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لقد اضطررنا إلى النظر إلى أجزاء
من وطننا ُتسلخ عنه و ُتض ّم إلى
أوطان أمم غريبة ،ألننا فاقدون
نظامنا الحربي وق ّوتنا الحربية.
سعاده
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الفرن�سي في ال�ضاحية ...و�إبراهيم على الخط
الرئي�س المك ّلف اليوم في بعبدا ...وال�سفير
ّ

ماذا �سيختار �أديب بين دعوات الحريري لالعتذار وال�سنيورة لالعتكاف وماكرون للتر ّيث؟
الثنائي :متم�سكون بالماليّة وبت�سمية وزرائنا ...والمداورة ُد َّ�ست من خارج المبادرة الفرن�سيّة
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
وقع الرئيس المكلف مصطفى أديب في شباك الخيارات الصعبة،
بعدما نقلت اوساط مقربة منه عدم رغبته في الخروج عن موقف
قيادات طائفته الذي يتمثل برؤساء الحكومات السابقين ،وبالتوازي
رئيسي
يقينه باستحالة النجاح في مهمته من دون مشاركة مك ّون
ّ
سياسي وطائفي ،يمثله ثنائي حركة أمل وحزب الله ،وهو يدرك
أهمية الدعم ال��ذي تقدّمه المبادرة الفرنسية لحكومته الموعودة
والحاجة للحفاظ على التحرك ضمن ضوابط هذه المبادرة ،وإذا
كان الجمع بين هذه المنطلقات يظهر صعبا ً الى حد االستحالة،
فإن المأزق األصعب يبدو بالنسبة ألديب في كيفية التص ّرف تجاه
هذا االنسداد .فالفرنسيون الذين حددوا مهلة الخمسة عشر يوما ً
يشجعونه على منح المزيد من الوقت وبذل المزيد من المساعي،
خصوصا ً أنهم ليسوا متأكدين من صواب التمسك بالمداورة ،وال
بدقة ما قيل لهم عن ع��دم وج��ود اتفاق في الطائف على التوقيع
الثالث ،بعدما سمع سفيرهم من الرئيس السابق لمجلس النواب
حسين الحسيني ما يدعم مطالبة الثنائي ،وبالمقابل فإن الرئيس
السابق للحكومة ف��ؤاد السنيورة يضغط على الرئيس المكلف
لالعتكاف بدالً من االعتذار ،تفاديا ً لفتح الباب الستشارات نيابية
جديدة تتيح تسمية مرشح متشدّد من فريق الثامن من آذار تتجه

نحو سياسات راديكالية على المستويات المختلفة الخارجية
والداخلية ،وربما القضائيّة ،ولترك الباب مفتوحا ً على فرص
الضغط على رئيس الجمهورية خارجيا ً لتوقيع مرسوم تشكيل
الحكومة ،لتذهب الى مجلس النواب ،ولو كان نيل الثقة صعبا ً او
مستحيالً ،فالحكومة تتح ّول على أقل تقدير الى حكومة تصريف
أعمال ،تخلف حكومة الرئيس حسان دياب ،بينما ضغط الرئيس
السابق للحكومة سعد الحريري فيذهب باتجاه الدعوة لالعتذار،
أمالً بفتح باب مشاورات سياسية داخلية وخارجية تتيح له العودة
إلى رئاسة الحكومة ،وفق نسخة منقحة من المبادرة الفرنسية
عنوانها حكومة وح��دة وطنية ،ت�ك��ون متاحة فيها تلبية مطلب
الثنائي في ظل رئاسته للحكومة ،ويمكن خالل المباحثات تذليل
عقدة العالقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
بالمقابل بات ثابتا ً أن رئيس الجمهورية إذا تلقى من الرئيس
ال�م�ك�ل��ف تشكيلة م�ق�ت��رح��ة للحكومة ال �ج��دي��دة ف�س�ي��أخ��ذ وقته
لدراستها ،ولن يقبل عرض التوقيع او اعتذار الرئيس المكلف،
راف �ض �ا ً أي محاولة لتكريس ع��رف ج��دي��د يهمش م��وق��ع رئيس
الجمهورية كشريك كامل في تشكيل الحكومة ،والثابت أن حكومة
يعرف رئيس الجمهورية انها تفتقد ش��رط الميثاقية بمقاطعة
مكون سياسي وطائفي رئيسي لها ،لن تنال توقيعه بعد الدرس؛

فوشيه سمع من الموسوي الموقف النهائي للثنائي من الحكومة

(التتمة ص)8

ع�شية توقيع اتفاقات البيت الأبي�ض ،م�س�ؤولون �صهاينة ينفون التراجع عن خطة ال�ضم

عندما تق ّيد �سيادة وطن
بفترة زمنية �إلزامية!
د .عدنان منصور*
حينما ي�ح�دّد رئيس دول��ة أجنبية فترة زمنية إلزامية
للطبقة السياسية الفاشلة ،لتشكيل حكومة ،لكم يشعر
المواطن اللبناني الشريف ،الحريص على كرامته وكرامة
بلده ،بمرارة داخلية في نفسه ،وهو يتساءل عما إذا كان
بلده ذا سيادة ومستقالً فعالً ،أم انّ زعماءه ما زالوا قصراً،
ويحنون الى االنتداب ،وال يريدون ان ترفع اليد عنه .زعماء
في بلدهم ،وتالميذ يمثلون أمام العراب القادم من الخارج،
وبعد ذلك يريدون ان يحكموا البالد بتوجيهاته ،وأوامره،
وإرشاداته ،وتوصياته ،وكأنّ عقارب ساعة الوطن عادت
الى الوراء مائة عام.
أي حكومة خ�لاص يريدها اللبناني؟! أه��ي الحكومة
ّ
المعلبة ،المغلفة ،المج ّهزة مسبقا ً م��ن ال��ذي��ن يعتبرون
أنفسهم أنهم يمونون على لبنان ،ويمسكون ويفركون
ب��أذن البعض من الطاقم السياسي ،الذين ت�ع� ّودوا على
اإلذعان لألمر والطاعة ،دون ان يعرفوا انّ البعض اآلخر
ليس على استعداد للتفريط بالحقوق الوطنية ولو بحدّه
األدنى.
إذا ك��ان ال �ع��راب ال��وص��ي ،ي �ل � ّوح بالتهويل والتهديد،
والعقوبات ،لتركيع ك ّل من يرفض اإلم�لاءات واألوام��ر،
لجهة تأليف حكومة بأسماء تفرض فرضاً ،فإنّ دروس
الماضي كفيلة لإلجابة على ه��ذا النوع من الممارسات،
والتهديدات ،والعقوبات .زمن لوي ال��زراع ولّى ،وعصر

(التتمة ص)9

النظام العربي يتخفف
الحمل الفل�سطيني
من ِ
سعادة مصطفى أرشيد*
ال ي��زال النظام العربي على الرغم من ضعفه وهوانه،
أق��وى م��ن ال�ح��ال��ة الفلسطينية ،ال�ت��ي ت��آك��ل االه�ت�م��ام بها
والعمل من
أجلها م��ن ال�ق��ري��ب وال�غ��ري��ب وم��ن أصحابها على ح ّد
سواء ،وها قد أخذ النظام العربي بالتخفف من أحمالها بعد
أن أسهم طوال عقود في صناعة قيادة فلسطينية متماهية
م��ع ش�ك��ل وأداء ال �ق �ي��ادات ال�ع��رب�ي��ة ،فأصبحت القيادة
الفلسطينية ج��زءا ً منه وعلى شاكلته ،فأداؤها ومنهجها
قائمان على رفض الشراكة السياسية إال موسمياً ،وترهّلت
مؤسساتها الحاكمة ثم المعارضة ،وتف ّردت بالقرار دون
ّ
االحتكام لبرلمان أو قانون.
لم يكن سرا ً أنّ دوالً عربية وخاصة خليجية ستلتحق
ب��رك��ب اإلم� ��ارات ،تطبيعا ً وإذع��ان��ا ً لغير إرادة شعوبها
وبالض ّد من مصالحها ومن أمنها القومي ،هذا وإنْ كانت
البحرين ثاني دول��ة تطبّع ،ف��إنّ دوالً أخ��رى تسير على
ذات الطريق ،ولن ينقضي هذا العام األسود ،إال باختراق
«إس��رائ �ي �ل��ي» واس ��ع ع�ل��ى ال�ص�ع��د األم�ن�ي��ة واالقتصادية
والدبلوماسية على المستوى العربي ،وتغ ّول غير مسبوق
في الضفة الغربية سيأخذ أبعادا ً وأشكاالً تفوق ما سبق أن
عانيناه ،وما عرفناه لؤما ً وقسوة ،ذلك أنّ النظام العربي
قد تخلى لـ «إسرائيل» عن حق التدخل بالشأن الفلسطيني،
وأكثر من ذلك انه تخلى عن المضمون الذي كان يرى أن
(التتمة ص)9

عريقات :البحرين والإمارات ّ
وقعتا على �صفقة القرن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،إن ما
حدث في البيت األبيض هو توقيع اإلمارات
والبحرين على خريطة ت��رام��ب الخاصة
بصفقة القرن.
وأض���اف عريقات ف��ي حديث لتلفزيون
فلسطين ،أن خريطة صفقة القرن تشمل
ض��م  33%م��ن الضفة الغربية بما فيها
شواطئ فلسطين على البحر الميت وضم
المستوطنات وضم القدس الشرقية المحتلة،
وعبر عن خشيته أن تكون دولتا البحرين
واإلمارات قد وافقتا أن يكون المسجد األقصى
تحت السيادة الصهيونية.
وقال :إن وزير خارجية اإلمارات ذكر أمرين
األول وقف ضم األرض الفلسطينية ،ولكن
نتنياهو رد عليه في كلمته أن السالم يتحقق
وفق رؤي��ة صفقة القرن ،والثاني أن الحل
يقوم على مسار دول��ة فلسطين ،دون ذكر
حقوق دولة فلسطين ،معقبا ً عريقات على
ذلك بالقول :إن أي أحد يتحدث عن دولتين
دون ح��دود  1967ودون ذك��ر ال��ق��دس هو
يتحدث عن الدولة الفلسطينية التي وردت
مقوماتها في صفقة القرن.
وأوضح عريقات أن صهر ترامب ومبعوثه
جاريد كوشنر ال يمكن أن يسمح بكلمة دولة
فلسطينية على حدود  ،1967وما جرى اليوم
هو توقيع اتفاق اعتراف بدولة االحتالل.
إلى ذلك ،بعد التوقيع على اتفاقات العار

والتطبيع بين الكيان الصهيوني واإلمارات
والبحرين الثالثاء ،سارع مسؤولون صهاينة
للتأكيد ،أن تل أبيب لم تتخل عن خطة الضم
ألراض فلسطينية وإنما أرجأتها.
فقد ق��ال سفير االح��ت�لال ل��دى واشنطن
ومندوبها الدائم في األم��م المتحدة ،غلعاد
اردان ،في حديث إذاع��ي صباح أم��س إنه
تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
وإن مخطط ال��ض��م ل��م ي��ح��ذف م��ن ج��دول
األعمال الصهيونية ،وستت ّم مناقشة األمر

بعد انتخابات الرئاسة األميركية الوشيكة.
من جهته ،تطرق رئيس الكنيست ياريف
ليفين ،في تصريحات له أم��س ،إل��ى خطة
الض ّم الصهيونية على ضوء توقيع اتفاقيتي
التسوية ،وقال« :ما من أي تنازل عن خطة
الض ّم .لكن الدولة لم تقم مرة واحدة ،وعملية
الضم لن تتم في يوم واحد ،سنبلغ ذلك».
ي��ذك��ر أن م��وض��وع ال��ض��م ل��م ي��رد ذك��ره
في نص المعاهدة بين الكيان الصهيوني
واإلمارات.

�سع ّيد� :أ�سراب من الجراد تعبث
بالدولة التون�س ّية و�أمالكها

ّ
يتحدث من «مي�سان» عن جريمة
الكاظمي
ترتكب بحق العراقيين منذ 2008

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن «أسرابا ً من الجراد» تعبث بالدولة
التونسية وبأمالك شعبها ،مؤكدا ً ضرورة مواجهة الفاسدين واللصوص بال
تسامح ومهما كانت مواقعهم.
وقال سعيّد لدى لقائه وزيرة أمالك الدولة ليلى جفال« :هناك أسراب من
الجراد تعبث بالدولة التونسية وتعبث بأمالك الشعب التونسي» ،مشيرا ً
إلى أن من سيحاول عرقلة عمل فريق الوزيرة «سيتحمل مسؤوليته وسيتم
فضحه» .وأضاف« :أمالك الشعب التونسي تم العبث بها منذ ستينيات القرن
الماضي ،والمؤسسات التي وضعت لمقاومة الفساد في تونس صارت بدورها
مصدرا ً للفساد ..وال يمكن مقاومة الفساد جديا ً إال إذا كان المسؤول مسؤوال أمام
المواطن ،أما إذا كان المسؤول مسؤوال أمام الجهة التي عيّنته فال يمكن وضع
حد لهذه الظاهرة».
وتابع بالقول« :إمكانيات تونس كبيرة وثرواتها كبيرة ،ولكن عدد اللصوص
كبير كذلك ،وكلما ازداد عدد النصوص تضاعف عدد اللصوص في البالد».
وأعلن سعيّد االثنين الماضي قراره تشكيل لجنة لدى رئاسة الجمهورية
لمتابعة ملف األموال المنهوبة خالل عهد الرئيس السابق زين العابدين بن
علي ،والتي تقدر بمليارات الدوالرات.
وكان الرئيس التونسي جدد إصراره على مكافحة الفساد في كل المجاالت
و»عدم التسامح مع أي كان» ،وذلك خالل لقائه الجمعة الماضي مع هشام
المشيشي رئيس الحكومة.

رأى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،أمس ،أن «سوء التخطيط»
أربك العديد من المشاريع في المحافظات ،وفيما أبدى امتعاضه إزاء وجود
مشاريع «متلكئة منذ  ،»2008اعتبر ذلك «جريمة» ترتكب بحق العراقيين.
وقال الكاظمي خالل لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في
المحافظة ،بحسب بيان لمكتبه ،إن «ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود
االستثنائية لتقديم الخدمات ألهلها ،فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير
للعراق» ،مضيفا ً «نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة ،وأكثر
الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية ،وعشائرنا األصيلة لن
تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط األمن واالستقرار».
وأش��ار الكاظمي إلى أن «س��وء التخطيط أرب��ك العديد من المشاريع في
المحافظات وجعلها متلكئة ،ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص
ماسة لوضع
واستثنائي لتذليل كل العقبات» ،الفتا ً إل��ى أن «الحاجة
ّ
استراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية،
وبتكاليف أقل».
وتابع أنه «من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام  2008وإلى
اليوم ،وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات».
وكان الكاظمي ،وصف المخدرات بأنها «آفة تهدد األجيال الشابة» ،وفيما
أكد أن حكومته لن تقف «مكتوفة األيدي» أمام الجهات التي تتاجر بها ،توعّ دها
بالمالحقةالقانونية.

نقاط على الحروف
الحريري يُ�سقط ماكرون و�أديب
ناصر قنديل
 ث ّمة إش��ارت��ان الفتتان في المشهد الحكومي لمتكونا ج��زءا ً من المبادرة الفرنسية ،وصارتا عنوانا ً
يفسرهما سوى موقف الرئيس
للمسار الحكومي ،وال ّ
السابق للحكومة سعد الحريري ،األول��ى استحضار
ن��ادي رؤس��اء حكومات سابقين ،ل��م يطلب أح��د منه
تسمية مرشح لرئاسة الحكومة لتتبناه الكتل النيابية،
وم��ن خلفها ال �م �ب��ادرة ال�ف��رن�س�ي��ة .ف��ال�ك��ل ت �ح �دّث عن
مطالبة الرئيس الحريري بتسمية من يمثله او يتبنى
ترشيحه ،مع ترك هوامش تفضيلية للكتل عبر الئحة
مختصرة من ثالثة مرشحين ،بعدما تع ّذر حصوله
على تسمية مسيحية وازن��ة تحقق ميثاقية تسميته
شخصيا ً كرئيس مكلف ،رغم الجهود المضنية التي
ب��ذل�ه��ا رئ �ي��س مجلس ال �ن��وب نبيه ب��ري م��دع��وم �ا ً من
حزب الله إلقناع التيار الوطني الحر بالموافقة على
تسمية الحريري ،ولكن الحريري هو الذي قام بتجيير
ه��ذا الطلب ال��ى حساب جديد فتحه هو باسم رؤساء
ح�ك��وم��ات سابقين وح��ول�ه��م ال��ى مؤسسة مرجعية،
فلماذا فعل ذلك؟
 ال�ث��ان�ي��ة إس �ق��اط م �ش��روع ال� �م ��داورة م��ن خ��ارجال �م �ب��ادرة الفرنسية ال�ت��ي أطلقها ال��رئ�ي��س الفرنسي
امانويل ماكرون ولخصها بالنقاط التسع التي تالها
ووزعها على حضور لقاء قصر الصنوبر ،بعد تسمية
الرئيس المكلف مصطفى أدي��ب لتهبط ال �م��داورة من
ال�م�ج�ه��ول ،وت �ت �ح � ّول ال��ى م�ص��در ل�لأزم��ة الحكومية
الراهنة ،ولم يعد خافيا ً أن الحريري هو األب الشرعي
لنظرية طرحها الرئيس ف��ؤاد السنيورة لوضع اليد
على وزارت ��ي ال�م��ال والطاقة تحت ع�ن��وان المداورة،
انطالقا ً من إدراك أن العقوبات على وزير المال السابق
المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب ،جاءت تتمة
لنظرية المداورة أي تجريد ثنائي أمل وحزب الله من
وزارة ال �م��ال للضغط السياسي إلض �ع��اف الثنائي،
لكن ال�ح��ري��ري ل��ه ح�س��اب��ات ال ب��د م��ن معرفتها لفهم
استحضاره لنادي رؤساء الحكومات ،ولتبني نظرية
السنيورة بالمداورة ،والتغريد لها كهدف وطني كبير
وج �ل �ي��ل ،رغ��م ح�ص��ره��ا ف��ي وزارة ال �م��ال ،وتجاهل
نص المادة  95الذي لم يتناول ال تخصيص وال عدم
تخصيص وزارة ب�ط��ائ�ف��ة خ�لاف �ا ً ل �ك�لام الحريري،
واكتفت بطلب تمثيل ع��ادل للطوائف ف��ي الحكومة،
س ّمي
والتمثيل العادل هو منطلق الثنائي للتمسك بما ُ
بالتوقيع الثالث ،بينما نصت المادة  95صراحة على
ما يدعو للتمسك بالمداورة في وظائف الفئة األولى
برفضها تخصيص طائفة بوظيفة ،بينما القائم منذ
الطائف هو العكس ،خصوصا ً في المراكز العليا في
ال��دول��ة من قائد الجيش وحاكم المصرف ال��ى مدراء
األمن الداخلي واألمن العام ومجلس اإلنماء واإلعمار
والهيئة العليا لإلغاثة وسواها من مراكز ال يك ّرسها
نص وال عرف ،ولم يتحدّث أحد عن مداورة فيها.
 الحريري يعرف هشاشة تمثيل رؤساء الحكوماتال��ذي��ن منحهم ال�ش��راك��ة ف��ي إدارة الملف الحكومي،
كما يعرف هشاشة المستند ال��دس�ت��وري والميثاقي
والسياسي إلثارة المداورة لسحب وزارة المال من يد
الثنائي كشرط لوالدة الحكومة من جهة ،كما يعرف ما
يمكن أن ينتج عن شراكة رؤساء الحكومات في المسار
ال�ح�ك��وم��ي م��ن تسمية ال��رئ�ي��س المكلف ال��ى شروط
(التتمة ص)8
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الوطن � /سيا�سة

