوسطة باإلطارات اللينة، أن يكون 
توقفه مرتين في مركز الصيانة أسرع من منافسيه. ورغم عدم تتويجه بلقب السباق، إال أن بطل 
العالم لويس هاميلتون احتفظ بصدارة فئة السائقين، بفارق مريح، فيما قفز فيرستابين للمركز 

الثاني، وتراجع بوتاس إلى المركز الثالث.
نتيجة  غضبه  عن  بوينت  ريسينغ  فريق  مالك  سترول،  الورنس  أعرب  السباق،  انتهاء  وبعد 
االشارة التي تّم ترويجها بأن فريقه لم يكن أميناً. حيث اعتبر االتحاد الدولي للسيارات )فيا( أن 
فريق ريسينغ بوينت قام بنسخ قطع من السيارة بشكل غير قانوني. وكتب سترول على صفحته: 
»لم أغش طوال حياتي، هذه االتهامات غير مقبولة على االطالق وغير صحيحة، نزاهتي- ونزاهة 
فريقي- ال يوجد بها أي مجال للشك ... والجميع في ريسينغ بوينت صدموا وخاب أملهم من قرار 

االتحاد الدولي للسيارات ونصّر على براءتنا«.

الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

مافريك�س يهّز »باك�س« وفوز مثير لكليبرز

فوز فير�ستابين ب�سباق الذكرى 70 للفورموال 

وفريق ري�سينغ بوينت يرف�س اتهامه بالغ�ّس

بيرلو بدياًل ل�ساري مم�سكًا بدّفة يوفنتو�س

أقال نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم مدّربه ماوريتسيو ساري من منصبه بعد 
خروج النادي الذي يتخذ من مدينة تورينو مقرا له من دور 16 في دوري أبطال أوروبا. وجاء قرار االستغناء 
عن خدمات المدرب ساري )61 عاما( رغم نجاحه في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري اإليطالي للمرة التاسعة 

على التوالي في الشهر الماضي.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي على االنترنت: »يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم إعفاء ماوريتسيو ساري 
من مهام منصبه كمدرب للفريق األول«. وأضاف بطل إيطاليا: »يوّد النادي توجيه الشكر إلى المدرب الذي سّطر 
صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بالفوز بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي في ذروة تطور مسيرته 
بركالت  نابولي  أمام  فريقه  هزيمة  منذ  لضغوط  ساري  وتعّرض  اإليطالية«.  الكرة  لقمة  ووصوله  الشخصية 
الترجيح في نهائي كأس إيطاليا في حزيران الماضي. وفي العقد األخير أصبح يوفنتوس القوة المهيمنة في 
1996. وأمس، أعلنت ادارة النادي عن  الدوري اإليطالي األول رغم أنه لم يحرز لقب دوري األبطال منذ العام 

تعيين العب الوسط السابق أندريا بيرلو لقيادة الفريق األول لمدة عامين. 

21 اإ�سابة بكورونا في �سفوف طنجة التون�سي!
اجتاح فيروس كورونا صفوف نادي اتحاد طنجة، المنافس في الدوري المغربي 
الممتاز لكرة القدم، حيث أصيب به 23 فردا من العبي الفريق وطاقمه الفني. وذكرت 
صحيفة المنتخب المغربية، أن مجموعة من العبي اتحاد طنجة، كانوا قد عانوا خالل 
األيام القليلة الماضية من أعراض فيروس كورونا، الشيء الذي دفع الفريق للخضوع 
لمسحة طبية صباح السبت الماضي، لتتأكد إصابة 15 العبا وستة أفراد من الطاقم  
الثالثاء،  غٍد  يوم  بركان،  نهضة  لمواجهة  طنجة  اتحاد  ويستعد  بالفيروس.  الفني 
إذا كانت  ما  اآلن،  يتأكد حتى  لم  المغربي، ولكن  الدوري  ال�21 من  األسبوع  لحساب 
المباراة ستقام في موعدها، أم ستؤجل إلى موعد الحق. يذكر أن اتحاد طنجة يحتل 
مهدداً بالهبوط إلى  وبات  المغربي،  الدوري  ترتيب  في  األخير،  قبل  ما  ال�15،  المركز 

الدرجة األدنى، وذلك قبل عشر جوالت من نهاية الدوري.

