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الخميس  الكاظمي  مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  دعوة  أثارت 
السادس  في  المبكرة  التشريعية  االنتخابات  إلج��راء  الماضي، 
وقوى  نشطاء  قبل  من  الفعل  ردود  من  الكثير   ،2021 يونيو  من 

سياسية.
الترند  قائمة  )#حل_البرلمان_مطلب_اميركي(  وسم  وتصّدر 
االنتخابات  اج��راء  موعد  الكاظمي  إع��الن  من  أي��ام  بعد  العراق  في 
أبكر،  بانتخابات  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  ومطالبة  المبكرة، 
 64 المادة  وفق  الدستورية  باإلجراءات  للمضي  طارئة  جلسة  وعقد 

المطلقة. األغلبية  من  بطلب  النواب  مجلس  لحل 
قانون  تشريع  في  اإلس��راع  على  النواب  مجلس  الكاظمي  وحّث 
االنتخابية  العملية  النطالق  كشرط  وجيزة،  فترة  خالل  االنتخابات 
في أجواء سليمة، فيما قّدم رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة 
استعدادات  عن  تقريراً  للكاظمي  خلف  عدنان  جليل  لالنتخابات، 

نجاحها.  ومستلزمات  المبكرة،  االنتخابات  إلجراء  المفوضية 
ال  البالد  أّن  الكاظمي  اك��د  العراق  في  األميركي  الوجود  وح��ول 
الحوار  معيار  هي  السيادة  وأّن  أميركي،  عسكري  وجود  الى  تحتاج 

واشنطن. مع 
وعلنية  طارئة  جلسة  وعقد  أبكر،  انتخابات  إلى  الحلبوسي  ودعا 
أن  مضيفاً   ،64 المادة  وفق  الدستورية  باإلجراءات  للمضي  مفتوحة 
المطلقة  األغلبية  من  بطلب  النواب  مجلس  ُيحل  أن  تعني   64 المادة 
عند  أنه  موضحاً  الجمهورية،  رئيس  وموافقة  الوزراء  رئيس  من  أو 
عامة  انتخابات  إلى  الجمهورية  رئيس  يدعو  النواب  مجلس  حل 
الوزراء  مجلس  يعتبر  الحالة  هذه  وفي  يوماً،   60 أقصاها  مدة  خالل 

اليومّية. األمور  تصريف  ويواصل  مستقيالً 
الكاظمي  اعالن  مع  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  وتفاعل 
وقال  البرلمان،  حل  ودع��وات  المبكرة  االنتخابات  إلج��راء  موعداً 
البرلمان  ح��ل  ض��د  لسنا  ل��ه  ت��غ��ري��دة  ف��ي   »Moh22amad«
إج��راء  ضمان  ع��دم  مع  البرلمان  حل  ولكن  المبكرة  واالنتخابات 

دون  من  الحكومة  جعل  هو  المحدد  موعدها  في  المبكرة  االنتخابات 
من  العديد  إلقرار  الفرصة  سيستغل  الكاظمي  ان  يعني  وهذا  رقابة، 

القرارات السريعة التي تخدم من جاء به«.
وفي السياق، اقترح زعيم تحالف »الفتح« في العراق هادي العامري، 

موعداً جديداً إلجراء االنتخابات التشريعية المبكرة في البالد.
المبكرة،  االنتخابات  بإجراء  »نرحب  صحافي:  بيان  في  وق��ال 
العام  من  المقبل  أبريل  شهر  بداية  هو  لها  األفضل  الوقت  أن  ونعتقد 

.»2021

تحالف »الفتح« برئا�شة هادي العامرّي يقترح موعداً جديداً لالنتخابات الت�شريعّية

بغداد: ثغرة في الدعوة لحل البرلمان العراقّي!؟

- ي��ع��رف ك��ل م��ت��اب��ع ل��ش��ؤون ل��ب��ن��ان وال��م��ن��ط��ق��ة أن 
ال��ح��دي��ث ع���ن ح���ي���اد ف���ي ال��س��ي��اس��ة ه��رط��ق��ة، فأصل 
السياسة التزام. وعندما يكون الحديث عن أعلى هيئات 
يكون  الحكومة،  هي  دول��ة  أي  في  السياسة  ممارسة 
وقد  مواطنيهم،  بين  حيادية  األقل  هم  حكماً  أعضاؤها 
اقواالً  يتبدى  سياسي  خط  على  حكومة  في  اجتمعوا 
تشكل الرابط الذي جاء بهم إلى الحكم لترجمته أفعاالً، 
اإلقليمي  ال��زالزل  فالق  على  واق��ف  كلبنان  ببلد  فكيف 
والدولي، وجاءت حكومته األخيرة بعد أحداث عاصفة 
كان  ولذلك  والمالية،  االقتصادية  أزمته  تفاقم  ونتاج 
مستغرباً أن تصّر الحكومة على أنها حكومة مستقلين، 
المستقلين  حكومة  لكذبة  انتزاعاً  ذلك  كان  ما  بقدر  إال 
من أصحابها األصليين الذين طرحوها، بقصد المجيء 
تسمية  عليها  ي��ط��ل��ق��ون  ل��ل��م��ق��اوم��ة،  م��ن��اوئ��ة  ب��ح��ك��وم��ة 
التي  الناس  وقلوب  بعقول  وللعب  نفاقاً،  المستقلين 
لعبة  الحكومة  فلعبت  والسياسيين،  السياسة  سئمت 
البداية،  منذ  الصفة  هذه  عليها  أنكروا  الذين  خصومها 
حقوق  ملكية  ت��ع��ود  ف��ك��ري  منتج  على  اس��ت��ول��ت  ألن��ه��ا 

استعماله لهم حصراً.
مركب  تشكل  المستقلين  ح��ك��وم��ة  ع��ن��وان  ت��ح��ت   -
الباب  وف��ت��ح  ش��ه��ور،  سبعة  ق��ب��ل  ال��ج��دي��دة  ال��ح��ك��وم��ة 
لممثلين بنصف لون عن األطراف الممثلة في الحكومة 
العربي  الرمادي  اللون  لممثلي  ومعهم  لها،  والداعمة 
مساعي  بين  الفصل  ف��رص  باختبار  الراغب  وال��دول��ي 
تعافي لبنان اقتصادياً والمواجهة التي تخوضها إدارة 
لهذه  وك��ان  الله،  وح��زب  إي��ران  مع  األميركي  الرئيس 
الدعوة عراب هو الدبلوماسي األميركي السابق جيفري 
الذي  الكونغرس،  منبر  من  دعوته  أطلق  الذي  فيلتمان، 
قال أمامه إن لبنان ساحة تنافس استراتيجي مع روسيا 
لبنان ساحة مواجهة مع حزب  والصين من جهة، وإن 
بين  للفصل  ال��دع��وة  إل��ى  ليصل  م��وازي��ة،  جهة  من  الله 
المسارين، بعدم التخلي عن الدعم المالي واالقتصادي 
للبنان ضمن شروط إصالحيّة نص عليها مؤتمر سيدر 
السياسي  واالستثمار  عليه،  المنافسون  يسيطر  ال  كي 
مقّدمتهم  وفي  الله  حزب  حلفاء  إلضعاف  األزم��ة  على 
الوطني  والتيار  عون  ميشال  للرئيس  الرئاسي  العهد 
الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، كي ينجح توظيف 
الدعوة  لهذه  وك��ان  المواجهة،  خيار  خدمة  في  األزم��ة 
برونو  الفرنسية  المالية  وزير  هو  رسمي  ناطق  ذاتها 
اجتماع  في  حكومته  بلسان  متحدثاً  وقف  الذي  لومير 
مطلع  االف��ت��راض��ي  ال��ع��ش��ري��ن  ق��م��ة  دول  م��ال��ي��ة  وزراء 
المواجهة  عن  لبنان  تعافي  مساعي  لفصل  داعياً  العام، 

األميركية مع إيران.
مناخ  تعيش  الحكومة  كانت  مضت  شهور  خ��الل   -
وك��ان  ول��وم��ي��ر،  فيلتمان  ف��رض��ي��ات  ب��ن��ج��اح  ال��ت��ف��اؤل 
حكومة  عن  بالحديث  المتمسكين  ال���وزراء  يلتقي  من 
تمسكهم  م��ن��ه��م  ي��س��م��ع  ب��ه��ا،  وال��ف��رح��ي��ن  م��س��ت��ق��ل��ي��ن 
بالحكومة والدفاع الشرس عنها، وفي مقدمتهم الوزير 
اكتشف  ق��د  ي��ك��ن  ل��م  ال���ذي  ح��ت��ي،  ن��اص��ي��ف  المستقيل 
يومها، قبل أسابيع قليلة، أن البلد بحاجة لعقول خالقة 
فيها  وج��د  بل  الحكومة،  في  يجدها  لم  صادقة  ونيات 
لبنان، هو  واحد  عمل  رب  من  بدالً  عديدين  عمل  أرباب 
)التتمة ص8(

 نهاية فترة ال�سماح

و�شقوط »حكومة الم�شتقّلين«

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

المواجهة بين محور المقاومة وجيش االحتالل تنتظر محطة 
فاصلة مع الرّد المرتقب لحزب الله على عملية استهداف موقع 
علي  المقاوم  استشهاد  عنه  نتج  دمشق،  مطار  قرب  للمقاومة 
وصوالً  الكيان  في  مستمّر  أنفاس  حبس  وباالنتظار  محسن، 
عن  يومي  شبه  بشكل  ب��اإلع��الن  تجلت  التي  الهيستيريا  لحد 
إحباط محاوالت تسلل، وردود مفترضة، لكن كل مرة بإطالق 

عن  وحديث  متواصل،  نار  وإطالق  وصاروخية  مدفعية  ذخائر 
أحد  إصابة  أو  أحد  اعتقال  دون  من  لكن  واشتباكات  مواجهات 
وصل  حتى  إحباطها،  تّم  مفترضة  لعملية  تشير  مواد  ضبط  أو 
األمر بالجيش الواقف على »إجر ونص« أن يقّدم محفظة زرقاء 
قرب  متفّجرات  تحوي  كانت  التي  الحقيبة  بصفتها  مزركشة 
تحدث  عملية  منع  خ��الل  ضبطها  ت��ّم  المحتل،  ال��ج��والن  ح��دود 
تثير  بصورة  نتنياهو،  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس  عنها 
يقول  كما  للتمويه  العسكرية  القواعد  ألبسط  وف��ق��اً  السخرية 
الخبراء العسكريون، فيما الحديث يجري عن مقاومة لديها من 
الخبرات ما يثير رعب االحتالل فكيف تنطلي كذبة هذا حجمها 
الجبهات  أمس شهدت سورية مواجهة متعددة  أحد. وليل  على 
بين الدفاعات الجوية للجيش السوري وطائرات جيش االحتالل 
التي استهدفت مواقع قرب دمشق وأخرى  الحربيّة وحواماته، 
إصابات  وق���وع  ع��ن  تسفر  أن  دون  م��ن  القنيطرة،  جبهة  على 
ويأتي  الخبر.  نقلت  التي  الرسمية  سانا  وكالة  نقلته  لما  وفقاً 
الرأي  أع��ص��اب  لشد  محاولة  ال��س��وري��ة  الجبهة  على  التصعيد 
العام داخل الكيان وطمأنته إلى جهوزية الجيش للتعامل مع أي 
مخاطر مقبلة، بينما حال الجيش ليست أفضل من حال الجبهة 
الداخلية، كما يجمع المحللون العسكريون على القنوات العبرية
)داالتي ونهرا()التتمة ص8( الرئيسان عون ودياب خالل اللقاء مع وزير الخارجية الجديد شربل وهبة في بعبدا أمس  

جي�ش االحتالل ي�شّعد غاراته على �شورية... ونتنياهو يتحّدث عن اإحباط ت�شّلل عبر الجوالن!

الحكومة تعّين وهبة بدياًل لحّتي في الخارجّية... و»القطار لن يتوقف مهما تغّير الركاب«

ن�صراهلل يطّل غدًا... والتوقعات: مواجهة المقاومة مع االحتالل... والحكومة... وكورونا 

 قواعد اال�شتباك الجديدة

تفر�ش حتمّية تدمير »اإ�شرائيل«...

الفينال »الليبي« االأميرّكي

 

على م�شارف �شرت والحكم الرو�شّي!

اللبناني،  الداخل  المتآمرون في  الذي يسعى  الوقت  في 
المسّمى  الصهيوني االستعماري  أميركا والكيان  وعمالء 
اللبناني«، وتقويض  الدعوة إلى »الحياد  ب� »إسرائيل«، إلى 
اللبناني  الشعب  عن  الحصار  فك  مقابل  المقاومة  س��الح 
إنقاذ  بهدف  الدعم  أن��واع  كافة  وتقديم  اللبنانية،  والدولة 
األولى  سيرته  إلى  والعودة  االقتصادية  أزمته  من  لبنان 
الله،  ح��زب  يقوم  ال��ذي  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  يظنّون،  حسبما 
الرعب  تصدير  حّد  إلى  وصلت  وتخويفية  ردعية  بعملية 
أن  دون  من  الغاصب،  الصهيوني  الكيان  لدولة  الحقيقي 
ومن  حقيقية،  اشتباكات  دون  وم��ن  األرض،  على  تحدث 
ذلك  أّن  ويتضح  )ش��ه��داء(.  قتلى  أو  إصابات  وق��وع  دون 
من قواعد االشتباك الجديدة، التي فرضها حزب الله )رمز 

وقائد المقاومة في لبنان(، على العدو الصهيوني.
فما الذي حدث في الجبهة الجنوبيّة للبنان، في مواجهة 

الشمال للكيان الصهيوني )فلسطين المحتلة(؟ 
من  عسكرية  تحركات  ثّمة  ب��أّن  الله،  ح��زب  تظاهر  فقد 
األمر  »إسرائيل«،  شمال  تجاه  الله،  لحزب  المقاومة  قوات 
الصهيونيّة.  وال��دول��ة  الحكومة  ف��ي  ال��رع��ب  أدخ���ل  ال���ذي 
وإعالن  االجتماع،  بفّض  اإلسرائيلية  الحكومة  وسارعت 
نتنياهو – رئيس الوزراء – بأّن هجوماً واعتداًء من جانب 
حزب الله كبير، قد وقع علينا في شمال »إسرائيل«، ودعا 
سكان الشمال، إلى المكوث في منازلهم، وفرض الطوارئ 
)التتمة ص9(

خوض  عن  وروسيا  أميركا  ال��ل��دودان  ال��ع��دّوان  ينفك  ال 
الطاقة وموارد  القرار وامتداداً على مصادر  الصراع على 
واألقطار  والشطآن  السواحل  امتداد  على  والنفوذ  القوة 
والبلدان في شرق المتوسط... وآخر مشهد لهذا المعترك 
هو ليبيا العربية األفريقية حيث تقاطع المصالح وتشابكها 

على أشده في هذه اللحظة التاريخية...!
الغرب  »إم��ارة« طرابلس  بين  أمده  مّد وجزر طال  وبين 
ليبيتان  ق��وت��ان  ظهرت  حيث  ال��ش��رق،  »بنغازي  و»إم���ارة 
السراج  بقيادة  واح��دة  القذافي  إسقاط  منذ  متصارعتان 
حلف  من  جزء  من  المدعومتين  وقطر  تركيا  من  مدعومة 
ال��م��دع��وم م��ن تحالف  ب��ق��ي��ادة حفتر  األط��ل��س��ي واألخ����رى 
المدعومين  ال��م��ص��ري  وال��ع��م��ق  واإلم������ارات  ال��س��ع��ودي��ة 
بدورهم في الظاهر من روسيا، ولكن أيضاً بدعم خفّي من 

واشنطن، والحرب بينهما ظلت سجاالً!
بمثابة  الليبي  ال��ش��رق  ف��ي  ظهر  ال���ذي  حفتر  ال��ج��ن��رال 
من  ليخرج  ترويضه  ال��روس  ح��اول  ليبي  محلي  حصان 
آخر  ليبي  كحصان  السراج  استقر  فيما  واشنطن،  عباءة 
الكلي  الرهان  تربح  ان  خفي  أطلسي  بدعم  تركيا  حاولت 
الليبي من بوابته على حساب مصر وفي مغالبة خفية مع 

الروس!
وظلت األمور بين شّد وجذب الى ان وصل الطرفان الى 
محطة الهالل النفطي عند مدينة سرت حيث تجمد السباق 
)التتمة ص9(

 محمد صادق الحسيني د. جمال زهران*

حمل  ولكنه  ثقيل،  حمل  الحرية 
النفوس  ذوو  إال  ب��ه  يضطلع  ال 
العاجزة  النفوس  أم��ا  الكبيرة، 

فتنوء وتسقط.
سعاده

الوساطة  »مساعي  أن  أمس،  خان،  عمران  باكستان،  وزراء  رئيس  أكد 
تحقق  وإيران  السعودية  بين  أميركي  طلب  على  بناء  بالده  تبذلها  التي 

تقدماً بطيئاً«.
»مساعي  إن  غ��داً،  ستبث  الجزيرة«،  »قناة  مع  مقابلة  في  خان  وقال 

الوساطة بين البلدين لم تتوقف، بل تحقق تقدما لكنه بطيء«.
أن »باكستان تبذل أقصى ما يمكنها لتحاشي وقوع مواجهة  وأضاف، 

عسكرية بين البلدين، وأن هذه الجهود حققت نجاحاً«.
زار  واشنطن،  من  وبطلب  أنه،  إلى  الباكستاني،  الوزراء  رئيس  وأشار 
بعد  المحادثات  لتسهيل  الماضي،  األول  تشرين  في  والرياض  طهران 
هجمات على أهداف نفطية في الخليج حملت الواليات المتحدة مسؤوليتها 

إليران.
إدارة  انسحبت  عندما  وواشنطن،  طهران  بين  التوتر  حدة  وازدادت 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في منتصف 2018، من اتفاق يقيد برنامج 

إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

عمران خان يوؤكد اأن الو�صاطة بين 

الريا�ض وطهران تحقق تقّدمًا بطيئًا

زعم العدو االإ�صرائيلّي عثوره

 

على عبوات نا�صفة في الجوالن

على  العثور  فيه  يعلن  فيديو  مقطع  اإلسرائيلي  العدو  جيش  بّث 
مع  الحدود  على  أم��س،  خلّية  استهداف  موقع  في  ناسفة  عبوات 

الجوالن المحتل.
وكان وزير الحرب اإلسرائيلي أعلن أن »اسرائيل« »سترد على أي 
الشمالية حالة  الجبهة  نشاط »إرهابي« يخرج من أي دولة، وعلى 

التأهب مستمرة وفي تزايد«.
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بعد ا�ستقالة حّتي... ر�سالة لباقي الوزراء
{ روزانا رّمال

حسان  الرئيس  حكومة  في  المعّين  لبنان  خارجية  وزير  استقال 
االستمرار  تحمله  دون  حالت  و«إح��راج��ات«  مالحظات  اثر  دي��اب 
الدبلوماسي  تاريخه  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أن  اعتبار  على  مهمته  في 
السياسي  العالم  دخول  عن  يكون  ما  أبعد  هو  »مهنياً«  مساراً  سلك 
الساحة  دخوله  من  الرغم  على  به  استقالته  ربط  حتي  رفض  الذي 
السياسية من بوابة الحكومة، وعلى الرغم من أن االسباب الموجبة 
او  الخارجية  لبنان  بمواقف  تعلقت  س��واء  بامتياز  سياسية  هي 
الخلفية  الصورة  في  األدوار  بعض  انتقاد  او  الحكومية  الممارسة 

للمشهد وفي مقدمتها ببعض االحيان.
سهالً  خياراً  كان  أنه  يفترض  ال  التوزير  وعرض  التحدي  قبول 
في هذه الظروف والذي كان يعّول كثيراً على إنتاجية سريعة لهذه 
كان  أنه  شك  ال  والدولية  المحلية  الظروف  هذه  مثل  في  الحكومة 
واهماً و«حتي« الذي يعتبر اكثر الدبلوماسيين خبرة وحنكة يعرف 
تماماً معنى هذه الحسابات ويعرف ايضاً الساحة الشرق اوسطية 
اللبناني  المحتقنة وما تطلبه من مواقف كانت يوماً خارج اإلجماع 
»النظام  محمالً  العربية  للجامعة  سفيراً  كان  عندما  بها  قام  لكنه 
بها  يقوم  كان  التي  اإلبادة  جرائم  عن  التامة  المسؤولية  السوري 
النظام  مطالباً  الكيميائّية  الجرائم  مسؤولية  تحميله  الى  إضافة 
كان  حسبما  بمحاسبته،  المتحدة  االمم  ودعوة  المجرمين  بتسليم 
ناصيف  تاله  الذي  العرب  الخارجية  لوزراء  الختامي  البيان  نص 
»حتي«  عنه  مسؤوالً  ليس  بيان  تقريباً..  سنوات  ست  قبل  حتي 
لم  كمثال  الموقف  فهذا  يتبنَّه  لم  أم  تبّناه  بامتياز،  سياسي  لكنه 
يأخذه نحو االستقالة من مهامه يوماً، وبالتالي فان فكرة االستقالة 

مواقفها  وتبني  االنسجام  عدم  سوى  تعكس  ال  الحكومة  هذه  من 
وسياساتها بشكل عام.

الرئيس ميشال  الوزير حتي لم يكن منسجماً مع خيارات  تعيين 
عون سياسياً أو التيار الوطني الحر، مع العلم أن الحديث عن حصة 
الرئيس  او  الحر  الوطني  التيار  حصة  من  باألساس  بقي  الخارجية 
ان  اال  الحكومية  بالتشكيلة  قدمه«  على  »القديم  بمسألة  عمالً  عون 
عون ال يبدو انه اشترط تعيين وزير للخارجية مؤيد لسياساته او 
فقد  ذلك  على  مثال  خير  سورية  من  حتي  وموقف  حلفائه؛  لسياسة 
الدبلوماسية  لمناقبيته  اللبنانية  الخارجية  رأس  على  الوزير  عين 

فقط..
الرئيس ميشال عون  المعلومات أن »حتي« لم يتشاور مع  تؤكد 
المسألة  هذه  يطرح  ولم  االستقالة  بفكرة  باسيل  جبران  الوزير  او 
ان  يبدو  األساس  هذا  وعلى  جدي.  كخيار  احد  على  الفترة  هذه  في 
الحكومة  بهذه  البقاء  أن  فيه  وجد  اتخذه  لموقف  جاء  القرار  هذا 
سهالً  ليس  الضغط  وهذا  بإنتاجيتها.  اآلمال  من  أكبر  ضغطاً  يشكل 
التي  تلك  بعيار  مواقف  منه  ينتظر  الذي  لبنان  خارجية  وزير  على 
الدفاع  لواء  حمل  أن  بعد  منصور  عدنان  السابق  بالوزير  أطاحت 
تمسك  الذي  باسيل  جبران  الوزير  ومعه  محطة  كل  في  سورية  عن 
اللبناني،  الشعب  من  كبيرة  شريحة  واعتباره  الله  حزب  بوطنية 
وقت  في  األميركيين  امام  إرهابياً  بتسميته  القبول  يمكن  ال  بحيث 
أخطر  من  واحداً  يعتبر  ولبنان  بالمنطقة  االستحقاقات  فيه  تحتدم 
مفترضة  جولة  بين  المشهد  احتدام  يرتقب  حيث  استحقاقاتها، 
تبدو  والذي  المنظور  السنية  الساحة  بصراع  مروراً  »اسرائيل«  مع 
فيه المنازلة على أشدها بين السعودية وتركيا. كل هذا والعالقات 
العربية اللبنانية شبه مقطوعة وهي ضعيفة مع من بقي »صورياً«. 

وعلى هذا االساس كان ما كان من صعوبة المهمة ومعها االستقالة 
حتي  وأج��ن��دة  الحكومة  بين  وتنفيذياً  إج��رائ��ي��اً  ال���رؤى  لتباعد 

»الدبلوماسية«. 
وبهذا اإلطار أكد مصدر متابع ل� »البناء« الى ان السرعة بتعيين 
الذين  الوزراء  لباقي  رسالة  هي  حتي«  »ناصيف  الوزير  عن  بديل 
وهي  الحرجة.  الظروف  هذه  مثل  في  االستقالة  فكرة  تراودهم  قد 
أو  الحكومي  التماسك  تعرقل  او  تهز  لن  استقالة  أي  تداعيات  إن 
وان  الحكومة  هذه  عن  حالياً  بديالً  يجد  ال  الذي  السياسي  القرار 
لحظة  من  اقل  وربما  ساعة   24 ال�  يتجاوز  لن  تعليق  او  فعل  رد  اي 
التفكير  الجميع  كما حصل مع حتي، وبالتالي على  االستقالة تماماً 
يكونوا  ان  ال��وزراء  من  مطلوباً  فليس  الخطوة.  هذه  أخذ  قبل  ملياً 
جاهزاً.  بديلها  يبدو  ال  لحكومة  الالعودة  نقطة  الى  االنتقال  شرارة 
وأضاف المصدر »ال يخفى على احد ان فكرة التعديل الوزاري كانت 
الحكومة  لم تكن لتشكل معياراً إلسقاط  المسألة  موجودة وأن هذه 
الدولية  الجهات  بعض  تكون  أن  مغبة  من  الخوف  ان  اال  عدمها  من 
ال  لالستقالة  الوزراء  بعض  على  جديد  من  بالضغط  ترغب  الكبرى 

يزال مطروحاً«.
سورية  حيال  برزت  الحكومة  هذه  حول  االستفهام  عالمات  اكبر 
وهبي«  »شربل  الجديد  ال��وزي��ر  ان  يبدو  والتي  معها  والعالقة 
األولية منسجم مع فكرة زيارتها بشكل عادي  وبحسب تصريحاته 
كدولة شقيقة. وهو األمر غير المقبول من سورية حيال »حتي« الذي 
تبنى كالم الجامعة العربية بحكم مهامه حينها واصفاً النظام هناك 
زيارة  حول  المستجد  العنصر  هذا  يستحضر  بالتالي  »بالمجرم«؛ 
سورية كمهمة اساسية للوزير الجديد والتي ربما تكون على طاولة 

البحث بجدية في الفترة المقبلة.

هل من بديل فعلّي 

لميثاق وطني فا�شل؟

{ د. وفيق إبراهيم
تأييد قيادات لبنانية للكيان االسرائيلي المحتل الى حدود 
حيوية،  لبنانية  مواقع  بقصف  نيته  عن  إلعالنه  ابتهاجها 
تضع العالقات بين اللبنانيين في وضع مأزوم أكثر من أي 

مرحلة تاريخية أخرى.
لكن ما ُيعيد لجم انفجار هذه العالقات المترنحة ان الميثاق 
الوطني والدستور اللبناني يتعامالن مع طوائف وليس مع 
أفراد، وال يعترفان بمواطن لبناني بل بمسلم او مسيحي او 
وارثوذكسي  وكاثوليكي  وماروني  ودرزي  وشيعي  سني 
والسريان  واالش��وري��ي��ن  االنجيليين  بهم  ألحقوا  واخ��ي��راً 
والعلويين مترقبين تأسيس مذاهب جديدة إللحاقها بسرعة 
»بالميثاق الوطني«. والطريف انهم يضيفون الصفة الوطنية 
الوطن هو تراث تاريخي  آبهين بأن مفهوم  الدولة غير  على 
تراكمي، موجود ضمن بنية دستورية هي تاريخية أيضاً، هذا 
هو حال مصر وايران واليمن والعراق وسورية، كانت لديها 
العثماني مستبقياً  ألغاها االحتالل  هويات وطنية تاريخية 
للحاجة  االسالمية  ايديولوجيته  مع  فقط  عثمانية  على 
الناس من حولهم. فهل سمع احد  اليها، وتحشيد  اإلقناعّية 
مرة واحدة صفة وطن مضافة الى السعودية او الكويت وقطر 
واالمارات؟ يتكلمون فقط عن امارة او مملكة مضيفين عليها 
السطحي  العمق  يعرفون  النهم  اكثر،  وليس  قبائلهم  أسماء 
التاريخي لدولهم التي تشبه مشيخات الجاهلية او اقطاعية 

القرون الوسطى.
بالميثاق  يحتمون  لبنانيين  سياسيين  ان  اذاً  يتضح 
الوطني من جهة والدستور من جهة ثانية إلرباك العالقات 
ناحية  من  الطوائف  وبين  ناحية  من  كأفراد  اللبنانيين  بين 

ثانية.
بين  للتشابك  وذل��ك  استهدافهم  صعوبة  يعرفون  وهم 
يجعلهم  م��ا  المذهبية،  وانتماءاتهم  الخاصة  ادواره����م 
يستثمرون في الدستور والميثاق الوطني والعالقات الخاصة 
الداخل  في  سفارات  خمس  الى  أرب��ع  مع  ينسجونها  التي 
فرنسا  الى  المقدمة  اعتمادهم  أوراق  الى  باإلضافة  اللبناني 
وانجلتره وألمانيا اوالً وباقي الدول األوروبية ثانياً مع مراكز 
الجمهوري  الحزبين  بها  يغطون  األميركيين  عند  لهم  كبيرة 

والديموقراطي ووسائل اإلعالم األفعل في العالم.
مع  القوى  لهذه  تنسيق  بوجود  الجزم  ايضاً  الممكن  من 
العدو االسرائيلي بالمباشرة او عبر اصدقاء وما اكثرهم في 

الغرب وشبه جزيرة العرب وبالد الهكسوس!
إزاء هذا التشريح يجب تأكيد ان بعض القوى السياسية 
اإلسرائيلية  اتجاهاتها  لحماية  الوطني  الميثاق  تستغل 
االميركية الخليجية وتتسربل احياناً بالدستور إلجهاض اي 
تمكن قانوني منها، فيصبح سعد الحريري مثالً نائباً لبنانياً 
عن بيروت يمثل الطائفة السنية وله عالقات بنيوية بالخليج 
ويتمتع  المملكة،  في  أم��وره  والة  ينحاز  حيث  يميل  تجعله 
السنية  الطائفة  خدمتهم  في  يضع  األميركيين  مع  بجسور 
النيابية  الدستورية  بناها  معظم  حتى  الدينية  قمتها  من 
ممنوعاً  سيناتوراً  يصبح  فالحوت  واإلداري���ة،  وال��وزاري��ة 
االقتراب منه وكذلك حال رياض سالمة الذي يتمتع بحمايات 
سنية مسيحية درزية وشيعية في بعض األحيان ألسباب ال 

ُتخفى على اللبيب.
الوطني  الميثاق  زوايا  كامل  سالمة  رياض  يجّسد  بذلك 
وسياساته  ومذاهبه  طوائفه  كامل  من  وبمفرده  مستفيداً 
في  بقائه  على  باإلصرار  تجّسدت  التي  الدولية،  وعالقاته 
الموارنة ووزير  المركزي من قبل كاردينال  رئاسة المصرف 
خارجية اميركا وسفيرتها في لبنان والسياسة الفرنسية، مع 
جوقة زجالة لبنان المستفيدين من الخيرات التي نهبها من 

اللبنانيين.
الفساد  أن��واع  لكل  تغطية  دور  الميثاق  يؤدي  بالنتيجة 
إلفقار  المحوري  السبب  كانت  التي  والسياسي  االقتصادي 

لبنان واللبنانيين.
هذا جزء من الكارثة، أما النواحي األخرى فإن هذا الميثاق 
ترى  ال  لبنانية  طوائف  بين  للتحالف  آلية  دور  يجّسد  الذي 
أمامها مواطناً بل هتافاً مسكوناً بكل خرافات المذاهب وذلك 
لحماية سياسيي الطوائف في هيمناتها على كل ما هو مفيد 

في بالد األرز.
اما الجانب األخطر لهذا الميثاق الفاشل فيرتبط بحمايته 

للقوى السياسية التي تنّسق مع الكيان المحتل.
والمالي  االقتصادي  فسادها  في  لها  حمايته  كانت  فإذا 
باإلمكان دفعها نحو نزاعات قضائية تخمد عادة بالضغوط 
المباشر(  غير  او  المباشر  )التحالف  مسألة  فإن  الطائفية، 
بين هذه القوى و«اسرائيل« قضية وطنية ال تحتمل التالعب 
سياسيون  يطالب  فحين  الكهنوت.  رجال  وتدخالت  اللفظي 
تقصف  مرحلة  في  سالحه  من  الله  حزب  بتجريد  لبنانيون 
بصدد  أنها  وتعلن  لبنان  في  لبنانية  قرى  »اسرائيل«  فيها 
تطالب  كهنوتية  أصوات  وترتفع  فيه  حيوية  مواقع  قصف 
بالحياد ويطلق األميركيون عقوبات على حزب الله، فيتبين 
اللبنانيين وتفقرهم في وقت يغادر وزير  انها تصيب عموم 
خارجية فرنسا لودريان لبنان مطلقاً صيحات تشاؤم تسقم 

الصحيح، فكيف بالمريض على شاكلة بالد لبنان المعجزة؟
هذا الوضع يرغم اللبنانيين على البحث عن آليات شفهية 
على شاكلة الميثاق او مكتوبة )على غرار الدستور( لتنظيم 
عالقاتهم الداخلية، هل هم ابناء »وطن« واحد يريدون توطيد 
تصادف  مجموعات  مجرد  أنهم  أم  طويلة،  لمراحل  اسسه 
التقاؤها عند زاوية لبنان فنسجوا آليات تنظم عالقاتهم على 

اساس المحافظة على التميز؟
هذا ما يدفع الى ضرورة إلغاء ما يرّوجون له في الميثاق 
الوطني من المحافظة على بنى الطوائف، الى ميثاق يرعى 
العالقات بين مواطنين يتعايشون منذ الف عام تقريباً وهي 
مدة اكبر من كل المراحل التي جمعت شعوب أوروبا وأميركا 

والخليج في دول مستقلة.
واستبداله  للميثاق  الطائفي  البعد  نسف  اذاً  المطلوب 
بمجلس شيوخ ينظم العالقات بين الطوائف في إطار الحفاظ 

عليها على مستوى االنتماء ال العدد.
بالمقابل يجب اعداد دستور يتعامل مع مواطنين متساوين 
لبنان،  أرض  كامل  على  واالجتماع  واالقتصاد  السياسة  في 
وتطّور  للبنان  الطائفي  التأسيس  أبعاد  بين  بذلك  فنحفظ 

اجتماعه نحو المواطنية الحديثة التي تحمي عادة االوطان.
وال يعود بإمكان سياسيين واعالميين على مستوى سامي 
والسنيورة  وجعجع  وفتفت  والمشنوق  ومعوض  الجميل 
والسعد ونديم قطيش وعلي األمين، ال يعود باستطاعة هؤالء 
االوضاع  كل  في  للتقولب  قابلة  كعجينة  لبنان  مع  التعامل 
عند اي طلب اميركي – خليجي أو تهديد إسرائيلي متفق عليه 

في ليل بهيم.
هكذا يمكن المحافظة على وادي قنوبين ومختلف المراكز 
تشجع  دستورية  مساواة  جانب  الى  للطوائف،  الخرافية 
وجه  في  لهم  وطناً  اصبح  بلد  عن  الدفاع  على  اللبنانيين 

اإلسرائيليين والفساد الداخلي الذي ال يقل سوءاً عنهم.

�سربل وهبة وزيرًا للخارجية

خلفًا لحّتي الم�ستقيل

دياب عر�ض الأو�ساع مع اأبي رميا
أعلن عضو »تكتل لبنان القوي« النائب 
اجتمع  أنه  »تويتر«  عبر  رميا  أبي  سيمون 
دياب  حسان  الحكومة  رئيس  مع  أم��س 
»تمّيز  اللقاء  أّن  إلى  وأش��ار  السرايا.  في 
بالصراحة، خصوصاً بعد استقالة الوزير 

ناصيف حّتي«.
ال��وزي��ر  زي���ارة  ع��ن  »تحّدثنا  وق���ال 
ال��ف��رن��س��ي )ل��ل��خ��ارج��ي��ة( ل���ودري���ان 

الدولي.  النقد  صندوق  مع  والمفاوضات 
الغالء  معالجة  أول��وية  أك��دت  ومحلياً 
وانتظار  والكهرباء  الليرة  صرف  وسعر 
مكافحة  ف��ي  عملية  ن��ت��ائ��ج  ال��م��واط��ن 

الفساد«.
وزير  رميا   أبي  هنأ  أخرى  تغريدة  وفي 
شربل  الجديد  والمغتربين  الخارجية 
شربل،  وج���اري  »ص��دي��ق��ي  وق���ال  وه��ب��ة 

مستحيلة  ليست  المهمة  الوزير،  معالي 
ولكنها شاقة جداً. في ظّل انقطاع التواصل 
وفي  كورونا  بسبب  الدول  بين  الطبيعي 
ال��ذي  ال��دول��ي  اإلقليمي  الكباش  خ��ض��ّم 
ودوراً،  موقعاً  لبنان  على  سلباً  ي��رت��ّد 
خبرتك  بفضل  كالعادة  تتمّيز  أن  أطمح 
من  العاقورية.  وصالبتك  الدبلوماسية 

إهمج بكّل محبة«.

ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزير  قدم 
لقائه  خالل  منصبه  من  استقالته  أمس  حّتي 
في  دي���اب  ح��س��ان  ال����وزراء  مجلس  رئ��ي��س 

السراي الحكومي. 
وباشر  االستقالة،  دياب  َقِبل  الفور،  وعلى 
وزير  لتعيين  الخيارات  ودرس  اتصاالته 
بعبدا  قصر  دياب  زار  الغاية  ولهذه  جديد... 
للتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون في الخطوات التالية. 
وأوض�����ح ال��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي ل��رئ��اس��ة 
الجمهورية أّن الرئيسين سيواصالن التشاور 

لمعالجة المسألة.
ولم يطل األمر كثيراً إذ أصدر الرئيسان عون 
ووقعاه  حّتي  استقالة  قبول  مرسوم  ودياب 
كما أصدرا مرسوم تعيين السفير شربل وهبة 

وزيراً للخارجية والمغتربين.
لمجلس  العام  األمين  المرسومين  وأذاع 

الوزراء القاضي محمود مكية.
وكان حّتي قد أصدر بياناً أوضح فيه أسباب 
ومصارحة  التفكير  »بعد  أتت  وأنها  االستقالة 
الظروف  هذه  في  مهامي  أداء  ولتعّذر  ال��ذات، 
رؤية  لغياب  ون��ظ��راً  المصيرية  التاريخية 
فاعالً  أؤمن به وطناً حراً مستقالً  الذي  للبنان 
وفي  العالم،  وفي  العربية  بيئته  في  ومشّعاً 
غياب إرادة فاعلة في تحقيق اإلصالح الهيكلي 

مجتمعنا  به  يطالب  ال��ذي  المطلوب  الشامل 
الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به«.

نبذة عن وهبة
بتاريخ  العاقورة  مواليد  من  وهبة:  الوزير  عن  نبذة  يلي  ما  وفي 
مارك  بيار،  أبناء:   3 ولهما  رحيم  دولي  من  متزوج   ،1953 تموز   15

وريشار.
الجامعة  في  الحقوق  كلية  من  اللبناني  القانون  في  إجازة  يحمل 
العالي  الحكمة  معهد  من  الحقوق  في  وإج��ازة   1979 عام  اللبنانية 
الرياضيات  في  دبلوم  إلى  إضافة   ،1979 عام  الحقوق  لدراسات 
اللغات  ويتقن   ،1974 عام  اللبنانية  الجامعة  في  العلوم  كلية  من 

الفرنسية، االنكليزية والعربية.
اختاره  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  من  وهبة  السفير  تقاعد  عند 
األول  تشرين  منذ  الديبلوماسية  للشؤون  كمستشاره  عون  الرئيس 

.2017
يتمتع السفير وهبة بمسيرة ديبلوماسية حافلة امتدت على مسار 
42 عاماً أمضاها في وزارة الخارجية والمغتربين اختتمها كأمين عام 
لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة خالل الفترة بين شباط 2017 
وتموز 2017، بعد أن تبّوأ منصب مدير الشؤون السياسية والقنصلية 
في الوزارة بين عامي 2012 و2017، وكان سفيراً للبنان لدى فنزويال 
 - انجلوس  لوس  في  للبنان  عام  وقنصل  و2012،   2007 عامي  بين 
وقنصل   ،2007 عام  إلى   2002 عام  من  األميركية  المتحدة  الواليات 

عام لبنان في مونتريال - كندا بين عامي 1995 و2000، وتنقل قبل 
ذلك في مناصب ديبلوماسية عدة في سفارات لبنان في كّل من القاهرة 
- مصر، الهاي، هولندا، برلين، ألمانيا وفي قنصلية لبنان العامة في 

تورونتو - كندا.
يحمل وسام فرنسيسكو دو ميراندا من الدرجة األولى من جمهورية 

فنزويال البوليفارية.
الدكتور  الشيخ  الكويتي  نظيره  من  هاتفيا  اتصاالً  وهبة  وتلقى 
وزيراً  بتعيينه  فيه  هنأه  الصباح،  الجابر  األحمد  المحمد  ناصر  أحمد 

للخارجية والمغتربين.
وتمّنى  الصباح »الخير واألمان للبنان«، مؤكداً »وقوف الكويت إلى 

جانب لبنان وشعبه في كّل الظروف قلباً وقالباً«.
وشكر  وهبة نظيره الكويتي على التهنئة، متمنياً أن »ينقل إلى أمير 
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح تمنيات رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون بالشفاء العاجل«.
وتعليقاً على استقالة حّتي قال النائب اللواء جميل السّيد عبر على 
أو  شجاعة  عن  تكون  االستقالة  استقال.  الخارجية  »وزير  »تويتر«: 
عن جبن. االستقالة شجاعة إذا كان سببها عجزاً عن إنجاز أو قرفاً من 
وقضاة  وزعماء  لرؤساء  أعجب  هذه،  والقرف  العجز  دولة  في  فساد. 
لم  لنّواب  وأعجب  بالفساد،  وينعمون  بالسلطة  يتمّسكون  وضباط 

تسمع لهم صوتاً عن الفساد ووجع الناس ويستمّرون«.