ق�ض ّية فل�سطين
�سور ّية ولبنان ّية �أي�ضا!ً
} د .وفيق إبراهيم
ه ��ذا ال ي �ن��زع ع��ن قضية فلسطين ع��روب�ت�ه��ا وبعديها
المسيحي واإلسالمي وبالتالي العالمي.
وال �م��راد هنا أن مصر واالردن والسلطة الفلسطينية
اوالً واإلمارات والبحرين ثانيا ً بانتظار موجات جديدة من
المطبّعين بقيادة سعودية تستلهم أوامر أميركية .كل هؤالء
يسيئون لفلسطين ،مجتاحين حقوقا ً لبنانية وسورية
إضافيّة يحتلها العدو اإلسرائيلي برعاية أميركية.
ل�ل�إش��ارة ف ��إن ح ��رب  1967أدت ال ��ى اق �ت �ط��اع سيناء
المصرية وال�ج��والن ال�س��وري وم��زارع شبعا وكفرشوبا
وقرية الغجر وقسم من الشريط الحدودي البري والبحري
الذي يفصل لبنان عن فلسطين المحتلة.
واذا ك��ان اس�ت�س�لام ال��رئ�ي��س ال�م�ص��ري ال�س��اب��ق أنور
ال�س��ادات لـ»اسرائيل» أع��اد سيناء ال��ى مصر إنما من دون
سيادة حقيقية ألن «اسرائيل» ال تزال تمتلك حتى اآلن حق
االعتراض على اي قوة أمنية مصرية تريد الدخول الى عمق
سيناء ،كما انها ظلت تستثمر في غاز هذه الصحراء حتى
العقد األخير.
بالمقابل نال الكيان المحتل انسحاب مصر من النظام
العربي واع�ت��راف��ه بحدودها م��ن دون اي اش��ارة ف��ي نص
اراض سورية ولبنانية محتلة.
االعتراف المتبادل على
ٍ
اليوم يكرر اإلماراتيون والبحرانيون الجريمة نفسها
ف�ي�ع�ت��رف��ون ب �ـ«إس��رائ �ي��ل» م��ع ه�ت��اف��ات شفهية ح��ول حق
الفلسطينيين بدولة ضمن اراض��ي الـ  1967مع تعديالت
يتفق عليها طرفا المعاهدة.
ماذا يعني هذا الكالم؟ إنه إقرار إماراتي بحراني مصري
أردن ��ي وم��ن السلطة الفلسطينية اي�ض�ا ً ان فلسطين هي
غزة والضفة القابلة للتعديل حسب انتشار المستوطنات
اإلسرائيلية عليها.
إن هذه االتفاقات التطبيعية الخمسة المتدرجة منذ 1979
وحتى  2020باعت فلسطين بشكل واضح بذرائع البحث
عن سالم مفترض يتبين بالتدقيق في شروطه أنه استسالم
كامل وإنهاء لقضية فلسطين بشعر عربي ركيك.
لكن هذا األمر ليس إال ج��زءا ً من غدر األشقاء السابقين
المفترضين الذين اصبحوا اكثر ُسما ً من األعداء.
فهؤالء باعوا أيضا ً األراضي السورية واللبنانية المحتلة،
فاتحين ثرواتهم لالستثمار االسرائيلي ومشرعين الباب
لحركة تطبيع قد تشمل ُعمان وقطر والسعودية واليمن
الجنوبي ال��ذي يترأسه منصور عبد ربه ه��ادي المقيم في
قصور آل سعود ف��ي ال��ري��اض وه��و شبه مقعد ،م��ن دون
نسيان ال �س��ودان ال��ذي ي��ري��د م�س��اع��دات مالية م��ع سحب
اسمه من دوائر العقوبات الدولية واألميركية ليدخل في هذا
التطبيع ،اضافة الى جيبوتي وجزر القمر.
لكن التدقيق في هذا العدد الذاهب الى التطبيع يستدعي
التفتيش عن دورها في قضية فلسطين ومدى دعمها لها.
فيتبين على الفور ان قضية فلسطين تح ّولت منذ االتفاق
الذي وقعه القائد الفلسطيني السابق والراحل ياسر عرفات
م��ع االس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن ف��ي اوس �ل��و  ،1993اص�ب�ح��ت قضية
فلسطينيي الضفة الفلسطينية وغ��زة وس��وري��ة وحزب
الله اللبناني بدعم عراقي مقبول وإي��ران��ي مفتوح بالمال
والسالح والتدريب واإليواء واإلعالم.
ه��ذه ه��ي المساحات ال�ت��ي ال ت��زال تتحرك فيها قضية
فلسطين م�ن��ذ ث�لاث��ة ع �ق��ود األق���ل وس ��ط ج �م��ود خليجي
والم �ب��االة مصرية – أردن�ي��ة وال��ى ح��دود تجميد اي دور
فلسطيني حتى اإلعالمي منه في اراضيها.
ب �م��ا ي�ك�ش��ف ان ت �ح��ال �ف �ا ً م �ص��ري �ا ً اردن� �ي� �ا ً م��ع السلطة
الفلسطينية بتأثير خليجي وبرعاية اميركية ،ك��ان دائما ً
يميل الى انهاء القضية الفلسطينية عبر أي حل ولو كان في
غزة بمفردها.
وأسباب هذا التحول الذي نقل الخليج ومصر من التأييد
الخطابي للفسلطينيين الى مرحلة استعدائهم ،هو التراجع
األميركي في الشرق االوسط الذي يهدد االحادية القطبية
االميركية.
فجرى االتفاق على إنهاء القضية الفلسطينية بسحب
مداها العربي القومي وإيقاف المساعدات الخليجية وتلك
ال��واردة ب��اإلك��راه من جامعة ال��دول العربية لصاحبها أبو
الغيظ وشركاه األونروا واليونيسكو.
بما ي��ؤدي ال��ى تشكيل حلف عربي – اسرائيلي يزيد
من عزلة إي��ران ،مضعفا ً الفلسطينيين ال��ى ح��دود قبولهم
بكانتون صغير من غزة وجزء من غزة بانيا ً سورا ً كبيرا ً في
وجه التقدمين الروسي والصيني.
لذلك تأتي عمليات التطبيع لفرض م�ح��اوالت للقضاء
النهائي على قضية فلسطين وتشريع االحتالل اإلسرائيلي
للجوالن المحتل واالراض ��ي اللبنانية ف��ي الجنوب وعند
الحدود.
فإذا كانت العالقات بين سورية والخليج مقطوعة ،فإن
على الدولة اللبنانية ان تسأل هذا الخليج عن اسباب اعترافه
بإسرائيلية أراضيها المحتلة؟
كما ان��ه يجب عليها وف��ي ه��ذه المرحلة ب��ال��ذات إصدار
بيان يؤكد على لبنانية اراضيها المحتلة وانها غير مستعدة
للتنازل عنها وسط أي ظروف قاهرة او ضاغطة ،علما ً ان
محاوالت تفتيت سورية المتواصلة منذ  2011ارادت ايضا ً
إنهاء مركزيتها في الشرق وتدمير القضية الفلسطينية
وإلحاق الجوالن بـ«إسرائيل».
يتبين بالنتيجة أن الخليج باستثناء ال�ك��وي��ت ومصر
واألردن والسلطة الفلسطينية يعتديان بكل تأكيد على
فلسطين ،لكنهما يصيبان ايضا ً لبنان وسورية في إلغاء أي
كالم عن اراضيهما المحتلة في تطبيعهم مع «إسرائيل» عند
ولي األمر األميركي.
بالنتيجة ،فإن قضية فلسطين مستمرة بالصمود ألن
العناصر المك ّونة لها في الضفة وغ��زة ولبنان وسورية
والحشد الشعبي في العراق بتأييد إيراني ال تزال حاضرة،
وتتهيأ لتأكيد استمرارها بدعم الداخل الفلسطيني الذي
ابتدأ بإطالق صواريخه من غزة محتقرا ً اتفاقيات التطبيع
في البيت األبيض.

خفايا
توقعت مصادر على صلة بملف االتصاالت
لتسهيل التشكيل الحكومي أن تتم ّدد مهلة
التشكيل حتى االثنين المقبل إفساحا ً في
المجال أمام اتصاالت جدية سيقوم بها
الرئيس المكلف بالقوى السياسية على أن
يبدأ بزيارة رئيس المجلس النيابي بعد لقائه
برئيس الجمهورية اليوم.

السنة الثانية عشرة  /اخلميس  17 /أيلول  / 2020العــدد 3331
Twelfth year /Thursday / 17 September 2020 / Issue No. 3331

ال�سعودية والغطاء الأميركي في �شمال �شرق �سورية
} ربى يوسف شاهين
ازدياد حدة التوترات بين العشائر السورية وميليشيا قسد في الشمال
الشرقي ،وتحديدا ً في دير الزور والحسكة ،خاصة عقب االغتياالت التي
استهدفت الشيوخ من قبيلة العكيدات ،باإلضافة إلى االنتهاكات السافرة
بحق المواطنين في منطقة الشمال الشرقي بشكل عام في مناطق تواجد
القوات األميركية ،التي تدعم ميليشيا قسد ،جعل الوضع العام في المنطقة
يستدعي التدخل من أطراف أخرى قد تلقى اإلجماع لح ّل الخالف الحاصل،
ال سيما أنّ الواليات المتحدة ُتدرك أهمية هذه القبائل العربية السورية،
ودورها في قلب الطاولة على األميركي وقسد معاً ،لذلك قامت بإدخال 20
جنديا ً سعوديا ً إلى قاعدة الشدادي العسكرية الواقعة في أطراف مدينة
الحسكة.
ووفق مصادر إخبارية ،فإنّ الجنود السعوديين قد دخلوا برفقة قافلة
تابعة للتحالف األميركي ،والتي انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية
في العراق ،واستق ّرت في حقل العمر النفطي الذي يُسيطر عليه األكراد في
شرقي سورية.
ال تخفى على أحد التجاذبات السياسية الحاصلة بين عدة أطراف دولية
وعربية ،فـ تركيا ومنذ احتاللها للشمال السوري ،وهي تتذ ّرع بما تقوم به
على أنه لحماية أمنها القومي من الكرد ،ومع انتشار وباء الحروب اإلرهابية
في المنطقة ،انقشعت حدة هذه الخالفات كما حدث بين تركيا والسعودية،
اللتين تتنازعان على الخالفة في منطقة الشرق األوسط ،فقد غدت الساحة
السورية نتيجة الحرب اإلرهابية ،مرتعا ً للسطو السياسي ،فما هو الهدف
االستراتيجي من التدخل السعودي في شمال شرق سورية؟

يمكننا ضمن ما سبق ،إيجاز الخطوة األميركية في زجّ السعودية في
شمال شرق سورية ،لجهة مناحي عدة:
*رغبة واشنطن في احتواء الصراع القائم بين العشائر السورية
وميليشيا قسد ،لتتم ّكن من إنهاء مهامها المتعلقة بسرقة النفط السوري،
خشية حدوث انتفاضة شعبية قد تؤدّي إلى إرغامها على الخروج عنوة
من الشمال السوري.
*تقديم الجنود السعوديين على أنهم دعاة سالم ،مستغلة القرابة بين
القبائل العربية تاريخياً ،لتكون وسيطا ً غير مباشر في تخفيف وتهدئة
األوضاع.
*هي محاولة لردع أردوغان عن تقدّمه في الشمال الشرقي ،لتظهر أمام

دخل الجنود ال�سعوديون برفقة
قافلة تابعة للتحالف الأميركي
كانت ان�سحبت من قاعدة
وا�ستقرت
«التاجي» في العراق
ّ
في حقل العمر النفطي الذي
يُ�سيطر عليه الأكراد
في �شرقي �سورية

الطرفين السعودي والكردي بأنها حليف قوي لهم.
*استغالل الموقف بدخول الجنود السعوديين للضغط على أردوغان
في ملفات دولية أخرى.
*إظهار حسن النية لتقدّم المؤن واألم��وال للمواطنين السوريين من
العشائر وغيرهم ،وذلك على حساب السعودية كما ص ّرح ترامب سابقاً.
*تم ّكين السعودية في الشرق السوري على أسس الحماية الحدودية،
لجهة أن تكون شريكا ً للكرد في منع التمدّد اإليراني عبر الحدود.
*استغالل النزاع القائم إلطالة أمد الح ّل السياسي في سورية ،ومنع
القبائل من اللجوء الى الجيش السوري والحليف الروسي.
*احتمالية أن تكون واشنطن وم��ع اق��ت��راب االنتخابات الرئاسية
األميركية ،أنها أرادت استبدال قواتها بالجنود السعوديين ،بعد أن تكون
قد دعمت الكرد بالمعدات والقوافل واآلليات العسكرية ،ليكونوا مشرفين
على العمال والفنيين الناهبين للنفط السوري.
مما سبق يتضح لنا ،بأنّ الصراع على السيطرة هو المنهج التي تستغله
واشنطن لتعزيز سيطرتها عبر وكالئها من الكرد والخليجيين كما فعلت في
حربها اإلرهابية على سورية واليمن.
في المحصلة ما يجري في شمال شرق سورية ،هو نتيجة حتمية
الرتهان بعض الكرد للغرب ،والذي أدّى إلى تعقيد ملف الشمال الشرقي،
على الرغم من المحاوالت التي قدّمتها القيادة السورية عبر الحليف
المضي في تحالفهم مع واشنطن ،وأنّ الح ّل فقط
الروسي ،لردع الكرد عن
ّ
هو عبر الحوار السوري السوري ،والذي يدحض ما يُشاع عن أنّ الكرد
ليسوا سوريين ،بل هم سوريون والكرة في ملعبهم ،ولكن الذي يركلها هو
األميركي.

الزاريني التقى رئي�س الجمهورية و�إبراهيم ود ّبور

عون :لبنان ينتظر التجاوب مع طلبه ت�سهيل عودة النازحين من �سورية �إلى ديارهم
أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
عن أمله في «ان تتجاوب ال��دول المانحة مع
طلب منظمة «أون���روا» ،توفير المال ال�لازم لها
كي تستطيع ال��خ��روج من األزم��ة المالية التي
تم ّر بها وتتابع تقديم سائر خدماتها لالجئين
الفلسطينيين في لبنان والدول األخرى».
وأك��د ع��ون خ�لال استقباله المفوض العام
ل���ـ»أون���روا» فيليب الزاري���ن���ي أم���س ف��ي قصر
بعبدا برفقة وفد من الوكالة ،أن «لبنان ما زال
ينتظر تجاوب ال��دول المعنية مع طلبه تسهيل
عودة النازحين السوريين إلى ديارهم ،وكذلك
الفلسطينيين الذين أتوا من سورية إلى لبنان
نتيجة استهداف مخيم اليرموك الفلسطيني في
سورية» ،معتبرا ً أن «لبنان عانى من تداعيات
النزوح السوري واللجوء الفلسطيني ما يكفي
لوضع حد لهذه المعاناة».
وع��رض الرئيس عون مع الزاريني األوض��اع
العامة في البالد ،وال سيما في ضوء الصعوبات
االقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان ،إضافة
الى مضاعفات انتشار وباء «كورونا» ،واالنفجار
ال��ذي وق��ع في مرفأ بيروت في  4آب الماضي،
معربا ً عن أمله في «أن تنجح مبادرة الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون بأبعادها السياسية

واالقتصادية واالجتماعية».
ب��دوره ع��رض الزاري��ن��ي عمل المفوضية في
لبنان وال��دول المجاورة والصعوبات المالية
التي تواجهها ،الفتا ً إل��ى أن��ه «على الرغم من
ه��ذه ال��ظ��روف ،ف��ان «أون���روا» ستواصل القيام
بالتزاماتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في
تتحسن وارداتها المالية في
لبنان ،على أمل أن
ّ
وقت قريب».
وزار ال زاريني والوفد المرافق المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه،
وجرى البحث في شؤون الالجئين الفلسطينيين
واألوضاع األمنية واإلجتماعية في المخيمات.
والتقى وفد «أون��روا» السفير الفلسطيني في
لبنان أشرف د ّب��ور .وشرح الرازيني التحديات
التي تواجهها «أون��روا» ،مشيرا ً إلى كلمته أمام
جامعة ال���دول العربية ب���ـ«أن االستثمار في
االس��ت��ق��رار يكون عبر التنمية البشرية ودع��م
الالجئين اقتصاديا ً واالستمرار في تقديم التمويل
للوكالة».
ب����دوره أك���د ال��س��ف��ي��ر د ّب����ور «ت��ف��اق��م األزم���ة
االقتصادية التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون
في ظل أوض��اع صعبة على كل الصعد» ،آمالً
من الوكالة «مضاعفة جهودها في التخفيف من

عون مجتمعا ً إلى الزاريني والوفد المرافق أمس
معاناة الالجئين».
وأثنى على «الدول األوروبية الصديقة التي ما
تزال على الرغم من كل الضغوطات التي تمارس

(داالتي ونهرا)
عليها ،إال ّ أنها لم تتخل عن التزامها اإلنساني تجاه
الالجئين الفلسطينيين وما زالت تقوم بدورها في
دعم الميزانية العامة ألونروا».

القناعي التقى نقابة المح ّررين:
لإفادة لبنان من زخم االهتمام الدولي
دعا سفير الكويت عبد العال القناعي ،لبنان إلى
«اإلفادة من زخم االهتمام الدولي من خالل المبادرة
الفرنسية وتوظيفه من أجل والدة حكومة منتجة
قادرة على انتشاله من مشكالته الكثيرة».
موقف القناعي جاء خالل لقائه في مكتبه في
السفارة نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف
القصيفي ونائبه نافذ ق ّواص ،اللذين وضعاه في
أجواء الوضع الصحافي واإلعالمي في لبنان.
وفي خالل اللقاء ،شكر النقيب القصيفي لدولة
الكويت «مسارعتها إل��ى التعهّد ب��إع��ادة بناء
إهراءات القمح في مرفأ بيروت» ،ورأى فيها «بادرة
أخوية ليست غريبة عن هذه الدولة الشقيقة التي
كانت سندا ً وعضدا ً للبنان على الدوام» ،آمالً في أن
«تواصل دولة الكويت دورها الباني في مساعدة
هذا الوطن المنكوب».
بدوره ،شكر السفير القناعي النقابة على لفتتها،
مثنيا ً على دور الصحافة اللبنانية ،داعيا ً القيادات
اللبنانية الى «االقتراب من بعضها بعضا ً وإسقاط

كل االعتبارات الجانبية وتغليب مصلحة وطنهم،
من أجل إبقاء االهتمام العربي والدولي قائماً».

شجب اإلعتداء على الصحافيين
ْ

على صعيد آخ��ر ،أعلن النقيب القصيفي «أن
ح����وادث ال��ت��ع�� ّرض للصحافيين واإلع�لام��ي��ي��ن
والمص ّورين ق��د تكاثرت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ما
يدعو إلى االستنكار الشديد والرفض المطلق لهذه
األساليب المتبعة مع الجسم اإلعالمي ً
أي��ا تكن
انتماءاته ومواقعه».
وقال «باألمس جرى التع ّرض للزميل كامل جابر
في بلدة كفررمان ،وقد اتصلت به مدينا ً وشاجبا ً
بإسم نقابة المحررين ،وواكبت موضوع االعتداء».
وإذ أش��ار إل��ى أن النقابة تحذر من استسهال
التع ّرض للزمالء على خلفية خالف في وجهات
وتوسل العنف
النظر أو االعتراض على نشر خبر
ّ
في ال��رد ،أك��د القصيفي وج��وب اح��ت��رام القانون
واألصول الديمقراطية.

سفير الكويت مستقبال نقيب المحررين ونائبه
وت��اب��ع «ك��ذل��ك ت��ع�� ّرض ال��م��ص��ور ف��ي جريدة
«النهار» نبيل إسماعيل إلى اعتداء مماثل بينما
كان يتولى تغطية اإلشكال الذي حصل في محلة
ميرنا الشالوحي منذ يومين .وهذا أسلوب مدان
ومرفوض تحت أي ذريعة ومن أي جهة أتى».

وختم النقيب القصيفي محذرا ً الجميع «من مغبّة
انتهاج العنف مسلكا ً في التعامل مع الصحافيين
واإلعالميين والمصورين ،وذلك سوف يرتد عليهم
ولن يكونوا بمنجاة عن المساءلة والمحاسبة».