التحاد الآ�سيوي لل�سباحة ُير�ّسح

 

الكويتي ح�سين الم�سّلم لرئا�سة “ الدولي”

المسلّم  حسين  الكويتي  ترشيح  ُعمان(   )سلطنة  مسقط  في  للسباحة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 
في   )2021( المقبل  حزيران  من  الخامس  في  المقررة  االنتخابات  في  الدولي  االتحاد  لرئاسة 
العاصمة القطرية الدوحة.  وأقفل باب الترشيحات اآلسيوية النتخابات االتحاد الدولي الجمعة 
الدولي للسباحة، وهو أيضاً  النائب االول لرئيس االتحاد  المسلّم حالياً منصب  الفائت.  ويشغل 
مدير عام المجلس األولمبي اآلسيوي وأمين عام اللجنة األولمبية الكويتية.  ويتعّين بحسب نظام 
االتحاد الدولي للسباحة أن يحظى أي مرشح للرئاسة بدعم القارة التي ينتمي إليها.  وفضالً عن 
االتحاد  اآلخرين النتخابات  قائمة مرشحيه  االتحاد اآلسيوي عن  أعلن  للرئاسة،  المسلّم  ترشيح 
الدولي وتضّمنت الصينية جيهونغ زهو لمنصب نائب الرئيس عن آسيا، والعماني طه الكشري 
نانافاتي  فيريندرا  والهندي  سوزوكي  دايتشي  والياباني  كريوكوف  ان��دري  والكازخستاني 

للعضوية.

 م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا الكروي

تحديد مواعيد مباريات ربع النهائي

النهائي  الدور ربع  إلى  المتأهلين  األلماني عقد  ناديا برشلونة اإلسباني وبايرن ميونيخ  أكمل 
الستة  إياب دور  3-1 على ضيفه نابولي في  أوروبا. وتغلب برشلونة بنتيجة  أبطال  من دوري 
عشر السبت الماضي، وتفوق على الفريق اإليطالي 4-2 في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 

في إيطاليا في شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد19-.
بعد  أوروبا  أبطال  لدوري  الثمانية  دور  بلوغ  في  أحقيته  األلماني  ميونخ  بايرن  فريق  أكد  كما 
أليانز  السبت على ملعب  1  يوم   �  4 اإلنكليزي وتغلب عليه بينتجة  أن كرر فوزه على تشيلسي 
أرينا في إياب دور الستة عشر للبطولة. وتفوق بايرن على تشيلسي بنتيجة 7 – 1 بعد أن حسم 
مباراة الذهاب التي جرت في إنكلترا في 25 شباط الماضي بنتيجة 3 – صفر.وصعد أمس كل من 

مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد، وأوليمبك ليون على حساب يوفنتوس. 
على أن تقام المباريات وفق الجدول اآلتي:

� أتالنتا – باريس سان جيرمان في 12 آب.
� اليبزيغ – أتلتيكو مدريدفي 13 آب.

� بايرن ميونخ – برشلونة في 14 آب
�  مانشستر سيتي – ليون في 15 آب.

 ال�سيتي ق�سى على اأحالم زيدان

ريال مدريد خارج “دوري الأبطال”

ضيفه  على  فوزه  بتكرار  اوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  إلى  االنكليزي  سيتي  مانشستر  تأهل 
سيتي  لمانشستر  سجل  النتيجة.  بنفس  ذهاباً  عليه  تفّوق  قد  وكان   ،1  �  2 بينتجة  مدريد  ريال 
ريال  هدف  على  وقع  فيما  )د68(،  جيسوس  غابرييل  البرازيلي  والدولي  )د9(،  ستيرلينغ  رحيم 
الملكي  الفريق  مدافع  من  خطأين  سيتي  واستغل  )د28(.  بنزيمة   كريم  الفرنسي  الوحيد  مدريد 
رافاييل فاران الذي لم يكن في يومه إطالقاً بغياب كابتن الفريق وشريكه في الخط الخلفي سيرجيو 
راموس. ولم يظهر بشكل جيد في تشكيلة زيدان إال مواطنه بنزيمة الذي عدا عن الهدف حاول أكثر 
من مرة تهديد مرمى أيدرسون. هذا، وعجز رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن االستفادة من 
الروح المعنوية المرتفعة الناجمة عن إزاحة الغريم الكاتالوني برشلونة عن عرش الدوري المحلي. 
واعتمد زيدان على ثالثي هجومي مكون من رأس الحربة بنزيمة ومن البلجيكي ادين هازار يساراً 
والبرازيلي رودريغو يميناً. بالمقابل، وفي ظل غياب هدافه التاريخي األرجنتيني سيرجيو أغويرو، 
حل البرازيلي غابريال جيزوس بدالً منه. وهي المرة األولى التي يخسر فيها زيدان مباراة في األدوار 
االقصائية بعد أن فاز في مبارياته ال�12 السابقة في هذه االدوار. كما هي المرة الثانية توالياً لريال 

