
كتب المحّرر السياسّي 

ماكرون  أمانويل  الفرنسي  الرئيس  زيارة  تصدُّر  من  بالرغم 
واجهة األحداث، فقد جاء اإلعالن المسائي عن قرار النيابة العامة 
بمنع السفر عن مدير الجمارك بدري ضاهر ومدير المرفأ حسن 
قريطم، ومعهما عدد من الموظفين والمستفيدين المعنيين بملف 
وبعده  بيروت،  مرفأ  من   12 العنبر  في  الخطرة  المواد  تخزين 
إعالن الهيئة المصرفيّة العليا عن تجميد حساباتهم، إشارة أولى 
لنيات تبشر بالجدية في التحقيق، خصوصاً أن ضاهر محسوب 
كمقّرب من العهد وقريطم محسوب كمقّرب من تيار المستقبل، 
تتمتع بحماية سياسية تمنع  إدارية عليا كانت  وهما في مواقع 
األيام  من  ي��وم  كل  يحمل  أن  بانتظار  الماضي،  في  محاسبتها 
التحقيق،  بجدية  الثقة  منسوب  ترفع  مؤشرات  المقبلة  األربعة 
بلغت  مهما  أصحابها  وتقديم  المسؤوليات  من  المزيد  وكشف 

رتبهم ومواقعهم للمساءلة.
زار  الذي  ماكرون  امانويل  الفرنسي  الرئيس  كان  بالتوازي 
من  يمكنه  بما  لمهمته  دول��ي  دعم  لوجود  مرتاحاً  يبدو  بيروت 
متحدثاً  ل��ب��ن��ان،  لمساعدة  اإلم��ك��ان��ات  حشد  ع��ن  بثقة  ال��ت��ح��دث 
لقاءات  في  توضيحها  يتم  أن  يفترض  واضحة  غير  بتلميحات 
سواء  المعنية،  األط���راف  مع  الفرنسي  السفير  يجريها  الحقة 

لترجمة مقاصد رئيسه بأنه ال شيكات على بياض لسلطة متهمة 
بالفساد، أو مضمون النظام الجديد الذي بّشر به، ومعنى رفع 
شريكاً  به  االع��ت��راف  لعودة  الباب  وفتح  الله  ح��زب  عن  الحظر 
ال غنى عن وج��وده في صياغة أي معادلة جديدة، وم��اذا يعني 
المرفأ والحدود كأولويات، ولماذا تجاهل ملف النازحين من أي 

مساعدة دولية؟
وجود  م��اك��رون،  كلمات  سطور  بين  ق��رأت  متابعة  م��ص��ادر 
الحدود  ع��ل��ى  ال��ت��ه��دئ��ة  لتأمين  ال��ل��ه  ن��ح��و ح���زب  م��وّج��ه  ع���رض 
الجنوبية، باالمتناع عن الرد على العملية التي أدت إلى استشهاد 
أو للرد على م��ا ق��د يظهر م��ن قرائن  أح��د ك���وادره ف��ي س��وري��ة، 
سحبت  بعدما  المرفأ،  تفجير  في  »إسرائيلي«  توّرط  على  وأدلة 
الرئيس دونالد ترامب عن هجوم  األميركية كالم  الدفاع  وزارة 
له كبار الضباط،  التداول، رغم ربطه لكلماته بما قاله  مدّبر من 
وبالتوازي المطلوب حضور دولي في المرفأ وعلى الحدود مع 
التهريب  ضبط  شعار  تحت  تدويل،  نصف  أو  بتدويل  سورية، 
ترسيماً  األميركي  يعرض  وبالمقابل  الدولي،  المجتمع  وطمأنة 
تنتهي  أن  يمكن  وال��ب��ري��ة  البحرية  ل��ل��ح��دود  لبنان  م��ن  م��ق��ب��والً 
مهمة تستكمل  دول��ي��ة،  ق���وات  لصالح  »إس��رائ��ي��ل��ي«  بانسحاب 
)التتمة ص9(
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اّن س��يادة األم��ة ال تظه��ر ف��ي س��ّن 
ب��ل  المجال��س،  وتألي��ف  الدس��اتير 
ف��ي القضايا الت��ي لها مس��اس بهذه 

السيادة.

سعاده

إلى  ماكرون  امانويل  الفرنسي  الرئيس  زي��ارة  تأتي   -
بيروت تمهيداً لزيارة ثانية في أول أيلول لالحتفال بذكرى 
إعالن دولة لبنان الكبير وبدء عهد االنتداب الفرنسي على 
لبنان، والزيارة ال تنفصل عن استثمار تفجير المرفأ الذي 
تأمين تمويل  لبنان بخسائر فادحة ال يمكن معها  أص��اب 
إع����ادة اإلع��م��ار م��ن دون م��س��اع��دة خ��ارج��ي��ة، بحيث حل 
ارتفاع  استخدام  مكان  والبناء  الترميم  وحاجات  التفجير 
وفي  واللبنانيين،  لبنان  على  الضغط  في  الصرف  سعر 
التفجير وتحّول  ف��ي  »إس��رائ��ي��ل��ي«  ت���ورط  م��ن  ظ��ل خشية 
العملية إلى مدخل تصعيد كبير يهّدد بحرب شاملة، يصير 
خاللها أمن الكيان في خطر، وتأتي الزيارة لمواكبة نشاط 
سياسي داخلي ليس بعيداً عن التوظيف المبرمج للتفجير، 
تحت عنوان الحياد الدولي، وتحت عنوان التحقيق الدولي، 
واالنتداب  الوصاية  تحت  لبنان  وض��ع  ل��دع��وات  وص��والً 

مجدداً.
- يتحدث ماكرون عن نظام جديد، ويتخطى الحظر الذي 
فرضته حكومته على العالقة مع حزب الله بعد انضمامه 
إلى قطيع تصنيف الحزب على لوائح اإلرهاب، بينما يشير 
األميركيون إلى تبّدل في التعامل »اإلسرائيلي« مع قضية 
ترسيم الحدود بما يرضي لبنان، بما يوحي بوجود جزرة 
ركز  بما  يتصل  ثمن  لقاء  المقاومة  على  عرضها  ُي��راد  ما 
عليه ماكرون في زيارته، وهما أمران، المرفأ والحدود مع 
سورية، بالتوازي مع ما يطرحه جماعة فرنسا وأميركا في 
لبنان من دعوات لتحقيق دولي وانتخابات مبكرة، وحركة 
ماكرون التي تشبه حركة الرئيس جاك شيراك نحو بيروت 
عام 2005 تختلف عنها لجهة أن ماكرون يتحّرك في ظل 
حزب  مع  التواصل  تستدعي  المهمة  ألن  أميركي،  تكليف 
إذا  لبنان  على  االن��ت��داب  بتولي  لفرنسا  إغ��راء  مقابل  الله، 
نجحت في المهمة، ولو كان انتداباً من دون إطار قانوني 
بل بصيغة مرجعية تحل مكان ال��دور السوري بعد اتفاق 
على  فيها  يعرض  ج��دي��دة  سياسية  صيغة  لقاء  الطائف، 
المقاومة تحت عنوان دور الشيعة السياسي مكاسب على 

حساب أدوار سائر الطوائف المسيحيّة واإلسالميّة. 
- الخشية من مجيء الصين إلى المرفأ وهي تبدو جاهزة 
لذلك، والخشية من رد المقاومة على عملية مطار دمشق، 
والخشية من انكشاف تورط »إسرائيلي« في عملية تفجير 
وراء  تقف  أسباب  خطير،  تصعيد  من  يعنيه  وم��ا  المرفأ، 
الزيارة السريعة الناعمة لماكرون، تمهيداً لزيارة أول أيلول، 
وبينهما سيتابع سفيره في بيروت المهمة، ومقابل جزرة 
النظام  أكبر في  بدور  المقاومة،  المعروضة على  ماكرون 
الجديد، وبتمويل كاٍف ينهض به لبنان، ورفع الحظر عن 
العالقة معها، عصا تحقيق دولي ومعركة إسقاط الحكومة 
مزّورة،  ث��ورة  عناوين  تحت  المبرمج  الشارع  واستثمار 
وانتخابات مبكرة، يعرفون أن المقاومة ال تخشاها، لكنهم 
رصيد  أضعفت  قد  األزم��ة  ري��اح  تكون  أن  على  يراهنون 
التيار الوطني الحر والعهد، كحليف للمقاومة، وفقاً لنصائح 
بتدفيع  فيلتمان،  جيفري  السابق  األميركي  الدبلوماسي 
العهد والتيار ثمن عالقتهما بالمقاومة، تمهيداً لتغيير مكان 

األغلبية النيابية والسياسية.
ربما  لكن  أيلول،  من  األول  حتى  ماكرون  مهلة  تبدو   -
تكون نهايتها في كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله، الذي سيرسم اليوم إطار ما جرى وما سيجري.

ماكرون مكّلف بملف لبنان

 

ب�شروط ومهلة!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

�لنيابة �لعامة تمنع �ل�شفر و�لهيئة �لم�شرفّية تجّمد �أمو�ل مديري �لجمارك و�لمرفاأ... و�آخرين 

دعوات التحقيق الدولّي وزيارة ماكرون يرفعان اأ�سهم فر�سّية العدوان »الإ�سرائيلّي« 

زيارة التلميحات تطلب المرفاأ والحدود... وتعر�ض التمويل وتعديل ال�سيغة الطائفّية 

الرؤساء عون وماكرون وبري ودياب خالل القمة اللبنانية الفرنسية في بعبدا أمس  )عباس سلمان(

�أ�شباب �نفجار مرفاأ بيروت 

و�لم�شوؤولّيات...

  كليمة �لبحر بيروت 

بين �لحقيقة و�لت�شليل...!

قد ال يكون لبنان منذ إنشائه في العام 1920 عرف 
يوم   2020/8/4 ف��ي  ل��ه  ح��ص��ل  م��ا  ي��م��اث��ل  وض��ع��اً 
وما  االنفجار  بهذا  اتصل  وم��ا  بيروت  مرفأ  انفجار 
أحاط به من عوامل جعلت مقاربته على قدر من الدقة 
معه  التعاطي  ينبغي  التي  العناوين  وتعّدد  والتعقيد 
الكّم  من  رئيسين  عنوانين  نتناول  وهنا  خاللها،  من 
حلت  التي  بالكارثة  الصلة  ذات  العناوين  من  الهائل 

ببيروت مكاناً وبلبنان كله كياناً ومستقبالً.
هذه  م��ع  ال��ج��دي  الرسمي  للتعاطي  تقديرنا  وم��ع 
معاً  والتحقيق  الحقيقة  خدمة  أجل  ومن  فإننا  الكارثة 
االنفجار  حصول  كيفية  جهة  من  الموضوع  نتناول 
األمور  هذه  تناول  ألّن  فيه،  االستثمار  يتجه  وكيف 
ووقف  الخسائر  تحديد  إلى  يؤّدي  الصحيح  بالشكل 
العكس  أما في حال  والتداعيات،  االنهيارات  مسلسل 
إلى  بعضها  من  تتوالد  والكوارث  يتفاقم  الخطر  فإّن 

درجة تهّدد وجود لبنان برّمته.
تحديد  إل��ى  وص��والً  واألس��ب��اب  الكيفيّة  حيث  فمن 
ب���ّد م��ن طرحها  ال��م��س��ؤول��ي��ات ف���إّن ه��ن��اك أس��ئ��ل��ة ال 
والبحث عن اإلجابات الشافية التي تقود إلى الحقيقة 
نسوقها  أسئلة  عليها  والبناء  كشفها  من  ب��ّد  ال  التي 

كالتالي:
)التتمة ص6(

بيروت 
 يا كليمة البحر

 بيروت يا روح المدن 
 بيروت يا كتف الجبل األشم

 ستخرجين متألقة وأجمل مما كنت
 رسموا لك إشارة الموت 

  لكنك غلبتِهم بإرادة الحياة 
 بيروت ال ُتحَرق

  وال تغرق
 تشرب من كأس من معين

 بيروت بلد األمين
 األمين على الدماء وعين اليقين

  وتنهض كطائر الفينيق
تغار منها سيدتها  أبيب كما  تل  تغار منها   بيروت هذه 
على  قرانها  عقدت  ألنها  منها،  تنتقم  أن  وتريد  واشنطن 
أو  إهماالً  تفجيرها  في  تسبّبوا  والذين  ومعها،  المقاومة 
توّرطاً يحاولون عبثاً حرف األنظار عن المجرم الحقيقي، 

كما هو آٍت: 
وخبرائها  األرض  ع��ق��الء  ك��اف��ة  أّن  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
ومطلعيها بأّن االنفجار الذي حدث في ميناء بيروت مساء 

ال من بعيد وال من الله  بحزب  له  عالقة  ال   2020/8/4
)التتمة ص6(

 العميد د. أمين محمد حطيط �

 محمد صادق الحسيني

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل، في ختام 
اجتماع السكرتارية الدوري، المنعقد أمس الخميس في مكاتب اللجنة في 
الناصرة، جماهيرنا شعبنا الواسعة، الى التجّند إلغاثة الشعب اللبناني 
كافة  بإجماع  اللجنة  اتفقت  وقد  األسبوع.  هذا  به  حلّت  التي  الكارثة  في 
مركباتها على توحيد حملة اإلغاثة وتنظيمها، وضمان القنوات السليمة 

لنقل المساعدات. 
المتابعة محمد بركة، الذي عّبر عن  وقد افتتح االجتماع رئيس لجنة 
اعتزازه من سرعة تحّرك شعبنا إلغاثة الشعب اللبناني الشقيق، حاضن 
عانى  الذي  الشعب  وهو  عقود،  مدى  على  القسري  الفلسطيني  اللجوء 
ويعاني على مدى أربعة عقود من العدوانية التدميرية اإلسرائيلية. وقال 
األخرى،  والمبادرات  المتابعة  لجنة  بمبادرة  عرفت  أن  ما  جماهيرنا  إن 

حتى هّب الكثيرون استعداداً للمساهمة.
اإلغاثة هو رسالة هامة تصدر  إن توحيد حمالت وجهود  وقال بركة، 
عنا جميعاً، رسالة وحدة الموقف، إذ إننا جادون في المساهمة في جهد 

اإلغاثة من منطلقاتنا الوطنية اإلنسانية.
الحارقة  والقضايا  جلستين،  بين  المتابعة  عمل  بركة  استعرض  كما 
جميع  في  والمسكن،  األرض  قضية  مقدمتها  وفي  اللجنة،  تتابعها  التي 

المناطق، وقضية العنف، وغيرها من القضايا.
توحيد  أهمية  على  مؤكدين  المشاركين،  بين  واس��ع  نقاش  وج��رى 

الجهود، وضمان حملة مع معايير سالمة، تبث ثقة للجمهور الواسع. 
وصدر عن االجتماع »نداء المتابعة« في ما يلي نصه: 

الى  شعبنا  جماهير  مركباتها،  بإجماع  العليا،  المتابعة  لجنة  تدعو 
التجند الواسع لحملة اإلغاثة الوحدوية لجماهير شعبنا في الداخل لدعم 
وإغاثة ابناء الشعب اللبناني الشقيق وذلك في أعقاب االنفجار الكارثي 

الذي وقع في بيروت.
لقد تابعنا مظاهر التعاطف والتعاضد الكبيرة في أوساط شعبنا مع 
التي  واالنسانية  الوطنية  الشهامة  مشاهد  وتابعنا  لبنان،  في  االشقاء 

المباركة،  العملية  المبادرات  تدفقت من كل قرية ومدينة، وتابعنا أيضاً 
التي صدرت عن جهات متعددة في مجتمعنا؛ األمر الذي تجب ترجمتها 
حملة  في  بسخاء  الفاعلة  المشاركة  وال��ى  شامل،  وح��دوي  عمل  ال��ى 

االغاثة.
واللجان  ومدننا،  قرانا  في  المحلية  السلطات  المتابعة  لجنة  ودعت 
والدينية  والملّية  المجتمعية  والهيئات  االح��زاب  ونشيطي  الشعبية 
والفوري  المشترك  العمل  الى  المدني،  المجتمع  ومنظمات  والشبابية، 
االنساني  بواجبنا  وللقيام  الحملة،  هذه  إلنجاح  ومدينة  قرية  كل  في 

والوطني.
وقد فتحت لجنة المتابعة حساباً بنكياً لتلّقي التبرعات بحيث تديره 
من  تتألف  والتي  البنكي،  الحساب  هذا  على  المؤتمنين  من  مجموعة 

قيادات األحزاب المختلفة.
كما قامت لجنة المتابعة بتخويل هيئة مراقبة محايدة من شخصيات 
على  لإلشراف  ومركباتها،  المتابعة  لجنة  خارج  من  موثوقة  اعتبارية 

الحساب وعلى الصرف.
إيداع تبرعاتهم في  المساهمة مباشرة في  الى  المتابعة  وتدعو لجنة 
واألحزاب،  الشعبية  اللجان  مندوبي  لدى  التبرع  او  الخاص،  الحساب 

حيث اصدرت لجنة المتابعة إيصاالت خاصة لهذه الحملة.
وأسماء  الحساب  رقم  القريبة  الساعات  في  المتابعة  لجنة  وستنشر 

المؤتمنين وأسماء أعضاء هيئة المراقبة.
وتوافقت لجنة المتابعة على اعتماد منظمتي الهالل األحمر والصليب 

األحمر، لنقل التبّرعات.
الجهات  مع  االتصاالت  المتابعة  لجنة  ممثلو  يواصل  أخرى  جهة  من 
اللبنانية والفلسطينية في لبنان، لفحص إمكانيات أخرى لدعم الشعب 
اللبناني في محنته، بما في ذلك إيفاد أطباء اصحاب اختصاصات طبية 

عالية وخاصة.

من  اعتباراً  الفلسطينية،  السلطة  ب��دأت 
أول  إلطالق  عملّية  خطوات  الماضي،  الشهر 
وص��رف  ال��ع��ام،  ال��م��ال  إلدارة  حكومّي  بنك 
والجرحى،  الشهداء  وعائالت  األسرى  رواتب 

في قطاع غزة والضفة الغربّية.
المدير  الفلسطينية،  الحكومة  واختارت 
اسمه،  إعالن  دون  من  الحكومي  للبنك  العام 
المدير  أن  »األناضول«  أبلغت  مصادر  أن  إال 
المدير  قاسم،  بيان  المصرفي،  هو  الجديد 

العام السابق للبنك اإلسالمي الفلسطيني.
وأوضح عضو الهيئة القيادية العليا لحركة 
فتح في قطاع غزة، عماد األغا، أن سبب إنشاء 
الصهيونية  »التهديدات  تجاوز  هو  البنك، 

للبنوك في ما يتعلّق بحسابات األسرى«.
قّرر مجلس  الماضي،  األول من يونيو  وفي 
حكومّي  بنك  إن��ش��اء  الفلسطيني،  ال���وزراء 
لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات وقروض 

صغيرة ومتناهية الصغر لألفراد والشركات.
التنمية  »بنك  اسم  تحت  البنك  وسيكون 
الحكومة  واتخذت  الحكومي«،  واالستثمار 
أولى الخطوات العملية إلنشائه في 20 يوليو 

الماضي، بتعيين مدير عام للبنك.
أول  إنه سيكون  الحكومة في حينه  وقالت 
بنك رقمي متكامل في فلسطين، يقّدم خدماته 
المصرفية والتنموية ويتعامل مع مصروفات 

الحكومة وإيراداتها.
وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون 
عدة  تنموية  صناديق  حصيلة  هي  دوالر، 

بالبنك  عنها  ستستعيض  الحكومة،  تديرها 
الجديد.

األسير  ن��ادي  كشف  الماضي،  أبريل  وفي 
الصهيونية  السلطات  إصدار  عن  الفلسطيني 
كافة  ومعاقبة  بمالحقة  يقضي  عسكرياً  أمراً 
التي  األش��خ��اص وال��م��ؤس��س��ات وال��ب��ن��وك، 
تتعامل مع األسرى وعائالتهم، قبل أن تتراجع 

عن قرارها الشهر الماضي.
وت��واج��ه ال��ب��ن��وك ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��س��وق 
وتلميحات  صهيونية  ضغوطاً  الفلسطينّية، 

حسابات  بشأن  مدنية،  ودع��اوى  بعقوبات 
وذوي  وم��ح��رري��ن  ألس���رى  ت��ع��ود  مصرفية 

الشهداء.
عاملة  بنوك  نفذت  الماضي،  مايو  وخالل 
أحادية  غلق  عملية  الفلسطينّية،  السوق  في 
وذوي  ومحررين  أس��رى  لحسابات  الجانب 
صهيونية  تهديدات  أجل  انتهاء  عقب  شهداء، 
في  الصهيوني  العسكري  الحاكم  أطلقها 

فبراير الماضي.

قيادات فل�سطينية تدعو للم�ساهمة

في حملة الإغاثة الوحدوّية لدعم لبنان

لتجاوز »�لتهديد�ت �ل�شهيونّية للبنوك ب�شاأن ح�شابات �لأ�شرى«

فل�سطين.. اأول بنك حكومّي لإدارة المال العام 
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 لماذا الإ�صرار 

على تدويل لبنان؟

{ د. وفيق إبراهيم 

لوضع  متواصالً  ص��راخ��اً  تطلق  آذار  من  عشر  ال��راب��ع  ق��وى 
إيراني  إلرهاب  مجاالً  تحّول  أنه  بذريعة  لبنان  على  الدولية  اليد 

يجّسده حزب الله.
فما هي االسباب العميقة لهذا المشروع المشبوه؟ 

للبنان  حركة  أن��ه  على  ال��ت��دوي��ل  مفهوم  آذار   14 ق��وى  تفهم 
القرن  تسعينيات  منذ  االميركي  النفوذ  اطلقه  بمفهوم  تتصل 

الماضي تحت مسمى »مجتمع دولي«.
واوروبا  الخليج  في  دول��ة  اربعين  نحو  المجتمع  ه��ذا  يجمع 
برعاية  آسيا  وانحاء  واوستراليا  الجنوبية  واميركا  و»اسرائيل« 
لهذا  االميركي  االستيالء  اسباب  أما  االميركي؛  الجيوبوليتيك 
إلرهاب  دول��ي  تأييد  م��ن  مستوى  إلض��ف��اء  محاولة  إال  الحلف 
والعراق  الالتينية  أميركا  وبعض  افغانستان  اج��ت��اح  أميركي 

وسورية وليبيا مرخياً هيمنته على معظم انحاء العالم.
الدولي  األم��ن  مجلس  تجاوز  االميركيين  بإمكان  ب��ات  بذلك 
واستعمال  ال��م��ن��اه��ض��ة  ال��روس��ي��ة  الصينية  ال��ف��ي��ت��وات  بسبب 
القوى  موازنات  بموجب  قوياً  بديالً  الدولي  المجتمع  مصطلح 

التي احتكرها األميركيون منذ 1990 وحتى 2010.
لمصطلحهم  األم��ي��رك��ي  االس��ت��ع��م��ال  ت���راج���ع  ع��ل��ى  ط���رأ  م���ا 
في  الله  حزب  نجاح  هي  االول��ى  مسألتين:  الى  يعود  التبريري 
معولم  إره��اب  ومعهم  و2006   2000 في  اإلسرائيليين  دح��ر 
الحصار  ف��ش��ل  وال��ث��ان��ي��ة  ال���دول���ي،  المجتمع  ه���ذا  م��ن  م��دع��وم 
األميركي على ايران ووصول الجمهورية االسالمية الى مرتبة 

دولة صناعية وإقليمية.
لجهة السبب الثالث فهو الدور الروسي العسكري - السياسي 
ال���ذي أس��ه��م ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف��ي إح��ب��اط المشروع  ف��ي س��وري��ة 
األميركي لتفتيت سورية وتطويق موسكو من القوقاز واوروبا 

الشرقية.
الذي  الصيني  االقتصادي  بالتفّوق  يرتبط  رابع  عامل  هناك 
في  وحيداً   2030 في  االقتصادي  بالعالم  اإلمساك  نحو  يصعد 

قطبية عالمية ال شريك له فيها.
تأجيج  في  جديدة  آليات  اعتماد  الى  األميركيين  دفع  ما  هذا 
جهة  من  اللبناني  آذار   14 ودف��ع  العراقية  الداخلية  الصراعات 
اللبنانية  الوطنية  الوحدة  لضرب  أخ��رى  جهة  من  و«اسرائيل« 

ودفعها الى مرحلة احتراب طوائفية خطيرة جداً.
على  الخطير  واالوروبي  االميركي  االقتصادي  الحصار  لكن 
14 آذار الفتنوية والدور الخليجي في الشحن  لبنان ومحاوالت 

الطائفي، لم تنفع في تحقيق التفجير الداخلي المطلوب.
ف��ك��ان ت��ف��ج��ي��ر م��رف��أ ب���ي���روت األك���ب���ر م���ن ن��وع��ه ف���ي تاريخ 

االنفجارات العالمية بعد هيروشيما وناكازاكي النوويين.
دولي  تحقيق  بطلب  ملفقة  حجة  آذار   14 أعطى  الذي  األمر 
ف��ي ال��م��وض��وع، وه���م ي��ع��رف��ون اس��ت��ح��ال��ة م��ث��ل ه���ذا األم���ر من 
الوطنية،  سيادتها  على  تصّر  التي  اللبنانية  الدولة  موافقة  دون 
فيجدون في هذا االنسداد وسلة إليالء المجتمع الدولي المفبرك 
القاصي  يعرف  تفجير  في  تحقيق  مهمة  لالميركيين  والخاضع 
لضرورات  ارتكباه  من  هما  واألميركيين  »اسرائيل«  ان  والداني 
عن  ناجمة  داخلية  طائفية  فتن  بإثارة  الله  حزب  اوض��اع  تأزيم 

عجز الدولة عن التلبية االقتصادية للناس. 
بذلك يجد اللبنانيون أنفسهم امام 14 آذار تذهب نحو التمسك 
بالمجتمع الدولي وبين الدولة وحلفائها المصرين على السيادة 

اللبنانية.  القانونية 
لماذا تريد 14 آذار التدويل؟ 

2006 انتصر فيها حزب  1982 حتى  هناك مرحلة بدأت في 
 2012 بين  اإلرهاب  على  االنتصار  معاوداً  »اسرائيل«  على  الله 
صعود  الى  أدت  جديدة  لبنانية  معادلة  بذلك  فحقق   2020  -
رئيس  ي��ق��وده  ال��ذي  الحر  الوطني  التيار  بين  تحالفية  معادلة 
يرأسها  التي  أمل  وحركة  الله  وحزب  عون  ميشال  الجمهورية 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
سعد  رئيسها  ف���رار  ت��ج��اوز  م��ن  تمكنت  ال��ت��ي  ال��م��ع��ادل��ة  ه��ذه 
خارجي  أميركي  بطلب  الحكومية  مسؤولياته  م��ن  ال��ح��ري��ري 
ب��رئ��اس��ة ح��س��ان دي���اب.  إن��ت��اج ح��ك��وم��ة مستقلة  ن��ح��و  ودف��ع��ت 
ادى  ما  ال��دول��ة  معادلة  خ��ارج  اصبحت  أنها  آذار   14 فاعتبرت 
الى اصابتها بجنون الى حدود الُسعار ومطالبتها بتدويل لبنان 
معادلة  فقدان  الى  تلقائياً  يؤدي  التدويل  ان  تعتقد  الحركة  فهذه 
حسب  االم��ي��رك��ي��ون  يتمكن  وق��د  مشروعيتها.  الحالية  الحكم 
من  والجميل  جنبالط   - جعجع   - الحريري  مجموعة  اعتقاد 
اإلمساك بلبنان وضرب حزب الله وإعادة 14 آذار الى السلطة.

ل��ذل��ك اط��ل��ق ه���ذا ال��ح��ل��ف ه��واج��س��ه ب��اع��الن م����روان حمادة 
الستقاالت  مقدمة  يشبه  بما  النيابي  المجلس  م��ن  استقالته 
والكتائب  وجنبالط  والحريري  القوات  لنواب  مرتقبة  جماعية 
كبير  بضرر  للتسبب  مفضوحة  محاولة  في  المستقلين  وبعض 

في الميثاق الوطني.
فراغات  ب��إح��داث  ال��دول��ة  تعطيل  ي��ح��اول��ون  أن��ه��م  يعني  ه��ذا 
ميثاقية تطال نحو أربعين بالمئة من النواب اللبنانيين، فهل هذا 

ممكن؟ 
كل  م��ن  فيها  الحكم  معادلة  الن  فاشلة  ال��م��ح��اوالت  ه��ذه  إن 
بمفرده  فيها  الله  ح��زب  وقاتل  قوية  وه��ي  والمذاهب  الطوائف 

»اسرائيل« واالميركيين واالرهاب.
اهتمامها  بقدر  لبنان  تدمير  يهمها  ال  آذار   14 ان  يعني  بما 
من  الشهداء  آالف  مئات  حساب  على  ولو  السلطة  الى  بالعودة 

اللبنانيين. 
يتعاطون  الذين  والجنبالطية  والجعاجعة  الحريرية  دأب  هذا 

حتى مع إبليس لتعبئة الكيس.

خفاياخفايا

قالت مصادر سياسية إن تجاهل الرئيس الفرنسّي 

لطلب الرئيس اللبناني مرتين الحديث عن ملف عودة 

النازحين السوريين مقابل تكراره مرتين لربط 

المساعدات واإلصالح بملف الحدود مع سورية تحّدد 

إطار زيارة الرئيس الفرنسي سياسياً تحت السقف 

األميركي وخطوطه الحمر.
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ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  وص��ف 
عون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أن  مؤكداً  ومفيدة«،  »ناجحة  بأنها  لبنان  إلى 
ب�«جهود  وأش��اد  لبنان«.  ستساعد  »فرنسا 
في  لبنان  لدعم  الشخصية  ماكرون  الرئيس 
لبنان  يواجهها  التي  العديدة  األزمات  مواجهة 
الصعيد  على  وكذلك  الثنائي،  المستوى  على 

الدولي«.
وأكد ماكرون، من جهته، أن »لبنان لن يكون 
أن  إلى  مشيراً  الصعاب«،  مواجهة  في  وحيداً 
المجتمع  لدفع  ناشطة  بحركة  ستقوم  »فرنسا 
للوقوف  وسرعة  بفعالية  التحرك  إلى  الدولي 

إلى جانب لبنان ومساعدته«.
بعد  ج��اء  وم��اك��رون،  ع��ون  الرئيسين  ك��ام 
بعد  انعقدت  التي  الفرنسية   - اللبنانية  القمة 

ظهر أمس في قصر بعبدا.
وكان ماكرون قد وصل إلى القصر الجمهوري 
في  كان  حيث  دقيقة،  وأربعين  الثانية  قرابة 
رئيس  للقصر  الخارجي  المدخل  عند  استقباله 
وتوجها  ع��ون،  ميشال  العماد  الجمهورية 
قمة  وعقدا  ع��ون،  الرئيس  مكتب  إل��ى  بعدها 
لبنانية- فرنسية استمرت لنحو نصف ساعة، 
انتقل بعدها الرئيسان إلى صالة السفراء حيث 
بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  اليهما  انضم 
دياب،  حسان  الدكتور  الوزراء  مجلس  ورئيس 
وثاثين  خمس  قرابة  الرباعي  االجتماع  ودام 
ثم  ودياب.  بري  الرئيسان  بعده  ليغادر  دقيقة 
استكماالً  لدقائق،  بضيفه  عون  الرئيس  اختلى 

القمة. لمحادثات 
وبعد انتهاء الخلوة قال ماكرون في تصريح 
التالي إلى اإلعاميين »لقد أتيت إلى لبنان، كما 
تفقدي  عند  وكررته  وصولي،  منذ  وقلت  سبق 
للتو مرفأ بيروت، كما وأثناء االستماع إلى فرق 
أمضيته  الذي  الوقت  وخال  واإلغاثة  اإلنقاذ 
أقدم  كي  واللبنانيين،  اللبنانيات  مواساة  في 
الفرنسي  والشعب  فرنسا  تضامن  مشاعر  كل 
الهائل  اإلنفجار  بعد  اللبناني،  الشعب  إل��ى 
4 آب. وتتجه أفكاري قبل أي أمر  الذي وقع في 
الرهيب.  االنفجار  الذين قضوا في هذا  إلى  آخر 
من  ولبنانيون  فرنسيون  الضحايا  بين  وهناك 

الفرنسية«. الجنسية  حاملي 
أجل  من  أيضاً  هنا  إل��ى  أتيت  »لقد  أض��اف 
الفرنسيين،  والشعب  األم��ة  دعم  عن  أعبر  أن 
وهو  اللبناني.  الشعب  إلى  الدعم  هذا  وتقديم 
ث��اث ط��ائ��رات مساعدة  ب��دأ م��ن خ��ال  دع��م 
الطبية  بالمواد  محملة  طارئ،  بشكل  أرسلناها 
ستصل  أخرى  طائرة  وهناك  اإلغاثة.  ووسائل 
العون من  المزيد من  بعد ساعات قليلة حاملة 
جريح.   500 نحو  معالجة  في  المساعدة  أجل 
الى  إضافة  الوسائل  بكل  دعمنا  وسنواصل 
الطبيين  المساعدين  ووص��ول  األدوي��ة  تقديم 
وقوات شرطة متخصصة، وتقديم مواد غذائية 
اإلعمار  إعادة  في  المساهمة  شأنه  من  ما  وكل 

بأسرع ما يمكن«.
إرادتنا  عن  عون  للرئيس  عبرت  »لقد  وتابع 
تنظيم  ب��ه��دف  لبنان  ج��ان��ب  إل��ى  ب��ال��وق��وف 
المساعدات الدولية السريعة. كما أود أيضاً أن 
تجرى التحقيقات بأسرع وقت في إطار مستقل 
معرفة  إلى  الوصول  أجل  من  وشفاف،  تماماً 
باب  وم��ن  التفجير.  ه��ذا  وأس��ب��اب  حصل  م��ا 
الضحايا  لجميع  خدمة  إليه  التوصل  الواجب 
وعائاتهم. وأبعد من االنفجار بحد ذاته، هناك 
ومالية  واقتصادية  معنوية  سياسية  أزم��ة 
وقد  سنوات،  منذ  بل  ال  أشهر  عدة  منذ  مستمرة 
أصغيت إلى صداها اليوم من خال الغضب في 
سياسية  مبادرات  تستلزم  أزمة  وهي  الشارع. 
عون  الرئيس  مع  األمر  في  تحدثت  ولقد  قوية، 
الصراحة  من  بكثير  ودي��اب،  بري  والرئيسين 
مبادرات  اتخاذ  يجب  بالواقع،  والشفافية. 
وفرض  الفساد،  مكافحة  بهدف  قوية  سياسية 
نعرفها  التي  باإلصاحات  والقيام  الشفافية، 
مؤتمر  في  سنتين  نحو  منذ  إقرارها  تم  والتي 
حد  ووضع  الطاقة  قطاع  إصاح  من  »سيدر« 
اللبنانيون  منه  يعاني  الذي  الكهرباء  لتقنين 
شفافية  عدم  معالجة  إلى  إضافة  واللبنانيات، 
القطاع المصرفي ووضوحه، وصوالً إلى إجراء 
المركزي  المصرف  في  شّفاف  محاسبي  تدقيق 
والنظام المصرفي، وإطاق التفاوض مع البنك 