ن�شاطات

رئيس الجمهورية مستقبالً فارس فتوحي في بعبدا أمس

(داالتي ونهرا)

{ استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق غسان عطاالله وعرض معه األوضاع
العامة وملف المهجرين في ضوء عملية مكافحة الفساد فيه ،كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة الشوف.
وفي قصر بعبدا رئيس «الحزب اللبناني الواعد» فارس فتوحي الذي عرض مع رئيس الجمهورية األوضاع
العامة في البالد ،وعمل المؤسسة التي تحمل اسمه في المجاالت االجتماعية واإلنسانية ،إضافة إلى ملف
النازحين السوريين والمبادرات التي يقوم بها الحزب في هذا المجال.
{ التقى رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،المطران بولس مطر في
حضور رئيس المركز الكاثوليكي لإلعالم األب عبدو أبو كسم.
{ عرض رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري في عين التينة ،األوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية،
خالل استقباله السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي ،الذي غادر من دون االدالء بأي تصريح .والتقى
علوي أيضا ً السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في مقر إقامته في اليرزة وبحث معه أبرز التطورات على
الساحتين اللبنانية واإلقليمية بإالضافة إلى القضايا ذات اإلهتمام المشترك .وزار علوي المدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ،وعرض معه لألوضاع العامة في البالد.
{ عاد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان إلى بيروت ،بعد زيارة أوروبية امتدت
أياما ً عدة شملت فرنسا وبريطانيا ،عقد في خاللها سلسلة اجتماعات وصفها كنعان بأنها «على جانب من
األهمية ذات طابع مالي واقتصادي اتسمت باإليجابية».
{ بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ،مع قائد قوات األمم المتحدة الموقتة في
لبنان اللواء ستيفانو ديل كول ،األوضاع جنوباً .ثم ترأس قائد الجيش اجتماعا ً لألجهزة العاملة ضمن نطاق
المرفأ ،في حضور مدير المرفأ باإلنابة باسم القيسي وممثل المديرية العامة للجمارك محمود مسعود .وت ّم
استعراض الجهود المستمرة إلزالة آثار االنفجار ورفع األنقاض.

الرئيس بري مستقبالً سفير مصر في عين التينة أمس

قائد الجيش مترئسا ً اجتماع األجهزة العاملة في المرفأ أمس

(حسن ابراهيم)

(مديرية التوجيه)

الوطن
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اللجان در�ست اقتراحات قوانين و�أرج�أت بتها

لبنان لوحة �سوريالية
وقر�صنة �أميركية للمبادرة الفرن�سية

الفرزلي :هناك محاوالت جدية لت�سهيل ا�ستيالد حكومة
عقدت لجان المال والموازنة ،اإلدارة والعدل ،التربية
والتعليم العالي ،األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه،
جلسة مشتركة أم��س في مجلس ال��ن� ّواب برئاسة نائب
رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور وزي��رة العدل في
حكومة تصريف االعمال ماري كلود نجم وعدد كبير من
النواب وممثلين لإلدارات المختصة.
إث��ر الجلسة ،ق��ال الفرزلي ُ
«خصص اجتماع اللجان
المشتركة للبحث في اقتراحات قوانين قدمها السادة
النواب خصوصا ً ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي ألحق
أضرارا ً وخلّف كارثة في عاصمتنا وأدى إلى ما أدى إليه».
وأش��ار إلى أن الن ّواب انصرفوا إلع��داد اقتراح قانون
معجل لتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة على المناطق
ّ
المتض ّررة ،إلى جانب قوانين عدة تتعلق بمسائل متعددة
ه��ي م��ن ت��داع��ي��ات ه��ذا اإلن��ف��ج��ار واألض����رار التي لحقت
بالمواطنين قدمه النواب :نقوال صحناوي ورفاقه :أنطوان
بانو ،إدك��ار طرابلسي ،حكمت دي��ب ،سيزار أب��ي خليل،
وألكسندر ماطوسيان وغيرهم ،واقتراح قانون حماية
المناطق المتضررة أيضا باإلنفجار قدمه النواب :عماد
واكيم ،جورج عقيص ،وف��ادي سعد وغيرهم من النواب
يتعلق بنقاط تتصل بالنتائج والتداعيات التي تترتب على
هذا الموضوع.
أض��اف «نتيجة البحث والنقاش المستفيض بعدما
كان دولة رئيس مجلس الن ّواب (نبيه ب� ّري) اتخذ قرارا ً
بتحويل كل القضايا المتعلقة بانفجار بيروت وتداعياته،
فورا ً ومباشر ًة ومن دون المرور باللجان لكسب الوقت ،على
اللجان المشتركة كي تدرسها دراسة مع ّمقة بحيث عندما
تذهب إلى الهيئة العامة تكون قد اختمرت نقاشا ً وبحثا ً
وجاهزة للمصادقة عليها وإقرارها سريعاً .كان االتفاق
على دمج اقتراحات القوانين ببعضها البعض .وألفت لجنة
لهذه الغاية».
وتابع «الموضوع اآلخر الذي بحث هو اقتراح الدوالر
الطالبي أو ما سمي بدعم الطالب الذين سجلوا حتى
عام  2021 - 2020في خارج لبنان ،وبعد النقاش ،ألن
الموضوع في غاية التعقيد وأخذ معظم الوقت ،تألفت لجنة
لدرس وإعداد نص موحد لكي يناقش في أقرب وقت ،واعتقد
االسبوع المقبل».
ولفت إلى أن «النائب بالل عبدالله تقدم باسم كتلة
«اللقاء الديمقراطي» باقتراح قانون يتضمن إلزام الجامعات
وال��م��دارس الخاصة قبض األقساط بالعملة الوطنية»،
معلنا ً أن «هذا الموضوع أحيل على اللجان المشتركة في
جلسة الحقة ،وفق ما يقرر دولة الرئيس صاحب الصالحية،
وبالتالي نحن دعونا إلى اجتماع للجان المشتركة األربعاء
المقبل لكي يدرس النواب هذه االقتراحات تمهيدا ً إلقرارها
بسرعة تامة تسهيالً للمهمة».
وأوض���ح أن «اللجان الفرعية المنبثقة م��ن اللجان

*

} عمر عبد القادر غندور

الفرزلي مترئسا ً اجتماع اللجلن المشتركة في المجلس أمس
المشتركة ،والمتعلقة ببعض القوانين أو مشاريع القوانين
واقتراحات القوانين في غاية األهمية .وه��ي ج��زء مما
سمي بورقة االصالح الكبيرة مثل لجنة الشراء العام التي
يترأسها النائب ياسين جابر ،وهو موضع درس شارف
نهايته ،وسيصار إلى إق��راره في اللجان المشتركة إلى
جانب قوانين أخرى».
وأعلن أنه تم االتفاق مع الرئيس ب ّري «على إعادة تحريك
قانون االنتخاب وقوانين الالمركزية اإلدارية» ،مشيرا ً إلى
أن ب ّري «سيق ّرر كيف سيرسلها وأي لجنتة ستبتها .أ ّما
قانون االنتخاب الذي هو في يد اللجان المشتركة فسيصار
إلى تحريكه وتعيين الوقت المناسب الستئناف البحث فيه،
كما كان قد سبق للجان المشتركة أن ناقشته».
وسئل الفرزلي عن مصير الحكومة ،فأجاب «هناك
م��ح��اوالت ج��دي��ة ج���دا ً لتسهيل مهمة استيالد حكومة
قدر اإلمكان ،مع األخ��ذ في االعتبار الواقع اللبناني بكل
خصوصياته وتعقيداته».
وعن موقفه من إصرار حزب الله وحركة أمل على وزارة
المال وموضوع الدولة المدنية ،قال «الخلط بين المطالبة
بالدولة المدنية والمطالبة اليوم بموقع أرثوذكسي أو

(علي فواز)
شيعي أو ماروني ال تناقض فيه ،ألنه من اآلن وحتى إقرار
الدولة المدنية أنت تعيش في ظل نظام طوائفي ،والمادة
 95من الدستور تقول «تمثل الطوائف بصورة عادلة».
«تمثل الطوائف» هذا نص دستوري ،من اآلن وحتى إقرار
النص الدستوري الذي يتعلق بإلغاء كلمة طوائف والتركيز
على منطق الدولة المدنية الذي سنعمل من أجله».
وأكد «أننا سنكون رأس حربة هذا المشروع .ومن اآلن
وحتى تاريخه ال نستطيع أن نتصرف على قاعدة «شيء
آت» وهو لم يأت بعد».
وردا ً على سؤال ،قال الفرزلي «عقدت اجتماعات ،وأنا
اجتمعت م��ع حاكم مصرف لبنان وه��ن��اك لجنة أيضا ً
اجتمعت وضمت بعض النواب ممثلة اللجان المشتركة.
مصرف لبنان ملتزم نقطتين رئيسيتين ،وأبلغت النواب
في اللجان المشتركة أنه ال يستطيع أن يم ّول هذا الموضوع
لجهة طالب جدد .الطالب المرتبطون بالسنة الدراسية
 2021 - 2020يعني استكمال األمر الثاني ،وهو موضوع
النقاش .وه��ذا من األسباب التي أدت إل��ى تأجيلها إلى
األسبوع المقبل هي مسألة :هل سيشمل هذا القرار الذين
لديهم حسابات في المصارف أو ال».

�سيل من المواقف ّ
المنددة بالتطبيع مع العدو «الإ�سرائيلي»:
فل�سطين �شرف الأمة وت�ستحق في �سبيل تحريرها الت�ضحية ّ
بكل العرو�ش
تواصلت المواقف والمسيرات المندّدة بالتطبيع مع
العدو «اإلسرائيلي» الغاصب .وفي هذا السياق أشار عضو
كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر
حسابه عبر «تويتر» ،أننا «لم نعتد أن يمر مسلسل تصفية
قضية فلسطين بحلقاته المتتالية مع هذا الصمت الذي ساد
مساحة الوطن العربي تسليما ً بقدر جديد» ،معتبرا ً أن « ما
يحصل ينبئ بالكثير من االخطار .فهل انتهى األمر وما كتب
قد كتب واآلتي أعظم».
ب��دره أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم
الموسوي ،عبر «تويتر» ،أن «فلسطين شرف األمة ،مجدها
األثيل ،وتاريخها األصيل ،تستحق في سبيل تحريرها أن
ُضحى بكل العروش .ولمستعجلي الخيانة والصلح مع
ي ّ
العدو ستخيبون ،ألن أمة األحرار الشرفاء قد رسمت موعدا ً
جديدا ً مع التحرير والنصر منذ موسى الصدر».
من جهته ،أكد رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن ،في تصريح «أن توقيع اتفاقيات
سالم مع العدو الصهيوني لن يثني عزيمة شعوبنا وقوى
المقاومة في النضال لنيل حقوقنا المشروعة في أرضنا
وب��ذل التضحيات من أج��ل تحريرها ،وستبقى القدس
بوصلة مواقفنا وتحركاتنا ،وسيكون النصر حليف شعوبنا
المقاومة المتمسكة بحقوقها ،ألن الحق يعلو وال يعلى
عليه ولن يضيع حق تنشده إرادات ح ّرة مؤمنة ومخلصة
لقضيتها في تحرير أرضها والتح ّرر من الظلم والبغي».
واس��ت��ن��ك��ر «ب��ش��دة ك��ل أش��ك��ال التطبيع م��ع الكيان
الصهيوني ،م��ن منطلق أن��ه ش��ر مطلق ُي��ح � ّرم التعامل
معه شرعاً ،فالتطبيع مع هذا العدو الغاشم فعل خيانة
لتضحيات شعوبنا العربية واإلس�لام��ي��ة وخ���روج عن
المنظومة األخالقية واإلنسانية والدينية المرتكزة على
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الحق واإليمان والعدل  ،فال يمكن إضفاء الشرعية القانونية
واإلنسانية باالعتراف بكيان عنصري غاصب ،فيما هو غدة
سرطانية استعمارية معادية لنسيجنا العربي واإلسالمي
الذي يأبى أن يحتضن عدوا ً يتربص الشر بأمنه واستقراره
ووجوده».
ودعت «الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة»،
في بيان اثر اجتماعها األسبوعي في دار الندوة ،إلى «اجراء
استفتاءات شعبية في كل دول��ة توجهت نحو التطبيع
ووقعت اتفاقات مع العدو» ،مؤكد ًة «مخاطر هذه االتفاقات
على السالم في المنطقة وعلى مستوى األمة كلها».
وحيا المجتمعون «وقفة الشعب الفلسطيني الموحدة
بوجه ه��ذه االتفاقات التطبيعية الخطيرة» ،كما حيوا
«المواقف الشعبية العربية واإلسالمية .التي تؤكد أن
قضية فلسطين ،رغم كل ما تعرضت له هي قضية مركزية
لكل أبناء األمة».
واستنكر «تج ّمع علماء عكار» اتفاقات التطبيع مع العدو
«اإلسرائيلي» واعتبرها «خيانة للقضية الفلسطينية»،
ودعا في بيان «الشعوب العربية واإلسالمية حول العالم
للتحرك الشعبي والجماهيري الواسع» .ورأى « ضرورة
أن يواجه هذا الوهن بإنتفاضة فلسطينية مسلحة ضد
كيان العدو ،وتأسيس غرفة عمليات مشتركة للفصائل
والحركات الفلسطينية كافة ،تبدأ برص الصفوف وتوحيد
البوصلة ،وتنتهي بالتنسيق مع محور المقاومة بإزالة
الكيان الغاصب إسرائيل من الوجود».
واستنكر رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
القطان «م��ا نشهده من تطبيع لبعض ال��دول العربية
مع الكيان الصهيوني وتنفيذ صفقة القرن» ،مؤكدا ً «أن
ما سينقض اإلتفاقات هو ما تبقى من الضمير العربي

واإلسالمي» ،مشيرا ً إلى «أننا مطمئنون على فلسطين طالما
هناك حركات مقاومة».
ورأى تيار «الفجر» أن «توقيع حكام دول��ة اإلم��ارات
العربية والبحرين على اتفاق تطبيع عالقات مع الكيان
الصهيوني ،يمثل إمعانا ً في الوقاحة العربية الرسمية
ال��م��ن��ح��ازة إل��ى ج��ان��ب ال��والي��ات المتحدة األميريكية
ومشاريعها االستعمارية في المنطقة العربية واالسالمية،
ويشكل مزيدا ً من السقوط األخالقي والقيمي لحفنة من
الحكام الصبية الذين ورثوا الخيانة وأشبعوا خضوعا ً في
مواقفهم للسيد األميركي المتغطرس».
وقال في بيان «إن أمتنا اليائسة من حكامها المهرولين
خلف التسويات المذلة ،تضع اليوم كامل ثقتها بالمجاهدين
والمقاومين في فلسطين ولبنان وتعلن حبها ووفاءها لهذا
الخط الكفاحي المميز الرافض لالستسالم للعدو الصهيوني
وأس��ي��اده الدوليين .وه��ي أم��ة تصر على مواصلة درب
الشهداء الذين يرصعون تاريخ هذه األمة بالعزة والكرامة
والثبات والصمود».
من جهة أخرى ،انطلقت مسيرة جماهيرية تحت راية
علم فلسطين من أمام مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني
«بلسم» في مخيم الرشيدية»،رفضا ً واستنكارا ً لهرولة
بعض الدول العربية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني» ،في
حضور قيادة الفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية.
وجابت المسيرة طرقات مخيم الرشيدية .وف��ي ختام
المسيرة قام المشاركون بإحراق صور الرئيس األميركي
دون��ال��د ترامب ورئيس ال���وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو واألعالم «اإلسرائيلية» واألميركية والدول المطبّعة
مع العدو الصهيوني.

الداعوق :لوقف االنهيار وبدء المعالجة
والتغيير يكون داخلي ًا �أو ال يكون
أكد أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أنه «أمام هول
الكوارث والمصائب التي حلت وتح ّل بنا تباعا ً في هذا الوطن ،لم
يعد جائزا ً على اإلطالق أن تستم ّر األمور على حالها ،وصار لزاما ً
على الجميع أن يضعوا بعض الماء في كؤوسهم ،حتى يهدأوا قليالً
ويعيدوا النظر في نمط عملهم السياسي ،ألنّ البلد لم يعد يحتمل أيّ
خطأ مهما كان صغيرا ً أو تفصيلياً».
وشدّد الداعوق في بيان أمس على أنه «ال ب ّد من حصول تغيير ما
حتى ولو أتى في مرحلة أولى غير كامل ،ثم يأتي التغيير األشمل على
مهل ويكون ناضجا ً وغير متس ّرع» .الفتا ً إلى أنّ المقصود ليس تغييرا ً
يأتي من الخارج ،ألنّ الخارج يعمل لمصالحه وليس من أجلنا نحن،
وإذا استطاع الخارج أن يغيّر إنما يكون ذلك من أجل تلك المصالح

وليس في سبيل مصلحتنا نحن اللبنانيين».
أضاف :ما نطلبه هو أن يتولى اللبنانيون أمر التغيير المنشود،
يحسنوا األداء ،وأن يضعوا موضع التنفيذ ك ّل األفكار والخطط
وأن
ّ
اإلصالحية التي من شأنها أن تنتشل البلد من هذه الهوة السحيقة
التي انحدر إليها نتيجة سياسات مالية ونقدية واقتصادية
واجتماعية خاطئة استمرت مع األسف ألكثر من ربع قرن».
وتابع الداعوق قائالً« :الجميع يعرف أين هي األخطاء ،والمطلوب
ان نوقف االنهيار وأن تبدأ المعالجة اليوم قبل الغد ،حتى لو كانت
بعض اإلصالحات موجعة ولكن ال مف ّر منها في مسيرة التعافي ،ألنّ
األوجاع واآلالم ستكون أكبر بكثير إذا استم ّر المسار االنحداري بهذا
التسارع نزوال إلى القعر ،حيث ال يعود هناك إصالح وال مصلحون»٠

«الحركة الإ�صالحية» :ال عودة �إلى مرحلة ال�سنيورة
والفا�سد الخائف من العقوبات لي�س منا
أكد رئيس «الحركة اإلصالحية اللبنانية» رائد الصايغ «أنّ فرملة
عملية تشكيل الحكومة كان يجب أن تحصل ألنّ هناك من اعتبر
عن جهل أو عن قصد أنّ اإليجابية تعني االستسالم ،مع العلم انّ
الفريق الذي حاول البعض عن سوء نية أن ير ّوج بأنه استسلم أمام
الضغوط الخارجية هو الفريق القوي والقوي جدا ً في ك ّل المعادالت
الداخلية والخارجية».
ولفت الصايغ في بيان أم��س ال��ى «أنّ الذين يراهنون على
الخارج لقلب المعادالت في الداخل ستخيب رهاناتهم وآمالهم،
وها هم يخيبون بالفعل ويجدون أنفسهم ُمجبرين على إعادة النظر
بحساباتهم الخاطئة والمشبوهة».
وشدّد الصايغ على أنه من المستحيل ان يتم ّكن أحد من أخذنا

م��ج �دّدا ً إل��ى مرحلة شبيهة بمرحلة ما بعد  2005والحكومة
المبتورة ورئيسها السيّئ الذكر فؤاد السنيورة ،حيث ال يزال لبنان
واللبنانيون إلى اليوم يدفعون ثمن السياسات الخاطئة واالرتكابات
التي حصلت في تلك الفترة ،وأبرزها الـ  11مليار دوالر التي ضاعت
هدرا ً وسمسرات وصفقات لم تكشف أسرارها حتى اآلن»!
وختم الصايغ مؤكدا «أنّ التلويح بعقوبات من هنا وهناك
للضغط على فريقنا السياسي والتوهّ م بأنّ ذلك قد يدفعنا للقبول
بما هو مطروح من شروط سياسية وحكومية ،لن يجدي نفعا ً ولن
تكون له أيّ نتائج على أرض الواقع ،فهذه التهديدات ال تخيفنا على
اإلطالق ،والذين يخافون ان تطالهم العقوبات ألنهم فاسدون ليسوا
منا ونقطة على السطر».