عون ودياب يوقعان مرسومي قبول استقالة حتي وتعيين وهبة   )داالتي ونهرا(

وزير الخارجية الجديد شربل وهبة

خفاياخفايا

تحّدثت مصادر وزارية عن تعاطف وزيرين على األقل 
مع أسباب استقالة الوزير ناصيف حتي أحدهما مقّرب 

من رئيس الحكومة ووزيرة حقوقية وتوقعت استقالة 
وزراء جدد مع الضغوط الهادفة لزعزعة استقرار 

الحكومة واإليحاء لبعض الراغبين بإثبات حيادّيتهم أنه 
سيكون مرحباً بهم إذا استقالوا وستحفظ لهم فرص 

مقبلة إن فعلوا.
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�إيعاز �أميركي باإ�شقاط 

حكومة �لرئي�س دياب

{ شوقي عواضة 
أعلن وزير الخارجّية اللبنانّية ناصيف حتي تقديم استقالته 
االستقالة  بعد  بيانه  في  جاء  لما  وفقاً  أهّمها  عديدٍة  ألسباٍب 
منارة  واردن���اه  احببناه  ال��ذي  لبنان  ليس  اليوم  )لبنان  أّن 
سمح  ال  فاشلٍة  دولٍة  الى  للتحّول  ينزلق  اليوم  لبنان  ونموذجاً، 
تلّكانا في حماية هذا  الكثيرين كم  اسائل نفسي كما  الله، وانني 
اّنني وبعد  المجتمعي،  امنه  العزيز وفي حماية وصيانة  الوطن 
الّظروف  هذه  في  مهامي  اداء  ولتعّذر  الذات،  ومصارحة  التفكير 
به  أومن  الذي  للبنان  روية  لغياب  ونظراً  المصيرّية  التاريخّية 
وطناً حّراً مستقالً فاعالً في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب 
الذي  المطلوب  الّشامل  الهيكلي  فاعلة في تحقيق اإلصالح  ارادٍة 
يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الّدولي للقيام به( 
وروية  خالقة  عقوالً  الدولة  بناء  عملية  في  المطلوب  )اّن  مضيفاً 
واضحة ونوايا صادقة وثقافة موّسسات وسيادة دولة القانون 
في  جاء  وما  االستقالة  تلك  ضوء  وعلى  والّشفافية(  والمساءلة 
أسبابها من حّقنا أن نسأل معالي الوزير حتي ماذا قّدمَت للبنان 
منذ توليك وزارة الخارجية من مطلع العام الحالي وحتى تاريخ 
اليوم؟ وما هي المواقف واإلنجازات التي تّمت عرقلتها واستدعتك 

إلى تقديم استقالتك؟ 
منذ توليك وزارة الخارجية في الحكومة اللبنانية مطلع العام 
الحالي وحتى اليوم لم يصدر عن معاليكم موقف وطنّي يعّبر عن 
إّن المواقف التي صدرت عنك لم  جّدية عملك من أجل لبنان، بل 
تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، 
مواقفك  أغلب  كانت  حيث  الّديبلوماسي  المستوى  على  سّيما  ال 
المتحدة  الواليات  وباألخص  الدول  بعض  استرضاء  على  تدّل 
األميركّية وفرنسا ونظام آل سعود. أولى تلك المواقف يا معالي 
الوزير برزت في 26 حزيران الماضي حين )استدعيت( الّسفيرة 
ضّد  تصريحاتها  خلفية  على  شيا  دوروثي  بيروت  في  األميركية 
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي اعتبرت »أّن 
األمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهّدد استقرار لبنان، وأّن 
الحزب يمنع الحّل االقتصادي فيه«. تصريحاٌت تحريضّيٌة نتيجة 
التدخالت الوقحة التي مارستها الّسفيرة شيا استدعت أن تحّل 
ضيفاً عليك في الخارجية حيث لم يصدر أّي موقف عن االستدعاء 
التي  فيينا  اتفاقية  من   41 بالماّدة  السفيرة  خالله  تذّكر  لم  الذي 
المعتمدين  الدولة  قوانين  احترام  إلى  الدول  سفراء  جميع  تدعو 
بل  الّداخلية  بشؤونها  التدّخل  وع��دم  أنظمتها  ومراعاة  لديها 
استمّرت  بينكما  مباحثات  جلسة  إلى  االستدعاء  جلسة  تحّولت 
نصف ساعة ناقشتما فيها قرار القاضي محمد مازح بمنع وسائل 
التحريضية  شيا  السفيرة  تصريحات  نقل  من  اللبنانية  اإلعالم 
التعبير  في  وحّقها  اإلع��الم  حرية  على  للسفيرة  معاليك  لتؤكد 
من  وتعلن  السفيرة  بعدها  ولتخرج  مقّدسان  حّقان  هما  اللذين 
منبر الخارجّية اللبنانية أّن لقاءها معك كان إيجابّياً وأكدتما فيه 
على العالقات الثنائية بين البلدين وناقشتما قرار القاضي الذي 
طويتما صفحته. هكذا كان موقفك الوطني والسيادي من التدّخل 

الّسافر والوقح لسفيرة الواليات المتحدة في بيروت.
األميركية  الّطائرات  اعتراض  حادثة  الوزير  معالي  يا  ذلك  تال 
وعلى   2020/7/23 في  السورية  األج��واء  في  إيرانّية  لطائرة 
اللبنانّية  الجنسّية  يحملون  لبنانيون  مواطنون  ركاب  متنها 
قادمين من طهران كادوا أن يكونوا ضحايا عدواٍن أميركي جديٍد 
قائد  جأش  ورباطة  اإللهي،  اللّطف  لوال  كارثٍة  إلى  يؤّدي  أن  كاد 
تبادر  لم  الجرحى  من  كبيٍر  عدٍد  سقوط  من  وبالّرغم  الطائرة، 
معاليك إلى إدانة االعتداء أو استنكاره أو التفّوه بأّي حرٍف يدين 
االعتداء األميركي. فعن أّي لبنان سيادي تتحّدث؟ عن لبنان الذي 
الذي  لبنان  أم عن  األميركية  السفيرة  لم تستطع فيه منع تدّخل 

تمّنيته أن يكون دولة مؤّسسات ومساءلة؟
مؤّسسات  دولة  لبنان  يكون  أن  الوزير  معالي  يا  مثلك  تمّنينا 
تستطيع من خالله أن تضع حّداً لتدخالت السفيرة األميركية في 
بيروت في شؤوننا الّداخلية، وتساءلنا َمن منعك من القيام بذلك 
ولم نجد جواباً... فتشنا يا معالي الوزير عن السبب الذي دعاك 
التي  للسعودية  المحاَصر  اليمن  استهداف  يدين  بياٍن  إلصدار 
أثار  الذي  وما  سنوات.  خمس  من  أكثر  منذ  عدوانها  عليه  تشّن 
نخوتك  نفس  نَر  ولم  سعود  آل  مع  للّتضامن  )العروبي(  غضبك 

العروبّية ترتجل المواقف اتجاه سورية!
فتشنا في معاجم الّسياسة عن معنى الحياد الذي تبّنيته في 
أقدس القضايا وهي المقاومة التي لم تجرؤ على الّدفاع عنها في 
األميركي  العدوان  عن  تدافع  شرساً  مقاتالً  رأيناك  الذي  الوقت 
حمت  التي  المقاومة  تلك  استمراره  وتبّرر  اليمن  على  الّسعودي 
االسرائيلي  العدوان  من  شعبها  وصمود  أبنائها  بدماء  الوطن 
واإلرهاب التكفيري. في الوقت الذي كنت تبحث فيه كما قلت عن 
الذي  المطلوب  الّشامل  الهيكلي  فاعلٍة في تحقيق اإلصالح  ارادٍة 
للقيام  الّدولي  المجتمع  ويدعونا  الوطني  مجتمعنا  به  يطالب 
وُمنعت  كبيرًة  عوائَق  واجهت  فعالً  أّنك  الواضح  من  أصبح  به( 
من تنفيذ مطالب المجتمع الدولي وعلى رأسها الواليات المتحدة 
التي تضع على رأس مطالبها نزع سالح المقاومة مقابل تحسين 
الّسفيرة  إليه  أش��ارت  ما  وه��ذا  لبنان،  في  االقتصادي  الوضع 
األميركية في بيروت في تصريحها الذي استضفتها على أثره في 

الخارجّية.
يشبه  واح��داً  نصراً  تصنع  أن  الوزير  معالي  يا  منك  تمنينا 
بعض انتصارات المقاومين، تمنينا أن تدين تهريب العميل عامر 
لكن  ترامب،  إدارة  نفذتها  للسيادة  هتٍك  عملية  أكبر  في  فاخوري 
ذلك لم يحصل، وما حصل من خالل تقديم استقالتكم هو إعالن 
حسان  الرئيس  حكومة  إلسقاط  أميركي  بإيعاز  الصفر  الساعة 
دياب بالتزامن مع صدور قرار المحكمة الدولية وإعادة ضعضعة 
االستقرار األمني مع المزيد من الضغوط االقتصادية على لبنان 
سالح  إسقاط  معركة  في  والدخول  الفتن.  من  المزيد  وإشعال 
المقاومة التي ستنتصر فيها إرادة اللبنانيين المقاومين رغم كّل 

المؤامرات.
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 o�d� vK� ¨…d�� q� w� —uNE�« œËUF� w��« ¨ U�UHM�« W�“√ l{Ë ? 3
 W�UO��«Ë WM�e��« vK� Î U�K� fJFM� —d{ s�  U�UHM�« ‰Òu�� UL� ¨ Òq��«

ÆÆÆ…bF�_« Ác� Òq� vK� …bOH� `�B�� ¨sOM�«uL�« W��Ë
 oH�Ë  b�b��«  pJ�  UNO�  UL�  ¨l�—UAL�«  Ác??�  cOHM��  ¡b��«  ÒÊ≈  ?  4
 “eF� Ã—U��«Ë q�«b�« w� w�U��≈ ŒUM� oK� v�≈ ÍÒœR� ·u� ¨…—u��

ÆÆÆÊUM�� w� —UL���ô«
 w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  t�U{ËUH�  w�  ÊUM��  n�u�  ÍuI�  ?  5

ÆÆÆs�b�« WKJO� …œU�ù sOMz«b�«Ë
 Ác� Òq� oI�O�  «uD��« Ác� q�� –U��« vK� W�uJ��« Â«b�≈ ÊU� «–≈

øUN� ÂUOI�« w� W�uJ��« œÒœd�� «–ULK� Î̈ UH�¬ …—u�cL�« bz«uH�«
 ÊU� «–≈ øbIM�« ‚ËbM�Ë WO�dG�« ‰Ëb�« qF� Òœ— s� V Ò����« V��� q�
 ¨WO�dG�« ‰Ëb�« ÒÊ_ ¨tK�� dO� w� ·u� Ë√ ¨V Ò��� t�S� V���« u� «c�
 —UB��« X{d� Ê√ bF� ÊUM�� vK� t� jGC� U� UN�b� r� ¨U�dO�√ …œUOI�
 Ã—U��«  v??�≈   «—ôËb????�«  V�dN�  v??�≈  ·—U??B??L??�«  X??F??�œË  tOK�  w�UL�«
 j�—Ë  …dOK�«  ·d??�  dF�  —u??�b??�Ë  WO�UL�«  W??�“_«  dO�H��  V����«Ë
 vK�  q�  ¨WO�uONB�«  WO�dO�_«  ◊ËdAK�  ÊUM��  ŸuC��  —UB��«  Òp�
 WOMOB�« ÷ËdF�« ‰u�� vK� W�uJ��« X�b�√ ÚÊ≈ qB�O� U� u� fJF�«
 ÆÆÆÊ«d??�≈Ë  W�—u�  vK�  ÕU�H�ô«  o�d�  vK�  ¨v??�Ë√  WK�dL�  WO�«dF�«Ë
 v�≈ dDC�Ë ¨ÊUM�� l� tK�UF� WI�d� q�b�� vK� U�bM� d��O� »dG�U�

ÆÆÆtO� Á–uH� …—U�� s� Î U�u� tOK� t{dH� Íc�« Á—UB� n�Ë

 UO�U�å?� Î «b�bM� WO�U���≈ …dO�� ¨f�√ WOD�M�« WM�b� w�U�√ iF� r ÒE�
 w�«ËbF�«  —UB��«  ZO�Q�  w�  ÊuL�U��  s�c�«  ¡U�dNJ�«Ë   U�Ëd�L�«
 ¨ Ò‰c�« q�I� ô WOD�M�«ò UNCF� vK� V��  U��ô Êu���L�« l�—Ë ÆåtLO�b�Ë

Ær�œU�� s� Èu�√Ë rJ�MLO� s� vI�√ WOD�M�«
 Îôu�Ë Í—U���« ‚u��« ÁU��U� WOD�M�« Í«d� ÂU�√ s� …dO�L�« XIKD�«Ë
 rNC�— b�R�  «—UF� UNO� Êu�—UAL�« œ Òœ—Ë ¨ÕU�B�« q�U� s�� ‰U�L� v�≈

Æå UD�L�« »«u�√ vK� ”UM�« o�� ”—UL� w��« ‰c�« W�UO��ò
 d��«  „UM�ò Ê√  tO�  b�√  sO���L�«  r�U� U�UO�  w��Ë ”U�� —u��b�«  ö�Ë
 s�«ò  ÎözU���  ¨å U�Ëd��  ÊËœ  s�  »uM��«  w�   U�Ëd��  WD��  700  s�
 q�b��«ò?�  sOOMFL�«  ¡«—«“u�«  ÎU��UD�  ¨åw�«d�e�«  …UHB�   U�Ëd��  d����

ÆåW�“_« W��UF�Ë s�b�UH�« W��U�L� ÎUF�d�
 ÁUO�  vM��  l�u�  v�≈  UJ�  w�U�√  s�  œb�  t�u�  ¨d�¬  w�UO�  bOF�  vK�
 w��«  ÁUOL�«   U�C�  qOGA�  n�Ë  v�≈  bL�Ë  ¨Íœ«d��«  WK��  w�  …—uJ�«
 ‰UD�_«  `O�B�  Âb�ò  vK�  ÎU�U���«  ¨t�«bK�Ë  …—uJ�«  ¡UC�  Èd�  ÍcG�
 …dA�  s�  d��√  cM�  vADF�«  UJ�  ‰“UM�  v�≈  ÁUOL�«  sO�Q�  ÊËœ  X�U�  w��«

ÆåÂU�√

á«£ÑædG »a Iô«°ùe
zAÉHô¡µdGh äÉbhôëªdG É«aÉe{`H kGójóæJ

WOD�M�« w� …dO�L�« ‰ö�

 l�  UNO�  q�UF��«  r�  w��«  W�d��«å?�  W�ON�«  X�u�Ë
 d��  »U??�Ë  ÂU??zË  o�U��«  d�“u�«  w�dF�«  bO�u��«  »e??�  fOz—  U??�œ  ˚
 w�   ôUÒI��«  ¡«—“u�«  s�  œb�  W�U�ù  »U�œ  ÊU Ò��  W�uJ��«  fOz—  ¨åd��u�ò
 d��  »U??�Ë  ÂU??zË  o�U��«  d�“u�«  w�dF�«  bO�u��«  »e??�  fOz—  U??�œ  ˚
 w�   ôUÒI��«  ¡«—“u�«  s�  œb�  W�U�ù  »U�œ  ÊU Ò��  W�uJ��«  fOz—  ¨åd��u�ò
 d��  »U??�Ë  ÂU??zË  o�U��«  d�“u�«  w�dF�«  bO�u��«  »e??�  fOz—  U??�œ  ˚

QÉÑNCG

ŸU�—œ qOL� bL�� »d�GL�«



الوطن 4
فقد الطاقم الطبي أحد أفراده مع إعالن وفاة 
إصابتها  نتيجة  حيدر،  زينب  ممرضة،  أّول 
شهداء  إل��ى  لتنضم  »ك���ورون���ا«،  ب��ف��ي��روس 
الواجب الوطني الذين سبقوها خالل المعركة 

مع الوباء. 
وجرت  األهالي  شّيعها  مركبا  بلدتها  وفي 
خاللها  منع  مشددة  اج��راءات  وسط  المراسم 
الجبانة.  إل��ى  القدوم  او  المشاركة  من  اح��د 
الصحية  »الهيئة  من  متخصصة  فرق  وعملت 
االسالمية« على نقل الجثمان بسيارة اسعاف 
محمد  السيد  أم  حيث  الجبانة،  باحة  ال��ى 
الثرى  ووريت  الجثمان  على  الصالة  الحسني 

في أجواء من الحزن واألسى.
الحريري  رفيق  »مستشفى  مدير  وك��ان 
»تويتر«:  عبر  غّرد  األبيض  فراس  الحكومي« 
»شهيد آخر يقّدمه الجسم التمريضي والطبي 
منا،  واح��دة  بطلة،  زينب  الواجب.  سبيل  في 
وألهم  الله  رحمها  أفضل.  مكان  في  هي  واآلن 
البلد  هذا  أهل  وألهم  والسلوان.  الصبر  أهلها 
ومسؤوليه الوعي للخطر المحدق بنا، واتباع 

إجراءات الوقاية والسالمة«. 
والطبي  التمريضي  ال��ج��س��م  ن��ع��ى  ث���ّم، 
الحريري  رف��ي��ق  »مستشفى  ف��ي  واإلداري 
الشهيدة  »الممرضة  حيدر  زينب  الجامعي« 
وباء  ضحية  ذهبت  التي  لبنان  في  األول��ى 

كورونا صباح اليوم«. 
وذكر في بيان أن حيدر »ممرضة كانت تعمل 
مستشفى  إلى  ونقلت  الزهراء،  مستشفى  في 
بعد  العالج  لتلقي  الجامعي  الحريري  رفيق 

إصابتها«، الفتاً إلى »الوقوف دقيقة صمت عن 
روحها أثناء نقل جثمانها إلى مثواه األخير«. 

زينب،  حسن  حمد  الصحة  وزي��ر  ونعى 
متوجهاً بالتعازي لعائلتها وأهلها ومحبيها. 

واشار الى انه »إذا كانت هذه الشهادة محطة 
مؤلمة في مسيرة مكافحة الوباء، تضاف إلى 
تستدعي  فإنها  الفقيدين،  الطبيبين  شهادتي 
من المراكز االستشفائية والطبية التزام أقصى 
والطبية  التمريضية  ألطقمها  الحماية  درجات 
مخاطر  من  الحد  في  األساسي  الدور  لها  التي 
مستعدة  الصحة  »وزارة  أن  مؤكداً  الوباء«، 
حمالت  لتكثيف  المراكز  ه��ذه  مع  للتنسيق 
عن  للكشف  األطقم  لهذه  الموجهة  الفحوص 

إصابات محتملة والسيطرة على الوباء«. 
ودعا مختلف العاملين في المجال الصحي 
كما  وقايتهم،  إج����راءات  ف��ي  »ال��ت��ش��ّدد  إل��ى 
المجتمع المقيم إلى عدم االستخفاف بالتدابير 
ونقل العدوى آلخرين، الن التزام االنضباط هو 

الحجر األساسي لتوفير المزيد من الشهداء«. 
نبيه  النواب  مجلس  رئيس  أجرى  وتعليقاً 
الشهيدة  الممرضة  بذوي  هاتفياً  اتصاالً  بري 
اثناء  باستشهادها  م��ع��زي��اً  ح��ي��در،  زي��ن��ب 
قيامها بواجبها اإلنساني في مكافحة جائحة 

كورونا.
على خط آخر غردت وزيرة العمل لميا يمين 
»الممرضة  »تويتر«:  موقع  على  حسابها  عبر 
والتفاني  الواجب  شهيدة  حيدر  محمد  زينب 
الممرضين  ونقابة  ذويها  نعّزي  العمل.  في 
إلى  المستشفيات  ندعو  كما  والممرضات، 

للذين  ومهنية  اجتماعية  ح��م��اي��ة  أوس���ع 
يبذلون التضحية األغلى من أجل إخوتهم في 

اإلنسانية«.
وغّرد النائب بالل عبدلله عبر حسابه على 
لؤي  الطبيب  الشهيد  » بعد  »تويتر«:  موقع 
جائحة  مع  المفتوحة  المعركة  في  إسماعيل، 
زينب  الممرضة  الشهيدة  ه��ي  ه��ا  ك��ورون��ا، 

حيدر، تقدم أغلى ما لديها، في خدمة اإلنسان، 
ورسل  الرحمة،  مالئكة  المجتمع.  وحماية 
الحرب  في  األول  الدفاع  خط  هم  اإلنسانية، 
الجسم  مع  والتضامن  الدعم  كل  المفتوحة. 

الطبي في لبنان«.
كتلة  عضو  أج���رى  متصل  صعيد  على   
الدين  عز  حسن  النائب  للمقاومة«  »ال��وف��اء 

اتصاالً هاتفياً بذوي الممرضة الشهيدة زينب 
العزاء،  واج��ب  ولعائلتها  لهم  مقدما  حيدر، 
وقال: »خسرنا واحدة من األخوات المجاهدات 
الجهاد،  ميادين  إح��دى  ف��ي  عملن  اللواتي 
مجتمعها  أمن  عن  للدفاع  األمامي  الخط  وفي 
الصحي، والسهر على المرضى، وحمايتهم من 

العدو كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء«.

والممرضين  الممرضات  نقابة  وأص��درت 
بياناً نعت فيه الممرضة زينب حيدر وجاء فيه: 
»شهيدة للواجب من الجسم التمريضي، خسر 
المدافعات  إح��دى  التمريضي  الجسم  اليوم 
وانضمت  »كورونا«،  وباء  بوجه  الصحة  عن 
الذين  الشهداء  قافلة  إل��ى  ال��واج��ب  شهيدة 

يبذلون حياتهم من أجل حياة اآلخرين«. 

الجدول  العامة  الصحة  وزارة  أص��درت 
اليومّي الذي ُيظهر كيفية توّزع حاالت كورونا 

اللبنانية. المناطق  الجديدة بحسب 
 177 تسجيل  أعلنت  قد  ال���وزارة  وكانت 
 3 ال��ى  إض��اف��ة  بالفيروس  ج��دي��دة  اص��اب��ة 

حاالت وفاة خالل الساعات ال�24 الماضية.
لمستشفى  اليومي  التقرير  صدر  بالمقابل 
رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات 
ويبين   ،Covid-19 كورونا  فيروس  حول 
باألرقام الحاالت المتواجدة في مناطق العزل 
والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:

داخل  أجريت  التي  الفحوصات  ع��دد   -«
ساعة   24 ال���  خ��الل  المستشفى  مختبرات 

615 فحصاً. المنصرمة: 
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا 
.70 الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 

- عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس 
أخرى  مستشفيات  من  نقلها  تّم  التي  كورونا 

خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 19.
المتواجدين  المرضى  شفاء  حاالت  عدد   -
ساعة   24 ال����  خ���الل  المستشفى  داخ����ل 

.0 المنصرمة: 
داخل  من  مرضى  شفاء  حاالت  مجموع   -
 259 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 

حالة شفاء.
- عدد الحاالت اإليجابية التي تّم إخراجها 
على  الطبيب  تأكيد  بعد  المنزلي  الحجر  إلى 
شفائها سريرياً خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 

.5
العناية  من  نقلها  تّم  التي  الحاالت  عدد   -
المركزة الى وحدة العزل بعد تحّسن حالتها: 

.3
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 

.19
- حاالت وفاة: 2. 

إلدارة  الوطنية  العمليات  غرفة  وأصدرت 
كورونا  وباء  حول  اليومي  تقريرها  الكوارث 
التقرير  تفاصيل  على  لالطالع  المستجد. 

الضغط على PDF أعاله.
اتحاد  في  الكوارث  إدارة  وحدة  واش��ارت 
وبناء  ان��ه  بيان،  في  ص��ور،  قضاء  بلديات 
 4 تسجيل  تم  القضاء  طبابة  رئيس  »لتقرير 
covid- ب�  مخبرياً  ومؤكدة  مثبتة  إصابات 

لمقيمين  حاالت   3 وهي  )أم��س(،  اليوم   19
الدول  إح��دى  من  واف��دة  حالة  و1  مخالطين 

األفريقية.
القضاء  في  المصابين  ع��دد  ف��إن  وعليه 
الشكل  على  توزعوا  مصاباً   287 إلى  ارتفع 

التالي:
حاالت   3( أفريقيا  من  وافدة  حالة   149  -

وفاة(.
- 4 حاالت وافدة من أوروبا.

- حالة واحدة وافدة من سورية.
- حالة وافدة من العراق.

من  ح��ال��ة   126( محلية  ح��ال��ة   131  -
من  لمواطنين  حالة   28 بينها   ) المخالطين 
التابعية  الفلسطينية و3 حاالت من  التابعية 
 5( العراقية  التابعية  من  وحالة  السورية 

حاالت وفاة(.
بشكل  الشفاء  الى  منهم   120 تماثل  وقد 

تام«.
ادارة  ف��ي ع��ك��ار: وأع��ل��ن��ت غ��رف��ة  ح��ال��ة 
الكوارث في محافظة عكار في بيان »تسجيل 
المستجد  »كورونا«  بفيروس  جديدة  اصابة 
المسجلين  العدد اإلجمالي للمصابين  ليرتفع 
اليوم  وحتى  الماضي  آذار   17 منذ  عكار  في 

الى 125«. 
 39 الحاالت اإليجابّية قيد المعالجة: 

اجمالي حاالت الشفاء: 86 
قي��د  ال��م��ن��������زل��ّي  الحج����ر  ح��������االت 

.»111 الم��تابع��ة: 
سهل  ف��ي  تلبيرة  بلدية  رئيس  وأوض��ح 
عكار عبد الحميد سقر في بيان، انه »ونتيجة 
منطقة  في  كورونا  مستجدات  حول  للمتابعة 
 PCR ال���  فحص  إج��راء  وبعد  عكار،  سهل 
اليوم  النتيجة  ص��درت  وق��د  ع.ق.،  للشيخ 
إيجابية لألسف، وحيث أن الكثيرين من أبناء 
سهل عكار قد قاموا بواجب العزاء بوفاة والد 
الشيخ، فإننا نطلب من كل من اختلط او سلم 

ان يقوم باإلجراءات التالية:
تلقائياً  ال��م��ن��زل��ي  ب��ال��ح��ج��ر  ال��ق��ي��ام   -
وأخوته  واهله  وأوالده  عائلته  على  حفاظاً 

ومجتمعه.
 ،pcr�ال الكورونا  فحص  بإجراء  القيام   -

في المستشفى الحكومي بأقصى سرعة.
شلهوب  عمارة   - الزلقا  بلدّية  وأعلنت 
في  لسّيدة  كورونا  بفيروس  إصابة  »وجود 
»ابنة  أّن  الى  البلدّية  ولفتت  الزلقا«.  منطقة 
تظهر  ل��م  لفحص  أي��ض��اً  خضعت  المصابة 
أّن البلدّية »تقوم  نتيجته حتى اآلن«، مؤكدًة 
أن  شأنه  من  ما  الالزمة  الوقائّية  بالتدابير 

المنطقة«.  أبناء  يطمئن 
بلدية  في  االزم��ة  خلية  أوضحت  توازياً،   
»عطفاً  القيطع  جرد  بلديات  واتحاد  فنيدق 
على البيان الصادر أمس، أن مركز العزيز هو 
عليه  كشفت  بعدما  الدولة  لدى  معتمد  مركز 

وزارة الصحة العامة ووافقت عليه«.
األم��م  م��ؤس��س��ات  »ج��م��ي��ع  ش��ك��رت  وإذ 
األحمر  والصليب   ،UNDP ومنها  المتحدة 
ليكون  ومساعدتنا  وتجهيزه  المركز  لتمويل 
الى  ولفتت  للحجر«،  المواصفات  أرقى  وفق 
ريثما  محددة  لفترة  فقط  نقلوا  المصابين  أن 
المعتمد:  المركز  تجهيز  م��ن  االنتهاء  يتم 

العزيز«. مجمع 
بلديات  ات��ح��اد  أعلن  عينه  السياق  ف��ي 
المشاركة  »تعليق  بيان،  في  الضنية،  جرد 
قبل  من  المقّرر  العيد«  »كميون  مهرجان  في 
»جمعية بنين« لألعمال الخيرية، مع اإلشارة 
بالمهرجان،  إلى أن االتحاد غير معني نهائياً 
في  مقررة  كانت  التي  المحطة  إلغاء  تم  وأنه 
صحة  على  حفاظاً  وذل��ك  الحازمية،  بلدة 

أطفالنا األعزاء«.
بلديات  »ات��ح��اد  أن  إل��ى  البيان  وأش���ار 
لظهور  نظراً  القرار،  هذا  اتخذ  الضنية  جرد 
منطقة  في  كورونا  بفيروس  مؤكدة  إصابات 
وأطفالنا  أهلنا  صحة  على  وحرصاً  الضنية، 

ومجتمعنا«.
بيان  في  الكورة   - كوسبا  بلدية  وأعلنت 
 PCR ال���  ف��ح��وص��ات  نتائج  »ص���دور  ع��ن 
لتالمذة ثانوية سيدة البلمند من أبناء كوسبا 

وجاءت كلها سلبية«. 
وفي السياق أصدرت بلدية الهاللية شرق 

مدينة صيدا البيان اآلتي:
السبع  عاصم  المواطن  إصابة  تأكد  بعد   «
القياعة  س��ك��ان  م��ن  وه���و  ب��ك��ورون��ا  اع��ي��ن 
وبعد  المنزلي،  للحجر  ويخضع  الوسطى، 
بعض  خ��ال��ط  ق��د  ان��ه  تبين  معه  تواصلنا 
األصدقاء. لذا نرجو ممن خالطه إجراء فحص 
ال� PCR في مستشفى صيدا الحكومي مجاناً. 
وتبليغنا  الكمامة،  وضع  التزام  الجميع  على 

عن أي إصابات قد تسجل في البلدة«.
عن  زبدين،  بلدية  أعلنت  آخ��ر  خط  على 
 COVID 19 ثبوت »حالة إيجابية بفيروس
المقيمين في منطقة زبدين«. واوضحت  الحد 
انه »تم اخذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة 
المخالطين  وتحديد  الحالة  هذه  لمعالجة 
لالنتشار«.  المحتملة  المنطقة  واح��ت��واء 
»تم  ان��ه  يبان  في  ال��زراري��ة  بلدية  واعلنت 
رصد حالة ايجابية جديدة لوافدة من ساحل 
السابقتين  الحالتين  ال��ى  إض��اف��ة  ال��ع��اج، 

البلدة  في  اإليجابية  الحاالت  عدد  ليصبح 
للحجر  يخضعون  وجميعهم  ح���االت،   3

المنزلي«.
من جهة أخرى، أخذ فريق طبي وتمريضي 
»األون��روا«  مع  بالتنسيق  الصحة  وزارة  من 
الفلسطينية  الشعبية  واللجنة  والفصائل 
مخيم  في   PCR ال�  فحوص  إلج��راء  عينات 
ألحد  المخالطين  من  مئة  لنحو  البارد  نهر 
وشارك  البارد  إلى  حضر  والذي  المصابين، 
العاملين  فحص  وتّم  اجتماعية.  مناسبة  في 
تبين  ألنه  البارد  في  األحمر  الهالل  عيادة  في 
في  وج��وده  أثناء  العيادة  زار  المريض  أن 

المخيم. 
النبطية  محافظ  طلب  مّتصل،  سياق  وفي 
البلديات  من  بالتكليف  فقيه  حسن  بالتكليف 
الدراجات  مخالفات  وقمع  المراقبة  تشديد 
من  أكثر  بركوب  السماح  عدم  لجهة  النارية 
طائلة  تحت  النارية  الدراجة  على  شخص 
الشرطة  قبل  م��ن  ضبط  محاضر  تسطير 

البلدية والقوى األمنية«. 
مرعي  ن��ت��ال��ي  جبيل  ق��ائ��م��ق��ام  وع��ق��دت 
حصارات  بلدية  بأعمال  القائمة  ال��خ��وري 
اجتماعاً طارئاً لخلية األزمة في البلدة، وذلك 
كورونا  بفيروس  ثانية  إصابة  تسجيل  بعد 
بين األهالي، في حضور مندوب عن الصليب 

األحمر.
»تابعت  أنها  بيان  في  اللجنة  وأعلنت 
القائمقام  ق��ي��ام  ب��ع��د  المصابين  أوض���اع 
ال��ب��وار  مستشفى  م��ع  ات��ص��االت  بسلسلة 
أكدت  حيث  العالقة،  أصحاب  ومع  الحكومي 
اللجنة  أعضاء  كامل  مع  وقوفها  للمصابين 
البلدية  إمكانات  ك��ل  ووض��ع  جانبهم  إل��ى 
وحاجات  سالمة  لتأمين  بتصرفهم  واللجنة 

الجميع في البلدة«. 
األحمر  الصليب  مع  »بالتنسيق  وتابعت 
التزام  وج��وب  مؤكدًة  المخالطين،  أوض��اع 
الحجر المنزلي والتعليمات المفروضة أصوالً 

إليهم«.  والمبلغة 
وت���داول���ت ف��ي »م��وض��وع ف��ح��وص ال���
اليوم  الصحة  وزارة  ست��جريها  التي   pcr
ابالغها  بعد  اإلصابتين  لمخالطي  )امس(، 
على  الموافقة  رميا  ابي  سيمون  النائب  من 

ذلك«. 
في  الحكومي  تبنين  مستشفى  وأوض��ح 
أرسلت   ،3/8/2020 »بتاريخ  أنه  بيان، 
عبر  وم.س  ر.س  المريضين  حانين  بلدية 
ال�  مختبر  إل��ى  اللبناني،  األحمر  الصليب 
تبنين  مستشفى  بمحاذاة  ال��واق��ع   PCR
مع  وعادا  العينات  أخذ  تم  حيث  الحكومي، 
الحجر  مكان  إلى  اللبناني  األحمر  الصليب 
تصدر  ريثما  حانين،  بلدية  مع  عليه  المتفق 
وتمنى  ساعة.   24 خ��الل  الفحص  نتيجة 
نقل  في  الدقة  »توخي  اإلعالم  وسائل  على 

األخبار«.
اللبناني  المستشفى  مركز  مديرة  وأعلنت 
أن  ب��ي��ان،  ف��ي  ش��اوول  باسكال  الكندي   -
»المستشفى استقبل يوم اول امس 6 حاالت 
جديدة مصابة بفيروس الكورونا، فيما خرج 
 10 كان قد مضى على دخولهم  26 شخصاً 

أيام، وقد تعافوا وهم بصحة جيدة«.
العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  ذل��ك،  الى 
فحوص  ن��ت��ائ��ج  »بتتمة  أن���ه  ب��ي��ان،  ف��ي 
إلى بيروت، والتي  القادمة  للرحالت   PCR
 ،2020/7/31 بتاريخ  المطار  في  أجريت 
تموز،   30 فحوص  استكمال  إلى  باإلضافة 

14 حالة إيجابية«.  أظهرت النتائج وجود 
الثانية من فحوص  الدفعة  وجاءت نتائج 

التالي:  الشكل  على  تموز   31
الرقم  المصرية  الشركة  القاهرة:  رحلة 

ايجابية(.  واحدة  )حال   313

 576 الرقم   MEA شركة  أبيدجان:  رحلة 
)اربع حاالت ايجابية(.

الرقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 
سلبية(.  )جميعها   826

الرقم  ابابا: الشركة اإلثيوبية  رحلة اديس 
سلبية(. )جميعها   408

الرقم   Pegasus شركة  اسطنبول:  رحلة 
سلبية(. )جميعها   756

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 
سلبية(. )جميعها 

رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 
إيجابيتان(.  )حالتان 

رحلة دبي: شركة FZ الرقم 159 )جميعها 
سلبية(. 

 309 الرقم   MEA شركة  القاهرة:  رحلة 
سلبية(.  )جميعها 

الرقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 
سلبية(. )جميعها   828

 1550 ال��رق��م   SR شركة  برلين:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

الرقم   SR ش��رك��ة  دوس���ل���دورف:  ش��رك��ة 
سلبية(.  )جميعها   1484

 212 الرقم   MEA شركة  باريس:  رحلة 
إيجابيتان(. )حالتان 

 305 الرقم   MEA شركة  القاهرة:  رحلة 
سلبية(.  )جميعها 

الرقم   MEA شركة  فرانكفورت:  رحلة 
سلبية(. )جميعها   218

 435 الرقم   MEA شركة  الدوحة:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 957 الرقم  اإلماراتية  الشركة  دبي:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

الرقم  العراقية  الشركة  ب��غ��داد:  رحلة 
ايجابية(.  واحدة  )حالة   1311

تموز   30 فحوص  نتائج  استكمال  وجاء 
على الشكل التالي:

 5501 الرقم   R7 شركة  روس��ي��ا:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 309 الرقم   MEA شركة  القاهرة:  رحلة 
سلبية(.  )جميعها 

 202 ال��رق��م   MEA شركة  ل��ن��دن:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 242 الرقم   MEA شركة  مدريد:  رحلة 
)حالة واحدة ايجابية(. 

الرقم   RB شركة  )الفجر(:  دمشق  رحلة 
ايجابية(.  واحدة  )حال   181

 159 الرقم   FZ شركة  )ليالً(:  دبي  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 159 FZ الرقم  رحلة دبي )فجراً(: شركة 
سلبية(. )جميعها 

 333 الرقم   MEA شركة  البصرة:  رحلة 
ايجابيتان(.  )حالتان 

وزارة  أف���ادت  ك��ذل��ك،  آب:  و2   1 رح��الت 
الدفعتين  نتائج  بتتمة  العامة  الصحة 
للرحالت   PCR ف��ح��وص��ات  م��ن  األول��ي��ي��ن 
المطار  إلى بيروت والتي أجريت في  القادمة 
و2020/8/2؛   2020/8/1 ب��ت��اري��خ 

وجاءت النتائج كلها سلبية.
فحوصات  من  األولى  الدفعة  يلي  ما  وفي 

آب:  1
 931 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 

سلبية(. )جميعها 
 405 رق��م   MEA شركة  الكويت:  رحلة 

سلبية(. )جميعها 
 501 رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 

سلبية(. )جميعها 
 4905 رق���م   TO ش��رك��ة  ل��ي��ون:  رح��ل��ة 

سلبية(. )جميعها 
 535 رقم   ETD شركة  ظبي:  أبو  رحلة 

سلبية(. )جميعها 
رقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  رحلة 

سلبية(. )جميعها   832
رقم  األثيوبية  الشركة  ابابا:  اديس  رحلة 

سلبية(. )جميعها   406
 226 رقم   MEA شركة  كوبنهاغن:  رحلة 

سلبية(. )جميعها 

 131 رقم  العراقية  الشركة  بغداد:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 214 رق��م   MEA شركة  جنيف:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 216 رقم   MEA شركة  بروكسل:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 4102 رقم   WLO شركة  دلمون:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

وجاءت نتائج الدفعة األولى من فحوصات 
كالتالي: آب   2

 202 رق��م   MEA ش��رك��ة  ل��ن��دن:  رح��ل��ة 
سلبية(. )جميعها 

رحلة دوسلدورف: شركة W7 رقم 5512 
سلبية(. )جميعها 

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 
سلبية(. )جميعها 

 953 رقم  اإلماراتية  الشركة  دبي:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 437 رق��م   MEA شركة  ال��دوح��ة:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

رقم  اإلماراتية  الشركة  ظبي:  ابو  رحلة 
535 )جميعها سلبية(.