الدولي، وأخيراً مواصلة أجندة سيدر«.
أنه  صراحة،  بكل  للجميع  قلت  »لقد  وختم 
لشعب  السلطة،  في  المسؤولين  إل��ى  يعود 
المقررات  هذه  يضعوا  أن  بالسيادة،  يتمتع 
إلي  بالنسبة  ترتدي  وه��ي  التنفيذ،  موضع 
طابعاً طارئاً بشكل استثنائي، كما تشكل بنود 
متوجه  وإن��ي  منه.  مفر  ال  جديد  سياسي  عقد 
لقاء  أجل  من  الفرنسية  السفارة  مقر  إلى  اآلن 
دعوتهم  الذين  السياسيين  األفرقاء  مختلف 
أن  على  األمور،  هذه  مختلف  في  معاً  للتباحث 

أعقد مؤتمراً صحافياً إثر ذلك«.
ب������دوره وص����ف ع����ون زي������ارة م���اك���رون 
»فرنسا  أن  ومؤكداً  والمفيدة«،  ب�«الناجحة 

لبنان«. ستساعد 
الفرنسية،  اللبنانية-  القمة  محادثات  وبعد 
عون  أن  إلى  أشار  بيان  المجتمعين  عن  صدر 
االنسانية  المساعدات  »على  م��اك��رون  شكر 
عن  وأع��رب  فرنسا،  أرسلتها  التي  والطبية 
آث��ار  لمعالجة  لبنان  م��ع  لتضامنه  تقديره 
تزامنت  والتي  به  لحقت  التي  المدمرة  الكارثة 
لبنان،  يواجهها  التي  العديدة  األزم���ات  مع 
الكثيف،  ال��س��وري  ال��ن��زوح  أزم���ة  م��ن  ب���دءاً 
وجائحة  والمالية،  االقتصادية  األزم��ة  إل��ى 
الرئيس  بجهود  عون  الرئيس  وأشاد  كورونا. 
مواجهة  في  لبنان  لدعم  الشخصية  ماكرون 
وكذلك  الثنائي،  المستوى  على  األزم��ات  هذه 
لدعم  بمبادرته  مذكراً  الدولي،  الصعيد  على 
ودوره  الفرنسية  باللغة  الناطقة  ال��م��دارس 

األساسي في تنظيم مؤتمر سيدر«.
معرفة  على  الحازم  »التصميم  عون  وأك��د 
وكشف  ال��ج��ري��م��ة  ال��م��أس��اة-  ه���ذه  أس��ب��اب 
العقوبات  وإن��زال  بها  والمتسبب  مابساتها 
هي  ه��ذه  أن  على  م��ش��دداً  بحقه«،  المناسبة 

األولوية اليوم.
من جهته، أعرب ماكرون »عن تعلقه بلبنان 
بها  يتمتع  التي  الخاصة  والمكانة  وشعبه 
اتجاهاتهم  بمختلف  الفرنسيين  لدى  البلد  هذا 
في  فرنسا  االنفجار  حادث  هّز  وقد  السياسية، 
العمق، وأبدى تأثره بما شاهده من هول الدمار 

الذي لحق ببيروت«.
وأكد ماكرون »أن لبنان لن يكون وحيداً في 
فرنسا  استعداد  عن  معرباً  الصعاب،  مواجهة 
للوقوف دوماً إلى جانبه في ظروفه الصعبة«، 
ناشطة  بحركة  ستقوم  فرنسا  »أن  إلى  مشيراً 
بفعالية  التحرك  إلى  الدولي  المجتمع  لدفع 
ومساعدته،  لبنان  جانب  إلى  للوقوف  وسرعة 
الذكرى  السنة  هذه  يحيي  لبنان  أن  والسيما 

المئوية األولى إلعان »دولة لبنان الكبير«.
بمتابعة  »التزامه  اللبناني  الجانب  وأك��د 
واالقتصادية  السياسية  اإلصاحات  مسيرة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  بلبنان  للنهوض  وال��م��ال��ي��ة 

المجتمع الدولي، وفي طليعته فرنسا«.
من  الجمهورية  رئيس  طلب  أخرى،  جهة  من 
التي  بالصور  لبنان  تزويد  ماكرون  الرئيس 
في  اإلنفجار  خال  الصناعية  األقمار  التقطتها 
إضافية  معطيات  توفير  بهدف  بيروت،  مرفأ 
وقد  الجريمة.  مابسات  في  التحقيق  تساعد 

وعد ماكرون بتأمينها في أسرع وقت ممكن.
وكان ماكرون تفقد والوفد المرافق الذي ضم 
المبعوث  لودريان،  ايف  جان  الخارجية  وزير 

برونو  الفرنسي  والسفير  دوكان  بيار  الفرنسي 
وبعد  بيروت  مرفأ  في  االنفجار  مكان  فوشيه، 
المرفأ، انتقل ماكرون إلى الجميزة ومار مخايل 

لتفقد األضرار.
الصنوبر  قصر  في  ماكرون  التقى  ومساء 

رؤساء الكتل النيابية من كل األطراف.
مع  »فرنسا  أن  م��اك��رون،  أك��د  اللقاء  وبعد 
وغداً  اليوم  الطريق  هذا  في  اللبناني  الشعب 
آراء  على  »اطلعنا  وق��ال  أب���داً«،  تتركه  ول��ن 
ووجدت  الحادثة  هذه  بعد  اللبنانيين  أخواننا 
من  والغرض  الشارع،  في  وغضباً  عميقاً  حزناً 
اللبناني  الشعب  دعم  هو  اليوم  الجولة  هذا 

الحر«.
وكشف أن »فرنسا ستنظم مع أميركا والبنك 
لدعم  عالمياً  مؤتمراً  االوروبي  واالتحاد  الدولي 
المالية  المساعدات  دع��م  بهدف  اللبنانيين 
والغذاء  األدوية  لتأمين  واألميركية  األوروبية 

وكل ما هو ضروري للسكن«.
أن  اليوم  وبري  عون  الرؤساء  وقال«أبلغت 
لن  وهوأامر  واألمل  الثقة  بناء  إعادة  المهم  من 
يحصل بين يوم وآخر. كنت صريحاً مع القادة 
على  شفافة  أجوبة  منهم  وأنتظر  اللبنانيين 
وسأعود  عدة،  ميادين  تناولت  التي  أسئلتي 
أيلول وأنا على علم أن  إلى لبنان في األول من 

باإلمكان القيام بهذه القفزة الكبيرة«.
وت��اب��ع »أم����وال »س��ي��در« م��وج��ودة وه��ي 
وكل  والمياه  الكهرباء  في  اإلصاحات  بانتظار 
إعادة  من  بد  وال  الفساد.  ومكافحة  المؤسسات 
الجذري  والتغيير  جديد  سياسي  نظام  بناء 
بياض«.  على  شيكاً  لبنان  ُيمنح  ولن  مطلوب. 

وقال باللغة العربية »بحبك يا لبنان«.

قمة لبنانية فرن�ضية في بعبدا ح�ضر جانبًا منها بري ودياب

ماكرون: لبنان لن يكون وحيدًا في مواجهة ال�سعاب والمطلوب بناء نظام �سيا�سي جديد

)عباس سلمان( الرؤساء عون وماكرون وبري ودياب في بعبدا أمس 

ماكرون خالل المؤتمر الصحافي في قصر الصنوبر

الرئيس الفرنسي خالل جولته في مرفأ بيروت  )عباس سلمان(
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كرامي من الديمان: الإنفجار

لن يمّر مرور الكرام

فواز: لم�ساهمة المغتربين  

في �ضندوق م�ضاعدة المت�ضررين 
كل  في  المنتشرين  »المغتربين  فواز  عباس  العالم  في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  رئيس  دعا 
بقاع العالم للتبرع والمساهمة المالية لحساب صندوق المغتربين في الجامعة اللبنانية الثقافية 

في العالم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد«.
عبر  ستذهب  المغتربين  صندوق  إلى  سترد  التي  »المساعدات  أن  أمس،  بيان  في  فواز  وأكد 
مساعدات عينية او حصص غذائية أو إيواء من فقد منزله، خصوصاً أن هذا الصندوق أطلقناه منذ 

أول األحداث في البلد وقد تم توزيع آالف الحصص الغذائية في مختلف المناطق اللبنانية«.
وأشار إلى أن »هذا الصندوق محصور عمله بتأمين المساعدات ألهلنا في لبنان ليثبت المغترب 

اللبناني مرة أخرى إيمانه بوطنه وتحسساً مع أبنائه والتبرع يكون عبر:
.Bank Audi - Main Branch - Sofil center - Achrafieh - Beirut

Account Number: 23643146100200902
Swift code: AUDBLBBX

Beneficiary: Union Lib.Cul.Mond
Iban Number: LB30 0056 0002 3643 1461 0020 0902

US. $ : LB30 0056 0002 3643 1461 0020 0902 *
LL. : LB75 0056 0000 0000 0023 6431 0003 *

العبداهلل: لك�ضف الفا�ضدين

بالأ�ضماء ومحا�ضبتهم
الكونغو  في  اللبنانية  الجالية  وعميد  اللبنانيين«  المغتربين  والمثقفين  األدباء  »اتحاد  رئيس  رأى 
برازافيل طلعت العبدالله، في تصريح »أن الكارثة الكبرى التي حلت ببيروت وحولتها إلى مدينة منكوبة 
لهول الزلزال الذي أصابها وأدى إلى استشهاد أكثر من مائة مواطن وإصابة اآلالف وعشرات المفقودين 
وإلى تحويل المرفأ، هذا المرفق الحيوي إلى حطام وركام وتدمير المنازل وإلحاق الضرر بالمئات منها 
والخسائر الجسيمة في المحال التجارية والمؤسسات والشركات، شّكل ضربة قاضية وخطيرة ومكلفة 
اللبنانيين  جداً، ألن تداعياتها لن تقف على الخسائر المادية فقط، بل سيستوطن األلم والحزن بيوت 

ويسلب الفرح واألمل من نفوسهم وسيطيح بكل تفاؤل قد يراودهم وبأن األتي سيكون أفضل حاالً«.
واعتبر العبدالله »أّن جميع من في السلطة ماضياً وحاضراً أو في مواقع المسؤولية مسؤول عما حصل 
لبيروت األبية والحاضنة لكل الشعب اللبناني حتى الكشف عن المسؤولين المباشرين عن تخزين هذه 
حصلت  حتى  الموضوع  بمعالجة  واستهتروا  بها  علموا  الذين  وعن  والمروعة  والمدّمرة  القاتلة  المواد 

المأساة التي أزهقت االرواح وحّولت الحجر والشجر والسيارات إلى اطالل واآلمال واألحالم إلى هباء«.
أحبوها  التي  بالمدينة  حل  ما  على  المغتربين  من  البكاء  حد  إلى  واألسى  الحزن  »حال  إلى  وأشار 
وزرعوا شقاءهم وتعب غربتهم فيها رغم ما تعرضت له على مدى عقود«، مؤكداً أنهم وكل وفق قدرته 
بالواجب  للقيام  اإلش��ارة  رهن  وهم  ومساعدتهم  ودعمهم  المنكوبين  أهله  جانب  إلى  يقف  وإمكاناته، 

الوطني واإلنساني«.
وأشاد ب�«التضامن األهلي والمجتمعي مع العوائل التي فقدت عزيزاً ومع الجرحى والذين تضررت 

منازلهم في مشهد إنساني وطني يرسم حقيقة تكافل اللبنانيين في المحن واألمات والشدائد«.
وأكد أن من »أولى األولويات كشف الفاسدين وتسميتهم ومحاسبتهم وأي تهاون أو مماطلة في هذا 

الشأن يعني أنكم شركاء في إرتكاب هذه الجريمة الكبرى ألتي ال ُتغتفر«.

الأ�ضعد: المطالبة  بلجنة تحقيق دولية

محاولة للعودة بلبنان اإلى �ضيناريو 2005

رفع الأنقا�ض يتوا�ضل واإجراءات م�ضّددة في المرفاأ 

ودعوات اإلى تحقيق �ضّفاف كامل ومحا�ضبة �ضاملة

جنبالط حمل بعنف على دياب:

»اللقاء الديمقراطي« لن ي�ضتقيل

ورش العمل التابعة لبلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تواصل رفع األنقاض في بيروت

جنبالط خالل مؤتمره الصحافي في كليمنصو أمس

فيصل  النائب  الكرامة«  »تّيار  رئيس  أعلن 
كرامي »أننا  في انتظار نتائج التحقيق بانفجار 
مقتضاه«،  الشيء  على  لنبني  بيروت  مرفأ 
ويمّر  كغيره  يكون  لن  الحادث  هذا  أن  مؤكداً  

مرور الكرام.
كالم كرامي جاء بعد لقائه أمس في الديمان،  
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، 
وقال  »تأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد  التقليد 
في  البطريرك  بغبطة  الترحيب  وهو  السنوي 
ونحن  اآلب��اء  من  متوارث  تقليد  وهو  الشمال 

حريصون على المحفاظة عليه«.
وقّيمة،  مفيدة  دائما  غبطته  »زيارة  أضاف 
والطروحات  المستجدات  على  جولة  وكانت 
أمرين،  على  التركيز  وكان  لبنان،  تحمي  التي 
المئات  بحياة  أودى  الذي  األليم  الحادث  أوالً 
هناك  وكان  باآلالف  جرحى  سقوط  إلى  وأدى 
الكرام  م��رور  الحادث  هذا  يمّر  أال  على  اتفاق 
المتسببين،  محاسبة  ننتظر  ونحن  كغيره، 

إنني أشدد باسمي وباسم من أمثل أن لكم في 
يجوز  ال  أي  األلباب،  أولي  يا  حياة  القصاص 
بسبب  موقوفاً  ن��رى  أالّ  اللحظة  ه��ذه  حتى 
انتظار  في  ولكننا  السجن،  في  أو  التفجير 
مقتضاه،  الشيء  على  لنبني  التحقيق  نتائج 
الحادث  هذا  أن  اللبناني  الشعب  نعد  ونحن 
الحجم  بهذا  قصة  مرت  وإن  كغيره،  يكون  لن 

فالعوض بسالمتكم«.
في  معمق  نقاش  هو  اآلخ��ر  »األم��ر  أض��اف 
التي  الوثيقة  بانتظار  ونحن  الحياد  موضوع 
على  لنطلع  البطريرك  غبطة  ع��ن  ستصدر 
واتفاق  إيجابي  نقاش  هناك  وكان  تفاصيلها 
على  حرصاء  وجميعنا  النقاط  معظم  على 

حماية لبنان«.
خليل  السابق  الوزير  الراعي  استقبل  كما 
العامة  االوض����اع  م��ع��ه  وع���رض  ال���ه���راوي 
وتداعيات اإلنفجار  الذي ضرب مدينة بيروت 

وضواحيها.

األسعدي«  »التيار  ل�  العام  األمين  وصف 
في  الضخم  اإلنفجار  األسعد،  معن  المحامي 
معتبراً  والفاجعي«،  ب�«الكارثي  بيروت  مرفأ 
يكن  لم  والدموي  التدميري  اإلنفجار  هذا  »أن 
ليحصل لوال إستمرار وتراكم سياسة الفساد 
المسؤولية  وع��دم  واإله��م��ال  والمحاصصة 
التي  المصالح  على  السلطوي  وال��ن��زاع 

السياسية«. الطبقة  إعتمدتها 
اإلنفجار  »هذا  أن  أمس،  تصريح  في  وأكد 
ما  لتفتيت  طويل  مسلسل  من  حلقة  إالّ  هو  ما 
تبقى من قطاعات منتجة وهذا ما كان متوقعاً 
اإلنفجار  ه��ذا  بمثل  ليس  ولكن  يحصل  أن 

القاتل والدموي«.
وتحميل  تحقيق  لجان  تشكيل  أن  ورأى  
المسؤول  عن  اإلعالن  دون  من  المسؤوليات 
نتيجة،  أية  إلى  يؤدي  ولن  يفيد  لن  الحقيقي 
ألن معظم من في السلطة الحاكمة إن لم نقل 
وإن  مباشرة،  وغير  مباشرة  مسؤولة  كلها 
الفاجعة  عن  المسؤولية  لتحديد  تحقيق  أي 
ستطال  والعباد  بالبالد  حلت  التي  الكبرى 
الرؤوس الصغيرة ولن يصل إلى المسؤولين 
الفساد  سياسة  أس��اس  ه��م  ال��ذي��ن  الكبار 
لبنان،  تضرب  التي  والمصائب  واألزم���ات 
الطائفية  مرجعياتهم  خلف  يتلطون  وألنهم 

والسياسية«. والمذهبية 
تراخت  القضائية  السلطة  »أن  واعتبر 
اآلن،  يحصل  وم��ا  سابقاً  حصل  مما  تجاه 

لمجلس  وال��غ��ائ��ب  المغيب  ال��م��وق��ف  ألن 
وإنتهت  لها  وجود  ال  أن  يؤكد  األعلى  القضاء 
انهت  قد  و  وتحاسب  تردع  مستقلة  كسلطة 
المشكلة  من  جزءاً  واصبحت  بنفسها  نفسها 

القائمة«.
وأشار إلى »أن أميركا ومحورها يستثمران 
سياسياً  وتوظيفه  ال��م��رف��أ  ل��ه  ت��ع��رض  م��ا 
وإستراتيجياً وبغض النظر عما إذا كان اإلنفجار 
ع��دوان  بسبب  أو  واإله��م��ال  الفساد  بسبب 
صهيوني وإرهابي فإن هذا المحور يستخدمه 
إلى  ذاهب  الوضع  أن  يعني  وهذا  لمصلحته، 
تصعيد خطير جداً، ألن األميركي لن يقبل بديالً 

عن تنفيذ صفقة القرن وقانون قيصر«.
تعيين  بسرعة  الحكومة  »أن  إلى  ولفت 
المخطط  م��ن  ج����زءاً  أح��ب��ط��ت  ب��دي��ل  وزي���ر 
مطالبة  أن  معتبراً  إلسقاطها«،  المرسوم 
محاولة  دول��ي��ة  تحقيق  ب�«لجنة  البعض 
 2005 سنة  سيناريو  إل��ى  بلبنان  للعودة 
الدولية  الوصاية  تحت  وضعه  ومحاولة 
تأجيل  وأن  واستقالله  سيادته  ومصادرة 
هذا  في  يأتي  الدولية  المحكمة  قرار  صدور 

السياق«.
أميركا  أن  إلى«فهم  األفرقاء  بعض  ودعا 
، كما أن محور   2005 ليست ذاتها كما كانت 
انتصارات  وحقق  قوة  أكثر  أصبح  المقاومة 
في  لبنان  »توريط  من  مخذراً  نفوذه«،  وامتد 

ما ال قدرة له على تحمله«.

فيما تواصلت أعمال رفع األنقاض واألضرار 
مرفأ  إنفجار  من  تضررت  التي  المناطق  في 
بيروت، كّثف الجيش والقوى األمنية اإلجراءات 
األمنية  المتخذة عند المرفأ حيث وقع االنفجار، 
وُمنع الدخول إلى المكان، باستثناء المعنيين 

بالتحقيق والبحث عن المفقودين.
من  واإلنقاذ  البحث  في  خبيراً   36 ووص��ل 
البحث  في  مدربة  ك��الب  مع  اإلط��ف��اء،  رج��ال 
بيروت   الى  التشيكية  الجمهورية  من  واإلنقاذ 

ليل أول من أمس.
في  التشيكية  الجمهورية  سفارة  وكانت 
االنفجار  »بعد  أن  بيان،  في  أعلنت،  قد  بيروت 
الهائل الذي وقع في 4 آب، والذي ضرب ميناء 
بيروت  مدينة  من  كبيراً  ج��زءاً  ودم��ر  بيروت 
مساعدات  التشيكية  الجمهورية  سترسل   ،
إنسانية إلى لبنان يوم األربعاء ٥ آب. قرر وزير 
الخارجية التشيكي توماس بيتشيك أن يرسل 
 400000 مساعدة مالية للبنان تقدر بحوالي 
دوالر أميركي إضافة الى 36 خبيراً في البحث 
واإلنقاذ من رجال اإلطفاء ، مع كالب مدربة في 
البحث واإلنقاذ، ومن بين أعضاء الفريق: أطباء 
ومهندسون  المعلومات  تكنولوجيا  وخبراء 
المادية  المساعدة  تقديم  سيتم  كما  مدنيون. 

للمساعدة في جهود اإلنعاش«. 
ال��دف��اع  وزارة  أع��ل��ن��ت  أع��ل��ن��ت  ب���دوره���ا، 
الملكية  البحرية  أن  بيان،  في  البريطانية 
البريطانية ترسل سفينة االستطالع، السفينة 
الملكية »إنتربرايز« إلى لبنان لمساعدة مدينة 
وقد  المرفأ.  بناء  إلع��ادة  اإلع��داد  في  بيروت 
السفينة  بإرسال  واالس  بن  الدفاع  وزير  أذن 
الوقت  هذا  في  اللبنانية  الحكومة  لمساعدة 

العصيب.
وأفيد أيضاً أن فريق إنقاذ بولندياً وصل إلى 

بيروت حامالً مساعدات طبية.
االجتماعية  الشؤون  وزير  أعلن  جهته،  من 
على  تغريدة  في  المشرفية  رمزي  والسياحة 
برنامج  بمدير  اتصالنا  »بعد  أن��ه  »تويتر« 
عبدالله  لبنان  في   WFP العالمي  األغذية 
بتأمين  طلبنا  إلى  مشكوراً  استجاب  الوردات، 

األس��ر  لمساعدة  الغذائية  الحصص  آالف 
بيروت«.   انفجار  من  والمتضررة  المصابة 
والتعاون  الجهود  تضافر  وق��ت  »إّن��ه  وق��ال 
تحت  من  الخروج  من  سوياً  لنتمكن  والتكافل 

الركام رغم كل اآلالم«. 
على  الفعل  ردود  توالت  ذل��ك  غضون  في 
الحّر«  الوطني  »التّيار  رئيس  وقال  اإلنفجار،  
»تويتر«:«الحزن  عبر  باسيل  جبران  النائب 
على الضحايا والدمار كبير، بس إرادة الحياة 
أو  بالقصد  الجريمة  عن  المسؤولون  أق��وى. 
باالهمال الزم يتحاكموا. قدام بيروت والعدالة 
وال  رئيس  ال  صغير،  وال  كبير  في  ما  كرمالها، 
اللبنانيين  وب��إرادة  بوحدتنا  مدير.  وال  وزير 
المقيمين والمنتشرين وبدعم أصدقائنا منرجع 

نعمر بيروت«.
والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  غّرد  ب��دوره 
النائب قاسم هاشم عبر حسابه على »تويتر« 
للهيئة  العام  االمين  مع  أج��راه  اتصال  بعد 
»ق��رارات  خير:  محمد  اللواء  لالغاثة  العليا 
من  المتضررين  لمساعدة  باالمس  الحكومة 
منازلهم  أصيبت  من  خصوصاً  االنفجار  جراء 
حاجة  إن  بل  ورق،  على  حبراً  تبقى  أالّ  يجب 
المسح  باجراء  ذلك  ترجمة  الى  كبيرة  الناس 
والترميمات  بالتصليحات  وال��ب��دء  السريع 
وخالل  السكن  ألماكن  األولوية  ألن  المطلوبة، 

أيام ألن األمر ال يحتمل االنتظار كثيراً«.
شامل  النائب  قال   الفاجعة،  على  وتعليقاً 
يجب  والمسؤوليات  كبيرة،  »الكارثة  روك��ز 
أو  اإلنقاذ،  لجهة  إن  الحدث،  بحجم  تكون  أن 
لجهة المحاسبة! فلن نقبل أن يتهرب أحد من 
التبرير  وال  المرتكبين  تغطية  وال  المسؤولية 
أض��اف  المهملين«.  تبرئة  وال  للفاسدين 
ومحاسبة  كامل  شفاف  تحقيق  »المطلوب 
محرقة  كبش  ع��ن  البحث  م��ج��ّرد  ال  شاملة، 

لتهدئة الرأي العام«.
والحالية،  المتعاقبة  للسلطات  »أما  وتابع 
هو  والدولي  اللبناني  التعاطف  أن  تظنوا  فال 
معكم، بل هو تعاطف مع الشعب الذي يعاني 
من فشلكم وسوء إدارتكم لحياته التي ائتمنكم 

روح��ه  خسر  ال���ذي  الشعب  غضب  عليها! 
سيالحقكم«.

حسابه  عبر  فرنجية  طوني  النائب  وغ��رد 
على »تويتر«، قائالً »إلى أهلي في الشمال، كلنا 
مدعوون لمعاونة اهلنا في عاصمتنا بيروت و 

المساهمة بازالة الركام ورفع االنقاض«.
التوحيد  ح��زب  رئ��ي��س  غ���ّرد  جهته،  م��ن 
على  وه��اب  وئ��ام  السابق  ال��وزي��ر  العربي 
حسابه على »تويتر«، كاتباً »معلوماتنا تقول 
البضاعة  بيع  إلعادة  محاولة  هناك  كانت  أنه 
لذلك جرت المماطلة فسعرها حوالى مليونين 
طلب  عندما  واض��ح��اً  ك��ان  والقاضي  دوالر 
تحقيق  أي  برأيه.  يأخذوا  فلم  اآلمن  المكان 
تافهاً  سيكون  الكبيرة  ال��رؤوس  يحاسب  ال 

ومرفوضاً«. 
وأعرب »منبر الوحدة الوطنية« في بيان عن 
»حزنه الشديد جراء الكارثة التي حلت ببيروت 
وأهلها«، مطالباً »من هم اليوم في ما تبقى من 
لوا مسؤوليتها، وإجراء تحقيق  الدولة أن يتحَمّ
من  بكل  العقوبات  أشد  وإنزال  وشفاف  جدي 
المرفأ،  في  اإلنفجار  بحادث  صلة  له  يتبين 

ليكون عبرة لمن إعتبر«.
والعالم  العربي  العالم  »المنبر«،  ودع��ا 
أجمع »للوقوف مع لبنان واللبنانين واحتواء 
ما أصاب الناس الطيبين«، الفتاً إلى أنه ينظر 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لمبادرة  بإهتمام 
إيجابياً  عامالً  تكون  »أن  أمل  والتي  ماكرون 
نحو  مسؤوليته  ال��دول��ي  المجتمع  ويتحمل 
والغرب  ال��ش��رق  نحو  العبور  ب��واب��ة  لبنان 

وملتقى الحضارات«.
أهالي  جانب  إل��ى  ووقوفه  تضامنه  وأك��د 

الضحايا والمصابين.
الشيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  وع��اد 
زيارته  قاطعا  بيروت  إلى  دريان  اللطيف  عبد 
بيروت  مطار  إلى  وصوله  وفور  الخارج،  إلى 
ما حل  إلى وسط بيروت متفقداً  الدولي توجه 
بالعاصمة من دمار وخراب وما لحق ببيوتها 

ومؤسساتها العامة والخاصة.
واعتبر في تصريح »أن تدمير بيروت يعني 

العالم  أن  يعني  لبنان  وتدمير  لبنان،  تدمير 
من  المستفيد  فمن  خطر  في  أصبح  قد  العربي 
ارتكاب هذه الجريمة المروعة ضد مدينة امنه 
مطمئنة، وضد وطن الرسالة في ذكرى مئويته 

األولى«.
وطالب »بتحقيق دولي شامل وشفاف يكون 

موضع ثقة لكشف الحقيقة كاملة«.
 من جهته، تقدم مجلس نقابة العاملين في 
اإلعالم المرئي والمسموع، القضاء إلى »كشف 
وإنزال  المسؤولين  ومحاسبة  جرى  ما  حقيقة 
القوى  »ك��ل  وت��وّس��ل  ب��ه��م،«  العقوبات  أش��د 
الجراح  وتضميد  الوطني  التضامن  السياسية 
الوطن  ان��ق��اذ  أج��ل  م��ن  والبصيرة  والتبصر 

والعبور به إلى بّر األمان«.
اإلعالميين  ب�«جهود  النقابة  مجلس  وأشاد 
ومسؤولية  بمناقبية  مهامهم  ي��ؤدون  الذين 
عن  االبتعاد  نفسه  الوقت  في  مهيبين  عالية، 
التوظيف السياسي للحدث فضالً عن التعرض 
مختلفة  عناوين  تحت  المعنوية  للشخصيات 
تتناقض مع السلوكيات والمعايير التي تسالم 

عليها اللبنانيون«.
سيما  وال  اإلعالميين  الزمالء  لجميع  وتمنى 
في  العامة  العالقات  أمينة  حداد  هال  للزميلة 
المرئي  اإلع��الم  في  العاملين  نقابة  مجلس 
تعرضها  بعد  العاجل  الشفاء  والمسموع 

لإلصابة جراء االنفجار المفجع
في  زغ��ي��ب  ع��ب��اس  الشيخ  المفتي  ورأى 
»كارثة  بيروت  مرفأ  في  حصل  ما  أن  تصريح 
الشعب  لكل  اغ��ت��ي��ال  وه��ي  ال��وط��ن،  بحجم 
االقتصادي  لبنان  ألم��ن  وض���رب  اللبناني 
وق��ال«ه��ذه  وال��ص��ح��ي«،  والطبي  وال��غ��ذائ��ي 
ال��ت��ع��اون  الجميع  ع��ل��ى  ت��وج��ب  ال��ف��اج��ع��ة 
لمعرفة مالبسات ما حصل والتكاتف من أجل 
الخروج من هذه المحنة العظمى بأقل األضرار 

الممكنة«.
إلى »وجوب بتر األيدي السود  ودعا زغيب 
القيام  في  تهاونت  او  التخريب  تعمدت  التي 
النكبة  ه��ذه  ح���دوث  إل��ى  أدى  م��ا  بواجبها 

الوطنية«.

االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  حمل 
على  بعنف  جنبالط،  وليد  السابق  النائب 
دي��اب  حسان  الدكتور  ورئيسها  الحكومة 
أن  مؤكداً  مبكرة،  نيابية  بانتخابات  وطالب 
المجلس  من  يستقيل  لن  الديمقراطي«  »اللقاء 

النيابي.
وتساءل جنبالط في مؤتمر صحافي عقده 
مرفأ  انفجار  كان  إذا  عما  كليمنصو،  في  أمس  
»التحقيق  وقال  مؤامرة؟  أم  »صدفة  بيروت 
الضئيلة  المعلومات  وم��ن  ولكن  سيكشف، 
أتت  التي  الهائلة  الكمية  هذه  أن  أملكها  التي 
من األمونيوم إلى مرفأ بيروت وبقيت تقريباً 6 
سنوات ال تنفجر حتى ولو كانت مواد متفجرة 
باألساس أو سامة، فإنها بحاجة إلى صاعق، 
وعندما نرى إحدى الصور أو نشاهد اليوتيوب 
الذي يعطينا صورة واضحة كيف أن مفرقعات 
تمهيداً  تنفجر  بدأت  معينة  ذخائر  أو  معينة 

لالنفجار الكبير، إذا هذا هو الصاعق«. 