«ملتقى حوار وعطاء» زار
خلف :لجبهة عري�ضة
للخال�ص الوطني
زار وفد من «ملتقى ح��وار وعطاء بال
ح��دود» نقيب المحامين ملحم خلف في
مركز النقابة في قصر العدل .ض ّم الوفد
المحامي عمر زين والدكاترة :جوزيف
شريم ومايا خالد ودال حتي وعايدة
الخطيب ،نقلوا إلى النقيب خلف تحيات
منسق الملتقى الدكتور طالل ح ّمود على
ّ
«ال��دور الوطني الكبير ال��ذي يلعبه في
ه��ذه المرحلة التاريخية والحرجة من
تاريخ لبنان».
وج���رى ال��ب��ح��ث ،بحسب ب��ي��ان ،في
القضايا واألحداث التي تعصف بالوطن.
وأب����دى ال��وف��د «ض�����رورة خ��ل��ق جبهة
عريضة من نقابات المهن الح ّرة ورؤساء
الجامعات تتبنى فكرا ً تغييريا ً للنهج
القائم ويساهم في الخالص الوطني».
وق�����د ت���ح���دث ال��ن��ق��ي��ب خ���ل���ف ع��ن
رؤيته االستراتيجية للمئوية الثانية
للجمهورية اللبنانية ،مؤكدا ً «ضرورة أن
يبصر مجلس الشيوخ النور على أساس
ما نص عليه الدستور اللبناني ،وإعادة
تكوين السلطة عبر مجلس نيابي خارج
القيد الطائفي ،وإص���دار ق��ان��ون مدني
يصهر االط��ي��اف اللبنانية تحت مظلة
واح��دة تحمي سيادة لبنان واستقالله
وحريته وتطبيق الالمركزية االداري��ة
المرتكزة على صندوق وطني تعاضدي
بين المناطق ،منعا ً م��ن الكونتونات.
وسيتابع الملتقى تحركه للوصول إلى
الهدف المطلوب».

ال شك أنّ القلق يراود اللبنانيين في ضوء التعثر الذي يالقي المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة،
ويرى فيه تعطيالً لآلمال المعقودة على المبادرة الفرنسية التي حملها الرئيس إيمانويل ماكرون
وناقشها مع جميع األفرقاء اللبنانيين دون استثناء فيما الساحة اللبنانية لم ترتب أولوياتها حتى
اآلن رغم ما تم ّر فيها من أزمات تطاول األمن واالقتصاد والكورونا ،ما يقسم الظهر ويقطع األنفاس،
كالقطوع الخطير المتمثل باعتداء القوات اللبنانية على مق ّر للتيار الوطني الحر في سنتر ميرنا
الشالوحي ،ونأمل ان يُصار الى معالجة هذا القطوع الخطير بالسرعة القصوى ،والجريمة اإلرهابية
التي أودت بحياة أربعة من جنود الجيش اللبناني في البداوي ،والحملة اإلعالمية الرخيصة على
المؤسسات الدستورية بالتنسيق مع وسائل التواصل االجتماعي.
وقد تبيّن من خالل المباحثات بين رئيس الجمهورية والكتل النيابية ،انّ هذه الكتل تريد ان تتشكل
الحكومة بالتشاور بينها وبين الرئيس المكلف ،وهو ما سينصح به رئيس الجمهورية الرئيس
مصطفى أديب .ونتم ّنى على الرئيس المكلف ان يواصل جهوده لتذليل العقبات وفق العناوين التي
جرى التوافق عليها وخاصة في الحوارات بين الرئيس الفرنسي وكافة األفرقاء اللبنانيين.
ونعتقد انّ وضع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على الئحة العقوبات
األميركية في خالل فترة المساعي لتشكيل الحكومة ليس بريئاً ،ال بل هو يستهدف المبادرة الفرنسية
بالشكل والمضمون ،بدليل انّ وزير خارجية الواليات المتحدة بومبيو هاجم الرئيس الفرنسي ألنه
اجتمع بمسؤول كبير في حزب الله ،وكان من الطبيعي ان تتراجع حرارة المبادرة الفرنسية بفعل
التوازنات اللبنانية ،وليس غريبا ً على األميركيين الهزء بالمبادرة الفرنسية والتصويب عليها وهذا
ما تل ّقاه بعض الساسة اللبنانيين وعبّروا عنه بمقاطعتهم لمشاورات رئيس الجمهورية مع الكتل
النيابية.
الموقف األميركي من مبادرة الرئيس ماكرون واالنقالب عليها بذريعة نفاذ الوقت المتاح له ،هو من
التباين األوروبي األميركي في الكثير من الملفات الساخنة ،وال يعني ذلك مشروعية جماعة «أحالم
اليقظة» ومنها من طالب بعودة االنتداب الفرنسي ،والدعوة الى لبنان جديد متح ّرر من جلده وبيئته
ومحيطه ،الى المناداة بإطاحة العهد والبرلمان ،قبل الحديث عن حكومة جديدة.
وال نعتقد انّ مبادرة رئيس دولة كبرى كفرنسا وزيارة رئيسها الى لبنان المنكوب مرتين في خالل
شهر واحد والحديث عن زيارة ثالثة في كانون األأول المقبل ،ليست بهذه الهشاشة والال أفق ،وال
ب ّد من تحرك فرنسي يعيد للمبادرة حيويتها وزخمها ،وال يجوز إضاعة الفرصة المتاحة من خالل
المبادرة الفرنسية كي ال نتوغل في خالفاتنا ونذهب بملء إرادتنا الى المجهول.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

احتفال وم�سيرة بذكرى جبهة المقاومة الوطنية

�سعد :لحكومة انتقالية ت�ستعيد ثقة النا�س
أح���ي���ت «ج��ب��ه��ة ال��م��ق��اوم��ة
الوطنية اللبنانية» و»التنظيم
الشعبي ال��ن��اص��ري» و»ال��ل��ق��اء
السياسي اللبناني الفلسطيني»
والقوى الوطنية والتقدمية في
مدينة صيدا ،الذكرى  38لجبهة
المقاومة الوطنية ض � ّد العدو
الصهيوني ،حيث أضيئت شعلة
االنطالقة في ساحة الشهداء في
صيدا.
وألقى األمين العام لـ «التنظيم
ال��ش��ع��ب��ي ال��ن��اص��ري» ال��ن��ائ��ب
الدكتور أسامة سعد ،كلمة وجه
في مستهلها التحية لـ «شهداء
المقاومة الوطنية واالسالمية
ول��ص��م��ود ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي
والشعب الفلسطيني الذي يقاتل
م��ن��ذ س��ن��وات ط��وي��ل��ة م��ن أج��ل
حقوقه الوطنية ودفاعا ً عن عزة
هذه األمة وكرامتها».
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ل��ب��ن��ان��ي
ال��داخ��ل��ي ،دع��ا سعد إل��ى «حل
وطني سياسي ديمقراطي سلمي
لالنتقال اآلمن من حالة االنهيارات
الكبرى والمخاطر المحدقة بأمن
وطننا وأه��ل��ن��ا ف��ي ل��ب��ن��ان ،إلى
واقع سياسي جديد قادر على أن
يدخل لبنان في حقائق عصره».
كما دع��ا إل��ى «حكومة انتقالية
بصالحيات محددة وزمن محدد
تعيد ثقة ال��ن��اس بدولتهم وقد
مزقتها ذئاب السياسة وعصفت
بها التدخالت».
وتابع «التحية لشعب فلسطين
في الزمن ال��رديء ،فلسطين لك،
قرارها عندك ،قضيتها أمانة في
أعناق األح��رار وال��ث��وار .ال قيمة
ل��ه��ؤالء ال��ت��اف��ه��ي��ن المطبعين،
يحكمون بالدهم بالحديد والنار
ب��رع��اي��ة أم��ي��رك��ا واآلن برعاية
إسرائيل ،من قال إنهم مخلدون؟
مع خيانة فلسطين تبدأ رحلة
النهاية لهم ولعلها تكون قريبة».
وختم «التحية في هذا اليوم
أيضا ً لشهداء صبرا وشاتيال ،ال
ننسى صبرا وشاتيال .التحية
لشهداء الجيش اللبناني وهم
يخوضون المعارك في مواجهة
اإلره�����اب ،وال��ت��ح��ي��ة للمناضل
جورج إبراهيم عبدالله».
ول��ل��م��ن��اس��ب��ة ن� ّ
�ظ��م «ال��ح��زب
ال��ش��ي��وع��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي» مسيرة

سعد يلقي كلمته
شعبية انطلقت من قرب صيدلية
بسترس في الصنائع وصوال ً إلى
محطة أي��وب بحضور مناصري
ال��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي واألح����زاب
اليسارية وممثلين عن الفصائل
الفلسطينية والجبهة الشعبية
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ي��ن وال��ج��ب��ه��ة
الديمقراطية لتحرير فلسطين
وهيئات نقابية وثقافية ،وممثلين
ع��ن ال��ق��وى واالح����زاب الوطنية
اللبنانية والفلسطينية.

لجنة األسير سكاف

ب������دوره������ا ،ح���يّ���ت ل��ج��ن��ة
ع��م��ي��د األس�����رى ف���ي ال��س��ج��ون
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف ،في
بيان «جبهة المقاومة الوطنية
اللبنانية» ،معتبر ًة أن «ه��ذه
أسست لتاريخ نضالي
المسيرة ّ
ك��ب��ي��ر ف��ي ال���ص���راع م��ع ال��ع��دو
الصهيوني ،حيث ق��دم��ت قوى
المقاومة الوطنية آالف الشهداء
والجرحى في العمليات البطولية
التي نفذها مقاوموها ضد قوات
االحتالل في جنوب لبنان».
وأكدت ضرورة «التمسك بهذه
المناسبة الوطنية التي تعني
جميع المؤمنين بنهج المقاومة

«الحملة الأهلية»� :إق�صاء
فريق وازن ي�ؤدي
�إلى اهتزاز الأو�ضاع
أكدت «الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وقضايا األم��ة» ،في بيان «أهمية تجاوز
ك � ّل المعوقات والعراقيل الموضوعة
أمام تشكيل حكومة قادرة كفوءة تشيع
االرتياح في صفوف اللبنانيين جميعاً»،
وح�� ّذرت من مخاطر االن��زالق في فرض
حكومة «أم��ر واق��ع» في لبنان ،معتبر ًة
أن «أي نهج إقصائي لفريق لبناني وازن
هو نهج ي��ؤدي إلى اهتزاز األوض��اع في
البالد».
ودع���ت إل��ى «اإلس����راع ف��ي التحقيق
في األم��ور المصرفية والمالية ،انطالقا ً
من مبدأ ال��ت�لازم بين مقاومة االحتالل
ومشاريعه المتعددة ومقاومة الفساد
وعناوينه المعروفة».
ولمناسبة الذكرى  38لمجازر صبرا
وشاتيال ،اعتبرت الحملة األهلية ،أن هذا
المجازر هي «واح���دة من أبشع مجازر
العصر والتي ما زال مرتكبوها بال عقاب»،
داعي ًة إلى «مواجهة قضائية وقانونية
دولية لك ّل مرتكبي المجازر بحق شعبنا
وأمتنا».

ض��د ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي ،ألنها
م��س��ي��رة ت��ع��م��دت بالتضحيات
الجسام لشهداء رووا بدمائهم
الطاهرة أرض الجنوب والبقاع
وب���ي���روت ،ح��ي��ث ح��ق��ق��ت ه��ذه
ال��ت��ض��ح��ي��ات ل��ق��وى ال��م��ق��اوم��ة
الوطنية واإلس�لام��ي��ة التحرير
لألراضي اللبنانية بمعظمها».
ودع���ت ك��ل ال��ق��وى واألح���زاب
الوطنية واإلسالمية والفصائل
الفلسطينية إل���ى ال��م��ش��ارك��ة
بكثافة في فاعليات يوم الغضب
يوم غد الجمعة «نصر ًة للقضية
الفلسطينية ورف��ض��ا ً لتطبيع
بعض األنظمة العربية مع كيان
ال��ع��دو الغاصب ،إذ يشكل هذا
التطبيع وصمة عار على جبين
ه���ؤالء المطبّعين المنبطحين
أم���ام اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة الذين
يسيئون إلى القضية الفلسطينية
والشهداء والمقدسات التي ما زال
يحتلها العدو».
وأك��دت أن «فلسطين ستبقى
البوصلة األس��اس��ي��ة والقضية
ال��م��رك��زي��ة ل��ج��م��ي��ع ال��ش��رف��اء
والمقاومين ألن تحريرها من البحر
إلى النهر هو واجب مقدس».

«تجمع العلماء» :المبادرة
ّ
الفرن�سية ت�سير نحو الف�شل
رأت الهيئة اإلداري��ة في «تج ّمع العلماء المسلمين» في
بيان إثر اجتماعها األسبوعي ،أنّ «ما أطلق عليه المبادرة
الفرنسية تسير نحو الفشل ألنها لم تراع طبيعة التوازن
الطائفي في البلد ،وغلّبت وجهة نظر على أخرى ،وهذا ما
ال يمكن أن يم ّر خصوصا ً في هذه الظروف القاسية التي
يعيشها الوطن».
ودعا التج ّمع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة مصطفى
أديب إلى «عدم االستماع للتحريض من بعض المتض ّررين من
تشكيل حكومة قوية تعيد المال المنهوب إلى خزينة الدولة
خصوصا ً أن أحدهم إن لم يكن كلهم ،أيديهم مل ّوثة بالسرقات
والنهب ،وما زال مصير األحد عشر مليار دوالرا ً ضائعا ً عندهم
حتى اآلن» ،داعيا ً أديب إلى عدم تغيير المعادلة «التي تحفظ
التوازن داخل مجتمعنا الذي ما زال ولألسف ،طائفيا ً بامتياز
إلى حين إلغاء الطائفية السياسية» .كما دعاه إلى «أن تكون
الحكومة تتضمن تمثيالً للقوى السياسية التي أيدتها ،وإذا
لم يستطع على هذه األمور فاألفضل له أن يعتذر ويعود إلى
عمله السابق فمصلحة البالد فوق ك ّل اعتبار».
واعتبر أنّ «األم��ور في المنطقة العربية تسير باتجاه
المواجهة الحاسمة بين خيارين :األول هو خيار األ ّمة غير
المعترف بالكيان الصهيوني والساعي لتحرير فلسطين،
والثاني هو خيار العرب المطبّعين مع الكيان الصهيوني
والمستسلمين إلرادة الواليات المتحدة األميركية والهادفين
للقضاء على القضية الفلسطينية».
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Æ©WO�K�
UNFOL�® 307 r�d�« MEA W�d� ∫…d�UI�« WK�—
Æ©WO�K�
∫w�ü« qJA�« vK� 2020Ø9Ø14 ZzU�� ¡U�Ë
UNFOL�® 1308 r�d�« LH W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�—
Æ©WO�K�
756 r??�d??�« Pegasus W??�d??� ∫‰u??�??M??D??�« W??K??�—
Æ©WO�K� UNFOL�®
…b�«Ë W�U�® 427 r�d�« MEA W�d� ∫w�œ WK�—
Æ©WO�U��≈

Æ©WO�K�
UNFOL�® 711 r�d�« W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�—
Æ©WO�K�
UNFOL�® 212 r�d�« MEA W�d� ∫f�—U� WK�—
Æ©WO�K�
UNFOL�® 437 r�d�« MEA W�d� ∫W�Ëb�« WK�—
Æ©WO�K�
UNFOL�® 953 r�d�« WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�—
Æ©WO�K�
UNFOL�® 218 r�d�« MEA W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�—
Æ©WO�K�
UNFOL�® 262 r�d�« MEA W�d� ∫U??J??�—ô WK�—

¨tM� 14Ë w�U��« 13 a�—U�� —UDL�« w??� X??�d??�√Ë
ÆWO�U��≈ ôU� 5 œu�Ë dN�√Ë
∫w�üU� 2020Ø9Ø13 ZzU�� ¡U�Ë
ÊU��U�® 416 r�d�« W�dDI�« W�dA�« ∫W�Ëb�« WK�—
Æ©ÊU�O�U��≈
ÊU��U�® 427 r??�d??�« MEA W??�d??� ∫w???�œ W??K??�—
Æ©ÊU�O�U��≈
UNFOL�® 828 r�d�« WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�—
Æ©WO�K�
UNFOL�® 826 r�d�« WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�—
Æ©WO�K�
UNFOL�® 202 r??�d??�« MEA W�d� ∫Êb??M??� WK�—

π«µ°ûJ äÉbÉ≤ëà°SG 3 ¿ÉæÑd ΩÉeCG :ähô«H áaôZ øe ¢ù«ØdƒµjQ hO
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sO� q??�u??� ‘U??I??� —«œ r??�
‰u???� —u???�???L???� —u???C???�???�«
W�œUB��ô«Ë WO�UL�« W???�“_«
«¡«d??????�ù«Ë W??O??�U??L??�??�ô«Ë
p??�c??�Ë ¨–U??I??�û??� W??�u??K??D??L??�«
¨W�œUB��ô« U�UDI�« ŸU{Ë√
ÆUNDOAM�Ë UN�b�U�� WOHO�Ë
—«dL��« vK� ‚U??H??�ô« r??�Ë
qLF�«Ë ÊËU??F??�??�«Ë q??«u??�??�«
—UJ�√ W�uL�� dOC�� vK�
U��RL�« …b�U�L� Î UF�d�
Q�d� —U??�??H??�« s??� …—d??C??�??L??�«
Æ ËdO�
ÂÒb? � ŸU??L??�??�ô« W�UN� w??�Ë
fOH�uJ�— Ëb??� Î U???�—œ dOI�
UN� ÂuI� w��« œuN�K� Î «d�bI�
ÆÊUM�� …b�U�L� U��d�

–U??I??�ù W??�“ö??�« «b??�U??�??L??�«
«c??�ò ·œ—√ t???�« ô≈ ¨åÊU??M??�??�
ÂÒbI��« ÈbL� j��d� dL�RL�«
w��« U�öù« Ÿu{u� w�
fO� Î U? O??�U??�√ Î U? �d??� d��F�
V��� U��d� v??�≈ W��M�U�
lL��L�« q� v�≈ W��M�U� UL�≈
Æåw�Ëb�«
Ê√ f??O??H??�u??J??�— Ëœ b????�√Ë
WL�eF�«Ë …œ«—ô« UN�b� U��d�
v�« Î «dOA� ¨ÊUM�� …b�U�L�
¨ÊUM�� ÂU�√ U�UI���« W�ö�
¨ÎUF�d� W�uJ� qOJA� ∫w??�
w� f???�—U???� d??L??�R??� œU??I??F??�«
‰Ë_« s�dA� s� w�U��« nBM�«
dL�R� bI�Ë ¨ÊUM�� …b�U�L�
rÒ �O� w�U��« ÂUF�« W�UN� d�¬
Õö??≈ WOHO� b�b�� t??�ö??�
ÆœUB��ô«Ë W�Ëb�«

ÊQA�« w??� Î «“—U???� Î «—Ëœ VFK�
Î «b�R� ¨w�UM�K�« ÍœU??B??�??�ô«
Íc�« w��dH�« V�U��« ÕU�H�«
U�ON�U� WIO�Ë U�ö� tD�d�
nK��� WA�UML� W�œUB��ô«
W�ËdDL�« W�œUB��ô« —UJ�ô«
—UJ�Q� ÃËd�K� UNF� ÊËUF��«Ë
w� b�U�� WOKL� U�«d��«Ë
Æ÷uNM�«Ë w�UF��« WOKL�
ÂuI� w��« œuN��« ÷d??�Ë
«b�U�L�« ULO� ô U��d� UN�
—U�H�« bF� Êü« UN�ÒbI� w��«
w�D�« Èu��L�« vK� Q�dL�«
¨wLOKF��«Ë w??zU??H??A??�??�ô«Ë
WO�U� d??O??� U??�d??�??�??�« w??�??�«Ë
‰U�Ë ¨W�œUB��ô« W�“_« q��
vK� U??�??�d??� qLF�� p??�c??�ò
nBM�« w� w??�Ëœ dL�R� bI�
dO�u�� ‰Ë_« s�dA� s� w�U��«