 212 رق��م   MEA شركة  ب��اري��س:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 419 رقم   MEA شركة  ظبي:  ابو  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

رقم   Air France شركة  باريس:  رحلة 
سلبية(. )جميعها   566

 266 رقم   MEA شركة  اسطنبول:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 131 رقم  العراقية  الشركة  بغداد:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 416 رقم  القطرية  الشركة  الدوحة:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 957 رقم  اإلماراتية  الشركة  دبي:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

 305 رق��م   MEA شركة  القاهرة:  رحلة 
سلبية(. )جميعها 

والمقاهي  المطاعم  أصحاب  نقيب  ناشد 
وزيَري  الرامي  طوني  والباتيسري  والمالهي 
صحّية  قرارات  »اتخاذ  والداخلية  السياحة 
»كورونا«  من  البلد  تحمي  وحكيمة  صائبة 
تعتبر  حيوّية  قطاعات  تدّمر  وال  جهة،  من 
أخرى،  جهة  من  الوطني  االقتصاد  شريان 
فلم يعد للقطاع السياحي القدرة على التحّمل 
– االقتصادية  الصحية  المعادلة  وتبقى  أكثر 

هي المعادلة الفضلى«.
بداية  »منذ  فيه:  جاء  بياًنا  الرامي  وأصدر 
نقابة  كانت  لبنان  ف��ي  »ك��ورون��ا«  جائحة 
المبكر  اإلقفال  في  السّباقة  المطاعم  أصحاب 

الدولة  قرار  من  أيام  قبل  ذلك  وحصل  للقطاع 
سمعة  على  منها  حرًصا  العامة،  التعبئة  في 
أحد  ي��زاي��دَنّ  فال  وموظفيه،  ورواده  القطاع 

على مناقبّيتها ووطنّيتها ووعيها.
إال أننا اليوم أمام معادلة 5-2-5 الغريبة 
الناس  شتتت  التي  المقنعة  وغير  والعجيبة 
حيث  وال��م��ؤس��س��ات  المصالح  وأص��ح��اب 
التزمت بعض المناطق باإلقفال بينما مناطق 
واألجدى  معنية.  غير  وكأنها  تصّرفت  أخرى 
أن تضع الدولة خطة إقفال لكل القطاعات من 
دون استثناء ألسبوع أو 10 أيام على أن تأتي 
الصحي؛  المستوى  على  ملموسة  بنتيجة 

واضحة  المطعمي  للقطاع  خطة  تضع  أن  أو 
أبطالها  ثالثية،  معادلة  على  تقوم  وُمحكمة 
أواًل  وال��رواد،  المؤسسات  وأصحاب  الدولة 
بيد  والضرب  االنضباط  مراقبة  الدولة  على 
المؤسسات  األحمر  بالشمع  وإقفال  حديد  من 
صاحب  يكون  ثانًيا  المخالفة،  السياحية 
المؤسسة هو ضابط اإليقاع والمسؤول األول 
الرواد  عن تطبيق اإلجراءات الوقائية، وثالًثا 
هم الحسيب والرقيب وأعلى سلطة رقابية«.

نفًعا  ي��ج��ِد  ل��م   5-2-5 »ق���رار  إن  وق���ال 
من  ح��ّول��ت  ال��ن��اس  ألن  الصحية  للناحية 
وإقامة  البيوت  في  االكتظاظ  إلى  المطاعم 

»البيك نيك« أو السهرات في األمالك الخاصة 
المعادلة  فهذه  رقيب،  وال  حسيب  ال  حيث 
الصحية  بالنتائج  تأِت  ولم  القطاع  استنزفت 

المرجّوة«.
ك��ّب��دت  ال��خ��ط��ة  »ه����ذه  ان  ال����ى  ول��ف��ت 
على  تحافظ  التي  القانونية  المؤسسات 
الدولة  قرارات  تلتزم  والتي  وسمعتها  اسمها 
من ناحية األمن الصحي خسائر طائلة، وذلك 
في  مؤسسات  مخالفات  من  منها  مرأى  على 

المناطق والمحمّيات السياحّية«. بقية 
األراكيل،  تقديم  خدمة  إلى  بالنسبة  اما 
لم  الدليفري  ج:  َح��رَ وال  فحدِّث  الرامي  فقال 

المنازل  إل��ى  لبنان  كل  في  لساعة  يتوقف 
السياحية  المؤسسات  وف��ي  والشاليهات 
األراك��ي��ل  ُق��ّدم��ت  ال��م��ن��اط��ق،  ف��ي  المخالفة 
بنسبة  التزموا  إذا  أعلم  والله  ال���رواد  إل��ى 
الوقائية  وباإلجراءات  المحّددة  االستيعاب 
من  والموظفين  ال���رّواد  سالمة  تحفظ  التي 
األركيلة  ألقسام  التفصيلي  والتنظيف  جهة 
لالستعمال  القابل  الخرطوم  استخدام  مع 
مرة واحدة )disposable( من جهة أخرى، 
أسوًة بالمؤسسات المنضبطة التي لو فتحت 

التزمت بحذافيرها. لكانت 
الذي  األراكيل  منع  موضوع  حال  أي  على 

التدابير  متابعة  لجنة  توصيات  ضمن  جاء 
»ك��ورون��ا«،  لفيروس  الوقائية  واإلج���راءات 
علمية  أسس  على  مبنّي  وغير  م��دروس  غير 
ضرب  إلى  يهدف  هو  بينما  لألطباء،  وإرضاًء 
والشرعية  القانونية  السياحية  المؤسسات 
على  ينص  الذي   174 القانون  تطبق  والتي 
الخارجية  الباحات  في  بالتدخين  السماح 
أن  علًما  االجتماعي،  التباعد  مع  المفتوحة 
السعودية واإلمارات واألردن سمحت بعودة 
المختصة  ال����وزارات  ن��ج��اح  بعد  األراك��ي��ل 
التأثير  أهمية  إل��ى  ن��ظ��راً  العملية  بتنظيم 

االقتصادي لها.
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á∏àëªdG ø«£°ù∏a
 sOD�K�  …U??C??�  w??{U??�  ‰U???�  ˚
 i�d���«  Ê≈  ∫‘U??�??N??�«  œu??L??�??�
 fOz—  b??{  w�uONB�«Ë  w??�d??O??�_«
 …œU??O??I??�«Ë  ”U??�??�  œu??L??�??�  WDK��«
 WOIOI��«   UOM�«  nAJ�  WOMOD�KH�«
 w��«  UM�œUO�Ë  W�œUF�«  UM�OC�  ÁU��
 rN�UDD��  ÂU???�√  ÎUFOM�  Î «b???�  nI�

ÆUM�FA� WO�«ËbF�« rN�«d�«R�Ë
 ‰ö??� ¨…U??C??I??�« w??{U??� ·U????{√Ë
 «c�  Ê√  ¨f??�√  t??�  w�U��  `�dB�
 l�  UM�«  X���  —uF�L�«  i�d���«
 `O�B�«  o�dD�«  w�  dO��  ”U��
 UM�F�  X??�«u??�  s??�  Î «b???�√  bO��  s??�Ë
 ‰ö��ô«  ¡UN�≈Ë  W�d��U�  wMOD�KH�«
 WKI��L�«  WOMOD�KH�«  UM��Ëœ  W�U�≈Ë

ÆWO�dA�« ”bI�« W�b�_« UN�L�U�Ë
 ô  ‰œUF�«  Âö��«  Ê√  ‘U�N�«  b�√Ë
 ÷d�  ôËU��Ë i�d���« d�� w�Q�
 ‚uI��U�  ·«d��ô«  d��  q�  ¨ «¡ö�ù«
 wMOD�KH�«  VFAK�  W??�Ëd??A??L??�«
 w��«  WO�Ëb�«  WO�dA�U�  Â«e??�??�ô«Ë
 …œuF�« o�Ë ‰ö��ô« ¡UN�≈ vK�  b�√

ÆdOBL�« oOI��Ë
 ·U??O??�√ W??�U??� ‘U??�??N??�« V??�U??�Ë
 WO�ö�ù«Ë  WOM�u�«  tKzUB�Ë  UM�F�
 WO�dA�«  UM�œUO�  nK�  ·UH��ôU�
 —«d�ù«Ë  UM�F�  …b�Ë  vK�  bO�Q��«Ë
 t�U�ÒbI�Ë  t�uI�  s??�  ŸU??�b??�«  w??�

ÆWO�O�L�«Ë WO�ö�ù«
 ¡U????�????�_«  W????�U????�Ë   b???????�—  ˚
 ¨åU???�Ëò  WOMOD�KH�«   U�uKFL�«Ë
 qzU�Ë  w�  W�dBMF�«Ë  i�d���«
 sO�  U�  …d�H�«  w�  WO�uONB�«  Âö�ù«

Æ2020Ø8Ø1  v�� 2020Ø7Ø26
 ©162®?�«  U�d�dI� w� åU�Ëò ÂbI�Ë
 wC�d���«  »UD�K�  ÎUIO�u�Ë  Î «b??�—
 Íd??�??F??�« Âö????�ù« w??� Íd??B??M??F??�«Ë
 vK�Ë  ¨ŸuL�L�«Ë  ¨»u�JL�«Ë  ¨wzdL�«
 w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�   U�H�
 w�  WÒ�—U���«Ë  WÒO�UO�   UOB�A�

Æw�uONB�« ÊUOJ�«
 Ê≈ ¨wMOD�KH�« dO�_« ÍœU� ‰U� ˚
 Ÿd� ¨qOK��« s� Â«d� u�√ qOK� dO�_«
 s�� w� ÂUFD�« s� Õu�H� »«d{S�
 WK�UL�  vK�  ÎU�U���«  ¨åÊöI��ò
 W�U���ôU�  ‰ö��ô«  Êu��  …—«œ≈
 ¡UIK�  t�  ÕUL��U�  q�L�L�«Ë  ¨t�KDL�
 dN�  cM�  ÎU??�—«œ≈  qI�FL�«  bL�√  tK��
 s��  w??�  l??�U??I??�«Ë  Â2019  ‰u??K??�√
 b�u� q�� p�–Ë ¨åÍË«d�B�«  VIM�«ò
 ‰uK�√  dN�  w�  l�u�L�«Ë  tM�  Ã«d�ù«

Æq�IL�«
 Â«d� u�√ dO�_« Ê√ ÍœUM�« `{Ë√Ë
 ÂuJ��Ë  Â2002  ÂU??�  cM�  qI�F�
 ÃËe��  u??�Ë  ¨…UO��«  Èb??�  s� Ò��U�

 Æ¡UM�√ W�L�� »√Ë

ΩÉ°ûdG
 w�  wJOA��«  V??zU??M??�«  b??I??�??�«  ˚
 b??O??�«œ ÊU??H??�« w?????�Ë—Ë_« ÊU??L??�d??�??�«
 Êu�ËR�L�«  UN�u��  w��«  V�–U�_«
 —ÒdJ��  qJA�  „«d???�_«Ë  ÊuO�dO�_«
 Ê√  Î «b�R�  ¨W�—u�  w�  l{u�«  ‰u??�
 …œu�uL�«  WO�d��«Ë  WO�dO�_«   «uI�«
 dO�Ë  WK���  W�—u��«  w??{«—_«  vK�

ÆWO�d�
 w�  ÁdA�  ‰UI�  w�  bO�«œ  `??{Ë√Ë
 Ê√ ¨f�√ w�Ëd�J�ô« årJ�OC�ò l�u�
 V�œ≈ w� Í—u��« gO��« rNK�UI� s�
 W�e�dL�«  s�  rN�K�√Ë  ÊuO�U�—≈  r�
  «—U����« rN�  ¡U� s�c�« V�U�_«
 r�UF�« ‰Ëœ nK��� s� w�d��« ÂUEM�«
 rN�OK��Ë  rNL�b�  ÂuO�«  v�≈  ÂuI�Ë

ÆrNOK� ·«d�ù«Ë
 wH�J� ô w�d��« ÂUEM�« Ê√ v�≈ —U�√Ë
 W�—u�  w�  WO�dA�«  dO�  t�U�—ULL�
 “U�uI�«  WIDM�  w??�  d�u��«  b�e�  q??�
 v�≈ W�dJ��  UOKL� w� „—UA� YO�
 ÂuI�Ë  UOMO�—√  b{  ÊU�O�—–√  V�U�
 åg??�«œò  rOEM�  s�  sOO�U�—≈  qIM�

ÆW�—u� w� «uK�U� Ê√ rN� o��

¥Gô©dG
 w�«dIL�b�«  »e��«  uC�  b??�√  ˚
 Ê«  ¨f�√  ¨Êö�U�  œUL�  w�U��œdJ�«
 qI� ô —u��b�« s� 140 …œUL�« oO�D�
 W�œU��ô« W�uJ��«  «uD� s� WOL�√
 —U�√ ULO� ¨Õö�ù«Ë œU�H�« W��UJL�
 …œULK�  w�U��  r�  œ«bG�  W�uJ�  Ê«  v�«

ÆÂuO�« v��Ë 2005 cM�
 ÊU��œd�  rOK�«ò  Ê≈  ¨Êö�U�  ‰U�Ë
 l�  q�UAL�«  q??�Ë  r�UH�K�  ÒbF���
 W�—u��b�« d�_«Ë —u��b�« o�Ë œ«bG�
 ÎUMO��  ¨åÊü«  fO�Ë  WK�u�  …d��  cM�
 wL�_«  ·«d�û�  …—Ëd??{  p�UM�ò  Ê«
 —u��b�«  s??�  140  …œU??L??�«  oO�D��
ÆåUNOK� Ÿ“UM�L�« o�UML�U� WIKF�L�«Ë

¿OQC’G
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 w�  WÒOz«cG�«  œ«uL�«  WÒO�öB�  U�UC�
 s�e���«   UÒOKL�Ë  ¨ U�œu��L�«

ÆU�dO�Ë
 d??�“Ë  V??�U??�  v??�≈  o�dH�«  Òr??C??�Ë
 d�“Ë  wLKF�«  Y���«Ë  w�UF�«  rOKF��«
 fOz—Ë  ¨‰bF�«  d�“ËË  ¨ ÒÍd??�«Ë  ÁUOL�«
 VzU�Ë  ¨UO�u�uMJ��«Ë  ÂuKF�«  WF�U�

ÆWÒOJKL�« WÒOLKF�« WÒOFL��« fOz—

âjƒµdG
 r�U�  aOA�«  …e??zU??�  XIK�√  ˚
 WM�U��«  W��M�«  WO�U�uKFLK�  wKF�«
 Ê«uMF�  X�uJ�«  XH�  WI�U��  s??�
 l�  Îö�UH�  p??�–  w??�Q??�Ë  ¨©p??�??�??�®
 ·bN�  WO�U��«  WOL�UF�«  W�zU��«
 vK�  W??E??�U??�??L??�«  WOHOJ�  W??O??�u??�??�«
 W�uI�Ë  WO�HM�«Ë  WOL���«  W�B�«
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  U�œu���  r�{√  b�√  Í—u��«  w�d��«  Ê«dOD�«  d Ò�œ
 U� ¨V�œ≈ w� w�U�—ù« …dBM�« WN�� rOEM�� WF�U��« …dO�c�«
 UN�Ëœ lL� w��« WO�U��L�«  «—U�H�ô« s� WK�u� WK�K� bÒ�Ë

ÆVK� WM�b� v�≈ Îôu�Ë W�—u� w�d� ‰UL� o�UM� w�
 w�d��«  Ê«dOD�«  Ê√  ¨V???�œ≈  n??�—  w??�  —bB�  `???{Ë√Ë
 åÂUA�« d�d��ò  U�œu��� d��√ b�√ …b�  «—UG� ·bN��«
 V�œ≈ n�d� gM� WM�b� jO�� w� p�–Ë ¨Õö��«Ë …dO�cK�
Æq�U� qJA� Ÿœu��L�« dO�b� s� dH�√ U� ¨w�dA�« w�ULA�«

 X�√ ·«bN��ô« WOKL�ò Ê≈ ∫t�u� w�«bO� —bB� s� qI�Ë
 Íc�«Ë ¨W�œUFL�« l�«uL�« b�√ ŸöD��ô«  «dzU� b�— bF�
 Ÿœu��L� W�K�L�«  U�uL�L�« q�� s� Âb���Ô� t�√ sO��
 V�U��  UO�¬ œu�Ë k�u� UL� ¨…dO�c�«Ë W�K�_« s�e���

Æåm�dH��«Ë qIM�« WOKLF� ÂuI� Ÿœu��L�«
 s� ÎUF�d� Îö�b� v�b��« b�d�« «c� Ê√ —bBL�« `{Ë√Ë
 X�bN��« w��«  «—UG�« s� WK�K� d�� w�d��« Ê«dOD�« q��
  «—U�H�« WK�K� UN�K� ¨Ÿœu��L�« dO�b� s�  dH�√ l�uL�«
 ‚«d��« s� WL�U� V�œ≈ n�— w� …b� o�UM� w� UN�Ëœ lL Ô�
 WO�Ë_«   U�uKFL�«  V���Ë  q� Ô�  ULO�  ¨dzU�c�«Ë  W�K�_«
 vK�  s�œu�u�  «u�U�  ÎU�K��  20  s�  d��√  W�U�≈Ë  q�I�

Æ·bN��L�« ÊUJL�« s� W�dI�
  Òe�  WL�{   «—U�H�«   «u??�√  ¨f??�√  d��  XFL Ô�Ë
 …dO�c�«   U�œu���  b�√  s�  WL�U�  ¨w�ULA�«  V�œ≈  n�—

 u�Ë  åÂUA�«  d�d��  W�O�ò  ?�  ·ÓdFÔ�  UL�  WF�U��«  W�K�_«Ë
 rz«u� vK� W�—bL�«  å…dBM�«  WN��ò rOEM�� Àb�_« r�ô«

Ær�UF�« w� »U�—ù«
 VO�√Ë WO�dF�«  «bOJF�« WKO�� ŒuO� b�√ q�� ¨p�– v�≈
 ¡UN�ËË  ŒuO�  ·bN���  w��«   ôUO��ô«  WK�K�  w�  d�√
 q��  s�  W�—u�  w�d�  —Ëe�«  d�œ  n�—  w�  WO�dF�«  qzU�I�«
 ‰ö��ô«  q��  s�  ¡UDG�Ë  WO�U�—≈   UOAOKO�Ë   ULOEM�
 s�  q�   «bOJF�«  WKO��  ÂU??�  aO�  rN�«  ULO�  ¨w�dO�_«
 WC�«d�«   «u�_«  lOL�  r��  W�ËU�L�  åg??�«œåË  åb��ò

ÆULNF�—UAL�
 ŒuO� b�√ qHN�« ÊU�b� œuL� dAD� aOA�« q�� b� ÊU�Ë
 v�b�  ÊU��–  …bK�  ¡UM�√  b�√  l�  WO�dF�«   «bOJF�«  WKO��
 ÊU�b�  rO�«d�≈  aOA�«  VO�√  ULO�  ¨©nK��«  nK��  —U�œ®
 …—UO��«  vK�  ’U�d�«  ‚ö�≈  ¡«d�  WHOH�  ÕËd��  qHN�«
 w�  VO�d�«  ‚dH�  bM�  sO�uN��  q��  s�  rNKI�  X�U�  w��«

ÆfD��√ Ø»¬ 2 b�_« —Ëe�« d�œ w�d� Z�«u��« W�d�
 ‰UO��ô   d�  W�ËU��  ÊS�  W�dzUA�  —œUB�  s�  ÎöI�Ë
 WKO��  ÂU??�  aO�  åqHN�«  ÊU�b�  qOK�  rO�«d�≈ò  aOA�«
 …dDO�  o�UM�  YO�  ÊU��–  …bK�  s�  »dI�U�  © «bOJF�«®
 w�  t�  l{U��«  åb��ò  rOEM�  UOAOKO�Ë  w�dO�_«  gO��«

Æw�dA�« —Ëe�« d�œ n�—
 aO�  ¨åqHN�«  ÊU�b�  qOK�  rO�«d�≈ò  aOA�«  nA�Ë

 …—UO��«  ÊQ�  WJ���«  w�  WO�dF�«  © «bOJF�«®  WKO��  ÂU�
 t�U�Ë qHN�« œuL� dAD� aOA�« t�U� l� tKI� X�U� w��«
 nK��« nK�� —U�œ rNzU�d�√ b�√Ë qHN�« œuL� l�U� d�ü«
 sOL�K�  sO�K��  q��  s�  nO��  ’U�—  ‚ö�ù  X{ÒdF�
 rOEM��  l�U�  e�U�  s�  »dI�U�  sO��—U�  sO��«—œ  vK�
 o�dD�«  vK�  p??�–Ë  w�dO�_«  ‰ö��ö�  l{U��«  åb��ò
 —Ëe�«  d�œ  n�—  w�  qO�A�«Ë  ÊU��–  w�bK�  sO�  q�«u�«

Æw�dA�«
 w�d�  vK�  sOH�«Ë  «u�U�  sO�K�L�«  ÊQ??�  qHN�«  sÒO�Ë
 rN�√  ÎU�UL�  wK��«  s�  ÊU??�Ë  w??�«—“  ‘d�  sL{  o�dD�«

Æ…dOB� W�U�— W�K�√ ÊuKL��
 WHOH�  ÕËd��  VO�√  Íc�«  qHN�«  rO�«d�≈  aOA�«  l�U�Ë
 w�  rNzU�d�_  ¡«e�  f�U�L�   «—U�“  w�  «u�U�  sOL�KL�«  ÊQ�
 ‚ö�ù  «u{ÒdF�  rN�œu�  ¡UM�√Ë  ¨ÊU��–Ë  Z�«u��«   «bK�
 w� rN�dO�– q� «u�d�√ s�c�« sO�K�L�« q�� s� ’U�d�«
 d�UM�  l�U��Ë  —UE�√  X��Ë  …—UO��«  s�  WOHK��«  WN��«

Æs�U� Í√ «u�d�� r� s�c�« åb��ò rOEM�
  ôUO��ô« WK�K�� WK�UJ�« WO�ËR�L�« qHN�« aOA�« qÒL�Ë
 ·bN�  w��«Ë  ¨åg???�«œò  rOEM�  ‰uK�Ë  åb��ò  wLOEM��
 l�—UA� ÊuC�d� s�c�« ¡UN�u�«Ë ŒuOA�« q� s� hK��K�

Æw�dA�« —Ëe�« d�œ n�— o�UM� w� ÎU�uB� ¨sO�dD�«
 åw�Ëb�«  n�U���«ò  vÒL�Ô�  UL�  œuM�  ÂU�  d�¬  V�U�  s�

 ÂuO�« d�� åb��ò UOAOKO� s� rN� Êu�«u� Êu�K�� rNI�«d�
 …bK� w� tzUI�√Ë X�U��« q{U� tK�« b�� ‰eM� WL�«bL� b�_«

ÆW�uN�� »U��_ rN�UI��ô —Ëe�« d�œ n�— w� ÂUL� u�√
 sO�dD�« sO� XF�b�«  U�U���« ÊQ� WOK�√ —œUB� X�U�Ë
 vK�  ¨W�ËbO�«  q�UMI�«Ë  W�U�d�«  W�K�_«  UNO�  X�b���«
 h��  Í«  ‰UI��«  ÊËœ  åb��  ò  d�UM�  X����«  U�d�≈
 ‚«“d�«  b��  d�U�  ‰eM�  v�≈  U�bF�  W�—Ëb�«  t�u���  ¨rNM�

ÆÎUC�√ —«dH�« ŸUD��« YO� Áb�Ë ‰UI��ô œuL��«
 f�u�« ÊULK� wK� aOA�« q�� vK� Êu�uN�� Âb�√ ÊU�Ë
 w� ¨v�{_« bO� Âu� ÕU�� …—UJ��«  WKO�� ¡UN�Ë b�√ u�
 …dDO� X�� l�«u�« w�dA�« —Ëe�« d�œ n�— w� WK�b�« …bK�

Æw�dO�_« ‰ö��ô« gO�Ë åb��ò rOEM�
 fK��  w�  ådOJ��«ò  …dOA�  WM��  fOz—  q��  b�  ÊU�Ë
 ÊULOK�  WKO�I�«  r�U�  Àb��L�«Ë  ¨WO�dF�«   «bOJF�«  WKO��
 W�d�  w�  szUJ�«  t�eM�  w�  ¨årOF�  u�√ò  ?�  VIKL�«  ¨—U�J�«
 Âu� w�dA�« —Ëe�« d�œ n�d� …dOB��« …bK�� WF�U��« —U�J�«

ÆuO�u� Ø “uL� 30 fOL��«
 w�dO�_« gO��«Ë åb�� ò rOEM� …dDO� o�UM� bNA�Ë
 ¨‰UO��ô«Ë  q�I�«   UOKL�  —UA��«Ë  wM�_«  ÊU�KH�«  s�  W�U�
 —Ëe�«  d�œ  n�—   «bK�Ë  o�UM�  ÊUJ�  s�   U�L�«  l�œ  U�
  U�U���ô«Ë  «d�UEL�«  s� dO�� œb� rOEM� v�≈  w�dA�«

ÆWO�FA�«

 ·b�  ÒÊ√  `�U�  r�d�  w�«dF�«  fOzd�«  b�√
 WO�UL��«  …œU??�ù«ò  w�U�—ù«  åg??�«œò  rOEM�

 Æåœu�u�« s� sO�b�e�ù« u��Ë
 W�œU��« Èd�c�« w� t� WLK� ‰ö� ‰U� `�U�
 Èd�–  bOF���ò  ∫WÒ�b�e�_«  WÒO�UL��«  …œU�û�
 Êu�b�e�ù« UN� ÷ÒdF� w��« WÒO�U��ù« …U�QL�«
 rOEM��«  w�d��  Â«b??�≈  l�  ÂuO�«  «c�  q��  w�
 —U�M�  ‰ö??�??�«Ë  Ëe??�  vK�  g??�«œ  w??�U??�—ù«

 Æårz«d��« lE�√ »UJ�—«Ë
 —uBI�« ÎöF� VOFL�« s�ò tÒ�√ `�U� d���«Ë
 w� UMK�√  U�KD�� WO�K� w� dOD��« f�UI��«Ë
 qO�«dF�« “ËU�� …—Ëd{ò vK� Î«œbA� ¨å—U�M�
 rOEM�� Ÿ«d�ù« …—Ëd{Ë ¨WÒ�—«œù«Ë WÒO�UO��«
 —«dI��ô«Ë  s??�_«  e�eF�Ë  —U�M�  w�  …—«œù«
  U??�b??�??�«Ë W?? Ò�œU??L??�«  «b??�U??�??L??�« r??�b??I??�Ë
 ÕËeM�«  ULO�� s� rN�œu� q�√ s� WÒO�U�_«
 …œuF�U� Î «d�R� «Ë√b� s�c�«Ë r�UMJ� ‰U�� v�≈

 ÆåWÒO�uD�«
 ÈuI�« ¨‚UO��« «c� w� U�œ w�«dF�« fOzd�«
 ¨UNM� lÒ�d��«Ë  U�ö��« “ËU��ò v�≈ WÒO�UO��«
 W�uKDL�«  WÒOM�_«Ë  WÒ�—«œù«  ‰uK��«  v�≈  Îôu�Ë
 s�c�«  UMOM�«u�  lOL�Ë  sO�b�e�ù«  W�b��

 ÆåtLz«d�Ë »U�—ù« qFH� «u�U�
 W��U��ò  WOL�√  vK�  `??�U??�  œÒb???�  UL�
 ‰ö��«Ë  ‰u??�œ  w�  sO����L�«Ë  s�dBIL�«
 —«d{√ s� p�– s� Z�� U�Ë ¨U�«d�Ë UM�bL� g�«œ

 WÒ�dJ�F�«Ë WÒOM�_« UM�«u� w� WÒ�—U���«Ë WÒ�œU�
ÆåUN�UJ�Ë ÔÊbL�« t� X{dF� U� w�Ë

 tzUI�  ‰ö??�  `�U�  b??�√  ¨qB��  ‚UO�  w�
 …—Ëd{ò vK� ¨œUM� WFL� w�«dF�« ŸU�b�« d�“Ë
  «uI�«   «—b???�  d�uD�  vK�  ÂUL��ô«  eO�d�
 kH��  UL�Ë  ¨g�«œ   U�UB�  WN�«uL�  WÒOM�_«

Æåœö��« —«dI��«Ë s�√
 Íc�«  —Ëb�«ò  vK�  ¨¡UIK�«  ‰ö�  vM�√  `�U�
 Á—«d??�≈Ë  »U??�—ù«  W�—UI�  w�  gO��«  t�œR�

 Æå b�Ë ULM�√ t�uK� d�œ vK�
 bF�Ë  w??�U??�—ù«  åg???�«œò  rOEM�  ÒÊ√  d�c�
 …—e�� VJ�—« ¨WÒO�«dF�« q�uL�« WM�b� t�ö��«
 w�  Íb�e�≈  1700 o�� w��Ë Õd�Ë q�� sO�

Æ2014 ÂU� nO� ‰ö� —U�M�
 r�U�  o??�U??M??�«  n??�Ë  ¨d???�¬  bOF�  vK�
 ¡«uK�«  ¨WO�«dF�«  W�K�L�«   «uIK�  ÂUF�«  bzUI�«
 kH�   «u�  s�  d�UM�  ¡«b��«  ¨‰u??�—  vO��
 dO�Ë Íœd� qL�ò t�Q� å—U� v��ò vK� Êu�UI�«
 l�«Ë  qJA�  dA��«  u�bO�  dN�√  b�Ë  åw�ö�√
 r�  v�H�«  Ê√  ¨w�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�  vK�
 …dO��  VC�  W�u�  —U�√  U�  ¨b�d�«  s�  mK��

ÆsOO�«dF�« sO�
 bzUI�«  bO��«ò  ¨ U��dB�  w�  ¨‰u�—  ‰U�Ë
 w�  oOI��  ¡«d??�S??�  t??�Ë  ¨W�K�L�«   «uIK�
 s�  tO�u��  WM��  qOJA�  ÎUC�√  r�Ë  ¨W�œU��«
 ¡UI�≈  w�  UNKL�   d�U�Ë  WOK�«b�«  d�“Ë  bO��«

 ozö�« dO� qLF�« «c� «u�J�—« s�c�« vK� i�I�«
Æåw�ö�_« dO�Ë

 ZzU��Ë oOI�� „UM� ÊuJO�ò t�√ v�≈ XH�Ë
 ÂUF�«  bzUI�«  bO��«  vK�  ÷dF��  oOI���«

ÆåÊu�UI�« o�Ë Êu��U�O�Ë W�K�L�«  «uIK�
 ¨w�«d� s�«u� Í√ W�U�S� `L�� ôò ·U{√Ë
 WIOI�Ë ¨sOM�«uL�« W�UL� UN��«Ë  «uI�« Ác�
  ôuD�Ë   UO�C�  fJF�  ô  Íœd�  qL�  «c�
 bI��√  «cN�Ë  ¨WOK�«b�«  …—«“ËË  WO�«dF�«   «uI�«

ÆåÁcN�  ôU�� ÎUL�U� ÊuJO� ¡«d�ù« Ê√
 WOM�_« d�UMF�« Ác� ÂUO� ¡«—Ë V���« s�Ë
  d�√  UL�ò  ‰u�—  ‰U�  ¨v�H�«  vK�  ¡«b��ôU�
 bI��√  t�H�  X�u�«  w�  sJ�  Íœd??�  ·dB��U�
 d�_«Ë  «uI�« Ác� w� dE� …œU�≈ „UM� ÊuJ��
 ÂUF�«  bzUI�«Ë  WOK�«b�«  d??�“Ë  bO�K�  „Ëd��
  «uI�«  Ác�  ¡UM�  ’uB��  W�K�L�«   «uIK�
 ULO�  ¨s�«uL�«  W�UL�  UN��«Ë  w�«d��«  qJA�
 Ê√  ¨v�H�«  Õ«d??�  ‚ö??�≈  WO�UJ�≈  ‰u??�  sO�
 tOK�  i�I�«  vIK�  tOK�  Èb�FL�«  s�«uL�«ò
 ÎUC�√  vI��Ë  Êu??�U??�  «c???�Ë  ¨W???�«—œ  W�d��
 w�  WOK�«b�«  d??�“Ë  bO�K�  „Ëd??�??�  d??�_«  «c??�

ÆåŸu{uL�«
 kH�   «u??�  bzU�  qO�√  ¨b??�_«  f??�√  d��Ë
 t�BM� s� —b� nK� bF� s�d�« ¡«uK�« Êu�UI�«
 fOz— tO�u� s�  U�U� bF� ¨W�œU��« V���
 WO�«dF�« W�K�L�«  «uIK� ÂUF�« bzUI�« W�uJ��«

ÆWF�«u�« w� oOI�� ¡«d�S� wL�UJ�« vHDB�
 WOK�«b�«  …—«“Ë  s??�  —œU???�  ÊU??O??�  œU???�√Ë
 …œUOI�« w� dOBI� œu�Ë  u���ò t�Q� ¨WO�«dF�«
 ¨Êu�UI�«  kH�   «u�  bzU�  q��  s�  …dDO��«Ë
 W�K�L�«   «uIK�  ÂU??F??�«  bzUI�«  bO��«  t?? Ò�Ë
 …d??�ù«  v??�≈  Êu�UI�«  kH�   «u??�  bzU�  W�U�S�
 ÷d�HL�« s� Íc�« qOJA��« «cN� dEM�« …œU�≈Ë
 kH�Ë Êu�UI�« …œUO� e�eF�� t�«b���« r� t�«

ÆåWO�U��ù« W�«dJ�«
 Ê√  sO��   UIOI���«  bF�ò  ÊUO��«  ·U??{√Ë
 tOK�  l??�ËË  u�bOH�«  w�  dN�  Íc??�«  h�A�«
 Â«d�≈  W��UJ�  W�d�b�  Èb�  ·u�u�  ¡«b��ô«
 ¨w{UL�«  —U�√  Øu�U�  w�  ¨Êu�UI�«  o�Ë  œ«bG�
 oOI��  w{U�  —«d�  o�Ë  W�—U�  W�«—œ  t��d��
 tOK� ¡«b��ô« r�Ë ©œ«bG� w�® W�U�d�« WLJ��

ÆåÊu�UI�« kH� w���M� q�� s�

 Ê≈ ¨f�√ ¨WOMOD�KH�« å”UL�ò W�d� X�U�
 w�  l�«u�  tHB�  d��  ·bN�  w�uONB�«  ÊUOJ�«

ÆåWOK�«b�« t��“√ d�bB�ò v�≈ …e� ŸUD�
 nB�  Ê√  ¨ÊU??O??�  w??�  W??�d??�??�«   d??�??�??�«Ë
 W�ËUIL�« l�«u� w�uONB�« ‰ö��ô« ·«bN��«Ë

ÆåÊ«Ëb�Ë bOFB� W�U�—ò …e� w�
  «dzU�Ë WO�d�  ö�UI� XHB� ¨f�√ d��Ë
 vK�  sO�Ë—UB�  ¨WO�uON�  —UO�  ÊËœ  s�
 w�  å…—«d??I??�«ò  WIDM�  w�  WO�«—“  ÎU??{—√  ¨q??�_«

Æf�uO�U� WE�U��
 WF�—Q�  WO�uONB�«   «dzUD�«  XHB� ÎUI�ôË
 ÊU��ò  ???�  l���  ÎU�dJ��  ÎU??F??�u??�  a??�—«u??�
 w�uM� `�— WE�U�� »d� ¨åWO�FA�« W�ËUIL�«

ÆŸUDI�«
 Ê√  vK�  t�«–  ÊUO��«  w�  å”UL�ò   œb??�Ë
 jD�� U� WFO�� Î«bO� wF� WK�U��« W�ËUIL�«ò

ÆåtF� q�UF��«  UO�¬Ë ‰ö��ô« t� dJH�Ë
 w�uONB�« ÊUOJK� `L�� s�ò UN�√ v�≈ X�H�Ë
 ¨ U�“_«  Ác�  d�bB��  ÎU�d��  …e�  ÊuJ�  ÊQ�
 vI���  ËbF�«  l�  q�UF��«  w�  UN��UO�  Ê√Ë
 WO�UCM�«  W�U��«  œ«b��«  l�  ÎU�UL�  WL��M�

ÆåUM�FA�
 WM�UNB�« ·ô¬ d�UE�� ¨s�dN� s� d��√ cM�Ë
 Ÿu��_«  ‰ö�  …d�  s�  d��√  ÎU�UO�√Ë  Î̈UO�u��√
 ¡«—“u??�«  fOz—  W�UI��U�  W��UDLK�  ¨b??�«u??�«

Æu�UOM�� sO�UOM�
 W�uJ�  …—«œ≈  b??{  ÊËd�UE�L�«  ÒZ���Ë
 W��UDL�«Ë  ¨U??�Ë—u??�  ”ËdO�  W??�“_  u�UOM��
 œU�� U�UC� 3  w� t�L�U�� V��� t��UI��U�

Æ‰UO��ô«Ë W�U�_« W�UO�Ë …u�d�« rN��
 gO�  r??�U??�  Àb��L�«  s??K??�√  ¨t??�??�U??�  s??�
  «dzU�  Ê√  ¨f�√  d��  ¨w�—œ√  ÍU�O�√  ‰ö��ô«
 s� œb� vK�  —U�√ WO�uON� WO�d�  UO�Ëd�Ë

Æ…e� ŸUD� w� å”UL�ò W�d�� WF�U��« ·«b�_«
  «—UG�«  pK�  Ê≈  ¨ÊUO�  w�  åw??�—œ√ò  ‰U??�Ë
 s�  WÒO�Ë—U�  WH�c�  ‚ö�≈  vK�  Î«œ—ò   ¡U�

Æå…e� ŸUD�
 ÃU��ù  ÎUF�u�ò  X�bN��«   «—UG�«  Ê√  r�“Ë
 X��  WO���  vM�  dH��  Âb���L�«  Êu�U��«

 WO���  vM�  ·«bN��«  v�≈  W�U{ùU�  ¨WO{—√
Æå”UL�� WF�U� WO{—√ X��

 q� WO�ËR��ò ”UL� W�d� åw�—œ√ò qÒL�Ë
ÆåtM� oKDM� Ë√ …e� ŸUD� w� Íd�� U�

 b�b��«  d�dI��«  nA�  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 w� …dOD� »uO� s� w�uONB�« ÊUOJ�« V�«dL�
 l�«uL�«Ë  WOK�«b�«  WN���«  W�UL�  vK�  …—bI�«
  «b�bN��« s� U�dO�Ë a�—«uB�« s� W�U���«

ÆW�u��«
 åÊU??�ò  …UM�  t�KI�  Íc??�«  d�dI��«  V��Ë
 »d�  W��U�  T�ö�  d�u��  ô  ¨WÒO�uONB�«
 s� d��√  rNMO� s�u��� ÊuOK� 2¨6  ?�  ‰“UML�«
 Ê√ UL� ¨WO�ULA�« œËb��«  WIDM�  w�  200¨000

 W�UF�«  T�öL�«  s�  12¨601  q�√  s�  2¨494
ÆWK�R� dO�

 ÎUM�u���  231¨650  Ê√  d�dI��«  d�c�  UL�
 œËb�  s�  «Îd��uKO�  40  W�U��  vK�  ÊuAOF�
 W�U{ùU� ¨…bO� W�UL�� ÊuF�L�� ô …e� ŸUD�
  «d��uKO� 9 W�U�� vK� ÊuAOF� 50¨000 v�≈

ÆWO�ULA�« œËb��« s�
 r��  r�  t�√  ¨b�b��«  V�«dL�«  d�dI�  ·U{√Ë
 50¨000  w�«u��  ¡ö???�ù«  jD�  ‰ULJ��«
 W�uL�  U�d�Ë U�uM�  Ëd�b� w� s�u���
 17  ÊUJ�  tO�≈  Q�K�  ÊUJ�  b�u�  ôË  ¨ôUL�
 W�U��«  W�U�  w�  ÃUO��«  s�  »dI�U�  WIDM�

ÆrNzö�ù

 WIDM� w� WOMJ� …b�Ë 1000 s� d��√ ¡UM�� ŸËdA� vK� WO�uONB�« W�uJ��« o�bB� Êœ—_« Ê«œ
ÆWK��L�«  ”bI�«  w�d� WF�«u�«  E1

  U�UO�K�  WJKLL�«  i�—  ¨e�UH�«  wK�  tK�«  nO{  WO�œ—_«  WO�—U��«  …—«“Ë  r�U�  o�UM�«  œb�Ë
  «—«d�Ë w�Ëb�« Êu�UIK� U�d� qJA� w��« ¨WK��L�« WOMOD�KH�« w{«—_« w� WO�uONB�« WO�UDO��ô«

ÆWO�Ëb�« WO�dA�«  «—«d� ”U�√ vK� sO��Ëb�« q� ’d� ÷uI� W�œU�√ …uD�Ë ¨s�_« fK��
ÆWK��L�« WOMOD�KH�« w{«—_« W�U� w�Ë E1 WIDM� w� ¡UM��« …—uD� s� d�c���« e�UH�« œÒb�Ë

 U�ƒUM� ÊU� ¡«u� WO�d�ö�«Ë WO�u�U�ö�«  WO�UDO��ô«  U�—ULL�«  W�U� n�Ë …—Ëd{ vK� b�√Ë
 Ê√ d���«Ë ¨‰ö��ôU� WLzU� …uI� w�uONB�« ÊUOJ�«  U�«e��ô ÎUI�Ë w{«—_« …—œUB� Ë√ UN�F�u� Ë√

Æd�u��« …œU�“Ë ”QO�« oOLF� vK� qLF�Ë sO��Ëb�« q� ’d� ÂbN� ÊUDO��ô« W�UO�
 lL�L� WD� vK� ¨X���« XI�«Ë WK��L�« ”bI�« W�bK� w� ¡UM��«Ë rOEM�K� WOK�L�« WM�K�« X�U�Ë