وأضاف »ال نؤمن ال من قريب وال من بعيد 
بهذه  مطلقة  ثقة  وال  محلية  تحقيق  بلجنة 
الحقيقة،  تجلي  ان  تستطيع  ب��أن  الحكومة 
نكشف  كي  دولية  تحقيق  بلجنة  نطالب  لذلك 
هذا  حدث  كيف  تحديداً  نعلم  وكي  الحقيقة 

الحادث«. 
الديمقراطي  »اللقاء  أن  جنبالط  وأع��ل��ن 
في  البقاء  قرر  جنبالط  تيمور  النائب  برئاسة 
المجلس النيابي ويدعو إلى انتخابات جديدة 
فردية«،   ودائرة  طائفي  ال  قانون  أساس  على 
وتابع«ال بد من حكومة حيادية، فهذه حكومة 
حكومة  من  بد  ال  الميادين،  كل  في  معادية 
وتخرجنا  اللبنانيين  إلى  األمل  تعيد  حيادية 
من تلك المحاور مهما كانت الخسارة، فقد مّرت 
بيروت  على  مّر  أصعب،  ظروف  بيروت  على 
ُدّمرت  بيروت،  وعادت  االسرائيلي  االجتياح 
بيروت اليوم بظروف غامضة قد تكون تآمرية 

ولكن ستعود بيروت«. 
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»ق�صد« تح�صد نتائج الطعم الأميركي

{ سعد الله الخليل 
أخيه  إبن  سيارة  باستهداف  الهفل  الجدعان  حمود  مطشر  الشيخ  اغتيال  أشعل 
الشيخ ابراهيم خليل الجدعان الهفل شيخ قبيلة العكيدات، بالقرب من بلدة ذيبان 
أثناء توجهه إلى بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي وسائقه بارود شرقي الفرات 
في وجه ميليشيا قسد التي تسيطر على المنطقة، خاصة أنه ليس الحادث االول من 
نوعه في المنطقة، ويأتي بعد أيام من اغتيال الشيخ علي الويس أحد شيوخ عشيرة 
البورحمة من قبيلة البقارة، اثناء توجهه للصالة في أحد مساجد بلدته الدحلة أول 
يوم عيد األضحى المبارك، وسليمان الكسار أحد وجهاء قبيلة العكيدات، حيث أكدت 
عبر  لقسد،  تابعة  مجموعات  وراءها  تقف  االغتيال  عمليات  أن  محلية  مصادر  عدة 
ممارساتها  على  للتغطية  داعش  بتنظيم  لصقها  قسد  تحاول  المقّنعين  ُتسمى  فرقة 
لزرع الفتنة بين ابناء العشائر، وإسكات صوتها وتفكيك الترابط بين ابناء المجتمع 
مناطقهم  في  الكردية  للمناهج  تدريس  العشائر  ابناء  رفض  بعد  خاصة  المحلي، 
وهو ما أرغم قسد على سحب قرارها، في وقت تعالت األصوات بين ابناء العشائر 
لالنتقام من مرتكبي العملية وبدأت مفاعيل الغضب الشعبي بسيطرة أبناء القبائل 
على قريتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بعد طرد ميليشيا 
قسد منها وإخالء قسد مقراتها في الشحيل الطيانة وذيبان والشنان الحوايج و١٢ 
التي  العشائرية  االنتفاضة  جراء  المناطق  هذه  بين  الواصلة  الطرقات  على  حاجز 
تشهدها المنطقة، وقطعها عدد من الطرق من جهة ريف دير الزور الجنوبي الشرقي 

لمنع امتداد الحراك الشعبي لمناطق أخرى.
وبغّض النظر عن األسباب الكامنة وراء انتفاضة العشائر على اعتبار انها مجرد 
الزور،  دير  ريف  في  وطنية  صحوة  ام  العشائر،  شيوخ  اغتيال  على  رداً  قبلي  ثأر 
فإن الثابت أنها إنهاء لحالة التعايش القسري بين العشائر وقسد فشلت واشنطن 
بالهجوم  األميركية  المتحدة  الواليات  تنديد  يثمر  لم  حيث  تداعياته،  احتواء  في 
بيانها  العقيدات  قبيلة  أصدرت  تداعياته،بعد  بوقف  العقيدات  قبيلة  مشايخ  على 
شيخها  قتلة  لتسليمها  شهر  مدة  وقسد  األميركي  التحالف  قوات  فيه  أمهلت  األول 
الديار والممتلكات، فيما حّمل شيخ  الهفل قبل أن تتصرف كما تراه مناسبا لحماية 
عشيرة الشعيطات رافع عقلة الرجب قسد مسؤولية تدهور األوضاع األمنية شرقي 

الفرات.
أميركية لتطوير،  اتفاق مع شركة  أيام من توقيع قسد  األمني يأتي بعد  التدهور 
السناتور  عنه  كشف  وال��ذي  سورية  شرقي  شمال  في  النفط  حقول  وتحديث 
في  األكراد  المسؤولين  مع  الوطيدة  بعالقته  المعروف  غراهام  ليندسي  الجمهوري 
الخارجية  وزير  معرفة  عن  الكونغرس  في  استماع  جلسة  خالل  وتأكيده  سورية، 
األميركي مايك بومبيو باالتفاق مع شركة دلتا كريسنت انرجي بعلم البيت األبيض 
قسد  لسلطة  تعزيزاً  باالتفاق  رأت  التي  العشائر  أزعج  ما  وهو  منه،  وبتشجيع 
العشائر  وجهاء  عالقة  في  التوتر  يسود  حيث  سيطرتها،  مناطق  في  لها  وتهميشاً 
بقسد فشلت االجتماعات المتكررة بين الطرفين خالل الفترة الماضية بحّل الخالفات 
بتهمة  مدنيين  ومقتل  الشرقية،  المنطقة  ثروات  باستغالل  قسد  واتهام  العالقة، 

االنتماء للتنظيم، رغم إثبات التحقيقات أن ال عالقة لهم بأي أطراف تنظيمية.
من جديد تدفع قسد ثمن مشروعها التوسعي ومد نفوذها على مناطق غير قادرة 
الحرب  السياسي فسنوات  المشروع  السالح وال بقوة  السيطرة عليها، ال بقوة  على 
السورية،  الحرب  في  طرف  من  ألكثر  العشائر  والء  وتنقل  المنطقة،  عاصرتها  التي 
وضع تحت تصرفها قوة عسكرية ال يستهان بها إضافة لطبيعة العشائر المعروفة 
بامتالك السالح، وهو ما حاولت قسد االلتفاف عليه بالسعي لبناء شبكة تفاهمات 
تحت  حين  إلى  الخالفات  جمر  إخفاء  في  نجحت  ربما  تفاهمات  المواجهة،  تجنبها 
يمكن  ال  السياسي  قسد  فمشروع  األميركية،  التأثير  وقوة  المشتركة  المصالح  رماد 
ثقل  ال  مناطق  مستقبل  وترسم  تخطط  التي  لقسد  تابعًة  تكون  بأن  تقبله  للعشائر 
الكردية  الغلبة  فإّن  لقواتها،  العربية  المكونات  لها، فبالرغم من ضم بعض  شعبي 
على هويتها وسلوكها الواضح بترسيخ السلطة الكردية على مناطق سيطرتها، عبر 
التدريس المناهج الكردية أو سوق الشبان العرب للخدمة اإللزامية في صفوفها، ما 
يجعل من الصدام نتيجة حتمية ال مفر منها في أكثر من منطقة في دير الزور والرقة، 
وتر  على  واشنطن  لعبت  حيث  قسد،  لمشروع  األميركي  الدعم  نتائج  إحدى  وهي 
النزعة والرغبة التوسعية للفصائل الكردية في مناطق ال عمق داعم لها فيها، وهو 
فكرة  وتجاوزت  المنطقة،  على  للسيطرة  واشنطن  مشروع  في  أداة  مجرد  جعلها  ما 
رغبة  ظل  في  الذاتية  اإلدارة  مشروع  وتفكك  رويداً،  رويداً  الكردية  المناطق  حماية 
والمنطقة،  سورية  في  والتقسيم  الفدرلة  مشاريع  فكرة  بإقصاء  ودولية  أميركية 
فتحّولت من صاحبة مشروع حماية األكراد إلى ورقة أميركية تحترق على مهل في 
أتون المعارك الجانبية التي ال تصب في المشروع الذي رسمه األكراد، انما ورطتهم 
المزيد  بانتظار  واشنطن  طعم  لتأكل  والتوسع،  النفوذ  مد  بوابة  من  فيها  واشنطن 
أقّل  أخرى  لمعارك  بوابة  الزور  دير  فريف  قسد،  مشروع  على  الكارثية  النتائج  من 
قسد  على  الثورة  منطقة  أي  وقدرة  سنوات،  خالل  بنتها  التي  المهابة  كسر  نتائجها 

ومن ورائها واشنطن في المرحلة المقبلة. 



الوطن 4

في  العامة   أم��س،  وزارة  الصحة   أعلنت 
جديدة  حالة   255 »تسجيل  اليومي  تقريرها 
 19 ُمصابة بفيروس كورونا المستجد ) كوفيد 
 21 منذ  لإلصابات  التراكمي  العدد  ليرتفع   ،)

شباط الماضي إلى 5672 حالة«.
حالة   251 تسجيل  »تّم  أّنه  إلى  وأش��ارت 
ال�24  خالل   الساعات    المقيمين  بين  إصابة 
الماضية، و4 حاالت بين الوافدين«، الفتًة إلى 
الساعات  خالل  وفاة  حالتي  تسجيل  »تّم  أّنه 
اإلجمالي  ال��ع��دد  ليرتفع  الماضية،  ال�24 

للوفيات إلى 70«.
 م���ن ج��ه��ت��ه��ا أع��ل��ن »م��س��ت��ش��ف��ى رف��ي��ق 
أمس،  ليوم  تقريره  في  الجامعي«،  الحريري 
أن ع��دد ال��ف��ح��وص��ات ال��ت��ي أج��ري��ت داخ��ل 
ساعة   24 ال���  خ��الل  المستشفى  مختبرات 
المرضى  ع��دد  ف��ح��ص��اً.   622 المنصرمة: 
المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل 
الحاالت  ع��دد   .  77 للمتابعة:  المستشفى 
التي  كورونا  بفيروس  بإصابتها  المشتبه 
خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 20. عدد حاالت 
المستشفى  داخل  المتواجدين  المرضى  شفاء 
مجموع   .0 المنصرمة:  ساعة   24 ال�  خالل 

المستشفى  داخ��ل  من  مرضى  شفاء  ح��االت 
شفاء.  حالة   259 تاريخه:  حتى  البداية  منذ 
إلى  إخراجها  تم  التي  اإليجابية  الحاالت  عدد 
شفائها  الطبيب  تأكيد  بعد  المنزلي  الحجر 
المنصرمة:  س��اع��ة   24 ال���  خ��الل  س��ري��ري��اً 
العناية  من  نقلها  تّم  التي  الحاالت  عدد   .4
المركزة إلى وحدة العزل بعد تحّسن حالتها: 
المستشفى:  داخل  الحرجة  الحاالت  عدد   .3

.0 وفاة:  حاالت   .23
الكوارث  إدارة  وحدة  أفادت  المناطق،  وفي 
أنه  بيان،  في  صور  قضاء  بلديات  اتحاد  في 
الدكتور  القضاء  طبابة  رئيس  لتقرير  بناء 
إصابات   4 تسجيل  أم��س  ت��ّم  غ���زال،  وس��ام 
 ،covid-19 ب���   مخبرياً  وم��ؤك��دة  مثبتة 
لوافدين  وحالتان  مخالطين،  لمقيمين  حالتان 
 5 تسجيل  وت��م  األفريقية.  ال��دول  إح��دى  من 
في  المصابين  عدد  فإن  وعليه  شفاء.  حاالت 
على  توزعوا  مصاباً،   298 إلى  ارتفع  القضاء 
أفريقيا  من  واف��دة  حالة  التالي:151  الشكل 
أوروبا.  من  وافدة  حاالت   4. وفاة(  حاالت   3(
وافدة  حالة  سورية.  من  واف��دة  واح��دة  حالة 
حالة   136( محلية  حالة   141 العراق.  من 

28 حالة لمواطنين من  المخالطين( بينها  من 
التابعية  من  حاالت  و4  الفلسطينية  التابعية 
 5( العراقية  التابعية  من  وحالة  السورية 
إلى  منهم   151 تماثل  وق��د  وف���اة(.  ح��االت 

الشفاء بشكل تام .
الوحيدة  »ال��ج��ه��ة  أن��ه��ا  ال��وح��دة  وأك���دت 
المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات 
وأع��داد  كورونا  بفيروس  المتعلقة  الصحية 
المشتبهة،  والحاالت  والمتعافين  المرضى 
القضاء  طبابة  رئيس  من  تقرير  وف��ق  وذل��ك 
وعليه نأمل من جميع األهل عدم االنجرار وراء 

أي خبر ال يصدر عن هذه الوحدة«.
المصابين  أع��داد  تزايد  استمرار  وبسبب 
نصحت  العامة،  الصحة  وزارة  تقارير  وفق 
صور  ق��ض��اء  ف��ي  القاطنين  جميع  ال��وح��دة 
االختالط  بعدم  ال��ت��ام  ب��االل��ت��زام  االس��ت��م��رار 
رئاسة  عن  الصادرة  التعليمات  كل  وتطبيق 
الصحة  وزارة  وإرش���ادات  ال���وزراء،  مجلس 

العامة لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل.
بيان  في  الجبل  ميس  بلدية  أعلنت  كذلك، 
في  الصحي  للوضع  المتابعة  إطار  »في  أنه 
لمخالطين   pcr فحوصات  أُجريت  البلدة، 

وتّم  ايجابيتان،  حالتان  ظهرت  وقد  بمصاب، 
االنتشار،  الحتواء  الالزمة  اإلج��راءات  اتخاذ 
أن  وأعلنت  وحجرهم«.  المخالطين  وتحديد 
اليوم   سُتجري  البلدية،  في  الصحية  اللجنة 
الفحوصات لعدد من األهالي الذين تّم حجرهم 
منزلياً، وكانوا قد خالطوا خالل فترة العيد ابن 

البلدة المقيم في بيروت، وهو محجور حالياً.
ودعت خلية األزمة إلى اجتماع طارئ اليوم 
الوضع الصحي  البلدية، للبحث في  في مبنى 
في  وتدابير  خطوات  سلسلة  واتخاذ  الراهن 

سبيل معالجة األوضاع المستجدة.
عن  ب��ي��ان،  ف��ي  م��ش��غ��رة،  بلدية  وأع��ل��ن��ت 
وهو  كورونا  بفيروس  ع.ن.ن.  إصابة  »ثبوت 
من المقيمين في بيروت وقد زار بلدته مشغرة 
خالل العطلة األسبوعية وخالط أهله وبعض 
الفحوصات  أخ��ذ  فتم  واألص��دق��اء،  األق���ارب 
لحين  أنفسهم  حجر  منهم  وطلب  لهم  الالزمة 

صدور النتائج«.
وطلبت البلدية من الذين خالطوه التواصل 
التعبئة  إج���راءات  بأقصى  واالل��ت��زام  معها، 
التباعد  أهمية  مؤكدًة  مخالفتها،  وعدم  العامة 

االجتماعي وعدم التجمع.

وزيرة  طلبت  وصاية،  سلطة  بصفتها 
الوطني  الصندوق  ِمن  يّمين  لميا  العمل 
تسديد  على  العمل  االجتماعي  للضمان 
لها  المترتبة  المستشفيات  مستحقات 
القصوى،  بالسرعة  ال��ص��ن��دوق  ب��ذم��ة 
لهول  »نظراً  منها  المتضررة  خصوصاً 
وحجم انفجار  بيروت الكارثي وعلى ضوء 
الملّحة والماّسة إلى  حاجة المستشفيات 
الهائلة من  األعداد  األموال بهدف معالجة 

المصابين من المواطنين اللبنانيين«.

ك��م��ا ط��ل��ب��ت ي��م��ي��ن م���ن ال��ص��ن��دوق 
للمؤسسات  الذّمة  ب��راءة  مفعول  تمديد 
 2020 ال��ع��ام  نهاية  لغاية  وال��ش��رك��ات 
وإجراء المقتضى القانوني لذلك بالسرعة 
المؤسسات  هذه  لصمود  »دعماً  القصوى 
والتي  اقتصادياً  دقيقة  بمرحلة  تمّر  التي 
العاصمة  هّز   الذي  الكارثي  االنفجار  أتى 
أخيراً ليفاقم من مصاعبها ويضيف عليها 
سببتها  التي  تلك  ف��وق  ج��دي��دة  عقبات 

جائحة كورونا«.

أعلم المكتب اإلعالمي لوزارة المالية، 
بأن  والمكلفين  »المواطنين  بيان  في 
المبنية  واألمالك  الدخل  ضريبة  دوائر 
لمدينة  والتحصيل  االن��ت��ق��ال  ورس��م 
المباشرة  غير  ال��ض��رائ��ب  و  ب��ي��روت 
الضريبة  مبنى  إل��ى  موقتاً  ستنتقل 

منطقة  ف��ي  ال��م��ض��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى 
األس��بوع  مطلع  من  اب��ت��داًء  العدلية 
مراج��عاتهم  ستس��تقبل  حيث  المقبل، 
وطلباتهم نظراً لألضرار الجسيمة التي 
ألمت بمبنى الواردات في شارع بشارة 

الخوري«.

أم��س،  تعميم  ف��ي  ل��ب��ن��ان  م��ص��رف  أج���از 
قروض  تقديم  المالية  والمؤسسات  للمصارف 
بانفجار  للمتضّررين  ب��ال��دوالر  استثنائية 
تقع  ال  أن  أبرزها  محددة  شروط  وفق  بيروت، 
المئوية(  )الفائدة  اإلق���راض  على  فائدة  أي 
السقوف  عن  النظر  بغض  القروض  ُتمنح  وأن 

المحددة لكل عميل.
المركزي في تعميم ثان، مكاتب  كذلك وّجه 
الخارجية  التحويالت  بصرف  األموال  تحويل 

إلى لبنان بالدوالر األميركي.
رئيس  ق��ال  األول،  التعميم  على  وتعليقاً 
أصحاب  ونقيب  السياحية  المؤسسات  اتحاد 

عند  ذهلنا  »لقد  بيان  في  األشقر  بيار  الفنادق 
قراءتنا القرار الصادر اليوم عن مصرف لبنان 
المصارف  إل��ى  م��وج��ه   13254 رق��م  تحت 
قروض  بمنح  يقضي  المالية  والمؤسسات 
مرفأ  في  االنفجار  من  للمتضررين  استثنائية 

بيروت بعنوان المساعدة«.
منا  م��رف��وض  التعميم  »ه���ذا  وأض����اف 
الفنادق  شمل  وب��ح��ال  وم��ض��م��ون��اً،  ش��ك��الً 
أوالً  اننا  إذ  ال،  أم  الفندقية  والمؤسسات 
ولو  حسابنا،  على  مؤسساتنا  ترميم  نرفض 
التحقيق  يتبين  أن  قبل  صفراً!  الفوائد  كانت 
ومسؤولية الدولة بأكملها مجتمعة، حتى لو 

كانت مسؤولية موظف أو إدارة بالدولة، في 
كلتا الحالتين تقع المسؤولية على الدولة«.

ناشدنا  عندما  المهزلة،  هذه  »ما  وختم 
وطالبنا الدولة إقراضنا بفائدة صفر بالمئة، 
تتجاوبوا  ول��م  ت��ن��ادي،  لمن  حياة  ال  كانت 
أموال  ستذهب  وأين  اآلن!  استطعتم  وكيف 
استعدادها  أب���دت  ال��ت��ي  المانحة  ال���دول 
إي��اه��ا؟  تقرضوننا  جئتم  أم  للمساعدة؟ 
أن  علماً  اآلن،  بعد  االس��ت��دان��ة  نستطيع  ال 
تستطيع  فكيف  متعثرة،  كانت  المصارف 
على  االس��ت��ي��الء  ت��ري��دون  أم  اآلن  إق��راض��ن��ا 

أمالكنا؟«.

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً 
فيه  أعربت  بياناً،  إث��ره   على  وأص��در  استثنائيا 
اللبناني  للشعب  العميقة  مؤاساتها  »عن  الجمعية 
الهائل  االنفجار  عن  الناجمة  الوطنية  النكبة  إزاء 
الجسيمة  بأضراره  طاول  والذي  بيروت،  مرفأ  في 
وبعض  اللبنانية  ال��ع��اص��م��ة  أرج����اء  مختلف 
بأصدق  الضحايا  ذوي  من  تتقّدم  وهي  ضواحيها، 
الجرحى  لجميع  العاجل  الشفاء  وترجو  التعازي 
الداخلية  ال��م��ب��ادرات  ك��ل  وتحيي  والمصابين 
وإي��واء  المنكوبين  إلغ��اث��ة  الخيرة  والخارجية 

المشردين«.
وأشارت إلى أنه »على الرغم من الخراب والدمار 
اللذين حالّ بعدد كبير من مقار المصارف وفروعها 
بمفاعيل  تأثرت  التي  الجغرافية  ال��دائ��رة  ضمن 
االنفجار، سوف تواصل المصارف فتح فروعها في 
زبائنها  حاجات  لتلبية  اللبنانية  األراض��ي  جميع 

وإمدادهم بالسيولة في هذه الظروف األليمة«.
وأع��ل��ن��ت »أن��ه��ا ب��ص��دد دراس���ة آل��ي��ات معينة 
تضررت  ال��ذي��ن  وزب��ائ��ن��ه��ا  موظفيها  لمساندة 
هذا  ج���راء  مؤسساتهم  أو  ومحالهم  مساكنهم 
لبنان في  أّنها ستتعاون مع مصرف  االنفجار، كما 
مساكنهم  إعمار  إع��ادة  على  المتضررين  مساعدة 

ومؤسساتهم«.

راوول  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  اجتمع   
الغذائية  المواد  مستوردي  نقابة  مع  نعمة 
ونقابة أصحاب السوبرماركت، وجرى البحث 
حيث  الغذائي،  األمن  على  الحفاظ  كيفية  في 
بالقطاع  لحقت  التي  األضرار  على  منهم  اطلّع 
مرفأ  ف��ي  وق��ع  ال��ذي  الهائل  االن��ف��ج��ار  ج��راء 
المواد  مستودعات  من  قسم  وتعّرض  بيروت، 

الغذائية للتلف.
وأصحاب  الغذائية  المواد  مستوردو  وأكد 
في  الموجودة  »البضائع  أن  السوبرماكت 
اللبنانية،  المستودعات تكفي حاجات السوق 
البحث  تّم  األفق«. كما  غذائي في  أمن  أزمة  وال 
استمرارية  تؤّمن  التي  الخطوات  من  عدد  في 
آلية  تسريع  أهمها  الغذائية  المواد  استيراد 
إلى  إضافة  ال��دوالر،  وتأمين  االستيراد  عملية 
العمل  أو  جزئياً  بيروت  مرفأ  في  العمل  تسيير 
أخ��رى  حيوية  م��راف��ئ  لتشغيل  خطة  على 

الستيعاب عملية االستيراد.

ضرورة  على  نعمة  الوزير  شّدد  المقابل  في 
التي  القاهرة  الظروف  ظل  في  األسعار  ضبط 

يعيشها الشعب اللبناني.
مرتضى  عباس  الزراعة  وزير  كلّف  بدوره، 
في  الوزارة  فرق  الدفاع،  وزارة  مع  بالتنسيق 
الحجر الصحي ألخذ عينات من المواد الغذائية 
إج��راء  أج��ل  من  بيروت  مرفأ  في  الموجودة 
الوزارة  مختبرات  في  لها  الالزمة  الفحوصات 
للتأكد من صالحيتها بعد االنفجار الذي حصل 
بمنشآت  لحق  الذي  والضرر  بيروت  مرفأ  في 

الوزارة هناك.
للوزارة  التابعة  المختبرات  الى  أوعز  كما 
»ف��ت��ح أب��واب��ه��ا على م���دار ال��س��اع��ة، إلج��راء 
جرى  التي  للبضائع  المخبرية  الفحوصات 
افراغها من المستودعات، بسبب انقطاع التيار 
قد  تلف  أي  من  خوفاً  المرفأ،  عن  الكهربائي 

يكون لحق بالمواد الغذائية«.
إلى  البضائع  »أص��ح��اب  مرتضى  ودع���ا 

لتسهيل  ال��وزارة  في  المعنيين  مع  التواصل 
وقت  ب��أس��رع  المرفأ  م��ن  بضائعهم  خ���روج 

ممكن«.
من جانبها، طمأنت إدارة مرفأ طرابلس في 
أزمة  هناك  يكون  لن  بأنه  »اللبنانيين  بيان، 
سفينة  طرابلس،  مرفأ  إل��ى  وستصل  قمح، 
في  المطاحن  شركة  لصالح  بالقمح  محملة 
ومحملة  أوكرانيا  من  قادمة  البحصاص، 
سفن  ث��الث  أي��ض��اً  وستصل  ط��ن،  ب�5500 
العمال  وسيعمل  المقبلة،  األي��ام  في  أخ��رى 
دون  م��ن  القصوى  بالسرعة  إفراغها  على 
لوجستية  خ��دم��ات  تأمين  م��ع  ع��وائ��ق،  أي 
المناطق  كل  إلى  بعد  ما  في  ونقلها  متكاملة، 

اللبنانية«.
من  تماماً  خ��اٍل  »المرفأ  أن  اإلدارة  وأك��دت 
مواد  أو  نارية  مفرقعات  أو  كيميائية  مواد  أي 
خطرة، ألنه ال يستقبل في األساس هذه المواد 

الخطرة«.

الدكتور  ال���وزراء  مجلس  رئيس  ت��رأس 
األزمة،  لخلية  اجتماعاً  أمس،  دياب  حسان 
وزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  حضره 
الدفاع زينة عكر ووزراء المال غازي وزني، 
الداخلية  نعمة،  راوول  والتجارة  االقتصاد 
العامة  األشغال  فهمي،  محمد  والبلديات 
االجتماعّية  والشؤون  نجار  ميشال  والنقل 
العماد  الجيش  ق��ائ��د  المشرفّية،  رم��زي 
جوزاف عون، األمين العام لمجلس الوزراء 

لألمن  العام  األمين  مكية،  محمود  القاضي 
العام  المدير  إبراهيم،  عباس  اللواء  العام 
عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  األم��ن  لقوى 
أنطوان  اللواء  الدولة  ألم��ن  العام  المدير 
صليبا، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، 
خالد  العميد  المعلومات  شعبة  رئيس 
حمود، قائد الشرطة العسكرّية العميد نبيل 
قوى  في  العمليات  شعبة  رئيس  عبدالله، 
األمن الداخلي العقيد جان عواد، ومستشار 

رئيس الحكومة خضر طالب.
وجرى البحث في تسريع عمليات اإلنقاذ 
ومسح األضرار وإيواء العائالت التي دّمرت 

منازلها.
لحزب  ال��ع��ام  األم��ي��ن  دي���اب  واستقبل 
الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان ووزيرة 
أوهانيان،  فارتينيه  والرياضة  الشباب 
أصابت  التي  باألضرار  البحث  جرى  حيث 

منطقة برج حمود.

منذ  والنقل  العامة  األشغال  وزارة  تشهد 
لمختلف  استنفاراً  بيروت،  مرفأ  في  االنفجار 
لتقويم  للوزارة  التابعة  المختصة  األجهزة 
لتسريع  الفنية،  الفرق  إرس��ال  عبر  األض��رار 
إمكانات  ودراس��ة  واإلع��م��ار  الترميم  عملية 
الحلول  وضع  في  للمساعدة  كافة  المرافئ 

الالزمة في أسرع وقت.
الدكتور  ال��وزي��ر  اجتمع  الغاية،  ول��ه��ذه 
حب  عماد  الصناعة  ووزي���ر  ن��ّج��ار  ميشال 
المدير  مع  األش��غ��ال،  وزارة  في  أم��س،  الله 
عبد  المهندس  والبحري  البري  للنقل  العام 
الحفيظ القيسي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور 
خوري  شكيب  الوزير  مكتب  مدير  تامر،  أحمد 
والمستشار بيار بعقليني، لدراسة المعطيات 
عدة،  مستويات  على  المتوافرة  واإلمكانات 

منها:
وحجم  ب��ي��روت  مرفأ  وض��ع  تقييم  أوالّ: 

االن��ف��ج��ار لوضع  ال��ن��اج��م��ة ع��ن  ال��خ��س��ائ��ر 
العمل  إلى  عودته  تؤمن  سريعة  استراتيجية 

القصوى. بالسرعة 
طرابلس  م��رف��أ  إم��ك��ان��ات  تقييم  ث��ان��ي��اً: 
الحركة  ديمومة  لتأمين  البواخر  الستقبال 
لوجستية  خ��ط��ة  ووض����ع  االق��ت��ص��ادي��ة، 
يقوم  كان  التي  اإلنتاجية  تؤّمن  استراتيجية 

بها مرفأ بيروت.
وصور  صيدا  مرفأي  وضع  تقويم  ثالثاً: 
ضمن  السفن  م��ن  معينة  أن���واع  الستقبال 

المتاحة. اإلمكانات 
جميع  بين  ما  للتكامل  خطة  وضع  رابعاً: 
اإلدارات المعنية في المرافئ لتأمين الخدمات 

التجارية.
خالل  من  بدائل  تأمين  دراس��ة  خامساً: 
من  يملكه  بما  الخاص  القطاع  مع  التعاون 
ووسائل  مستودعات  من  لوجستية،  إمكانات 

المناطق  ف��ي  الس��ت��خ��دام��ه��ا  وش��ح��ن  ن��ق��ل 
كبديل  وطرابلس  بيروت  بمرفأي  المحيطة 
إعادة  تتم  ريثما  بيروت  مرفأ  لمستودعات 

البناء«.
وأكد نجار أنه »سيتواصل مع كل األجهزة 
الجمارك،  سيما  وال  المرافئ  بعمل  المعنية 
االقتصاد،  ووزارات  الجيش،  العام،  األم��ن 
سالمة  ومختبرات  الطاقة  الزراعة،  الصحة، 
والخدمات  ال��الزم  التنسيق  لتأمين  الغذاء، 
السريعة من دون أي عوائق روتينية وإدارية، 
طرابلس  لمرفأ  الكهربائية  التغذية  وتأمين 
والشاحنات  النقل  لوسائل  والمحروقات 

المكلّفة بنقل البضائع إلى األسواق«.
الله  وح��ب  نجار  يقوم   أن  المقّرر،  وم��ن 
لدراسة  وص��ور  صيدا  مرفأي  على  بجولة 
وضع  في  للمساعدة  كافة  المرافئ  إمكانات 

الحلول الالزمة في أسرع وقت«.

وز�رة �ل�صحة: 255 �إ�صابة جديدة بكورونا 

ليرتفع �لعدد �إلى 5672 حالة و70 وفاة

يّمين تطلب من �ل�ضمان

ت�ضديد م�ضتحقات �لم�ضت�ضفيات

�نتقال دو�ئر �لمالّية �إلى مبنى �لعدلية

�لمركزي يجيز للم�ضارف

�إقر��ض �لمت�ضّررين بانفجار بيروت

�لم�ضارف تو��ضل 

فتح فروعها 

�لب�ضائع في �لم�ضتودعات تكفي حاجات �ل�ضوق

وبو�خر �لقمح ت�ضل تباعًا �إلى طر�بل�ض

�جتماعات كثيفة في »�لأ�ضغال«دياب تر�أ�ض �جتماع خلية �لأزمة لم�ضح �لأ�ضر�ر

لدر��ضة �لبد�ئل �لموقتة لمرفاأ بيروت

9 ماليين دولر م�ضاعد�ت �أممّية للبنان
الشؤون  ومنسقة  المقيمة  المنّسقة  أعلنت 
لألمم  ال��خ��اص  المنسق  ونائبة  اإلنسانية 
»تخصيص  رشدي  نجاة  لبنان،  في  المتحدة 
الصندوق  من  أميركي  دوالر  ماليين   9 مبلغ 
سيخّصص  كما  لبنان،  لمساعدة  اإلنساني 
اإلنسانية واإلغاثة في حاالت  الشؤون  منسق 
من  إضافياً  تمويالً  لوكوك،  م��ارك  ال��ط��وارئ، 
وذلك  الطوارئ،  لمواجهة  المركزي  الصندوق 
والمساعدة  الفورية  االحتياجات  تلبية  بغية 
على تعزيز قدرة المستشفيات على استيعاب 
ضحايا انفجار المرفأ من خالل توسيع وحدات 
عند  إضافية  وحدات  وإنشاء  المركزة  العناية 

الضرورة«.
 وأوضحت في بيان »أن هذا التمويل يسعى 
المصابين،  إلسعاف  مواد  مجموعة  توفير  إلى 
وأدوي��ة،  طبية،  وإم���دادات  تنّفس،  وأج��ه��زة 

وغيرها من المستلزمات الطبية«.
من  دع��م��اً  تتطلب  األزم����ة  »ه���ذه  وق��ال��ت 

على  المدّمرة  آثارها  لتجاوز  األط��راف  جميع 
الذي  »بالدعم  مشيدًة  وال��ب��الد«،  اللبنانيين 
قّدمته حتى اآلن جميع وكاالت األمم المتحدة، 
والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية 
المتواصل  وبالتزامها  المعنية،  الحكومية  غير 
بمساعدة الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني 
مجددًة  المأسوي«،  الحادث  هذا  تجاوز  على 
»التزام األمين العام لألمم المتحدة بدعم لبنان 
المساعدة  وأّك��دت  العصيب«،  الوقت  هذا  في 
لهذه  االستجابة  في  والنشطة  الراهنة  األممية 

الكارثة.
رئيس  نائبة  مع  بالتشاور  رشدي،  وتعمل 
وزير  ومع  عكر،  زينة  الدفاع  ووزي��رة  ال��وزراء 
الصحة العامة حمد حسن، وبالتعاون الوثيق 
على  اإلنساني،  العمل  مجال  في  الشركاء  مع 
الضرورية  اإلنسانية  االح��ت��ي��اج��ات  تقييم 
اللبنانية  للحكومة  ال���الزم  ال��دع��م  وتقديم 

لالستجابة لهذه المأساة.

الى ذلك، عقدت رشدي اجتماعاً مع مختلف 
المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة 
المساعدة  تقييم  بهدف  لبنان  ف��ي  القائمة 
المتحدة  التي تواصل تقديمها األمم  اإلنسانية 
وب��ادرت  شركائها.  مع  بالتعاون  لبنان  في 
المنظمات المعنية بالصحة في شراء المعدات 
االستجابة  عملية  ل��دع��م  الطبية  وال��ل��وازم 
تقدم  السياق،  هذا  وفي  الطارئة.  الحالة  لهذه 
ل�1000  المساعدة  العالمية  الصحة  منظمة 
شخص يتطلّب مؤازرة نفسية و1000 شخص 
يستوجب عمليات جراحية ال سيما األشخاص 
الناجمة  والجروح  الحروق  من  يعانون  الذين 
الناتج  الحطام  من  وغيرها  الزجاج  تناثر  عن 

عن االنفجار.
وستواصل األمم المتحدة وشركاؤها تقديم 
الناس  معاناة  م��ن  للتخفيف  ال���الزم  ال��دع��م 
هذه  من  التعافي  جهود  ودعم  فورية  بصورة 

األزمة.

جانب من االجتماعات

Twelfth year / Friday / 7  August 2020 / Issue No. 3299
3299 العــدد   /  2020 آب   7  / اجلمعة   / عشرة  الثانية  السنة 



5الوطن / �سيا�سة
المحتلة فل�سطين 

رئ��ي��س  وح���ض���ور  ب��رع��اي��ة   {
وقعت  اش��ت��ي��ة،  م��ح��م��د  ال�����وزراء 
المالية  ب��وزي��ر  ممثلة  الحكومة 
ش��ك��ري ب��ش��ارة، وال��ب��ن��ك ال��دول��ي 
كانثان  فلسطين  في  بمديره  ممثالً 
رئيس  مكتب  ف��ي  أم��س،  شانكار، 
الوزراء برام الله، اتفاقية بقيمة 30 
العمل  وزير  بحضور  دوالر،  مليون 
وزارة  ووكيل  جيش،  أب��و  نصري 
الديك،  داوود  االجتماعية  التنمية 
مهدي  التشغيل  ص��ن��دوق  وم��دي��ر 

حمدان.
وق���ال رئ��ي��س ال������وزراء: »ه��ذه 
مليون   30 بقيمة  الهامة  االتفاقية 
الدولي،  البنك  من  مقّدمة  دوالر، 
الجانب  جوانب؛  مجموعة  تغطي 
لألسر  دوالر  ماليين   6 بقيمة  األول 
التنمية  وزارة  وتديره  المحتاجة، 
الثاني  وال��ج��ان��ب  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وهي  دوالر  مليون   13.9 بقيمة 
وزارة  وت��دي��ره  المياومة  لعمال 
 68 البرنامج  هذا  وسيخدم  العمل، 
بسبب  العمل  عن  تعطل  عامل  ألف 

جائحة كورونا«.
آخر  جانب  »من  اشتية:  وأضاف 
من  دوالر  ماليين   10 ستخصص 
التشغيل  برنامج  ضمن  االتفاقية 
وقطاع  الضفة  ويغطي  ال��م��ؤق��ت 
 10 خالل  من  تنفيذه  وسيتم  غزة، 
يخدم  بما  فلسطينية،  مؤسسات 
ه��ذه  م��ن   50% ع��ائ��ل��ة،   3100
األمر  وهذا  نساء،  تقودها  العائالت 
مهم جداً بالنسبة لنا، ونقّدم شكرنا 
في  ال��دول��ي  البنك  بعثة  لرئيس 
فلسطين، وجميع القائمين على هذا 

البرنامج«.
} نجحت عائلتا األعرج وخاليلة 
إحباط  م��ن  محاميهما  خ��الل  م��ن 
منطقة  في  ألراضيهما  تزوير  عملية 
القدس  ف��ي  الشرقية  ال��س��واح��رة 

المحتلة.
م��زاوي  أسعد  المحامي  وتمكن 
ت��زوي��ر  عملية  أك��ب��ر  إح��ب��اط  م��ن 
القدس،  محافظة  في  أراٍض  ملكية 
المحاكم  ف��ي  م���داوالت  بعد  وذل��ك 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة اس��ت��م��رت س��ن��وات 
مساحتها  ت��زي��د  ألرض  ط��وي��ل��ة، 
السواحرة  في  دون��م   11500 عن 
مشتركة  ملكية  في  تقع  الشرقية 

لعائلتي األعرج وخاليلة.
وأص�����درت م��ح��ك��م��ة االح��ت��الل 
ال��م��رك��زي��ة ف���ي م��دي��ن��ة ال��ق��دس 
خالله  م��ن  أك��دت  ق���راراً  المحتلة، 
العائلتين لألرض بعد ثبوت  ملكية 
الناصرة  من  األشخاص  أحد  قيام 
لوضع  محاولة  في  أوراق  بتزوير 

اليد عليها ألهداف مشبوهة. 