W�œUB��ô« W??�“_« XKJÒ �
UO�«b�Ë ÊUM�� w� WO�UL�«Ë
v??�≈ Ëd???O???� Q???�d???� —U??�??H??�«
WOHO�Ë WO��dH�« …—œU??�??L??�«
—u�� ¨’U��« ŸUDI�« …b�U��
dÒ I� w??� b??I?? Ô� Íc???�« ŸU??L??�??�ô«
sO� ÊUM�� q��Ë ËdO� W�d�
W�Uzd� W�œUB��ô« U�ON�«
¨dOI� bL�� o�U��« d??�“u??�«
W??�œU??B??�??�ô« …d???z«b???�« d??�b??�Ë
WO��dH�« …—UH��« w� WOLOK�ù«
ÆfOH�uJ�— Ëœ «u��«d�
U??�??O??N??�« Ê√ d??O??I??� b????�√Ë
ŸUDI�« q�L� w��« W�œUB��ô«
Î U�d� d��F�Ô ¨w�UM�K�« ’U��«
¨WO�UM�K�« W�œUFL�« w� Î UO�U�√
w�UF��« o�d� Ê√ Î UuB�
‰ö??� s???� dÒ ???L???� ÷u???N???M???�«Ë
qJÒ A� Íc??�« ’U??�??�« ŸUDI�«
ÍœUB��ô« sOF{u�« WF�«—
”U�_« «c� vK�Ë ¨w�UL��ô«Ë
…—Ëd????{ v??K??� d??O??I??� œÒb?????�
nK��� w� U�ON�« W�—UA�
q� UN�d�� w��« «—ËU??A??L??�«
ULO� ô sOO��dH�« sO�ËR�L�«
v�≈ W��M�U� ÊËd�U� fOzd�«
¡U??D??�ù ¨ÍœU???B???�???�ô« o??A??�«
‰u� UN�U�«d��« Õd??�Ë UN�√—
jOAM�Ë ÷uNM�«
U�KD��
«c??� w??� ÷d???�Ë ÆœU??B??�??�ô«
w??�??�« «—œU???�???L???�« ‚U??O??�??�«
q��Ë ËdO� W�d� UN� ÂuI�
U��RL�« …b�U�L� ÊUM��
ÆQ�dL�« —U�H�« ¡«d� …—dC�L�«
fOH�uJ�— Ëœ ÀÒb???�???�Ë
ÊËUF��U� t�UL��« s� dÒ�F�
w��« W�œUB��ô« U�ON�« l�

rN�«e��« bF� ¨rNMO� WO�U��« W�U� œu�Ë sO�� ¨W�UBLK�
7?� h�� ¡«d�≈ r�ò t�« v�« …Î dOA� ¨åw�eML�« d���«
WO�K� ZzU�M�« dN�«Ë wz«uA� qJA� s�d�¬ sOH�u�
ÆårN��U�
XK�� X�U� WO�UL�« W�KB� Ê« v�« …—U�ù« —b��Ë
¨Vz«dC�« W��«d� V�J� w� …b�«Ë W�U« ¨Ÿu��« cM�
‰UH�S� Î «—«d� —uBM� »uM��« k�U�� U�d�√ vK� —b√Ë
sOD�U�L�« b— UN�ö� Èd� ¨ÂU??�√ W�ö�� W�KBL�«
ÆsO��« p�– cM� d���« «¡«d�« «u�e��« s�c�« W�ö��«
?�« ’u�� Ê√ ÊUO� w� XMK�Q� W�ËbG� W�bK� U�√
¨åÊU�u� XO�U�Ë Ã—u�ò lL�� w� X�d�√ w��« PCR
ÆWO�K� UNK� X�√
dL���� ¨W�bK��« w� U�Ë—u� WM��ò Ê√ v�≈ —U�√Ë
…dAF� ’u�H�« rN� X�d�√ s�c�« ’U��_« WF�U�L�
ÆåWOL�UF�« W�B�« WLEM� dO�UF� V��� p�–Ë ÂU�√
Èd�√ Æ©Æ‰Æ◊Æ‘® Ê√ WO�ËbF�« W�bK� XMK�√ ¨rÒ �
¨WO�U��≈ ‰Ë_« h�H�« W�O�� X�√Ë U�Ë—uJ�« h��
w� t�eM� w� t�KzU� l� w�eML�« d���« bO� Êü« u�Ë
w�U��« h�HK� lC�� Ê√ vK� ¨sJ�� YO� ¨W�ËbG�
Æt��Ë“ l� Î «b�
w� WO{UL�« ÂU??�_« ‰ö??� tD�U� s� lOL� X??�œË
—Ëb sO�� w�eML�« d���« ÂU��« Â«e��ô« v�« WO�ËbF�«
Æ…b�b��« W�O�M�«
ÊUO� w� ‚ËeO� W�bK� w� ∆—«uD�« WOK� XMK�√Ë
qLF�Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH� W�UB� Æ©Æ« Æ?�® …bO��«ò Ê√
WÎ ��U� ¨åw�uJ��« vHA��L�« w� U??�Ë—u??� r�� w�
q� –U��«Ë w�eML�«
d���« Â«e��«ò UN� sOD�U�L�« s�
Ò
ÆåW�U�u�« «¡«d�≈
ÊUO� w??� ÊËd���« ¡UC� ≠ Ê«d??� W�bK� XMK�√Ë
¨å…bK��« w� U??�Ë—u??� ”ËdOH� W�U≈ ‰Ë√ qO���ò
W��«dL�« X��Ë d���« w??�ò »UBL�« Ê√ v??�« …dOA�
Æå Uu�H�« WF�U��Ë WOÒ�D�«
sO�UBL�« W�UF�« W�B�« …—«“Ë ‚d� XF�U�Ë «c�
d�Q� ¨…—ËU�L�« ÈdI�«Ë p�KF� w� U�Ë—u� ”ËdOH�
b�b��� PCR ’u�� p�KF� U�bK� œU��« W�U� w� rN�
ÆÎU�u� 15?� w�eML�« d���« rN�«e��« bF� w�B�« rNF�«Ë
l�«u�« b�b�� ·bN� sOD�U�L� Uu�� d�√ UL�
œb� mK�Ë ¨ÈËbF�« vK� …dDO��«Ë WIDML�« w� wzU�u�«
Æj�U��Ë »UB� sO� 30 Uu�H�«
s� ¨ÊUO� w� UJ� W�bK� w� W??�“_« WOK� XMK�√Ë
Êü« ÊUFC�� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� sO�b�b� sO��U«ò
ÆåsOD�U�L�« WK�K�� bd��« —U�« w� ¨w�B�« ‰eFK�
WO�ËUF�� W�UF�« W�d�bL�« s� —b?? ¨—U??�ù« w??�Ë
∫w�ü« ÊUO��« ¨W�Ëb�« wH�u�
wH�u� WO�ËUF� w� sOK�UF�« b�√ ÷dF� v�≈ Î «dE�ò
W�Uû� …—Ëb??�« WIDM� w� W�e�dL�« …—«œù« ≠ W�Ëb�«
¨WO�U��≈ tB�� W�O�� ¡U� w��«Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH�
WO�ËUF��« …—«œ≈ w� X�uL�« ‰UH�ù« WO�ËUF��« …—«œ« sKF�
ÕU� s� ¡«b??�??�« p??�–Ë ¨W�e�dL�« …—«œù« vM�� w�
b�_« ¡U�� W�UG�Ë 2020Ø9Ø17 tO� l�«u�« fOL��«
WOKL� ¡«d�≈ s� WO�ËUF��« sJL�� w� ¨2020Ø9Ø20
ÆåW�“ö�« PCR Uu�� ¡«d�≈Ë W�—ËdC�« rOIF��«
—UJ� WE�U�� w� À—«uJ�« …—«œ« W�d� XMK�√ p�– v�«
w� …b�b� W�U≈ 30 qO���ò s� w�uO�« U�d�dI� w�
¡b� cM� q��� U�U≈ r�— vK�« u�Ë —UJ� WE�U��
ÆWIDML�« w� U�Ë—u� W�zU�
∫WO�U��« «bK��« vK� …b�b��« U�Uô« X�“u�Ë
—UJ� ¨2 —«d� ¨2 WO�U��d�« ¨2 «—b� ¨4 U�K� ¨4 sOM��
Ãd��« ¨1 ”u�U��« Íœ«Ë ¨1 oKA� ¨1 ‚bOM� ¨1 WIO�F�«
q�U�d� ¨1 UO�I�« ¨1 …UO�K� d�� e�d� ¨1 ‚ËcO� ¨1
¨1 X�dJ� ¨1 ‘UO� aOA�« ¨1 W��— ¨1 lDOI�« …b�b� ¨1
Æ1 U�UD�OA�« ¨1 …dOL�K� ¨1 …dL�L�«
—UJ� w� sOK��L�« sO�UBLK� w�UL�ù« œbF�« `�√Ë
ôU��«Ë ¨ÎU�UB� 539 f�√ v��Ë ¨w{UL�« —«–¬ 17 cM�
ÆW�U� 222 ∫W��UFL�« bO� WO�U��ù«
ôU� w�UL�≈ lH�dO� …b�b� ¡UH� ôU� 8 q�� UL�
sO�u�L�« sO�UBL�« œb� dI��«Ë ¨W�U� 311 ∫v�« ¡UHA�«
WF�U�L�« bO� w�eML�« d���« ôU� U�√ ¨ ôU� 6 vK�
ÆåW�U� 339 mK�� W��«dL�«Ë
t�M��«ò v??�« lOL��« À—«u??J??�« …—«œ≈ W�d� X??�œË
—U�N��ô« Âb???�Ë ÷d??L??�« «c??� U??O??�«b??�Ë d�U�L�
WMKFL�« WO�B�« WOzU�u�« «¡«d�ùU� œÒbA��« …—Ëd{Ë
Âb�Ë ¨‰“UML�U� Â«e��ô« WN�� W�B�« …—«“Ë q�� s�
w�UL��ô« b�U���« W�U�� vK� WE�U�L�«Ë ¨◊ö��ô«
Íb�ù« q��Ë Æ‰eML�« s� ÃËd��« bM� U�ULJ�« l{ËË
vK� bO�Q��«Ë ¨`D�_« W��ö� bM� —«dL��U� Êu�UB�U�
Æå‰“UML�« v�« UN�U�œ« qO�� U�d�AL�« q� rOIF�
‰ULJ��« W�UF�« W�B�« …—«“Ë œU�√ ¨d�¬ j� vK�
ËdO� v??�≈ XKË ö�d� PCR Uu�� ZzU��

o�UML�« nK��� w� ÁœÒbL� åU�Ë—u�ò ”ËdO� q«u�
U??�U??ù« s??� WFH�d� WO�u� ôÒb? F??� qO��� l??�
UNÒ��Q�Ë UN�«¡«d�≈ …œU�“ v�≈ U�bK��« Î UF�«œ ¨ UO�u�«Ë
Ò WN�«uL�
o�Ë ¨f�√ åU�Ë—u�ò œ«b� q��� Æ¡U�u�« wAH�
Æ…b�b� W�U≈ 634Ë …U�Ë ôU� 7 W�B�« …—«“Ë d�dI�
‰u� Íd�d��« oO�— vHA��L� w�uO�« d�dI��« sÒO�Ë
…b�«u�L�« ôU��« ÂU�—√ ¨U�Ë—u� ”ËdO� «b���� d�¬
ÆvHA��L�« q�«œ d���«Ë ‰eF�« o�UM� w�
«d���� q??�«œ X??�d??�√ w��« Uu�H�« œb??�≠
508 ∫W�dBML�« W�U� 24?�« ‰ö� vHA��L�«
s�œu�uL�« U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UBL�« v{dL�« œb� ≠
80 ∫WF�U�LK� vHA��L�« q�«œ
U�Ë—u� ”ËdOH� UN��US� t��AL�« ôU��« œb� ≠
19 ∫W�dBML�« W�U� 24?�« ‰ö�
q??�«œ s�b�«u�L�« v{dL�« ¡UH� ôU??� œb??� ≠
5 ∫W�dBML�« W�U� 24?�« ‰ö� vHA��L�«
vHA��L�« q�«œ s� v{d� ¡UH� ôU� ŸuL�� ≠
Æ¡UH� W�U� 417 ∫t��—U� v�� W�«b��« cM�
v�« …e�dL�« W�UMF�« s� UNKI� r� w��« ôU��« œb� ≠
2 ∫UN��U� s��� bF� ‰eF�« …b�Ë
27 ∫vHA��L�« q�«œ W�d��« ôU��« œb� ≠
1 ∫…U�Ë ôU� ≠
WOML�« W�bK� w� W??�“_« WOK� XMK�√ ¨‚UO��« w�Ë
”ËdOH� sO�UBL�« s� …U�Ë w��U� ‰Ë√ò s� ÊUO� w�
l� ¨WO{UL�« W�U� 47 ???�« U�U��« ‰ö??� U??�Ë—u??�
sOD�U�L�« s� 30 q√ s� sO�O�U��≈ sO��U≈ qO���
WOML�« vHA���ò w� WÒ�d��L�« ’u�H�« rN� X�d�√
v�« W�“_« W�«b� cM� w�UL�ù« œbF�« l�d� U� ¨åw�uJ��«
ÆåÎU�UB� 60
¨fK�«d� ¡UC� w� U�Ë—u� W�“« WF�U�� WOK� XMK�√Ë
…b�b� WO�U��« W�U� 54 qO���ò ¨WO�uO�« UN�dA� w�
∫w�ü« qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24?�« ‰ö�
49 ∫fK�«d� ≠
4 ∫¡UMOL�« ≠
Æå1 ∫ÍË«b��« ≠
w� ¨…—uJ�« ¡UC� w� U??�“_« …—«œ≈ WM�� XMK�√Ë
…b�b� WO�U��≈ W�U� 16 qO���ò ¨WO�uO�« UN�dA�
∫w�ü« qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24 ‰ö�
4 ∫tH�√
1 ∫Â«dD�
1 ∫U�d�
1 ∫Áœœ
1 ∫ÊuO�√
2 ∫sO�b�—
1 ∫U�dB�
1 ∫UI�L�«—
1 ∫WK�M�«
Æå3 ∫oI���« bO�
?�« h�� ZzU�� Ê√ sO�b�— W�bK� XMK�√ ¨p�– v�≈
ÆWO�U��≈ ¡U� ¨…bK��« s� sOB�A� PCR
q�� w� ·UM���ô« r�U�L� ‰Ë_« fOzd�« —b??√Ë
W�U≈ V���ò ∫tO� ¡U� Î «—«d� Í—u� U�— w{UI�« ÊUM��
t�IOI� —u??C??�Ë ¨åU??�Ë—u??�ò ”ËdOH� …UCI�« b??�√
s�L�« …b�b� w� ‰bF�« dB� v�« tF� WLOIL�« WH�uL�«
UN�ö��«Ë wFO��
qJA� W��UJ� UNKL� W�—UL�Ë
Ò
…b�b��« w� ‰bF�« dB� ‰UH�≈ —dI� ¨sOH�uL�«Ë …UCI�U�
ÆårOIF��« ‰UL�√ ¡«d�ù ‰uK�√ 16 ¡UF�—_« ÂuO�«
jK��« s� qJ� Uu�H�« ¡«d??�≈ò Í—u??� VK�Ë
ÆåsOH�u�Ë …UC� ¨…—u�cL�« WH�uL�U�
¨U�d�“ ¡UC� w� U�Ë—u� W�“« WF�U�� WOK� XMK�√Ë
WO�U��≈ ôU??� X� qO���ò ¨WO�uO�« UN�dA� w�
qJA�« vK� W�“u� ¨åWO{UL�« W�U� 24?�« ‰ö� …b�b�
∫w�ü«
1 ∫U�d�“
2 ∫UO�b��
1 ∫t�U�d�
1 ∫ULK�
1 ∫«—u�dH�
w� œbA��« »u??�Ëò vK� bO�Q��« WOK��« œb??�Ë
»u�Ëò sO�UBL�« …b�UM� ¨åWOzU�u�« «¡«d�ù« oO�D�
ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� w�eML�« d���« Â«e��«
WOMC�« U�bK� œU��« w� W�“_« WOK� XMK�√ ¨p�c�Ë
U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b� U�U≈ 5 qO���ò ÊUO� w�
w� …b�«Ë W�U«Ë ¨U�Od� w� 2 ÆWIDML�« w� bÒ ���L�«
Æåu��dH�Ë fIH�« XO�Ë s�dHB�UI� s� q�
ÊUM�� WE�U�� w� W�B�« W�KB� XMK�√ ¨ÎU�“«u�Ë
w��« WO�U��ô« W�U��« WF�U�� bF�ò t�« ÊUO� w� w�uM��«
«bO U�«d� w� WO�UL�« W�KB� q�«œ Ÿu��« cM� XK��
sOD�U�� W�ö�� PCR ?�« h�� ¡«d�≈ d�≈Ë ¨WO�uJ��«

ájq OÉ°üàbG QÉÑNCG
ÆrN�UI����
WOK�«b�«Ë qLF�« «—«“Ë ÁU��U� „d���«
w� sO�ËUOL�« WOCI� qÒ � œU��ù ‰UL�«Ë
sLC� UL� ÊUM�� U�bK� q�Ë ¡UMOL�« W�bK�
rN��«— r??N?O?{U??I?�Ë rNKL� W??�—«d??L? �? �«
ÆrN�O��� vK� qLF�« rÒ � ¨ÂUE��U�
vK� qLF�« w�ULA�« ÊUM�� k�U�� …u�œ
UC�uF� s� ‰ULFK� U��u�L�« q� l�œ
œUO�√Ë œU??�¬ ‰b??�Ë W���√ ‰b??�Ë WO�—b�
Æ¡UHA��«Ë
w{UI�« ¡UMOL�« W�bK� fOz— s� VKD�«
…b�U�L�« w??� —«d??L?�?�ô« ¨‰œU??F? �« t�eM�«
w� ‰ULF�«Ë ¡«dIH�« s� s�G�« l�d� U� qJ�
ÆW�bK��«
‰UL� œU??�?�« l??� b���� U??� q??� WF�U��
UN� ÂUOI�« V�«u�« «uD��« ”—œË ‰ULA�«
Æ¡UMOL�« W�bK� ‰ULF� W�«bF�« oOI�� v��

rOK�� bO�«u� rOEM�Ë s���
Ò
ÁUOL�« UD�L� Ë“UL�«

…—«œ≈ s??O? � o??O?�?M?�?�«Ë ÊËU??F? �? �« d??L? �√
ÁUO� W��R� …—«œ«Ë w??�«d??�e??�« PAM�
rK�� b??O?�«u??L?� Î UM��� w??�u??M?�?�« ÊU??M?�?�
ÃU��« UD�L� WBB�L�« Ë“UL�« UOL�
—U�¬Ë UD��Ë WO�Ozd�« ÁUOL�« l�“u�Ë
Î U�O���Ë ¨WO�uM��« «bK��«Ë ÈdI�« w� ÁUOL�«
—«dL��« ÊU??L?C?� «¡«d?? ? ?�ù«Ë U??O?�x??�
ÃU��« WOKL� w� W�uO��« …œUL�« Ác� sO�Q�
Æ»uM��« w� UMK�_ ÁUOL�« l�“u�Ë
‰c�Ë ÊËUF��« ÊU���RL�« q??«u??�Ë
WO�U{« UOL� sO�Q�� W??�“ö??�« œu??N?�?�«
…œUL�« d�u�� Î UF�� Wz—UD�« U�U��« WODG�Ë
WI�«u�Ë ·«d�S� UNOK� oH�L�« hB��«Ë
ÆÁUOL�«Ë W�UD�« …—«“Ë

¨Êu��ML�« U�bÒ�J�� w��« WHKJ�« s� q�√ Í√
Æ…d�UF�« «—UO��« vK� iO��« «u�Ò“ËË
r??�U??� W??L? K? � Í“U?? ?�? ??�« l?? O? ?�— v?? ?I? ? �√Ë
W�«—e�« …—«“Ë Ê≈ ∫UNO� ‰U??� sOLB�FL�«
¨U�UMLK��«Ë Âu�b� nK� rzU�� —b√
nKF�« ¡«d?? ?� l??D?�?�?� r??� Âu??O??�« v??�? �Ë
Ác� d??�?�?�?� s?? �√ ∫‰U?? ? �√ U??M? � ÆÂu??�b??L??�«
nK� d�U� »U� ‚dD� U�bM� «–UL�Ë d�«u��«
s� l�b� d�U��« q??�Ë øW�U�û� ÷dÒ F��
Âu�bL�« nKF�« ÆÎô– UMOHJ� ø’U��« t�U�
V�UD� UM�≈ ÆÊuJ� ô U�≈Ë lOL�K� ÊuJ� U�≈
vK� s�UC��« ¨iO��« ÃU��ù ÃU�b�« w�Ò d�
¨ŸUI��« w??�—«e??� ULO� ô ¨s??�u??�« bOF
«—«dI� ÍÒbB�K� …b?? �«Ë Î «b??� ÊËU??F?�?�«Ë
ÆÁcN�

V�UD� l�U�� w�ULF�« œU��ô«
jHM�« PAM� U�UI�

ÂUF�« w??�U??L?F?�« œU??�? �ô« f??O?z— l??L?�?�«
jHMK� ÂU??F? �« d??�b??L?�« l??� d??L? �_« …—U??A? �
PAM� …d??�b??� UN�HB� w??�U??G?� —Ë—Ë√
V�œ√ ‰Ëd���« œU��« fOz— —uC�� ¨jHM�«
PAM� U�UI� ¡U�ƒ— s� b�ËË ¨wF{«d�
÷d�Ë Æf??K?�«d??�Ë w??�«d??�e??�« w??� jHM�«
qLF�« b??I?� œu??M? � cOHM� WOL�� d??L? �_«
ÁUOL�«Ë W�UD�« …—«“Ë sO� l�Ò uL�« w�UL��«
Æ PAML�« U�UI�Ë
s�G�« bM�ò œU��ô« n�Ò u� ¨Èd�√ WN� s�
‚uI��« s� ’UI��ô«Ë s�eL�« ·U��ù«Ë
—b√Ë ¨¡UMOL�« W�bK� ‰UL� tO�UF� Íc??�«
l� q«u��« bF� œU��ô« ÒÊ≈ò ∫w�ü« ÊUO��«
fOz—Ë ‰ULA�« w� ‰ULF�« U�UI� œU��«
∫wK� U� —dÒ I� ¡UMOL�« W�bK� ‰UL� W�UI�
Íc�« ¡UMOL�« W�bK� ‰UL� l� s�UC��«
XO����« s?? � «u?? �d?? �Ë t??�u??I? � X??�? �? �
i�� w� n�u���«Ë WK�ULL�« s� Êu�UF�Ë

UH�U�L�« o�u� tLF�

w� …—U??�? �? �«Ë œU??B? �? �ô« d?? ?�“Ë ‰U?? �
vK� tLF� ‰ËË«— ‰UL�_« n�dB� W�uJ�
Èb� s� b�Q�K� W�—U���« ‰U�L�« s� œb�
W�u�bL�« lK��« —UF�Q� UN�U�√ Â«e��«
Æ…—«“u�« q�� s� …œÒb�L�«Ë
vK� t??L? F? � n??A? � ¨W?? �u?? �? ?�« ‰ö?? ? �Ë
pKN��L�« W�UL� d??�b??� WI�d� —U??F? �_«
W�d�b� s??� sO��«d�Ë f??�u??� u??�√ ‚—U??�
s�√ W�d�b� …—“«R?? �Ë ¨pKN��L�« W�UL�
ÆW�Ëb�«
¨ UH�U�L�« o??O? �u??� b??F? � t??L?F?� b?? ?�√Ë
—UF�_U� Â«e��« ô YO� lzUC��« …—œUB�ò
¡UCI�« s?? � …—U?? �S?? � p?? ?�–Ë ¨…œb?? �? ?L? ?�«
d{U�� dOD�� v�« W�U{ùU� ¨h��L�«
·ö��« Ë√ —U??F? �_« Êö?? �≈ Âb??F?� j�{
Æå‚ËbMB�«Ë ·u�d�« sO� …dOF���«
Â«e??�??�ô« …—Ëd?? ??{ò v??K? � œÒb? ? � p??�c??�
W�UL� W??�d??�b??� Ê√ Î «b?? �R?? � ¨ås??O? �«u??I? �U??�
s� Âe??K? � U?? � q??J? � Âu??I? �? �ò p??K?N?�?�?L?�«
W��UFL� W�U� WO�UM�K�« o�UML�« w� «¡«d�≈
ÆåsOH�U�L�«
iF� rOK�� w� hI� s� ÀÒb�� UL�
s�œ—u��L�« WI�ö�Î «b�R� ¨WOz«cG�« œ«uL�«
¨—UJ��« p??�– Ê_ s??O? �“Ò u??L? �«Ë —U??�? �? �«Ë
ÆÊu�UI�« tOK� V�UF�Ë

Âu�bL�« nKF�«

w??�Ò d??�Ë s??O? �—«e??L? �« s?? � œb???� c??H? � ≠
WH�Ë —UJ� WE�U�� w� å÷UÒO��«ò ÃU�b�«
w� W�«—e�« W�KB� V�UJ� ÂU�√ WO�U���«
d�“Ë —«d??� vK� Î U{«d��« ¨—UJ� ≠ …b�F�«
n�dB� W�uJ� w� …—U���«Ë œUB��ô«
dOF��� w{UI�« ¨tLF� ‰ËË«— ‰U??L? �_«
¨pKN��LK� …dO� n�√ 12?� iO��« W�u�d�
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øWƒdG QÉÑNCG
WK��L�« sOD�K�

sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë rÒK�� ˚
‚«—Ë√ ¨f??�√ ÕU� ¨wJ�UL�« ÷U??�—
W�—uNL� qO�L� V�J� W�Oz— œUL��«
¨wJ�uJ�K� wOH�U� sOD�K� Èb� «bMKM�
ÆtK�« Â«— WM�b� w� …—«“u�« dI� w�
w� wJ�uJ�K�� wJ�UL�« V???�—Ë
Ò
¨WOzUM��« U�öF�U� œU�√Ë ÆsOD�K�
YO�� U�d�uD�Ë U�e�eF� v�≈ Î UO�«œ
WU� ¨ U??�U??D??I??�« nK��� qLA�
e�eF� ·b??N??� ¨r??O??K??F??�??�«Ë WO�B�«
«bMKM� UNL�b� w��« WÒ�uLM��« l�—UAL�«
ÆsOD�K� w�
wJ�uJ�K� b????�√ ¨U??N??�??�U??� s??�
o�� r??�«b??�«Ë X�U��« U??�œö??� n�u�
vK� …Î œÒbA� ¨WOMOD�KH�« W�Ëb�« W�U�≈
sO� WOzUM��« U�öF�« e�eF� …—Ëd{
ÆUN�U�¬ lO�u� v�≈ W�U{≈ s�bK��«
wJ�uJ�K�� w??J??�U??L??�« v??MÒ ??L??�Ë
Èb� …b??�b??�??�« UN�UN� w??� ÕU??�??M??�«
…—«“Ë Ê√ v??�≈ Î «dOA� ¨sOD�K� W??�Ëœ
UN�U�UD� W�UJ� sO�d�GL�«Ë WO�—U��«
q�√ s� ÊËUF�K� q�U� œ«bF��« vK�
Âb�� UL� ¨…b�b��« UN�UN� qON��
sO� WOzUM��« U�öF�« e�eF�Ë d�uD�
ÆsO��U��«
W�e�dL�« WM�K�« d� sO�√ lK�√ ˚
WK�L� »u??�d??�« q�d�� `�� W�d��
d�uK��Ë s�Ë— sOD�K� W�Ëœ Èb� «bM�
vK� WO�UO��« «b���L�« d�¬ vK�
ÆWOMOD�KH�« W�U��«
bI� Íc�« ¡UIK�« ‰ö� »u�d�« b�√Ë
i�d�« vK� ¨tK�« Â«— WM�b� w� ¨f�√
lO�D�� ‚UH�« Í_ l�UI�« wMOD�KH�«
Ê√ v??�≈ Î U��ô ¨‰ö??�??�ô« l� U�öF�«
—U� u??� i??O??�_« XO��« w??� Èd??� U??�
WO�Ëb�« WO�dA�« «—«d� s� t�Ëd��
…—œU�L� q�L�L�« w�dF�« ŸU??L??�ù«Ë
s� ‚UH�ô« «c� Ê√Ë ¨WO�dF�« Âö��«
ÆWIDML�« w� Âö��« ôË s�_« oI��
W??�ƒd??�« Ê√ vK� »u??�d??�« œÒb???�Ë
eJ�d� Âö??�??�« oOI��� WOMOD�KH�«
WO�dA�« «—«d??� vK� w�U�√ qJA�
W�U�ù WÒO�dF�« …—œU??�??L??�«Ë W??O??�Ëb??�«
vK� WKI��L�« WOMOD�KH�« W??�Ëb??�«
Æ1967 Ê«d�e� s� l�«d�« œËb�

ÂUA�«

Í—u��« Í—U���« ·dBL�« sK�√ ˚
W??ze??�??�??�« ÷Ëd????� `??M??� ·U??M??�??�??�«
lK��« ÷d???�Ë wB�A�« ÷d??I??�«ò
¡b��«Ë “s�u�« `�d� ÷d�Ë …dLÒ FL�«
W�uKDL�« ‚«—Ë_«Ë ozU�u�« rÒK���
Æf�√ s� Î «—U���« ÷ËdIK�
s� t� rOLF� w� ·dBL�« VK�Ë
öON���« `M� ·UM���« t�Ëd� lOL�
…d�U�L�«Ë …d�U�L�« dO� WÒO�UL�zô«
w??�«—e??�« ŸU??D??I??�« q??�u??L??�??� Î «d??B??�
WD�u�L�«Ë …dOGB�« l??�—U??A??L??�«Ë
Y�d��« v�≈ Î UO�«œ W�—UIF�« ÷ËdI�«Ë
—Ëb?? sO�� sNL�« ÷d??� `M� w??�
Â«e��ô« v??�≈ p�c�Ë WI�ô ULOKF�
…—«Ëœ WO�UL�z« öON�� `M� ÂbF�
“ÁdO�Ë «bM� r��Ë s�b� Í—U�ò
«cN� W??I??�ô ULOKF� —Ëb??? sO��
Æ’uB��«
sK�√ Íe�dL�« W�—u� ·dB� ÊU�Ë
ÕUL��« vK� t�I�«u� Ÿu��√ u�� cM�
`M� ·UM���U� WK�UF�« ·—UBLK�
Æ÷ËdI�«Ë WO�UL�zô« öON���«

‚«dF�«

WO�UOM�« WO�UL�« WM�K�« uC� b�√ ˚
ŸU��
œu???�Ë ¨f???�√ ¨—U??H??B??�« b??L??�√
Ì
l� „d�A� ŸUL��« bIF� WO�UL�d�
W�—Ë“?� ÃËd??�??�« WOG� W??�u??J??�??�«
rOEF� h?
Ò ?�??� “…b�«Ë W??O??�ö??≈
Æ UIHM�« bO�d�Ë j�{Ë «œ«d�ù«
—UF�√ ÷UH��«ò Ê≈ —UHB�« ‰U�Ë
‰UL�« w� —bN�«Ë œU�H�«Ë Î UOL�U� jHM�«
W�uJ��« …—b� Âb� v�« W�U{≈ ÂUF�«
«œ—«u????�« lOL� v???�« ‰u??u??�« w??�
dO� «œ«d???????�ù« s???� WKB���L�«
„—UL��«Ë W�œËb��« c�UML�U� WÒODHM�«
UNFOL� ¨WHK��� »U��ô Vz«dC�«Ë
W�uO��« vK� dO�� qJA� d??�√ —u??�√
t�√ Î UMO�� ¨“W�Ëb�« WM�e� w� WO�UL�«
wHJ� ô …œu�uL�« m�U�L�« Ê« UL�U�ò
¡u�K� ô≈ ‰U�� ö� V�«Ëd�« b�b���
Æ“÷«d��ô« v�≈ Î U��R�
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Æå…b�«e�L�«
U� Á—Ëb????� «c???�ò Ê√ X??�U??{√Ë
sOO�U�_« sO����« ZO�Q�� œÒbN�
Âb�Ë b�«e�L�« dIH�« UL�Ë Ÿ«eMK�
WO{uHL�« uK�L� U�œË Æå…«ËU�L�«
v�≈ …œdHM� ‰ËœË w�Ëb�« lL��L�«
vK� W{ËdHL�« U�uIF�« l??�—
ÆW�—u�
WdH�« W??�U??�S??� «u??�??�U??� UL�
U??�??O??N??�«Ë U??L??E??M??L??�« ‰u??u??�
W�UL��WOMFL�«WKI��L�«WO�U��ù«
ÊËœ s� œö��« v�≈ ÊU��ù« ‚uI�
v�≈ ‰uu�« ÊUL{ p�c�Ë ¨oz«u�
WO�B�« ≠ WO�D�« «œ«b�ù«Ë ¡«cG�«
qzU�Ë v??�≈ W�U{ùU� WO�U�_«
Æå19 ≠ bO�u�ò ¡U�Ë W��UJ�
∫w�U�� w�U� WM�K�« uC� ‰U�Ë
ÊS� ¨ÂuO�« W�—u� v�≈ dE� «–≈
Æq�U� »«d� W�U� w� œö��« œUB��«
s� d��√ U�uIF�« v�≈ œuF� «c�Ë
ÊQA� ÊuIK� s��Ë Æd�¬ V�� Í√
v�≈ ÍœR� b� UN�√ ÊQA�Ë U�uIF�«
ÆsOL�U��« ÊUJ��« …U�UF� r�UH�
b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« l�ËË
2019 ÂU???� d?????�«Ë√ w??� V??�«d??�
r�U� Î U�ËdF� `�√ Êu�U� vK�
w� cOHM��« eO� q??�œË ¨ådBO�ò
¨ÂUF�« «c� uO�u� ØÊ«d�e� s� ‰Ë_«
qJA� d�R� w��« U�uIF�« qLA�Ë
œUB��ô« ôU�� W�U� vK� wKL�
ÆÎU��dI� Í—u��«

w��« bOM���« WOKL� w� rN� ÒÃe??�«
w��« UOAOKOL�« Ác� UNOK� ·dA�
rN�«b���«Ë‰UH�_«bOM��X�d��«
v�≈ W�U{≈ åW�dJ�F�« UOKLF�« w�
jzU�Ë wJ�U� vK� U�«d� ÷d�ò
qI� s� rNFML� rN�UO�¬ e��Ë qIM�«
Æ—bBL�« V�� å»öD�«
Ê≈ ‰u??I??�U??� —b??B??L??�« r??�??�Ë
lC� U�UN��ô« Ác??� —«dL��«ò
…b��L�« r??�_« U�O� WO�«bB�
—U���« ÂU�√ ÊU��ù« ‚uI�� WOMFL�«
vK� jGC�«Ë U??N??�??�«œù wIOI�
Ò
Æå UOAOKOL�« ÁcN� WL�«b�« ‰Ëb�«
–U??I??�S??� q????�√ò p???�– Ê√ ·U????{√Ë
WIDML�« cO�ö�Ë »ö??� q�I���
Íc�« nK���«Ë qN��«Ë ŸUOC�« s�
U�œUO�√Ë åb��ò UOAOKO� ‰ËU��
ÆåtO� rN�«d�≈ ÊUJ�d�_« U�uL�«œË
WM�� d�dI� œU�√ ¨Èd�√ WN� s�
r�ú� WF�U��« WKI��L�« oOI���«
—œUB�« ¨W�—u�� WOMFL�« …b��L�«
W�œUB��ô« U�uIF�« ÊQ� ¨¡U�ö��«
l{u�« r�UH� s� b�e� WO�dO�_«
œb�� v�≈ ÍœR??� b�Ë ¨W�—u� w�
Æœö��« q�«œ U�«eM�«
XL�UH� bI�ò ∫WIO�u�« ‰uI�Ë
vK� ‰uB��« ÊQ??A??� ·ËU??�??L??�«
Èd� w��« œu�u�«Ë ¡U�dNJ�«Ë ÁUOL�«
W�“_« V��� ¨ÎUI�U� UNM� Y�b��«
—uD��« W�—U��L�« W�œUB��ô«
U�uIF�«Ë wL�UF�« ¡U�u�« wAH�Ë

X�uJ�«

w��uJ�« W�_« fK�� fOz— b�√ ˚
X�uJ�« n�u� U�� ¨r�UG�« ‚Ë“d??�
lO�D��« Âb� ÊQA� ¨ÎU�F�Ë W�uJ�
s� qJ� ÍQ� w�uONB�« ‰ö��ô« l�
Æ‰UJ�_«
dOH� t�U�I��« ‰ö� r�UG�« œÒb�Ë
w??�«— X??�u??J??�« Èb??� sOD�K� W???�Ëœ
q� l� X�uJ�« Ê√ vK� ¨f�√ ¨»u�N�
¨WO�dF�« Âö��« …—œU�� o�Ë ¨sO��Ëb�«
W�Ëœ W�U�≈Ë ¨WO�Ëb�« WO�dA�« «—«d�Ë
ÂU� œËb??� vK� WKI��� WOMOD�K�
ÆWO�dA�« ”bI�« UN�LUF� ¨1967
„—UA� r� X�uJ�« Ê≈ r�UG�« ‰U�Ë
‚UH�« lO�u� w� ÊU� Èu��� Í√ vK�
XO��« w� f�√ ‰Ë√ Èd� Íc�« lO�D��«
ÆiO�_«

‰U� V�«d� Ê√ …b�R� ¨2017 ÂU�
200 s� d��√ cH� åqOz«d�≈ò Ê≈
Ê«d�≈ UOAOKO� vK� W�u� W�d{
ÆÁdO�F� V��� ¨åW�—u� w�
…—«“Ë b??�√ ¨d??�¬ bOF vK�
«u??� Ê√ ¨W??�—u??�??�« W??O??�—U??�??�«
ÂuI� åb��ò WO�«dIL�b�« W�—u�
·«bN��U� UN� o�U� ô U�—ULL�
œbN�Ë ¨WJ���« w� rOKF��« ŸUD�
»U�A�«Ë ‰U??H??�_« ·ô¬ q�I���
Æ„UM�
X�u��« åb��ò Ê≈ …—«“u�« X�U�Ë
vK� Õö��« …uI�ò WJ���« w�
118 U�d�¬ ÊU� ¨W�—b� 2285
¨w�«—b�« ÂUF�« «c� ¡b� q�� W�—b�
W�d�b� U�d�b� W�—b� 179 vI���
q�«dL�« W�UJ� WJ���« w� WO�d��«
ÆåWOLOKF��«
q�U� qI�O�ò p�– Ê√ X�U{√Ë
”—«bL�« Ác� w� WOLOKF��« WOKLF�«
U�UI�« ÿUE��« v??�≈ ÍœR??O??�Ë
¡U��_« qLÒ �� s� pO�U� ¨WÒO�«—b�«
WIAL� WD��dL�« WO�HM�«Ë WÒ�œUL�«
v�≈ ‰uuK� WK�u� U�U�� lD�
U�b�� r�UH� UL� ”—«bL�« Ác�
ÆåÎUO�U� …bzU��« WO�B�« ·ËdE�«
—bB� s� åU�U�ò W�U�Ë XKI�Ë
Ê√ ¨W�—u��« WO�—U��« w� ‰ËR��
rOKF��« ·UI�≈ò vK� XKL� åb��ò
WO��—b� …—u??B??� ”«—b??L??�« w??�
¡ö�≈ ÊËœ WOLOKF� Z�UM� X{d�Ë
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ÖeGôàd á«Mô°ùe âfÉc ™«bƒàdG º°SGôe :á«q fƒ«¡°U äÓ«∏ëJ
ÁU��U� —UM�« ‚ö�≈ò Ê√ WHO�B�« X�U{√Ë
ÁU���« q�u�� w� dO�� qJA� r�U� œËb??�√
œUO�ú� eON���« u�� Îö√ œËbAL�« WM�UNB�«
ÂœUI�« ‚ö�ù« s� j���Ë ¨W��dI�« W�œuNO�«
…dDO��« W�uJ��« Ê«bI� s� ·u��U� dFA�Ë
Æå”ËdOH�« vK�
U� v??K??� UNIOKF� WHO�B�« X??K??«ËË
sOOKOz«d�ù« hIM� U??� q??� ÊU???�ò Èd???�
U�UE� sO� U� WL�IL�« W�UA�« W??�ƒ— u�
¨—U�O�« s� s�—u�cL�« sOM�«uL�«Ë ŒË—UB�«
w�Ë ¨sOLO�« s??� …—UNML�« UOHA��L�«Ë
f�dF� Ê–ú� Ê–_« s� r���� u�UOM�� j�u�«
Æåt�U�“ Âu� w�
Ê≈ ¨f????�√ ÕU??�?? ‰U???� u�UOM�� ÊU????�Ë
UN�b� …e� ŸUD� s� XIK�√ w��« a�—«uB�«
ÆZOK��« ‰Ëœ l� Âö��« U�UH�« WK�d�
UN�KI� U��dB� w� u�UOM�� ·U??{√Ë
s� »dG��√ ôò WO�uON Âö???�≈ q??zU??�Ë
vK� a??�—«u?? «uIK�√ s�c�« sOOMOD�KH�«
V��� åWO��—U��« r�«dL�« Ác� ‰ö� UMO{«—√
ÆÁdO�F�
s� q� »dCM�ò ‰uI�U� u�UOM�� b�u�Ë
s� q� v�≈ U�b� bLM�Ë UMOK� ¡«b��ö� Áb� bL�
ÆåÂö��« lMB� Áb� bL�
sOM�u��� 9 WO{UL�« WKOK�« V??O??√Ë
s� oK�√ åœ«d???�ò ŒË—U??? ◊uI�� Õ«d��
l� s�«e��U� p�–Ë œËb�√ WM�b� vK� ŸUDI�«
‰ö��ô« W??�Ëœ sO� Âö��« w�O�UH�« lO�u�
fOzd�« W�U�d� s�d���«Ë «—U??�ù« s� q�Ë
ÆV�«d� b�U�Ëœ w�dO�_«