Æl�d� d�� n�√ 90 vK� lI�Ë W�ËU�OF�« w�� w�dA�« V�U��« w� w�U{≈ qOGA�
 ŸËdA� vK� qL�A� ¨WM�bL�« ‚d� w� …b�b� WO��—U� WD� ‚ö�≈ s� ¨”bI�« W�bK��« XMK�√Ë
 r�O�  YO�  ¨WL�{  WD�  s�  …—U��  u�Ë  ¨©w�U�  ÊuJOKO��«®  Ë√  ÊuJOKO��«  Íœ«Ë  ¡UA�ù  r�{
 w� dO�� r��� WO�bMH�« ·dG�«Ë W�—U���« ‰U�L�«Ë ‰UL�_«Ë ‰UL�« ŸUD�  U�U�� lO�u� UN��uL�

Æ”bI�« s� w�dA�« dDA�«
 l�d�  d��  n�√  200  ¡UM�  r�O�  ¨…œËbF�  WKOK�   «uM�  ‰ö�Ë  WD��«  —U�≈  w�ò  t�√  ¨X�{Ë√Ë
 l�d� d�� n�√  50  v�≈  W�U{ùU� ¨WO�«d�«  WOMI��«   U�UMB�«  w� qOGA� e�«d�Ë W�—U���«  `�UBLK�

Æå‚œUMHK� l�d� d�� n�√ 50 V�U� v�≈ W�—U�� ‰U�L�
 W�U��«  WO�uJ��«  WD��«  sL{  ¨ÊuO�  tO�u�  W�bK��«  fOz—  tO�≈  —œU�  Íc�«  ŸËdAL�«  Ã—bM�Ë
 oK�ò UNMO� s�Ë ¨”bI�« w�d� w� œUB��ô« o�«d� WOLM�Ë W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô«  «u�H�« b��

ÆåWI��« e�eF�Ë …œU�“Ë WM�bL�« w�d� ÊUJ� s� h�� ·ô¬ 10 s� d��_ qL� ’d�

q»fƒ«¡°üdG ¿É«µdG ≥jó°üJ øjój ¿OQC’G

á∏àëªdG ¢Só≤dG »bô°T áq«æµ°S IóMh ∞dCG AÉæH



6äÉ«dhO / äÉ«HôY

q…QÉÑNEG ôjô≤J

 —œUB� XH�u�
 WO�Ë—Ë√  WO�U�uK�œ

 d�“Ë  U��dB� ÂU�√
 WO�dO�_«  WO�—U��«

 wMOB�« ‚UH�ô« ‰u�
 Îôu�� Á—U���«Ë w�«d�ù«

 W�UO��« w� Î «dOD�
 UL� X�¡U��Ë WO�Ëb�«

 W�UO�� ‰«e� ô ÊU� «–≈
 q� w� WLO�  U�uIF�«
 ÊU� «–≈ Ë√ ‚UH�ô« «c�

 ¡w� qF� sDM�«Ë bO�
ÆtH�u�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Twelfth year / Tuesday / 4  August 2020 / Issue No. 3296
3296  œb??F�«  Ø  2020  »¬  4  Ø  ¡U�ö��«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

ø«q«HÉgQE’G AGƒjEÉH ÉHhQhCGh Écô«eCG º¡àj q»fGôjE’G AÉ°†≤dG

≥HÉ°ùdG ¿ƒàdƒH óYÉ°ùe qó°V áq«fGôjEG äÉHƒ≤Y ¢Vôah

 á©HÉàe ócDƒJh á qjOÉMC’G É«Hƒ«KEG Iƒ£N ≈∏Y ¢Vôà©J ô°üe

q»LQÉN ºYO ¿hO øe qó°ùdG ∫ÉªcE’ ¿hó°ûàëj ¿ƒ«Hƒ«KE’Gh ..¢VhÉØàdG

 ïjQGƒ°ü∏d Écô«eCG ô°ûf ≈∏Y qOôà°S É«°ShQ

 á qjhƒf ô«Z hCG á qjhƒf âfÉc AGƒ°S á≤£æe q…CG »a

!»aGò≤dG IAƒÑf ≥≤ëJ øY ç qóëàJ áq«fÉ£jôÑdG ¿ÉjOQÉ¨dG

 ÖeGôàd á«aô°üªdG á∏«ª©dG ágGõf øe ≥≤ëàdG

»fÉªdC’G ∂æH ¬°ûàjhO »a ôæ°Tƒc √ô¡°Uh

 UO�Ë—ò  Ê√  ¨f�√  UNM�  —œU�  ÊUO�  w�  ¨WO�Ëd�«  WO�—U��«  XMK�√
 ¡«u�  WIDM�  Í√  w�  a�—«uBK�  U�dO�√  dA�  vK�  ¨q�U�  qJA�  ¨ Òœd��

ÆåW�Ëu� dO� Ë√ W�Ëu� X�U�
 »U���« Èd�– W��UML� UN� ÊUO� w� WO�Ëd�« WO�—U��« …—«“Ë  b�√Ë
 ¨ÈbL�«  …dOB�Ë  WD�u�L�«  a�—«uB�«  s�  b��«  …b�UF�  s�  U�dO�√
 a�—«uBK�  …b��L�«   U�ôu�«  dA�  vK�  —uH�«  vK�  Òœd��  uJ�u�ò  Ê≈

ÆåWIDM� Í√ w� W�ËuM�« dO�Ë W�ËuM�«
 ¨…b�UFL�«  s�  ©U�dO�√  »U���«®  »U���ô«  bF�ò  ∫…—«“u�«  X�U{√Ë
 d�uD� s� sJL� X�Ë »d�√ w� ¡UN��ö� Î «—U�� —uH�« vK� sDM�«Ë  œb�
 a�—«uB�«  s�  b��«  …b�UF�  V�uL�  UI�U�  …—uE��  X�U�  a�—«u�

ÆåÈbL�« …dOB�Ë WD�u�L�«
 WO�«bO�   «—U??�??�??�«   d???�√ò  b??�  X�U�  U�dO�√  Ê√  …—«“u???�«  XMO�Ë
  U��UDL�«  s�  …b�b�   «uM�  W��  ÎU�UL�   b�√  w��«Ë  ¨©a�—«uBK�®

Æå…b�UFLK� sDM�«Ë ‰U���U� WO�Ëd�«
 t�e�  sK�√  w�dO�_«  V�U��«ò  Ê√  v�≈  WO�Ëd�«  WO�—U��«   —U�√Ë
 fO�Ë Æ∆œUN�« jO�L�«Ë UO�¬ WIDM� w� ¨‰Ë_« ÂUIL�« w� ¨a�—«u� dA�

ÆåU�Ë—Ë√ w� ©a�—«uB�«® U�—uN� bF���L�« s�
 WD�u��  WO�dO�√  a�—«u�  dA�  Ê√  ¨`{«u�«  s�ò  ∫ÊUO��«  l�U�Ë
 s�_« dOD� qJA� ÷ÒuI� r�UF�« s� …œbF�� o�UM� w� ÈbL�« …dOB�Ë
 ¨ Ò̀K���«  ‚U��  s�  …dOD�  …b�b�  W�u�  dO��  UL�  ¨wL�UF�«Ë  wLOK�ù«

 ¨UN{—√ œbN� WO�Ë—U� d�U�� œu�Ë q�U��� Ê√ lOD��� ô UO�Ë—Ë
ÆåÎU�—u� Î «œ— VKD�O� «c�

  U�ôu�«ò  Ê√  ¨f�√  sK�√  ¨d��≈  „—U�  ¨w�dO�_«  ŸU�b�«  d�“Ë  ÊU�Ë
 ÍbM�  1000  ‰U??�—≈  vK�   U{ËUH�  ‰ö�  U�IH�«  «bM�u�Ë  …b��L�«

Æå«bM�u� v�≈ w�U{≈ w�dO�√
  U{ËUHL�« «bM�u�Ë …b��L�«  U�ôu�« XKL�√ò ∫ÊUO� w� ¨d��≈ ‰U�Ë
 b�«u��« …œU�e� …b�UFL�« `L���Ë ¨l Ò�u� w�U�œ ÊËUF� WO�UH�« ÊQA�
 4500 «bM�u� w� b�«u��ò t�√ v�≈ Î «dOA� ÆåÍbM� 1000 w�«u�� rz«b�«

Æå»ËUM��« ”U�√ vK� w� w�dO�√ ÍdJ��
 ◊U�� 2 Âu� s� Î «—U���« ¨wCL�« ÂUF�« qz«Ë√ XMK�√ b� sDM�«Ë X�U�Ë
 WD�u�L�« a�—«uB�« s� hK���« …b�UF� s� ÎUOL�— UN�U���« ¨2019
 v�≈ …bM��� ¨1987 ÂU� w�UO�u��« œU��ô« l� WF�uL�« ÈbL�« …dOBI�«
 Â«e��«  ‰u� „uJ� UC�√ UN�b� w��«  ¨UO�Ë— q�� s� W�u�e�  U�UN��«

Æq�L�U� XK�UF�Ë ¨…b�UFL�U� …b��L�«  U�ôu�«
 …b�UFL�«  s�  U�dO�√  ÃËd�   d���«  b�  ¨WO�Ëd�«  WO�—U��«  ÊU�Ë
 d�_«  ∆œU�  w�  …b��L�«   U�ôu�«  X�U�ò  ∫X�U{√Ë  ¨rO���«  QD��U�
 U�Ëd�  XIK�  r�  s�Ë  ¨…b�UFL�U�  qLF�«  ·UI�ù  W�bN���   «¡«d�S�
 ¨v�Ë_« …dLK� «c� qFH� r� sDM�«Ëò Ê√ v�≈ …dOA� Æåq�U� qJA� UNzUN�ù
 ¨w�Ë—UB�« ŸU�b�« …b�UFL� ¨ UOMOF���« d�«Ë√ w� ¨qLF�« XH�Ë√ YO�

Æåw�Ëb�« lL��L�«  «d�c��Ë  «¡«b� r�—

 d�dI�  w�  WO�UD�d��«  ÊU??�œ—U??G??�«  WHO��  X�b��
 jHM�«  vK�  …dDO�K�  WO�M�_«  ÈuI�«  f�UM�  s�  t�dA�
 œö��« ÁbNA� Íc�« Ÿ«dBK� ÈuI�« Ác� ‰öG��«Ë w�OK�«
 oOI��  w�  ¨w�OK�«  VFA�«   «Ëd�  W�d��   «uM�  9  cM�

Æw�«cI�« dLF� o�U��« w�OK�« fOzd�« …¡u�M�
 U�bM� 2011  »¬ò w� t�≈ WO�UD�d��« WHO�B�« X�U�Ë
 vK�  ÎU�u��  u�UM�«   «dzU�Ë  ÊuO�OK�«  ÊËœdL�L�«  √b�
 t�b�R� tO� U�œ ÎU�UD� w�«cI�« dLF� bOIF�« vI�√ fK�«d�

ÆåV�U�_« …«eG�« s� œö��« s� ŸU�b�« v�≈
 …dDO�K� …d�«R� „UM�ò »UD� w� w�«cI�« fOzd�« ‰U�Ë
 ¨WO�OK�«  w??{«—_«  vK�  …dDO��«Ë  w�OK�«  jHM�«  vK�
 ÆqO����  ÆÆqO����  «c�  ÆÈd??�√  …d�  UO�O�  —ULF��ô
 UO�O�  s� ŸU�bK�  …√d�«  d�¬Ë q�— d�¬  v�� q�UI�  ·u�

 Æå»uM��« v�≈ ‰ULA�« s� ¨»dG�« v�≈ ‚dA�« s�
 ¨WO�U�  WOK�√  »d�  Ÿôb??�«Ë   «uM�  l��  —Ëd�  bF�Ë
 l�«d�  lL�  ÆWIOI��«  s�  …bOF�  w�«cI�«  …¡u��  bF�  r�
 W�U�ù«  w�  t��F�  Íc??�«  —Ëb??�«  s�  …b��L�«   U??�ôu??�«
 UO�O�  vK�  WOLOK�ù«  ÈuI�«  s�  W��u�  XD��  w�«cI�U�
 ‰öN�« W�«u� ≠  d� v�≈ W�dFL�« ‰UI��« l� Æp�– s� Îôb�
 WKL���  WN�«u�  o??�_«  w�  ÕuK�  ≠  œö��«  w�  wDHM�«

ÆWODHM�« UO�O� …Ëd� vK� …dDO�K�
 X�U�Ë  ≠  w�«cI�«  …U??�Ë  bF�   d??�   «Ëd??�  X�u��Ë
 Âb�  r�  ≠  UOI�d�_  t��ƒd�  U ÎF�ô  ÎôU��  …d�   «–  WM�bL�«
 w��«Ë  ”u���U�Ë_U�  WMD��  ‚d�  w�  …œu�uL�«   öOH�«
 »U�—≈  r�Ë  ¨…—u��«  w�  ÂUEM�«  …eN�√  v�≈  wL�M�  X�U�
 w� UNM� Áœd� q�� w�U�—ù« g�«œ rOEM� q�� s� WM�bL�«

Æ2016 ÂU�
 W�K�_«  vK�  ÷ËdHL�«  w�Ëb�«  dE�K�  „UN��«  w�Ë
 W�K�_U�  UN�  WDO�L�«  ¡«d??�??B??�«Ë  WM�bL�«   d??L??�
  «uI�« s� q� W��F� l� …dO�_« lO�U�_« w� sO�K�L�«Ë
 b�«Ë  V�U�  vK�  fK�«d�  w�  ‚U�u�«  W�uJ��  WO�«uL�«
 w��«  pK�  «uI�«  d�ü«  V�U��«  vK�Ë ¨WN�«uL�«  j� s�
 s�  sOFL�«  d�H�  WHOK�  …œUOI�  w�OK�«  gO��«  l�  q�UI�

Æ‚d�� w� w�OK�« ÊUL�d��« q��
 w�  eM�  rE�√  u�  Êü«  p�L�«  vK�  `��√  Íc�«  d�_«Ë
 ÆUNKL�Q� WOI�d�_« …—UI�« w� WODH�  UO�UO��« d��√ ∫UO�O�

 w��«Ë  d� ÷u� w� œö��« w� jHM�« ‰uI� WO��U� lI�
 ÆÎU�uM�  «—ôËb�«  «—UOK� UN�LO� mK��

 dDO��  w��«  ≠  w�OK�«  wM�u�«  gO��«   «u�  X{d�Ë
 Êu�U�  w�  jHM�«   «—œU??�  vK�  Î«—UB�  ≠   d??�  vK�
 ÷UH��«  l�   «œ«d??�ù«  ÷UH��«  w�  V���  UL�  w�U��«
 n�√  100  v�≈  qO�d�  ÊuOK�  w�«u�  s�  w�uO�«  ÃU��ù«

ÆÂuO�« w� jI� qO�d�
 V�«Ë—  vK�   UCOH��  ÷d�  v�≈  fK�«d�   dD{«
  UO�UO��ô« s� w�U��« ‚UH�ù«Ë WO�bL�« W�b��« wH�u�
 v�≈  W�U��«  f�√  w�  w�Ë  ¨w�«cI�«  W�I�  s�  W�Ë—uL�«

Æd�H�� WL�«b�«  «uI�« œd�
 w�d� w� ‚U�u�« W�uJ�� ÎUOL�— …b��L�« r�_« X�d��«
 ·ö�  vK�  X�U�  UNMJ�  ¨WO�d�  WO�O�  W�uJ��  UO�O�
 »«uM�«  qI��«  U�bM�Ë  ¨2014  ÂU�  cM�  ‚d��  …—«œ≈  l�
 ÆUNOK�  Ÿ“UM�L�«   U�U���ô«  bF�  WO�dA�«  WM�bL�«  v�≈
 bN� w� gO�K� o�U� bzU� u�Ë ≠ d�H� ÊUL�d��«  sO�Ë

Æw�«cI�«
 ¡«—“u�«  fOz—  …œUO�  X��  WO�UD�d��«  W�uJ�K�  ÊU�Ë
 o�U��« fOzd�« bN� w� U��d�Ë ÊËdO�U� bOH�œ o�U��«
 sJ�  ≠  w�«cI�U?�  W�U�ù«  w�  “—U�  —Ëœ  Í“u�—U�  ôuJO�
 vK�  b�U� w��« v{uH�U� ÂUL��ô« ÊbM�  bI� sO� w�
 vK� f�—U� XE�U� Î̈UO�U�uK�œ WKLN� Êü«  w�Ë UN�—“

ÆUO�O� w� U�b�
 w� WI�U��« UN�«dLF��� …b�U�� v�≈ W�U�K� ÎU�«—œ≈Ë
 WIDML�«  w� WO�U�—ù«   U�d��«  uL� W��UJ� w� q�U��«
 UO�O�Ë  d�H�  Êü«  U��d�  r�b�  ¨  2011  ÂU�  »UI�√  w�

Æ»uM��« w� UN�«u� W�ö� ÊULC� WO�ULK� …œUOI�
 WOK�I�«   UOJO�UM�b�«  V���  «ÎbOIF�  ‰U�I�«  œ«œ“«  b�Ë
 W�e�dL�«  œu�ËË  —UO�  ÊËœ  s�   «dzUD�«  »d�  —UA��«Ë
 WD��dL�«  dM�U�  W�uL��  X�b�  ∫—«dL��U�  b�«e�L�«
 w�OK�« wM�u�« gO�K� w�Ozd�« wJO�J��« r�b�« UO�Ëd�

Æw{UL�« ÂUF�« cM�
 rN�d� ‰«e� ô ≠ Í—u� ·ô¬ 10 w�«u� Êü« q�UI� UL�
 UL� vK�√ V�«Ë— rN�dG�Ë »d��« w��U� vK� ≠ W�U�u�U�
 W�uJ�  —UB�√  s�  q�  t�«u�  ÆrN�“UM�  w�  t���  rNMJL�
 œUA� s� ‰U�— bOM���  U�UN�«  w�OK�«  gO��«Ë ‚U�u�«

  «b�Ë  w�  Ë√  s�√  ”«d��  qLFK�  Ê«œu��«Ë  ‰U�uB�«Ë
 s�dA�M�  p�–  s�  Îôb�  rN�H�√  ÊËb��  s�c�«  r�b�«  j�

Æl�«bLK� œu�u� WO�OK�« WO�U�_« ◊uD��« w�
 ÊdI�«  w�  »d��«  w�  hB��L�«  d�MO�  d�O�  ‰U�
 …b�b��« U�dO�√ W��R� ¡ö�“ dO��Ë s�dAF�«Ë ÍœU��«
 W�—u�  w�  »Ëd��«  w�  dOJH��«  pMJL�  ¨…dO��  Õ«u�  s�ò
 WOK�_«  »d�K�  W�œUF�  UN�√  vK�  UO�O�  Êü«Ë  UO�«d�Ë√Ë
 d�_« Ê√ò ÎUHOC� ¨åw{UL�« ÊdI�«  UOMO�ö� w� WO�U��ù«
 W�U�u�U� ÎU�Ëd� ÷u�� WHK��L�« ÈuI�« Ê√ vK� dB�I� ô
 ¨…d�Q��L�«Ë WOL�d�«   «uI�«  s� Z�e� ‰ö� s� ¨„UM�
 qJ�  —U���ô«  s�  ŸuM�   U�«dB�«  ÎUC�√  Âb����  UNMJ�Ë

ÆåtM� »UIF�« s� XKH� Ê√ sJL� U�Ë W��UM�« ¡UO�_« s�
 ¨w{UL�«  ÊdI�«  s�   UOMO�ö��«  q��  ÎU�UL�ò  `{Ë√Ë

åÆWK�I�  «uM�� «cN� WO�JF�«  «dO�Q��« ÈdM�
 Ÿ«dB�«  w�  q�c�  bOFB�  qFH�U�  2020  ÂU�  bN�Ë
 gO��«  UNOK�  dDO��  w��«   d??�  ÍœR??�  b??�Ë  ¨w�OK�«
 WM�bL�« »uM� jHM�« ‰uI� V�U� v�≈ ≠ w�OK�«  wM�u�«
 vK�  WO�M�_«  ÈuI�«  sO�  W�u���  dO�   U�U���«  v�≈  ≠

ÆWO�OK�« w{«—_«
 …dDO��« p�Ë vK� d�H� ÊU� w{UL�« ÂUF�« W�UN� w�Ë
  dH�√Ë  Î «dN�√  X�«œ  WKL�  bF�  fK�«d�  WL�UF�«  vK�
 v�≈  qB�  U�  b�dA�Ë  h��  3000  s�  d��√  q�I�  s�
 UO�d�   c��«  d�UM�  w�Ë  ÆrN�“UM�  s�  w�b�  n�√  500
 »UI�√  w�  ◊uI��«  s�  WL�UF�«  lML�  …dO��   «¡«d??�≈
 wM�u�«  ‚U�u�«  W�uJ��  wMKF�«  ÍdJ�F�«  r�b�«  Êö�≈
 —UO�  ÊËb�   «dzUD�«Ë  WO�d��«   «uI�«  ‰U�—≈  o�d�  s�
  «u� l�b� sO�—u��« sO�K�L�«Ë Íu��« ŸU�b�« WLE�√Ë

ÆnK��« v�≈ w�OK�« wM�u�« gO��«
 dN�√ WFC� ÊuC� w� W��d��« …uD��« Ác�  dL�√Ë
 l�«d��« v�≈ d�H� dOAL�« dD{«Ë »d��« W�œ q�u�� s�

ÆUO�O� w�d� s� dO�� ¡e� s�
 …dO�� wM�u�«  ‚U�u�«  W�uJ�  √b� sO��«  p�– cM�Ë
 wK��K�  d�H�  vK�  jGC�«  q�√  vK�  ‚dA�«  u��  W��U�
 WN�«u� w� sJ�Ë ¨wDHM�«  d� ÷u� vK� …dDO��« s�
 ‚d��  Ëb�R�  n�UC�  w�OK�«  wM�u�«  gO��«  l�«d�

ÆÊ“«u��« `O�B�� r�œuN� ÊuO�Ëb�«

 w{UL�« dNA�« ÍdBL�« ÊUL�d��« sK�√ UO�d� WN�«uL�Ë
 Î «—c�� ¨UO�O� w� Õu�H� ÍdJ�� q�b� cOHM� WO�UJ�≈ U ÎC�√
 wM�u�« ‚U�u�« W�uJ�� WO�«uL�«  «uI�« X�bI� «–≈ t�√ s�

Æåd�U�� qLF�ò œd�� …d�UI�« ÊS�  d� w�
 uJ�u� s� W�UO� ÊuKLF� s�c�« dM�U� W�e�d� ÂuI�Ë
 ¨ d� w�uM� W�u��« …dH��« …b�U� w� r�b�«u� e�eF��
 29  ZO� “«d� s� WK�UI� …dzU� 14  q�_«  vK� ÊËdAM�Ë
 w�  qI�  d��√  vK�  ÎUC�√  «ËdDO�  rN�≈  ‰UI�Ë  ¨24  u�Ë

Æ—bBL�« —b��« ¡UMO�Ë …—«dA�« qI� œö��«
 w�  WBB���  …“—U??�  WKK��  wM�“U�  U�œuK�  X�U�Ë
 —«dL��« l� v��ò WO�Ëb�«  U�“_« W�uL�� w�OK�« ÊQA�«
 œËb�� o�d� w� l{u�« ÊS� ¨ d� w� ÍdJ�F�« bA��«
 ÃËd�K� …bO�u�« W�dJ�F�« dO� WI�dD�«Ë ¨w�U�√ qJA�

ÆåjHM�«  «bzU� r�UI� ÊQA� WO�UH�« w� «c� s�
 Í√ vK��� Ê√ qL��L�« dO� s� k��« ¡u��ò X�U{√Ë
 Êu��ö�« qCH� ô ÆWLNL�« ‰u�_« Ác� s� sO��U��« s�
 vK� dD��« s� ÊuJO�Ë ¨WM�bL�« w� dO��« fK�«d� w�
 sO�dBL�«  Ë√  ”Ëd�«  l� d�U�� Ÿ«dB� d�U�� Ê√  UO�d�
 dDO�� d�H� Ê√ UL�U�Ë ÆÎU�«b��� fO� s�«d�« l{u�« sJ�
 ¨fK�«d�  o�d�  w�  dO��   «bzU�  b�u�  ôË  jHM�«  vK�

ÆåÎUOL�« Î «dDO�� ‰«e� ô t�S�
 ‰U�  w��«  WO�—U��«  WF�«dL�«  √b��  Ê√  —dIL�«  s�Ë
 —uD� u�Ë ≠ Ÿu��_« «c� w�OK�« Íe�dL�« pM�K� U�—UE��«
 wDHM�« —UB��« ¡UN�ù o�dD�« bONL� w� b�U�� Ê√ sJL�
 ÊuIK� sO��«dL�« s� b�bF�« sJ� ≠ dN�√ W�� cM� dL��L�«
 Ÿ«d� w� W��UM�L�« `�UBL�« s� dO�J�« Êü« „UM� Ê√ s�

Æ ô“UM� v�≈ ‰u�u�« VFB�  UI�D�« œbF��
  ôË«bL�«  s� dO�� b� v�≈ …b��L�« r�_« n�u� l�Ë
 ¨UO�O�  w�  œb��«  ”Ëd??�«Ë  „«d??�_«  –uHM�«  ¡UD�Ë  sO�
 œö��« rO�I� v�� Ë√ b ÒL�� Ÿ«d� »uA� dD� Ê√ Ëb��

Æb�«e��
 w�«cI�«  U�—uB�  w��«  WI�dD�U�  d�_«  Àb��  r�  UL�—
 Êü«  …UO��«  bO�  vK�  ‰«“  U�  ÊU�  u�  tMJ�  ¨2011  ÂU�  w�
 qFH�U� X���√ w��« UO�O� vK� ·dF��« ŸUD��« ÊU� UL�
 rN�b�√ w� w�OK�« VFA�« dOB� Ê≈ ÆWO�M�_« ÈuIK� ÎU�FK�

Ær�U� qJA�

 s� w��« ¨pOK�«d� Í—U�“Ë— ¨U�dO�√ w� w�UL�_« pM� tA��Ëœ pM�� WO�dBL�« …d�bL�« X���√
 l� WO�UL�« UN��ö� W�«eM� pA�« bF� ¨wK�«œ oOI�� Ÿu{u� ¨V�«d� b�U�Ëœ fOzd�« UNMzU�“ sO�

ÆÁdN�
 ÎUOze� W�uKL� W�d� l� pOK�«d� UN��d�√ ÎUI�U� W�ËdF� dO� W�—UI� WIH� s� pM��« oI���Ë

ÆdM�u� b�—U� ¨V�«d� dNB�
 dO�_«  `��√  Ê√  bF�  2013  ÂU�  w�  dM�uJ�  WD��d�  WI�  pOK�«d�  ¡«d�  WIOI�  XHAJ�«Ë

Æw�UL�« tF{Ë s� ÍuM� d�dI� r�bI�� ÎU�eK� —U�Ë ¨iO�_« XO�K� Î «dO�� Î «—UA���
 «Ëd��« pM� tA��Ëœ w� UNzö�“ s� sOM�«Ë pOK�«d� Ê√ ozU�Ë åeL�U� „—u�uO�ò WHO��  b�ËË

ÆpOK�«d� ¡öL� b�√ t�KzU�Ë dM�u� „—UAL�« UNJ�U� ÊU� U�bM� å715 q�d�ò W�d� s� UII�
 WIHB�U� rK� vK� sJ� r� w�UL�_« pM��« Ê≈ å‰U�—u� X�d�� ‰ËËò WHO�B� lKD� —bB� ‰U�Ë

Æ—ôËœ ÊuOK� 1.5 WG�U��« WIHB�« ◊Ëd� w� oI�� t�≈Ë
 r�bI� tM� VKD� WO�UL�_« ·—UBL�« d��_  —b�  «d�c� ÊQ� o�U� X�Ë w� Ê«—bB� œU�√Ë
 WIKF��  ozU�Ë  r�bI�  tM�  VKD�  …d�c�  mK��  pM��«ò  Ê≈  lKD�  V�d�  —bB�  ‰U�Ë  ¨WO�U�  ozU�Ë

ÆåUNLOK��� √b�Ë w�dO�_« fOzd�« l� t�ö�UF��
 ¨¡öLF�« l� UN�u�d�� w��«  ö�UFL�« ‰u�  U�uKF� s� nAJ�U� tOH�u� pM� tA��Ëœ ÂeK�Ë
 ÎU�UO� —b�√ tMJ� ¨2013  ÂU� cM� W�—U� …b�UI�«  Ác� X�U� «–≈  U� bO�Q� s� sJL�� r� pM��«  sJ�

ÆW�UMF� l{u�« h�H� Î «b�«Ë ÎUO�U��
 W�U� WO�dB� W�ËR�L� U�dO�√ ·Ë√ pM� s� WO�¬ pM�� tOA�Ëœ ·dBL� pOK�«d� XI���«Ë

ÆoOI���« …d�� ‰«u� qLF�« w� dL���� w�Ë Î̈U�U� 14 cM� W�cOHM� …d�b�Ë
 «c�  ¡«d�≈  s�  Êö�ù«  bF�  ¨f�√   ôË«b�  ‰ö�  1.9%  W��M�  pM�  tA��Ëœ  rN�√  XFH�—«Ë

ÆoOI���«

 ¨w�Oz— rO�«d�≈ ¨WO�«d�ù« WOzUCI�« WDK��« fOz— n�Ë
 ‰u� s� sOO�U�—û� ÎUM�¬ Î «–ö� U����√ò UN�Q� U�Ë—Ë√Ë U�dO�√

Æår�UF�«
 vK� i�I�« w� WO�«d�ù« s�_« …—«“Ë œuN�� w�Oz— œU�√Ë
 å”—U�ò  W�U�Ë  V���  p�–Ë  ¨WO�U�—ù«  å—bM�ò  …d�“  r�e��

ÆWO�«d�ù«
 Íb���«  oK�� WMLON�«  ÂUE�  U�d��ò v�≈  w�Oz— —U�√Ë
 rKE�«  Êu�J�d�  s??�c??�«  sOO�dO�_«ò  Îö??zU??�  ¨åœö??�??�«  ÂU??�√
 Êu�—u�� Êü« r� WK�u� Â«u�√ cM� ÊU��ù« ‚uI� ÊuJN�M�Ë
 WO�«ËbF�« rN�U�—UL� ÊuK�«u� «u�«“ U� rNMJ� ¨rNK�UA� w�

Æår�UF�« w� …d��« »uFA�« b{
 dJA�«  t�ËË  WO�U�—ù«  å—bM�ò  …d�“  vK�  i�IK�  ‚dD�Ë
 ÎUHOC�  ¨d�_«  «c�  XII�  w��«  WO�«d�ù«  s�_«   «uI�  d�bI��«Ë
 Q�K� ÂuO�«  ÊU��ù«  ‚uI�� W�ÒbA�L�«  ‰Ëb�«  X���√ nO�ò
 U??�Ë—Ë√Ë  U�dO�√  ÂuI�Ë  r�UF�«  w�  sOO�U�—û�  ÎUM�¬  Î «–ö??�Ë

Æåør�UF�« ¡U��√ w� ¡U�d�_« ÊuK�I� s�c�« r�œË W�U�d�
 d��√  r�  U�Ë—Ë√Ë  U�dO�√  Ê√  r�UF�«  »uFA�  `C�«ò  l�U�Ë
 r�UF�«  w�  WO�«d�  d��_«  ÂUEM�«Ë  ÊU��ù«  ‚uI�  wJN�M�

 vK�√  »uFA�«  t�  sJ�  Íc�«  w�dO�_«  WMLON�«  ÂUE�  W�U�
ÆåWO�«dJ�«  U�—œ

 œ—UA��— vK�  U�uI� ÷d� Ê«d�≈ XMK�√ ¨Èd�√ WN� s�
 o�U��«  w�dO�_«  w�uI�«  s�_«  —UA���  b�U��  ⁄d�b�u�
 dO�   UO�«dIL�b�«  s�  ŸU�b�«  WLEM�  uC�Ë  ¨Êu��u�  Êu�

ÆWO�dO�_« WO�uJ��«
 vK�   U�uIF�«  ÷d??�ò  Ê≈  WO�«d�ù«  WO�—U��«  X�U�Ë
 Íc�«  ÍœUB��ô«  »U??�—ù«  w�  t��—UAL�  w�Q�  ¨⁄d�b�u�

ÆåÊ«d�≈ b{ …b��L�«  U�ôu�« t�—UL�
 4  sO�œUL�«  V�uL�ò  t�√  ¨WO�«d�ù«  WO�—U��«  X�U{√Ë
  «¡«d�ù«Ë ¨ÊU��ù« ‚uI�  U�UN��«  W��UJ� Êu�U� s� 5Ë
 oOI�� q�√ s�Ë ¨WIDML�« w� WO�U�—ù«Ë …d�UGL�« WO�dO�_«
 sOF�UC�« sOO�dO�_« vK�  U�uI� ÷d� w� Êu�UI�« ·«b�√
 W�—uNL��« VF�Ë W�uJ� `�UB� Òb{ ÍœUB��ô« »U�—ù« w�
 b�U��  ⁄d�b�u�  œ—UA��—  l{Ë  r�  bI�  ¨WO�«d�ù«  WO�ö�ù«
 uC�Ë Êu��u� Êu� o�U��« w�dO�_« w�uI�« s�_« —UA���
 WO�«d�ù«   U�uIF�«  X��   UO�«dIL�b�«  s�  ŸU�b�«  WLEM�

ÆåÊu�UI�« s� 8 v�≈ 6 sO�œUL�« sO� W�—bL�«

 ¡qL� w�uO�ù« ÍœU�_« ¡«d�ù« Òb{ UN{«d��« dB�  b�√
 ÁU�≈  …d��F�  ¨VBL�«  ‰Ëœ  l�  —ËUA��«  ÊËœ  s�  WCNM�«  b�
 ¨å‚UH�ô q�u��« Âb� w� UO�uO�« W��— `{u� WO�K� W�ôœò

ÆW�dBL�« Íd�« …—«“Ë V���
 ÷ËUH�K�  WO�U��«  W�u�K�  w�U��«  ŸUL��ô«  ¨f�√  bIF�«Ë
 wI�d�_«  œU��ô«  W�U�d�  UO�uO�≈Ë  Ê«œu??�??�«Ë  dB�  sO�
 ¨w�Ë—Ë_« œU��ô«Ë …b��L�«  U�ôu�« s� sO��«dL�« —uC��Ë
  U{ËUHLK�  ÓôULJ��«  wI�d�_«  œU��ô«  WO{uH�  ¡«d��Ë
 b�  qOGA�Ë  ¡q??�  ’uB��  ÂeK�  ‚UH�«  v??�≈  ‰u�uK�

Æw�uO�ù« WCNM�«
 WOzUL�«  œ—«uL�«  d�“Ë  w�UF�«  b��  bL��  —u��b�«  `{Ë√Ë
 Êö�≈ ‚UH�« l� ÷—UF�� ¡«d�≈ WCNM�« b� ¡q�ò Ê√ ¨Íd�«Ë
 ¡q� ‰u� ‚UH�ô q�u��« W�d� WOL�√ò vK� Î«b�R� ¨å∆œU�L�«
 s�  WDI�  q�  ‰u�  o�«u��«  r��  YO��  WCNM�«  b�  qOGA�Ë

ÆåWO�ö��« ◊UIM�«
 ‰ö�  qLF�«  WO�ü  dB�  Õ«d��«ò  v�≈  w�UF�«  b��  —U�√Ë
 b�√Ë  ¨åsO�u��√  …bL�  bIF��  w��«  WO�U��«   U�UL��ô«
 ¡q�  ‰u�  ÊuJO�  ÷ËUH��«  …dGBL�«  WLI�«  vK�  ¡UM�ò  t�√
  U�ËdAL�«  ‰u�  ÷ËUH��«  Ê√Ë  ¨jI�  WCNM�«  b�  qOGA�Ë
 b� ‚UH�ô q�u��« bF� WI�ô WK�d� w� ÊuJO� WOK�I��L�«

ÆåWCNM�«
 ÂUO�ò  vK�  ¡«—“u??�«  sO�  o�«u��«  ŸUL��ô«  W�UN�  w�  r�Ë
 ‰ö�  WO�ö��«  ◊UIM�«  WA�UML�  WO�u�UI�«Ë  WOMH�«  ÊU�K�«
 ÷d�Ë sO�“«u�� s�—U�� w� »¬ s� f�U��«Ë l�«d�« w�u�

 s�  ”œU��«  fOL��«  Âu�  Í—«“u�«  ŸUL��ô«  w�   U�d�L�«
Æåt�«– dNA�«

 ¡UM��  q�UJ�«  tL�œË  tM�UC�  w�uO�ù«  VFA�«  dN�√  ULO�
 UL�  ¨åU�Òb��  UM�u�ò  —UF�  X��  ¨f�√  ‰Ë√  ¨WCNM�«  b�
 rNL�œ  —UN�ù  U�U�√  f�œ√  Ÿ—«u�Ë   U�U��  ·ôü«  bA��«

ÆWCNM�« b� ¡UM��
 sOO�uO�ù«ò Ê≈ ¨sO�uJO� pOL�œ ¨¡«—“u�« fOz— VzU� ‰U�Ë
 ŸËdA� ¡UM� w� dO�� qJA� «uL�U� lL��L�«  U�� lOL� s�

ÆåWCNM�« b�
 Ê√  ¨WO�uO�ù«  ¡U??�??�_«  W??�U??�Ë  V���  ¨‰ËR??�??L??�«  d??�–Ë
 r�œË  b��«  ‰UL�ù  VFA�«  bA�  v�≈  ·bN�  s�UC��«  WKL�ò
 b�  ¡qL�  ‰UH��ô«Ë  ¨b��«  ¡UM�  ‰ULJ��«  w�  WO�U�uK�b�«

ÆåWO�Ë_« WK�dLK� WCNM�«
 UM�U��—  oOI��  vK�  ÊË—œU??�  UM�√  r�UFK�  U�dN�√ò  l�U�Ë
 …b�u�« vK� UMKO�œ u� b��« «c� ÆÃ—U��« s� r�œ Í√ ÊËœ s�
 ÎUF� ÁU�√b� U� ‰UL�ù s�b�U� vF�� s�� Æw�UL��« qLF�«Ë

Æås�d�_U� —dC�« ‚U��≈ ÊËœ s�
 VFA�«  r�U�  ¨b��«  ¡UM�  ¡b�  cM�ò  t�√  W�U�u�«   d??�–Ë

ÆåWCNM�« b�� d� —UOK� 13.6 s� d��Q� w�uO�ù«
 sO�d�GL�«ò  WOFL��  ÍcOHM��«  d�bL�«  s�  W�U�u�«  XKI�Ë
 w�uO�ù«  lL��L�«ò  Ê≈  ‰uI�«  ¨ÂuO�  ÂU�«d�√  ¨åsOO�uO�ù«
 w�  W�uLM��«  b��«  WOL�√  `O{u�Ë  ŸU�b�«  w�  ◊UAM�  qLF�

Æåœö�K�
  UO�U��« XL�U� b��« ¡UM� ¡b� cM�ò t�√ ‰ËR�L�« `{Ë√Ë

ÆåWCNM�« b� ¡UM� WOKL� w� d� —UOK� s� d��Q� WO�uO�ù«
 sO�  dNA�«  W�«b�  w�   d�  w��«   U{ËUHL�«  dH��  r�Ë
 ¡q� b�«u� ‰u� ‚UH�ô q�u��« s� ¨Ê«œu��«Ë UO�uO�≈Ë dB�
 ‰u� W�K� w�Ëb�« s�_« fK�� bI�Ë ¨WCNM�« b� qOGA�Ë
 —bB� r� dB� VK� vK� ¡UM� o�U� X�Ë w� WCNM�« b� nK�

Æ «—«d� W�√ UNM�

 ¨‚—“_«  qOM�«  vK�  WCNM�«  b�  ¡UM�  w�  UO�uO�≈   √b??�Ë
 b��« d�√ s� dB� vA��Ë ¨2011 ÂU� ¡U�dNJ�« bO�u� ·bN�
 ¨VFJ� d�� —UOK� 55 s� d��√ WG�U��« ÁUOL�« s� UN�B� vK�

Æ‚—“_« qOM�« s� UN�K�√ vK� qB��
 v�Ë_« WK�dL�« XÒL�√ UN�√ UO�uO�≈ XMK�√ ¨w{UL�« “uL� w�Ë

ÆÊUCOH�« ÁUO� qFH� ÂUF�« «cN� b��« ¡q� s�

 ..É«°ShQ AGƒàMG õjõ©àd

 q…óæL ∞dCG π°SôJ Écô«eCG

 GóædƒH ≈dEG q»aÉ°VEG

 ¨d��≈ „—U� ¨w�dO�_«  ŸU�b�«  d�“Ë sK�√
 U�IH�« «bM�u�Ë …b��L�«  U�ôu�«ò Ê√ ¨f�√
 ÍbM�  n�√  ‰U??�—≈  vK�   U{ËUH�  ‰ö�

Æå«bM�u� v�≈ w�U{≈ w�dO�√
  U�ôu�«  XKL�√ò  ∫ÊUO�  w�  d��≈  ‰U�Ë
 WO�UH�« ÊQA�  U{ËUHL�« «bM�u�Ë …b��L�«
 …b�UFL�«  `L���Ë ¨l�u� w�U�œ ÊËUF�
 1000  w�«u��  r??z«b??�«  e�dL��«  …œU??�e??�

ÆåÍbM�
 4500 «bM�u� w� b�«u��ò t�√ v�≈ —U�√Ë
 ¨å»ËUM��« ”U�√ vK� w� w�dO�√ ÍdJ��
 ÎUC�√  `L���  …b�UFL�«ò  Ê√  ÎU�{u�
 ‰UL� nK� W�uI�Ë UO�Ë— ¡«u��« e�eF��

Æåw�K�_«
 ÊËR� WM�� fOz— VzU� sK�√ t��U� s�
 Í—u�  ¨w�Ëd�«  U�Ëb�«  fK��  w�  ŸU�b�«
 Ê√  ¨f??�√  s�  o�U�  X??�Ë  w�  ¨sOJ�OH�
 «bM�u�  w�  WO�dO�_«   «uI�«  œb�  …œU??�“ò
 eH���  —«dI�«  «c�  Ê√  UL�  ¨w�UO�  ·b�  t�

ÆåÁU��ô« «c� w� UN�«—«b� e�eF�� UO�Ë—
 fOz— ‰U??� ¨w??{U??L??�«  Ÿu??�??�_« w??�Ë
 WO�«—bOH�«  fK�L�  WO�Ëb�«  ÊËRA�«  WM��
 Ê≈  ¨·uOA�U�u�  sODMD��  ¨w??�Ëd??�«
  «u�  dA�  v�≈  vF��  …b��L�«   U�ôu�«
 s�  d??�??�√  U????�Ë—Ë√  w??�  W??O??�U??{≈  W�dJ��
 WO�U{≈  «u� dA� Ê≈Ë ¨rN�H�√ sOO�Ë—Ë_«
 WIO�u�«ò pN�M� …—UIK� WO�dA�« Ê«bK��«  w�
 UO�Ë— sO� W�œU��L�«  U�öFK� WO�O�Q��«

Æåu�UM�« nK�Ë

áë∏°SCG äÉ≤Ø°U

ø«°üdGh É«Hô°U ø«H

 a�—«u� s� Î«b�b� ÎöO� UO�d�  d��«
 —«œ«d�U� WN�u� ÈbL�« WD�u�� u�Ø`D�
 b�«e�  v??�≈  …b�b�  …—U??�≈  w�  ¨sOB�«  s�

Æœ«dGK�Ë sOJ� sO� ÊËUF��«
 å≠3tO�Æ·«ò ÂUE� ¡«d� WIH� X�—œ√Ë
 W�dA�  Íu??M??�??�«  d�dI��«  w??�  w??�U??�b??�«
ÆÍœÆ”«  —u��« u�u�ò WO�uJ��« W�K�_«
 Íc�«Ë ¨WO�dB�« W�Ëb�« U�d�b� w��« å—¬Æw�
 W�U�Ë  v�≈  w{UL�«  Ÿu��_«  tL�bI�  Èd�

ÆWO�uJ��« W�—U���«  ö���«
 UN�≈  å —u??�??�«  u??�u??�ò  W�d�  X??�U??�Ë
 W�Ëœ  31  l�  œ«dO��«  WIH�  163  X�d�√ò
 ¨2019  ÂU??�  —ôËœ  ÊuOK�  620.3  q�UI�
  «dzU�  W�K�_«  ¡«d�   UIH�  XMLC�Ë
 WIH�  ‰Ë√Ë  ¨sOB�«  s�  W�K��  …dO��
 a�—«uB�  ¨U??�Ë—Ë√  w�  Âd��  W�ËdF�  ¡«d�

ÆåWO�U�b�« ©≠3tO�Æ·√®
 w�  d��_«  ¡e��«ò  Ê√  W�dA�«  X�U{√Ë
  «dzU�  Y�b���  oKF��  œ«dO��ô«   UOKL�
  «d??zU??D??�«  WLE�√  „ö??�??�«Ë  ©≠29ZO�®
Æ·«®  Íu��«  ŸU�b�«  ÂUE�Ë  ÆÆÆ  …dO�L�«

Æå©≠3tO�
 s� Î «¡e????� ¨U??O??�d??� s??O??B??�« d??�??�??F??�Ë
 ·bN�  w��«  åo�dD�«Ë  Â«e��«ò  UN�—œU��
 ÂU�√  …b�b�  WO�—U�  …—U��  j??�«Ë—  bL�

ÆWOMOB�«  U�dA�«
 å —u��« u�u�ò X�d�√ 2018 ÂU� w�Ë
 WLOI�  W�Ëœ  32  l�  œ«dO��«  WIH�  162
 ¡«d�  UIH� UNO� UL� ¨—ôËœ ÊuOK� 482.7
 sO�  U�  lMB�«  WO�Ë—  d��uJOK�   «dzU�

ÆqIM�« ÷«d�_ Èd�√Ë WO�U��
 Ác� w� Ë—uO�«  «—UOK� sOB�« dL����Ë
 W�U�Ë ¨ÊUIK��« WIDM� w� WF�«u�« W�Ëb�«
 WO����«  WOM��«Ë  …d�OL�«  ÷Ëd??I??�«  w�

ÆW�UD�« l�—UA�Ë
 w�dB�«  fOzd�«  b??�√  ¨—«–¬  22  w??�Ë
 w��«   «b�U�L�«  Ê√  g�OA�u�  —bM�J�√
 WN�«u� w� Áœö� …b�U�L� sOB�« UN�K�—√
 …UO�  –UI�≈  w�  r�U���ò  U�Ë—u�  ”ËdO�
 Íc�«  X�u�«  w�  ¨å»dB�«  sOM�«uL�«  ·ô¬

Æw�Ë—Ë_« œU��ô« tO� r�U�
 ‰ö� œ«dGK� —UD� w� t� WLK� w� ·U{√Ë
 Ê√  ¨WOMOB�«   «b�U�L�«  …dzU�  t�U�I��«
 W�«bB�« jI� t�FA� «ËdNE� r� sOOMOB�«
 v�≈ Î «dOA� ¨ås�UC��« «ËdN�√ q�ò ¨V��«Ë
 s�  ·ôü«  UL�—Ë   U�L�«   cI�√ò  sOB�«  Ê√

Æå»dB�« sOM�«uL�«
 jI� p�– vK� œd� ô Áœö�ò Ê√ v�≈ XH�Ë
 Î «œbA�  ¨åw�öI�  qJA�  q�  wH�U�  qJA�

ÆåÎ«b�√ n�uL�« «c� v�M� s�ò UN�√ vK�



الم�صروع ال�صهيونّي وخيار المقاومة

{ د. ادمون ملحم
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المواجهة برأينا ال تكون إال بمشروع قومي مقاوم تنهض به قوى 
والجماِل  والحِق  الخيِر  قيُم  فيها  تشُعّ  جميلٍة  بحياٍة  مؤمنٌة  خالَّقٌة 
بّد  ال  شروط  المقاوم  المشروع  هذا  لقيام  ولكن  والسالم..  والحريِة 

منها:
أوالً، هذا المشروُع لكي ينتصَر يستوجُب منا جميعاً الخروَج من 
حالِة الفتِن المذهبيِة والتضارِب والشرذمِة واالنقساماِت إلى حالِة 
الوحدِة االجتماعيِة والتسامِح القومِي، حالِة الوضوِح واليقيِن والثقِة 

بالنفِس والعمِل بإرادٍة واعيٍة وخطٍة نظاميٍة واضحِة األهداف.
النظاميِة  الصهيونيِة  الخطِة  على  نتغلَب  أن  لنا  يمكُن  ال  ثانياً، 
الدقيقِة ونحن نتبادُل األحقاَد الدينيَة ونتقاتُل على الجنِة السماويِة 
ونتخبُط بقضايا الفئويِة والمذهبيِة والعشائريِة والخصوصياِت.. 
التاريخيَة  حقيقَتنا  ُتحيي  واضحٍة  جلّيٍة  بعقيدٍة  عليها  نتغلُب  بل 
الحضاريَة وتعمُل لتأسيِس مجتمٍع مدنٍي ديمقراطٍي راٍق يعي هويَته 

وتاريَخه وقضيَته القوميَة ومقاصَده الكبرى في الحياة. 
بأنظمِة  الصهيونيِة  الخطِة  على  نتغلَب  أن  لنا  يمكُن  ال  ثالثاً، 
الطائفيِة والجهِل والتخلِف والفوضى والفساِد، أنظمِة الديمقراطيِة 
الضيقِة،  بالسياساِت  عليها  نتغلَُّب  وال  الحرياِت..  وكبِت  المزّيفِة 
والتسكِع  التخاذِل  وبنهِج  والخصوماِت  المماحكاِت  بسياسِة 
المجتمع  من  التطمين  رسائل  بتلقي  أو  والمفاوضات  والمساومات 
خطٍة  وأدهى،  نظاماً  أشُد  نظاميٍة  بخطٍة  عليها  نتغلُب  بل  الدولي.. 
عقالنيٍة واضحٍة في الرؤيا واألهداِف ودقيقٍة في التخطيِط والممارسِة 
واإلنجاز.. خطٍة تعمُل لبناِء دولة ديمقراطية عصرية ولبناء اإلنساِن 
بنفسِه  المؤمِن  الحِر  اإلنساِن  ووجداِنه،  وقلِبه  فكِره  في  الجديِد 
العلِم  بقوِة  والمتسلِح  الساميِة  الحياِة  بقيِم  الممتلىِء  وإنسانيِته، 
والمعرفِة والوجداِن القومي، اإلنساِن - المجتمِع الذي يعمُل لخيِر 
مجتمِعه ورقِيه والذي يرُفُض العيَش الذليَل ويحيا لقضايا الحياِة 

العالية، حياِة العِز والشرِف واالنتصار. 
ولغِة  الهزيمِة  بثقافِة  الصهيونيِة  الخطِة  على  نتغلُب  وال  رابعاً، 
الفوضى  وبأساليِب  والخنوِع  والصمِت  الخوِف  بنفسيِة  اإلحباِط، 
ساهرٍة  بخطٍة  عليها  نتغلُب  بل  واالرتجاِل،  واالتكاليِة  والتبعيِة 
المجتمع... خطٍة هجوميٍة ومصارعٍة  ُومحرِّكٍة إلمكانياِت  وراصدٍة 
لعوامٍل الضعٍف واالنحطاط والفناء.. خطٍة ُتفكُر برويٍة وتستشرُف 
المخاطَر والتحديات.. تراهُن على إرادِة الحياِة فينا وعلى ما يكُمُن 
في نفوِسنا من قوٍة مناقبيٍة ومن خلٍق وإبداع.. توقُظ النياَم وتخاطُب 
العقَل والوجدان.. تنفُخ في الشعِب روَح البطولِة والصراِع والمقاومِة 
وُتَنمِّي فيه روَح الوعي والمعرفِة العلميِة والثقافِة القوميِة الصحيحِة 
والثقافاِت  الفاسدِة  المبادئ  على  وَتْقِضي  الغشاواِت  تزيُل  التي 

الرجعيِة المسؤولِة عن الكوارِث القوميِة التي حلَّْت بنا. 
المقاومِة  خياَر  إال  لنا  خياَر  ال  الصهيونِي  المشروِع  مواجهِة  في 
والصموِد، خياَر الصراِع والبطولِة المؤمنِة دفاعاً عن الكرامِة القوميِة 
شام  انتصرت  الخياِر  هذا  بفضِل  القومي.  والحِق  القومِي  والوجوِد 
الدول  المدعومة من  اإلباء والصمود على كل قوى اإلرهاب والظالم 
إرادتها  كسر  ح��اول  ال��ذي  المعادي  المشروع  وعلى  المتغطرسة 
األعداء  جحافل  والتضحيات  البطولة  شام  واجهت  لقد  وتفتيتها. 
وألحقت  الحكيمة  وقيادتها  ونسورها  وبشعبها  البطل  بجيشها 

الهزيمة بهم.. 
زمَن  لبنان  في  البطلُة  المقاومُة  أنهْت  المقاومة  خيار  وبفضِل 
الهزائِم المتعاقبِة على أمِتنا وبدأْت زمناً جديداً هو زمُن االنتصاراِت 
المشهودة، زمُن المقاوميَن المؤمنيَن والشهداِء األبراِر الذين وبدعٍم 
الصهيونَي-  المشروَع  هزموا  الصامدِة  دمشَق  من  واحتضاٍن 
أح��الِم  كل  مسقطيَن  مهزوماً  االح��ت��الِل  جيَش  ودح��روا  األميركَي 

الصهاينِة ومشاريِعهم.   
فقط بالمشروع القومي الحاضن لقوى األمة والمعتمد على خيار 
الصهيوني  المشروع  نواجه  ان  نستطيع  أشكالها  بكل  المقاومة 
مشروعين:  بين  األمد  طويلة  معركة  إنها  عليه.  وننتصر  المعادي 
مشروع قومي طبيعي ومشروع عدواني إلغائي. معركة بين الحق 
القومي والباطل الصهيوني.. و«الحق القومي«، يقول زعيم األمة، »ال 
يكون حقاً في معترك األمم إال بمقدار ما يدعمه من قوة األمة. فالقوة 

هي القول الفصل في إثبات الحق القومي أو إنكاره«.
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»اليونيفيل« والر�شائل الم�شّفرة...
{ د. عصام الحسيني

فعل  إال  يوماً،  الدولية  العالقات  تكن  لم 
التنظيم  من  المقبول  وال��ح��ّد  ق��وى،  ت��وازن 
التنظيمية  ب��األط��ر  عنه  يعّبر  ال��ق��ان��ون��ي، 
العامة  الجمعية  وخاصة  المختلفة،  الدولية 

المتحدة. لألمم 
العمل  هو  القانوني،  التنظيم  هذا  وغاية 
على تأمين السلم واألمن الدوليين، كما نصت 

عليه مقدمة ميثاق األمم المتحدة.
الصراع  إط��ار  وضمن  الهدف،  نفس  وفي 
مجلس  قرارا  صدر  »اإلسرائيلي«،   - العربي 
آذار   19 تاريخ   ،426 ورقم   425 رقم  األمن 
عام 1978، وأنشئت »اليونيفيل« بموجبهما، 
للعمل في جنوب لبنان، إثر الحرب العدوانية 
قرار  ويتضّمن  الصهيوني،  العدو  شّنها  التي 

اإلنشاء التالي:
القوات اإلسرائيلية من  � تأكيد انسحاب   1

جنوب لبنان.
الدوليين. واألمن  السلم  إعادة   �  2

� مساعدة الحكومة اللبنانية، على بسط   3
المنطقة. الفعلية في  سلطتها 

وفي هذه القرارات نالحظ التالي:
السادس  الفصل  تحت  صدرت  أنها  أوالً: 

من الميثاق.
الدولية،  القوات  عمل  طبيعة  في  ثانياً: 
قوات حفظ سالم وليس صنع سالم، أّي أنها 

ليست قوات قتالية.
النتشارها  المحّدد  الجغرافي  الحّيز  ثالثا: 

في جنوب لبنان.
رابعاً: وهو األهّم، مراقبة انسحاب القوات 
هدف  وه��و  لبنان،  جنوب  من  اإلسرائيلية 

رئيسي.
آب   11 بتاريخ   1701 رقم  القرار  صدر  ثم 
على  الصهيوني  العدو  ع��دوان  إثر   ،2006

لبنان، ومن أهّم نقاطه:
1 – مراقبة وقف األعمال العدائية.

على  اللبناني  الجيش  انتشار  – مراقبة   2
انسحاب  مع  بالتزامن  األزرق،  الخط  طول 

»إسرائيل« من لبنان.
وبناء   – اللبنانية  الحكومة  مساعدة   –  3
ومعابرها،  حدودها  تأمين  في   - طلبها  على 

لمنع دخول أّي سالح دون موافقتها.
»اليونيفيل«،  من  بحرية  قوات  تقوم  وهنا 
الحكومة  م��ن  بطلب  ال��ب��ح��ري  ب��االن��ت��ش��ار 
عام  األول  تشرين  منذ  لمساعدتها،  اللبنانية 
لبعثة  نوعه  من  األول  االنتشار  وهو   ،2006

حفظ سالم تابعة لألمم المتحدة.
مضمون  يشبه  مضمونه،  في  القرار  وهذا 
من  الصلة،  ذات  السابقة  الدولية  القرارات 

حيث:
أنها قوات حفظ سالم وليست قوات صنع 
سالم، وأنها تملك حّيز انتشار جغرافي محّدد 
تحت  صدورها  حيث  ومن  لبنان،  جنوب  في 

الفصل السادس.
دعا   ،2017 تاريخ   2373 رقم  القرار  وفي 
ودائم  سريع  نشر  إلى  الدولي،  األمن  مجلس 
اللبنانية في جنوب لبنان،  المسلحة  للقوات 
إلى  إشارة  في  اللبنانية،  اإلقليمية  والمياه 
مسؤوليات  نقل  لمراحل  استراتيجية،  وضع 
البحرية  إل��ى  البحرية  »اليونيفيل«  ق��وة 

اللبنانية.
ويجّدد كّل سنة في شهر آب، وجود القوات 
وهي  لبنان،  جنوب  في  »اليونيفيل«  الدولية 
وتقوم  عديدة،  دول  من  جنوداً  تضّم  ق��وات 
ما  بتمويل  األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات 

يقارب الثلث من موازنتها المالية.
من  األميركي  الموقف  في  تغّير  الذي  فما 

»اليونيفيل« لهذا العام؟
بشكل  اللبنانية  الحكومة  تبلغت  لقد 

رسمي، من السفير الفرنسي في لبنان برونو 
مشفرة  أميركية  رس��ال��ة  ف��ح��وى  ف��وش��ي��ة، 

تقول:
الدولية  للقوة  التمديد  مع  تتعامل  لن  إنها 
نحو  على  الجديد،  االنتداب  في  الجنوب  في 

ما كان يحدث في السنوات المنصرمة.
المقصد  المشفرة،  الرسالة  وأوض��ح��ت 

األميركي ويدور حول النقاط التالية:
بحيث  »اليونيفيل«،  مهام  من  – تعديل   1
قوات  إلى  سالم  حفظ  قوات  من  تتحّول  أنها 

صنع سالم.
الجغرافي،  انتشارها  رقعة  توسيع   –  2
أّي  السورية،  اللبنانية  الحدود  ذلك  ليشمل 

الحدود الشرقية والشمالية.
األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات  ول��ّوح��ت 
حال  في  الدولية،  القوة  تمويل  منع  بإمكانية 

لم تنفذ مطالبها.
من الناحية القانونية:

القوة  وشكل  طبيعة  في  التعديل  يمكن  ال 
موافقة  دون  ل��ب��ن��ان،  ج��ن��وب  ف��ي  ال��دول��ي��ة 
نافذاً.  ليصبح  عليه  الدولي  األم��ن  مجلس 
الفصل  من  نقله  يستتبع  بالضرورة  وه��ذا 
لتغّير طبيعته  السابع،  الفصل  إلى  السادس 

الوظيفية.
وتمريره،  قبوله  في  استحالة  يوجد  وهنا 
يعني  مما  والصيني،  الروسي  الفيتو  لوجود 

حكماً سقوطه في مجلس األمن.
من الناحية السياسية:

األميركية  ل���إدارة  السياسية  األه���داف 
واضحة وأهّمها:

– منع وجود سالح المقاومة في جنوب   1
أفرادها  ومنازل  مراكزها  وإخضاع  لبنان، 

الدائم. للتفتيش 
سورية،  مع  المقاومة  طريق  قطع   –  2
وإخضاع  وعزلها،  اليها  اإلمداد  وصول  لمنع 
الحدود للمراقبة األمنية واالقتصادية، بحجة 
االقتصاد  دعم  في  والمساهمة  التهريب،  منع 
قانون  دخول  بعد  وخاصة  المنهك،  اللبناني 

قيصر مرحلة التنفيذ الفعلي.
حول  يدور  الذي  الداخلي،  الحديث  وكّل 
الشرعية،  غير  المعابر  على  التهريب  وقف 
المعابر  أّن  خاصة  الهدف،  ه��ذا  في  يصّب 

الخاصة بالمقاومة، خالية من التهريب.

الحكومة  على  والضغط  التهويل   –  3
الحدودي  الترسيم  ملف  إلنهاء  اللبنانية، 
البحري والبري، لمصلحة العدو الصهيوني، 
السياسة  ف��ي  ح��ي��وي  أم��ن��ي  مطلب  وه���و 

األميركية. الخارجية 
وسعيها  األميركية،  األهداف  وضوح  أمام 
اللبنانية،  الحكومة  على  والتأثير  للضغط 

كيف تواجه الدولة هذه الضغوطات؟
الجمهورية  رئي��س  فخامة  أوض��ح  لقد 
الخمس  الدول  لسفراء  عون،  ميشال  العماد 
وبالمم��ثل  األم���ن،  مجلس  ف��ي  األع��ض��اء 
يان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 
بوجوب  الرسمي،  لبنان  موقف  كوبيتش، 
دون  الدول��ية،  السالم  حفظ  لقوات  التمديد 
جغرافية  ف���ي  أو  مهامها،  في  تعديل  أّي 

انتشارها.
من  اللبناني،  ال��رس��م��ي  ال��م��وق��ف  ون��ّب��ه 
لليونيفيل،  المالية  الموازنة  خفض  خطورة 
عملها  مستوى  على  سلباً  يؤثر  ذل��ك  ألّن 

وأدائها.
ويقف إلى الجانب اللبناني، في حال طرح 
مهام  في  التعديل  مسألة  األميركي  الجانب 
األصدقاء  ال��دول  من  العديد  »اليونيفيل«، 
الداعمة له في مجلس األمن، وخاصة الدولة 

والصينية. الروسية 
وجود  قّدمه  لما  تاريخية،  مراجعة  وفي 
الجنوب  ف��ي  تأسيسه  منذ  »اليونيفيل« 

نسأل: اللبناني، 
1 – هل منع »اليونيفيل« العدو الصهيوني، 
 ،1996 عام  الغضب  عناقيد  عدوان  شن  من 
بحق  المجازر  أبشع  خاللها  ارتكب  والتي 

اإلنسانية، في مجزرة قانا األولى:
 18 بتاريخ  الصهيوني  العدو  قام  حيث 
قيادة  م��رك��ز  بقصف   1996 ع��ام  نيسان 
قرية  ف��ي  »اليونيفيل«  ل���  التابع  فيجي، 
لالحتماء،  المدنيين  إليه  هرب  أن  بعد  قانا، 
مئات  وجرح  استشهاد  في  القصف  وتسّبب 

اللبنانيين.
الدولي  األمن  مجلس  اجتمع  أثرها  وعلى 
لكن  ال��ع��دو،  ي��دي��ن  ق���رار  ع��ل��ى  للتصويت 
القرار  أجهضت  األميركية،  المتحدة  الواليات 

باستخدامها حق النقض الفيتو.
ال��ع��دو  »ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل«،  م��ن��ع  وه���ل   –  2

المنصوري،  مجزرة  ارتكابه  من  الصهيوني 
راح  وال��ت��ي   1996 ن��ي��س��ان   13 ب��ت��اري��خ 
من  والجرحى  الشهداء  من  العديد  ضحيتها 

اللبنانيين. المدنيين 
ال��ع��دو  »ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل«  م��ن��ع  -وه����ل   3
الصهيوني، من ارتكابه بتاريخ 30 تموز عام 
استشهد  والتي  الثانية،  قانا  لمجزرة   2006
المدنيين،  اللبنانيين  مئات  فيها،  وج��رح 
الدولية  الطوارئ  قوات  مقر  إلى  لجأوا  الذين 

هرباً من القصف اإلسرائيلي.
حصوله  في  »اليونيفيل«  نجح  وهل   –  4
األلغام  خرائط  على  الصهيوني،  العدو  من 
لبنان،  جنوب  في  نشرها  التي  األرض��ي��ة، 
قائماً،  زال  ما  احتالل  بمثابة  تعتبر  والتي 
واسعة  مساحات  من  اللبنانيين  بحرمان 
وخطراً  تهديداً  تعتبر  والتي  أراضيهم،  من 

دائمين.
لذلك:

في  ال��دول��ي،  القانوني  النظام  نجح  هل 
في  الدوليين،  واألم��ن  السلم  معالم  إرس��اء 

منطقة متفجرة في الشرق األوسط؟
القان��ونية  للمن���ظومة  يمكن  وك��ي��ف 
والحفاظ  الدولي  السلم  صنع  من  الدولية، 
من  ال��ك��ب��رى  ال����دول  تفلت  ظ��ل  ف��ي  ع��ل��ي��ه، 

خضوعها له؟
بحجب  ت��رج��ح،  ال��ت��وق��ع��ات  ك��ان��ت  وإذا 
ل�  تمويلها  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات 
الصحة  منظمة  مع  فعلت  كما  »اليونيفيل«، 
وصلت،  قد  المشفرة  الرسائل  فإّن  العالمية، 

وتتمحور:
األوسط،  الشرق  في  القائم  الصراع  حول 
وما صفقة القرن، و »قانون قيصر«، وإشكالية 
القاتمة،  صورها  من  صورة  إال  »اليونيفيل«، 
المحكمة  إعالن  مع  ظالمية،  ستشتّد  والتي 
أسماء  الحالي،  الشهر  م��ن   7 ف��ي  الدولية 
الرئيس  اغتيال  في  المفترضين  المشتركين 

رفيق الحريري.
إن��ه��ا ح��رب ال��ق��وى االس��ت��ع��م��اري��ة، على 
استراتيجيتها،  لتحقيق  الضعيفة،  القوى 
ومنعها  ال��ش��ع��وب،  ل��ث��روات  باستيالبها 

حقوقها.
في كّل هذا المشهد الرمادي، تأتي الرسائل، 

المشّفرة...!؟ باإلنكليزية 

و�صع غوا�صتين نووّيتين من م�صروع 885M Yasen-M   في اأحوا�ض �صركات بناء ال�صفن

الغّوا�شات الرو�شّية الجديدة تقلق اأميركا

اإيران ترّد على اعترا�ض طائرة مدنّية.. 

و�شواريخها تحّطم مج�ّشمًا لحاملة طائرات اأميركّية 

أشار إيغور سوبوتين في »نيزافيسيمايا غازيتا«، 
إلى أن إيران وجهت إنذاراً للواليات المتحدة األميركية 
بتعريض  أميركية  حربية  طائرات  قيام  خلفية  على 

ركاب طائرة ايرانية للخطر في األجواء السورية.
السنوية  التدريبات  »أجبرت  سوبوتين:  وق��ال 
التي يجريها الحرس الثوري في مضيق هرمز، حيث 
تم إطالق النار على مجسم لحاملة طائرات أميركية، 
القوات  األميركية على وضع  المسلحة  القوات  قيادة 
واإلم���ارات  قطر  في  قواعدها  في  تأهب،  حالة  في 
يرون  فال  الخبراء  مجتمع  في  أما  المتحدة.  العربية 
اإليراني  الثوري  الحرس  إجراء  في  عادي  غير  شيئاً 
ففي  هرمز.  مضيق  في  األعظم«  »الرسول  مناورات 
ليامين،  ي��وري  العسكري  الخبير  قال  الصدد،  هذا 
ذاتها في  »المناورات بحد  ل�«نيزافيسيمايا غازيتا«: 
هذه المنطقة تجرى بانتظام. فهي، من جهة، جزء ال 
أخرى،  ناحية  ومن  العسكري؛  التدريب  من  منه  بد 
تحذير للخصوم المحتملين في حالة تصاعد الموقف. 

البالستية  الصواريخ  إطالق  اعتبار  يمكن  ذلك،  ومع 
التي سقطت في الخليج بالقرب من القواعد األميركية 
التدريب  خالل  المتحدة  العربية  واإلم��ارات  قطر  في 
اإليرانية  الركاب  طائرة  حادث  على  ال��رّد  من  نوعاً 

األخير«.
26 تموز، قامت مقاتلتان  أنه في  المقالة  وأوردت 
ركاب  طائرة  من  خطير  بشكل  باالقتراب  أميركيتان 
تابعة لشركة ماهان اإليرانية. ووفقاً لبعض التقارير، 
حلقت المقاتلتان في غضون ست دقائق على مقربة 
القيادة  أن  إلى  ليامين  ويشير  الطائرة.  من  خطيرة 
وأنه  عالية.  بحساسّية  الخبر  هذا  تلقت  اإليرانية 
»في إيران، اعتبروا حادثة اعتراض طائرتي إف 15- 
أميركيتين، في سماء سورية، طائرة الركاب اإليرانية 
التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية عنصراً 
جديداً للضغط والترهيب من الواليات المتحدة. وقد 
وصف الرئيس االيراني حسن روحاني ذلك باإلرهاب 

الجوي«.

ال��غ��واص��ات ال��روس��ّي��ة ال��ج��دي��دة وك��ذل��ك 
منظومة الصواريخ التي تحملها تشكل »مشكلة 
حد  على  األميركية  المتحدة  للواليات  خطيرة« 
فان  غلين  األميركية،  الجوية  القوات  قائد  قول 
خوداريونوك،  ميخائيل  أورده  والذي  هيورك، 
اعتبر  وقد  رو«  »غازيتا  في  نشرها  مقالة  في 
السريع  بالتطور  يرتبط  الخارج  في  القلق  أن 
صناعة  شركات  وابتكارات  الروسي  لألسطول 

الروسية. السفن 
وقت  منذ  مقاله:  ف��ي  خ��وداري��ون��وك  يقول 
الروسية  البحرية  القوات  تسلمت  بعيد،  غير 
Caliber-« المتكاملة  الصواريخ  منظومة 

فوق  البحرية  األهداف  لتدمير  المصممة   ،»PL
لنائب  ووفقاً  األرضية.  واألهداف  وتحته  الماء 
والتقنيات  االستراتيجيات  تحليل  مركز  مدير 

تجهيز  »يمكن  ماكيينكو،  قسطنطين  روسيا  في 
بهذه  مناسبة  طوربيدات  ذات  غواصات  أي 

الصاروخية. المنظومة« 
إلى  بنجاح  األم��ور  وصلت  حالياً،  يتابع: 
نهاياتها في العمل على إنشاء منظومات أسلحة 
مجهز  ال��م��اء  تحت  مجمع  للبحرية:  حديثة 
بطوربيدات بوسيدون المسيرة من دون طواقم 
الصوتية.  فرط  تسيركون  صواريخ  ومنظومة 
أحدث  أن  األميركية  اإلعالم  وسائل  كتبت  وقد 
»خاباروفسك«،  نوع  من  الروسية  الغواصات 
تحت  المسير  »بوسيدون«  بطوربيد  والمجّهزة 
الماء، يمكن أن تحدث ثورة في تكتيكات الحرب 

في البحر. 
واضحة  الروسّية  النجاحات  أّن  إلى  ولفت 
في صنع أسلحة واعدة للبحرية الروسية، وأنه 

نوويتين  غواصتين  وضع  تم  تموز،   20 ال�  في 
885M Yasen-M   في أحواض  من مشروع 
بطبيعة  وهذا  الروسية.  السفن  بناء  شركات 
وانطالقاً  المحتملين.  الخصوم  يقلق  الحال، 
»عدواني  لتوسيع  البنتاغون  يخطط  ذلك،  من 
للغاية« عبر سعيه إلنتاج أسلحة فرط صوتية 

هذا العام.
عن  ن��ق��الً  مقالته  خ��وداري��ون��وك  واخ��ت��ت��م 
ماكيينكو: »شركات بناء السفن الروسية بذلت 
ضجيج  مستوى  من  للحد  كبيراً  جهوداً  مؤخراً 
الرئيسية  المؤشرات  أح��د  وه��ذا  الغواصات، 
للغواصات.  القتالي  االستخ���دام  لفعالية 
رائعة.  نتائج  تح��قيق  تم  الصدد،  ه��ذا  وف��ي 
روسيا  خصوم  يقلق  أن  ينبغي  سبق،  ما  كل 

المحتملين«.
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إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

مفوضاً  بصفته  اسالمبولي  محمد  طلب 
الرحيم  عبد  ملكية  ع��ن  ضائع  ب��دل  سند 

محمد صافي بالعقار 102 القطين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب عبد الرحمن أحمد الغوراني بصفته 
الوارث  الغوراني  مصطفى  أحمد  ورثة  احد 
الوارث  الغوراني  عبدالله  العزيز  عبد  من 
اإلرث  حصر  بموجب  الغوراني  عبدالله  من 
 197 للعقارات  ضائع  ب��دل  سندات  طلب 

و198 و199 الشيخ زناد.
للمعترض 15 يوم للمراجعة.

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

بدل  سند  يونس  أسعد  حسان  طلب 
ضائع للعقار 103 و4 و17 و93 بدنايل.

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب موريس داود الشويفاتي سند بدل 
ضائع للعقار 13 بال.

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد أحمد الشيخ لموكله جوزيف 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سندي  عقل  انطوان 
2770 من منطقة  للقسمين 4 و5 من العقار 

المزرعة.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طلب جان الياس تابت بوكالته عن نزيه 
حنا تابت سند ملكية بدل ضائع عن حصته 

في العقار 82 الرميله
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

عن  بوكالته  حسن  توفيق  جمال  طلب 
ضائع  بدل  ملكية  سند  اده��م  فائق  عفاف 

للقسم A 4  من العقار 1079 الناعمة
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لموكله  كوثراني  محمود  حسين  طلب 
ضائع  بدل  سند  حطيط  الحسين  عبد  نمر 

للعقار 876 بابلية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بصفته  صليبا  يوسف  ان��ط��وان  طلب 
مفّوض عن البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل 
 543 للعقارين  ضائع  بدل  تأمين  شهادة 

و561 القرية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بوكالتها  شهاب  وداد  المحامية  طلبت 
عن بسمه أحمد بسام البزري لمورثها أحمد 
البزري سند بدل ضائع  الرحمن  بسام عبد 

للعقار 25/1301 وسطاني.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بوكالته  قرقماز  حسين  المحامي  طلب 
علي  لمورثها  ح��وي��ال  حسين  زي��ن��ب  ع��ن 
 621 للعقار  ضائع  بدل  سند  حويله  محمد 

سكسكية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلبت سالم سعيد بوكالتها عن حسين 
الحسن  عبد  لموكله  موّنس  الرسول  عبد 
حسين موّنس سندات بدل ضائع للعقارين 

463 و472 الحلوسية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب عبدالله أديب لموكله حسين رضا 
جشي سند بدل ضائع للعقار 343 دبعال.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  خليل  أحمد  جهاد  طلب 
محمد  لموكليه  مستوكردي  علي  مصطفى 
وكمال علي كردي سندات بدل ضائع للعقار 

العباسية.  16/2821
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب هادي دخيل عجمي لمورثه دخيل 
حبيب عجمي وبصفته مشتري من نعمات 
للعقار  ضائع  بدل  سندات  عجمي  حبيب 

العباسية.  1610
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  غنيمة  ميشال  بشارة  طلب 
طالل عبد الكريم بيضون لموكله حسن عبد 
للعقار  ضائع  بدل  سندات  بيضون  الكريم 

194-201-203 و206 محيليب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

الوطني،  نـــواب كــركــوك عــن االتــحــاد  وّجـــه 
واقليم  ـــثـــالث  ال لـــلـــرئـــاســـات  ـــة  رســـال أمـــــس، 
كردستان واالمم المتحدة، فيما أشاروا الى ان 
كركوك لن تبقى تحت السيطرة اذا ما استمرت 

دعم سياسة التغيير والتعريب.
االتحاد  كــتــلــة  عــن  الــمــحــافــظــة  نـــواب  وقـــال 
الــوطــنــي الــنــيــابــيــة فــي بــيــان مــشــتــرك، »الــى 
إقليم  ورئاسات  االتحادية  الثالث  الرئاسات 
الوقت  ففي  المتحدة،  األمم  وممثل  كردستان 
و  كــركــوك  فــي  المواطنون  فيه  ينشغل  الــذي 
تحاول  األضحى،  عيد  بإحياء  خورماتو  طوز 
في  الوافدة  العشائر  من  مجموعة  أخرى  مرة 
محاولة  في  كركوك  الى  األخرى  المحافظات 
والتي  الــزراعــيــة  األراضــــي  عــلــى  االســتــيــالء 
الى  والــشــرع  الــقــانــون  وفـــق  ملكيتها  تــعــود 

الكرد«.
لتنفيذ  مــحــاولــة  »هـــذه  ان  الــبــيــان  واضــــاف 
الديموغرافي  والــتــغــيــيــر  الــتــعــريــب  ســيــاســة 
كتكرار  الــمــنــاطــق  هـــذه  مـــن  الـــكـــرد  وإخــــــراج 
المقبور  النظام  يمارسه  كان  الذي  بسيناريو 
في  العسكرية  القوات  اقحام  البعض  ويحاول 
هذه  توطين  تسهيل  خالل  من  الممارسة  هذه 
المتمثلة  كــركــوك  إدارة  تقوم  فيما  العشائر، 
العشائر  هـــذه  بــتــشــجــيــع  وكـــالـــًة  بــمــحــافــظــهــا 
الى  رسمية  كتب  توجيه  طــريــق  عــن  العربية 
والتي  السياسة  هــذه  لتنفيذ  األمــنــيــة  الــقــوات 

رئيس  مطالباً  صالحياته«،  ضمن  من  ليست 
الوزراء »باعتباره أعلى سلطة تنفيذية بالتدخل 
الــمــوضــوع«، مــحــذراً من  الــفــوري لحسم هــذا 
»انــــدالع نـــزاع عــشــائــري عــلــى هــذه االراضـــي 
المجتمعي  الزراعية والتي تهدد األمن والسلم 
فــي هـــذه الــمــحــافــظــة، وكــذلــك تــوجــيــه محافظ 
التغيير  سياسة  عن  باالبتعاد  وكالة  كركوك 
صالحياته  مــن  ليست  والــتــي  الــديــمــوغــرافــي 
ما  جــراء  بحقه  القانونية  اإلجــــراءات  واتــخــاذ 
محافظة  مكونات  بين  الفتنة  زرع  من  به  يقوم 

كركوك«.
لن تبقى تحت  »الوضع في كركوك  ان  واكد 
السيطرة اذا ما استمرت ادارة كركوك وبعض 
سياسة  بــدعــمــهــم  الــســيــاســيــيــن  االشـــخـــاص 
تؤدي  والتي  والتعريب  الديموغرافي  التغيير 
الكاظمي  داعــيــاً  الــقــومــيــة«،  الــفــتــنــة  زرع  الـــى 
ال  مــا  حــصــول  دون  للحيلولة  »الــتــدخــل  الـــى 
هذه  وحــل  كــركــوك  محافظة  فــي  عقباه  ُيحمد 
المتعلقة  والقوانين  الدستور  حسب  المشاكل 

بالموضوع«.