مدريد التي يخرج فيها من هذا الدور بعد العام الماضي على يد اياكس امستردام الهولندي.

 مدرب جزائري

يلقى م�سرعه في فرن�سا

لقي المدرب الجزائري المخضرم، رشيد بلحوت، حتفه، إثر تعرضه لحادث سير أليم، صباح 
أمس األحد. وذكرت تقارير إعالمية، أن بلحوت، توفي عن عمر ناهز 76 عاما، إثر اصطدام سيارته 
ابنة  زفاف  حفل  شقيقيه من  رفقة  عائدا  كان  عندما  الفرنسية،  نانسي  مدينة  في  أخرى،  بسيارة 
أخيهم. وأشارت التقارير إلى أن المدرب وأحد أشقائه، لفظا أنفاسهما األخيرة في موقع الحادث، 
فيما نقل شقيقهما الثالث إلى المستشفى في وضع صحي خطر للغاية. وكان بلحوت، قد أشرف 
وشبيبة  الجزائر،  ومولودية  سطيف،  وفاق  غرار  على  الجزائرية،  األندية  من  العديد  تدريب  على 

القبائل، باإلضافة إلى خوضه تجربة خارج الجزائر مع نادي األهلي بنغازي الليبي.
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±ôîdÉH

 s�c�« ’U��_« Ê√ ÊuO�dO�√ ¡ULK� nA�
 rN�b�  b�e�  b�  ·u�u�«  bM�  —«Ëb�U�  Êu�UB�

Æ·d��U� W�U�ù« d�U��
 s�  ¡ULK�  U�«d�√  w��«  W�«—b�«   b??�ËË
 Í–  WHO��  UN�dA�Ë  UO�—uHO�U�  WF�U�
 —«Ëb??�«  sO�  WK�  „UM�  Ê√  WO�UD�d��«  s�
 Êu�UF�  s�c�«  ’U��_«  Èb�  jI�  ·d��«Ë
 W��ô ¨w{U�I�ô« Âb�« jG{ w� ÷UH��« s�
 w�  ÷UH��«  s�  Êu�UF�  s�c�«  p��Ë√  Ê√  v�≈
 «u�uJ�  r�  ÂU�  qJA�  w�U���ô«  Âb�«  jG{

ÆdD� w�
 WF�U�  s�  ‘Ë—  Í—u�  …—u��b�«   —U�√Ë
 Âœ  jG{  W��«d�  V��  t�√  v�≈  UO�—uHO�U�
 v�≈  ”uK��«  s??�  ÊuKI�M�  U�bM�  ”U??M??�«
 ÊuJ�  Ê√  sJLL�«  s�  t�√  v�≈  …dOA�  ¨·u�u�«
 WKO�Ë  Âb??�«  jG{  ÷UH��«  w??�  rJ���«
 dOJH��«   «—UN�  vK�  ÿUH��«  w�  …b�U�LK�

ÆdLF�« w� rN�bI� l� ”UM�« Èb� …d�«c�«Ë

 UNF�  g�UF��«  sJL�  WKCF�  uN�  ¨rK��«  w�  ÎUHOH�  ÊuJ�  Ê√
 b�A�  YO�  ¨—UB��«Ë  »d��«  ÂU�√  w�  U�√  ÆÆÈd�Q�  Ë√  WI�dD�
 WOAOFL�«  rN�uI�  s�  v�œ_«  b��«  dO�u�  w�  s�dB�L�«  …U�UF�
 W�UF�«  rN�uI�  vK�  ‰uB��«  w�  rN�U�√  V�UBL�«  v�«u��Ë