WLzU� v�≈ XHO{√ ¨WO�UH��ô« r�«dL�« ‰ö�
dD��« ¨UN�IDM�Ë œËb??�√ ÊUJ� oK� »U��√
nz«cI�U� W??�U??ù« s??� ”uLKL�«Ë r??�«b??�«
ÆåWO�Ë—UB�«
lO�u� r??�«d??� bNA� q??O??zd??� n???ËË
Z�e�ò UN�Q� ¨iO�_« XO��« w� UO�UH�ô«
iF� nO���« v��Ë V�dG�« ¨w�UF��« s�
V�«d� b�U�Ëœ WO�d�� Ác� X�U� bI� Æ¡wA�«
w�dO�_« fOzd�« ÊU??�Ë Æd??�¬ ¡w??� Í√ q��
W�UO��« ‰U??�??� w??� “U??�??�≈ v???�≈ W??�U??�??�
q�u� …ezU�� rK�� ‰«“ U� t�√ Ëb��Ë ¨WO�—U��«
tzU�d� lOL� WLNL�« Ác� v�≈ bMÒ �Ë
Ô ÆÂö�K�
w� ¨sO�—U���« UL�—Ë sOO�UO��« ¨sO�dÒ IL�«
Æåj�Ë_« ‚dA�«
ÕUL� Ê≈ ¨X�U� åf�—P�ò WHO� X�U�Ë
WM�b� ÁU��U� a�—«uB�« ‚ö�S� ”UL� W�d�
¨w�uONB�« ÊUOJ�« »uM� Êb� Èd�� œËb�√
sO�UOM� ‰ö��ô« W�uJ� fOz— vK� b��√
l� åw��—U��«ò ‚UH�ôU� t��d� u�UOM��
Æs�d���«Ë «—U�ù«
œ«—√ w��« W�U�d�«ò Ê√ ¨WHO�B�« d�–Ë
ÊQ� sDM�«Ë w� „UM� s�dL�RLK� UN�U�—≈ …e�
w� …e� Ê√Ë ¨…bOF� w�œË VO�√ q� sO� W�U�L�«
ÆåX�u�« ‰«u� bNAL�« w� W�zUG�« …d{U��«
¨XII�� u�UOM�� ·ËU�� Ê√ v??�≈ X�H�Ë
p�– «b�Ë ¨‚UH�ô« uH dOJF� s� vA�� ÊU�Ë
UNO� dN� w��« WL�IL�« W�UA�« ‰ö� s� Î UOK�
W�zU� WF�U��Ë ¨‚UH�ô« vK� lO�u��« bNA�
◊uI� W�U� s� d�U�LK� W�U{ùU� ¨U�Ë—u�
ÆœËb�√ w� ŒË—UB�«

¨œËb�√Ë ÊuKJ�√ w�M�b� ÁU��U� ÊU�Ë—U
rÒ � Î UI�ôË ¨iO�_« XO��« w� r�«dL�« ‰ö�
ÆÎU�Ë—U 13 ‚ö�≈
¨ U�ËcIL�« ‚ö�≈ q�� t�√ qOzd� ·U{√Ë
WOHK� vK� W�d�� W�dH� r�«dL�« b??�ò
sJ� Æåq??O??z«d??�≈ò w� U??�Ë—u??� —UA��« b�«e�

w� w�uONB�« ÍdJ�F�« qK�L�« È√—
Ê√ ¨f�√ ¨qOzd� ”u�U� ¨åf�—P�ò WHO�
¨åWU��« rN�I�d�å?� ¨«u�—U� sOOMOD�KH�«
lO�D��«Ë n�U���« UO�UH�« lO�u� r�«d� w�
w� s�d���«Ë «—U??�ù« sO�Ë åqOz«d�≈ò sO�
…e� ŸUD� s� oK�√ bI� Æf�√ ‰Ë√ ¨sDM�«Ë

É¡YÉªàLG π«°UÉØJ ∞°ûµJ ¢SÉªM
±ƒæjOÓe ΩÓ°ù∏d IóëàªdG ºeC’G çƒ©Ñe ™e
W�d��« …œUO� Ê√ ¨f�√ ¨Ÿu�UI�« nODK�« b�� ¨”UL� W�d� r�U� Àb��L�« b�√
ÍôuJO� ¨j�Ë_« ‚dA�« w� Âö��« WOKLF� …b��L�« r�ú� ’U��« o�ML�« XI��«
Æ…e� ŸUD� —«“ Íc�« ¨·uM�œö�
…b��L�« r�_« œuN� X��� W�d��« …œUO� Ê≈ ¨bG�« …UMI� U��dB� w� Ÿu�UI�« ‰U�Ë
Æ…e� ŸUD� U�“√ s� nOH��K�
s� ‰cÓ ��Ô w��« œuN��« q� —bI� W�d��«ò Ê√ ¨”UL� W�d� r�U� Àb��L�« ·U{√Ë
Æ“wMOD�KH�« UM�F� s� —UB��« nOH��Ë ŸUDI�« U�“√ WJHJ� q�√
d�� ¨f�√ ÕU� …e� v�≈ ’U��√ 6 s� ÊuÒ J� wL�√
b�Ë WI�d� ·uM�œö� qËË
Ò
ÆŸUDI�« w�UL� l�«u�« w�uONB�« ““d�≈ò Êu�U� XO� e�U�
…b� w�uONB�« ‰ö��ô« «dzU� nB� s� U�U� bF� ·uM�œö� …—U�“ w�Q�Ë
Æ…e� w� qzUBHK� WF�U� l�«u�
‚ö�≈ vK� Î «œ— ¨…e� ŸUD� w� ·«b�√ 10 nB� w�uONB�« ‰ö��ô« gO� sK�√Ë
Æ UM�u��L�« ÁU�� a�—«uB�«
UM�u��� ÁU��U� ŸUDI�« s� Î U�Ë—U 13 ‚ö�≈ b— t�≈ ¨‰ö��ô« gO� ‰U�Ë
Æ·öG�«
bOFB��« n�u� UL�UH�� qu��« ”UL� W�d� XMK�√ ¨»¬ØfD��√ 31 w�Ë
Æ…e� ŸUD� b{ w�uONB�«
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Êœ—_«

dL� —u��b�« ¨¡«—“u�« fOz— bIH� ˚
¨W�uLM��« d�uL�« WM�b� ¨f�√ ¨“«“d??�«
ÃU??�??�ù«Ë q??L??F??�« d??O??� v??K??� l??K??�«Ë
WO�UMB�« «—UL���ô« s� œb??� w�
«—UL���ô« w??� l�u�K�
UNDD�Ë
Ò
ÆÎUO�U� WLzUI�«
W??�d??� ¡«—“u????????�« f???O???z— —«“Ë
nOKG��«Ë W�U�DK� Êœ—_« UO�«d�u�Ë—
—bB� w��« W�U�D�« «—bMK� lOMB�Ë
‰Ëœ v�≈ UN�U��≈ s� W�L�U� 70 u��
200 v�≈ 170 sO� n�u�Ë WIDML�«
ÆÊuO�œ—√ rNFOL� q�U�

U�«u���Ë UN�O�uM� —U���« Í√
W�dLF�« q�«dLK� UN��¡ö� Èb�Ë
ÆåWO�UL��ô«Ë WO�UI��« W�O��«Ë
åb��ò Ê√ …—«“u????�« X??�U??{√Ë
w�U�√ o�� UN�U�UN��«ò l�U��
w� UNO� b??�u??� w??�??�« o??�U??M??L??�«
Î «d�R� r�UH��� ¨WJ���« WE�U��
o�U� ô WO�U��≈ö�« UN�U�—UL�
w� rOKF��« ŸUD� ·«bN��« w� UN�
Æåt�U�uJ� W�UJ� WIDML�«
w�d� åb??�??�ò ZN� Ê≈ X??�U??�Ë
‰ö� s� WO�_«Ë qN��« dA�ò v�≈
U�KD�L�« s� ÊU�d��«Ë VO�d��«
¨o??�??�« «c???� ‰U??L??�ù W??O??�U??�_«
‰UH�_« ·ô¬ q�I��� p�c� …œÒbN�
Æå»U�A�«Ë
w� sOM�«uL�« n�u� Ê√ X�U{√Ë
U�UN��ô« pK�� i�«d�« WJ���«
rNzUM�√ ‰U�—≈Ë ÍÒb���« v�≈ rNF�œ
WF�U�L�ò WO�uJ��« ”—«bL�« v�≈
s� …bL�FL�« Z�UML�« o�Ë rNLOKF�
l�œ U� u�Ë åW�—u��« WO�d��« …—«“Ë
—U��ù …uI�« v�≈ ¡u�K�«ò v�≈ åb��ò
—œ«uJ�«Ë cO�ö��«Ë »öD�«Ë w�U�_«
Æår�d�«Ë_ ŸUOB�ö� W�u�d��«
oOC� åb��ò Ê√ v�≈ —U??�√Ë
UNM� qzU�u� rN��d�Ë w�U�_« vK�
q�«b� vK� W�K�� U�—Ëœ dA�ò
cO�ö��« ‰«e???�≈Ë UN�—UH�Ë ÊbL�«
s� W�—bL�« v�≈ Î U�U� sO��«c�«
Ë√ rNM� r�� ‰UI��«Ë qIM�« qzU�Ë

U��dB� Ê√ oA�œ d���«
V�«d� b??�U??�Ëœ w�dO�_« fOzd�«
Í—u��« fOzd�« ·«bN��« ‰u�
Ò
…—«œù« Ê√ vK� ‰b??�
b??�_« —UA�
ŸUD� ÂUE�ò o�Ë qLF� WO�dO�_«
‰uuK� WL�d��« ÊuMN�L� ‚d�
ÆårN�—P� v�≈
¨W�—u��« åU�U�ò W�U�Ë V���Ë
…—«“Ë w???� w??L??�— —b??B??� œU????�√
W�—u��« sO�d�GL�«Ë WO�—U��«
∫Ê√ f�√
…—«œù« ”√— U??�??�d??B??�ò
bO��« ·«bN��« ‰u??� WO�dO�_«
Õu{u� sO�� b�_« —UA� fOzd�«
dOJH��« tO�≈ —b��« Íc�« Èu��L�«
…—«œû� s�—_« w�UO��« „uK��«Ë
ÂUE� vK� ô≈ ‰b??� ôË ¨ WO�dO�_«
WL�d��« ÊuMN�L� ‚d???� ŸU??D??�
ÆårN�—P� v�≈ ‰uuK�
·«d��« Ê≈ò ∫—bBL�« ·U??{√Ë
Ê√ b�R� …uD��« Ác� q�L� V�«d�
W�—U� W??�Ëœ w� WO�dO�_« …—«œô«
ZN�M�Ë ¨Êu??�U??I??�« s??� W??�—U??�Ë
WO�U�—ô« ULOEM��« VO�U�√ fH�
c??�_« ÊËœ UOHB��«Ë q�I�U�
b�«u� Ë« j�«u{ Í« —U���ô« sOF�
WO�ö�√ Ë√ WO�U��« Ë« WO�u�U�
w� UN��UB� oOI�� qO�� w??�
ÆåWIDML�«
b�U�Ëœ w�dO�_« fOzd�« ÊU�Ë
¨¡U�ö��« ¨…d??� ‰Ë_ nA� ¨V�«d�
Í—u��« fOzd�« WOHB� ‰ËU� t�√
Æ2017 ÂU� w� b�_« —UA�
…UM� l� WK�UI� w� ¨V�«d� ‰U�Ë
t�b� X�U�ò t??�≈ ¨å“u??O??� f�u�ò
Í—u��« fOzd�« ‰UO��ô Wd�
„«c�¬ ŸU�b�« d�“Ë sJ� ¨b�_« —UA�
Æåp�– b{ ÊU� fO�U�
v�≈ UNF�u� d�� …UMI�« X�H�Ë
dOA� ÊU??� w�dO�_« fOzd�« Ê√
w��« UA�UML�« v�≈ `??�—_« vK�
œÒ d�« ‰u� Î UI�U� UNM� Y�b��« rÒ �
w� Âu??�e??� wzUOLO� Âu�� vK�

—UA��� s� Îö� t��uC� w� rC�Ë jOD���«
WO�UL�« W�U�d�« Ê«u�œ s� q�L�Ë ¡«—“u�« fOz—
q�L�Ë ¡UB�û� Íe�dL�« “UN��« ÂU� d�b�Ë
qLF�« …—«“Ë s� q�L�Ë ¨…—U���« …—«“Ë s�
w�—«“Ë s� q� s� q�L�Ë WO�UL��ô« ÊËRA�«Ë
Æåd�_« W�«—b� ¨ŸU�b�«Ë WOK�«b�«
WO�¬ r�bI� v�u�� o�dH�« «c�ò Ê√ v�≈ —U�√Ë
W�Ëb�« wH�u� U�UO� ‰ULJ��«Ë W��UFL�
dB� w� W��b��« UO�u�uMJ��« œUL��« d��
Æår�œ«b�√Ë sOH�uL�«
¡UCI�« ÍuM� WO�«dF�« W�uJ��«ò Ê√ b�√Ë
Ác� ŸU��« ‰ö� s� sOOzUCH�« `KDB� vK�
ÆåWOLKF�« WO�ü«

fOz— r�U� Àb��L�« ÕdÒ ?? ¨p??�– v??�≈
ÊQ� ¨‰ö� ö� bL�√ ¨w�«dF�« ¡«—“u??�« fK��
`KDB� vK� ¡UCI�« Âe�F� Áœö??� W�uJ�
ÆW�Ëb�« dz«Ëœ w� åsOÒOzUCH�«ò
w� ‰ö� ‰U� ¨WO�«dF�« ¡U��_« W�U�u� Î UI�ËË
sOM�«uL�« vK� vH�� ôò t�≈ ¨w�U� dL�R�
sOOIOI��« sOH�uL�« œb� w� dO�J�« „U??�—ù«
sOOzUCH�« ‰u� tM� tFL�� U�Ë sOOKFH�«
ÆåW�Ëb�« dz«Ëœ w� s�b�«u�L�«
w��« WO�ü« ¨¡«—“u�« fK�� g�U�ò ·U{√Ë
sOOIOI��« sOH�uL�« s� b�Q��« UN�ö� s� sJL�
ÆåW�Ëb�« U��R� lOL� w� wKFH�« r�œb�Ë
vHDB� ¡«—“u?????�« f??O??z—ò Ê√ `????{Ë√Ë
d�“Ë W�Uzd� o�d� qOJA�� t�Ë ¨wL�UJ�«

GƒcQÉ°T zø««HÉgQEG{ 10 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
á«bGô©dG äGƒ≤dG ó°V äÉ«∏ª©H
i�I�« ¨f�√ ¨WO�«dF�« WOK�«b�« …—«“Ë w� W�œU��ô« «—U����ô« W�U�Ë XMK�√
ÆWO�«dF�« «uI�« b{ UOKLF� «u�—U� ÈuMO� WE�U�� w� åsOO�U�—≈ò 10 vK�
«—U����U� WK�L�L�« «—U����ô« W�U�Ë “—UH�ò Ê≈ ¨w�U� ÊUO� w� X�U�Ë
rNzUL��ô »U�—≈ 4 …œUL�« ÂUJ�√ o�Ë sO�uKD� sOO�U�—≈ 10 vK� i�I�« XI�√ ÈuMO�
ÆåWO�U�—ù« g�«œ U�UBF�
W�ôËË WK�œ W�ôËË bM��« Ê«u�œ vL�� U� w� «uKL� sOO�U�—ù«ò Ê√ ¨X�U{√Ë
ÆåWHK��� ¡UL�√Ë vM� X�� o�«œ gO� w� dJ��Ë ÈuMO�
pK�� rNzUL��U� WO�Ë_« UIOI���« ‰ö� «u�d��«ò rN�√ v�≈ W�U�u�« —U??�√Ë
sOM�«uL�«Ë WOM�_« «uI�« b{ …b� WO�U�—≈ UOKLF� «u�d��«Ë WO�«d�ù« U�UBF�«
ÆåWO{UL�« «d�H�U� w�U�—ù« g�«œ …dDO� ¡UM�√

r� WO�«dF�« W�uJ��« p�c� ¨ «bM�√ Êu{dH�
Æåo�«u�
ÊUL�d��« w� WO�UL�« WM�K�« uC� r���«Ë
w�ö�ù« œU��ô«ò WK�� s� VzUM�« ¨w�«dF�«
w��« Èd�_« ‰Ëb�« ÊQ� Î U�uM� ¨åw�U��œdJ�«
¨q�� s� WO�«dF�« W�ËbK� `ML�«Ë ÷ËdI�« XD�√
UN�«b�√ Ë√ UN{«d�√ oI�� Ê√ ‚«dF�« lD��� r�
÷«d��ô« ◊Ëd� p�c� ¨÷«d��ô« s� ÷dG�« Ë√
‰«u�_« hOB�� Ë√ d�U�� cOHM� U�√ w�—U��«
b�b��� U�b�d� W�uJ��« U�√ ¨WMOF� l�—UAL�
ÆåV�«Ëd�«
sOM�ô« ¨w??�«d??F??�« ¡«—“u????�« fK�� dÒ ???�√Ë
ÂUFK� W�UF�« W�“«uL�« Êu�U� ŸËdA� ¨w{UL�«
fOz— W�Uzd� bI� W�K� VI� ¨w�U��«
ÆwL�UJ�« vHDB� fK�L�«
fOz— r�U� o�UM�« ¨‰ö� ö� bL�√ ÕdË
Ê≈ ∫ÎözU� ¨d��u� d�� t� …b�dG� w� ¡«—“u??�«
‚UH�ù« WOKL� rOEM� q�_Ë ¡«—“u??�« fK��ò
Êu�U� ŸËdA� d�√ ¨W�—ËdC�« UIHM�« sO�Q�Ë
UN�U�—≈Ë ¨2020 W�œU��ô« W�UF�« W�“«uL�«
Æå»«uM�« fK�� v�≈
b� ¨`�U r�d� ¨W�—uNL��« fOz— ÊU??�
¨w{UL�« Ê«d�e�ØuO�u� 25 ¨fOL��« ¨‚œU
w�—U��«Ë wK�L�« ÷«d??�??�ô« Êu??�U??� vK�
V�� Î «b�R� ¨2020 ÂUF� w�UL�« e�F�« q�uL��
w�Q� W�œUBL�«ò Ê√ ¨t��J� s� —œU?? ÊUO�
œö��« UN� dL� w��« WO�UL�« W�“_« s� ÃËd�K�
V�«Ë— q�uL��Ë ¨U�Ë—u� W�zU� wAH� q� w�
WO�uJ��« UIHM�«Ë ¨s�b�UI�L�«Ë ¨sOH�uL�«
ÆåW�—ËdC�«