ال�سام

للطلبة  ال��ع��ام  االت��ح��اد  أدان   {
ال��ع��رب ب��أش��ّد ال��ع��ب��ارات االت��ف��اق 
»ق��س��د«  ميليشيا  ب��ي��ن  ال��م��وق��ع 
النفط  لسرقة  أميركية  نفط  وشركة 
اإلدارة  ودع���م  ب��رع��اي��ة  ال��س��وري 
أنه اعتداء صارخ  األميركية معتبراً 
ومواصلة  السورية  السيادة  على 
تجاه  األم��ي��رك��ّي  ال��ع��دائ��ي  للنهج 

سورية العروبة والصمود.
ب��ي��ان تلقت  ف��ي  االت��ح��اد  وأك���د 
ه��ذا  أن  أم���س  م��ن��ه  نسخة  س��ان��ا 
سرقة  ي��ش��ك��ل  ال��م��زّي��ف  االت���ف���اق 
الشعب  لثروات  وموصوفة  ظاهرة 
لجهود  وإع��اق��ة  ال��س��وري  العربي 
اإلعمار  إعادة  في  السورية  الدولة 
التراب  وتحقيق السيادة على كامل 
السوري، مبيناً أن اإلدارة األميركية 
أطلسي  الصهيو  التحالف  ومعها 
اإلرهاب  بدعم  مستمرون  وأذيالهم 
وتدميرها  سورية  تقسيم  أجل  من 
أمنها  وزع��زع��ة  ث��روات��ه��ا  ون��ه��ب 

واستقرارها.

العراق

ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  أك����دت   {
المحكمة  أن  أم����س،  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 
الوحيدة  الجهة  تمثل  االتحادية 
الدستور  م��واد  بتفسير  المعنية 
النواب،  مجلس  بحل  يتعلق  وم��ا 
فيما أشار إلى أن إجراء االنتخابات 
»مرتكزات  إل��ى  بحاجة  المبكرة 

إلنجاحها. أساسية« 
محمد  اللجنة  رئيس  نائب  وقال 
االنتخابات  »إج���راء  إن  ال��غ��زي، 
ال��م��ب��ك��رة ب��ح��اج��ة إل���ى م��رت��ك��زات 
نجاحها«،  إل��ى  ت���ؤدي  أس��اس��ي��ة 
المرتكزات،  تلك  »أول  أن  مبيناً 
استكمال قانون االنتخابات ونشره 

في الجريدة الرسمية«.

الأردن

وزارة  ع���ام  أم��ي��ن  ت��س��لّ��م��ت   {
المغتربين  وش���ؤون  ال��خ��ارج��ي��ة 
أم��س،  المجالي  سجى  السفيرة 
السفير  اعتماد  أوراق  من  نسخة 
سفيراً  كامبمان  بيرنهارد  األلماني 

معتمداً مقيماً لدى المملكة.
خالل  المجالي  السفيرة  وأعربت 
السفير  بالوزارة  مكتبها  في  لقائها 
له  تمنياتها  أطيب  عن  كامبمان، 
عمله،  مهام  في  والنجاح  بالتوفيق 
تربط  التي  الثنائّية  وللعالقات 
النمو  من  المزيد  الصديقين  البلدين 

واالزدهار.
{ وقع معهد اإلعالم األردني مع 
الشركة المتكاملة لتنمية المشاريع 
مذكرة  إك��س«  »فينتشر  الريادية 
ال��م��واه��ب  دع���م  تتضمن  ت��ف��اه��م، 
األردنّية المتمّيزة في مجال االعالم، 
من  ال��ري��ادي��ي��ن  تمكين  خ��الل  م��ن 
مهارات سرد القصة وترويج األفكار 

اإلبداعّية.

اأخبار الوطن
رون »العكيدات«... والب�سير يطالب بح�سد القبائل العربّية لتحرير �سرقي دير الزور.. وق�سد تختطف مدنّيين في الريف الحتالل الأميركّي وعمالوؤه يحا�سِ

الجي�ش ال�سورّي يحبط هجومًا لداع�ش قرب الحدود مع تركيا

غلوبال فاينان�ش: ح�سة الفرد العراقّي من الناتج الجمالّي يبلغ اأكثر من 18 األف دولر.. وا�ست�سهاد 3 جنود بهجوم لـ»داع�ش« في �سالح الدين

الكاظمّي يوافق على جرد الحاويات »عالية الخطورة« 

فل�سطينّيون ينّددون بال�ستيطان ال�سهيونّي ومخطط ال�سّم بال�سفة الغربّية المحتلة

مفتي القد�س ُيدين �سلب الحتالل ل�سالحّيات اإدارة الم�سجد الإبراهيمّي

شنته  عنيفاً  هجوماً  السورّي،  الجيش  أحبط 
المجموعات االرهابية المدعومة من قبل االحتالل 
المتمركزة  العسكرية  نقاطه  باتجاه  التركي، 
الباب  لمنطقة  التابعة  تادف  بلدة  أطراف  على 
شمال  التركية  السورية  الحدود  من  القريبة 

شرقي حلب.
مجموعات  أن  م��ي��دان��ي  م��ص��در  وأوض����ح 
الجيش  نقاط  إلى  التسلل  حاولت  المسلحين 
المنتشرة في المحور، حيث تم رصدها والتعامل 
عنيفة  اشتباكات  لتندلع  ال��ف��ور،  على  معها 
والمتوسطة  الثقيلة  األسلحة  أن��واع  بمختلف 
تخللتها  الليل،  من  متأخر  وقت  حتى  استمرت 
بقذائف  الجانبين  بين  مكثفة  قصف  عمليات 

المدفعية وقذائف الهاون.
وأكد المصدر أن قوات الجيش تصّدت للهجوم 
التراجع  على  المسلحين  وأج��ب��رت  بالكامل، 
خريطة  لتبقى  يذكر،  تقدم  أي  تحقيق  دون  من 
من  السابق  وضعها  على  المنطقة  في  السيطرة 

دون أي تغيير يذكر.
أن  خ��اص��ة،  م��ص��ادر  كشفت  جانبها  م��ن 
تنتمي  للهجوم  المنّفذة  المسلحة  المجموعات 
إلى فصيل »الجبهة الشامية« التي تعدُّ من أكبر 
الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في ريف 

حلب، إلى جانب مجموعات من مسلحي فصيل 
»لواء المنتصر« التي شاركت في الهجوم.

وأشارت المصادر إلى أن االشتباكات أسفرت 
»الجبهة  تنظيم  في  القياديين  أح��د  مقتل  عن 
تمّكن  كما  آخرين،  مسلحين  وإصابة  الشامية« 
ورشاشات  آليات  تدمير  من  السوري  الجيش 

ثقيلة استخدمها المسلحون في هجومهم، ليعود 
الهدوء إلى محاور ريف حلب الشرقي مع حلول 

ساعات الفجر األولى.
تدعمها  التي  االره��اب��ي��ة  الفصائل  وتعمل 
حلب  بريف  الباب  منطقة  في  والمتمركزة  تركيا 
الشرقي، على تنفيذ هجمات بين الحين واآلخر، 
الموجودة  السوري  الجيش  سواء باتجاه نقاط 
على أطراف بلدة تادف، أو باتجاه نقاط »مجلس 
سورية  »ق���وات  ل���  التابع  العسكري«  ال��ب��اب 
أنها  إال  الباب،  الديمقراطية« على أطراف منطقة 
أي  إحداث  من  الهجمات  تلك  كل  رغم  تتمّكن  لم 
في  السيطرة  خريطة  على  يذكر  تغيير  أو  تقدم 

المنطقة.
كبرى  اتحاد  هو  الشامية«  »الجبهة  وفصيل 
الفصائل المسلحة في ريف حلب، ويضم العديد 

من الجماعات التركمانية في صفوفه.
اإلسالمية(  الشام  )أحرار  تنظيم  جانب  وإلى 
أوفده  الذي  السوري(  خالد  )أبو  أسسه  الذي 
أيمن الظواهري إلى سورية وشغل منصب )أمير 
حلب( قبل مقتله في ظروف غامضة عام 2014، 
تنظيمات  الشامية(  )الجبهة  تنظيم  يضم 
جيش  الزنكي،  الدين  نور  )كتائب  بينها  عديدة 
فاستقم  تجمع  اإلسالمية،  الجبهة  المجاهدين، 

كما أُمرت، جبهة األصالة والتنمية...(.
األميركي ومسلحون  الجيش  إلى ذلك، فرض 
والقرى  البلدات  على  مطبقاً  حصاراً  له،  موالون 
محافظة  شرقي  »العكيدات«  قبيلة  تقطنها  التي 
دير الزور السورية، التي شهدت انتفاضة كبيرة 
وخرجت عن سيطرتهما الثالثاء، رداً على سلسلة 
اغتياالت طالت وجهاء وشيوخ القبائل العربية 
»التحالف  ُيسّمى  ما  طائرات  فيما  المنطقة،  في 
األميركي« ما زالت تجوب سماء المنطقة من دون 

توقف.
الحسكة بأن جنود  وأفاد مصدر في محافظة 
ما ُيسمى »التحالف الدولي« الذي يقوده الجيش 

األميركي ومسلحين من تنظيم »قسد« الخاضع 
له، فرضوا حصارا شامال على مداخل ومخارج 
وعلى  و«الطيانة«  و«ذيبان«  »الحوايج«  بلدات 
أجزاء من مدينة »الشحيل« شرقي دير الزور بعد 

أكثر من 24 ساعة على خروجها عن سيطرتها.
و«ق��س��د«،  األم��ي��رك��ي  الجيش  ب��أن  وت��اب��ع 
مداخل  على  مطبقاً  ح��ص��اراً  حالياً  يفرضان 
حواجز  نشر  مع  المذكورة  البلدات  ومخارج 
عديدة لها بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة 
بدعم من طائرات ما ُيسّمى »التحالف األميركي«، 
أبناء  من  المحليين  السكان  من  عدد  اعتقال  مع 

قبيلة »العكيدات«.
قبيلة  شيخ  البشير،  راغ��ب  ن��واف  الشيخ 
بأن  تصريح  ف��ي  أوض��ح  س��وري��ة  ف��ي  البكارة 
ريف  في  والوجهاء  الشيوخ  اغتيال  ح��وادث 
اغتيال  آخرها  ك��ان  ال��ذي  الشرقي  ال��زور  دي��ر 
قبيلة  شيوخ  أحد  الهفل  مطشر  الشيخ  الشهيد 
القبائل  إضعاف  هدفها  العربية،  »العكيدات« 
االح��ت��الل  لسلطة  أك��ث��ر  وإخضاعها  العربية 

األميركي.
»االغتياالت  ب��ان  البشير  الشيخ  وأض���اف 
مسؤوليته  يتحمل  األمني  والفلتان  واالعتقاالت 
تنظيم  ومسلحو  األميركي  االستعمار  الكاملة 
والنفط  الثروات  نهب  على  يعمالن  اللذان  قسد 

السوري«.
وطالب الشيخ البشير جميع القبائل العربية 
المنطقة الشرقية من سورية بالوقوف صفاً  في 
األبرز(  )عيال  العكيدات  قبيلة  أبناء  مع  واحداً 
من أجل تحرير شرق الفرات من الخونة والعمالء 
كرامتهم  ويبيعون  شعبهم  على  يتآمرون  الذين 
يشكلون  الذين  وهم  ال��دوالرات  من  حفنة  لقاء 
تنظيم  باسم  القبائل  أبناء  لقمع  الحربة  رأس 

»قسد«.
ال��ري  ح��اج��ز  ب��أن  أهلية  م��ص��ادر  وق��ال��ت 
الطريق  يقطع  »قسد«  تنظيم  لمسلحي  التابع 

مدينة  إلى  والخروج  الدخول  ويمنع  العام 
أخ��رى  مجموعة  قامت  حين  ف��ي  الشحيل، 
فيها  خرجت  التي  البصيرة  بلدة  بمحاصرة 
مظاهرة  أغسطس(  أب/   5( األربعاء  اليوم 
شعبية كبيرة مساندة لسكان مدينة الشحيل 

والحوايج وذيبان.
وأضافت المصادر بأن قرية الحريجي شهدت 
هي األخرى مظاهرة شعبية لمطالبة »التحالف 
عن  بالكشف  األميركي  الجيش  بقيادة   « الدولي 

منفذي اغتيال الشيخ مطشر الحمود الجدعان.
هذا، ونفذت مجموعات »قسد« حملة مداهمات 
واختطفت عدداً من المدنيين في مدينة الشحيل 
في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك بعد 
المطالبة  االحتجاجية  المظاهرات  رقعة  اتساع 
بطرد تلك الميليشيا وقوات الجيش األميركي من 

المنطقة.
»قسد«  مجموعات  أن  أهلية  مصادر  وذكرت 
الشحيل  مدينة  في  المواطنين  منازل  داهمت 
واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة 
مجهولة، كما نشرت حواجز عدة داخل المدينة، 
االحتجاجات  على  للسيطرة  محاولة  في  وذلك 
دير  ريف  من  عديدة  وبلدات  قرى  تشهدها  التي 
الزور والمطالبة بطرد »قسد« والقوات األميركية، 

بحسب ما ذكرت وكالة »سانا« السورية.
مجموعات  أن  إل���ى  ال��م��ص��ادر  وأش�����ارت 
منازل  م��ن  ع��دد  إح���راق  على  أق��دم��ت  »ق��س��د« 
الذين  من  انتقاماً  الشحيل  مدينة  في  المواطنين 
التعسفية  ممارساتها  على  احتجاجاً  تظاهروا 

واإلجرامية.
اليومين  خالل  »قسد«  مجموعات  وفرضت 
الشحيل  ب��ل��دات  على  ح��ص��اره��ا  الماضيين 
والبصيرة والحوايج وذيبان في ريف دير الزور، 
الشحيل  مدينة  إلى  عسكرية  أرتاالً  واستقدمت 
مع فرض حظر تجوال واختطاف مدنيين ومنع 

األهالي من الدخول والخروج.

العراق  في  الحدودية  المنافذ  هيئة  أعلنت 
رئيس  موافقة  الخميس،  اليوم  »الجمارك«، 
لجنة  تشكيل  على  الكاظمي  مصطفى  الحكومة 
الخطورة«  »عالية  الحاويات  وإخ��الء  لجرد 

الموجودة عند المنافذ الحدودية.
الوائلي:  عمر  الهيئة،  لرئيس  بيان  وذك��ر 
على  ال���وزراء  رئيس  موافقة  على  »حصلت 
عاجلة  لجنة  لتشكيل  قّدمته  ال��ذي  المقترح 
وعضوية  ال��ح��دودي  المنفذ  م��دي��ر  ب��رئ��اس��ة 
عالية  الحاويات  لجرد  فيه  العاملة  الدوائر 
االستخدام،  مزدوجة  )كيمياوية،  الخطورة 
داخل  والموجودة  المتكّدسة  األمونيا(  نترات 

الحدودية«. المنافذ 
على  ستعمل  المنافذ  »هيئة  أن  وأض��اف، 
أماكن  إل��ى  الحاويات  وإخ��الء  الحلول  وض��ع 
نائية تخصص من قبل الشركة العامة لموانئ 
وسلطة  ب��ال��م��وان��ئ،  يتعلق  م��ا  ف��ي  ال��ع��راق، 
وشركة  بالمطارات،  المتعلقة  المدني،  الطيران 

النقل البري، في ما يخص المنافذ البرية«.
اإلجراءات  هذه  »أهمية  إلى  الوائلي  وأشار 
االحترازية لتفادي ما حدث في لبنان، والدمار 

الذي خلفته هذه االنفجارات«.
وتقديم  أعمالها  إنهاء  اللجنة  »على  أن  وأكد 

72 ساعة«، وفقاً للبيان. تقريرها خالل 
»غلوبال  مجلة  كشفت  آخ��ر،  صعيد  على 
الناتج  من  العراقي  الفرد  حصة  ان  فاينانس« 
خالل  دوالر  الف   18 من  أكثر  يبلغ  االجمالي 

.2020 احصايية نشرتها عام 
على  نشرتها  ال��ت��ي  لإلحصائية  ووف��ق��اً 
الناتج  من  العراقي  الفرد  »حصة  إن  موقعها 
18.025 الف دوالر وهو  المحلي اإلجمالي بلغ 
192 دولة  83 من اصل  بذلك يحتل المرتبة ال� 
بعد  عربياً  والسادس  االحصائية  في  مدرجة 
والبحرين  والسعودية  والكويت  قطر  من  كل 

وعمان«.
المرتبة االولى  واضافت ان »قطر جاءت في 
الناتج  اجمالي  م��ن  ال��ف��رد  بنصيب  عالمياً 
مكاو  تلتها  دوالر،  الف  ب�132.886  المحلي 
لوكسمبورغ  ثم  دوالر،  الف   114.363 بواقع 
القائمة  تذيلت  فيما  دوالر،  الف  ب�108.951 

بورندي ب� 727 .
الى  فاينانس«  »غلوبال  مجلة  واش���ارت 
المحلي  الناتج  االعتبار  بعين  اخذنا  اذا  أنه 
االجمالي، فسنستنتج ان اغنى الدول، هي التي 
الواليات  مثل  اجمالي  محلي  ناتج  اكبر  لديها 

المتحدة، الصين، اليابان، والمانيا.

وهذا ال يعطي صورة واضحة عن الدولة في 
ما اذا كان افرادها اغنياء، لكن عند توزيع الثروة 
الناتج  تقسيم  وتحديداً  السكان،  ع��دد  على 
سكانها،  عدد  على  ما  لدولة  االجمالي  المحلي 

نعرف نصيب الفرد وتتضح هذا المسالة.
 3 بأن  أمس،  فجر  بغداد  في  أفيد  ميدانياً، 
تنظيم  عناصر  شنه  بهجوم  استشهدوا  جنود 
صالح  محافظة  في  وحدتهم  على  »داع���ش« 

الدين شمالي بغداد.
الثاني  الفوج  بتعّرض  المعلومات  وأفادت 
الدين،  ص��الح  عمليات  قيادة  المغاوير  ل��واء 
منطقة  مطيبيجة  منطقة  في  إرهابي  لهجوم 
الشيخ محمد غربي سامراء وأسفر الهجوم عن 

استشهاد ثالثة جنود. 
»داع���ش«  ل�تنظيم  تابعة  خ��الي��ا  وت��ش��ن 
القوات  تستهدف  هجمات  واآلخ��ر  الحين  بين 
إلى استشهاد ضابط كبير  األمنية، آخرها أدى 

في الجيش العراقي.
مكافحة  جهاز  رئيس  أك��د  السياق،  وف��ي 
ال��وه��اب  ال��رك��ن ع��ب��د  أول  ال��ف��ري��ق  اإلره����اب 
خالل  »إرهابياً«   23 اعتقال  أمس،  الساعدي، 
وج��ود  إل��ى  أش��ار  فيما  الماضي،  تموز  شهر 

تنسيق عال للقضاء على الخاليا النائمة.

وكالة  نقلته  حديث  ف��ي  ال��س��اع��دي  وق��ال 
اإلرهاب  مكافحة  »جهاز  إن  العراقية،  األنباء 
النائمة  الخاليا  معالجة  األس��اس��ي  واج��ب��ه 
»القبض  مؤكداً  البالد«،  في  اإلرهاب  ومكافحة 
23 إرهابياً في مناطق مختلفة خالل شهر  على 

تموز الماضي«.
العمليات  »استمرار  الى  الساعدي  وأش��ار 
األمنّية  األجهزة  مع  المستوى  عاٍل  وبتنسيق 
الموجودة  االرهابية  الخاليا  للقضاء على  كافة 

في البالد«.

استنكر مفتي عام القدس والديار الفلسطينية، 
محمد  الشيخ  المبارك  األقصى  المسجد  خطيب 
الصهيوني  االح��ت��الل  سلطات  تدخل  حسين، 
إدارة  في  الخليل  وبلدية  األوق��اف  بصالحيات 
وذلك  الشريف،  اإلبراهيمي  المسجد  ش��ؤون 
كهربائي  مصعد  بإقامة  للمستوطنين  بالسماح 

فيه.
أخرى  »جريمة  ذلك  حسين  الشيخ  واعتبر 
بحق  البشعة  االح��ت��الل  ج��رائ��م  إل��ى  ُت��ض��اف 
أّن  خ��اص��ًة  ووج����وده،  الفلسطيني  الشعب 
قائمة  على  مدرج  الشريف  اإلبراهيمي  المسجد 
والعلم  والثقافة  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
اإلنساني  العالمي  التراث  ضمن  )اليونسكو( 

المهدد بالخطر«.
وشدّد الشيخ حسين على أن سلطات االحتالل 
تحاول من خالل انتهاكاتها المتكّررة، والمتمثلة 
المسجد  إل��ى  ال��دخ��ول  م��ن  المصلين  منع  ف��ي 
الوجود  إلغاء  األذان،  رفع  ومنع  اإلبراهيمي، 
على  ص��ارًخ��ا  اع��ت��داًء  يشكِّل  م��ا  الفلسطيني، 
اإلبراهيمي،  للمسجد  الخالصة  المسلمين  ملكَيّة 
تكفل  التي  الدولية  لالتفاقات  واضًحا  وانتهاًكا 
ومن  العبادة،  وحرية  المقدسة،  األماكن  حماية 
دينية،  ح��رب  إل��ى  المنطقة  يجرَّ  أن  ذل��ك  ش��أن 
لن  الخبيثة  المخططات  ه��ذه  »مثل  أن  مؤكداً 
تغيِّر من الحقِّ الثابت للمسلمين في مساجدهم 

وأوقافهم«.
ظرف  تستغل  االحتالل  سلطات  أن  إلى  ونّبه 
في  للتوسع  كورونا  بجائحة  العالم  انشغال 
بقوة  والتهويدية  االستعمارية  مشاريعها 
الشاملة  حربها  درب  على  وجبروته،  االحتالل 

في  اإلس��الم��ي��ة  المقدسات  على  تشنها  ال��ت��ي 
تهويدية  أوام��ر  فرض  إلى  والهادفة  فلسطين، 
هذا  مواجهة  إلى  داعياً  المحتلة،  األرض  على 
الواقع المأساوي والمرير بكل السبل المشروعة 

وعلى مختلف األصعدة.
الدولي  المجتمع  حسين  الشيخ  دع��ا  كما 
جاد  بتحّرك  الصلة  ذات  األممية  والمنظمات 
بعامة،  العبادة  أماكن  حماية  لضمان  وفاعل؛ 
واإلبراهيمي  المبارك  األق��ص��ى  والمسجدين 

بخاصة.
رياض  الفلسطيني،  الخارجية  وزي��ر  وك��ان 
المالكي، اعتبر ما تقوم به سلطات االحتالل، من 
خالل أدواتها االحتاللية العدوانية المختلفة في 
اإلبراهيمي  للحرم  واستهدافها  الخليل،  مدينة 
لكافة  وانتهاكاً  ح��رب،  جريمة  فيها  الشريف 

القوانين الدولية.
وأشار المالكي، في بيان له األربعاء، إلى أمر 
محكمة االحتالل بالسماح للمستوطنين بتغيير 
على  موضوع  وهو  اإلبراهيمي،  الحرم  معالم 
فلسطين  باسم  ومسجل  العالمي،  التراث  الئحة 

على الئحة الخطر في منظمة اليونسكو.
وخ��اط��ب ال��م��ال��ك��ي ال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ّي��ة 
والمقّررين الخاصين لحقوق اإلنسان والهيئات 
منع  أج��ل  من  بالتدخل  وطالبهم  التعاقدية، 
بمشروعها  ال��م��ض��ي  م��ن  االح��ت��الل  س��ل��ط��ات 
الشريف. ودعا  اإلبراهيمي  الحرم  التخريبي في 
كافة  التخاذ  اليونسكو  لمنظمة  العامة  المديرة 
اإلجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية 
التراث العالمي باليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة 
دولية لالطالع على التدمير الصهيوني المتعمد 

العالمية  والثقافية  والتراثية،  الفنية،  للقيم 
قائمة  على  المسجلة  الفلسطينية،  للمواقع 
العامة  المدعية  المالكي  وحث  العالمي.  التراث 
للمحكمة الجنائية الدولية على ضرورة اإلسراع 
االحتالل،  ق��ادة  ضد  الجنائي  التحقيق  بفتح 
الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، 
وهو ما يشكل جريمة حرب بناء على ميثاق روما 
األساسي، وأن ما يقوم به الكيان الصهيوني في 
الخليل والحرم اإلبراهيمي هو جريمة تقع ضمن 
وانتهاك  الدولية،  الجنائية  المحكمة  اختصاص 
القانون  فيها  بما  ال��دول��ي��ة،  القوانين  لكافة 
للعام  الهاي  واتفاقية  وقواعد  الدولي  اإلنساني 

.1907
أمس  االحتالل  قوات  هدمت  آخر،  جانب  من 
في  للمواطنين  أراض��ي  وجرفت  سكنية،  غرفة 
جنوب  الخليل  مدينة  جنوب  يطا  مسافر  منطقة 

الضفة الغربية المحتلة . 
وقال منسق لجان مقاومة الجدار واالستيطان 
في جنوب الضفة راتب الجبور في بيان إن قوات 
»وادي  منطقة  في  سكنية  غرفة  هدمت  االحتالل 
أراض��ي  وجرفت  يطا،  مدينة  ش��رق  جحيش« 
العدرة«،  »خالل  منطقة  في  الشواهين  لعائلة 
على  المقامة  سوسيا  لمستوطنة  المحاذية 

أراضي المواطنين شرق يطا.
أمس،  الفلسطينيين،  عشرات  نّظم  ذلك،  إلى 
في األغوار الشمالية، بالضفة الغربية المحتلة، 
الضم  وبخطة  باالستيطان  م��ن��ددة  مسيرة 

الصهيونية.
الفلسطينية،  األع���الم  ال��م��ش��ارك��ون  ورف���ع 
وهتفوا بشعارات منددة باالحتالل واالستيطان 

الصهيوني.
سيطر  أراٍض  من  بالقرب  المسيرة  وُنظمت 

عليها مستوطنون يهود.
حركة  س��ر  أم��ي��ن  ص��واف��ط��ة،  عيسى  وق���ال 
على  )ش��م��ال(،  طوباس  محافظة  في  »فتح« 
منع  الصهيوني  »الجيش  إن  الفعالية،  هامش 
فلسطينية  ألراض  ال��وص��ول  م��ن  المشاركين 
استولى عليها مستوطنون«. وأضاف »الفعالية 
واحدة من سلسلة فعاليات منددة باالستيطان، 

ومخطط الضم الصهيوني«.

نتنياهو،  بنيامين  العدو  وزراء  رئيس  وكان 
فلسطينية  أراٍض  ضم  عزمه  سابقاً  أعلن  قد 
األغوار  منطقة  تشمل  الغربية،  بالضفة  واسعة 
يوليو/ من  األول  في  الكبرى،  والمستوطنات 
بسبب  العملية  أرج��أ  ولكنه  الماضي،  تموز 
مع  اتفاق  وجود  وعدم  حكومته،  داخل  خالفات 

اإلدارة األميركية حول المخطط.
وأعلنت  الضّم،  خطة  الفلسطينيون  وانتقد 
القيادة الفلسطينّية أنها في ِحّل من اتفاقياتها مع 
الكيان الصهيوني والواليات المتحدة األميركية.

أدخل الجيش األميركي قافلة عسكرية ضخمة إلى قاعدته غير الشرعية في )السد الغربي ومنتجع 
اليف ستون( في محيط مدينة الحسكة شمال شرقي سورية، أتية من معبر الوليد البري غير الشرعي 

على الحدود السورية العراقية.
7 مدرعات تحمل  47 شاحنة كبيرة ترافقها  وقال مصدر في محافظة الحسكة إن قافلة مؤلفة من 
العلم األميركي، وصلت ظهر أمس، إلى القاعدة غير الشرعية التي أقامها جيش االحتالل األميركي في 
منتجع »اليف ستون والسد الغربي« شمالي مدينة الحسكة، على الطريق الدولي )M4( في المقطع 

الممتد من مركز مدينة الحسكة – بلدة تل تمر.
الطريق  خلو  مستغلة  القامشلي،  مدينة  اتجاه  من  ستون(  )اليف  إلى  األميركية  القافلة  ووصلت 
وريفها  الحسكة  محافظة  في  للتجوال  حظر  »قسد«  تنظيم  فرض  نتيجة  كامل  شبه  بشكل  الدولي 

بذريعة منع تفشي فايروس »كورونا«.
وأشار المصدر إلى أن القافلة هي جزء من قافلة  كبيرة  ل� »التحالف الدولي« بقيادة الجيش األميركي 
دخلت مدينة القامشلي في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، مساء األربعاء، قوامها عشرات الشاحنات 
المحملة بالمصفحات والسيارات والمواد اللوجستية والخراسانية، آتية من  معبر الوليد الحدودي 
غير الشرعي مع العراق، حيث توّجه قسم منها إلى القواعد األميركية في محيط الحسكة والقسم اآلخر 
توّجه اليوم الخميس، إلى مناطق ريف دير الزور الشرقي التي خرجت عن سيطرة الجيش األميركي 
والميليشيات الموالية له عقب انتفاضة عشائرية جاءت رداً على سلسلة اغتياالت طالت شيوخاً من 

قبائل )العكيدات( و)البكارة(.
ُيشار إلى أن »قوات التحالف الدولي« بقيادة الجيش األميركي تعمل على تعزيز قواتها في المنطقة 
على  الحصار  وفرض  السوري  النفط   سرقة  عمليات  في  استمرارها  إطار  في  سورية  من  الشرقية 

الشعب السوري.

قافلة �سخمة لالحتالل الأميركّي تت�سلل 

اإلى �سرق �سورية اآتية من العراق
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�أخبار / تتمات 6
قالت وسائل إعالم عبرية إن عودة 

االستنفار الى الحدود مع لبنان 
دليل على فشل محاولة تهدئة 

المقاومة بتقديم عروض تصرف 
نظرها عن تنفيذ الضربة الهادفة 
للرّد على الغارة اإلسرائيلية التي 

استشهد فيها أحد كوادر المقاومة 
وأبدى المحللون اإلسرائيليّون 

خشيتهم من ظهور توّرط 
مخابراتهم في تفجير المرفأ، ألن 

النتيجة ستكون خطيرة جداً.