Æd�¬ ÊQ� p�c� ¨‰öG��ô« VM��Ë
 w� rN�dOB� —u� vK� s�bL�F� ¨Õd�L�«  ¡«u{Q� sON�¬  dO�
 nB�Ë  W�U�  —«b�  vK�  W�uF�  b�UAL�«  d��Q�  rNI�d�  o�
 w�uI�«  VK�  Õd��  ’d�  WO�d�L�  wKJ�«  X�u�«  s�  W�U��«
 dB��«  Íb�U�  s�  rNFOL�  …«u??�  ÊuK�L�  `��  ¨UN�U��≈  vK�
 WM�b� w� sO�UMH�« W�UI� Õd�� W�A� vK� w�d�� qL� ÃU��S�

ÆVK�
  U�b���« lOL� d�� s� Êu�—UAL�« sÒJL� ¨‰Ë_« rN{d� w�
 rN�Q�Ë  r??�—«Ëœ√  «Ëœ√Ë  —uNL��«  ÂU�√  —uNE�«  w�  rNN�«u�  w��«

ÆW�—u� w� UN�u� s� v�Ë_« w� WI�U� w� ÊËdB��
 Ê«uMF�  åsO�uHJL�«ò  W�d�  UN��b�  w��«  W�bO�uJ�«  WO�d�L�«

 ·u�KOH�« r�U� ÎUOMJ� åÍdFL�«ò W�d� ¡UC�√ U�«œ√ ådE�  UN�Ëò
 W�U�—ò  V�U�  ©ÍdFL�«  ¡öF�«  u�√®  dONA�«  Í—u��«  w�dF�«
 sO�  ÊULFM�«  …dF�  WM�b�  w�  UHOH�  ‘U�Ë  b�Ë  Íc�«Ë  ¨åÊ«dHG�«

ÆÍœöO� dA� ÍœU��«Ë d�UF�« sO�dI�«
 ∫åpOM�u��ò ?� åU�ü« vHDB�ò WO�d�L�« Ãd��Ë ÒbF� ‰uI�
 rN�  oKF��  U�UC�Ë  sO�uHJL�«  s�  WO�d�L�«  …dJ�  Àb���ò
 rNHO�u�  s�  X�b��  ¡«e??�√  W�ö��  XL��  YO�  rN�ËRA�Ë
 ‰u���U� sO�uHJL�« ‰öG��« Ë√ ¨W�Ëb�« UNMKF� w��«  UI�U�L�U�

Æåt�—Ëd{Ë rKF�« s� d�¬ ¡e� w�Ë
 q�  sO�uHJ�  «u�uJ�  r�  rN�√  qFH�U�   dF�  wM�√  X�ö�«ò
 åpOM�u��ò  ?�  r�U�  ÃU�  ÈËb�  …bO��«  X�U�  «cJ�  ÆÆås�dB��
 rN�uJ�  q�c�  ¡«œ√ò  ∫WHOC�  ¨‰Ë_«  ÷dF�«  U�—uC�  ¡UM�√
 qLF�«  ÎUI�  ÊËdB��  ô  r�Ë  W�A��«  vK�  v�Ë_«  …dLK�  ÊËdNE�
 rNF��√ ¨ U�b���« q� vK� Êu�KG�� rN�√ X�ö�«Ë dN��Ë »«c�

ÆårN���u� d�uD�Ë qLF�U� —«dL��ô« vK�

 åo��«  b��  bOF�ò  Ãd�L�«  b�U��Ë  q�LL�«  oKF�  t��U�  s�
 vK�  ÿUH��«  w�  t�L�U��Ë  WO�d�L�«  w�  Á—Ëœ  vK�  …œUF��

ÆW��d�Ë W�K� WI�dD� sOK�LL�« qL� b�Ë b�UAL�« ŸUI�≈
 ∫vLF�«  s�  W�U�u�«  WOFL�  s�  åÊU��  dOL�ò  ‰uI�  ULO�  
 ÆÆ «“U��≈ oI��Ë lL��L�« w� ÎUF�ô ÊuJ� Ê√ nOHJ�« lOD���ò