نواب كركوك عن االتحاد الوطني يوّجهون ر�سالة للرئا�سات الثالث 

واإقليم كرد�ستان واالأمم المتحدة

حسن  السيد  الله  لحزب  العام  لألمين  إطاللة  عن  سمعوا  إن  ما  الذين 
نصرالله حتى بدأوا بالتكهنات حول ما سيقوله، والتداول بالفرضيات، 
لكن التحفظ والحذر سيطرا على التوقعات لجهة االعتقاد بأن الرد يبدو 
متأخراً وإال جاءت اإلطاللة بعد العملية لو كانت قريبة، بينما قال آخرون 
إن السيد نصرالله يتالعب بأعصاب قادة الكيان وجمهوره وهو يمسك 
على نقطة األلم ويشّد، ألنه واثق مما لديه ولو تأخر في الضربة وصوالً 
لبنانياً  بينما  النفسية؛  لحربه  الممكن  االستثمار  مــن  األقــصــى  للحد 
أن  نصرالله،  السيد  عنه  سيتحدث  ما  مضمون  عن  التوقعات  استبعدت 
يتطرق إلى ما سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستتلو 
قرارها يوم الجمعة، وأن يتناول في حديثه بمناسبة اإلنتصار في حرب 
الرد  وحتمية  إمكاناته،  وتعزيز  وتطوره  المقاومة  خيار   2006 تموز 
للميدان أن يقرر  على االعتداء الذي حاول تغيير قواعد االشتباك تاركاً 
دعم  تأكيد  لجهة  الحكومي  الوضع  لملف  يتطرق  وأن  والزمان،  المكان 
خاصاً  حيزاً  يمنح  وأن  بها،  والتمسك  وتماسكها  للحكومة  الله  حزب 
تفشي  مواجهة  في  الوقائية  بــاإلجــراءات  التقيّد  ضــرورة  على  للتركيز 

وباء كورونا الذي يسجل أرقاماً تصاعدية مقلقة.
المتقاعد شربل وهبة وزيراً  السفير  تعيين  الحكومي كان  الشأن  في 
للخارجية خلفاً للوزير المستقيل ناصيف حتي، رسالة واضحة للداخل 
وأن  يتوقف،  لن  الحكومي  القطار  بأن  المترددين،  وللوزراء  والخارج، 
مساره لن يتأثر بمن يغادر القطار، وأن الركاب قد يتغيرون لكن القطار 
يواصل السير، وفقاً لما قاله مصدر حكومي تعليقاً على القبول السريع 
تعليقاُ  مضيفاً  ساعات،  ست  من  بأقل  له  خلف  وتعيين  حتي  الستقالة 
على  مؤشرات  ال  بــأن  حتي،  بعد  آخرين  وزراء  استقالة  فرضية  على 
مختلفاً.  أخرى  استقالة  أي  مع  التعامل  يكون  فلن  حصل  لو  لكن  ذلك، 
وهذا  االستقاالت.  له  الترويج  تريد  الــذي  الوحيد  البديل  هو  فالفراغ 
المسؤولية  يتحملون  ومن  مسؤولية،  عدم  عن  ينم  وطنياً،  خطير  أمر 
البلد  تــرك  وعــدم  الــخــطــورة،  هــذه  إلدراكــهــم  وفــقــاً  بالتصرف  معنيون 

يسقط في الفراغ والفوضى.
التزم  الحكومة  تأليف  ومنذ  حتي  الوزير  فإن  »البناء«  معلومات  وبحسب 
رئيس  لكن  الخارجية،  القضايا  في  والحكومة  الجمهورية  رئيس  بسياسة 
جولته  بعد  حتي  موقف  في  تغيير  بمالحظة  ب��دأوا  ال��وزراء  وبعض  الحكومة 
االوروبية الشهر الماضي، ال سيما الى فرنسا والفاتيكان وبدأ بإطالق مواقف في 
برنامجها  تحقيق  في  فشلها  عن  ويتحدث  الحكومة  سياسة  ضد  الضيقة  دوائره 
عن  وصمته  األوروبي  األميركي  المحور  الى  الواضح  انحيازه  وبدا  اإلصالحي 
موضوع المقاومة بشكل يعّبر عن اعتراض على عملها ودورها، ما أثار امتعاض 
لبنان  الى  الفرنسي  الخارجية  وزير  زيارة  وبعد  والحكومة.  الجمهورية  رئيسي 
استثناه رئيس الحكومة عن االجتماع المركزي الذي عقده في السرايا الحكومية 
فكانت  البعير  ظهر  قصمت  التي  القشة  أما  واالقتصاد.  المالية  وزيرا  وحضره 
مقابلته األخيرة على قناة أم تي في ومواقفه الغامضة والملتبسة التي أعلنها من 
سورية والمقاومة. علماً انه وبحسب ما علمت »البناء« فإن حتي كان من الوزراء 
القريب أي منذ مدة  الماضي  الحكومة وانتقدوا »الثورة« حتى  الذين دافعوا عن 
شهر ونصف، حيث أكد في أكثر من مجلس خاص بأن ال بديل عن الحكومة وإن 
جاءت حكومة أخرى فلن تستطيع اإلنجاز أكثر من الحكومة الحالية التي ورثت 
تحميلها  يمكن  ال  وبالتالي  الماضية،  والحكومات  العهود  ومصاعب  مصائب 
بوسعها  ما  تعمل  الحكومة  أن  على  آنذاك  وشّدد  المتراكمة،  االزمات  مسؤولية 
والصعوبات  والعراقيل  التعقيدات  لكن  اإلصالحات  لتحقيق  طاقتها  وبكل 
المتمثلة  الصحية  األوضاع  جانب  الى  ذلك،  أمام  عقبة  وتقف  معروفة  الداخلية 
الحصول  إمكانية  وأّخر  الخارج  عن  االنعزال  وفي  األزمة  في  زاد  الذي  بكورونا 
على المساعدات. فما الذي غير موقف حتي بهذه المدة القصيرة؟! ولماذا اختار 
باالستقالة  التلويح  خيار  من  بدالً  والمفاجئة  الفورية  االستقالة  خيار  حتي 

للضغط على الحكومة لإلسراع باإلصالحات!
ووضعت مصادر مطلعة ل�»البناء« استقالة حتي في اطار المحاوالت االميركية 
الفرنسيين  متهمة  إسقاطها،  على  والعمل  الحكومة  على  للتشويش  المستمرة 
وبحسب  األميركيين.  وإم��الءات  لرغبة  تنفيذاً  لبنان  على  ضغوط  بممارسة 
المصادر كانت الخطة االستثمار السياسي في استقالة حتي ورهاناً على تحويل 
الوطني  التيار  ورئيس  والحكومة  الجمهورية  رئيسي  بين  خالف  الى  القضية 
استقاالتهم  اللحظة  هذه  في  آخرون  وزراء  فيعلن  البديل  اسم  تعيين  على  الحر 
أيضاً بسبب عدم إنتاجية الحكومة ما يدفع برئيس الحكومة لالستقالة أو يعلن 
معلومات  سرت  السياق  هذا  وفي  التيار.  من  المقربين  الوزراء  استقالة  باسيل 
في  مقابل  حديث  وجرى  استقاالتهم  لتقديم  ال��وزراء  بعض  استعداد  عن  أمس 
إلقالة  استباقية  لخطة  والحكومة  الجمهورية  رئيسي  لدى  اتجاه  عن  الكواليس 

5 وزراء لعرقلتهم خطة اإلصالح الحكومية.
إال أن مبادرة رئيسي الجمهورية والحكومة الى إجراء مشاورات واالتفاق على 
تعيين بديل عن حتي بمدة زمنية ال تتعدى ال�6 ساعات كانت ضربة معلم على 
ما  بحسب  األميركية،  الدوائر  بعض  وصفتها  كما  والفرنسيين  األميركيين  رأس 

علمت »البناء«.  
النيابية  االغلبية  قوى  عند  اتجاه  ال  »أن  ل�»البناء«  آذار   8 في  مصادر  وأكدت 
رئيس  من  المؤلف  للحكومة  الحامي  الحزام  مربع  إن  بل  الحكومة  اقالة  الى 
الجمهورية والتيار الوطني الحر وثنائي أمل وحزب الله مازال متماسكاً ومتمسكاً 
االميركي  المشروع  ألن  بالحكومة،  باإلطاحة  للبلد  مصلحة  وال  الحكومة  ببقاء 
ونظام  دولة  من  تبقى  ما  على  يقضي  وهذا  الفراغ  لتعميم  الحكومة  إسقاط  يريد 
وتماسك داخلي وقدرة مالّية واقتصادّية على الصمود، وبالتالي يسرع باالنهيار 

االقتصادي والمالي ويهدد السلم االهلي واالستقرار االمني الداخلي«.
وقعا  دياب  حسان  الحكومة  ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  وكان 
ومرسوم  حتي  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  استقالة  قبول  مرسوم 

تعيين السفير شربل وهبة وزيًرا مكانه.
تمر  والدولة  بلدنا  »لبنان  أن  إلى  في«  تي  لل�«او  حديٍث  في  وهبي  وأش��ار 
تعمل  ان  الحكومة  »على  أن  وأكد  منها«،  للخروج  نسعى  أن  وعلينا  بصعوبة 
ولبنان عليه ان يسعى لفك االزمة بالتواصل مع الجميع«. وقال: »ال ارى ان هناك 

حصاراً بل صعوبات ولدينا حضور فاعل في العالم ينبغي االستناد اليه«.
وشدد على أنه »يجب علينا ان نبادر باإلصالحات ووزير خارجية الكويت اكد 
الخارجية  وزير  »أبلغني  وأضاف:  وقالباً«،  قلباً  جانبنا  الى  الكويت  وقوف  لي 

الكويتية انه سيوجه لي دعوة لزيارة«، واعتبر أن »الزيارات تأتي لتحقيق هدف 
ونحن وسورية بلدان جاران واألمر يكون بناء على توافق مجلس الوزراء، وعلينا 
التعاون بموضوع النازحين الموجود بيد وزارة الشؤون االجتماعية، واذا احتاج 
األمر التنسيق لن نتأخر«، وتابع: »أحترم المملكة العربية السعودية وكل الدول 
الحكومة  »رئيس  أن  وهبة  ورأى  تتاح«.  فرصة  أول  في  المملكة  وازور  العربية 
ليس  والتهميش  حجمه  الكالم  إعطاء  ويجب  فرنسا  مع  يخطئ  لم  دياب  حسان 

من أسلوب عملي«.
وأصدر  دياب  للرئيس  استقالته  وقّدم  أمس،  صباح  السراي  زار  حتي  وكان 
والمغتربين  للخارجية  كوزير  مهامي  من  االستقالة  »ق��ررت  فيه:  قال  بياناً 
العديد  في  النظر  وإعادة  التوفيق  الدولة  إدارة  على  وللقيمين  للحكومة  متمنياً 
على  االول��وي��ة  والوطن  المواطن  إي��الء  أج��ل  من  والممارسات  السياسات  من 
هذه  في  شاركت  والخصوصيات....  واالنقسامات  والتباينات  االعتبارات  كافة 
بلدي  في  فوجدت  لبنان،  اسمه  واحد  عمل  رب  عند  العمل  منطلق  من  الحكومة 
اللبناني  الشعب  مصلحة  حول  يجتمعوا  لم  إن  متناقضة،  ومصالح  عمل  أرباب 

وإنقاذه، فإن المركب ال سمح الله سيغرق بالجميع«.
الفلك  في  ت��دور  سياسية  قيادات  انبرت  حتى  استقالته  حتي  أعلن  أن  وما 
القوات  رئيس  فقال  األسبق،  الخارجية  بوزير  المديح  وكيل  للترحيب  األميركي 
سمير جعجع »إن شهادة حتي هي بألف شهادة كونها أتت بعد ممارسة عملية 
6 أشهر ومن دون أي مصلحة سياسية«، مضيفاً: لن يستقيم  استمرت ألكثر من 
وحلفاءهما  الحر«  الوطني  و»التيار  الله«  »حزب  أن  طالما  لبنان  في  الوضع 
هاجم  قد  كان  أي��ام  وقبل  جعجع  أن  إال  لبنان«،  في  السلطة  برقاب  يمسكون 

الحكومة وجميع وزرائها وأنهم فشلوا في كل شيء! 
وفيما أبدت مصادر التيار الوطني الحر استغرابها من خطوة حتي، غرد نائب 
رئيس التيار لشؤون الشباب منصور فاضل على »تويتر« مخاطباً حتي من دون 
اما  فمشكلة،  والتحديات  الضغوطات  حجم  تعلم  ال  كنت  »اذا  بالقول:  يسّميه  أن 
اذا كنت تعلم واستقلت فالمشكلة اكبر ...انا من المؤمنين الدائمين بضرورة إدارة 
البالد من قبل أشخاص عصاميين مناضلين وأشداء. عسانا مع تجربة ناصيف 
والسياسيين  التقليديين  السياسيين  بين  الفرق  ونتعلم  جميعاً  نتعظ  حتي 

المكافحين«.
االستقالة  بين  ترابط  الى  تؤشر  حتي  استقالة  على  فرنسي  تعليق  أول  وفي 
والموقف األميركي من الحكومة بعد زيارة وزير خارجيتها االخيرة الى بيروت، 
Gwendal ROUILLARD على »تويتر: واصفاً حتي  كتب النائب الفرنسي 
بأّنه »رجل دولة«. ونّوه بأنه »كان في السلطة من أجل أن َيخُدم، وليس العكس، 
والعالقات  الضرورية،  اإلصالحات  السيادة،  اإليجابي،  بالحياد  متمّسكاً  وكان 

العميقة مع فرنسا«.
»تويتر«:  عبر  كوبيتش  يان  لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  وكتب 
تلك  تسهم  فهل  ذاتها  بحد  رسالة  حّتي  ناصيف  الخارجية  وزير  استقالة  »تعد 

الصرخة التي تنبع من إحباط عميق في وضع لبنان على سكة اإلصالح«.
وعكست أجواء السراي الحكومي امتعاضاً من استقالة حتي، معتبرة أنها من 
دون مبرر وتأتي في سياق سلسلة أحداث وضغوط دولية على لبنان وأوضاع 
والضغوط  االستقالة  بين  رابطة  خطيرة،  وصحية  ومعيشية  ومالية  اقتصادية 
الخارجية على لبنان وزيارة وزير خارجية فرنسا الى بيروت والموقف الفرنسي 
الى  لودريان  وجهه  الذي  التأنيب  امام  الحكومة  رئيس  صالبة  على  المعترض 
ورئيسها  الحكومة  أن  الى  األج��واء  وتشير  موفقاً.  يكن  لم  بأسلوب  الحكومة 
سياسية  جهات  خلفها  تقف  مسبوقة  غير  واعالمية  سياسية  لحملة  يتعرضان 
أعمالها  في  مستمرة  »الحكومة  أن  على  مشددة  والخارج.  الداخل  في  ومالية 
والرئيس دياب سيواصل تحمل مسؤولياته الوطنية بكل عزم وصبر حتى إنقاذ 

لبنان وإيصاله الى بر األمان«.
غٍد  يوم  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  يطل  ذلك  غضون  في 
ال  الداخلية  األوضاع  خاللها  يتناول  كلمة  في  مساء  والنصف  الثامنة  األربعاء 
والظروف  االميركية  والضغوط  الخارجي  والتدخل  الحكومة  موضوع  سيما 
كما  لبنان.  في  كبير  بشكل  كورونا  وب��اء  انتشار  مع  والصحية  المعيشية 
خطابه  يخصص  فيما  باإلقليم،  عالقة  لها  التي  الداخلية  الملفات  الى  سيتطرق 
المنطقة.  في  االستراتيجية  الملفات  الى  آب   14 في  تموز  انتصار  ذكرى  في 
المحكمة  قرار  ملف  الى  »البناء«  معلومات  بحسب  نصرالله  السيد  يتطرق  ولن 
الحريري.  رفيق  الرئيس  اغتيال  قضية  في  المقبل  آب   7 في  المرتقب  الدولية 
بالمحكمة  معني  غير  الله  حزب  أن  الى  الصدد  هذا  في  »البناء«  مصادر  وتشير 
الداخلية  الساحة  في  مذهبي  توتر  الى  القرار  يؤدي  أن  مستبعدة  بقرارها،  وال 
تعد  ولم  مسّيسة  أنها  وظهر  سنوات  منذ  مصداقيتها  فقدت  المحكمة  لكون 
أن  للمحكمة  سبق  أنه  خصوصاً  عدة،  دول  ثقة  حتى  وال  اللبنانيين  ثقة  محل 
أي  تظهر  ولم  الله  حزب  من  افراد  الى  االتهام  ووجهت  الظني  قرارها  أصدرت 
بوارد  ليس  الحريري  سعد  »الرئيس  أن  »البناء«  وعلمت  لبنان،  في  تداعيات 
بيت  بين  تنسيقية  واتصاالت  تواصل  يحصل  بل  المحكمة  قرار  بعد  التصعيد 
الوسط والضاحية في اطار حصار تداعيات اي حدث يؤدي الى توتير الساحة 
مصادر  وتحدثت  والتيار«.  الحزب  بين  النزاع  ربط  اطار  في  وذلك  االسالمية 
طرابلس  في  تحديداً  الشمال  مناطق  بعض  في  أمنية  تحركات  عن  »البناء« 
للقوى  استهداف  او  اغتيال  كعمليات  المدينة  في  أمنية  أحداث  من  متخوفة 
من  مستفيدة  المنطقة  في  التركي  التمدد  اطار  في  اللبناني  والجيش  األمنية 
القوى  أن  أكدت  المصادر  لكن  األمني،  التساهل  وبعض  السياسي  االنقسام 
األمنية والجيش يقومان بدورهما في رصد وتعقب أي خاليا إرهابية تعمل في 

المدنية«.
وكان المبنى »ب« في سجن رومية شهد مساء أمس، حالة من التوتر بعد أن 
عمد السجناء إلى االنتفاض وسط صيحات التكبير، وُسمع صوت إطالق نار من 

قبل قوة مكافحة الشغب، وُسجلت حاالت من الهلع واإلغماء بين المساجين.
جبران  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  يطل  المحكمة  قرار  إعالن  مع  وتزامناً 
وأبعادها،  المناسبة  عن  متحدًثا  آب   7 ذكرى  في  التلفزيون  محطات  عبر  باسيل 
وعن التطورات السياسية في لبنان، موجًها كالمه للبنانيين عموماً وللمنتسبين 

الى »التيار الوطني الحر« بصورة خاصة.
العامة  أعلنت وزارة الصحة  اذ  الملف الصحي عن واجهة االهتمام،  ولم يغب 
تسجيل 177 اصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حاالت وفاة. وأشارت المعلومات 
بالتشدد  الحكومة  لرئاسة  توصية  سترفع  كورونا  ملف  متابعة  »لجنة  أن  الى 
بتطبيق اإلجراءات الوقائية بما في ذلك المطار على أن تتضمن اإلجراءات فرض 
الحكومة  لرئاسة  ويبقى  آب  و10  آب   6 بين  البلد  إقفال  فترة  خالل  تجول  منع 

اتخاذ القرار النهائي«.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في السرايا الحكومية. 

وسجل امس، تحليق طائرة استطالع إسرائيلية من دون طيار من نوع »ام.ك« 
فوق نهر الليطاني ويحمر والشقيف وزوطر الشرقية والغربية والنبطية.

باألمس، فجوهر  اكتشفه حتّي  ما  أو غداً  اليوم  آخرين يكتشفون فجأة  بعيداً وجود وزراء  وليس 
القضية هو أن فترة السماح قد انتهت، والحكومة قد اكتشفت مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية 
جان إيف لودريان، أن رهان فيلتمان – لومير قد سقط، وأن السياسة األميركيّة صارت أوروبية 
خليجية، ومضمونها أن ال أموال للبنان ال من صندوق النقد وال من سيدر وال من بعض الراغبين، 
تحصيل  تستهدف  والتي  واشنطن،  تقودها  التي  الله  حزب  مع  المواجهة  مستقبل  سياق  خارج 
مكاسب لحساب أمن كيان االحتالل، عنوانها انسحاب الحزب من سورية وتسهيله قبول الحكومة 
بخط »هوف« لترسيم الحدود البحرية، ولذلك سيتبلّغ الوزراء »المستقلون« تباعاً أن عليهم مغادرة 
عن  االستقالل  هو  الحياد،  كما  االستقالل  فمضمون  استقالليتهم،  عن  تعبيراً  الحكومي،  المركب 

حزب الله والحياد عن خياراته.
العملية  على  المقاومة  رد  بانتظار  مفصلية  بلحظة  الله  وحزب  واشنطن  بين  المواجهة  تمر   -
التي أدت الستشهاد أحد مجاهديها قرب مطار دمشق، والواضح أن الحراك األميركي في الفترة 
المشّفرة ستستعمل على مدار  الضغط والرسائل  أوراق  الرد سيكون محموماً، وأن  الفاصلة عن 
الساعة، وبمعزل عن تقييم األشخاص، سنشهد كثيراً من اللزوجة السياسية تعلن انتقال الحكومة 
من حكومة مستقلين حيادية إلى حكومة صمود ومواجهة، تعرف وتعترف بأنها في قلب مواجهة 
المغادرون،  سيُبديها  التي  المالحظات  كانت  أياً  فيها،  للحياد  وال  عنها  لالستقالل  مكان  ال  كبرى 

والتي قد تحاكي بعض الوقائع الصحيحة، لكن بهدف تبرير المواقف الخاطئة.

التعليق ال�سيا�سي

كورونا ثم كورونا 
الشهيدة زينب حيدر على خط المواجهة مع كورونا تنضم إلى الئحة الشرف والتضحية 
وبصورة  الطبي  الجهاز  في  العاملين  لكل  الواجبة  التحية  لكن  وبلدها،  شعبها  عن  دفاعاً 
أنها  ليكتشفوا  متأخرين  اللبنانيون  استفاق  التي  الحكومية،  المستشفيات  في  خاصة 
التحدث  من  تعفي  ال  مشابهة،  مخاطر  مواجهة  في  يملكونها  التي  الذهبية  التأمين  بوليصة 

كورونا. مواجهة  في  والرسمي  الحكومي  التعثر  تجاه  ومسؤولية  بصراحة 
ذلك  بدا  وقد  والتهاون،  باالستهتار  الحكوميّة  الخطة  وقعت  الخطر  عن  الحديث  كل  رغم 
واإلقفال  الحجر  من  االستثناءات  بدأت  عندما  الوباء  لتفشي  األخير  التفاقم  قبل  بوضوح 
الخطة  جــاءت  يتفاقم  التفشي  بدأ  وعندما  يتعّمم،  شروطه  تطبيق  في  والتهاون  تتكاثر، 
تعبر  ال  ضيقة  بحسابات  استثناءات  لتمرير  محاولة  هناك  وكأن  مبتورة،  لإلقفال  بالعودة 

الرسمي. للحديث  يجري تضمينه  الذي  بالمقدار  الخطر  إدراك حجم  عن 
لعودة  الــبــاب  فتح  مبدأ  على  متحفظة  الــبــدايــات  فــي  كانت  الحكومة  بــأن  التذكير  علينا 
ألسبوعين  المطار  إقــفــال  ترفض  الــيــوم  بها  وإذ  التفشي  مــن  القلق  بــاب  مــن  المغتربين، 
أسباب  في  األكبر  النصيب  صاحبة  أنها  المسؤولون  يعرف  شــروط  ضمن  مفتوح  وهــو 

التفشي.
يتراجع  كورونا  ملف  غير  في  نجاحات  على  الحكومي  الرهان  بــأن  التذكير  علينا  كما 
على  السيطرة  في  النجاح  وأن  أوروبي،  أو  عربي  تمويل  على  الحصول  فرص  تراجع  مع 
الحكومي  األداء  وعلى  الدقة  شديدة  مرحلة  في  ونحن  للحكومة،  إنــجــازاً  يكفي  كورونا 
المضيق  عبرنا  قــد  نكون  أو  كــارثــة  إلــى  الــعــام  نهاية  مــع  ننتهي  أن  بين  مصيرنا  يتوقف 

األمان.  نحو  الخطير 

نيجيرفان  العراق  كردستان  إقليم  رئيس  قال 
مرتع  إلى  تحولت  سنجار  إن  أمس،  البرزاني، 
بتنفيذ  المنهمكين  الــالقــانــونــيــيــن  للمسلحين 
جراح  عــلــى  السياسية  وبــرامــجــهــم  أجــنــداتــهــم 

اإليزيديين. وآالم 
ـــذكـــرى الــســادســة  ــــد خــــالل كــلــمــة فـــي ال وأك
ومناطق  »ســنــجــار  أن  اإلزيـــديـــيـــن،  »إلبــــــادة« 
بعد  إعمارها  إعادة  تجر  لم  األخرى  اإليزيديين 
االستقرار  لعودة  المناسبة  األرضية  تهيأ  ولم 

إليها«. الحياة  وعودة 
في  سيستمر  كردستان  »إقليم  أن  وأضــاف، 
وإعادة  االستقرار  توفير  أجل  من  جهوده  بذل 
محافظة،  إلى  وتحويله  سنجار  وإعمار  األمان 
العراقية  االتــحــاديــة  الحكومة  مــع  وسيتعاون 
األهداف«. هذه  لتحقيق  نينوى  محافظة  وإدارة 

العام  العراق  كردستان  إقليم  برلمان  وقــّرر 
الماضي تحديد الثالث من أغسطس من كل عام 

اإليزيديين«. »إبادة  الستذكار  سنوياً  يوماً 

البرزاني في ذكرى »اإبادة« االإيزيدّيين:

�سنجار تحّولت اإلى مرتع للم�سلحين الالقانونّيين
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في المنطقة، واإلعالن عن أّن ما يحدث وما تتعّرض 
أو  صغيراً  وليس  وش��ام��ل،  كبير  »إس��رائ��ي��ل«  ل��ه 
الصهيوني،  الدفاع  وزير  أثره  في  وتحرك  محدوداً. 
الحكومة  واتخذت  ف��وراً،  الشاملة  بالتعبئة  وأم��ر 
أّن  أّي  الطارئة.  األم��ور  ه��ذه  لمواجهة  جاهزيتها 
للتعبئة  واندفع  فرائسه،  ارتعدت  الصهيوني  العدو 
مسبوق.  غير  خوف  وسط  للمواجهة  واالستعداد 
الحكومة  تخّبط  نتيجة  اإلعالم،  على  ذلك  وانعكس 
الصهيونية، ولذلك صدرت أخبار متتالية ومتناقضة 
ميركافا  استهداف  تضمن  األخبار  هذه  وأول  عدة. 
تسلل  عملية  وإحباط  كورنيت،  بصاروخ  إسرائيلية 
من لبنان، والخبر الثاني تضّمن، نفياً لضرب أي آلية 
المتسللة،  المجموعة  عناصر  قتل  وإعالن  عسكرية 
إلى  المجموعة عادت  أّن  الثالث،  الخبر  بينما تضّمن 
تسللت،  التي  اللبنانية  المجموعة  أّن  قاصداً  لبنان، 
أما  سوء!  يصيبها  أن  دون  من  لبنان  قلب  إلى  عادت 
المشهد  أن وّرط »إسرائيل« في  الله بعد  بيان حزب 
فلسطين  شمال  سكان  في  الرعب  وأث��ار  ال��ك��اذب، 
أعلى  على  الصهيونية  الحكومة  وف��ي  المحتلة، 
أنه  تضّمن  الدفاع(،  ووزير  الوزراء  )رئيس  مستوى 
حزب  قبل  من  نار  إطالق  أو  اشتباك  أّي  يحصل  لم 
العدو  هو  فقط  واحد  طرف  من  ذلك  كان  وإنما  الله، 

الخائف والقلق والتوتر!
من  اإلعالمي  التخّبط  هذا  أّن  الواضح  من  وكان 
تضارب  نتيجة  ج��اء  الصهيوني،  اإلع��الم  جانب 
الصهيوني،  الجيش  ع��ن  ال��ص��ادرة  المعلومات 
خ��داع  لعملية  وال��ح��ك��وم��ة  ال��ج��ي��ش  وت���ع���ّرض 

استراتيجي غير مسبوقة!
وقد تابعت كغيري األخبار التي انتشرت لساعات، 
أعلنوا  كثيرين  أّن  لدرجة  األفعال،  ردود  وتابعت 
»مزارع  في  وقعت  قد  حرباً  بأّن  وسعادتهم  فرحهم 
العدو  قبل  من  حالياً  والمحتلة  اللبنانية،  شبعا« 
الصهيوني،  والكيان  الله،  حزب  بين  الصهيوني، 
وذلك  شبعا«،  »مزارع  تحرير  بعد  إال  تتوقف  ال  ربما 
موقع  على  بالعدوان  الصهيونية  العملية  على  رداً 
بسورية )دمشق(، واستشهاد أحد رجال حزب الله، 
خاصة بعد أن أعلن السيد حسن نصر الله، عن عدم 
الصمت على تلك العملّية، وأّن الثأر قائم، وأّن العين 
بالعين والسن بالسن، والبادئ أظلم، وذلك في بيان 

رسمي لحزب الله على تلك العملية.
الغبار عما  انقشع  لم تمض ساعات حتى  أنه  إال 
حدث بالضبط، وترك حزب الله، الكيان الصهيوني 
أعلن  ثم  المصيدة،  في  وقع  حتى  تناقضاته  يعلن 
شيء  يتّم  لم  بأنه  تّم،  لما  الشارح  بيانه  الله  حزب 
حتى اآلن، ووجه التهنئة السافرة للعدو الصهيوني 

مسبوقين!  غير  وخوف  وهلع  رعب  من  أصابه  عما 
أصابت  التي  الهلع  حالة  ف��إّن  السياق،  ه��ذا  في 
الكيان الصهيوني في أعلى مستوياته، ما كانت أن 
متمثالً  المقاومة  سالح  وجود  عدم  حالة  في  تحدث 
االستراتيجي  والردع  التوازن  أداة  الله،  حزب  في 

في اإلقليم.
رغم  غّيهم  في  والعمالء،  األع��داء  يستمّر  ولذلك 
إلغاء  إل��ى  ال��دع��وة  في  ي��وم  ك��ّل  المتتالية  الهزائم 
لكي  الله،  ح��زب  س��الح  وتسليم  المقاومة،  وج��ود 
وبالتالي  وجنودها،  »إسرائيل«  أمام  المجال  يفسح 
يحلو  كما  اللبنانية  األرض  في  يمرحون  عمالئها، 
ومستقبلها  حاضرها  على  »إسرائيل«  وتأمين  لهم، 
والتحضير  لبنان،  في  المقاومة  زوال  بعد  اآلم��ن 
وهو  يتمّنون،  كما  المقاومة،  سورية  على  لإلجهاز 
يوم  كّل  تتأكد  حيث  يحدث.  أن  له،  مستحيل  تمّن 
في  ولعّل  المقاومة،  تفرضها  جديدة،  اشتباك  قواعد 
التذكير بعملية »أفيفيم«، كآخر عملية اشتباك فعلي 
وخرج  اللبنانية،  والمقاومة  الصهيوني  الكيان  بين 
تموز  في  االنتصار  قبلها  ومن  منتصراً،  الله  حزب 
 ،2000 )أي��ار(  مايو  في  الجنوب  وتحرير   ،2006
فرضت  التي  المتناثرة،  العمليات  م��ن  وغيرها 
الحدود  من  االقتراب  عدم  الصهيوني  الكيان  على 
والهجوم  الردع،  استراتيجية  التباع  وفقاً  اللبنانية، 

إذا لزم األمر.
وجه  على  مطالبة  اللبنانية  الحكومة  فإّن  وهنا 
ذلك  وتنفيذ  اللبنانيين،  مشاكل  حّل  سرعة  السرعة، 
بأجندة بعيداً عن الغرب وضغوطه، وتجاهل أجندة 
»ري��اض  ووص��اي��ة  الدوليين،  والصندوق«  البنك 
األجندة  ذات  المصرف  حكومة  يمثل  الذي  سالمة« 
األميركية، وضرورة اإلسراع بالتوجه شرقاً )سورية 
الحّل  فهي  روسيا(،   – الصين   – إيران   – العراق   –
األشقاء«  استجداء  عن  بعيداً  لبنان،  إلنقاذ  الواقعي 
في الخليج وهم أشقاء غير شرعيين، ألنهم معدومو 
والتعليمات  واألوامر  الضغوط  مواجهة  في  اإلرادة، 
الخليج  عواصم  إّن  نقول  أن  أسف  ومن  األميركية. 
المقدمة السعودية، تدار من واشنطن، عاصمة  وفي 
وسياساتها  أميركا  على  الله  لعنة  األكبر،  الشيطان 

وحكامها.
تفرض  الجديدة  االشتباك  قواعد  إّن  أقول  ولذلك 
)إسرائيل(  الصهيوني  الكيان  وإزال��ة  تدمير  حتمية 

قريباً.
* أستاذ العلوم السياسية والعالقات 
الدولية، واألمين العام المساعد للتجمع العربي 
اإلسالمي لدعم خيار المقاومة، ورئيس 
الجمعية العربية للعلوم السياسية.

انتصار  وتعلن  سريعاً  بحفتر  تطيح  أن  كادت  متبادل،  ردع  معادلة  ظهور  بسبب  لفترة 
السراج سريعاً، لكن الروسي الذي خبر لعبة األمم انطالقاً من المخاض السوري سرعان 

ما عاد ليخلط األوراق من جديد...
وفجأة يظهر حفتر مجّدداً بصوت عاٍل وكأنه استعاد أنفاسه من جديد...

فماذا وراء هذا الظهور بعد ضمور؟ 
اتصفت  التي  األخيرة،  حفتر  الجنرال  وتصريحات  الجديد  الظهور  هذا  على  وتعليقاً 
بسقف عاٍل جداً من التحّدي، علق أحد الخبراء العسكريين الغربيين، المتابعين للشأن 

الليبي، قائالً:
أهّم  أحد  هو  ودولياً،  عربياً  طبرق،  برلمان  رئيس  صالح،  عقيلة  نجم  صعود  اّن   �  1
أسباب قيام الجنرال حفتر بجولة على مواقع قواته، في أماكن مختلفة من ليبيا، وإدالئه 

بتصريحاته النارية األخيرة.
رسالة  بأنها  فيها  أرى  التي  التصريحات،  هذه  محتوى  تمحيص  يتّم  أن  المهّم  ولكن 
الى عقيلة صالح، والدول التي زادت من دعمها له، أكثر من كونها تهديداً لتركيا وحكومة 
موجوداً  زال  ال  إنه  لهم  يقول  ان  التصريحات،  بهذه  يريد،  وهو  منها.  المدعومة  السراج 

وفاعالً ومن الصعب إلغاء دوره او إخراجه من المشهد.
القيام بمغامرة عسكريٍة جديدة، في قاطع سرت/ أبو قرين  قّرر  قد  فإنه  هنا،  من   �  2
اّي مانٍع من  اّن جميع داعميه، وبال استثناء ليس لديهم  المتوسط، خاصًة  على ساحل 
تنفيذه مغامرة كهذه، وذلك ألنهم »ليس لديهم من طريقٍة إلزاحته من المشهد سوى الزّج 

به في معركة خسارتها واردة«.
اذ اّن داعمي حفتر يعتقدون بأّن خسارته لمعركة سرت عسكرياً سوف يمّهد المسرح 
يشغله  الذي  الحِيّز  تمأل  الشرقية،  المنطقة  في  أخرى،  سياسيًة  قوًى  لصالح  المشهد  او 
حفتر حالياً، مما يخلق ظروفاً محلية، الى جانب اإلقليمية والدولية، مناسبة لبدء عمليٍة 
سياسية تؤدي الى إنهاء الحرب في ليبيا واعادة بناء الدولة الليبية الموّحدة على أسس 

جديدة، ترتكز الى خلق توازن في الحقوق والواجبات بين مواطني شرق ليبيا وغربها.
لدينا من معلومات، حول إجماع دولي، على  كان  ما  يؤكد  تقديرنا،  حسب  وهذا،   �  3
إنهاء دور حفتر في ليبيا. وما يضاعف تأكيد انتهاء دوره هي التحضيرات الجارية في 
الواليات المتحدة لفرض عقوبات، على حفتر شخصياً، ومصادرة أمالكه، المنقولة وغير 

المنقولة، في الواليات المتحدة.
لألنشطة  قاعدة  الى  وتحويلها  ليبيا،  على  السيطرة  أّي  الدور،  تأدية  في  فشله  بعد 
األميركية الهدامة، في كّل أفريقيا وليس في ليبيا فقط، ما جعل الواليات المتحدة تحيل 
المهمة الى المجذوب التركي، خاصة اّن له أطماعاً كبرى، سياسية واقتصادية وعسكرية، 

في كّل المغرب العربي وليس فقط في ليبيا.
اي ان األميركي قد توصل الى قناعة بان دور الذيل التركي، عضو حلف شمال االطلسي 
القوي عسكرياً والطموح عثمانياً، سوف يكون أكثر قدرًة لتأدية المهمة المطلوبة أميركياً. 
على  حفتر  هجوم  بدء  منذ  اي  تقريباً،  ونِيّف  عام  منذ  مشاهده  نعيش  الذي  االمر  وهو 
طرابلس الغرب، الذي استجلب التدخل العسكري التركي. وهو التدخل الذي بدا، نتيجة 
الرئيس  اردوغ��ان،  قبل  من  طبيعي  تحرك  وكأنه  بعناية،  أُعد  والذي  المسبق  للمخطط 
كما  هي  األمر  حقيقة  لكن  ليبيا.  في  اسالمية  لحكومة  المساعدة  يقدم  الذي  االسالمي 
أوضحنا اعاله... اّي اّن ما يحدث هو حلقات في مسلسل محكم اإلعداد، يهدف في نهاية 
يتم  األميركية،  المتحدة  والواليات  الناتو  لحلف  منصة  الى  ليبيا  تحويل  الى  المطاف، 
التي   ،)  Africom فيها توطين قيادة أفريقيا في الجيش األميركي، المسماة أفريكوم ) 
ستشرف على مواصلة المناورة بفلول داعش وبوكو حرام وغيرهما من المسميات، في 

دول الساحل األفريقية، من نيجيريا غرباً وحتى السودان شرقاً، وذلك بهدف :
سعيد  بور  من  أفريقيا،  شمال  كامل  على  األميركية  العسكرية  السيطرة  فرض   : أوالً 
شرقاً وحتى طنجه غرباً. وهذا يعني إطباق سيطرتها على شواطئ المتوسط الجنوبية، 

وذلك استكماالً لسيطرتها على سواحله الشمالية، بدءاً من االسكندرون السوري المحتل 
شرقاً، مروراً بمضائق الدردنيل والبوسفور على مداخل بحر مرمرة، ثم بحر ايجه لنصل 
الى محيط جزيرة كريت، التي تضم قواعد عسكرية أميركية بحرية وجوية، لنصل في ما 
بعد الى سواحل ايطاليا وفرنسا والبرتغال، حيث مضيق جبل طارق، الذي يفضي الى 

المحيط االطلسي.
وهنا يجب ان نتذكر ان، هذه المناورة االستراتيجية الواسعة، ال تهدف فقط للسيطرة 
على ثروات البلدان العربية الواقعة على الساحل الجنوبي للمتوسط، وانما هي تهدف 
شرق  في  الروسي  البحري  االسطول  إمداد  طرق  على  االستراتيجي  اإلطباق  الى  ايضاً 
عسكرية  مواجهة  اي  ح��دوث  حال  في  روسيا،  من  المقبلة  إمدادته  وقطع  المتوسط 
استراتيجية بين الواليات المتحدة وروسيا او بينها وبين روسيا والصين على الجانب 

اآلخر.
ثانياً: وكما اسلفنا أعاله فإن الهدف هو تحويل ليبيا الى منصة إدارة حروب وتوترات 
وصراعات، ال نهاية لها في القارة األفريقّية، بهدف خلق حالة فوضى شاملة في كل انحاء 
القارة، تؤدي الى حالة انعدام لالستقرار السياسي في كل دول القارة، األمر الذي سيقود 
بالضرورة الى الحاق اضرار بالغٍة باقتصاديات دول القارة األفريقية، العربية منها وغير 
الصعوبة،  بالغ  أمراً  الدول  هذه  الى  األجنبية  االستثمارات  دخول  من  ويجعل  العربية، 

بسبب األخطار األمنية وحالة عدم االستقرار السياسي في هذه الدول.
في  االستثمارات،  من  لها  الشعبية  الصين  جمهورية  ان  االعتبار  بعين  اخذنا  ما  واذا 
مشاريع البنى التحتية على وجه الخصوص، في العديد من الدول األفريقية، تزيد قيمتها 
االستراتيجية  المشاريع  من  العديد  لروسيا  وان  دوالر،  مليار  ثالثمئة  على  اإلجمالية 
من  تفويض  لديها  روسيا  وأن  عدة،  أفريقية  دول  في  العسكرية  والبنى  االقتصاد  في 
إطار  في  أفريقية،  دولة  من  ألكثر  المسلحة  القوات  هيكلة  بإعادة  الدولي  االمن  مجلس 
جهود مكافحة االرهاب، فيصبح من السهل، على المتابعين فهم األهداف االستراتيجية، 

للواليات المتحدة األميركية في ليبيا.
ثالثاً: تلك االهداف، التي يمكن اختصارها في النقاط التالية :

أ( وقف مشاريع التعاون االقتصادي الصيني مع الدول األفريقية، األمر الذي سيلحق 
ضرراً كبيراً بمشروع الصين العمالق، طريق واحد وحزام واحد، وبالتالي إلحاق اضرار 
وسياسياً  اقتصادياً  العالم  قيادة  تبوئها  لمنع  محاولة  في  الصيني،  باالقتصاد  كبرى 

وعسكرياً خالل أعوام قليلة.
ب( خلق تهديد استراتيجي بحري، لألسطول الروسي في المتوسط، وما سينجم عن 
ذلك من أضرار على المصالح الروسية في الشرق االوسط وأفريقيا، وما سيلحقه ذلك من 
تهديد لمشاريع التعاون االقتصادي الروسي، سواٌء مع دول شمال أفريقيا العربية او مع 
بقية الدول األفريقية، ونخص من اوجه هذا التعاون بالذكر تعاون روسيا مع دول أفريقيا 

السمراء في مجالي التعدين والطاقة، النفط والغاز.
وختاماً، ومن اجل الموضوعية بشكل أساسي، فان من الواجب اإلشارة الى ان حفتر 
والسراج وجهان لعملٍة أميركية واحدة، وان انتصار احدهما على اآلخر ال يعني انتصاراً 
للشعب الليبي وانما انتصار للبيت االبيض األميركي ولساكن البيت الفلسطيني المقدسي 
المحتل، في حي الطالبية في القدس الغربية. الذي تسميه بلدية االحتالل شارع بلفور، 
بنيامين نتن ياهو، الذي يدير قسماً من العمليات العسكرية في ليبيا عبر غرفة عمليات 

اسرائيلية في تشاد.
ال  ونفوذ،  قوة  واخرى  وغاز  نفط  موارد  بين  األمم  لعبة  ضمن  طرق  مفترق  على  ليبيا 
القوى والدول  اال على يد ليبيين من جنس جديد ال يعملون بمثابة حصان عند  حل لها 
نفوذ  دائرة  من  وخالصه  وأهلهم  شعبهم  خدمة  على  الله  عاهدوا  رجال  وانما  العظمى 

األطلسي واالستكبار العالمي الطامع بثروات بلدهم!
بعدنا طيبين قولوا الله...