كوالي�سكوالي�س
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مادة  لها  توصيف  أقل  في  هي  التي  المادة  هذه  تخزين  تّم  لماذا  ـ   1
قابلة لالنفجار؟ ولماذا لم تعط إلى جهة تملك الكفاءة الالزمة والقدرات 
للتعاطي مع المواد الخطرة؟ وفي هذا اإلطار نؤكد بأّن القوانين واألنظمة 
المرعية اإلجراء تعطي الجيش حصراً الحق بوضع اليد على مصادرات 
الخطرة  الممنوعات  هذه  مع  يتعامل  الجيش  واّن  متفجرة،  مــواد  من 
ما  بأسرع  المادة  تدمير  أولها  ثالث  من  واحد  بطريق  وضعها  لتصفية 
يمكن إذا تأكد له انتفاء المنفعة والمصلحة منها، ثانيها تسليمها لجهة 
رسمية تنتفع بها، ثالثها بيعها في المزاد العلني اذا ثبت وجه المنفعة 
منها من قبل القطاع الخاص بما ال يمّس األمن والسالمة العامة، وكّل ذلك 
يتّم بسرعة يقتضيها الموقف وبعد أن تستنفد الجهات القضائية جهدها 

في استعمالها كدليل جرمّي إذا كانت الجريمة بأركانها متحققة.
المواد  على  اليد  وضــع  بها  المنوط  الجهة  استمّرت  لــمــاذا  ـ   2
ذلك  بخطورة  علمها  رغم  سنوات  لسبع  بحيازتها  استمّرت  )الجمارك(، 
وعدم كفاءتها لحراسة مادة خطرة؟ وُيقال بأّن مدير عام الجمارك وّجه 7 
كتب إلى القضاء بهذا الخصوص ولم يحصل منه على الجواب الشافي. 
موجب  وليس  غاية  تحقيق  موجب  هو  الجمارك  موجب  إن  نقول  وهنا 
بذل عناية، وكان على الجمارك وبعد أن فشلت في التخلّص من المواد 
وزير  إلى  او  المرفأ  هيئة  إلى  تلجأ  ان  القضائي  الترخيص  عبر  الخطرة 
المالية لعرض األمر على مجلس الوزراء لتسوية القضية والتخلص من 
مواد خطرة ال أن تكتفى بكتاب إلى القضاء. فمجلس الوزراء هو المكان 
الصالح لمعالجة أي شيء يتصل باألمن والسالمة العامة عندما يعجز 

الموظف عن القيام بالمطلوب.
رغم  الطريقة  بهذه  الملف  مع  المستعجل  القضاء  تعاطى  لماذا  ـ   3
خطورته ثم هل نسي قضاء العجلة أن وجوده أصالً هو لدفع خطر داهم 
يتذّرع  ان  يصّح  وهل  لدفعه؟  العادية  لألصول  الالزم  الوقت  يتوفر  ال 
خطر  لدفع  موقف  اتخاذ  من  للتنصل  األخرى  االعتبارات  او  بالشكليات 
وقّدر  درس  الذي  صور  عجلة  قاضي  مازح  القاضي  أحيي  هنا  داهــم؟ 
ورأى  العامة  والسالمة  لبنان  بأمن  متصل  وهو  عليه  عرض  ما  خطورة 
رغم  باالعتماد  أولى  هو  الشكل  شوائب  رغم  عطلة  يوم  يتخذ  قــراراً  أّن 

المحاذير حتى ولو كانت االستقالة بعده هي الخطوة الالحقة.
إدارة مرفأ بيروت جماعياً  المرفأ وهيئة  أين دور أجهزة األمن في  ـ   4
ومديراً ورئيساً، وكيف سكتت على مثل هذا الوضع الشاذ والخطر، وما 
العامة؟  األشغال  أو من خالل وزير  بذاتها  اتخذتها  التي  اإلجراءات  هي 
أليس من صلب واجباتها القيام باإلجراءات والتدابير التي تبعد أّي خطر 

عن المرفأ ومن شتى النواحي؟
واستعمال  الصيانة  بأعمال  بالقيام  فنية  مفرزة  تكلف  وكيف  من  ـ   5
الكهرباء واألدوات التي تنتج شرراً قرب مادة قابلة لالشتعال او لالنفجار 

وبدون مراقبة او اتخاذ تدابير وقائية او احترازية الحتواء أي مفاجأة؟ 
أّي بالمحصلة نقول إّن ملف نيترات األمونيوم المخزونة في بيروت 
ارتكبت  التي  المخالفات  من  هائل  كّم  على  يحتوي   2014 العام  منذ 
بخفة عن قصد أو عن إهمال وتقصير أدت إلى الكارثة، وبالتالي ومهما 
كان سبب االنفجار فإنه ما كان ليحصل وينتج كارثة بهذا الحجم لو لم 
تكن مادة نيترات األمونيوم موجودة ومخزونة خالفاً لقواعد التخزين ال 
يمكن القبول بها مهما كانت الذرائع. فحيازة المادة هذه من قبل جهة غير 
كفوءة ولمدة طويلة جداً مع إهمال كلي لعملية تعّهد التخزين كلها أمور 
أنتجت بيئة حصول االنفجار والكارثة أما االنفجار بذاته فقد يكون اتخذ 

سبباً مبنياً على فرضّية من فرضّيات أربع كالتالي:
والمعطيات  العملي  المنطق  يطرحها  التي  وهي  األولى  الفرضية  ـ  أ 
استعمال  نتيجة  حصل  حريقاً  أّن  تثبت  والتي  الميدان  من  المجمعة 
خاللها  استدعيت  ذلك  على  دقيقة   40 وبعد  الشرر،  وتطاير  الكهرباء 

مفرزة إلطفائه، وقبل التمّكن من ذلك حصل انفجار أول ثم ثاٍن وحصلت 
الكارثة حيث يكون الحريق البدئي رفع درجة الحرارة وأحدث الغازات 
والضغط الالزمين لحدوث االنفجار، وهذا ما يتوافق مع القواعد الخاصة 

التي ترعى هذا الشأن.
عامالً  سبباً  تتخذ  بكونها  ــى  األول مع  تتفق  الثانية  الفرضّية  ـ  ب 
يتعّرض  التي  الحرارة  مع  العالية  الرطوبة  إّن  حيث  محلياً،  موضوعياً 
الحرارة  درجه  برفع  ساهمت  التي  النار  اشتعال  مع  التخزين  عنبر  لها 
انتقلت  ثم  المستودع  في  المفرقعات  اشتعال  إلــى  أدت  عوامل  كلها 
التفجيرات البسيطة الناتجة عن المفرقعات تلك إلى نيترات األمونيوم. 
إلى  فطر  بشكل  أبيض  من  وأشكاله  الدخان  لون  تبّدل  يفّسر  ما  وهذا 
االنفجار  إلى أسود ثم كتلة برتقالية ضخمة ناتجة عن  رمادي عمودي 

الكبير األساسي.
ج ـ الفرضية الثالثة تقوم على القول بأّن االنفجار حصل نتيجة عمل 
عمل  واقعة  واستغّل  ذكرها  تقّدم  التي  الثغرات  وجود  استغّل  تخريبي 
الحدادين لتلحيم الباب ما يمكنه من إبعاد الشبهة عنه وأقدم على تفجير 
المستودع بصواعق او قنابل ينقلها ويعلم أنها كافية ألحداث التفجير. 
فرضية يجب التفكير فيها في ظل األوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة 
عبر  أميركا  تقوده  إجرامي  الستهداف  لبنان  فيها  يتعّرض  مرحلة  وفي 

خطة بومبيو الموضوعة موضع التنفيذ من آذار 2019.
ـ أما الفرضّية الرابعة واألكثر خطورة من كّل ما سبق فهي فرضية  د 
العامل اإلسرائيلي، والقول بأّن »إسرائيل« استغلت وجود مادة األمونيوم 
في مكانها وفي حجمها وظروف تخزينها السيئة، وأقدمت على ارتكاب 
هذه  ويدعم  المسّير،  طيرانها  او  النفاث  الحربي  طيرانها  عبر  الجريمة 
ترامب  عن  صدرت  ومواقف  لبنان  أجواء  في  وشوهد  سمع  ما  الفرضية 
ومسؤولين إسرائيليين في البدء، وما يتّم تداوله اآلن من فيديوات تبثت 
تستجيب  فرضية  المكان.  استهدفت  الصواريخ  تشبه  أجسام  وجود 
وألهداف  المنطقة  في  الصراع  ولواقع  العدوانّية  »إسرائيل«  لطبيعة 
المرتبة  في  يضعها  المتابع  يجعل  قد  حّد  إلى  لبنان  ضد  بومبيو  خطة 
أّن  خاصة  األخرى.  الفرضّيات  بين  من  درجة  األرفع  واالحتمال  األولى 
»إسرائيل« حاضرة في أّي شر او خطر او سوء يمّس لبنان وتكون فاعالً 
او شريكاً او تحاول ان تكون مستثمراً فيه ولطالما استثمرت »إسرائيل« 

كما أميركا كوارثنا ومصائبنا.
عن  اآلن  نتحفظ  فإننا  الفرضيات  هذه  من  كّل  وجاهة  رغم  أنه  بيد 
شكلها  التي  التحقيق  لجنة  وندعو  منها  نظرية  أّي  اعتماد  او  ترجيح 
في  نفسها  حصر  عدم  وإلى  فرضية  أّي  إهمال  عدم  إلى  الوزراء  مجلس 
أّي فرضية. فالمهمة هي الوصول إلى الحقيقة ألّن الحقيقة على أهميتها 
ضوئها  فعلى  آخر  شيء  أّي  من  بكثير  أهّم  حالتنا  مثل  في  فإنها  دائماً 

يتوقف مستقبل لبنان. 
أما عن المسؤوليات فإننا نوصي بأن يعتمد وفي ظّل حالة الطوارئ 
وظيفته  كانت  ــاً  أّي شخص  كــّل  باعتبار  نوصي  بيروت،  في  المعلنة 
أن  بمجرد  ومسؤول  شبهة  موضع   2014 العام  منذ  ورتبته  وموقعه 
تكون وظيفته توليه حق تداول هذا الملف واتخاذ موقف منه. وعليه أن 
يثبت انه قام بالواجب ونفذ الموجب الذي هو هنا موجب تحقيق غاية 
وليس موجب بذل عناية، أما المحاكمة بذاتها والمساءلة فإننا نرى ان 
بكّل  الخاص  التأديبي  المجلس  أمام  مسلكياً  المالحقة  تكون  ان  األصّح 
يختار  الذي  العدلي  المجلس  هو  الصالح  المكان  فإّن  جزائياً  أما  فئة، 
من  سيكون  وطبعاً  والفساد  التبعية  شبهات  عليهم  ليس  ممن  أعضاؤه 

الهرطقة والتسويف القول بمحكمة دولية.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

كليمة البحر بيروت ... )تتمة �ص1( اأ�سباب انفجار ... )تتمة �ص1( 

من  والموجهة  عليها  المسيطر  اإلسرائيلية،  االعالم  وسائل  اّن  إال  قريب   
األجهزة األمنية تصّر ومنذ اللحظة االولى لوقوع الكارثة، وبالتناغم مع 
ضد  منظمة  حملة  إطالق  على  الخليج،  في  النفط  نواطير  إعالم  وسائل 

حزب الله، وان بشكل غير مباشر في االعالم اإلسرائيلي على االقل.
ينشر  مثالً  اإلسرائيلي  بوست«  »جيروزاليم  صحيفة  موقع  هو  فها 

موضوعاً رئيسياً تحت عنوان: 
التي  نفسها  الكيماوية  بالمواد  »إسرائيل«  بتفجير  هّدد  الله  نصر 
فوق  هــذا  الهجومي  خطه  الموقع  ــل  واص كما  بــيــروت.  فــي  انفجرت 
في  السالح  ُيخزِّن  الله  حــزب  ان  الــى  فيها  اشــار  ــرى،  أخ موضوعات 
سيخلي  الحزب  كان  اذا  عما  الكاتب  يتساءل  ثم  السكنية،  المناطق 
واضح  تحريض  في  وذلك  السكنية،  المناطق  من  العسكرية  ترساناته 

للشعب اللبناني ضد حزب الله.
بل  فقط،  اللبنانية  الساحة  على  اإلسرائيلي  التحريض  يقتصر  ولم 
الموقع  وفي  آخر،  إسرائيلي  كاتب  نشر  حيث  بريطانيا،  الى  وصل  إنه 
بتخزين  قام  قد  الله  حزب  ان  فيه  يدعي  موضوعاً  أعاله،  نفسه  المذكور 
في  مدرسة  خلف  بيروت،  في  انفجرت  التي  لتلك  شبيهة،  كيماويه  مواد 
اميركا  دول  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  طالب  كما  الماضي.  العام  لندن 
الالتينية، خالل اجتماع له مع سفراء تلك الدول في الكيان، بحظر نشاط 

حزب الله وإعالنه منظمة إرهابية في دول اميركا الالتينية.
العسكرية  القاعدة  ــان  وأرك الخليج  في  النفط  نواطير  هم  ها  اذن، 
بدء  عن  يعلنون  »إســرائــيــل«،  تسمى  والتي  فلسطين،  في  االميركية 
عن  النظر  بغّض  بلبنان،  حلت  انسانية  كارثة  في  السياسي  االستثمار 
طرف  من  رسمية  تقارير  أي  صدور  قبل  وحتى  والمسّببات،  األسباب 
األسباب  على  للوقوف  معّمقة  تحقيقات  تجري  التي  اللبنانية،  الحكومة 
ضد  قادمة  سياسية  لحملة  تمهيداً  وذلك  االنفجار،  وقوع  الى  أدت  التي 
طاولة  على  المقاومة  سالح  موضوع  طرح  إعادة  الى  تهدف  الله،  حزب 

البحث والمساومات السياسية.
نقول للصهاينة الدجالين: 

في  لألسلحة  الحزب  تخزين  حول  اّدعاءاتكم،  كذب  عن  النظر  بغض 
المناطق السكنية، وإيحاءاتكم بأن مادة نترات األمونيوم، التي انفجرت 
في  بتخزينها  وقــام  الله  حزب  استوردها  مــادة  هي  بيروت،  ميناء  في 
الميناء، إن ما عليكم أن تعلموه أن هذه المادة، التي تخزنون منها عشرات 
المحيطة  السكنية  المناطق  في  أي  حيفا،  ميناء  محيط  في  األطنان  آالف 
بالميناء، هي مادة قابلة لالنفجار بسهولًة حتى دون قيام أحد بالتسّبب 

بتفجيرها.
مدير   ،)  Roland Alford  ( الفورد  روالند  السيد  قال  وكما  إنها،  اذ 
شركة  وهي   ،)  Alford Technologies  ( تيكنولوجيز  ألفورد  شركة 
المادة  هذه  إن  قال  المتفجرات،  من  التخلص  في  متخصصة  بريطانية 
أي  دون  من  حتى  عاليٍة  حرارة  لدرجات  تعّرضها  عند  لالنفجار  قابلة 
أسباب أخرى. وهذا ما يعرفه الخبراء العسكريون في حزب الله، الذين 
لم تشهد مستودعاتهم وعلى مدى قرابة األربعين عاماً أي أحداث من هذا 
السليمة  بالطرق  أسلحتهم  تخزين  على  الشديد  حرصهم  نتيجة  النوع، 
وفي األماكن المناسبة، على العكس من جيشكم وحكومتكم، التي رفضت 
حول  من  الضخمة،  األمونيا  حاويات  نقل  في  حالياً  وتتعلل  اآلن  حتى 
ميناء حيفا الى أماكن آمنة، على الرغم من المظاهرات المتكّررة التي يقوم 

بها السكان المحليون للمطالبة بذلك.
وبالعودة الى ما تخططون له من مؤمرات، ضد حلف المقاومة بشكل 

عام وحزب الله وسالحه بشكل خاص، فعليكم أن تعلموا ما يلي:
تروجون  التي  المقاومة،  وحلف  إيــران  ضد  المبطنة  التهديدات  أن 
لكتاب  األمنية  أجهزتكم  من  تسريبات  خالل  من  مباشرة،  غير  بطرق  لها 

وصحافيين أميركيين، كالتسريبات التي نشرها الكاتب االميركي روبرت 
 The ( في مجلة ذي ناشيونال انتيريست ،) Robert Farley( فارلي
حول   ،2020/8/4 أمس  يوم  االميركية،   )  National interest
غيرها،  او  إيران  الى  نووية  ضربة  بتوجيه  »إسرائيل«  قيام  احتماالت 
وتحويل »الشرق األوسط »الى بحر من النيران، ان هذه التهديدات وغيرها 
لن تخيف إيران وال بقية حلقات محور المقاومة، ولن تثني هذا المحور عن 
االستراتيجي،  هجومه  من  األخيرة  المرحلة  لشن  استعداداته  استكمال 
اإلسرائيلي  االحتالل  دويلة  وجــود  وإنهاء  القدس  تحرير  الى  الهادف 
وتهديدها المباشر لكافة دول وشعوب اإلقليم وليس فقط للدول العربية 
المحيطة بها. ولنا في موضوع سد النهضة اإلثيوبي المدعوم والمسنود 
إسرائيلياً خير مثال على الخطر اإلقليمّي وحتى العالمي الذي تشكله هذه 

القاعدة العسكرية على األمن والسالم واالستقرار في العالم. 
امتالك  يتطلب  ال  نووية،  او  تقليدية  بأسلحة  سواًء  إيران،  قصف  إن 
يبلغ  الذي   3/ اريحا  صاروخ  مثل  المدى،  بعيدة  صواريخ  »إسرائيل« 

مداه أحد عشر الف كيلومتر.
من محاوالت الستثمار األلم الشعبي العام،  به،  تقومون  ما  كّل  اّن   )2
الله  حــزب  ضد  غضب  موجة  الــى  وتحويله  االنفجار،  بعد  لبنان  في 
من  السوري  الجيش  إلخراج  الحريري  اغتيال  استثمرتم  كما  وسالحه، 
2005، ليس سوى وهم وسراب سيتبخر سريعاً ألن الشعب  لبنان عام 
المفيد  من  ولعل  خبره.  من  خير  وأنتم  يستسلم  ولن  يركع  لن  اللبناني 
1983، التي أسقطها الشعب اللبناني البطل،  17 أيار  تذكيركم باتفاقية 
وكّرس إسقاطها عبر مقاومة ولدت من رحم الشعب، وألحقت بكم الهزيمة 

تلو الهزيمة، منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.
الهائلة،  والمادية  البشرية  الخسائر  أن  من  تتيقنوا  ان  عليكم  كما   )3
التي تعّرض لها الشعب اللبناني يوم أمس، لن تؤدي الى تمزيق وتفتيت 
على  وطنه،  عن  وتخليه  دياره  عن  رحيله  الى  وال  الصامد  الشعب  هذا 
عكس ما سيحدث لمستوطنيكم الطارئين الذين يغتصبون أرض الشعب 
اوطانهم  الى  بالرحيل  سيبدأون  إنهم  حيث  عاماً،   72 منذ  الفلسطيني 
األصلية وغيرها بعد سقوط اول رشقة صواريخ ثقيلة، من قوات محور 

المقاومة، على تل أبيب وغيرها من تجمعاتكم االستيطانية.
الى عمق ثمانية كيلومترات،  جيشكم  تقهقر  هو  ذلك  على  ودليلنا   )4
التي  االنتقامية  الضربة  من  تخّوفكم  لمجرد  فلسطين،  حــدود  داخــل 
غــارٍة  في  ضباطه،  أحــد  استشهاد  على  رداً  الله  حــزب  من  ترتقبونها 
جيشكم  كان  فاذا  الماضي.  الشهر  أواخــر  دمشق  مطار  على  لطائراتكم 
يخلي مواقعه، حتى قبل أن تطلق قوات المقاومة طلقة واحدة، فما بالكم 
أرض  في  بالعيش  وعدتموهم  الذين  مستوطنيكم،  أحوال  ستكون  كيف 
األوبئة  السمن والعسل، وها هم يعيشون في أرض مغتصبة تفتك بهم 
يعيشونه  الذي  الرعب  على  عالوة  عالجهم،  عن  حتى  عاجزون  وأنتم 

سواٌء في الشمال أو الجنوب؟
نقول لكم يا من تشترون الوقت أليام إضافية لكيانكم بان الرد آت حتماً 
أعلى  في  المقاومة  وقوات  محالة  ال  عليكم  منتصر  اللبناني  الشعب  وأن 
على  األقدر  وهي  طردكم،  ثم  ومن  لردكم  الجبهات  كافة  وعلى  جهوزية 

تحويل عذابات الشعب وآالمه وجراحه الى انتصارات.
 بيروت هذه التي فّجرتم ميناءها بشكل مباشر أو غير مباشر هي  بعين 
واحــداً،  واحــداً  بكم  ستطيح  هذه  المقاومة  بيروت  ودمــاء  األمين،  السيد 

 ومقاومة لبنان سترمي بالعمالء والمرجفين بالمدينة الى مزبلة التاريخ.  
على صخرة مقاومتك وثباتك واستقامتك يا سيد  ستتكسر كل موجاتهم. 
 لن ينالوا منك ولن ينالوا من جمهورك وال من شعب لبنان  ولو بهيروشيما 
المرفأ.  كالطود أنت شامخ،  ابحر بنا الى حيث تشاء ويا جبل ما يهزك ريح...

بعدنا طيبين قولوا الله.

تقرير �إخبارّي

 تباين في الآراء

حول م�ستقبل اأ�سعار النفط

صعد  أن  بعد  أمس،  أول  النفط،  أسعار  ارتفعت 
»برنت«  العالمّي  القياس  خــام  نفط  برميل  سعر 

ليصل إلى 44.82 دوالراً أميركياً للبرميل.
الوسيط  تكساس  غرب  خام  برميل  سعر  صعد 
1.43 في المئة، ليصل سعره  للعقود اآلجلة بنسبة 

إلى 42.08 دوالراً للبرميل.
حول مؤشرات صعود أسعار النفط قال المهندس 
العوامل  إن  اللبناني،  النفطي  الخبير  ياغي،  ربيع 
التي أّدت إلى ارتفاع أسعار النفط ترتبت على اتفاق 

»أوبك+«.
خلق  إلى  أدى  نسبياً  الطلب  »تعافي  أن  وأضاف، 

التوازن بين العرض والطلب«.
األميركي  االقتصاد  في  النمو  »تراجع  أن  ويــرى 
أدى إلى انخفاض سعر الدوالر، وانعكس على سعر 
النفط، حيث تقدر نسبة االرتفاع بنحو 10 في المئة، 
ظل  في  خاصة  موسمية،  ارتفاعات  أنها  حين  في 
ارتفاع الطلب على النفط بأوروبا قبل فصل الشتاء«.
 48 يتجاز  لــن  برنت  خــام  فــإن  ياغي  وبحسب 
يتجاوز  لن  األميركي  تكساس  لخام  وكذلك  دوالراً، 
بين  التوازن  حدود  في  هو  االرتفاع  وأن  دوالراً،   43

العرض والطلب.
من ناحيته قال الخبير النفطي عيسى رشوان، إنه 
60 دوالراً،  »من المتوقع  أن يصل سعر البرميل إلى 
ظهور  وعدم  الحالية،  التغير  معدالت  ثبات  حال  في 

أو اختفاء عوامل جديدة«.
العرض  في  تتمثل  العوامل  »هــذه  أن  ــاف  وأض

والطلب، وكورونا وانتشارها وانحسارها«.
بين  ما  السياسي  »الوضع  أن  إلى  رشوان  يشير 
تركيا ودول المتوسط والخوف من اندالع الحرب في 

أي لحظة ُيعّد أحد العوامل المؤثرة أيضاً«.
العجز  تغطية  إلي  العالم  دول  »حاجة  أن  وتابع 
استخدامها  تم  التي  االستراتيجية  االحتياطيات  في 
عوامل  مع  تتداخل  الجائحة،  فترة  الماضية  المدة 

األزمة أيضاً«.
فيما قال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي، إن 
»األسعار قد تتراجع خالل الفترة المقبلة، خاصة في 

ظل عدم وجود لقاح«.

وهي  اآلن  متوفرة  غير  »األساسّيات  أن  وأضاف، 
وحركة  واالقتصادي  التجاري  النشاط  في  متمثلة 
أزمة  وسط  في  زالت  ما  العالم  أن  خاصة  الطيران، 

كورونا«.
وتجاوز سعر خام برنت 45 دوالراً للبرميل، للمرة 

األولى منذ 6 آذار، وفقاً لبيانات التداول.
موسكو،  بتوقيت   13:26 الساعة  من  واعتباراً 
ارتفع سعر العقود اآلجلة لشهر تشرين األول، لخام 
برنت بنسبة 1.96 في المئة ليصل إلى 45.3 دوالراً 

للبرميل.
غرب  لخام  أيلول،  لشهر  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
المئة  2.04 في  السعر بنسبة  الوسيط في  تكساس 

ليصل إلى 42.55 دوالراً للبرميل.
تمّكن  عدم  بعد  النفط  أسعار  انهيار  بدأ  آذار،  في 
دول »أوبك +« من التوصل التفاق على تغيير معايير 

االتفاقية لخفض إنتاج النفط، أو تمديده.
على  المفروضة  القيود  رفــع  تم  لذلك،  ونتيجة 
السابق  التحالف  في  األعضاء  ــدول  ال في  اإلنتاج 
أسعار  تضاعفت  آذار،  وفي  نيسان،   1 من  اعتباراً 

النفط أكثر من الضعف.
بفعل  آب،   3 االثنين  النفط،  أسعار  وتراجعت 
»أوبــك«  تتجه  إذ  مــعــروض  تخمة  مــن  الــمــخــاوف 
وحلفاؤها لتقليص تخفيضات اإلنتاج في آب، بينما 
العالم  أنحاء  في  كوفيد19-  إصابات  تنامي  ينبئ 

بتحسن أبطأ للطلب.

ظريف: الأ�سلحة النووّية الأميركّية والإ�سرائيلّية تهّدد منطقتنا

اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
تشكل  النووية  المتحدة  الواليات  أسلحة  أن  أمس، 
خطراً على الشرق األوسط، وذلك خالل إحياء الذكرى 
الـ75 إللقاء أول قنبلة ذرية أميركية في العالم على 

هيروشيما باليابان.
»اليوم،  تويتر  على  تغريدة  في  ظريف  وكتب 
تهّدد  واإلسرائيلية  األميركية  النووية  األسلحة 

منطقتنا«.
وأضاف »قبل 75 عاماً من اليوم، وصمت الواليات 
األول  المستخدم  لكونها  بالعار  نفسها  المتحدة 

والوحيد لألسلحة النووية، وضد األبرياء«.
وأحيت اليابان أمس، ذكرى أول هجوم نووي في 
التاريخ، والذي وقع في 6 آب 1945 في هيروشيما، 
140 ألف  حيث قتلت قنبلة »الولد الصغير« حوالي 

شخص عند نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولفت ظريف إلى أنه »لقد حان الوقت لوضع حد 
المؤكد،  المتبادل  الدمار  وعقيدة  النووي  للكابوس 

الموروث من الحرب الباردة«.
الدولية  الوكالة  لدى  الدائم  إيران  مندوب  وكان 
المنشآت  إن  قال  أبادي،  غريب  كاظم  الذرية  للطاقة 
المنطقة  ألمــن  تهديداً  تمّثل  اإلسرائيلية  النووية 
للرقابة  أنشطتها  »إخضاع  إلى  داعياً  واستقرارها، 

والتفتيش الدولي«.

ترامب يحّدد  يوم االنتخابات الرئا�سّية 

 

موعداً الإطالق لقاح فيرو�ص كورونا 

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، أن »لقاح كورونا ربما يكون 
أفادت  ما  وفق  الثاني«،  تشرين   3 في  الرئاسية  االنتخابات  يوم  جاهزاً 

فضائية »العربية«.
مكافحة  خلية  عضو  المعدية،  لألمراض  األميركي  المعهد  مدير  وكان 
الصحي  والمستشار  المتحدة،  الواليات  في  المستجد  كورونا  فيروس 
األدوية  »شركات  إن  أمس،  أول  قال  قد  فاوتشي،  أنطوني  األبيض،  للبيت 
ستنتج عشرات الماليين من جرعات لقاح ضد فيروس كورونا مع بدايات 
 »bbc« عام 2021، وربما تصل إلى مليار جرعة«، بحسب ما ذكرت شبكة

البريطانية.
كما أعلنت شركة »مودرنا« األميركّية أنها »ستسّعر جرعة لقاح فيروس 
وهو  العمالء،  لبعض  دوالراً   37 إلى   32 بين  ما  تطّوره،  الــذي  كورونا 

مستوى مخصوص فقط بفترة التصدي للجائحة«.
في  بانسل  ستيفان  للشركة  التنفيذي  الرئيس  قال  الشبكة،  وبحسب 
مؤتمر لمناقشة النتائج المالية في الربع الثاني، إن الشركة تجري حالياً 

مناقشات حول اتفاقيات لتوريد كميات أكبر سيكون لها سعر أقل.
وأضاف: »نعمل مع الحكومات في جميع أنحاء العالم وغيرها لضمان 
وصول اللقاح بغض النظر عن القدرة على الدفع. نحن حالًياً في جائحة 
كما حددتها منظمة الصحة العالمية. وفي مودرنا، مثل العديد من الخبراء، 
نعتقد أن الفيروس لن يزول وستكون هناك حاجة لتلقيح الناس أو تعزيز 

مناعتهم لسنوات عديدة مقبلة«.
المناظرة  تقديم  إلى  أمــس،  األميركي،  الرئيس  دعا  أخــرى،  جهة  من 

الرئاسية األولى، المقّرر إجراؤها في الـ29 من أيلول.
وعزى ترامب ذلك األمر إلى أنه »في بعض الحاالت« قد يبدأ التصويت في 

االنتخابات الرئاسية من خالل البريد، في وقت سابق من ذلك التاريخ.
»كيف  »تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  في  األميركي  الرئيس  وغــّرد 
يمكن للناخبين إرسال بطاقات االقتراع في بعض الحاالت، قبل شهر من 
بالنسبة  أبكر.  وقت  إلى  األولى  المناظرة  نقل  األولى.  الرئاسية  المناظرة 
لي فإن المناظرة هي واجب وطني. أنا وجو بايدن، مدينون بذلك للشعب 

األميركي!«.
ستعقد،  األولى  األميركية  الرئاسية  المناظرة  أن  أفيد  سابق  وقت  في 
الـ29 أيلول، في كليفالند بوالية أوهايو. شارك في تأسيس المناظرة  في 
جامعة كيس كليفالند كلينك. قبل ذلك، كان من المفترض أن تنظم المناقشة 
جامعة نوتردام في ساوث بيند في والية إنديانا، لكن إدارة الجامعة تخلّت 

عن المناظرة بسبب فيروس »كورونا« المستجّد.
الحزبين  مرشحا  سيلتقي  كالتالي:  هو  الحالي  المناظرة  ــدول  وج
وفي  كليفالند،  في  المقبل  سبتمبر  من   29 الـ  في  والديمقراطي  الجمهوري 
الشهر نفسه  22 من  الـ  األول في ميامي، فلوريدا، وفي  15 من تشرين  الـ 

في ناشفيل، تينيسي.
أمام نائب  الجمهوريين،  الرئيس ترامب لوالية ثانية من قبل  ويترشح 
الديمقراطية  الرئاسية  الذي فاز باالنتخابات  السابق جو بايدن،  الرئيس 
التمهيدية. ويعتبر ترشيح كال الحزبين في مؤتمرات الحزبية في آب إجراء 

شكلياً.

قال رئيس الوفد الفني السوداني في مفاوضات سد النهضة الدكتور صالح 
حمد، أمس، إن بالده لديها »خيارات كثيرة للتعامل مع ملف سد النهضة«، 

مشيراً إلى أنها »ستتخذ الخطوات الالزمة لحماية حقوقها المائية«.
وأضاف صالح، »نتوقع من االتحاد اإلفريقي أن يضع األمور في نصابها 

في ما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة«.
وأوضح أن »السودان لديه كثير من الخيارات في التعاطي مع ملف سد 

النهضة«.
وأكد أن »السودان سيتخذ الخطوات الالزمة لحماية حقوقنا المائية«.

وفي السياق، حثت جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة االتحاد األفريقي، 
أمس، الدول المتنازعة بشأن سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل 

األزرق، على »االستمرار« في المفاوضات.
وكانت مصر قد أعلنت، أول أمس األربعاء، أنها أرسلت خطاباً إلى جنوب 
أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي، تأكيداً على رفض مصر 

لسد  الماضي،  يوليو  من   22 الـ  في  إثيوبيا  به  قامت  الذي  األحادي  الملء 
النهضة.

وذكر بيان لوزارة الري المصرية، أن »الخطاب تضمن كذلك رفض ما ورد 
مصر  في  نظيريه  إلى  اإلثيوبي  المياه  وزير  من  الموّجه  األخير  الخطاب  في 

والسودان، المؤرخ بتاريخ 4 آب 2020«.
الصادر  للتوجيه  مخالفاً  »مقترحاً  تضمن  الخطاب  أن  إلى  البيان  وأشار 
أكدت  والتي  الماضي،  يوليو   21 في  األفريقي  االتحاد  مكتب  هيئة  قمة  عن 
على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً، وليس مجرد إرشادات وقواعد 

حول ملء سد النهضة«.
االجتماعات  تعليق  الماضي،  الثالثاء  طلبتا،  قد  والسودان  مصر  وكانت 
بشأن سد النهضة »إلجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح اإلثيوبي«، وذلك 
إرشادية  »خطوط  مسودة  يضم  اإلثيوبي،  المياه  وزير  قّدمه  خطاب  بعد 

وقواعد« لملء سد النهضة.

مع  معارك  في  طالبان  مقاتلي  من  عشرة  قتل 
أعلن  كما  أفغانستان،  شرق  في  األفغانية  القوات 
وقوع  على  رسمي  تأكيد  أول  في  أمس،  مسؤولون 
انتهاء هدنة استمرت  الطرفين بعد  مواجهات بين 

ثالثة أيام.
امان  فواد  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وأفاد 
والية  في  األحد  منطقتين  في  اندلعت  »معارك  أن 
مقاتلي  مــن  عشرة  »مقتل  ــى  إل مشيراً  غــزنــة«، 

طالبان«.
وتــكــبــدوا  هجومهم  دحـــر  »تـــم  ـــان  ام ــن  ــل وأع

خسارات«.
من جهته، أكد المتحدث باسم حاكم والية غزنة 
وشنت  الــمــعــارك«.  ــوع  »وق زاده  جم  الله  وحيد 
مواجهات  خالل  جوية  ضربات  األفغانية  القوات 
طالبان  عناصر  أطلق  عندما  غزنة،  مدينة  قرب 

هجوماً على قاعدة عسكرية تأوي 300 جندي.
وتوصلت الحكومة وطالبان لهدنة من ثالثة أيام 
بمناسبة عيد األضحى، انتهت األحد، ويفترض أن 

يليها إطالق مفاوضات سالم.

ال�سودان: �سنتخذ الخطوات الالزمة لحماية حقوقنا المائّية

ولدينا خيارات كثيرة للتعامل مع ملف �سد النه�سة 

مواجهات بين القوات الأفغانّية وطالبان بعد انتهاء الهدنة



7 الوطن

 تح�صين المجتمع

بالثقافة القومّية

{ د. ادمون ملحم
تسودها  راقية  حياة  ألمتنا،  جميلة  حياة  ننشد  نحن، 
القيم السامية من حق وعدل وإخاء ومساواة، وينعم فيها 
اإلنسان بالحّرية والطمأنينة واألمن والسالم. هذه الحياة 
التي ننشدها ال تتحقق باألقاويل والتمّنيات بل باألعمال 
والصراع والتضحيات، لذلك نحن حركة صراع وانتصار. 
هي  سعاده،  يقول  االجتماعية«،  القومية  الحركة  »إّن 
وقناعة..«.  استسالم  حركة  ال  وت��ق��ّدم  ص��راع  »حركة 
وحركة  حرّية،  حركة  ألنها  صراع  حركة  »إنها  ويضيف، 

انتصار ألنها حركة حق«.