Æå—«uAL�« qLJM�Ë WO�d�� ‰Ë√ w�
 ?�  ‰U??�  ¨U???�ü«  vHDB�  ”bMNL�«  qLF�«  n??�R??�Ë  Ãd??�??�
 ÎUDO��  ÎUO�F�  ÎUB�  ÊuJO�  hM�«  —UO��«  r??�ò  ∫åpOM�u��ò
 œb�Ë  wKJ�«  vLF�U�  sO�UB�  sOK�LL�«  lOL�  ÊuJ�  ¡«œ_«  qN�
 rN�Q�Ë  rNF�  q�UF�√  XM�ò  ∫·œd�Ë  ¨wze�  vLF�  »UB�  rNM�
 nB�Ë  W�U�Ë  W�U�  Èb�  vK�  qLF�  Ê√  dO��  >b��Ë  ÊËdB��
 UMKL�Ë wLOL� qJA� rNF� UMK�UF� UM�√ d��«Ë WK�«u�� W�U��«
 ÊUJL�« ‚“Q� s� »ËdNK� WO�«d�≈ ‰uK� l{u� UNCF� l� —«Ëœ_«
 sO�UBL� W�d��« s� dO�J�« UNO� —«Ëœ√ qOL��Ë WN� s� W�d��«Ë

Æåwze� vLF�

áã∏dG ¢VGôeCG

ÉfhQƒµH áHÉ°UE’G ä’ÉªàMG ójõJ

 Òb���L�« U�Ë—u� ”ËdO� ÈËb� sO� WK� œu�Ë W��b� WO�dO�√ W�«—œ XHA�
 Wzd�«Ë  VKI�«  ÷«d�Q�  …œU�  UN�U��—«  ·dF�  w��«  W�K�«  ÷«d�√Ë  …UO�K�  …œbNL�«

ÆWM�eL�«
 w�  Êu��U�  U�«d�√  w��«  W�«—b�«  Ê√  WO�UD�d��«  qO�  wK�œ  WHO��   d??�–Ë
 s�  WO�U�   U�u���  rN�b�  s�c�«  19  bO�u�  v{d�  Ê√   b�Ë  UO�—uHO�U�  WF�U�
 ÷«d�√ s� rN�U�UF� v�≈ dOA� Íc�«Ë å6 sO�u�d��≈ò vL�� w�UN��« w�UM� sO�Ëd�
 …œbNL�« WO�HM��« WIzUC�« W�“ö�L� W�U�û� Ë√ …U�uK� W{d� d��√ «u�U� …dOD� W��

ÆvHA��L�« v�≈ ‰u�b�« v�≈ b�R� qJA� Êu�U��� «u�U�Ë …UO�K�
 Ê√  v�≈  rO�u�U�  sO�dO�  ”uK��√  ”u�  WF�U�  w�  Õ«d��«Ë  rH�«  VO��  —U�√Ë
 sO�u�d��≈ò sO�Ëd� s� WO�UF�«  U�u��L�« Ác� s� Êu�UF� s�c�« v{dL�« s� b�bF�«
 Ê√ ÎUMO�� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� «u�O�√ U�bM� W�K�« ÷«d�√ s� qFH�U� Êu�UF� «u�U�  å6
 w�  „—U�  YO�  ¨”ËdOH�U�  W�U�ù«  bM�  å ôU��«  √u�√ò  s�  sO�Ëd��«  «c�  œu�Ë
 Âb�  w�  V����  t�S�  W�u�b�«  WO�Ë_«  v�≈  qI�M�  U�bM�Ë  W���_«Ë  ÂUEF�«  dO�b�

ÆVKI�« ‚U�—≈Ë Âb�« jG{ ŸUH�—« V��� Íc�« d�_« U�ö��« œbL�
 vÒL��  WO�UML�«  U�ö��«  s�  W�uL��  v??�≈  å6  sO�u�d��≈ò  sO�Ëd�  wL�M�Ë
 UNDOAM�� Èd�_« WO�UML�« U�ö��« v�≈  «—U�≈ ‰U�—≈ vK� qLF�Ë å UMO�u�O��«ò

ÆsO�zd�«Ë W�K�« s� q� w� …dDO��« s� Ã—U� »UN��« v�≈ p�– ÍœR� Ê√ sJL�Ë
 vK� r���« qLF�Ë rH�« W�� w� dI��� w��« U�dO�J��« V��� W�K�« ÷«d�√ Àb��Ë
 sO�u�d��≈ò sO�Ëd� “«d�≈ …œU�“ v�« W�U{ùU� UN��—U�L� WÒO�UML�« U�ö��« “«d�≈ …œU�“
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