 حقوق لبنان في النفط والغاز محمية...

فهل نجعلها مفتاح النه�صة االقت�صادية؟

{ نادر حسان صفا*
ُيعدُّ النفط ركيزة اقتصادات كثيٍر من الدول العربية، فقد شّكل 
ولكّن  حياتها؛  في  نوعيًة  طفرًة  استخراجه  ثم  ومن  اكتشافه 
لبنان بوصفه واحداً من هذه الدول ومجاوراً لها جغرافياً، بقي 
بعيداً عن نيل هذه الرتبة إالّ في العقد األخير الذي شهد دراساٍت 
على  بناًء  النفطية  الدول  نادي  إلى  لبنان  انتماء  أبرزت  عميقٍة 

المعطيات العلمية وقبل اإلقدام على أّي عملية استخراٍج.
الفعلي  التنقيب  على  اإلقدام  تعيق  التي  المالبسات  هي  فما 
عن هذا النفط؟ وهل ُيعزى ذلك إلى التدخالت السياسية التي 
تمّثلها الدول الكبرى أم أّن ذلك نابٌع من مشكالٍت داخليٍة ُتعيق 
لوجود  التقديري  الُمعطى  هو  وما  الخطوة؟  هذه  على  اإلقدام 
النفط  ع  َت��َوزُّ عليه  بما  قياساً  اللبنانية  األرض  في  النفط  هذا 

العالمي؟ 
في  النفط  قضية  حول  والمعلومات  لألخبار  المَتَتبِّع  إّن 
التدخالت  من  َتْسلَم  لم  الدولة  هذه  أّن  تماماً  ي��درك  لبنان 
الغاز  استخراج  عملية  تأخر  في  ساهمت  التي  الخارجية 
قّدمت   2020 و   2013 عامي  بين  فما  وعرقلتها؛   – أوالً   –
ما  الحكومات،  التنفيذية استقالتها من خالل عدد من  السلطة 
البترولية  باألنشطة  القيام  نحو  وعبوره  لبنان  مسيرة  عرقل 
للعدو  وكان  المناسبة،  واالستثمارية  اإلنتاجية  بالصورة 
قدر  وتأخيرها  الجهود  هذه  َشّل  في  أساسّي  دوٌر  اإلسرائيلي 
المستطاع عبر تشغيل أذرعه السياسية للتأثير بشكل أو بآخر 
صحيفة  إلى  بالرجوع  ذلك  تواثيق  ويمكن  العملية.  هذه  على 
  Robert Fish البريطاني مقالة  خالل  ومن    Independet
التدخل  عن  تتوقف  لم  »إسرائيل«  أّن  بوضوح  ُيّصرح  الذي 
عملية  عرقلة  أجل  من  وأجنبية،  عربية  دول  وعبر  مرٍة،  غير 
اإلسرائيلي  الكيان  عناية  ولعّل  لبنان،  في  الغاز  استخراج 
الستفادة  وإمكانية  البلوك  هذا  أهمية  تبرز   ،9 رقم  بالبلوك 

الكبيرة مما يحتوي عليه.
نبيه  الرئيس  به  قام  الذي  المهيب  الدور  ذلك  بخفّي  وليس 
أمام  ودولياً  ُوِضَعت محلياً  التي  العراقيل  إزاحة  بري من أجل 
المواقف  من  العديد  له  ُسّجل  وقد  الغاز.  استخراج  مشروع 
على  بالحفاظ  مطالباً  والعربية،  اللبنانية  النوادي  في  الهامة 
حدوده  وترسيم  النفطية  ثروته  استخراج  في  اللبناني  حق 
خصوص  في  تطاله  التي  التدخالت  مختلف  وعن  البحرية، 
الكيان  يمارسها  التي  الضغوط  خالل  من  سيما  ال  األم��ر،  هذا 
مبادرة  إحباط  أج��ل  من  ال��دول��ي  المجتمع  عبر  الصهيوني 
المقاوم  بمثابة  الرئيس  هذا  فكان  حلمه،  تحقيق  إلى  اللبناني 
الخبير الذي لم يتراجع عن موقفه ولم يسمح بالمساومة على 
أّي شبٍر أو ثروة لبنانية يمكن أن تبرز آثارها بصورٍة حالية أو 

ُمستدامٍة.
أُجريت  التي  التحاليل  نتائج  أظهرت  المواربة  عن  وبعيداً 
ولكن  طبيعٍي،  غاز  وجود  المحتملة  المواقع  في  النفط  على 
كمياتها غير مقّدرة أو محّددٍة، وإّن كانت الخرائط االستشعارية 
المجاورة  ال��دول  مستوى  على  المثبتة  المكتشفة  والكميات 
اإلسرائيلي  الكيان  اكتشاف  أّن  إذ  األم��ل،  من  مساحة  ُتعطي 
المحتلة  فلسطين  شمال  كاريش  حقل  في  تنقيبه  عمليات  في 
والمجاور للبلوكين 8 و 9 المتنازع عليهما في الجنوب اللبناني، 
على  وج��ودّي  مؤشٌر  َلُهَو  إلينا  بالنسبة  واضحة  غير  كميات 
األقّل، كما أّن قيام قبرص عام 2012 بعمليات االستكشاف في 
حقل أفروديت والذي يبعده 45 كلم2 عن حدود لبنان البحرية، 
يبرز وجود تصورات استشرافيٍة عند هذه الدول. وقد قام لبنان 
باالتفاق مع قبرص على تحديد المنطقة االقتصادية اللبنانية 
ورسم الحدود الجنوبية، فضالً عن االتفاق أنه يحّق ألّي طرٍف 
التفاوض مع طرٍف ثالٍث حول تحديد هذه المنطقة اإلقتصادية، 
التفاوض مع  قرار  أخذ  أن  إالّ  الكيان »اإلسرائيلي«  فما كان من 
قبرص ووقع اتفاقاً معها عام 2011 تضّمن ترسيماً بحرياً بين 
الجنوبية  الحدود  على  تعٍدّ  على  طياته  في  اختزن  الطرفين، 
اللبنانية، تمّثل في اقتطاع 856 كلم2 منها، واّدعت »إسرائيل« 
المتحدة  األمم  لدى  اللبنانية  الدول  إيداع  ذلك  قابل  ملكيتها، 
برسم  متعلقة  شروطاً  وضعه  عن  فضالً  ذلك،  على  اعتراضاً 
يثمر؛  لم  ذلك  ولكن  الدولية،  للقوانين  وفقاً  البحرية  الحدود 
في  للتفاوض  لها  بمبعوثين  المتحدة  الواليات  أرسلت  وقد 
تثبيت  على  ُمصّراً  بري  نبيه  الرئيس  لهم  فتصّدى  الشأن.  هذا 
أرضنا  من  شبٍر  عن  اإلسرائيلي  للكيان  التنازل  وعدم  المقاومة 
الجميع،  عند  صدمًة  الموقف  هذا  فأحدث  وثرواتنا،  ومياهنا 
فعملت عندها الواليات المتحدة على الضغط بمختلف الطرق 
لسحب الملف من يد الرئيس بري أو دفعه إلى القبول بالشروط 

المقّدمة من قبلها.
 2012 عام  لبنان  في  األول��ى  التراخيص  دورة  ب��دأت  ثم 
نتيجة   2017 العام  حتى  سنوات  أرب��ع  تأخرت  أنها  غير 
الخارجية  لبنان والضغوط  القاسية في  السياسية  الظروف 
عليه وعدم إقرار المرسومين الضرورين حول دفتر الشروط 

وتقسيم المياه البحرية.
الفرصة  تأخذ  أن  واح��دٍة  لشركٍة  يمكن  ال  للقانون  َفِوْفًقا 
للتقديم على بلوك محّدد وحدها ومن غير وجود عروٍض، فال بدَّ 
من أن يكون الحق البترولي ممنوحاً لثالث شركاٍت كحّد أدنى 
ليكون االختيار بعد ذلك بينها، وقد تألفت هذه الشركات على 

الشكل التالي:
EP6 المعروفة بعمليات     Total

Eni  اإليطالية 
الروسية ولها عالقات قوية وذات شهرة عالية    Novotec

على مستوى الدول العربية واألوروبية.
وُفٍتَحت فرصة التوقيع على عقد تقاسم اإلنتاج بين الدولة 
وبترول  واألتاوة  الكلفة  بترول  حول  الشركات  وهذه  اللبنانية 

الربح.
المسح  عمليات  في  الشركات  كلفة  فهو  الكلفة  بترول  فأما 
من  تؤخذ  نسبة  فهي  واألت���اوة  واالستخراج  واالستكشاف 

اإلنتاج وتكون 40%.
الربح فهو جزٌء من تقاسم اإلنتاج تأخذ بموجبه  أما بترول 
الدولة اللبنانية %30 كحّد أقصى بينما يعطى القسم المتبقي 
للشركات، إضافة على ضريبة ُتفرض على ربح الشركات، وهو 
 20% بنسبة  الضريبي  القانون  ضمن  عليها  الموافق  األمور 

فضالً عن %10 على توزيع اإلنتاج.
مسار  عن  مسؤولة  الشركات  ه��ذه  تغدو  ذل��ك  وبموجب 
واالستخراج  والتنقيب  الحفر  عمليات  من  البترولية  األنشطة 
هذا  ويقوم  وتصديرها.  وتكريرها  المنتجات  نقل  عمليات  إلى 

المسار على الخطوات اآلتية 1-2-3-4-5-6 على المفكرة.
بلوكات  تلزيم  موعٍد  على  لبنان  ف��إّن  ذل��ك،  من  وانطالقاً 
-2-1 البلوكات  سيما  ال  التراخيص  دورة  فتح  بعد  جديدة 

حماسها  والصينية  الروسية  الشركات  ُتبدي  إذ   10-8-5
من  الخطوة  هذه  أّن  من  بالرغم  المناقصات،  هذه  في  للدخول 
حجم  لمعرفة   9-4 بالبلوكين  ُيكتفى  وأن  ُتؤّجل  أن  الجيد 
9، حيث  الثروة وخاصة بعد حّل مشكلة الصراع على البلوك 
التلزيم  شروط  تحسين  المشكلة  هذه  معالجة  حال  في  يمكن 
على مستوى البلوكات األخرى. وعليه فإّن لبنان فيما يرتبط 
4 مقبٌل على ثالثة  بمستقبل النتيجة المنتظرة من البلوك رقم 

سيناريوات هي:
إما أن يكون بئراً فارغاً، ومن هنا نلجأ إلى حفر بئر آخر.

ثمن  من  أكبر  اإلنتاج  كلفة  أّن  أي  تجاري،  غير  اكتشاف 
المبيع.

واالستفادة  الغاز  استخراج  يمكن  أنه  أّي  تجاري،  اكتشاف 
منه إنتاجاً وريعاً.

صندوق  قيام  من  األخير،  السيناريو  هذا  ضوء  في  بّد  وال 
الدولة، يتكّون من أصول ثابتة  سيادي ميزته ملكيته من قبل 
كلفة  تقليص  في  يساهم  بحيث  وسواها،  واألسهم  كاألراضي 
االقتراض وتحسين النمو االقتصادي، ولحجم التضخم وحفظ 

الحقوق المستدامة وتخليص الدين العام.
على  يبقى  المعّوقات  وأزيحت  المشكالت  تحّولت  ما  ومتى 
لبنان أن يرمي بنظره على األسواق التي سيصدر إليها ُمنَتَجُه 
تصّوراً  يتطلب  وهذا  األول��ى،  بالدرجة  أوروب��ا  وهو  الغاز  من 
دقيقاً، ألنه إن ُصّدر عبر البواخر فسوف تزيد كلفته، وَتضعف 
وإذا  »اإلسرائيلي«،  الكيان  قدرة  مع  قياساً  التنافسية  قدرته 
على  قادٍر  غير  لبنان  فإّن  األنابيب  عبر  تصديره  فكرة  ُطرحت 
له  بّد  األنابيب، فال  الوفاء بتكاليف هذه  أو  الحاجة  تلبية هذه 
في ضوء ذلك كله وهو الحّل األنجح من أن يضع استراتيجية 
تعاون مشترك مع دول المنطقة المجاورة مثل سورية وقبرص 
ومصر واليونان وإيطاليا وتركيا، ما يسمح بعمليات التصدير 
وفق قدرٍة تنافسية أكبر، خاصة أّن الصراع على األسواق قد بدأ 

يدّق ناقوسه.
وهي  ضخمة،  نفطية  ث��روة  يمتلك  لبنان  أّن  األم��ر  خالصة 
قادرة على إنقاذه وانتشاله من أزمته االقتصادية فإذا تخلّصنا 
يتعامل  جيٍد  اقتصادي  لنموذج  وخططنا  القائمة  العوائق  من 
ُمستدامة،  تنمية  تحقيق  أجل  من  الثروة  هذه  مع  بمسؤولية 
خاصة أّن أسعار النفط متقلبة، فمن الممكن أن تكون هذه الثروة 
نهضته.  وتحقق  مشاكله  وتعالج  لبنان  تنقذ  التي  العون  يد 
ولكن الحذر كّل الحذر من أن يكون الطموح مقتصراً على جعل 
كلياً  االعتماد  ينبغي  فال  اقتصادي،  مردود  مجرد  الثروة  هذه 
نتيجة  للعجز  الموازنات  ُيعّرض  سوف  األمر  هذا  ألّن  عليها، 
على  االقتصاد  بتوزيع  االهتمام  تّم  ما  فإذا  النفط،  سعر  تقلّب 
ولم  أمثل  بصورة  الثروة  هذه  واسُتثِمرت  المختلفة  المجاالت 
نقع في ما وقعت فيه فنزويال ذات االحتياط النفطي الكبير ألنها 
لم تأخذ بعين االعتبار فكرة التوزيع االقتصادي ما أوقعها في 
عجٍز كبير على مستوى موازناتها العامة، نكون قد بلغنا الهدف 
واستراحت نفوسنا على شاطئ األمان. فهل يمكن أن تكون هذه 

الثروة مفتاح نهضة لبنان؟
*مهندس، ماجيستر نفط وغاز

{  د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
 أثــــار مــنــاهــضــو الــرئــيــس تــرامــب بــيــن القوى 
قرار  ضــّد  إعالمية  زوبــعــة  المتعددة  السياسية 
ـــر دفــاعــه، مـــارك أســبــر، ســحــب »جــــزء« من  وزي
ونشرها  ألمانيا  من  األميركية  العسكرية  القوات 
الحدود  من  بالقرب  أوروبــا  من  أخرى  أماكن  في 
البولندية،  األراضـــــي  وخــصــوصــاً  الـــروســـيـــة، 
بزعمهم أّن القرار »يفّجر ِحلفاً عمره 75 عاماً دون 

مبرر«.
في حقيقة األمر، أّن الرئيس ترامب أعلن عن ذلك 
نظراً  الماضي،  يونيو  حزيران/   30 في  اإلجــراء 
العسكري  انفاقها  زيــادة  في  ألمانيا  »فشل«  إلــى 
السنوي.  ناتجها  مجمل  مــن   2% مستوى  إلــى 
في  أمــيــركــي  عــســكــري   36،000 مــجــمــوع  ومـــن 
في  مرابطين  منهم   24،000 نحو  سيبقى  ألمانيا 
 12،000 أّي نحو  الباقي،  أراضيها، وسيتم نشر 
ـــة مختلفة،  أوروبـــي مــنــاطــق  فـــي  نــشــرهــم  ســيــتــم 

والبعض سيعود لقواعده في بالده.
الوطنية«  ـــدفـــاع  ال »اســتــراتــيــجــيــة  مــتــطــلـّـبــات 
وفق  الدائم،  للتعديل  تخضع  السنوية  األميركية 
طبيعة التحديات العالمية، وُتصرف لها الميزانيات 
»الطوارئ  بند  تحت  أخــرى  ومتطلبات  المطلوبة، 
الدفاع  وزيــر  مؤخراً  أوجزها  والتي  الخارجية«، 
مارك أسبر في وثيقة اعتمدتها القيادة العسكرية 
األميركية ألوروبا، محورها التصدي لروسيا في 

اوروبا والبحر األبيض المتوسط.
إلى  البنتاغون  توّجهات  الدفاع  وزير  وأوضــح 
عصر  دخول  »إدراكنا  نتيجة  بأنها  روسيا«  »ردع 
جديد من تنافس القوى العظمى، فنحن اآلن على 
حلف  بــلــورة  فــي  مفصلية  انعطاف  نقطة  أعــتــاب 
الناتو، وتطوير المرونة االستراتيجية األميركية، 
»يــورو  األوروبـــيـــة  العمليات  قــيــادة  ــدى  ل وكــذلــك 

كوم«.
الــعــنــصــر الـــجـــوهـــري فـــي تـــدهـــور الــعــالقــات 
لضغوط  برلين  مقاومة  هو  األلمانية  األميركية 
»السيل  أنبوب  عن  التخلي  إلى  لدفعها  واشنطن، 
من  الطبيعي  الغاز  سيحمل  الــذي  الشمالي2-«، 
روسيا مباشرة إلى ألمانيا، بطول يبلغ نحو 1200 
تلك  نتيجة  الماضي،  العام  به  العمل  وتوقف  كلم، 
الــضــغــوط وإجـــــراءات الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة ضد 

روسيا.
سيادتها  ممارسة  في  بحقها  ألمانيا  تسلّحت 
بالتعّدي  المتحدة  الواليات  متهمة  أراضيها،  على 
التي  الطاقة  على حقها السيادي في إقرار مصدر 
االقتصادية  عالقاتها  تعزيز  وضاعفت  تحتاجها، 
مع روسيا، لتأمين مصدر طاقة مستقّل عن النفوذ 

األميركي.
في  تــرامــب  الرئيس  شــّدد  مماثل،  سياق  وفــي 
29 تموز/ يوليو  كلمة له في والية تكساس، في 
الماضي، على أّن بالده »باتت المنتج األول عالمياً 
للنفط والغاز الطبيعي، ولن نفقد موقعنا المهيمن 

في المستقبل البعيد«.
األلمانية  لــلــمــســتــشــارة  االقــتــصــادي  الــخــبــيــر 
مع  لقاءاته  في  شــّدد  اوِت،  ماكس  ميركل،  أنغيال 
ــادة  زي مسألة  أّن  على  األمـــر  حــول  الصحافيين 
في  ثانوية  قضية  إال  هــي  مــا  العسكري  اإلنــفــاق 
مجمل العالقة الثنائية، بل إن تقليص عدد القوات 
يحظى  مطلب  األلمانية  األراضـــي  فــي  األميركية 

بدعم شعبي و»الرئيس ترامب أدرك ذلك جيداً«.
حزب  وعــضــو  الــمــســتــشــار  اوِت،  واســـتـــدرك 
ألمانيا  من  الشرقية  األجـــزاء  أّن  الحاكم،  ميركل 
الناتو.  حلف  لتواجد  الشديدة  بمناهضتها  تتميّز 
»دعونا  شعار  المواطنين  صفوف  في  انتشر  وقد 
بأنفسنا«،  نفعلها  دعونا  الناتو.  )قــوات(  نسحب 
جــّســدتــه تــصــريــحــات الــمــســتــشــارة مــيــركــل في 
شــهــر تــمــوز/ يــولــيــو الــمــاضــي، مــشــيــرًة إلـــى أن 
االتحاد  عن  الدفاع  على  المتحدة  الــواليــات  قــدرة 

االوروبي »لم تعد مسألة مسلّماً بها«.
ــي الـــصـــرف، تــبــنّــت إدارة  ــرك ــي فـــي الــبــعــد األم
منذ  الجهوزية«  »مبادرة  مشروع  أوباما  الرئيس 
2014، لنشر قوات عسكرية على الخطوط  العام 
المتواجدة  تــلــك  قــوامــهــا  روســـيـــا،  مــع  األمــامــيــة 
والتفيا  إستونيا  من  كل  واستقبلت  أوروبـــا.  في 
في  عسكرية  تشكيالت  عــدة  وبــولــنــدا  وليتوانيا 
ردع  قــوة  »لتعزيز   ،2016 الــعــام  فــي  أراضــيــهــا 
آنذاك  الحلف  دول  قــادة  أجمع  بل  الناتو«،  حلف 
مدينة  في  للقوات  إقليمي  قيادة  مقر  »إنشاء  على 
تنشأ  قد  الضطرابات  تحسباً  إيطاليا،  في  نابولي 

في منطقة البحر المتوسط«.
إيطاليا،  إلـــى  إضــافــيــة  أمــيــركــيــة  قــــوات  وفــــود 
أن  شأنه  من  المقاتلة،  الطائرات  في  وخصوصاً 
لمواجهة  أوســع  مــنــاورة  مجال  للبنتاغون  يوّفر 
األســطــول الــروســي فــي مــيــاه الــمــتــوســط، ودعم 
إعادتها  بعد  »آفريكوم«،  األفريقية  القوات  قيادة 
في  الصين  لمواجهة  الحربية  مــواردهــا  تموقع 

المحيط الهادئ.
يأتي  األميركي  الدفاع  وزيــر  إعــالن  إّن  وعليه، 
أسالفها،  إلدارة  األميركية  التوجهات  مع  متّسقاً 
وخـــصـــوصـــاً الــرئــيــس اوبــــامــــا، والــمــبــنــيــة على 
الحدود  على  الغربي  العسكري  الحضور  تعزيز 
األميركية  القوات  وأجرت  روسيا.  مع  المشتركة 
مع  مشتركة  عسكرية  مناورات   2018 العام  في 

دول الحلف عنوانها »الدفاع عن أوروبا 2020«.
العسكريون  الـــخـــبـــراء  يــنــظــر  جــانــبــهــم،  مـــن 
على  ألمانيا  حول  الراهن  الجدل  إلى  األميركيون 
أّن األزمة »نشأت من رحم توتر العالقة األميركية 
األلمانية غير الفّعالة، والتي تمتّد إلى بضعة عقود 
زمنية، ومحركها األساسي هو نظرة البلدين غير 
المتكافئة إلى القضايا العالمية«. ويضيف بعضهم 
بأن الصدام بينهما كان حتمياً، وال بّد من حدوثه 
يوماً ما، لتشبث »الجانب األميركي بسردية تميّزه 
مقابل القيم األلمانية المستندة إلى حق أوروبا في 

سيادتها«.
البلدين،  عالقة  فــي  حساسية  األشـــّد  العنصر 
وفق بعض القادة األميركيين، هو خشية القيادات 
أميركية  انفعال  »ســرعــة  مــن  المتعاقبة  األلمانية 
تؤدي إلى نشوب حرب مع روسيا، تستخدم فيه 
األسلحة النووية المخّزنة في األراضي األلمانية«، 
وتدور رحاها على أراضيها، وهي التي لم تتعاَف 

تماماً من آفات الحروب العالمية.
المستشار  توجهات  إلى  الصدد  هذا  في  ُيشار 

ــــان الحرب  األلــمــانــي األســـبـــق، فــيــلــي بـــرانـــت، إّب
االتحاد  مع  »االنفراج«  سياسة  باعتماده  الباردة، 
ألمانيا«،  »استقاللية  لتكريس  السابق  السوفياتي 
بعيداً من إمالءات واشنطن وحلفائها األوروبيين، 
شرودر،  غيرهارد  المستشار  أيضاً  كّررها  التي 
1998 2005-، بنسجه عالقات أوثق مع روسيا، 
مثيراً غضب إدارة الرئيس جورج بوش اإلبن، إّبان 

الحرب على العراق واحتالله في العام 2003.
القوات  اإلعـــالن األمــيــركــي فــي ظــاهــره خفض 
األميركية في أوروبا وعودتها إلى بالدها، ويعزز 
األقل،  على  الرئيس ترامب، مرحلياً  توقيته موقع 
وتكامل  الرئاسية،  االنتخابات  قبل  مؤيديه  بين 
البعد  سرديته بأنه يفي بوعوده االنتخابية. وفي 
العملياتي واللوجستي، فإن إعادة تموضع القوات 
األميركية أو تقليص عددها في ألمانيا، سيستغرق 
وربما  أشــهــر،  بضعة  إلــى  تمتّد  قــد  زمنية  فــتــرة 

أطول.
عند هذا المنعطف، لن يستطيع الرئيس ترامب 
االنتخابات  خــســارتــه  حـــال  فـــي  وعـــــوده  تــنــفــيــذ 
استطالعات  بيانات  تشير  كما  المقبلة،  الرئاسية 
يــزال مبكراً  الــوقــت ال  الــرغــم مــن أن  ـــرأي، على  ال

لحسم التكهنات بهذا الشأن.
ومن المرّجح أن يقِدم خلفه المقبل، جو بايدن، 
على عكس اتجاه السياسة األميركية في مجاالت 
بتقليص  ترامب  سلفه  قــرارات  إلغاء  منها  شتى، 
حلف  دور  وتعزيز  ألمانيا،  في  األميركية  القوات 
الكونية  االستراتيجية  وترجمة  تنسيق  في  الناتو 
للواليات المتحدة، بيد أّن المعضلة التي سيواجهها 
الرئيس الجديد، في حال فوزه في االنتخابات، هي 
ترميم العالقات مع ألمانيا التي ستواجه معارضة 
الرضى  عــدم  إلــى  نــظــراً  الكونغرس،  داخــل  قوية 
الواسع عن أنبوب »السيل الشمالي - 2«، وتباين 
بولندا  السابقة«،  »االشتراكية  الدول  نظر  وجهات 
ودول البلطيق ورومانيا وبلغاريا، التي تؤيد بقّوة 
خطة إدارة الرئيس ترامب إلعادة تموضع القوات 
إلى توظيفها كعامل  األميركية في أراضيها، نظراً 
»يعزز مصالحها األمنية«، كما يسود االعتقاد بين 

صفوف قادة البنتاغون.
وهناك ُبعد ال يتّم التركيز عليه بشكٍل واٍف في 
بتوفير  له عالقة  ألمانيا،  القوات من  عملية سحب 
تحريكها  يمكن  المعدات،  خفيفة  محمولة  قــوات 
الى جنوب شرق آسيا عند الضرورة في مواجهة 
الصين، وخصوصاً القوات التي سيتّم إعادتها إلى 

الواليات المتحدة.

خلفيات واأبعاد

ان�صحاب ترامب الجزئي من األمانيا
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لماذ� »مخا�ض �أميركا«؟

تتالحق  الرئاسية  االنتخابات  من  قليلة  أشهر  مسافة  على 
من  المزيد  أم��ام  وتبدو  األميركّية  المتحدة  الواليات  أزم��ات 
حراك  الداخلي  المستوى  على  وخارجياً.  داخلياً  التحديات 
تقابله ميليشيات مسلحة يمينية متطرفة في  العنصرية  ضد 
حرب  عن  وحديث  متجددة  هوية  وأزم��ة  واضح  انقسام  ظل 
تساؤالت  أهلية.  حرب  من  التحذيرات  الى  وص��والً  الثقافات 
يتنافس  التي  المنظومة  واقع  وعن  االتحاد  مصير  عن  كثيرة 
على منصب الرئاسة فيها مرشحان هما جزء منها. أما خارجياً 
على  مفتوح  الخصوم  ضد  وتصعيد  الحلفاء  ثقة  في  فتراجع 
من  يحّذرون  األميركّيين  الكتاب  كبار  فيما  االحتماالت،  كل 
انهيار القيادة األميركّية للعالم. انطالقاً من هذا الواقع تكتسي 
2020 ألفين وعشرين أهمية كبيرة وتبدو الواليات  انتخابات 
المتحدة في األشهر الفاصلة عن استحقاق نوفمبر كمن تعيش 
الذي  للمشهد  ترقب  وسط  مختلفة  مستويات  على  مخاضاً 

سيتوّلد عنه.
الهدف:

معرفي  قالب  خ��الل  من  األميركي  المشهد  على  اإلض��اءة 
ويطرح  الداخل  من  أميركا  األول  قسمه  في  يتناول  وتحليلي 
وتشريحها.  لشرحها  وتعقيداته  بالمجتمع  مرتبطة  عناوين 
ال��رأي  استطالعات  وآخ��ر  االنتخابات  الثاني  قسمه  وف��ي 
الناخب  م��زاج  تحكم  التي  والحاسمة  الرئيسية  والعناوين 
والديمقراطية  الجمهورية  النظر  وجهتي  وط��رح  األميركي 
خالصات  القسمين  في  البرنامج  وسيعرض  منها.  كل  إزاء 
ومواقع  األميركي  اإلعالم  رصد  على  باالعتماد  واستنتاجات 

التواصل االجتماعي وتحليل البيانات واألرقام.
فريق البرنامج:

التقديم: مايا رزق
اإلعداد: مايا رزق – بهية حالوي – ميساء شديد

منتج: ميساء شديد
منتج منفذ: بهية حالوي

إخراج: حسن راضي
برنامج أسبوعي ُيعرض مساء كل جمعة الساعة التاسعة 

مساء بتوقيت القدس الشريف ابتداء من 7 آب.

»الغ�ّسالة«..  يحقق نجاحًا باهراً 

خالل فترة كورونا 

في  م����رة  ألول   
السينما  ت���اري���خ 
يشهد  ال��م��ص��ري��ة، 
موسم عيد األضحى 
ط���رح ف��ي��ل��م واح��د 
فقط جديد، ليشارك 
ال��ج��م��ه��ور ف��رح��ة 
يدخل  حيث  العيد، 
»ال��غ��ّس��ال��ة«  فيلم 
لتسجيله  التاريخ 
الهام،  الحدث  ه��ذا 
ب��س��ب��ب ف���ي���روس 
ك�����ورون�����ا، ح��ي��ث 
اس��ت��ق��ّر ص��ّن��اع��ه 
خالل  ط��رح��ه  على 

 100 ف��ي  ال��م��وس��م 
إشغال  نسبة  تغير  عدم  من  الرغم  على  سينمائية  عرض  دار 
وهي  ال��وزراء،  مجلس  بقرار  المئة  في   25 ال�  عن  السينمات 
النسبة التي وقفت حاجزاً بين عدد كبير من صناع األفالم من 

طرح أعمالهم خالل الموسم.
يخاطب  حيث  بامتياز،  عيد  فيلم  »الغّسالة«  فيلم  ويعّد 
العائالت، حيث يجمع  المجتمع، خاصة  أذواق فئات عدة من 

ما بين الكوميديا والفانتازيا واألكشن والرومانسية.
استخدام  يحاول  الذي  »عمر«،  حول  الفيلم  أحداث  وتدور 
من  تمنعه  التي  الشوائب  من  للتخلّص  زمن  كآلة  »الغّسالة« 
حميدة  محمود  بطولته  في  ويشارك  حياته،  بحب  االرتباط 
إلى محمد ساّلم وبيومي  الزاهد، باإلضافة  وأحمد حاتم وهنا 
محمد  الشرف  ضيوف  مع  أبوليلة،  وطاهر  فتحي  وأحمد  فؤاد 
ظهور  إلى  باإلضافة  الطيب،  وعلي  الليثي  ومحمود  ث��روت 
إخ��راج  صليب،  ع��ادل  تأليف  رض��ا،  شيرين  للنجمة  خ��اص 

عصام عبد الحميد.

حنان مطاوع ت�ستاأنف ت�سوير 

»اأمل حياتي« 

مشاهدها  تصوير  استئناف  مطاوع  حنان  الفنانة  تواصل 
»أمل  حكاية  مع  أن��ا«  »إال  مسلسل  أح��داث  ضمن  الخارجية 
عقب  المعز  في  المقبل  السبت  ببطولتها  تقوم  التي  حياتي« 

انتهاء إجازة عيد األضحى.
فتاة  شخصّية  الحكاية  أحداث  في  مطاوع  حنان  وتجّسد 
شعبية من حي الجمالية تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف 

الصعبة حتى تصبح سيدة مجتمع.
أنا«  »إال  مسلسل  من  الثالثة  الحكاية  هي  حياتي«  »أم��ل 
بعدما تم عرض أول حكايتين على قناة »dmc« وهما »بنات 
أروى  بطولة  وع��دت«  و«سنين  عامر  وف��اء  بطولة  موسى« 
بطولة  شخصي«  »أمر  بعنوان  للرابعة  واالستعداد  ج��ودة، 
شيري عادل، والخامسة »الزم أعيش« بطولة جميلة عوض، 

والسادسة »ضي القمر« بطولة كندة علوش.
تصوير  وينتهي  قليلة  أيام  يتبقى  انه  إلى  االش��ارة  تجدر 
حسن  أحمد  العمل  مخرج  ويستعّد  نهائي  بشكل  الحكاية 

للمونتاج استعداًدا لعرضها.
فؤاد  بيومي  مطاوع  حنان  بطولة  حياتي«  »أم��ل  حكاية 
وسلوى عثمان ونور محمود، نانسي صالح، شاهيستا سعد، 
رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر عالم وهو 

تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

ملحم زين...ال بّد من انتفا�سة تبعد عنه غياب �سم�سه!

تاأثير االأدب العربّي على االأدب الغربّي!

مهرجانات �سينمائّية فل�سطينّية ت�ؤكد دعمها لمهرجان اأفالم المقاومة الدولّي الـ16

{ جهاد أيوب
استمعت  ولكن  للجيش،  الغنائي  الحفل  أشاهد  لم 
شخصيات  ومن  السلبية،  االنتقادات  من  كثير  إلى 

فاهمة بأصول الغناء والفّن!
أرسل  يهمني،  زين  ملحم  المطرب  غناء  أن  وبما 
االستطالع،  للفنان ملحم من باب  لي بعضهم مقاطع 
أضيع  أنني  ألجد  محبة  بكل  فقرته  تابعت  وبالفعل 

وقتي على غناء هرم، ومترهل !
صحته  ملحم،  عند  ال��زائ��د  ال���وزن  لهذا  صدمت 
مزعجة له وللكاميرا، وتجعله يتصرف بطريقة أعاقت 
كأنها  مهلهلة،  مالبسه  وأظهرت  يرتديه،  وما  حركته، 

ليست له!
المشكلة األولى كانت بالشكل، وهذا ال يليق بفنان 
أن  وخاصة  والخريفي،  الشبابي  الجيل  بين  يعتبر 

المنافسة وطنية فيجب أن يطّل بأحلى حاالته!
الخاصة  األعمال  تقديم  عدم  في  الثانية  المشكلة 
به، أو جديده كي يشعرنا بأنه يعمل على فنه، وأن ال 

ينتظر أعمال غيره كي يغني. 
المرفوض،  القصيد  باب  وهنا  الثالثة،  المشكلة 
أي  دون  غناء  مجرد  االستخفافي،  ب��األداء  المشكلة 
إحساس وسريع، وهذا جعلنا ال نتصالح مع فقرته، 
ولم ننسجم مع ما قام بغنائه رغم أهمية تلك األعمال، 
ونعرفها، ونحفظها بمجرد عزف أول نغم منها، أعمال 
خالدة قّدمها ملحم زين بطريقة سلق البيض، وحسن 

الختام!
وتخرج  ويعصب،  وي��ش��ّد،  نفسه،  ملحم  يعصر 
عروق رقبته كي يغني أعمال غيره مع أنه هو أهم َمن 

كان  كما  ليس  تعب  هنا  صوته  الممتنع،  السهل  غّنى 
وكما نعرف، وأداء سريع، ورفع عتب، والسالم!

غريب أمر هذا الفنان وهو اليوم في مرحلة حرجة 
من مشواره الفني وحضوره، كما حال أبناء جيله، 
والحفالت،  االنتشار  تضيق  االقتصادية  المشاكل 
سلباً  انعكس  العربي  العالم  غالبية  استقرار  وعدم 
والبصمة  خريفياً،  أصبح  والعمر  الجميع،  على 
بالنجاح  محصورة  فقط  موجودة  غير  األن  حتى 
وليس بالجديد المنافس، وال بأعمال تبقى كما حال 
َمن  أعمال  حفالتهم  كل  في  يغني  والجميع  جيله، 

سبقهم.
بين  ص��وت  أفضل  يمتلك  ال��ذي  وه��و  زي��ن،  ملحم 
بجمالّية  اللبناني  يؤدي  مقتدر،  وصوته  الزمالء،  كل 
وعذوبة كما يؤدي المصري والعراقي، وقلّما نجد هذه 

الميزة عند غيره!
غريب أمر ملحم الذي ال يكترث لموهبته بجدية، وال 
يدرك أن إهمالنا للموهبة يجعلها تبتعد عنا، وتهجرنا، 
وال  حضوره،  يعيق  أصبح  الذي  لشكله،  يكترث  وال 
على  يتباخل  إنه  ويقال  الناجحة،  االغنية  عن  يبحث 

الشعر واللحن، وهذا كالم ممن عملوا معه!
ما  ترميم  إلى  العودة  من  بد  ال  محب،  من  نصيحة 
يحاول  وأن  ملحم،  عن  تغيب  بدأت  فالشمس  أمكن، 
الغرور  بناء فريق عمل يليق بصوته، وأن يبتعد عن 
انتفاضة ونفضة تؤمن بالبحث  إذا وجد، وأن يصنع 
فيه  هو  ما  عكس  على  وناجحة  ضاربة  أعمال  عن 

وعليه، واألهم أن يتصالح مع جمهوره في لبنان!
ملحم  فيه  نفسه  يعاقب  الذي  المستوى  هذا  حرام 

زين!