عقيدة مناقبّية
وحركتنا القومية، تقوم على عقيدة مناقبية ترمي إلى 
حقوقه  وص��ون  نهضته  وبعث  المجتمع  وح��دة  تحقيق 
التخلّف  عوامل  من  وتطهيره  العليا،  مصلحته  وضمان 
شعبنا  من  لفئات  تسمح  التي  المسّببات  وكل  والفساد، 
تدعو  سلفية،  بدعوات  واالرتباط  والعمالة  باالنحراف 
المجتمع وأمنه. وفي  التطّرف واإلرهاب وتهديد سلم  إلى 
طليعة هذه المسّببات نرى انعدام الوعي القومي وانتشار 
الحزبيات الدينية العمياء، التي وّلدت األحقاد والضغائن 

وثقافة التعّصب والتطّرف والتقوقع واالنعزال.
»معركة  العظيم:  سعاده  يصفها  كما  هي  معركتنا، 
سمّو  بين  معركة  عتيقة،  وح��ي��اة  ج��دي��دة  ح��ي��اة  بين 
على  اليوم  نشاهده  ما  أليس  ونتساءل:  وانحطاط…«. 
مساحة وطننا هو االنحطاط بعينه؟ ألسنا في زمن الفساد 

والضعف والتراجع واالنحالل واالضمحالل؟

تحصين المجتمع
برأينا، ال أمل لهذه األمة من مصير االنحالل واالضمحالل، 
إال بتجهيز مجتمعنا بعناصر القّوة والمناعة، وبتحصينه 
بسالح الوعي القومّي لحقيقة اشتراكنا في الحياة الواحدة، 
ولضرورة تكاتفنا في سبيل حماية مجتمعنا من األخطار. 
وما الوعي القومي إال الوجدان الحّي لقوميتنا، لعصبيتنا 
ووحدة  حياة  وحدة  في  تربطنا  التي  الجامعة  الروحية 
مصير والتي تدفعنا إلى االنصهار، إلى اإلخاء والتسامح 
والوئام، وإلى المحبة القومية الصافية التي توّلد التعاون 

في ما بيننا لترقية حياتنا المشتركة وصونها.
إن تحصين المجتمع يبدأ بتحريره من أمراضه النفسية 
ومن آفاته االجتماعية، ومن كّل الثقافات الالقومية المدّمرة 
االنعزال  وثقافة  واالنهزام،  االستسالم  كثقافة  لحياته، 
والفساد  والفوضى  المحسوبيات  وثقافة  والكراهية، 

والتكاذب واالستهتار واالتكالية والالمباالة.
وبعث  أح��وال��ه  بإصالح  يكون  المجتمع  وتحصين 
قوّي  مجتمع  إل��ى  ليتحّول  ق��واه،  واستنهاض  فضائله 
االحتياج  من  ومحّصن  ومتفّوق  منتج  مجتمع  ومتماسك، 
وكرامة  بحّرية  المواطن  فيه  يحيا  مجتمع  والتبعّية، 
إلضعافه  ال  وت��ط��ّوره  لخيره  ويعمل  وه��ن��اء،  ورفاهية 

وتدميره.
إن تحصين المجتمع يتّم في التربية الصحيحة النبيلة 
وإثراء وجدانه وتنمية  اإلنسان بناًء نفسياً ومدنياً  وبناء 
ونفسّي  ثقافّي  إع��داد  عملية  فالتربية  الخاّلقة.  طاقاته 
الصالحة  األجيال  تكوين  في  األساس  وهي  واجتماعّي، 
يكون  وهل  واالستقرار.  والمساواة  العدل  مجتمع  وبناء 
بناء األجيال وإعدادها بغير القيم المثالية والتفكير العقلي 

العلمي والعقيدة المناقبية الخالية من األوهام؟ 

ثقافة قومّية جديدة
العصبيات  ترفض  جديدة  قومية  ثقافة  نقّدم  نحن 
تكون  بأن  تقبل  وال  البغيضة  الدينّية  والتآويل  المذهبّية 
إلى  فالصعود  المجتمع.  في  متصارعة  أحزاباً  األدي��ان 
على  اقتتالنا  و»إن  انحطاطاً،  ال  ارتقاًء  يقتضي  السماء 

السماء أفقدنا األرض«، كما قال زعيم النهضة.
العقل فينا  إيقاظ فعالية  إلى  القومية تدعونا  وثقافتنا 
الجهل  عن  الناتج  التعّصب  عن  بعيداً  الحقائق  فهم  وإلى 
الضعف  مكامن  دراسة  إلى  تدعونا  كما  الغيبّي.  واإليمان 
والقوة في حياتنا االجتماعية وإلى التعّمق بمعرفة عدّونا 
اليقينية  فبالمعرفة  العدوانية.  وأهدافه  االستراتيجي 
من  ونخرج  الصعوبات  ونواجه  الظلمات  نبّدد  الفاضلة 
النهضة  أنوار  إلى  واليقين،  الوضوح  إلى  والشّك  البلبلة 

المشّعة لنرتقي قمم المجد والعّز واالنتصار.

دولة قومّية ديمقراطّية عصرّية
إصالحياً  برنامجاً  يقّدم  االجتماعي  القومي  الفكر  إن 
تعتمد  عصرية،  ديمقراطية  قومية  دول��ة  لقيام  حقيقياً 
فيها  ويتساوى  والتخطيط،  والعلم  والعقلنة  العلمنة 
تسودها  دولة  والواجبات.  الحقوق  في  المواطنين  جميع 
المدنّي،  القانون  ويسودها  االجتماعية،  والعدالة  الحّرية 
اإلنسان  تصون  التي  الجديدة  المؤسسات  وتسّيرها 
في  أهلياً  سلَم  فال  والهناء.  الرفاهية  له  وتؤّمن  وحقوقه، 
عدالة  دون  من  أهلياً  سلَم  وال  حّرية  دون  من  المجتمع 

اجتماعية، وال سلَم أهلياً من دون مساواة.
بالباطل  والقناعة  الذليل  العيش  ترفض  جماعة  نحن 
وتقول »إّن العيش ال قيمة له«. ونحن لسنا جماعة بيانات 
وتبجحات بل جماعة عمل وصراع وبناء.. وصراعنا الدائم 
غايته عّز األمة وانتصارها ألنه ال معنى للحياة إن لم تكن 
حياة عّز وحّرية وحياة شرف وكرامة. لذلك يقول سعاده: 
»نشأنا نبحث عن القتال وال يبحث عّنا القتال أبداً، نشأنا، 
بمتنازلين  ولسنا  وجودنا  معنى  كّل  هو  عّز  نشأتنا  وفي 

عن معنى وجودنا لشيء في العالم«.

Twelfth year / Friday / 7  August 2020 / Issue No. 3299
3299 العــدد   /  2020 آب   7  / اجلمعة   / عشرة  الثانية  السنة 

جودي يعقوب
وسياسية..  ودينية  تاريخية  رمزية  صوفيا  آليا 
فهي  تتغير،  ال  ثابتة  فريدة  معمارية  تحفة  وهي 
السياحية  المعالم  وأشهر  الفنّية  اآلث��ار  أهم  من 
الالتيني  الصوتي  اإلمالء  هي  وصوفيا  العالم،  في 
الكامل  االسم  حيث  »الحكمة«،  اليونانية  للكلمة 
 Ναός της Αγίας του اليونانَيّة:  )باللغة 
الله  حكمة  »ض��ري��ح  أي    )Θεού Σοφίας

المقّدسة«.
532 م. بأمر  بنيت كاتدرائية آيا صوفيا في عام 
باعتبارها  جستنيان  البيزنطي  اإلمبراطور  من 
واستغرق  للقسطنطينّية،  المركزّية  الكنيسة 
بناؤها حوالي خمس سنوات، حيث افُتتحت رسمياً 
وكانت  الفريد،  الشكل  بهذا  لنا  لتخرج  عام 537م، 
القسطنطينّية  األسقفّي لبطريرك  المقّر  الكاتدرائَيّة 
مسيحية  ك��ات��درائ��ي��ة  أك��ب��ر  وظ��لّ��ت  المسكونّي، 
شهدت  لكنها  عام،  ألف  من  يقرب  ما  في العالم منذ 
التحوالت  مع  تزامنت  كبيرة  تاريخّية  تحّوالت 
كاتدرائية  فمن  تركيا،  في  والدينية  السياسية 
األستانة،  في  مسجد  إلى  قسطنطينية  في  عظيمة 
ثم إلى متحف ألكثر من ثمانية عقود. وها هي اليوم 
إلى  تحويلها  بوابة  من  الحدث،  واجهة  إلى  تعود 

مسجد، بفرمان عثماني أرعن.
آيا  بتحويل  تركيا  في  العليا  المحكمة  قرار  بعد 
زمن  في  ك��ان  كما  مسجد  إل��ى  متحف  من  صوفيا 
الرئيس  وّق��ع  الفاتح،  محمد  العثماني  السلطان 
تحويل  مرسوم  على  اردوغان  طيب  رجب  التركي 
المسلمين  أمام  فتحه  إلى مسجد، معلناً  آيا صوفيا 
السيادي،  ب��الده  حق  إلى  مستنداً  الصالة،  ألداء 
يكون  سوف  الخطوة  لهذه  انتقاد  أي  أن  معتبراً 

تجاوزاً على سيادتها.
عن  وبعيداً  السيادية،  التجاوزات  عن  وبعيداً 
حرية  تحترم  التي  اإلس��الم��ي��ة  القيم  مخالفات 
االعتقاد وترفض أي اعتداء على اآلخر، وبعد كل ما 
طال  الذي  والتغيير  التحّول  حول  قرارات  من  جاء 
ما  وأشارك  أكتب  أن  واجبي  من  رأيت  صوفيا،  آيا 

حدث معي في إحدى زياراتي آليا صوفيا.
ذات يوم، قصدت متحف آيا صوفيا برفقة عائلة 
لتركيا،  زياراتي  إحدى  خالل  استضافتني  أرمنّية 
بالفطرة  قمت  األيقونات  إحدى  أتأمل  كنُت  وبينما 
تعّودت  مثلما  وجهي  على  الصليب  إش��ارة  برسم 
كنيسة  أي  إلى  أدخل  عندما  أظفاري  نعومتي  منذ 
ما  سرعان  لكن  دينّي..  رمز  أي  أمام  وقوفي  عند  أو 
المكان  بأمن  المولجين  األشخاص  بأحد  تفاجأت 
ينهرني بأسلوب فظ ويدعوني إلى »احترام قدسية 

المكان«.
بجسدي  سرت  كهربائّية  بصدمة  أشبه  عبارة 
بدهشة  إليه  أنظر  وأن��ا  التفكير  عن  عقلي  وشلت 
لم  أنني  اعتقدت  للحظة  هولها،  من  واستغراب 
أفهم كالمه بشكل جيد، ألن ما قمت به بالنسبة لي 
واالحترام  والتقدير  لإلجالل  الحقيقي  المعنى  هو 
يعيد  أن  منه  فطلبت  مكان،  أي  لقدسية  وخاصة 
علّي ما قاله متمنية أن أكون قد أسأت الفهم، ولكن 
وقاسية  كريهة  بطريقة  كالمه  وك��رر  عاد  لألسف 
»إما  ال��واح��د:  بالحرف  وق��ائ��الً  عليه  م��ؤك��داً  أكثر 
أو  فيه،  أنت  ال��ذي  المكان  هذا  حرمة  تحترمي  أن 

سأضطر ألن أخرجك من هنا«!!
فلسطين  ف��ي  بأنني  شعرت  اللحظة  تلك  ف��ي 
غازياً  إرهابياً  صهيونياً  جندياً  وأن  المحتلة، 
الذي  الغاصب  كيانه  لسياسة  تطبيقاً  ينهرني، 
من  وهّجرهم  وشّردهم  بالفلسطينيين  قتالً  عاث 
يفارقني  لم  الشعور  وه��ذا  فلسطين.  أرض  
العثمانية  السيناريوهات  قارنا  إذا  ألن��ه  يوماً، 
والصهيونية على مر التاريخ فسنرى أنهما وجهان 
الدماء واألمالك  الرهاب استعماري واحد، يستبيح 

والمقدسات.
لقد فتح هذا الجواب أمامي أبواب جراح تأبى أن 
تندمل وذكريات أليمة من صفحات مظلمة سوداوّية 
من الحقبة العثمانية الهمجية، جعلتني أتسّمر في 
مكاني بينما كان عقلي يرفض تصديق ما سمعته، 
هو  سمعته  قد  كان  ما  يكون  أن  أمل  على  له  فقلت 
كأخالقه:  الفقيرة  اإلنكليزية  للغته  فهم  سوء  مجرد 
به  قمت  ال��ذي  ما  لي  تشرح  أن  الممكن  من  »ه��ل 
والذي أّدى إلى تدنيس حرمة المكان؟«، ال أعرف ما 
الذي كنت أتوقعه من حفيد بني عثمان عندما تفّوه 
فجأة  عليه  االحترام  يهبط  أن  الكالم،  بهذا  لساني 
حملوه  ما  محو  على  الزمن  يقدر  ال  فأمثاله  مثالً!!! 
ربما  ولكن  العصور،  مّر  على  إجرامّية  جينات  من 
كنت ما زلُت تحت تأثير الصدمة، بينما هو لم يبق 
على كالمه فحسب، بل أكمل وبكل وقاحة مضيفاً أن 
الزائرين  ما قمت به من رمز صليبي يجرح مشاعر 

ويدنس قدسية المكان.
التي  العثمانّية  ال��م��ج��ازر  ش��ري��ط  م��ّر  ف��ج��أة 
ضد  سيفو  وم���ذاب���ح  األرم����ن  إب����ادة  اس��ت��ه��دف��ت 
رسمُت  الذي  الشريط  ذلك  والسريان،  األشوريين 
أسمعه  كنت  بما  طفولتي  منذ  مخيلتي  في  أحداثه 
وما  وشركائه  العصملي  وحشّية  حول  جدتي  من 
أن  من  نفسي  تسعفني  ولم  جرائم..،  من  اقترفوه 
بصوت  وأخبرته  أعصابي  على  السيطرة  أتمالك 

عاٍل عن تاريخه اإلجرامي ما هو؟ وَمن نحن؟
قلُت له بنبرة تحمل معها كل السخط والغضب: 
للجميع  متحف  اآلن  وه��ي  مقّدسة  كنيسة  ه��ذه 
وأنتم مجرمون وقد دنستم العالم بإرهابكم،.. ولم 
خارج  نفسي  وجدت  أن  بعد  إال  الكالم  عن  أتوقف 
من  اخرجونا  لقد  معي.  كان  َمن  وكل  أنا  المتحف 

»آيا صوفيا« فقط ألنني رسمت إشارة الصليب على 
وجهي من شدة إعجابي بعظمة المكان وأيقوناته. 
من  أن  هو  والسبب  فقط،  بطردنا  اكتفوا  أنهم  المهم 
األرمنّية،  باللغة  يحدثونني  كانوا  برفقتي  كانوا 
ترعب  بنبرتها  األرمنية  اللغة  أن  جازمة  واعتقد 
بخوفهم  منهم  اعتراف  ذاته  بحد  وهذا  العثمانيين، 

واالستيالء  عرقياً  وتصفيتهم  إبادتهم  حاولوا  ممن 
على أمالكهم من دون أي حق.

اليوم، وبمجرد أن يقوم هؤالء الهمج بانتزاع آيا 
صوفيا من تاريخها، وما تمثله من رمزية، تنكشف 
من  هم  الجدد،  العثمانيين  أن  حقيقة  العالم  أمام 
التنظيمات  وسائر  »داع���ش«  تنظيم  خلف  يقف 
والمقامات  الكنائس  دم���روا  ال��ذي��ن  اإلره��اب��ي��ة 
الجدد  العثمانيين  وأن  والمحمدية،  المسيحية 
هم  بل  بصلة،  االس��الم  إلى  يمتون  ال  وصنيعتهم 
والحقد  الكراهية  بغريزة   ينقادون  اره��اب��ي��ون 

االنسانية.  ومعاداة 
هو  اردوغ��ان،  العثماني  السلطان  به  قام  ما  إن 
االسالمية،  الرسالة  يخالف  م��وص��وف،  اره���اب 
المتحدة  األمم  فمنظمة  الدولي.  القانون  ويناقض 
قد  كانت  »اليونيسكو«  والثقافة  والعلوم  للتربية 
التراث  الئحة  على  صوفيا«  »آي��ا  متحف  أدرج��ت 
ليصبح  المنصرم،  القرن  ثمانينيات  في  العالمي 

واحداً من أهم الوجهات السياحّية.
خّص  بما  اإلرهابي،  ونظامه  اردوغان  به  قام  ما 
االرهابي  النظام  قيام  عن  يختلف  ال  صوفيا«،  »آيا 
يختلف  وال  فلسطين،   ارض  باحتالل  الصهيوني 
بالقدس  األميركية  المتحدة  الواليات  اعتراف  عن 
وبسيادة  الغاصب،  الصهيوني  للكيان  عاصمة 

العدو على مرتفعات الجوالن المحتلة.
أربعة  مدى  على  وفظائعهم  العثمانيين  جرائم 
قرون من بطشهم واحتاللهم، تعود إلى الذاكرة، مع 
صوفيا،  آيا  استهدفت  التي  الفظيعة  الجريمة  هذه 
األوابد  من  ُيعّد  الذي  العظيم  اإلنساني  األثر  هذا 

الحضارية واالنسانية. التاريخية 

الإ�سالم ال�سمح ودعوته لكلمة �سواء باحترام حق العبادة بريء من الهمجية التركية الإرهابية..

تي مع َمن يحاول �نتز�ع »�آيا �صوفيا« من تاريخها هذه ق�صّ

ظّلت الكني�سة اأكبر كاتدرائّية م�سيحّية في العالم منذ ما يقرب من األف عام، لكنها �سهدت 

تحّولت تاريخّية كبيرة، والقرار التركي الأرعن ي�ستعيدها لواجهة الأحداث.

***
اإذا قارنا ال�سيناريوهات العثمانّية وال�سهيونّية على مّر التاريخ ف�سنرى اأنهما وجهان لإرهاب 

ا�ستعمارّي واحد، ي�ستبيح الدماء والأمالك والمقّد�سات.

***
همجية الخفير التركي للكني�سة وفقر اخالقه جعاله يرى ر�سمي رمز �سليبي على �سدري 

يجرح م�ساعر الزائرين ويدّن�س قد�سية المكان.

***
اللغة الأرمنية بنبرتها ترعب العثمانيين، وهذا بحد ذاته اعتراف منهم بخوفهم ممن حاولوا 

اإبادتهم وت�سفيتهم عرقيًا وال�ستيالء على اأمالكهم من دون اأي حق.

***
العثمانيون الجدد، هم من يقف خلف تنظيم »داع�س« و�سائر التنظيمات الإرهابية الذين 

دمروا الكنائ�س والمقامات الم�سيحية والمحمدية.
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الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور 
الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق االول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ 
نشر هذا االعالم، واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا االعالم على الموقع 

االلكتروني الخاص بوزارة المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1399489RR194626743LBسوديفارم ش.م.ل اوف شور

98990RR194627284LBسوجتكو ش.م.م

136085RR194628364LBيوسف حسن دايخ

2888935RR197764355LBالصناعية لالستثمار اوف شور ش.م.ل

2153589RR197765568LBيوسف احمد عدنان عيتور

2150778RR197766740LBميشا ش.م.م

etg core finance ltd s.a.l off shore co2900107RR197767555LB

3144762RR197769715LBانترناشيونال كيميكال سباليز ش.م.ل. )اوف شور(

2216275RR197769834LBمصطفى زكريا عيتاني )ورثة(

1652136RR197770673LBشركة هولدينكو)هولدنغ( ش.م.ل

79270RR197772325LBعادل موسى سعد

2560938RR197773842LBاراكو مارك ش.م.م

109428RR197775446LBكمال يحيى حمزة سنو

1804101RR197775477LBشركة فما 1268 ش.م.ل

136153RR197790783LBاحمد عبد العزيز دمشقيه

97672RR209751696LBسركيس يوسف عبده

607RR209754366LBسوكس ليمتد ش.م.م.

1157895RR194622931LBفيصل جهاد ابي اللمع

1157892RR194622945LBفاروق جهاد ابي اللمع

1157899RR194622959LBرئيف جهاد ابي اللمع

253817RR194622976LBحسن عفيف الالدقي

253788RR194622980LBميرنا عصام فتوح

249440RR194622993LBشركة عفيف الالدقي وشركاه

58458RR194623000LBعفيف حسن الالدقي

253819RR194623013LBحسين عفيف الالدقي

85708RR194625235LBاحمد وليد محمود اللبان

93764RR194626448LBمارون طانوس عاقوري

1327645RR194627165LBمحمود عبد القادر إيبو

1327641RR194627179LBزينة خلدون دياب

1327649RR194627182LBعبد القادر محمد الدريني

1327623RR194627196LBشركة التمام للتجارة )ايبو والدريني ودياب(

135883RR194627655LBديمتري ايلي شماس

81469RR194627695LBرافع نجيب القاضي

86088RR194627925LBانطوان جرجي المعوشي

WHITE SHARK SHIPPING S.A.L  2610556RR194627956LB

2110341RR197766166LBامل كامل كوسا

1868124RR197767643LBميتشل كوزمتيك انك

307907RR197767802LBروند للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م

2957509RR197768913LBازور ش م ل اوف شور

739054RR197769936LBالشركة اللبنانية لتسويق المطاعم ش.م.ل

METATRADE SAL2791497RR197770687LB

2783RR197770744LBشركة التبريد الحديث - موريكو ش.م.ل.

2011786RR197771360LBاينوكس آرت ش.م.م

K PRINT SARL .314233ك برينت ش.م.مRR197773119LB

1318029RR197773122LBبالل رباح صفصوف

2557499RR197773723LBهاوس اوف بايكرز ش.م.م

2920068RR197773900LBشركة أ.م.أ ش م م

223582RR197774600LBالن مارسال حرفوش

910412RR197774689LBمحمد علي عواضة

On STAGE S.A.L1079659RR197775004LB

2595736RR197775035LBلوكال فوود ش.م.ل

981556RR197775548LBخياط جونيور ش.م.م

1738424RR197775551LBداوا انترتانمنت ش.م.ل

1082322RR197775565LBشركة اد مايند ش.م.ل

178176RR197775579LB الشركة اللبنانية للتعهدات والتنظيف والتجميل

2486084RR197775582LBشركة لويال مانجمنت غروب ش م ل

986398RR197775772LBشركة فاميلي هوم ش.م.م

2751970RR197776089LBكرياتموشينز ش م م

222134RR197776279LBماجد علي سرحال

238129RR197776282LBشركة فالكون للتجارة والصناعة ش.م.م

1393260RR197776490LBمصطفى عبد القادر القصير

2576559RR197776795LBمجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

2466282RR197777481LBشركة كساب للتجارة العامة والمقاوالت ش م م

2470RR197781058LBغولدن سوبر ماركت اوكاش اند كاش ش.م.م.

107418RR197781061LBمحمد عباس الكزما

2913624RR197781089LBمجموعة نزال العالمية ش.م.م.

305058RR197781092LBمريم البير رحيم

2005850RR197781101LBالشركة التقنية لآلليات الحديثة ش م م

2168900RR197781115LBكازا جيوفاني مانجمنت )سي.جي.ام.( ش.م.ل

99783RR197781146LBشركة هومان للهندسة المحدودة ) فرع لشركة اجنبية ( ش.م.م.

1198668RR197781203LBامل كامل كوسا

1592476RR197781225LBفانتشور5 ش.م.ل

59785RR197783677LBماري فرتي خليل كنعان

1318029RR197783703LBبالل رباح صفصوف

315464RR197783717LBيوسف ثابت يحي

604363RR197788759LBمايرز الكترونيكس ش.م.م

2440901RR197788793LBسمير فؤاد مسره

181355RR197788847LBسوسن محمد يحي منيمنة

RESIDENCE 6564 SAL2068790RR197790810LB

87737RR197790885LBجميل محمود كيال

32138RR197790960LBاوصاف خليل غريب

PAUSE2458363RR197790995LB ش م ل

1356852RR197791007LBيحي محمد نور طبارة

63956RR197791832LBعبود خير الله عبود

2816457RR197791850LBاربووستر ش.م.ل

TALA CONCEPT2867294RR197791894LB ش.م.ل

167264RR197792665LBالعريس لالنارة ش.م.م

77328RR197793189LBعاصم ابراهيم مسالخي

1191185RR197793246LBاكسول برودباند ش.م.ل

2646627RR197793250LB شركة سوليا ش.م.ل

2569042RR197794649LBشركة فرا ترايدنغ كوباني ش.م.م

5804RR197794900LBاميك اونالين ش.م.م

1267122RR197795794LBآيبكس إير تشارتر ش.م.م

2569662RR197795834LBراني وفيق ابو الحسن

243922RR197795882LBسعيد مطانيوس عون

5939RR197795936LBيونايتد كورييرز ش.م.م

3442RR197795940LBشركة كاي سيستمز ش.م.ل

380142RR209751603LBحايك انفستمنت -تضامن

LIONAYESS SPECIAL SERVICES S.A.R.L2181904RR209751784LB

2511268RR209751798LBشركة سوبر باغ التجارية )ماهر عبدو ترياقي واوالده(

2002035RR209751815LBناصر علي الحركة

473156RR209751824LBكرين وليد الحص

43591RR209751886LBاكسبيديتورز انترناسيونال ش.م.ل

448RR209751912LBسنوبيز -التاج/الحاج حسن فليفل وولديه

425239RR209752039LBباتريك الياس عيد

528873RR209752246LBعصام خالد ابو ارديني

1308585RR209752317LBخليل ابراهيم سوبره

124007RR209752405LBابناء عفيف يموت

59378RR209752419LBشركة حداد التجارية للمحركات

180867RR209753034LBعبد الغني عمر الحلبي

2990754RR209753290LBمهدي باقر علي حيدر

224561RR209753860LBمجموعة سليم للبترول والتجارة

91814RR209754635LBفضل محمد صفاوي

91804RR209754658LBزينب محمود قبيسي

91812RR209754675LBعلي فضل صفاوي

91811RR209754689LBمحمد فضل صفاوي

91809RR209754701LBحسين فضل صفاوي

137198RR209754746LBامين فواز كنفاني

1907345RR209755675LBالمنارة افريقيا ش م ل اوف شور

5859RR209761058LBشركة قرية معوض - برمانا ش.م.ل

1462343RR209761075LBمايا فكتور سعد

300135RR197764474LBسعيد محمد بدران

193751RR197766271LBبالل راتب الزلق

97306RR197766625LBامل جميل شماس

76750RR197767250LBمصطفى عصام الفرخ

59852RR197767263LBعلي احمد حمادي

68640RR197767277LBعدنان عثمان الحسامي

61027RR197767303LBجميل توفيق الخضر

76503RR197767317LBعبد االمير طالب حسين شكر

61399RR197767348LBدالل عبد الله بدر

62980RR197767351LBجوسلين مادلين ادريان هالد

52357RR197767396LBمصطفى عبد الغني منيمنه

50203RR197767847LBعلي سليم البسط

457270RR197768414LBسوسن خليل مهدي

43647RR197769318LBجمال حسان بليق

471744RR197769321LBجود حاتم حيدر

554425RR197770497LBخليل عدنان المسلماني

193791RR197770700LBعادل يوسف سعد

315018RR197770713LBغسان محمود الطويل

2009337RR197770801LBشركة بيزنيس تكنولوجيا انترناشيونال اوف شور ش م ل

219113RR197773961LBابراهيم عبد الرحمن الالذقي

2350027RR197774233LBشركة في غروب ش م ل اوف شور

2148646RR197774247LBترانس افريقا ترايدينغ سرفسيز ش م ل اوف شور

2512615RR197775239LBجنرال كونسالتينغ غروب )جي سي جي( ش م ل اوف شور

2620780RR197775260LBدرة العراق ش.م.ل اوف شور

243151RR197775295LBباسيفيك فارما ش.م.ل.

3195167RR197775945LBغلوبال سرفيسيز ش.م.ل )أوف شور(

2820051RR197777380LBشركة ايكونكشينز ش م م

1542115RR197778059LBالزاد ش.م.م

1769720RR197778062LBانترناسيونال كود غروب ش.م.ل )اوف شور(

1112049RR197778116LBال سي بي انشورنس بروكردج هاوس ش.م.ل

2199824RR197778133LBشركة ماريل تاور ش م ل اوف شور

AD INVEST SAL OFFSHORE1182773RR197778147LB

2802487RR197778155LBشركة انغو سامي ش.م.ل اوف شور

1110RR197781035LBشركة مسافات العالمية ش.م.ل.

6325RR197783748LBشركة تراند الين للتجارة والمقاوالت

143567RR197783779LBجومانه مصطفى شعيب

2561643RR197783782LBبروبراندز.ام.اي. ش.م.م

2499RR197783805LBليبانون اكسبرس ش.م.ل

1988447RR197783822LBسيكوند شوت فور انترتينمنت ش م م

POWER & AUTOMATION SERVICESS S.A.R.L2632491RR197783836LB

2377435RR197783840LBنارينا ش م م

2563039RR197783867LBاركيتكتشورال غلوبال فاساد )آ.جي .اف( ش.م.م

2817490RR197783915LBراك تك ش.م.م

3806RR197783924LBشركة مصري وناصر للتجارة والصناعة ش.م.م

TUV HELLAS )TUV NORD(S.A596374RR197791347LB-فرع لشركة اجنبية

645178RR197792926LBشركة بي بيكرز شالح تريدينغ ش.م.م

1374812RR197792991LBانتر اوفيس- اوفيس فرنتشير ش.م.م

783679RR197793127LBشركة انترناسيونال كنستلتنس اند نيكوشييشون ش.م.ل اوف شور

230453RR197794516LBكمبيوترز كومباني ليمتد ش.م.م

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف : 772

إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
أويل  الفيول  خ��زان  لفك  العائد  العروض 
جديد  خ���زان  وإن��ش��اء  المتضرر   20/1
استدراج  موضوع  الذوق،  معمل  في  مكانه 
ت��اري��خ  د/3818  ث4  رق���م  ال���ع���روض 
يوم  لغاية  م���ددت  ق��د   ،2020/6/11
الدوام  نهاية  عند   2020/9/11 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق  أمانة السر -  الديوان - 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /200،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي.
بيروت في 2020/7/30

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف:795

إعالن تلزيم صيانة التجهيزات 
المعلوماتّية  Hardware  واألنظمة 

المعلوماتية التشغيلية األساسية
في مشروع مكننة المحاكم في لبنان لزوم 

وزارة العدل

يوم  م��ن  والنصف  التاسعة  الساعة 
من  والعشرون  الرابع  فيه  الواقع  اإلثنين 
المناقصات  إدارة  تجري   ،2020 آب  شهر 
 - بيضون  بناية  في  الكائن  مركزها  في 
شارع بوردو - الصنايع - بيروت، لحساب 
صيانة  تلزيم  مناقصة   - ال��ع��دل  وزارة 
 Hardware المعلوماتّية   التجهيزات 
واألنظمة المعلوماتية التشغيلية األساسية 

في مشروع مكننة المحاكم في لبنان 
 /3،000،000/  : المؤقت  التأمين   -
ل.ل. فقط ثالثة ماليين ليرة لبنانية ال غير.