{ د. أميرة عبد العزيز*
في هذه المقالة سوف أتناول تأثير األدب العربي 
تأثير  طريقنا  في  نغفل  ولن  الغربي،  األدب  على 
»البروسيسور«  العربي  األدب  على  الغربي  األدب 
الذي ُيعرف بما يسّمى األدب المقارن في الجامعات 

األكاديمية.  والمؤسسات 
هنري  األميركي  الناقد  عّرفه  كما  المقارن  واألدب 
الحدود،  ماوراء  أدب  دراسة  عن  عبارة  هو  ريماك 

بمعنى مقارنة أدب معين بأدب آخر تأّثر به..
حّقه  العربي  لألدب  نعطي  أن  اإلنصاف  من  إذن 
لدراسة  الطالبية  البعثات  بتكثيف  بالتفكير  ونبدأ 
شأن  كما  العربية  الجامعات  في  المقارن  األدب 

الجامعات األوروبية واألميركية.
أوروبي،  فقط  وليس  عالمي  أثر  العربي  لألدب 
تكتب  زالت  وما  إيران  على  أّثرت  العربية  فاللغة 
على  أث��رت  كما  هذا  يومنا  حتى  العربي  بالحرف 
سنة  حتى  العربي  بالحرف  تكتب  وبقيت  تركيا 
أواسط  وجمهوريات  طاجكستان  وكذلك   1926
السوفياتي  االت��ح��اد  ع��ن  انفصلت  ال��ت��ي  آس��ي��ا 
كان  ذل��ك  على  وقياساً  العربي،  بالحرف  تكتب 
اللغات،  م��ن  كثير  على  تأثيرها  العربية  للغة 
الفتوحات  خالل  من  وذلك  الفرنسية  اللغة  ومنها 
اللغة  ك��ادت  فقد  العلمية،  والبعثات  اإلسالمية 
والفلسفة  والطب  العلم  لغة  تصبح  أن  العربية 
شهدته  الذي  االزدهار  إلى  ذلك  ويعّزى  أوروبا،  في 
فكان  واآلداب،  العلوم  ميادين  شتى  في  األندلس 
العلم  لطلب  لألندلس  يّتجهون  األوروبيون  الطلبة 
العلم  لغة  حينها  كانت  التي  العربية  اللغة  وتعلّم 

والتواصل الفكري والحضاري..
اللغة  تأثير  على  ال��ش��واه��د  م��ن  الكثير  هناك 
العربية في اللغة الفرنسية، منها ما ذكرته الباحثة 
 »Henriette Walter والتر  »هنريت  الفرنسية 
عن  الخارج«  من  أتت  فرنسّية  »كلمات  كتابها  في 
أصل  ذات  فرنسية  كلمة   )500( من  أكثر  وج��ود 
جيرو  »بيير  الفرنسي  الكاتب  تطّرق  كما  عربي، 
Pierre Noel Giraud« إلى تأثير اللغة العربية 
في اللغة الفرنسية وقّدم قائمة بأكثر من 300 كلمة 
دخلت من العربية للفرنسية في عصور مختلفة من 
التاريخ مثل شراب، زرافة، خليفة، قميص، كيمياء، 
المستعملة  الدينية  األلفاظ  من  العديد  فإن  وللعلم 
باللغة الفرنسية هي من أصل عربي وتلفظ كما هي 

مثل: مسجد – إمام – مؤذن – منارة - عيد.
اجتاحت  قد  لفظياً  العربية  اللغة  كانت  إذا  إذن، 
العديد من اللغات ومن بينها اللغة الفرنسية، لم ال 

يكون الشأن نفسه بالنسبة لألدب العربي!
إلى  العربية  الحضارة  انتقلت  عندما  تاريخياً، 
بالد األندلس تأثر بها األوروبيون وكانت االنطالقة 

من جنوب فرنسا.
وباّطالعهم على الشعر العربي مالوا إلى الشعر 
كنوع  العاطفية  الشعرية  القصة  فبرزت  العاطفي 
جوستاف  الفرنسي  الكاتب  يقول  مستحدث،  أدبي 
روح  من  انبثقت  القصصية  النهضة  »إن  كوهين: 
الشعر الغنائي العاطفي الذي شاع في فرنسا وقت 

ذاك بأثر من الشعر العربي في األندلس«.
األوروب��ي  األدب  على  بالغ  أثر  لها  الحقبة  هذه 
في  معروفاً  العربي  األدب  أصبح  فخاللها  بأكمله 

على  العربي  الشعر  خالل  من  خاص  بشكل  أوروبا 
الغربي  القارئ  على  صعباً  كان  فهمه  أن  من  الرغم 
آر  الفرنسي  المستعرب  وص��ف��ه  حيث  ال��ع��ادي 
إليه  الولوج  بأنه »بستان سري«، يتطلّب  بالنشير 

معرفة عميقة باللغة العربية وثقافتها.
وبحلول القرن الرابع عشر الميالدي، كانت أعظم 
قوتين هما المماليك في مصر وسورية والعثمانيون 
والتداخل  لالحتكاك  ونظراً  والبلقان  األناضول  في 
المكتوبة  المعرفية  األعمال  امتدت  فقد  أوروبا  مع 
الوسطى  القرون  في  انجلترا  إلى  العربية  باللغة 
األخرى،  األوروبية  واللغات  الثقافات  إلى  وبعدها 
المتوسط  األبيض  البحر  حوض  منطقة  وخاصة 
ظهر  وهناك  والفرنسية،  واإليطالية  اإلسبانية  مثل 

اهتمام كبير باألدب العربي.
اللغتين  إل���ى  بكثير  ذل���ك  ق��ب��ل  ت��رج��م��ت  وق���د 
فالسفة  أقوال  من  مجموعة  والالتينية  اإلسبانية 
الشرق األدنى وبالد اإلغريق »هيرمس وهوميروس 
عام  في  جمعها  والتي  إلخ«،  وأرسطو..  وأفالطون 
الحكيم المصري أبو الوفاء المبّشر بن فاتك،   1053
ومؤلفات  للمعري   « الغفران  »رسالة  ترجمت  كما 

إبن سينا وإبن رشد.
وأهمها  الحكايات  من  العديد  ترجمة  تّمت  كما 
أنطوني  للفرنسية  ترجمها  التي  ودمنة«  »كليلة 
ألصول  تعود  القصص  هذه  إن  تقولون  قد  ودي��ل، 
لهذه  المقّفع  ابن  ترجمة  لوال  لكن  فليكن  هندية، 
وصلت  ك��ان��ت  م��ا  العربية  باللغة  المجموعة 
العربي  األدب  فأثر  وعليه  الفرنسي  األدب  إل��ى 
ال  جلي  الفرنسي  األدب  على  العربية  والترجمات 

إنكاره.  نستطيع 
التاسع  القرن  منتصف  في  التأثير  هذا  زاد  وقد 
خالل  من  الشرقّية  للحياة  صورة  تكوين  مع  عشر 
ترجمة »ألف ليلة وليلة« التي تعد من أهم األعمال 

التي أحدثت صدى في الوسط الفرنسي تحديداً.
ولدينا مراجع عديدة في هذا الصدد منها:

لحلمي  الفرنسي«  األدب  ألهمت  وليلة  ليلة  »ألف 
التميم و«مكانة ألف ليلة وليلة في األدب الفرنسي« 
أخ���رى،  وم��ق��االت  وب��ح��وث  ف��ي��دوح،  لياسمين 
أدب  على  وليلة  ليلة  ألف  تأثير  نغفل  لن  وبالتأكيد 
في  يبدأ  لم  أنه  بنفسه  اقر  حيث  القصصي  فولتير 
أربع  وليلة  ليلة  ألف  قرأ  أن  بعد  إال  القصة  كتابة 

عشرة مرة.
العربي  ل���ألدب  ك���ان  ال��ح��دي��ث  ال��ع��ص��ر  وف���ي 
وإن  الفرنسية  األدبية  الساحة  في  كذلك  حضوره 
الكثير  القى  أنه  إال  الدقيق  بالمعنى  مؤثراً  يكن  لم 
الذي  االهتمام  ذل��ك  على  والشاهد  االهتمام  من 
منذ  حسين  طه  العربي  األدب  عميد  مؤلفات  القته 
من  عليها  حصل  التي  الدكتوراه  رسالة  ص��دور 
 »Abidon  « نشر  دار  عن  طبعة  في  السوربون 
صدرت  كما  الفرنسية،  إلى  »األيام«  كتابه  وترجمة 
»دعاء  رواي��ة  من  الفرنسية  الترجمة   1949 عام 
حيث  أعماله  من  العديد  ترجمت  وكذلك  الكروان«، 
بلغ مجموعها أحد عشر عمالً، كما نشرت »الجامعة 
دراسة   1990 عام  في  بمونبيليه   األورو-عربية« 
عن طه حسين بين شاطئي المتوسط، فيما نشرت 
دراسة  الفرنسية   »témoin d’humanité« دار 
للباحث  والحوار«  الثقافات  حسين،  »طه  بعنوان 

الفرنسي برونو رونفار. 

أواخ��ر  ف��ي  الفرنسية  النشر  دور  التفتت  كما 
محفوظ  نجيب  المصري  الروائي  إلى  السبعينيات 

الحائز على جائزة نوبل لألدب.
العربي  األدب  حضور  على  كذلك  الشواهد  ومن 
األدبية  األعمال  بعض  ترجمة  فرنسا  في  حديثاً 
من  بعض  المثال  سبيل  على  الحداثية  العربية 

أشعار محمود درويش.
إلى حد اآلن تحدثنا عن األعمال األدبية المترجمة 
الفرنسة  المكتبة  أثرت  والتي  الفرنسية  اللغة  إلى 

وأثرت على األدب الفرنسي..
باللغة  أّلفوا  الذين  العرب  األدباء  عن  ماذا  َطيب 

الفرنسية؟! 
باللغة  م��ؤل��ف��ات  أي  أن  على  نتفق  جميعنا 
الفرنسية تعّد أدباً فرنسياً أياً كانت جنسية الكاتب 
التي  الفرنسية  للغة  الترجمات  باستثناء  طبعاً 

تبقى نوعاً ما فقط إثراء للمكتبة الفرنسة.
ينقسم هؤالء األدباء إلى مجموعتين:

١- أدباء خارج المهجر.
٢- أدباء داخل المهجر.

الفرنسية )كلغة  باللغة  األولى كتبت  المجموعة 
المستعمر ليس إال(. 

لالستعمار  الوحيدة  الميزة  هذه  كانت  وربما 
ولغته  وثقافته  عيشه  نمط  فبفرض  الفرنسي 
الجيل  هذا  أنشأ  العربية،  اللغة  تهميش  بغرض 
وزوال  فولتير  أح��ف��اد  على  ح��ض��وره  ف��رض  ال��ذي 

وهوغو وبودلير.
المكتبة  أث��رت  بها  بأس  ال  مجموعة  بينهم  من   
القرن  خمسينيات  منذ  ب���رزت  وق��د  الفرنسية، 
والشعر،  النثر  في  عديدة  متميزة  أسماء  الماضي 
كاتب  مثل  األدب،  هذا  كالسيكيات  من  اليوم  تعتبر 
الجزائر  من  ح��داد  ومالك  فرعون  ومولود  ياسين 
أيضاً  ديب  ومحمد  المغرب،  في  جلون  بن  والطاهر 
الشرايبي  وإدريس  السفريوي  وأحمد  الجزائر،  من 
البكوش  والهاشمي  أصالن  ومحمود  المغرب،  من 
من تونس، وجورج حنين وجويس منصور وألبير 
شديد  وأندري  شحادة  وجورج  مصر،  من  قصيري 

وإيتيل عدنان وصالح ستيتية من لبنان.
كان النتاج في عمومه له نبرة نضالية مباشرة، 
أما  األوروب��ي��ة.  الحداثة  ت��ي��ارات  في  منخرطاً  أو 
المهجر  في  ونشأت  ولدت  التي  الثانية  المجموعة 
 »Rebeu« البور( من كلمة( »beur« فعرفت بأدب
مطلع  في  المهاجر  العربي  على  تطلق  كلمة  هي 
الثمانينيات، هذا األدب عبارة عن نصوص سردّية 
يروي  شهادات  أو  ذاتية  سيراً  جملتها  في  كانت 
الضواحي  في  العيش  صعوبة  الذكور  خاللها  من 
الفقيرة، والميز الذي يالقونه في المدرسة والشغل 

والقضاء.
العائلة،  داخل  التوتر  حاالت  اإلناث  تروي  فيما 
المهمين  أو األخ األكبر،  كسلطة األب، الغائب عادة، 
الغالب،  في  األمية  األم،  تفّهم  وعدم  ال��دوام،  على 
وصراعهن من أجل االنعتاق من السلطة الذكورية.

لكن  األن��ظ��ار  لها  لفتت  أدب��ي��ة  محاولة  ك��ان��ت 
شباب  خانة  ف��ي  مؤلفيها  وضعت  أن  فتئت  م��ا 
أجل  من  يناضلون  كانوا  التي  الخانة  الضواحي 

كسر طوقها.. 
كتاب  م��ن  الثانية  ال��م��ح��اول��ة  بعدها  ج���اءت 
وج��اءت  التصنيف  ه��ذا  رفضوا  الذين  العشرية 

الذي  المضمون  حيث  من  اتزاناً  أكثر  نصوصهم 
الفّني  الشكل  وم��زج  الضفتين،  لقضايا  ت��ط��ّرق 
لقضايا  معالجتهم  عند  حتى  والغربي  الشرقي 
على  الطاغي  هو  واألدبي  الفّني  العمل  كان  المهجر 
توسم  التي  اإليديولوجيات  عن  بعيداً  النصوص 
الرواد قد اختار  بها أعمال سابقيهم، فإذا كان جيل 
وأداة  يحدث،  ما  على  ش��اه��داً  لتكون  الفرنسية 

إليصال صوته. 
ي��ك��ون  أن  اخ���ت���ار  ت����اله  ال����ذي  ال��ج��ي��ل  ف����إن 
ش����يء.. ك����ّل  وق���ب���ل  أوالً  ف��ن��ي��اً  ع���م���اًل  ال���ن���ّص 

 

هذا الزخم من اإلنتاج األدبي باللغة الفرنسية أفرز 
بوأت  والرواية  والقصة  الشعر  في  متميزة  أعماالً 
أصحابها مكانة متقدمة في المشهد الثقافي الفرنسي 
أن آسيا جّبار مرشحة منذ  والعالمي )من ذلك مثالً 
ألصحابها  وجلبت  نوبل(،  جائزة  لنيل  سنوات 
الفرنسية  األكاديمية  جائزة  مثل  كبرى  جوائز 
»إيماني  رواية  عن  البكوش  للهاشمي  منحت  التي 
إلى  أسندت  التي   »Goncourt« وغونكور  باٍق«، 
إلى  ثم  القدر«،  »ليلة  روايته  عن  جلون  بن  الطاهر 
وغونكور  طانيوس«،  »صخرة  عن  معلوف  أمين 
لفؤاد  منحت  التي  القصيرة  القصة   »Goncourt«
داسوكين  سروال  »قضية  مجموعته  عن  العروي 
التي   »Renaudot« رينودو  وجائزة  الغريبة«، 
فازت بها نينا بوراوي عن رواية »أفكاري السيئة« 
حضور  عن  تشهد  كثيرة،  أخرى  جوائز  على  عالوة 

عربّي - الفت ومؤثر في األدب الفرنسي..
الغريب عندما نتصّفح رفوف أي  فإذن ليس من 
الكتب  من  كبيرة  مجموعة  نجد  أن  فرنسية  مكتبة 
كماً  وأيضاً  الفرنسية.  باللغة  العربية  الثقافة  عن 

هائالً من المؤلفين الفرانكفون. 
قاسم  محمود  للكاتب  »المغتربون«  كتاب  ولعّل 
العربي  »األدب  بعنوان   1996 ع��ام  ص��در  ال��ذي 
ال  مجموعة  يسرد  وال��ذي  بالفرنسية«،  المكتوب 

بأس بها من الكتاب العرب خير دليل على ذلك.
مهاجرون،  جميعهم  العربي،  العالم  من  إنهم 
اوافق  ال  أنا  عربية.  وروحهم  فرنسي  أقالمهم  حبر 
انهم  بل  ثقافية،  ازدواجية  في  واقعون  انهم  فكرة 
غنياً  مخزونهم  جعل  ثقافي  بتنوع  يتمتعون 
خاص  بطابع  يتسم  نتاجهم  وج��ع��ل  ب��م��راح��ل، 
األنواع  أغنى  من  بأخرى  والكتابة  بلغة  فالشعور 

األدبية.
مي  إبداعات  لعّل  المهجر،  أقالم  أغلب  حال  انه 
هذا  على  دليل  خير  جبران  خليل  وجبران  زي��ارة 
تبقى  لغات  من  المحابر  غّيرت  مهما  األدبي  الزخم 

لروح القلم بصمتها..
الوسط  يثري  فرنسياً  أدباً  فقط  ليس  األدب  هذا 
العربية  القومية  الهوية  يحمل  أيضاً  بل  األدب��ي، 
المرموق  أديبنا  بالذكر  يفوتنا  وال  الكاتب.  لروح 
الكاتب  رأي  على  ال��ذي  األع��رج  واسيني  الروائي 
الرواية  حاتم زهران »عندما يكتب واسيني تصاب 

بالدهشة والذهول«.
التأثير لم يكن وليد لحظة  أكّرر، هذا   ِفي الختام 
تاريخية واحدة أو نتاج حدث ما ولكنه كان مرحلياً 

ومتدّرجاً ضمن قرون عديدة من التداخل الثقافي.

من  وع��دد  السوربون  في  محاضرة  *أستاذة 
الفرنسية. باريس. الجامعات 

{ محمد أبو الجدايل - طهران 
أكد »مفيد أبو شمالة« رئيس تحرير صحيفة فلسطين 
الوثائقية  لألفالم  الثاني  الدولي  غزة  مهرجان  ومدير 
الفلسطينية  السينمائية  المؤسسات  دعم   ،2010 عام 
السادسة  ب��دورت��ه  ال��دول��ي  المقاومة  أف��الم  لمهرجان 

عشرة.
الفيديو  عبر  اج��ت��م��اع  خ��الل  شمالة  أب��و  وأع���رب 
السينمائي  العودة  مهرجان  مدير  تضّمن  كونفرانس 
المنتج إبراهيم مسلم وإدارة العالقات العامة لمهرجان 
في  الكامل  الدعم  عن  ال�16،  الدولي  المقاومة  أف��الم 
المجاالت كافة لمهرجان أفالم المقاومة من أجل النهوض 
بواقع سينما المقاومة بما يتناسب مع تحديات المرحلة 

الراهنة.
تعاون  اتفاق  لتوقيع  التحضير  االجتماع  بحث  كما 
سينمائي بين فلسطين ومهرجان افالم المقاومة الدولي 
تنفيذ  تتضمن  تعاون  استراتيجية  ضمن  اإلي��ران��ي، 
مهرجان أفالم المقاومة الدولي السادس عشر فلسطينياً، 
حول  إيراني  بدعم  وروائ��ي��ة  وثائقية  أف��الم  وصناعة 
مقاومة الشعب الفلسطيني ضد االحتالل »االسرائيلي«، 

عالوة على العديد من الطروحات السينمائية األخرى. 
عبر  فلسطين  صحيفة  تحرير  مدير  أش��اد  قد  وك��ان 
خطاب موّجه لمدير المهرجان بكافة الجهود التي يبذلها 
المقاومة  سينما  تطوير  في  المقاومة  أف��الم  مهرجان 

وتوثيق أعمالها دولياً.
اليومية  فلسطين  صحيفة  في  التحرير  مدير  وق��ّدم 

الصادرة في قطاع غزة، جملة من المقترحات من المقرر 
بين  سينمائي  تعاون  اتفاقية  توقيع  عن  تتمّخض  أن 

فلسطين ومهرجان أفالم المقاومة الدولي.
السينمائي  التعاون  شراكة  اقتراحات  وتتضمن 
صحيفة  بين  وتوقيعها  مشتركة  تفاهم  مذكرة  صياغة 
لتوثيق  ال��دول��ي  المقاومة  أف��الم  ومهرجان  فلسطين 
أخبار  ون��ش��ر  المؤسستين،  بين  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
المهرجان في فلسطين، وتشجيع المشاركة الفاعلة في 

أعمال المهرجان االيراني.
ال��ب��ارزة  الفلسطينية  الصحيفة  مدير  اق��ت��رح  كما 
الوثائقية  لألفالم  الثاني  الدولي  غزة  مهرجان  ومدير 
2010م  إقامة نسخة كاملة من المهرجان في غزة  عام 

بالتوازي مع نسخته اإليرانية.
المنتج  السينمائي  العودة  مهرجان  مدير  أعرب  فيما 
مهرجان  ودور  أهمية  عن  مسلم،  إبراهيم  الفلسطيني 
في  المقاومة  مفهوم  ترسيخ  في  الدولي  المقاومة  أفالم 
العربية  الدول  بعض  بين  األخير  المخزي  التطبيع  ظل 
عمل  إلنتاج  استعداده  مؤكداً  االسرائيلي،  واالحتالل 
المقاومة سواء في  أفالم  سينمائي مشترك مع مهرجان 

قالب األفالم الوثائقية أم الروائية.
ال��ع��ودة  مهرجان  م��ن  األول���ى  النسخة  وان��ع��ق��دت 
المنتج  ب��إدارة  غزة  قطاع  في  الفلسطيني  السينمائي 
على  الضوء  تسليط  المهرجان  ويهدف  مسلم،  إبراهيم 
في  والمتمثل  الفلسطيني  للشعب  السلمي  النضال 
مسيرات العودة وكسر الحصار وفضح جرائم االحتالل 
المرحلة  هذه  في  الفلسطيني  الشعب  نضال  وتوثيق 

الحساسة.
الوثائقية  الدولي لألفالم  الى أن مهرجان غزة  ُيشار 
الحكومة  ب��إش��راف  م��ن��ه  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة  أُق��ي��م��ت 
واإلنسان«  األرض  »حرية  شعار  المقالة  الفلسطينية 
تفضح  التي  الوقائع  لنشر  ويهدف   ،2010 العام  في 

ونقلها  الفلسطينيين  ضد  اليومية  االحتالل  ممارسات 
فيلماً،   76 المهرجان  في  وُع��رض  أجمع،  العالم  إلى 
ثالثة  م��دار  على  وأجنبية  عربية  دول  من   16 منها 
المدير  منصب  شمالة  أبو  مفيد  وشغل  متتالية،  أيام 

الفلسطيني. للمهرجان  التنفيذي 
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11ريا�سة / ت�سلية
الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

فوز �سنز و�سيلتيك�س على مافريك�س وبليزرز

اإيموبيلي ينتزع »حذاء اأوروبا الذهبي« بـ 36 هدفًا

متجاوزًا رونالدو ومي�سي و�سواريز وليفاندوف�سكي

بر�سلونة يرف�س عر�سًا اإنكليزيًا مغريًا لقاء ال�ستغناء عن جوهرته »ترينكاو«
أمس  إسبانية،  صحفية  تقارير  كشفت 
االثنين، أن نادي برشلونة تلقى عرضاً مغرياً 
من أجل بيع جوهرته البرتغالية، فرانشيسكو 
الكبيرة،  اإلنكليزية  األندية  أحد  من  ترينكاو، 

من دون الكشف عن اسمه. 
وقالت صحيفة »سبورت« المقربة من إدارة 
مليون   60 بقيمة  عرضا  تلقت  إنها  برشلونة، 
يورو، من أحد كبار الدوري اإلنكليزي الممتاز 
البرتغالي  الجناح  لضم  »البريميرليغ« 
الكاتالوني  الفريق  أن  إال  ترينكاو،  الموهوب 

رفض التفكير في العرض تماماً. 
يعتبر  برشلونة  ف��إن  للصحيفة  ووف��ق��ا 
المستقبل  مشروع  أعمدة  أهم  أحد  ترينكاو 

االحتياجات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  لبرشلونة، 
إال  الحالية  الفترة  في  للنادي  الكبيرة  المالية 
أن مسؤولي مجلس اإلدارة، أغلقوا تماماً ملف 

بالالعب.  التفريط 
عاماً(   20( ترينكاو  فرانشيسكو  وانضم 
الماضي،  الموسم  في  برشلونة،  صفوف  إلى 
مقابل  البرتغالي  براغا  سبورتنغ  من  قادما 
مع  بعقد  ترينكاو  ويرتبط  يورو،  مليون   31
حتى  م��واس��م،  خمسة  لمدة  »ال��ب��ل��وغ��ران��ا« 
ش��رط��اً  ع��ق��ده  ويتضمن   ،2025 ح��زي��ران 
من  ليجعل  يورو،  مليون   500 قيمته  جزائياً 
موافقة  دون  ضمه،  ناد  أي  على  المستحيل 

برشلونة.

فينكس  ليقود  نقطة،   30 بوكر  ديفين  سّجل 
نقطة،   15 ب��ف��ارق  ت��أخ��ره  لتعويض  صنز 
داالس  على   115-117 صاعق  فوز  وتحقيق 
األمريكي،  السلة  ك��رة  دوري  في  مافريكس، 

الليلة الماضية. 
وأصبح صنز )28 انتصارا مقابل 39 هزيمة( 
على بعد أربع مباريات من المركز الثامن، آخر 

المراكز المؤهلة لألدوار اإلقصائية. 
وأضاف زمياله كاميرون جونسون 19 نقطة، 
20 نقطة. وبرغم الهزيمة، نجح  وريكي روبيو 
مافريكس في ضمان التأهل لألدوار اإلقصائية، 
المركز  صاحب  غريزليز  ممفيس  خسارة  بعد 
وقت  في  سبيرز  أنطونيو  س��ان  أم��ام  الثامن 
على  الثانية  مباراته  خسر  داالس  لكن  سابق. 

التوالي منذ استئناف الموسم.  
داالس  العبي  دونتشيتش  لوكا  وت��ص��در 
حاسمة،  كرة   11 تمريره  مع  نقطة   40 مسجالً 
 30 بورزينغيس  كريستباس  أض��اف  بينما 

نقطة.
وفي لقاء ناري آخر، أحرز جيسون تاتوم 34 
ليقودا  نقطة،   30 براون  غايلن  وأضاف  نقطة 
على   124-128 للفوز  سيلتيكس  بوسطن 

بورتالند تريل بليزرز. 
الثاني  الشوط  في  نقطة   22 براون  وسجل 
النهاية،  على  ثانية   32.3 قبل  ثالثية  بينها 

ليعزز بها تقدم فريقه إلى 119-125.
 وأضاف جوردون هايوارد 22 نقطة لصالح 

خمس  من  ثالثيات  أرب��ع  بينها  من  بوسطن 
ف��ي آخر  م��ن نقاطه  م��ح��اوالت. وج���اءت س��ت 

دقيقتين. 
نوركيتش  ويوسف  ليالرد  داميان  وتصدر 
قائمة المسجلين في بورتالند وأحرز كل منهما 

30 نقطة.
كرة   16 أيضا  م��رر  ال��ذي  ل��ي��الرد،  وسجل 

حاسمة، 22 نقطة في الشوط الثاني للقاء. 
وسي  نقطة   21 ترينت  ج��اري  سجل  كما 

17 نقطة لصالح بليزرز. وأحرز  جيه ماكولوم 
محاولة   11 من  ثالثية  رميات  سبع  ترينت 
في  نقطة   24 بفارق  تأخره  بليزرز  ليعوض 

الشوط الثاني ويتقدم خالل الربع األخير. 
لكن ذلك لم يكن كافيا ليتجنب بليزرز هزيمة 
مؤلمة في صراعه مع ممفيس غريزليز على آخر 
القسم  في  اإلقصائية  ل��ألدوار  التأهل  بطاقات 

الغربي.
 38 مقابل  انتصارا   30( بورتالند  ويتأخر   

غريزليز  خلف  مباريات  ثالث  بفارق  هزيمة( 
 )22-44( سيلتيكس  ويتقدم   .)24-32(
في   )24-42( هيت  ميامي  على  بمباراتين 

المركز الثالث بالقسم الشرقي. 
ويتفوق تورونتو رابتورز )47-18( بثالث 
في  سيلتيكس  على  المباراة  ونصف  مباريات 

المركز الثاني.
روس  تيرينس  سجل  أخ��رى،  مباراة  وفي 
نيكوال  وحقق  كبديل  مشاركته  في  نقطة   25
أحرز  حيث  مزدوجين  رقمين  فوتشيفيتش 
11 كرة مرتدة ليفوز  نقطة واستحوذ على   23
على   116-132 بنتيجة  ماجيك  أورالن���دو 

سكرامنتو كينغز. 
وعزز ماجيك )32 انتصارا مقابل 35 هزيمة( 
السابع  المركز  في  مباراة  نصف  بفارق  تفوقه 
بالقسم الشرقي بعد أداء قوي أمام كينغز )28 

انتصارا مقابل 38 هزيمة(. 
وتقدم أورالندو مبكرا ورفع الفارق ألكثر من 
ماركيل  وأحرز  األول.  الربع  بنهاية  نقاط  عشر 
فولتز تسع من 14 نقطة له خالل اللقاء في أول 

12 دقيقة. 
وسيتجنب ماجيك خوض مباراة فاصلة من 
أنهى مرحلة  إذا  اإلقصائية  التأهل لألدوار  أجل 

التصنيف وهو متقدم بأربع مباريات أو أكثر. 
ثالث  ب��ف��ارق  متأخرا  سكرامنتو  زال  وم��ا 
المباراة عن ممفيس غريزليز  مباريات ونصف 

صاحب المركز الثامن في القسم الغربي.

الدوريات  على  الستارة  أسدلت  بعدما 
اإليطالي،  الدولي  الالعب  ترّبع  األوروبية، 
التسيو  فريق  مهاجم  إيموبيلي،  تشيرو 
لكرة القدم، على عرش صدارة هدافي القارة 
-2019( موسم  انتهاء  بعد  وذلك  العجوز، 
النشاط  ت��وق��ف  بسب  ال��ط��وي��ل،   )2020

الكروي ألشهر عّدة بسبب جائحة كورونا. 
وانتزع تشيرو إيموبيلي صدارة الهدافين، 
هدفاً،   36 بتسجيله  تاريخه،  في  مرة  ألول 
واح���د،  بحجر  عصافير  ث��الث��ة  ليصطاد 
أيضاً،  اإليطالي  الدوري  بتتويجه بلقب بطل 
رقم  معادال  هدفاً،   36 وبرقم قياسي برصيد 
هيغوايين،  غونزالو  األرجنتيني  المهاجم 
الذي أصبح أول العب يصل إلى هذا المعدل 

التهديفي األعلى في تاريخ »للكالتشيو«. 
على  أه��داف   5 بفارق  إيموبيلي  وتفّوق 
كريستيانو  البرتغالي،  النجم  وصيفه 
سباق  ف��ي  يوفنتوس،  مهاجم  رون��ال��دو، 

هّداف الدوري اإليطالي.
»الحذاء  جائزة  اإليطالي  انتزع  بينما 
ال��ذه��ب��ي« ألف��ض��ل ه���داف ف��ي أوروب����ا، من 

ليفاندوفسكي،  روب��رت  البولندي،  الدولي 
المتّوج  ميونيخ،  ب��اي��رن  ف��ري��ق  مهاجم 
القدم  لكرة  األلماني  ال��دوري  ه��داف  بلقب 

وتالهما  هدفاً،   34 برصيد  »البوندسليغا«، 
 31 برصيد  الثالثة  المرتبة  في  رون��ال��دو 

هدفاً.

مرة  وألول  بذلك  اإليطالي  المهاجم  وكسر 
النجم  الثالثي:  احتكار  م��واس��م،   10 منذ 
ليونيل  األرجنتيني  والساحر  رون��ال��دو، 
المهاجم  وزميله  برشلونة،  قائد  ميسي، 
لجائزة  س��واري��ز،  لويس  األوروغ��وي��ان��ي، 

الحذاء الذهبي.
{ القائمة الذهبية آخر 10 سنوات: 

العشرة  المواسم  هدافي  قامة  يلي  وفيما 
األخيرة في الدوريات األوروبية:

�  ليونيل ميسي )2010 � 2009(.
� كريستيانو رونالدو ))2010 – 2011 

� ليونيل ميسي ))2011 – 2012 
� ليونيل ميسي )2012 – 2013(

سواريز  ولويس  رونالدو  كريستيانو   �
)2014 – 2013(

� كريستيانو رونالدو )2014 – 2015(
� لويس سواريز )2015 – 2016(
� ليونيل ميسي )2016 – 2017(
� ليونيل ميسي )2017 – 2018(
� ليونيل ميسي )2018 – 2019(

� تشيرو إيموبيلي )2019 – 2020(

اأخبار الالعبين والأندية
سمير  السيد  كشف   �
دب�����وق، رئ��ي��س ن���ادي 
ال���س���اح���ل عن  ش���ب���اب 
ملعب  أب��واب  فتح  موعد 
شباب الساحل المتجدد.  
يقع  الذي  الملعب  وكان 
حريك  ح��ارة  منطقة  في 
سنة  من  ألكثر  أغلق  قد 
وفلشه  تأهيله  بسبب 
ألول  الصناعي  بالعشب 

مرة.  
دبوق:«األزمات  وقال 
والصحية  االقتصادية 
سلبي  ب��ش��ك��ل  أث�����رت 
ع���ل���ى وت����ي����رة ال��ع��م��ل 
ف���ي ال��م��ل��ع��ب��ن وع��ق��دن��ا 
في  اإلس��راع  على  العزم 
بعد  ال��ت��أه��ي��ل  عمليات 
وص�����ول ال��ع��ش��ب إل��ى 
تسير  ح��ي��ث  ال��م��ل��ع��ب، 
سريعة  بوتيرة  األعمال 

ومتقنة«.
الفترة، حيث ستتم  األكبر خالل هذه  الحيز  الدهانات والترميم تأخذ  أن أعمال  وأكد دبوق 

بعدها عملية فلش العشب الصناعي. 
األول،  المقبل واألول من تشرين  أيلول   15 الله بين  الملعب بعون  وختم معلناً: »سنفتتح 
أو  التمارين  استضافة  خالل  من  الفريق  وجماهير  لشباب  وأمل  ضوء  بقعة  يكون  ألن  نسعى 

المباريات الودية على أرضه«. 
 5 توقف  بعد  الثالثاء  اليوم  تمارينه  استئناف  عن  رسمي  بيان  في  النجمة  نادي  أعلن   �

أيام. 
 وكانت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان قد أعطت الضوء األخضر لألندية من 
أجل استكمال تمارينها يومي الثالثاء واألربعاء.  وأكد النجمة في بيان نشره عبر حسابه بموقع 
 »فيسبوك« أن التمارين ستقام خلف أبواب مغلقة ووسط إجراءات صحية ووقائية صارمة. 

األحمدية  مازن  الطبيب  بقيادة  للفريق  الطبي  الجهاز  مع  الدائم  التواصل  إلى  النادي  وأشار 
والذي يحرص على عدم انتقال الفيروس إلى صفوف الفريق.

�  يتابع حارس مرمى شباب الساحل علي حالل تمارينه الفردية تحت قيادة مدرب اللياقة 
البدنية حسن بركات بشكل يومي على ملعب بئر حسن.  

األزمات  بسبب  وذلك  سابق،  وقت  في  االنفصال  أعلنا  قد  الساحل  وشباب  حالل  وكان 
وبشكل  سابق  وقت  في  الساحل  شباب  إدارة  وأعلنت  الفني.  والجهاز  الالعب  بين  المتكررة 

واضح أن الالعب على قائمة االنتقاالت.  
ودارت  حالل،  الحارس  خدمات  على  للحصول  سعى  النجمة  نادي  أن  أيضاً  يخفى  وال 

مفاوضات بين الناديين بعيدا عن األضواء وبدون أي تصريحات إعالمية. 
وخالل فترة االنتظار يسعى حالل لرفع جاهزيته البدنية والفنية بانتظار تحديد مصيره. 

التحاد الأفريقي يحّدد 

مواعيد الم�سابقات القارية
حددت لجنة الطوارىء في االتحاد االفريقي لكرة القدم )كاف( مواعيد المسابقات القارية 

التي تّم تعديلها بسبب جائجة كورونا. 
الثاني  يوم  االتحاد  كأس  نهائي  نصف  مباراتا  ستقام  اآلت��ي:  وفق  المواعيد  وج��اءت 
والعشرين من أيلول في المغرب، على أن يقام النهائي في السابع والعشرين منه بالعاصمة 

الرباط. ونّوه االتحاد أن كل المباريات ستقام بدون حضور الجماهير. 
الذهبي  المربع  بنظام  المباريات  إقامة  عدم  اللجنة  قررت  األبطال،  دوري  يخص  وفيما 
سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف نصف النهائي وهي األهلي والزمالك 
من مصر والرجاء والوداد من المغرب، حيث ستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب 
في  ثم  المغرب،  في  ايلول  من  والعشرين  والسادس  والعشرين  الخامس  يومي  واإلي��اب 

الثاني والثالث من تشرين األول في مصر.
من  وآخر  مصر  من  فريق  تأهل  حالة  في  محايدة  أرض  على  النهائية  المباراة  وستقام 
المغرب من الدور نصف النهائي، وذلك عمال بمبدأ العدالة بحسب بيان اللجنة، وسيتم فتح 
الستضافة  والمغرب  مصر  باستثناء  األعضاء  لالتحادات  المباراة  الستضافة  التقدم  باب 

النهائي الذي سيقام من مباراة واحدة. 
وفي حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة 

في بلدهما. 

لقاء الدوحة الما�سي للعّدائين في 25 اأيلول
أيلول   25 يوم  العام،  هذا  القوى  أللعاب  الماسي  الدوري  ضمن  الدوحة  لقاء  ينطلق  أن  تقرر 
المقبل. وقال المنظمون أمس، االثنين في بيان: »بالنظر إلى استمرار الوضع الصحي الراهن حول 
العالم، وفي ظل التغيير المستمر في اإلجراءات الخاصة بكوفيد19-،  يظل برنامج لقاءات الدوري 

الماسي مؤقتاً وربما تطرأ عليه تغييرات مستقبالً«. 
موعده  من  تأجل  وقد  القوى،  ألعاب  موسم  افتتاح  حدث  بمثابة  تقليدياً  كان  الدوحة  ولقاء 

األصلي في 17 نيسان الماضي، بسبب األزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.
في  لقاءات  تليه  الجاري،  آب   14 في  موناكو  في  القوى  ألعاب  موسم  انطالق  المقرر  ومن 

ستوكهولم، ولوزان، وبروكسل، وروما � نابولي، والدوحة إضافة إلى لقاء في الصين. 
وألغيت في وقت سابق على خلفية تفشي فيروس كورونا، لقاءات الدوري الماسي في يوجين، 

ولندن، وباريس، والرباط، وجيتسهيد، وشنغهاي.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
فرنسي أعمى إخترع الحروف الناتئة لتعليم العميان، ولد 1 .

للندبة، مضيق بين البحر األحمر وخليج عدن 2 .
سيدات، أحد الوالدين، يرقا رغيف الخبز )لفظة عامية( 3 .

فيهم  تجسد  الذين  الهندية  الميثولوجية  آلهة  أحد  أرجعها،  4 .
فشنو

نجمع، نتناول الطعام، جزء من أربعة 5 .
وعناده  اإلنكليزي  ال��رج��ل  صفات  إل��ى  يرمز  ساخر  لقب  6 .

وبالدته، أقوم بالمكان
من شعراء الجاهلية الصعاليك، أرشد 7 .

حادث ليالً، قرعنا الجرس 8 .
تألفي، يسكنون بالقرب من بعضهم البعض 9 .

ال يباح به، تنام، إرتدت 10 .
خياالً، يجاري بالحديث 11 .

زرع، ظهرا من بعيد، عندي 12 .

عمودياً: 
مرفأ في غرب الواليات المتحدة، مراكب 1 .

مدينة بلجيكية، رفاق السن 2 .
تعّودتما على، سيد القوم 3 .

شتمته، بحر يتفرع من المتجمد الشمالي 4 .
يشاهد  ما  محل،  أح��ّل  مخفف،  أبجدي  ح��رف  5 .

نصف النهار من إشتداد الحر
من المحرمات، السبيل 6 .

كل  م��ن  الحملة  وّج��ه  األم���ر،  فعل  منك  أطلب  7 .
صوب، مذهب

من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة، العبير،  8 .
حرف أبجدي مخفف

حرف أبجدي، عاصمة آسيوية 9 .
إنهدمت األبنية، مدينة عراقية 10 .

غّير، فقرة، أخبر القصة 11 .
نعاهد، أصبحت طرية الملمس والحركة 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2
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:Sudoku حل
 ،325687941  ،761429583  ،498351627
 ،537968214  ،189245376  ،642713859

953172468  ،274836195  ،816594732
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( هنري دو فرانس 2 ( ياقوت، ادونيس 3 ( رم، كركوك، 
انب 4 ( اوسلو، سماد 5 ( كرمن يبت، نموت 6 ( ارتب، دا 7 
( يرقد، ادياليد 8 ( سا، ري، ين، كتل 9 ( سايغون، ال 10 ( 

السفر، تعاتبه 11 ( ارمنيا، بدأ 12 ( امل، اي، ماهر. 

عموديا:
سماق،  رق،   )  3 راسل  نامور،   )  2 انا  هيراكليس،   )  1
اسال 4 ( يوكل، ردريفر 5 ( دترويت، يغرما 6 ( ببا، ني 7 
( فاوست، دينتي 8 ( ردكم، دين، عام 9 ( او، انال، ال 10 ( 

ننادم، اكاتبه 11 ( سين، وايت، بدر 12 ( سبات، دللها.
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تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
info@al-binaa.com  البريد اإللكتروني  
التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

ليعد ترامپ اإلى جورج وا�شنطن

{ يكتبها الياس عّشي

قال جورج واشنطن مخاطباً اإلنكليز:
»إّن تاج ملككم، وثروة االمبراطورية البريطانية ال يكفيان ثمناً الستقالل 

بالدي، حاربوا تفنونا أو نفنيكم«.
إلى  بــالــعــودة  البريطاني  العموم  مجلس  طــالــب  لــو  »تــرامــپ«  رأي  مــا 
الوراء قرنين ونصف، وطالب بمحاكمة جورج واشنطن بتهمة اإلرهاب 

الستعماله السالح، ومطالبته بدولة مستقلة ذات سيادة؟
وما الفرق بين ما فعله واشنطن وما تفعله المقاومة الفلسطينية منذ أن 
ورتيباً  يوميّاً  أمراً  الفلسطينيين وتهجيرهم  قتل  احتُلّت أرضهم، وصار 

وسادّياً؟

كبة اليقطين والمعقود درد�صة �صباحية

ت�شتهر بهما بلدة عانا في البقاع الغربّي..

)تصوير سعيد معالوي(

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

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank
FINK LBBE

بالليرة اللبنانية:
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــًا �شــد الوبـــــــــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي إلى دعم 
واإلنسانية  االجتماعية  المؤسسات  من  عدد  مع  أطلقتها  التي  الوباء»  ضّد  »معاً  حملة 
والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

1829

 

بة
مرت

ال

الشبكات القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

أرقام مطابقة  61

أرقام مطابقة  52187.755.5161187.755.516

أرقام مطابقة  5328.040.130132.156.933

أرقام مطابقة  4428.040.13067541.541

أرقام مطابقة  3574.952.0009.3698.000

1.185.088.450المبالغ المتراكمة للمرتبة االولى للسحب المقبل

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية للسحب المقبل

Zeed

بةاالرقام الرابحة
مرت

ال

األوراق القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

28603125.000.00000
86032450.000
603345.000
0344.000

25.000.000المبالغ المتراكمة للسحب المقبل

11446 6 771414353535352

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1501، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  427

يومية أربعة: 2003

يومية خمسة: 29966
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تناول ال�شوكوالته بكثرة قد ي�شبب �شرطانًا قاتاًل
أن  يمكنه  الشوكوالتة،  من  الكثير  تناول  أن  حديثة  دراسة  كشفت 

يزيد من مخاطر اإلصابة بسرطان األمعاء.
وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” اإلنجليزّية، تتفاعل األطعمة 

الغنّية بمضادات األكسدة مثل الشوكوالتة مع بكتيريا األمعاء.
وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها 

البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ.
وقال فريق البحث من الجامعة العبرية في القدس، إن ذلك االكتشاف 

يفّسر سبب بدء معظم سرطانات الجهاز الهضمّي في القولون.
بسرطان  اإلصابة  لخطر  المعّرضين  هؤالء  أن  الباحثون  وأوضح 
األمعاء، ينبغي عليهم فحص األمعاء بشكل أكثر تكراراً، والتفكير في 

األطعمة التي يتناولونها.
وتحمي  للصحة  جيدة  األكسدة  مضادات  تكون  ما  عادة  أنه  يذكر 
األمراض  من  والعديد  والسرطان  القلب  أمراض  مسببات  من  الخاليا 

األخرى.
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