- طريقة التلزيم : تقديم أسعار.
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
اإلط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
والحصول عليه من المديرية العامة لوزارة 
الصلح  سامي  ش��ارع  في  الكائنة  العدل 
الطابق   - الديوان  مصلحة   - المتحف   -

الخامس. 
إدارة  إل��ى  ال��ع��روض  تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات

د. جان العلّية 
التكليف : 810

�إعالنات

�إعالنات

�إعالنات ر�سمية

تمديد مهلة
كهرباء لبنان

�إعالن تلزيم
وز�رة �لعدل

البنتاغون يبني 

مختبرات بيولوجية 

في دول االتحاد 

ال�سوفياتي ال�سابق

الصحافة  قسم  مدير  نائب  أعلن 
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ف���ي  واإلع������الم 
أمس،  زايتسيف،  أليكسي  الروسية، 
لمناقشة  واشنطن  تدعو  »موسكو  أن 
األنشطة  بشأن  المتزايدة  المخاوف 
للواليات  العسكرية  البيولوجية 
جمهوريات  أراض���ي  على  المتحدة 
حيث  السابق،  السوفياتي  االتحاد 
المختبرات  بناء  في  البنتاغون  بدأ 

هناك«.
مؤتمر  خ���الل  زاي��ت��س��ي��ف  وق����ال 
صحافي: »تحت ستار تقديم المساعدة 
بدأ  والوبائي،  الصحي  المجال  في 
وتحديث  تشييد  ف��ي  ال��ب��ن��ت��اغ��ون 
ال��م��خ��ت��ب��رات ال��م��ي��ك��روب��ي��ول��وج��ي��ة 
االت��ح��اد  ج��م��ه��وري��ات  أراض���ي  على 

السوفياتي السابق«.
االت��ص��االت  سياق  »ف��ي  وأض���اف 
ال���دول  راب��ط��ة  دول  م��ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ضرورة  إلى  االنتباه  نلفت  المستقلة، 
أي  على  صارمة  وطنية  رقابة  فرض 
على  تنفيذه  يتم  بيولوجي  نشاط 

أراضيها«.
القضايا  إزال��ة  أجل  »من  وأوض��ح 
البيولوجية  باألنشطة  المتعلقة 
على  المتحدة  للواليات  العسكرية 
نعتبر  الروسية،  الحدود  محيط  طول 
أنه من الضروري تفعيل آلية المادة 5 
من معاهدة حظر األسلحة البيولوجية 
على  يجب  بموجبها  والتي  والسامة، 
بعضها  مع  التشاور  األعضاء  ال��دول 
تتعلق  قضايا  أي��ة  حل  في  البعض 

بتنفيذ أحكامها«.
األميركي  الجانب  »ندعو  وتابع 
المفاوضات  ط��اول��ة  إل��ى  للجلوس 
المسائل،  جميع  ثنائي  بشكل  وبحث 
يتعلق  فيما  ل��دي��ن��ا  ت��راك��م��ت  ال��ت��ي 
العسكرية  البيولوجية  باألنشطة 

للواليات المتحدة«.
األسلحة  حظر  معاهدة  أن  يذكر 
البيولوجية والسامة، تم توقيعها في 
نافذة  وأصبحت   .1972 نيسان   10
عام  آب  وبحلول   ،1975 آذار   26 في 
األعضاء  الدول  جميع  وقعتها   2019
عددها  ال��ب��ال��غ  المتحدة  األم���م  ف��ي 
األطراف  المعاهدة  وتلزم  دولة،   193
الموقعة بمنع تطوير وإنتاج وتخزين 

األسلحة البيولوجية والسامة.
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 WD�d�  l{ËË  d�uMB�«  dB�  w�  WO�UOM�«  q�J�«  ¡U�ƒ—
 WKN�Ë WO�UM�K�« W�“_« s� ÃËd�K� WO�U���  «uD�Ë o�d�
 dOOG��  Î «dA��  ¨q�IL�«  ‰uK�√  w�  wN�M�  tIO�D��  WOM�“
 ULO�  Æb�b�  w�UL��«  bI�Ë  ‚U�O�  l{ËË  w�U��«  ÂUEM�«
 dB�  tK�«  dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  qD�

ÆÊUM�� Q�d� dO�H�Ë WOK�«b�«  «—uD��« ‰u� ÂuO�«
 W�U�u�U�  ÊËd�U�  n�«u�  WF�U��  —œUB�  XH�ËË  
 W��«u�  ÊUM��  vK�  UN{d�  U��d�  ‰ËU��  w��«  …b�b��«

 w�Ë  ÊUM��  vK�  …dL��L�«  WÒO�dO�_«  ◊uGC�«Ë  —UB�K�
 w�U�Ë  ÍœUB��«Ë  w�UO�  q�Ëb�  ŸËdA�  ÷d??�  —U??�≈
 d�UFL�«Ë  œËb��«  vK�  …dDO��U�  ÊUM��  vK�  ÍdJ��Ë
 v�«  å¡UM��«å?�  …dOA�  Æ—UDL�«Ë  Q�dL�U�  W�uO��«  o�«dL�«Ë
 w�  Î «d{U�  ÊU�  UL�UD�  q�  Î «b�b�  fO�  ŸËdAL�«  «c�ò  Ê√
 WO�dG�«  WOKOz«d�ù«  WO�dO�_«  l�—UAL�«Ë  »Ëd��«  VK�
 nK�  Ë«  WOC�  Í√  q�Ëb�  ‰ö�  s�  WIDML�«  vK�  …dDO�K�
 Ê«Ëb�Ë  Íd�d��«  oO�—  fOzd�«  ‰UO��«  WOCI�  W�“«  Ë«
 —œUBL�«   d�–Ë ¨å1701  —«dI�U� vN��«  Íc�«  2006  “uL�
 —«dI�«  q�bF��  WO�U��L�«  WO�Ë—Ëô«  WO�dO�ô«   «u�b�U�
 UN�uL�Ë »uM��«  w� qOHO�uO�«  WO�ö� lO�u�Ë 1701

ÆW�—u� l� WO�UM�K�« WO�«dG��« œËb��«
 —U�H�«  q�Ëb��  WOK�«b�«  …u�b�«  WN��  XF�u�  b�Ë
 q�I��L�« WK��Ë Íd�d��« bF� fOzd�« bF�Ë  ËdO� Q�d�
 bO�Ë  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOz—  ÒrC�«  WO�UOM�«
 dL�R�  w�  WÒ�bOFB�  n�«u�  WK�K�  w�  U??�œË  ◊ö�M�
 Q�dL�« —U�H�U� w�Ëœ oOI�� v�« uBMLK� w� ÁbI� w�U��
 WÒOK�� oOI�� WM�K� bOF� ôË V�d� s� ô s�R� ôò ∫‰U�Ë
 ¨åWÒO�Ëœ  oOI��  WM�K�  V�UD�Ë  W�uJ��U�  Îö�√  WI�  ôË
 …dJ��   U�U���U�  V�UD�Ë  fK�L�«  w�  Êu�U�ò  ÎUHOC�
 wM�u�«  —UO��«  —u�L�  ÎôU��  `�H��  UM��UI��«  Ê√  W�U�
 l�U�Ë Æå»«uM�« fK�� q� vK� …dDO�K� tK�« »e� ≠ d��«
 qzU�d�«Ë WOM�_« …eN�_«Ë ¡UCI�« s� ÕœU� dOBI� „UM�ò
 ‰UO��«  WL�d�  W�œU��  w�d Ò�c�  ÂuO�«  …œUCL�«  qzU�d�«Ë
 fL�  v�Ë_«   UE�K�«  w�  «u�ËU�  U�bM�  Íd�d��«  oO�—
 ÈuI�« b��� U�bM�ò ∫‰U� ‰«R� vK� Î«œ—Ë ÆåWL�d��« r�UF�
 fOzd�«  W�UI��U�  W��UDLK�  „d�dD��«  UN�Ë√Ë  WÒO�O�L�«
 UM�LÒK� w��« 2005 ÂUF�« W�d�� bF� ULO� ¨rN� o�K� Êu�

Æå¡w� ôåË d�U� V�œ »U�œË ÆÆ”ÒbI� l�uL�« «c� Ê«
 w�  w�U��  dL�R�  w�  w��dH�«  fOzd�«  b�√  ¨p�–  v�«
 ÊUM��  ÎU�u�  „d��  s�  U��d�ò  Ê√  ¨ÊUM��  v�«  t�—U�“  ÂU��
 VK�  UL�Ë  ¨W�UI��«Ë  s�e�U�  WD��d�  UM��ö�Ë  sOO�UM�K�«Ë
 sK�√Ë  ÆåÎUC�√  U��d�  VKI�  dO�H��«  w�  »d{  b�  ÊUM��
 vK�  ËdO� v�≈ WO��d� …dzU� qB��  U�U� ‰ö�ò t�√
 ¨ådO�H��U� oOI��K� d�¬ o�d�Ë sOHF�L�« s� o�d� UNM��
 t�eM�  bI�  s�  q�Ë  v�d��«  V�U�  v�≈  ÊuJM�ò  ∫‰U??�Ë
  «b�U��  UL�  ¡UM��«  …œU??�ù  œ«u??�  ‰U??�—≈  vK�  qLFM�Ë
 ÁbF� UL� ÊuJ� s� »¬ 4 q�� U�ò Ê√ È√—Ë ¨åWO��Ë WOz«c�
 UL�  Èu??�√  ÊUM��  W�UOI�  WI�UB�U�  t��√  u�  qB�  UL�

ÆåÊU�
 `{Ë√ ¨ÊUM�� w� WO�UO��« WI�D�U� pJA� n�u� w�Ë
 œU��ô«  UL�  U��d�  UN�bI��  w��«   «b�U�L�«ò  Ê√  ÊËd�U�
 w�UM�K�«  VFA�«  v??�≈  Î «dB�  WN�u�  ÊuJ��  w???�Ë—Ë_«
 ¨å÷—_« vK� qLF� w��« ‚dH�«Ë WO�uJ��« dO�  ULEML�«Ë
 Íc�«  VCG�«Ë  b�b�  s�  iNMO�  ÊUM��ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë

ÆådO�� q�√ vK� Ò‰b� ÂuO�« Ÿ—UA�« w� »U�A�« Èb� t��√—
 tO��Ë Êu� ‰UAO� sO�Ozd�« mK�√ò t�√ ÊËd�U� nA�Ë
 s�  d�√  u�Ë  Æq??�ô«Ë  WI��«  ¡UM�  …œU??�≈  rNL�«  s�  t�√  Íd�
 ¨åÊUM�� w� ÂUEM�« dOOG� rNL�« s�Ë Æd�¬Ë Âu� sO� qB��
  U�ö�ù«  —UE��U�  w�Ë  …œu�u�  å—bO�ò  ‰«u�√ò  ∫‰U�Ë

ÆåœU�H�« W��UJ�Ë  U��RL�« q�Ë ÁUOL�«Ë ¡U�dNJ�« w�
 b�b�  w�UO�  ÂUE�  ¡UM�  …œU??�≈  s�  Òb??�  ôò  t??�√  È√—Ë
 …œUI�« l� ÎU��d� XM�ò ∫l�U�Ë ¨å»uKD� Í—c��« dOOG��«Ë
 w��«  w�K��√  vK�  W�UH�  W�u�√  rNM�  dE��√Ë  sOO�UM�K�«
 ‰uK�√ s� ‰Ë_« w� ÊUM�� v�≈ œu�Q�Ë Æ…b� s�œUO� X�ËUM�

Æå…dO�J�« …eHI�« ÁcN� ÂUOI�« ÊUJ�ùU� tÒ�√ rK� vK� U�√Ë
 d���«Ë  Æå÷UO�  vK�  ÎUJO�  ÊUM��  `MLÔ�  s�ò  t�√  b�√Ë
 rI�  r�Ë  W�uKDL�«   U�ö�ù«  oI���  r�  Ê≈ò  t�√  ÊËd�U�
 sJL�� ô b� WK�IL�« dN�_« wH� »uKDL�« qLF�U� Êu�ËR�L�«

Æå‰uOH�« d�u�� s�Ë WOz«cG�« œ«uL�« œ«dO��« s� ÊUM��
 tI�«d�  ËdO� —UD� v�« q�Ë b� w��dH�« fOzd�« ÊU�Ë
 —UO� w��dH�« ÀuF�L�« ¨ÊU�—œu� n�« ÊU� WO�—U��« d�“Ë
 t�U�I��« w� ÊU�Ë ¨tO�u� u�Ëd� w��dH�« dOH��«Ë ÊU�Ëœ
 v�«  o�«dL�«  b�u�«Ë  ÊËd�U�  t�u�  r�  ¨W�—uNL��«  fOz—
 qBH�  Õd�  v�≈  lL��«Ë   ËdO�  Q�d�  w�  —U�H�ô«  ÊUJ�
 vC�√Ë Æœu�� Ê«Ëd� w{UI�«  ËdO� k�U�� s� qB� UL�
 t�M�UF�  ‰ö�Ë  Æl�uL�«  w�  WIO�œ  s�dA�  s��  ÊËd�U�
 ∫ÊËd�UL�  w��dH�«  –UI�ù«  o�d�  s�  j�U{  ‰U�  ¨—«d??{_«
 ÊËd�U�  —«“  UL�  ÆåsO�U�  vK�  —u�F�U�  q�√  „UM�  ‰«e�  ô
 s�  Î «œb??�  vI��«Ë  —«d???{_«  bIH��  q�U��  —U??�Ë  …eOL��«
  «u�œ ‚ö�≈Ë …—U�e�« bO�Q� sO� «uL�I�« s�c�« sOM�«uL�«
 Æ…—U�e�« vK� sO{d�F� sO�Ë Î «œb�� ÊUM�� »«b��ô U��dH�
 w� œu�Q�Ë Î«b�b� ÎUO�UO� Î«bI� Õd��Q�ò ∫ÊËd�U� ‰U�Ë
 Êu�ËR�L�«  w�  lL���  r�  Ê≈Ë  ¨t�F�U�L�  ‰uK�√  s�  ‰Ë_«

ÆåVFA�« ÁU�� wK�� s� Èd�√ WO�ËR�� „UM� ÊuJ��
 fOzd�« l� …uK� bI� YO� «b�F� w��dH�« fOzd�« —«“Ë
 »«uM�«  w�K��  w�Oz—Ë  dO�_«  v�«  lL���  Ê√  q��  Êu�
 t�—U�“ ÊËd�U� r���«Ë Æ»U�œ ÊU��Ë Íd� tO�� ¡«—“u�«Ë
 d�uMB�« dB� w� WO�UOM�«  q�J�«  ¡U�ƒ— r{ ¡UIK�  ËdO�
 ¨b�—  bL��  VzUM�«  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��  fOz—  ÁdC�
 ¨—«“U�  rO�«d�≈  VzUM�«  d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  s�  q�L�Ë
 fOz—Ë  ¨Íd�d��«  bF�  VzUM�«  q�I��L�«  WK��  fOz—Ë
 WK��  fOz—Ë  qO�U�  Ê«d��  VzUM�«  ÍuI�«  ÊUM��  q�J�
 ¨qÒOL��« w�U� VzU�J�« WK�� fOz—Ë ¨l�F� dOL�  «uI�«
 ¡UIK�« WK�� fOz—Ë ◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« »e��« fOz—Ë
 ÊULOK�  o�U��«  VzUM�«Ë  ¨◊ö�M�  —uLO�  w�«d�uL�b�«

ÆWO��d� w�u� VzUM�«Ë WO��d�
 ÊËd�U�  Âö??�ò  Ê√  ◊ö�M�  b??�√  ¨¡UIK�«  ¡UN��«  bF�Ë
 t�√ò sK�√Ë Æår�b�U�� sK� rJ�H�« «Ëb�U�� r� «–« `{«Ë
 «uK�  Í√  t�O�—U�  d�“Ë  UN�U�  w��«  WDO���«  —u�_U�  √b�
 WA�UM�  s�  r�«  WO�UO��«  —u�ô«Ë  ÁUOL�«Ë  ¡U�dNJ�«  WB�
 WI�  ô  Ê«  ÎU�{«Ë  ÊU??�Ë  WOLOK�ù«Ë  WO�Ëb�«   U�UO��«
 œd��ò  t�√  È√d�  l�F�  U�√  ÆåWO�UO��«  WI�D�U�  VFAK�
 «cN� ÊUM�� v�« w�QO� Áœö� q�UA� q� „d� U��d� fOz— Ê«
 r�bI� ÊËb�d�Ë  «b�U�� «u�b�Ë …dO�� …uD� u� ·dE�«
 œb�  ¨ÂUEM�«  dOOG�  Õd�  ÊQA�  ‰«R�  vK�  Î«œ—Ë  ÆåU�«u�

Æå¡w� q� q�� W�—ULL�« dOOG� »uKDL�«ò Ê√ vK�
 dOOG� s� Àb�� ÊËd�U�ò Ê√ WO��d� `{Ë√ ¨t�N� s�

ÆåÊUM�K� wIOI� o�b� t�√ sÒO�Ë »uK�_« w�
 fOzd�«  V�U�  YO�  qO�U�  VzUM�«  n??�«u??�   “d???�Ë
 d�œeL�«Ë dI��L�« ÊUM�K� WO�Ëœ W�UL� dO�u�ò ?� w��dH�«
 pK�  ‰u���  Ê√  w�  UMK�√  l�  ¨WOLOK�≈  WzbN�  WOKLF�  ÎUF��
 ŸUM�≈  w�  …b�U�L�«ò  VK�Ë  ÆåÎU�«b���  ÎU�ö�  WOKLF�«
 ¨W�ËU�� W�—Ë ÊUM�� qF� ÂbF� ¨WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« ÈuI�«
 qOz«d�≈ Ÿœd�Ë ¨Ÿ«d� ÷—√ v�� Ë√ ¨w��U� —d{ œÒd�� Ë√

ÆåÎUO�u� UMOK� ¡«b��ô« s�
 Ã–uL� Ád�uD�Ë Q�dL�« ¡UM� …œU�≈ò Ê√ v�≈ qO�U� —U�√Ë
 W��UF�Ë W�UD�«Ë qIM�«  U�UD� w� Èd�√ ÊËUF� l�—UAL�
 …œUOI� “UG�« Ã«d���« ŸËdA� …—u� vK� ÎU�UL�  U�UHM�«
 WK�«uL�  ¨V�UML�«  X�u�«  w�  rJK�b�  b�d�  YO�  ¨‰U�u�
 vK�  ¨qO�U�  œb�Ë  ÆåÃU��ù«  r�  s�Ë  ¨·UAJ��ô«  ‰UL�√
 ‚UO�  w�  ¨W�—u��œ  WO�UO�   U�ö�≈  —«d�≈  …—Ëd??{ò
 w� W��b� WO�ULK� W�Ëœ ÊUM�� qF�� ¨q�U� wM�Ë o�«u�

ÆåUM��œbF� Âd��� ÒÍe�d�ô —U�≈
 w�uOK� œu�Ë l�«Ë qHG� ô UM�√å?� ÊËd�U� qO�U� d�–Ë
 ¡ôR� ÆW�œUF�« dO� »Ëd�K� W�O�� UM{—√ vK� Õ“U�Ë T�ô
 r�u�� »ËdN�« o�d� ÊuJK�� b� ¨¡U��� rN� V Ò�d� s�c�«

ÆåÊUM�� X�H� ‰U� w�
 UN�UIOI��  WOM�_«  …e??N??�_«  XK�«Ë  p??�–  ÊuC�  w�
  UIOI���«  ¡«d�≈  gO��«  rK��  YO�  ¨Q�dL�«  —U�H�«  w�
  —U�√Ë sOO��d� ¡«d�� s� …b�U�L� ÍdJ�F�« ¡UCI�«Ë
 s�   «d�H��  ¡«d��  7  …d�U��  œu??�Ë  s�   U�uKFL�«
  «d�O�  dO�H�  w�  «uII�  Ê√  rN�  o��  WO��dH�«  WO�M��«
 VK� vK� ¡UM� p�–Ë  ËdO� dO�H� vK� nAJ�U� ÂuO�u�ô«

Æ «b�u� ÊU�� w{UI�«
 ¨W�“_«  WOK��  ÎU�UL��«  »U�œ  ÊU��  fOzd�«  ”√d??�Ë
 dJ� WM�“ ŸU�b�« …d�“Ë ¡«—“u�« fK�� fOz— VzU� ÁdC�
 „—UL��« ÂU� d�b�Ë WOM�_« …eN�_« …œU�Ë ¡«—“u�« s� œb�Ë
 –UI�ù«   UOKL�  l�d��  w�  Y���«  Èd??�Ë  ¨d�U{  Í—b??�

ÆUN�“UM�  d Ò�œ w��«  özUF�« ¡«u�≈Ë —«d{_« `��Ë
 WOM�ô« …eN�ô« Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� WOL�—  U�uKF� X�H�Ë
 Q�d�  dO�H�  ‰u�  WIO�œ  qO�UH�Ë  WOM�«  W�ƒ—  pKL�  X�U�
 W�ö� ‰ö� dNE��  UIOI���« ZzU�� Ê√ v�« …dOA� ¨ ËdO�
 qJ�  UL�U�� Èd�Ô��Ë WOCI�«  U��ö� nAJ��Ë ÂU�«
 W�dJ�F�«  WLJ�L�«  Ê√ò  v�«  —œUBL�«  X�H�Ë  ÆåsO�—u�L�«
 ¨ UL�U�L�«Ë  UIOI���«  l�d���  UIOI���«  nK� XLK��

 ÆåWIOI��« nA� w� dO�Q��« qL��� ô W�—UJ�« Ác� Ê_
 Ê√  v??�«  å¡UM��«å?�  wMF�  wL�—  wM�√  l�d�  —U??�√Ë
 tLO�«u� v�« qBO� Q�dL�« w� —U�H�ô« nK� w� oOI���«ò
 sO�ËR�L�«  q�  b�b��  r�O�Ë  ÂU�√  ‰ö�Ë  V�d�  X�Ë  w�
 Î «d�b� ÎöL� dO�H��« ÊuJ� Ê√ l�dL�« bF���«Ë ¨ånKL�« s�
 q�  w�  oOI���«  Íd��Ë  Î«d�b�  fO�  W�L�«  w�  99ò  ∫‰U�Ë

 Æå UO{dH�«
 ÍdJ�F�« ÊQA�« vK� WFKD� —œUB�  —U�√ q�UIL�« w�
  UOKL� cOHM� w� q�uD�« ŸU��« qOz«d�≈å?� Ê√ v�≈ å¡UM��«å?�
 »dC�  W�KB�  UN�b�Ë  UNOK�  ‰b�  d�√  Í√  ÊËœ  s�  WOM�√
 tK�« »e�� W�KB� ôò Ê√ v�« …dOA� ¨åwK�«b�« —«dI��ô«

Æå ËdO� Q�d� w� W�K�√  U��u��� l{u�
 l�—  W�Ëb�«  s�√  “UN�  Ê√  WOL�d�«   U�uKFL�«   b??�√Ë
 W�Ëb�«  w�  W�ËR�L�«Ë  W��UF�L�«   U�uJ�K�  …b�  d�—UI�
 Íu��� Íc�« Êe�L�« œu�Ë dD� s� UNO� —c�  «uM� cM�
 „d��  r�   U�uJ��«  s�  ÎU�√  Ê√  ô«  ¨ÂuO�u�ô«   «d�O�  vK�
 w� rN�œUF�Ë —«–¬ 14 Èu� ÍœUL� u� k�öL�« Ê√ ô« Î̈UM�U�
 l�—UAL�«  l�  ÎUO�UL�Ë  WO�UO�  ·«b�_  —U�H�ô«  ‰öG��«
 «–UL�  WF�U��  —œUB�  X�¡U��Ë  ÆÊUM��  q�Ëb��  WO�Ëb�«
 ÊU��  fOzd�«  W�uJ�  vK�  sOO�UO��«  iF�  »ÒuB�
  U�u���  W��UF�  w�  ‰UL�ô«  WO�ËR��  UNKOL��Ë  »U�œ
 sOI�U�  U�uJ� ¡U�ƒ— dOBI� Êu�UM��Ë 12 r�— d�MF�«
 WM��  Ê√  ÎULK�  øÍd�d��«  bF�Ë  Âö�  ÂUL�  sO�Ozd�U�

°Âö� W�uJ� ÊU�«  —œu� ÂuO�u�_«  «d�O�
 …—uB� …bzUF�«  U�U���« bOL��� ÊUM�� ·dB� VK�Ë 
 d�b� s� qJ� W�dBL�« W�d��« l�—Ë …d�U�� dO� Ë√ …d�U��
 Í—b� w�U��« „—UL��« ÂU� d�b� rD�d� s��  ËdO� Q�d�
 ¨‰u�� ‰UAO� ¨ÃU��« ö�U� ¨w�d� oOH� o�U��«Ë d�U{

  Æf�«d��« WLF�Ë d�U{ Ã—u�
 s�  VKD�«  W??�U??�û??�  UOKF�«  W�ON�«  XMK�√  p??�–  v??�«
 v�«   U�K�  r�bI�  v�«   ËdO�  Q�d�  —U�H�«  s�  s�—dC�L�«
 i�uF�K�  dzU���«  ¡UB�≈Ë  `��   UOKL�  ¡«d�ù  W�ON�«

ÆrNOK�
 fK�«d� Q�d�ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� WOL�— —œUB�  —U�«Ë
 Ã—U��«  s�  W�—U���«   UM�UA�«  ‰U�I��ô  t�«u�√  `��
 ¨qLF�«  s�  n�u�L�«   ËdO�  Q�d�  s�  i�uF�K�  UNG�dH�Ë
 W�U� s� W�L�« w� 75 V�u��� fK�«d� Q�d� Ê√ v�« W��ô

 ÆåWOI��L�« W��M�« «bO� Q�d� v�u�� Ê√ vK�  ËdO� Q�d�
 √b���  W�U�ö�  UOKF�«  W�ON�«ò  Ê√  v�«  —œUBL�«   —U�√Ë
 r�—  s�—dC�L�«  vK�  i�uF��U�  ¡b�K�  —«d{_«  ¡UB�S�
 W�«bH�  Î «dE�  s�—dC�L�«  q�  s�  i�uF��«  w�  W�uFB�«
 r�—Ë  dO�H�K�  W�–U�L�«  o�UML�«  nK���  w�  —«d??{_«
 W�—U�   ¡U??�  ÊUM��  UNM�  w�UF�  w��«  W�FB�«  ŸU??{Ë_«
  —b??�Ë  ¨åW�uF�  ŸU???{Ëô«  b�e��  Q�dL�«  w�  dO�H��«

Æå—ôËœ —UOK� 50 å?� dzU���« —œUBL�«
 »«uM�« fK�� ÂU�√ Êu���� lL�� ¨Èd�√ WH{ vK�Ë
 W��UJ�  sO�Ë  rNMO�   U�«b�  XF�ËË  ¨ ËdO�  j�Ë  w�
 W�«u��«  rOD��  rN��ËU��  WOHK�  vK�  f�√  ¡U��  VGA�«
 VGA�« W��UJ� XIK�√Ë ÆÊUL�d��« ÁU��U� —u�F�«Ë …b�b��«
 XKB�  ¨p�c�  ÆsO���L�«  vK�  Ÿu�bK�  WKO��  q�UM�
 sO���L�«Ë WOM�_« ÈuI�« sO� Òd�Ë Òd�  UOKL�Ë  U�U���«
 “UG�« q�UM� WOM�_« ÈuI�« X�b���«Ë fK�L�« jO�� w�

ÆŸu�bK� WKO�L�«

 áaÓîdG Ö∏W ÜGóàf’G πHÉ≤e

 W�u�Ë_« —UF� X�� »«b��ô« bN� v�≈ ÊUM�K� …œuFK� w��dH�« fOzdK� WO�«b�«  «u�_« iF� —uN� ÎU��ô ÊU� ≠
 ‰öI��ô« s� wK���« sL��« ÊU� u�Ë ¨t�UJ� s� qC�√ ÊUM�� d�b�� U��d� ÊQ� WI��«Ë rzUI�« l{u�« s� ’ö�K�
 UN�uJ�Ë wKOz«d�ù« s�_« W�u�ËQ� w��d� p�L� s� lOL��« t�dF� U� sL��« sL{ ÊU� u�Ë ¨WO�U� ¡U�œ nK� Íc�«

ÆÊUM�� ÁU�� W�—ULF��ô« UN�UL�√ wH�� ô `�UB� W��U� W�Ëb�
 dOC���« W��UML�Ë ¨ÊUM�� v�≈ UN� ÂUOI�« ÊU�Ëœ—√ V�— w�d��« fOzd�« ÍuM� …—U�“ s� Y�b� „UM� ¨Í“«u��U� ≠
 W�ö��« ÂU�√ v�≈ t� …œuFK� Ë√ WO�d��« W�U�uK� ÊUM�� ÒrC�  «u�œ rOEM�� dOC���U� UO�d�� ÊËd�UM� ÂuI� …—U�eK�
 tK�L� U�Ë ¨sOO�UM�K�  U�«c�Ë  UO�C� s� w�UL�F�« —ULF��ô« tHK� UL� Îö�U�� ¨w�UF�« »U��« WMDK�Ë  WO�UL�F�«

ÆWO�U�—ù«  U�UL��« W�U�d� W�—u� w� ÎUF� U��d�Ë UO�d� t�KF� U� w�ö� WODG�Ë W�UL� s� w�d��« „Òd���« ÂuO�«
 Ê√ sJ� ¨W�—UJ�« ‰u� ŸUI�≈ vK� ¡UI��« …e�d� ÂÒbI� r ÒNH�Ë ¨w�UO��« œU�H�« s� ·dI�« —uF� rÒNH� wFO�D�« s� ≠
 `CH� d�Q� W�—ULF��«  «u�œ ¡«—Ë ·UHD�ö� œ«bF��ô«Ë WOM�u�« ÕËd�«Ë s�u�« s� wK���« b� v�≈ d�_« qB�
 Y���Ë l�u�«Ë r�_« ÊU� ULN� t�öI��«Ë s�uK� ¡«b� WBO�— Õ«Ë—_«Ë ¡U�b�« ‰c�� l�b� w��« WOM�u�« ÕËd�« nF{

 ÆwM�u�« ‰öI��ôU� p�L��« nI� X�� WOM�u�«  öJALK� ‰uK� s�
 X�U� w��«  W�—u� l� «uH�Ë s� t�u� …œUO��«   U��ô l�— ÊuMI�� «u�U� W�ö��«Ë »«b��ô«  …U�œ W��UML�U� ≠
 »d��«  ¡UN�≈Ë  gO��«Ë  W�Ëb�«  ¡UM�  …œU�≈  WLNL�  ÂuI�  WO�UM�K�«  W�Ëb�«  l�   «b�UF�Ë  w�d�Ë  w�Ëœ  ŸUL�≈  sL{
 œu�u�«  q��  UL�  W�—UI�  ‰uI�  WIOI��«  Ê√  ÎULK�  ¨W�U�u�«  s�e�  Í—u��«  œu�u�«  ÂU�√  «uH�ËË  ÊUM��  w�  WOK�_«
 X�U� Âu� ÊU� U� vK� sOO�UM�K�« s� dO�J�« r Ò�d�� ÁbF� U�Ë Í—u��« »U���ô« q�� U� W�—UIL� Ë√ ÁbF� U�Ë Í—u��«

 ÆÊUM�� w� W�—u�
 ÆdLF��LK� ¡ô–√ ÊuF�U�Ë X�e� …œUO�Ë sL�� …œUO� ≠

 áaÓîdG Ö∏W ÜGóàf’G πHÉ≤e

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

...GQòY Éj

™w�U�L�« w�«— ÍœUN�« b�� ˝

 ÎöO���  l????�U????�√  X???M???�  f?????�√  ÆÆÆ
 …—U�� u???�Ë  Ëd???O???�  w???�  —U??�??H??�ö??�
 ÊU�b�«  s??�  t??�??�Ë“  d���  q??�—  s??�
 ¨UNO�≈  Àb���Ë  Q�dL�«  s�  b�UB�L�«
  u�  ÍËœ  oKDM�  ÆÆÆY�b��«  ¡UM�√Ë
 W�Ëe�«  √b��  r�  ÆÆÆ‰u??N??L??�«  —U�H�ô«
 ÆÆÆ«—c????� U??� ÆÆÆ«—c??????� U???�® ∫Œ«d??B??�U??�

Æ©UMOL�« ÆÆÆUMOL�«
 w�  Î U??C??�√  UN�FL�  U??N??�«–  WKL��«
 åqOz«d�≈ò X�U� sO� ¨©2006® »d�
 s�Ë ¨ Ëd???O???� w??� Î̈ «d???�???� n??B??I??�
 ¨U�œôË√ l� …bO�  Òd� d���« qH�√
 ÒqJ� X�d� ÆÆÆ—U�H�ô« Àb� sO�Ë
 ÆÆÆÍœôË«  wL�«  «—c�  U�®  ∫UN�—«u�

Æ©«—c� U�
 ÊuOFK�  “U��√  ¨ÊUM��  v�≈  “U��√  U�√
 “U��√  ¨ U??M??�??K??�Ë  q??z«b??�??K??�Ë  „U???M???�
 Õ«d��«Ë  rN�œ  «uKL�  s�c�«  »U�AK�
 «c�  ÒÊ_  ÆÆÆq????�_«  ÊuHF��  «u??C??�Ë
 w�Ë ¨…b�«Ë WIOI� w� sÒO� —U�H�ô«
 w�  Q��KL�«  w??�  X�O�  »«e????�_«  ÒÊ√
 nz«uD�«  ÒÊ√Ë  ¨—U??�b??�«Ë   uL�«  WE��
 ÆÆÆWO�UO��« …UO��« Ê«uM� w� X�O�
 WE��  Î U??F??H??�  Íb??�??�  ô  Õö??�??�«  ÒÊ√Ë
  ö�J��«  ÒÊ√Ë  ÆÆÆÕËd?????????�«  œu???F???�
 oKIK�  Ãd�L�«  w�  X�O�   UI�«u��«Ë
 w�  ÆÆÆWO�UO��«  …UO��«  t����√  Íc??�«
 o�d�Ë b???�«Ë Ãd??�??� p??�U??M??� ÊU??M??�??�
 X�B��«  w��«  ÆÆÆ©«—cF�«®  ∫u�Ë  b�«Ë
 q��  `H�  vK�  UN�U�L�  Ë√  UN��uI�√
 pK�  VK�  w�  X�U�  bI�  ÆÆÆ ËdO�  w�
 w�  ÆÆÆX???�d???�  w??�??�«  WO�UM�K�«  ÒÂ_«
 w�Ë  ¨…U�M�«  »—œ  w??�Ë  ¨WBK�L�«

ÆdO�_«Ë b�Ë_« Òq��«
 —U�H�ô«  WE��  WO�UM��  ÒÂ√  s??�  r??�
 «—c???� U????�® ∫W??K??L??�??�« Ác???N???� X???�d???�
 WO�dF�U�  U???�ËœU???�  b??I??�  ÆÆÆ©U???M???O???L???�«
 «ËœUM�  r�Ë  ¨WKOL��«  W�uM��«  WO�UM�K�«
 ¨W�eOK��ù«  Ë√  WO��dH�U�  «—cF�«  vK�
 ”dD�  s???�  w??�U??M??�??K??�«  w??�??O??�??L??�U??�
 ÁœUF�  Ê«u???D???�√  v??�??�Ë  w??�U??�??�??�??�«
 qFA� ÊU??�  sO� ÆÆÆÊ«d??�??�??�  «—Ëd???�
 r�  ¨r??�d??�  W�uI�√  s??�  »dI�U�  WFL�
 ÆÆÆjI�  …ö??B??�«  q??�_  UNKFA�  sJ�
 Î̈ U??C??�√  W??�Ëd??F??�«  »—œ d??O??M??O??�  U???L???�≈Ë
 lMB�  wJ�Ë  ÆÆÆ‰U??C??M??�«Ë  W�dFL�U�
 tO�  —ÒbB��  ô  Î̈ U??�U??J??�  r???�_«  sO�  UM�
 —ÒbB�� q� ÆÆÆ`�c�«Ë q�I�«Ë Âb�« d��
  «¡UC�Ë  d�uM��«Ë  »U�J�«  d��  tO�

ÆÆÆrKF�«Ë `�U���«
 sJ�Ë  ¨—U???�???H???�ô«  w??M??O??M??F??�  ô  U????�«
 sOJ�� sO� ¡U�M�«Ë ÆÆÆÊ«uMF�« wMOMF�
 ¨WK�dL�«  s�ËUM�  sFMB�  sN�u�b�
 «—c� U�® ∫ÊUM�� w� f�√ ÊU� Ê«uMF�«Ë
 sO� …√dL�« pK� ÒÊ√ ·d�√Ë ÆÆÆ©UMOL�«
 ¡«bM�« ÒÊ√ ·d�√ ¨WKL��« ÁcN� X�d�
 r� UN�√  ·d??�√Ë ¡«—c??F??�«  r�d� q??�Ë
 sO�O�LK� r�d� s� …U�M�« VKD� sJ�
 “Ë—bK� …U�M�« VKD� X�U� q� ¨r�b�Ë
 sO��ö�  ¨WM��«Ë  WFOAK�  ÆÆÆs�—_«Ë
 «Ë√b��«  s�c�«  ‚UAFK�  ÆÆÆsOLOIL�«Ë
 ÊU�Ë ¨ ËdO� q�— vK� V��«  UE��
 w�  X??�??O??�Ë  vD�K�  b??F??B??�  q??�d??�«
 ÆÆÆoAF�«  d�√  tO� f Ò�R� s� vD��«
 WE�� w� ÊUM�� ÆÆÆÈ—UO�K� ¨sONzU�K�
 `�B�Ë ¨UNK� …œ—Ë_« tO� b�u�� Âb�«

ÆÆÆÎ «b�«Ë UNÒ�B�
 ¨VO���«  ¨dO�J�«  ÊUM��  «Ë√d??I??�  ô
 s�  ôË  ¨©U�O�√®  W??�Ë«“  s�  ÆÆÆrOEF�«
 W�Ë«“  s�  ôË  ©Âd��  w��U�®  W??�Ë«“
 s� ÆÆÆÁË√d????�« q??� ©T??�U??A??�«  U??M??�U??�®
 w� ¡«—cF�«  r�d�  œU�  ÒÂ√  ¡UJ�  W�Ë«“
 UNMC�  w??�  X??�d??�Ë  ÆÆÆÂœ  WE��
 f�_U�  ÒÂ_«  pK�  ÆÆÆ©UMOL�«®  ∫WLKJ�
 s� ¨»dF�«   U??�«–≈  Òq� s� mK�√  X�U�
 Òq�  s�  ÆÆÆrN�b�  …eHK��«   UD��  Òq??�
 v�≈  w�K�  X??F??�Ë√Ë  ¨Âö????�ù«  ¡«—“Ë
 ÆÆÆ„UM�  XM�  u??�  ¨XOÒML�  Íc??�«  Òb??�??�«
 VK�√Ë  ¨d���«  T�U�  vK�  w??K??�√Ë
 ¨ ËdO�  v??K??�  Î U??�u??M??�  Êu??J??�  Ê√  t??M??�
 U�u��  w��«  WO�dF�«  WL�UF�«  wN�
 u�I�  Ê√  X??C??�—Ë  ÆÆÆÎ «d??O??�??�  UNOK�
 ÆÆÆUNH�  vK�  rN�KL�  q�  ¨»dF�«  vK�
 ÆÆÆ…UO��«Ë  ·d��«Ë  s�K�«  rN�LK�Ë
 Î U�NM�  W�ËdF�«  ÊuJ�  nO�  rN�LK�Ë

ÆÆÆ…UO� »—œË …bOI�Ë
 X�√Ë ¨V��« w� œÒdH�L�« ÊUM�� X�√
 rF� ÕËd???�«  »cF��� Íc??�«  ÆÆÆÊU??M??�??�
 s�u�«  u??�  ÊUM��  rF�  ÆÆÆt??O??�  l??�u??�«
 tO�  l�uK�  Íc???�«  U??O??�b??�«  w??�  b??O??�u??�«
 UO�b�«  rK�  Íc??�«  ÊUM��  X??�√Ë  ¨…Ëö??�
 …—u??�??�« U??N??L??K??�Ë ÆÆÆs???�???K???�«Ë d???�u???�«
 Íc�« ÊUM�� X�√Ë ÆÆÆ‰UCM�«Ë WIKD�«Ë
 Ê√  ÷—_«   Òd??�√  ¨WO�{ ÂÒb??�  ULK�
 Íc�«  ÆÆÆÊUM��  X�√Ë  ¨…œ—Ë  n�√  Z�M�
 ¨Âœ …d??D??�  Òq???�  l???�Ë ·e??M??�Ë wAL�
 ÆÆÆÊUM��  X??�√Ë  ÆÆÆW�U���«  n�√  oKD�
 X�U� “ËdO�Ë ÆÆÆ“ËdO� UM� Z��√ Íc�«
 X�√Ë ÆÆÆ»dF�«  U�U�� Òq� s� qL�√
 ¨Áb�Ë pL�« ÒÊ√ Î U�d� pOHJ� ÆÆÆÊUM��
 e�N� ÆÆÆ‰U�d�« lL�� vK� d�cÔ� sO�
 X�√  Êe��«  w� v�� ÆÆÆ…œ—Ë_«  rNO�
ø‚öLF�« UN�√ UM� XOI�√ «–U� ÆÆÆ‚öL�
w�œ—√ V�U�Ë w�U��*

 »é«JGôà°SG ±Gó¡à°SG ...ähô«H CÉaôe

w�uK� sO�� ˝
 ÊUM��  VK�  u�  ·bN��L�«  ÊUJL�«  ÆÊU??�  qJ�  ÒÍQ??�  q�U�  qF�  Àb��«
 Wzd�«  u�Ë  ¨W�œUB��ô«  fO�UIL�«  ÒqJ�  r�_«Ë  d��_«  ÍœUB��ô«  t�U�d�Ë
 w�UO��« »U��« Ë√ d�bB��«Ë b�—u��« ¡«u� ÎUC�√ ÊUM�� UNM� fHM�� w��«

Æl�Ë_«
 W�Ëb�« ÊUM�� wNM� Íc�« ‰Ë_« ÍdJ�F�« ·bN�« u� ÍdJ�F�« ”UOI�U�Ë
 W�b��«  Ã—U�  ÊuJ��  ©WM�  10  ≠  5®   «uM��  q�UJ�U�  UNK�Ë  U�dO�b�Ë
 n�uL�«  r�œ  v��  Ë«  åqOz«d�≈ò  WN�«uL�  w�UO��«  —«dI�«   U�U��  w�

 ÆÎUO�UO� ÎU�dJ�� ÎUOM�√ wMOD�KH�«
 b��  Æ©…œd�®  ÊUM��  ¡«dA�  ÎUOKL�  p�–  s�  …bOH��L�«  ‰Ëb�«  WF�«dL�Ë
 W�U�ML�«Ë ULN� WL�«b�« lO�D��« ‰Ëœ r� s�Ë W�bIL�« w� åqOz«d�≈åË U�dO�√
 ÒÍQ�  w�dF�«  ?  åwKOz«d�ù«ò  Ÿ«dB�«  ¡UN�S�  oKF�L�«  ÂUF�«  ŸËdAL�«  w�
 u�UOM��Ë V�«d� fOzd�« W�ƒ— o�Ë åqOz«d�≈ W�Ëœò  «œÒbN� WOHB�Ë qJ�
 Òr�√ s� …b�«Ë oK�Ë ¡UN�≈ d�� WIDML�« w� w�«d�ù« dO�Q��«Ë d�_« ‰«b���«Ë

ÆåqOz«d�≈ W�Ëœò b�bN�� WIDML�« w� ÁezU�—
  U�ôu�« WO�O�«d��« l� W�ËU��� W�dJ�� WOM�√ WOKLF� dO�H��« WOKL�
 l�UM�  nOH��®  UN�L�√Ë  2005  ÂU�  UNM�  XMK�√  w��«  WO�dO�_«  …b��L�«
 —u��®  “u�—  WOHB�  w�  d�P�Ë  qJA�  X�d��«  w��«  ‰Ëb�«  ÒÊ«  Æ©»U�—ù«
 dO�H��«  «c�  w�  W�Ò—u�L�«  ‰Ëb�«  w�  cOHM��«  Ë«  r�b�U�  ¡«u�  ©W�ËUIL�«
 ¡ôR�Ë Æ©W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�«Ë WO�dF�«  «—U�ù« W�Ëœ® UN�ÒbI� w�Ë
 WKzU� V�d�� …—b�Ë dO�� w�UO� ‰U�Ë WIDML�«Ë ÊUM�� w� v�u� b� rN�
 oO�—  fOzd�«  ‰UO��«  WOC�®  Èu���  vK�  ÊUM��  w�  ÎUI�U�  UN��b���«
 WOJO�J�  Èd�√   UOB��Ë  WOMG�  œUL�  ÃU��«  bzUI�«  ‰UO��«  ¨Íd�d��«
 W�œUF�  s�  q�UJ�U�  oA�œ  Ã«d??�ù  W�—u�  w�  UN��b���«Ë  ©W�e�—Ë
 V�d���«  s�  ÎU�U�  ±∑  Èb�  vK�  ‚«dF�«  w�  p�c�Ë  ¨åqOz«d�≈ò  WN�«u�
 ©ÆÆÆa�≈ w�UI� ¨w�UL��« ¨ÍœUB��« V�d�� ¨q�� ¨dO�H�® t�Ë_« œÒbF�L�«
 ÎUC�√  Ê«d�≈  w�  dO�J�«  V�d���«   UOKL�  p�c�Ë  ÆÒdL���  V�d���«  «c�Ë
 V�d��Ë   «dO�H�Ë  WK�K�Ë  “u�—Ë  ¡ULK�  ·«bN��«®  W�ËdF�  tKO�UH�Ë

©ÆÆÆw�UI�Ë w�UL��«Ë ÍœUB��«
 w�  …uI�«  s�ËUM�  Òq�  U�DI�√  © «—U??�ù«Ë  W�œuF��«®  ÊU��Ëb�«  ÊU�U�
 ZOK��«  «—U�≈Ë Ê«œu��«Ë Êœ—_«Ë dB�® U�œU��S� ¡«u� WO�dF�« ‰Ëb�«
 ¨åwKOz«d�ù« w�uI�« s�_«ò W�b�� UN��Òu�Ë ©ÆÆÆa�≈ UOI�d�√ ‰ËœË Èd�_«
 w�UO��« U�—«d� s�—Ë ÍœUB��ô« Èu��L�« s� ‰Ëb�« Ác� m�dH� p�c�Ë
 s� bL��Ë b�«“ s� bL��® W�œuF��«Ë  «—U�ù« W�Ëb� W�UA�«  «œUOI�« bO�

Æ©ÊULK�
 WOCI�« q�U� nA� s� WO�UM�� WOK�� WOIOI�� ÊU�� sJL�� s� ·u�
 »U��_« ÒÊ√ ô≈ ¨„UM�Ë UM� dOG� n�u� ÂÒd�O� UL�—Ë ¨”U�_« q�UH�«Ë

 ÆqOK���«Ë sOL���« W�U� w� ÊuJ�� WO�U�_« q�«uH�«Ë
  U�—UI�  Ë«  s�e���«  ¡u�  Ë«  wHO�u�«  ‰UL�ùU�  t�u��  sJL�  ô  ÀœU��«
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ثقافة وفنون10

انتهى  أنه  فهمي   المصري  كريم  الممثل  أكد 
»ديدو«  الجديد  فيلمه  مشاهد  آخر  من  مؤخراً 
وينتظر تحديد الموعد النهائي لطرحه في دور 
عمليات  من  االنتهاء  بعد  السينمائية  العرض 
وتجهيز  وال��غ��راف��ي��ك  والمكساج  المونتاج 

النسخة األخيرة للفيلم.
استغرق  العمل  أن  فهمي  كريم  وأوض��ح 
والتصوير،  والتحضير  الكتابة  بين  عامين 
خصوصاً أنه من األعمال الصعبة والتي تعتمد 
من  المئة  في   80 من  أكثر  في  الغرافيك  على 
تّم  عما  مختلف  الفيلم  أن  إلى  مشيراً  أحداثه، 

تقديمه في السابق في السينما، وأراد صناعه 
تقديم عمل مميز ومختلف عن األعمال التي تم 

تقديمها خالل السنوات الماضية في السينما.
حمدي  فهمي،  ك��ري��م  بطولة  »دي����دو«  فيلم 
بيومي  المفتي،  ه��دى  ث��روت،  محمد  الميرغني، 
فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، 
وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صالح. 
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ومغامرة 
ما  وه��و  األصبع«  »عقلة  قصة  من  ومقتبس 
كثيرة  »غرافيك«  عمليات  يحتاج  الفيلم  جعل 

أّجلت االنتهاء من تنفيذه.

واآلث���ار  والسياحة  الثقافة  وزارة  نعت 
العراقّية الكاتب عادل كاظم )1939 - 2020( 
عاماً،   81 ناهز  عمر  ع��ن  األح��د  توفي  ال��ذي 
بعدما أثرى الدراما بأعمال رسخت في وجدان 

المشاهد العراقي والعربي.
كان  ال��راح��ل  إن  بيان  في  ال���وزارة  وقالت 
في  مجتهداً  بأسلوبه،  متميزاً  درامياً  »كاتباً 
التعبير عن الواقع المحلي عبر مسيرته الفنية 
المسرح  في  قرن  نصف  ناهزت  التي  الطويلة 
والتلفزيون، محافظاً على مبادئه في االنتصار 

لقضايا اإلنسان الكبرى في حياة كريمة«.
أول أعماله،  المولود في بغداد كتب  الراحل 

»مسرحية الطحلب«، عام 1962 ليقدم بعدها 
في  بالجرأة  اتسمت  التي  األعمال  من  سلسلة 

التناول والعرض.
»الطوفان«  المسرحية  أعماله  أشهر  ومن 
و»المتنبي« و»تموز يقرع الناقوس« و»نديمكم 
أبي  و»م��ق��ام��ات  و»ال��م��وم��ي��اء«  المساء«  ه��ذا 
قّدم  كما  البغدادية«.  الفحم  و»دائ��رة  ال��ورد« 
و»ال��ذئ��ب«  »النسر«  مسلسالت  للتلفزيون 

و»عيون المدينة« و»بنت المعيدي«.
عديدة  مسرحية  مهرجانات  كّرمته  الراحل 
دورته  في  العربي«  المسرح  »مهرجان  منها 

السادسة في الشارقة عام 2014.

مهرجان القاهرة يمّدد موعد 

التقديم للملتقى ال�سينمائّي 

»الطرف الآخر للرمل«... 

ق�سيدة �سعرّية ت�سرد تاريخًا ثقافّيًا طوياًل

 »Honest Thief« عر�ض

ح�سرّيًا في ال�سرق الأو�سط!

تاأجيل مهرجان مومباي ال�سينمائّي 

ب�سبب كورونا 

»ديدو «... كوميديا مقتب�سة 

عن »عقلة الأ�سبع«

رحيل الكاتب العراقّي عادل كاظم

الدولي،  السينمائي  القاهرة  مهرجان  ق��ّرر 
تمديد موعد تقديم مشروعات األفالم، للمشاركة 
القاهرة  ملتقى  م��ن  السابعة  النسخة  ف��ي 
السينمائي، وذلك لمدة أسبوع، ليصبح الموعد 

النهائّي 11 أغسطس الحالي.
الذي  السينمائي،  القاهرة  ملتقى  ويشترط 
ُيقام ضمن فعاليات منصة أيام القاهرة لصناعة 
السينما، أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك 
الفيلم  يكون  وأن  عربية،  أص��ول  من  أو  عربًيا 
روائًيا أو وثائقًيا طوياًل في مرحلة التطوير أو ما 
بعد اإلنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق 

له العمل على فيلم واحد على األقل، سواء كان 
طوياًل أو قصيًرا، على أن يتم التقديم عبر الموقع 

الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي.
أعلن  قد  السينمائي  القاهرة  مهرجان  وكان 
في وقت سابق عن إقامة الدورة 42 في موعدها 
الكامل  االل��ت��زام  م��ع  المقبل،  الثاني  تشرين 
تقرها  التي  االحترازية  التدابير  كافة  باتخاذ 
العالمّية،  الصحة  ومنظمة  المصرّية  الدولة 
العمل  فريق  من  سواء  الجميع،  سالمة  لضمان 
والجمهور  السينما،  صناع  من  المشاركين  أو 

أيضاً.

{ محمد خالد الخضر
شعرية  قصيدة  للرمل«  اآلخ���ر  »ال��ط��رف 
مهنا  ناظم  لمؤلفها  واح��د  كتاب  في  ج��اءت 
وتحمل  بنيانه  في  طويالً  ثقافياً  تاريخاً  تسرد 
المجتمعات  وتحوالت  وتناقضات  تداعيات 
عفوي  بأسلوب  وج��اءت  والثقافية  العربية 
مبسط إال أنه ال يتخلّى عن الدالالت واإلشارات 

واالستعارات المكنية.
على  ج��اءت  الكتاب  تكون  التي  القصيدة 
من  النوع  وه��ذا  واح��دة  شعرّية  قصة  شكل 
األولى  تحّوالته  الشعر  بدأ  أن  منذ  وجد  األدب 
بمقارنات  رحلتها  بدأت  فالقصيدة  القديم،  في 

نقدية ومقاربات معنوية فيمجد الجيد ويسخر 
من الرديء سواء كان في الماضي أو الحاضر.

لبناء  وعاطفية  إنسانّية  دعوة  هو  الكتاب 
يراها  التي  ال���رؤى  وتعميم  ثقافي  مجتمع 
وإلغاء  الواقع  احترام  ضرورة  مبيناً  إيجابية 

الخرافات والوقوف بجانب الثقافة المعتدلة.
العامة  السورية  الهيئة  عن  صادر  الكتاب 
للكتاب لمؤلفه ناظم مهنا الذي يملك مجموعات 
التالل  ومملكة  العالم  حراس  ابرزها  قصصية 
ضاحكة  ص��ف��راء  وم��ن��ازل  القديمة  واألرض 
وغيرها وله أيضاً مؤلفات في األجناس األدبية 
العرب  الكتاب  ات��ح��اد  عضو  وه��و  األخ���رى، 

ورئيس تحرير مجلة المعرفة.

يزال  ال  الراهنة،  الصعبة  الظروف  رغم 
المنتج اللبناني  جمال سنان  صاحب شركة   
»Eagle Films« مصّراً على االستمرار في 
االقتصادية  العجلة  حركة  ودع��م  مواكبة 
تعاقد  وقد  واإلن��ت��اج،  التوزيع  عالَمي  في 
 Honest Thief « مؤخراً على توزيع فيلم
في  حصرياً  نيسون ،  العالمي  ليام  للنجم   «

منطقة الشرق األوسط.
ج��اه��زاً  أص��ب��ح  الفيلم  أن  ال��ى  وي��ش��ار 

في  النور  ُيبصر  أن  المتوقع  ومن  للعرض، 
2020 في صاالت  التاسع من تشرين األول 

والعربية. العالمية  السينما 
الفيلم يخرجه مارك ويليامز، ويلعب بطولته 
باتريك،   وال��ش،  روب��رت  كايت  نيسون،  ليم 
ويروي  دونوفان ،  رام��وس ،  جيفري  أنطوني 
وتغيير  التوبة  يقّرر  محترف  س��ارق  قصة 
حياته بعد قصة حّب يعيشها مع البطلة، لكنه 

يصطدم بعراقيل الماضي ومصائبه.

مومباي  م��ه��رج��ان  على  القائمون  أع��ل��ن 
ال�22  النسخة  فعاليات  تأجيل  السينمائي 
كورونا  وباء  أزمة  ضوء  في   ،2021 عام  إلى 

المستمرة في الهند.
أنوباما  المهرجان  مدير  ق��ال  جانبه،  من 
ب��ال��ب��ق��اء  ي��ت��ع��ل��ق   2020 »ع����ام  ت��ش��وب��را: 
إعطاء  ق��ررن��ا  لقد  وال��ت��واض��ع.  واالستبطان 
المهرجان  وإقامة  العام  هذا  للشفاء  األولوية 

بكامل روعته العام المقبل«.

وكان من المقرر عقد الحدث السينمائي الذي 
المتحركة   للصور  مومباي  أكاديمية  تديره 
كل  من  الثاني  تشرين  شهر  في   ،)MAMI(
عام. وسيطلق المهرجان مجموعته الرسمية من 

األفالم الهندية في وقت الحق من هذا الشهر.
مرتفعة  إص��اب��ة  م��ع��دالت  الهند  وتشهد 
 1.86 تسجيل  ت��م  حيث  ك��ورون��ا،  بفيروس 
 39 مليون حالة إصابة مؤكدة، باإلضافة إلى 

ألف حالة وفاة.
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بعد ما عانته بي��روت من��ذ يومين جراء 
القصائد  أج��مل  هنا  نع��رض  االنفج��ار 
الشعراء،  أق��الم  ف��ي  عنها  ُكتبت  التي 
للشاعر  »ب���ي���روت«  ق��ص��ي��دة  واخ��ت��رن��ا 
التى  درويش،  محمود  الكبير  الفلسطيني 

نقرأ جزءاً منها:

ُتفَّاحٌة للبحر، نرجسٌة الرخام
فى  الروح  شكُل   . بيروُت  حجرّيٌة  فراشٌة 

المرآة
َوْصُف المرأة األولى، ورائحة الغمام

َذَه���ٍب، وأندلس  َت��َع��ٍب وم��ن  ب��ي��روُت م��ن 
وشام

ريش  ف��ى  األرض  وص��اي��ا  َزَب����ٌد،  ��ٌة،  ف��ضَّ
الحمام

وبين  بينى  نجمٍة  ُد  ت��ش��رُّ سنبلة،  وف��اُة 
حبيبتى بيروُت

َلم أسمع دمى من قبُل ينطُق باسم عاشقٍة 
تنام على دمى... وتناُم...

من  االس��م،  اكتشفنا  البحر  على  َمَطٍر  ِم��ْن 
طعم الخريف وبرتقال القادمين من الجنوب، 
نا أسالُفنا نأتي إلى بيروَت كي نأتي إلى  كأنَّ

بيروَت...
من َمَطٍر َبَنْينا كوخنا، والِريُح ال تجري فال 
الصلصال،  على  مسماٌر  الريح  كأنَّ  نجري، 
القبو  ف��ى  النمل  مثل  فننام  قبونا  تحفر 

الصغير.
كأننا كنا ُنَغنِّى خلسًة :

بيروُت خيمُتنا
بيروُت َنْجمُتنا

سبايا نحن فى الزمان الرخو
أَْسلََمنا الغزاُة إلى أهالينا

انقضَّ  حتى  األرَض  ن��ع��ضُّ  ك��دن��ا  فما 
حامينا

أغانينا  فوزَّعنا  والذكرى  األع��راس  على 
على الُحّراس

ِمْن ملٍك على عرٍش
إلى ملك على نعٍش

سبايا نحن فى هذا الزمان الرخو
َلْم نعثر على َشَبٍه نهائي سوى دمنا

ولم نعثر على ما يجعُل السلطاَن شعبياً
جاَن ودّيا ولم نعثر على ما يجعل السَّ
ولم نعثر على شيء َيُدلُّ على هويتنا
سوى دمنا الذى يتسلَّق الجدران....

مرفأ بيروت
خلسًة: ُننشُد

بيروُت خيمُتنا
بيروُت َنْجمُتنا

 ونافذٌة تطلٌّ على رصاص البحِر
ٌح يسرقنا جميعاً شارٌع وُمَوشَّ

بيروُت شكل الظلِّ
أجمُل من قصيدتها وأسهُل من كالم الناس

وبأبجدياٍت  مفتوحة  بدايٍة  بألف  ُتغرينا 
جديدة:

بيروُت خيمُتنا الوحيدة
بيروُت نجمُتنا الوحيدة

هل تمدَّدنا على صفصافها لنقيس أجساداً 
بيروت  إلى  جئنا  أجسادنا  عن  البحر  محاها 

من أسمائنا األولى
وعاء  وع��ن  الجنوب  نهايات  عن  نفتُِّش 

القلِب...
سال القلُب سال...

َنِزَن الشمال  األَطالل كى  وهل تمدَّدنا على 
بقامة األغالل؟

رنى وبعثرني مال الظلِّ مال على، كسَّ
وطال الظلُّ طال....

من  ليحملنا  يسرو  ال��ذى  الشجُر  لَيْسُرَو 
األعناق

عنقوداً من القتلى بال سبِب...
وجئنا من بالٍد ال بالد لها

وجئنا من يد الفصحى ومن َتعِب....
قصر  من  تمتدُّ  التي  األرض  ه��ذه  خ��راٌب 

األمير إلى زنازننا
ومن أحالمنا األولى إلى... حطِب

ي��ا  لنص�يح  واح��داً  ج��داراً  فأعطي��نا 
بي��روُت !

من  ون��اف��ذًة  أْفقاً  ن��رى  كي  ج��داراً  أعطينا 
اللهِب

وأعطينا جداراً كى ُنعلِّق فوقه سُدوَم
التي انقسمت إلى عشرين مملكًة

لبيع النفط .... والعربي
واعطينا جداراً واحداً

لتصيح فى شبه الجزيرْة
بيروت خيمُتنا األخيرْة
بيروت نجمُتنا األخيرْة

أُُفٌق رصاصي تناثر فى األُفق
ُطُرٌق من الصدف المجوَّف... ال ُطُرْق

ومن المحيط إلى الجحيم
من الجحيم إلى الخليج

ومن اليمين إلى اليمين إلى الوسْط
شاهدُت مشنقًة بحبٍل

واحٍد
من أجل مليونى ُعُنْق !

بيروُت! من أين الطريُق إلى نوافذ ُقْرُطبْه
أنا ال أُهاجُر َمرتَّين

وال أُحبُّك مرتين
ُم حول أحالمي لكنِّي أُحوِّ

وأدعو األرض جمجمًة لروحى المتعبْه
وأُريد أن أمشي

ألمشي

ثم أسقط فى الطريق
إلى نوافذ قرطبْه

بيروُت شاهدٌة على قلبي
وأرحُل عن شوارعها وعنِّي

عالقاً بقصيدٍة ال تنتهي
وأقوُل: ناري ال تموُت...

على البنايات الحماُم
على بقاياها السالم...

أطوي المدينَة مثلما أطوي الكتاْب
من  كيٍس  مثل  الصغيرَة  األرَض  وأحمُل 

سحاْب
أصحو وأبحُث فى مالبس ُجّثتى عّني
فنضحك: نحن ما زلنا على قيد الحياِة

وسائِر الُحكَّام
هناك  سقطُت  إني  تقل  لم  للجريدة  شكراً 

سهواً...

وخطوتي  للهواء  الصغيرة  الُطُرَق  أفَتُح 
واألصدقاِء العابرين

البحر  وص��ورِة   ، الخبيث  الخبز  وتاجر 
الجديدة

شكراً لبيروت الخراب...

شكراً لبيروت الخراب...
لتصيبني  ُجّثتي  سأرمي  روحي،  رْت  تكسَّ

الغزواُت ثانيًة
وُيْسلَِمني الغزاُة إلى القصيدة...
أحمل اللغة المطيعة كالسحابِة

فوق أرصفة القراءة والكتابِة:
)إن هذا البحر يترك عندنا آذانه وعيونه(

ويعود نحو البحر بحرياً
....وأحمل أرض كنعاَن التي اختلف الغزاُة 

على مقابرها
وما اختلف الرواُة على الذي اختلف الغزاُة 

عليِه
من حجٍر ستنشأ دولُة الغيتو

اِق ومن حجٍر سننشئ دولَة الُعشَّ
أرتجُل الوداع

ع��ب��اراٍت  ف��ى  الصغيرُة  ال��م��دُن  وت��غ��رُق 
مشابهة

وينمو الجرُح فوق الرمح أو يتناوبان عليَّ
حتى ينتهي هذا النشيد....

بالقبو  ينتهي  ال  ال���ذي  اَل����َدرَج  وأه��ب��ط 
واألعراس

أصعُد مرًة أُخرى على الدرج الذي ال ينتهي 
بقصيدٍة...

أهذي قليالً كي يكون الصحُو والجالُّد...
أيها  ألصرخ  َعذَّْبني  الميالُد  أيها  أص��رُخ: 

الميالُد...
مْن أجل التداعي أمتطي درب الشآم

لعلَّ لي رؤيا
وأخجُل من صدى األجراس وهو يجيئنى 

صَدأَ
وأَصرُخ فى أثينا: كيف تنهارين فينا؟

ُثمَّ أهمُس في خيام البدو:
والعروُق مليئٌة  وجهي ليس حنطيَّا تماماً 

بالقمح...
أَسأل آخر اإلسالم :

هل فى البدء كان النفُط
أم فى البدء كان السخط؟

أهذي، ُربَّما أبدو غريباً عن بني قومي
فقد يفرنقُع الشعراُء عن لغتي قليالً

فها من الماضي ومنهم... كي أُنظِّ
رغبة  إال  ال��ك��ل��م��ات  م��ن  ج���دوى  أج���د  ل��م 

الكلمات
في تغيير صاحبها..

»بيروت«... ق�سيدة لمحمود دروي�ض
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)تصوير عباس سلمان(

بيروت تلملم جراحها...
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�ضالة اإلى �ضحايا بيروت الحزينة

{ يكتبها الياس عّشي

كلُّ األمواِج خلعت، يا بيروُت،
عباءاِتها القرمزيْة

صارت أقلَّ ارتفاعاً
وأقّل زرقًة

وأكثَر كآبة …

تحّول البحر، يا سيّدتي، إلى قرصاْن
يستبيح النجوَم

والعيوْن
ويرصُد الصغاْر

ويقطُع األثداْء …
تحّول البحر يا سيدتي

إلى قرصاْن

كلُّ غيمة تحّولت إلى دخاْن،
فالغيوُم التي يبتكرها البحُر،

ويحضنُها الجبْل،
وتركُع لها الحقوْل،

ال تمكنُها المحافظُة على جاللها
عندما يصير الموُت قناصاً

ال يقتل سوى األبرياْء.

درد�صة �صباحية

أعلن علماء روس عن توصلهم إلى طريقة جديدة لعالج 
فيروس كورونا من خالل تقنيات الضوء.

في  الماجستير  طالب  قام  فقد  سبوتنيك  لوكالة  ووفقا 
)ميفي(  الروسية  النووية  للبحوث  الوطنية  الجامعة 
لألمراض  اآلمــن  للعالج  دي(  اي  )ال  تركيب  بإنشاء 

الخطيرة بما في ذلك فيروس كورونا.
التركيب  هذا  أن  للجامعة  الصحافية  الخدمة  وذكرت 
الهندسية  الفيزياء  معهد  في  العليا  الــدراســات  لطالب 
للطب الحيوّي التابع للجامعة يعتمد على تطبيق الطريقة 
في  بالضوء  التشعيع  خالل  من  الضوئية  الديناميكية 

النطاق األحمر من طيف أسطح الجسم الكبيرة.
والتقنيات  والنانو  الجزئّي  الليزر  قسم  رئيس  وقــال 
أحــدث  مــن  واحــد  ــذا  ه إن  لوشينوف  فيكتور  الحيوية 

يتم  حيث  الضوئّية،  المحسنات  تستخدم  التي  العالجات 
وتحت  الفيروسات  وتلتقطها  المريض  جسم  في  حقنها 
تعمل  كما  الفيروسات  على  بالقضاء  تقوم  اإلشعاع  تأثير 
المناعية  الخاليا  تعطيل  على  الضوئية  المحسنات 
رد  تجنب  وبالتالي  السيتوكين،  عاصفة  عن  المسؤولة 
إن  إلى  مشيراً  الجسم،  في  المناعة  لجهاز  المميت  الفعل 
من  عددا  وأقل  عالية  كفاءة  الضوئية  الديناميكية  للتقنية 

اآلثار الجانبية.
تلقوا  كورونا  بفيروس  مريضاً   40 من  أكثر  أن  وكشف 
التشعيع وأظهروا زيادة في  الفور بعد  عالجاً جديداً على 
تشبع األكسجين في الدم واختفى األلم في الرئتين وعادت 
المجموعة  هذه  في  التعافي  تّم  حيث  لديهم،  الشم  حاسة 

بشكل أسرع بكثير من أولئك الذين لم يتلقوا إشعاعاً.

من جهى ثانية، ابتكر علماء جامعة تومسك 
جديدة  تقنية  الروسية  التكنولوجية  للعلوم 
عالج  تجعل  صناعية  دموية  أوعية  إلنتاج 

الجلطات الحادة أكثر سهولة.
ــة نــوفــوســتــي لــألنــبــاء عن  ــال ونــقــلــت وك
مختبر  فــي  الــبــاحــث  بولباسوف  يفغيني 
»تكمن  قوله:  الهجينة(  البالزمية  )النظم 
طبقتها  أن  في  األوعية  لهذه  الرئيسية  الميزة 
تتجذر  لذلك  بالماء  تبليلها  يمكن  الخارجية 
تبلل  ال  الداخلية  طبقتها  حين  في  الجسم  في 

ما يضمن تدفق الدم بصورة مثالية«.

بأنه  سينس  سورفيس  ابيلد  مجلة  وتفيد 
ابتكروها  التي  الطريقة  تعتبر  للباحثين  وفقاً 
الوقت  وفي  نظائرها  من  وجــودة  كفاءة  أكثر 

نفسه تكاد تكون أرخص منها بمرتين.
تفيردوخليبوف  سيرغي  قــال  جهته  من 
خاصيتان  »لطريقتنا  الــمــخــتــبــر:  رئــيــس 
جسم  أنسجة  مع  جيد  التحام  هما  رئيسيتان 
المريض وجودة عالية«، مشيراً إلى أن ما يميز 
التكنولوجيا الوطنية الروسية هي أنها أرخص 
بنسبة 90 بالمئة من الطرق المستخدمة حاليا 

في إنتاج األوعية الدموية الصناعية.

..واأوعية دموية تجعل عالج الجلطات اأكثر �سهولةاكت�سافان رو�سيان: طريقة جديدة لعالج كورونا

رعاية الأ�سجار المثمرة على محور 

عيتنيت – م�سغرة..

)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 �ســد 

الوبـــــــــاء

الحزب  فــي  االجتماعية  والـــشـــؤون  العمل  عــمــدة  دعـــت 
ضّد  »معاً  حملة  دعــم  إلــى  االجتماعي  القومي  الــســوري 
الوباء» التي أطلقتها مع عدد من المؤسسات االجتماعية 
واإلنسانية والشبابية، وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين 

ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.
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{ ميس العاني
عند  واآلداب  الموسيقا  إله  أبولو  تمثال  ُيعتبر 
مدينة  شرق  أسرية  معبد  في  المكتشف  اليونان 
السلمية من أهم التماثيل التي وجدت في الشرق 

لهذا اإلله اليوناني.
دمشق  متحف  في  حالياً  الموجود  التمثال 
ووسيم  رشيق  شــاب  هيئة  على  صــور  الوطني 
معبد  في  نقبت  ألمانّية  بعثة  عليه  عثرت  كانت 
أسرية عامي 1991 و1992 حيث وجدت بجانب 

التمثال قيثارة محطمة.
كيوان  خالد  الدكتور  األثري  الباحث  ويوضح 
 53 ارتفاعه  ويبلغ  البرونز  من  صنع  التمثال  أن 
خزائن  إحدى  في  وعرضه  تنظيفه  وتّم  سنتيمتراً 

أيضاً  يعتبر  أبولو  أن  إلى  مشيراً  دمشق،  متحف 
إلهاً للنبوءة ما يفسر تكريس معبد أسرية للتنبؤات ويعادله في سورية القديمة اإلله 
يوناني  تأثير  فيه  القيصري  العصر  من  رومانياً  طابعاً  التمثال  ويأخذ  التدمري.  نبو 

وهيلنستي، ولكن ينقصه في الرأس إكليل الغار.
وجود هذا التمثال في أسرية يدّل على أهمية هذا الموقع وما كان يمثله من الناحية 
الدينية ويرجح أيضاً بأن المعبد بني قبل العصر الروماني، ولكن بعد هيمنة الرومان 

على المنطقة كّرسوه كمعبد لهم.
وجاء التمثال على الشكل التقليدي المعتاد له أي بوضعية الوقوف ملتفتاً إلى إحدى 
الخوذة  يشبه  بما  رأسه  ويغطي  قليالً  اليمين  نحو  النموذج  بهذا  يلتفت  حيث  الجهات 
الطوالنية كما يالحظ أنه رّكز بصره إلى األفق البعيد ماّداً يده اليمنى باسطاً كفه وكأنه 
على  اليسرى  ساقه  وقّدم  اليسرى  يده  أسبل  بينما  ما  شيئاً  يعطي  أو  شيء  إلى  يشير 

اليمنى.
ويمكننا مقارنة تمثال أسرية بتمثال آخر لإلله أبولو يعود إلى حوالي 350 - 023 
ق.م محفوظ في متحف الفاتيكان وهو يظهر بحركات تمثال أسرية نفسها تقريباً إال أنه 
صنع من الحجر الرخامي وجسده يتجه إلى األمام بوضعية الوقوف أيضاً ملتفتاً برأسه 

إلى الجهة اليسرى، وربما يعود هذا التمثال إلى تاريخ تمثال أسرية نفسه.
يشار إلى أن معبد أسرية يعود تاريخ بنائه للقرن األول قبل الميالد وفيه إضافات 
حكم  الذي  كركال  السورّي  اإلمبراطور  زمن  الميالدي  الثالث  القرن  ألوائل  ترجع  جديدة 

روما بين عامي 211 و217 ميالدية.

تمثال اأبولو في معبد اأ�سرية.. 

اأيقونة �سورّية فريدة
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