ÊUL�d��« w� WÒO�UL�« WM�K�« uC� nA�
w�ö�ù« œU��ô«ò WK�� s� VzUM�« ¨w�«dF�«
—«d�≈ b�u� s� ¨d�u� ‰UL� ¨åw�U��œdJ�«
Î «bONL� ¨w�U��« ÂUFK� W�UF�« W�“«uL�« ŸËdA�
ÆÈd�� W�“√ q��
Êu�U� ŸËdA� qB�ò Ê√ ¨d�u� `??�—Ë
Ò
fK�� q�� s� W�UF�« W�œU��ô« W�“«uL�«
UN��«—œ r��� ¨ÊUL�d��« v�≈ ¨w�«dF�« ¡«—“u??�«
·œUBL�« q�IL�« X���« ¨v�Ë√ …¡«d� UN�¡«d�Ë
Æåw�U��« ‰uK�√Ød�L��� 19
XKB� WO�«dF�« W�uJ��«ò Ê√ ¨d�u� sO�Ë
÷«d��ô« s� w�«d� —UM�œ ÊuOK�d� 15 vK�
sJL�� r� ULO� ¨q�UJ�U� UN��u��«Ë ¨wK�«b�«
5 m�U��« w�—U��« ÷«d��ô« vK� ‰uB��« s�
Æåw�dO�√ —ôËœ «—UOK�
mK�� vK� ‚«dF�« ‰uB� Âb�ò Ê√ ¨·U{√Ë
p�c� W�“√ w� W�uJ��« l�Ë√ w�—U��« ÷«d��ô«
¨U�—«d�ù ÊUL�d��« v�≈ W�œU��ô« W�“«uL�« X�b�
ÆåÃ—U��«Ë q�«b�« s� d��√ «u{d�I� w�
bF� W�UF�« W�“«uL�«ò Ê√ ¨d�u� `??{Ë√Ë
∫w� q�«d� 3?� dL� »«uM�« fK�� v�≈ UN�uË
V��Ë X�uB� r� ¨WO�U� …¡«d�Ë ¨v�Ë√ …¡«d�
WOM�“ …d�� sL{ X�uB��«Ë sO�¡«dI�« Êu�UI�«
‰«u�_« q� w� w�U��U� ¨sO�u��√ s� qÒ I� ô
14 q??�_« vK� ÊUL�d��« Èb� d�Q�� W�“«uL�«
ÆåÎU�u�
s� ‚«dF�« sJL� Âb� »U��√ò Ê√ v�≈ `L�√Ë
Ê≈ ∫özU� ¨åw�—U��« ÷«d��ô« vK� ‰uB��«
U�bM� ‰Ëb�«Ë ¨sOO�Ëb�« pM��«Ë bIM�« ‚ËbMò
rN�_ ¨WO�U� ◊Ëd� UN�b� ¨÷ËdI�« wDF�

π°Uh Iõªg
..∫ƒ≤©eÓdG ìô°ùeh ÖeGôJ
?Ó«JÉ°Th GôÑ°U øY GPÉe
wM�œ—U� ÂUE�
¨iO�_« XO��« w� ‰uIF�ö�« Õd�� l�U�√ U??�√Ë
b�u� X�U� «–≈ UL� ÔX�¡U�� ¨sOD�K� X�U� YO�
WL�bI�« WOI�d�ù« åU�bO�«d��«ò sO� W�d�A� ◊UI�
åÎUOLO�«d�≈ò …b�LL�« …b�b��« WO�dO�_« åU�bO�«d��«åË
qL�J� r� lO�«u��« —u sJ�Ë ÆÆÆZOK��« a�UA� v�≈
w� Ëœ w��« —«c??�ù« «d�U UN�FD� b�Ë UN��d�
WO�—U��« d�“Ë »UD� l� s�«e��U� œËb�√Ë ÊöI��
Æl�«u�« v�≈ bNAL�« bOF�� ¨b�«“ s� tK�« b�� ¨w�«—U�ù«
—uB�« ¨rN��—«uB� ¨f�√ sOD�K� WO�� dÓ �Ó �Ó bI�
¨WOL�UF�« ôU�u�« UNKIM� X�U� w��« WM�e��« WODLM�«
fzUMJ�« ”«d??�√ UNO� ŸdI� a�—«uB�« X�U� YO�
‰UI�d� W�z«— UN�ö� s� oAM��Ë ¨Ê–PL�« «u√Ë
ÆU�U�
«ËƒU� s�c�« ¡ôR� l� t�«– sOD�« s� s�� Î UI� q�
Ó
Ó
W�cJ� ÊU�Ë_«
ÊuKL��
r Ô� ørO�«d�≈ q��Ë dO�U�√ s�
vK� V�U `�dB��
W�U� ÊËœ s� WK�UFL�« w�
Ì
Ìs�Ë bz«d� Ôs��Ë ÆÆ⁄—U� ÌÊö�≈ Ë√ o�UM� ÂÌ ö� d�UM�
…œUN� Ó uL�« VN�Ë
UMzUM�√ œ U��Q� bÓ OB�« rÔ ÒKF��
Ô
Ì
uJK� w� Œ–U�
¡
UAF�
WÎ d� rN� `O�
Ô �Ô ÷—_ ¡Ì ôË
Ì
Ó
‚d��«
WC�Ë r�UF�« o�öÔ
� w� UMIK�Ô s�� ÆÆ¡UL��«

dÓ C�_« ¡«bNA�« dÔ AM� nO� Èd� u�Ë UMzUL� w�
 vK�
t �u� rO�M�« U�«d� u�e�� t �u� w� f�UO�«
W ÓF�

ÆsOD�K� ¡UC� w� ÊuL���� ‰UH�√
WO�dO�_« å…uKNH�«ò WE�� UN�Q�Ë f�_« —u X�U�
wzUM��« oI� WE�� ÆÆw�OK��« ‰c^ �« q�UI� WO�uONB�«
l� s�«e��U� „d�AL�« ULN�b� u�UOM�� ØV??�«d??�
sO��OA� UFC�√ b�Ë ªöO�U�Ë «d� …—e�� Èd�–
…dD� jI�� Ê√ ÊËœ s�Ë ¨»d� ÊËœ s� sO�O�OK�
ÆÂœ
¨ÊdI�« WIH d�� sOOMOD�KH�« ŸUC�S� U��M� r�
s� sÒO�� UL� s�d�√ vK� WB�U� XK� ULN�uO� sJ�
UNK��Ë iO�_« XO��« w� f�√ u�UOM�� ÆÆULN�U��dB�
¨sOO�«—U�ù« ‰«u�√ ¨rN�«u�√ b�d�ò ∫WK��L�« sOD�K� w�
b� ÊU�Ë ÆÆåb�ú�Ë …b�«Ë …d� Ÿ«dB�« wNM� Ê√ b�d�Ë
WO�U��� U��dB�� ¨V�«d� VKD�« «c� v�≈ tI��
¨œ«u��« WJKL� Î UuB�Ë ¨ZOK��« ‰Ëœ UNO� ÊU�√
°åW�UL��« q�UI� rJ�«u�√ b�d�ò ∫W�œuF��«
¨W�d���«Ë ‰c�U� Î U��U� ÊU� iO�_« XO��« bNA�
ULN�Q�Ë s�d���«Ë «—U???�ù« WO�—U� «d??�“Ë «b??� –≈
ÊËœ ULN�d�� ¨ÍdO�Ë Âu�� ¨ÊU�O�u�d� ÊU�ÒOB��
ÆsÒOO��c�« WM���«Ë dFA�« V�U ULNO�≈ Àb��� Ê√
ÆÆÆbF� U�√
ÆÆÆÎU�O� «u�uI� r� rNMÒ J� ¨Î«dO�� «u�Òb�� ÊuF�Ò uL�«
Èu� tLKI� qÏ �U� u� U� V�«d� —Ó U� v�� Î «dO�� «uF�Ò ËË
Æt��UO� Êu�d� «—U�ù« aOA� t�ÒbI� Ê√
ÆÆÆp�– bF�Ë
œd�� ¨1982 ÂUF�« w� ‰uK�√ 16 a�—U� vI�� s�
¡«bN� s� bON� WOË V�J�� Âu� q� wH� Èd�–
Ò
UOL� bHM�Ë d�U�L�« n��
v�� åöO�U�Ë «d�ò
fDF� v�� ÆÆÆ—U??�??G??�« UNOK� r�«d�� w��« ‚—u??�«
UN� ZC�
v�� ÆÆÆZ�U�L�« qDF��Ë rOI�« lOL�
Ò
U�bO�«d��« Õd�� …U�Q� qL�J� wJ� uJKL�« ¡«b√
V���Ë ¨…U�QL�« d�uB� v�≈ ·b� Íc�« WOMOD�KH�«
Ê√ wG�M� ô ÍbO�«d��« qLF�« qJO�ò ÊS� uD�—√
dO�� w��« Àœ«u��« q�L� Ê√Ë ¨Î«bIF� q� Î UDO�� ÊuJ�
w�OË ÔX���ò ∫bON� qH� ‰uI� ÆÆåWIHA�«Ë ·u��«
«c� w� t� Î UO�UO� Î U�NM� ÊuJ�� UN� c�Q� r�b�√ qÒ �
Æå°`�ö� ôË t� qJ� ô Íc�« q�I��L�«
«uM�� U�d�c�« s� q�� vK� fK�� s��Ë
bO�u�« rN�L�« ‰«e??� ô ¨å38ò ???�« wMOD�KH�« r??�_«
Ó
÷—_« s�d�H�
q??�«—_« ÆÆt�œUO�Ë ËbF�« u� UNO�
åöO�U�Ë «d�ò W��c� Z�U�Ë ¨ÊUJ� q� w� v�UJ��«Ë
ÁRK� ËdO�� wL�UF�« ‰ö��ô« bF� ÁUMHD��« Íc�«
ÆÆXL »_«Ë X�d Â_«Ë vJ� qHD�U� ÆÆŒ«dB�«
W�U� ¡U��_« w� Î «dA�M� ÊU� t�UJ�Q� Œ«dB�U� «cJ�Ë
ÆÆWO�U��ù« w�Òb� sÓ� q�� s� Á«b lL�� r� qJA�
qJ� UMK�√ Y�� vK� ÊËdJ��Ë ÊuJ�C� WK�I�« ÊU�
v�≈ U�dB� W�u� å«d�ò XOI� sJ�Ë ÆÆ`��Ë ‰Ì UF�
w� g??�Ë—œ œuL�� q�«d�« d�UA�« ‰uI� UL� ¨b??�_«
Æåw�UF�« qE�« `�b�ò …bOB�
r�¡UL�√ ·dF� ÆÆÎ«b???�«Ë Î «b???�«Ë ¨WK�I�« ·dF�
…œ—UL� r� ÆÆrN��c�√ W�O�√ v��Ë ÆÆrNM�ËUM�Ë
s� tOK� s???�Ó Ë rO�L�« ÊËú??L??� «u??�U??� s??O??�«d??�Ë
Êu�dB� ¨sOO�UM��Ë sOOMOD�K� s� ¨sOM�«uL�«
lHM� ô YO� ÷—_« Ác??� w� Æq��L�« rN�u� s�
ô W�u��« s� tF� sÓ�Ë ËbF�U� ÆÆœË—U��U� ô≈ ¡U�b�«
»«d��U� W�u�FL�« ¡U�b�« UNODG� Î U�u�Ë ô≈ ÊËb�d�
Ô
‰U�—Ë
WÔ K�I�« ÁdÓ z«d� ÊËÒ b� a�—U��«
Ê√ Êu�—b� r�Ë
Ì
U�Ë w�dF�« UML�U� U�«Ë“ w� ÊËd�UF�«Ë «d�U�L�«
Ê√ Î U�UL� wF� öO�U�Ë «d� s�« ÊU� p�c�Ë ÆÆr�d��√
s� dÓ ��√ t�uL� ]Ê√Ë ¨WÌ N�� s� dÓ ��√ wMOD�KH�« »Ëd��

Æq�U�
UNKH� `�–Ô Â= _ W�d „UM� X�U� U�dB�« sO�
w� »UF�_« ô≈ Âb���� sJ� r� Íc�« u�Ë ¨UN�b� sO�
v�« V�c� u� U� ÆÆW�uHD�« q�U� vK� uL�« W�F�
qD��« u� sÓ� ∫ÎUL�U� ÂUM� r�UM�« wKL�L�« ‰UO��« YO�
øÂöE�«Ë rKE�« ÂuO� œÒb�O� Íc�«
s�e� VKI� åöO�U�Ë «d�ò fL� v�« dEM� X�√Ë
o�� vK� »ËbM�« pO�≈ ÂÒbI� …dO�� —u pO� —U����
v�« „dEM� t�u��
¨…Òb��« w� ◊dHL�« r�_« ¡UN��« s�
Ò
q� XK� »ËbM�« Èd�� ¨UN� tGK�� Ê√ lOD��� U� q�
W�b� Èd� ô w� „dB� t�u�
Ò s�√ ÆÆpHK�Ë p�U�√ t�Ë
ø…b�«Ë WOMOD�K�
¨‰UO��« s� X�O� Î UBB� wJ�� WOMOD�K� »Ëb�
ÆÆrL��« q�� rNOK� j�U��« l�«u�« rOL s� w� q�
Ò
ÆÆqOK��« w� o�d��« q�� q�� UN�UL�√ n�√
»Ëb�
sL� UN��� ÊuM�� rN�KF�Ë r�«u� XJ�� »Ëb� w�
Ê√ U�≈ X�Q� ¨UN� „U��ù« s� dÒ H� ô W�d� …d� qL��
Æp�– s� dÒ H� ôË p�√— vK� jI�� Ë√ UNJ�L�
m�U� d??�√ uN� Âôü« pK� «uA�U� s??� «u�M�
Ê≈
Ó
«ËœU??� U??� ÆÆÎöO���� ÊuJ� Ê√ œU??J??�Ë ¨W�uFB�«
rN�u�Ë U�UM� XMJ� w��« »ËbM�«Ë W�uK�« ÊuKL���
Êu���� r� U�Ë ¨WM� 38 WKO� W�cFL�« r�œU��√Ë
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إيراني رداً على تهديدات ترامب
ر�سمي �
تحرك
� ّأول
ّ
ّ
ّ

كوالي�س

ظريف :حان وقت اليقظة!!
قال زير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف ردا ً على مزاعم وسائل إعالم غربية
حول خطة إيرانية الغتيال سفيرة أميركية،
«حان وقت اليقظة».
وأضاف ظريف في تغريدة على «تويتر»
مساء أول أم��س« ،إن ال��ك��ذاب المقرب من
ترامب ضلل الرئيس بتحذيرات كاذبة،
ليدفعه إل��ى اغتيال العدو األول لداعش
(سليماني)» .وتابع قائالً إن «الكذاب ما
ي��زال يحاول ليتمكن من خ�لال تحذيرات
كاذبة جديدة من خداع ترامب وجره إلى أم
المهالك».
وأشار ظريف في التغريدة نفسها ،إلى
م��زاع��م صحيفة «بوليتيكو» األميركية،
حول وجود خطة الغتيال سفيرة أميركا في
جنوب أفريقيا .وقال إن «مصادر بوليتيكو
هي مسؤولون أميركيون ومصادر ترامب
تقارير صحافية» .وأك��د وزي��ر الخارجية

اإليراني أن «زمان اليقظة قد حان».
وكانت صحيفة «بوليتيكو» األميركية
ادع����ت ن��ق�لاً ع���ن ت��ق��اري��ر اس��ت��خ��ب��اري��ة
ومسؤولين أميركيين ،لم تذكر أسماءهم،
أن «إي���ران م��ا ت��زال ت��ح��اول االنتقام لدم
قائد قوة القدس السابق الفريق الشهيد
قاسم سليماني» .كما نقلت عن مصادر غير
معروفة أن «طهران تنوي اغتيال سفيرة
أميركا في جنوب أفريقيا النا ماركس».
في السياق نفسه ،وجهت إيران ،مساء
أول أم��س ،رس��ال��ة احتجاج إل��ى األمين
العام لمنظمة األم��م المتحدة ،ردا ً على
تهديدات الرئيس األميركي األخيرة ضد
إيران.
واعتبر سفير إيران الدائم لدى األمم المتحدة
مجيد تخت روان��ج��ي ،ف��ي ه��ذه ال��رس��ال��ة،
تهديدات ترامب انتهاكا ً لمبادئ ميثاق منظمة
األم��م المتحدة ومنها ال��م��ادة  2التي تمنع

صراحة التهديد أو استخدام القوة».
وأش��ار روان��ج��ي إل��ى «تهديدات أميركا
السابقة واغتيالها ق��ائ��د فيلق القدس
الجنرال قاسم سليماني» ،داعيا ً مجلس
األم��ن الدولي ل��ـ»إرغ��ام أميركا على إنهاء
تهديداتها وسائر إجراءاتها الالقانونية
وسياساتها غير المسؤولة».
وحذر السفير اإليراني في األمم المتحدة،
أن «أميركا ستكون مسؤولة إزاء أي مغامرة
محتملة ضد إيران» ،مؤكدا ً أن «الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية سوف لن تتردد لحظة
واح���دة ف��ي ال��دف��اع المشروع ع��ن شعبها
وأرضها ومصالحها».
وأكد الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
أول أم���س ،أن «أيّ ه��ج��وم إي��ران��ي على
ال��والي��ات المتحدة سيواجه ب��رد أق��وى بـ
 1000مرة».
وكانت صحيفة «بوليتيكو» األميركية

نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهما إن
«النظام اإلي��ران��ي خطط لمحاولة اغتيال
السفيرة األميركية في جنوب أفريقيا منذ
الربيع» ،مضيفة أن «أنباء المؤامرة تأتي

في الوقت ال��ذي تواصل إي��ران البحث عن
طرق للرد على قرار الرئيس دونالد ترامب
قتل الجنرال اإليراني القوي قاسم سليماني
في وقت سابق من هذا العام».

أميركي في �أحداث مين�سك الأخيرة
مو�سكو تك�شف عن دور �
ّ
ولوكا�شينكو يتهم كييف بالتواط�ؤ مع وا�شنطن ّ
�ضد بالده
أعلنت االستخبارات الخارجية الروسية،
أم��س ،أن «ال��والي��ات المتحدة تلعب دورا ً
رئيسيا ً في أحداث بيالروسيا األخيرة».
وج����اء ه���ذا اإلع��ل�ان ع��ل��ى ل��س��ان م��دي��ر
االستخبارات الخارجية الروسية سيرغي
ناريشكين خالل تالوته للتقرير األمني الذي
قال خالله« :تظهر األح��داث في بيالروسيا
بوضوح أثرا ً غربياً».
وأضاف قائالً« :االحتجاجات منذ البداية
منظمة ومنسقة جيدا ً مع ال��دول الخارجية،
ووف��ق��ا ً للمعلومات ال��م��ت��وف��رة ل��دى هيئة
االستخبارات الخارجية الروسية ،تلعب
الواليات المتحدة دورا ً رئيسيًا في األحداث
الجارية في بيالروسيا».
وت��اب��ع ناريشكين ،ق��ائ�لاً« :لقد اتخذت
الواليات المتحدة المرشحة الرئاسية السابقة
سفيتالنا تيخانوفسكايا تحت وصاية وثيقة،
ونشطاء معارضة آخرين يتم الترويج لهم
على أنهم قادة شعبيون».
وأش��ار ناريشكين أن «هذه المحاولة من

الغرب األخيرة تع ّد ث��ورة ملونة وانقالباً،
ال عالقة ألهدافهما بمصالح المواطنين في
بيالروسيا».
م��ن جهته ،ات��ه��م ال��رئ��ي��س البيالروسي
ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا بـ»التواطؤ
مع الواليات المتحدة وأتباعهم في مؤامرة
لزعزعة استقرار بالده».
وقال لوكاشينكو في تصريحات له أمس:
«أوكرانيا وعلى الرغم من دعمنا الثابت لها
على سبيل المثال ،في قضايا وحدة أراضيها
وفي أمور أخرى أيضاً ،وخالفا ً لروح عالقاتنا،
أصبحت معقالً لالستفزازات السياسية ض ّد
بيالروس».
وأص���در البرلمان األوك��ران��ي أول أمس
ال��ث�لاث��اء ب��ي��ان�ا ً استنكر ف��ي��ه االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية التي جرت في بيالروس في  9آب،
بوصفها «غير حرة وال نزيهة» ،وذلك بعد أن
أظهرت كييف تعاطفا ً متزايدا ً مع االحتجاجات
المناهضة للحكومة في بيالروس التي نظمتها
المعارضة رفضا ً لما اعتبرته «تزويراً» لنتائج

االقتراع لصالح لوكاشينكو.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف قد أشار في وقت سابق إلى «امتالك
موسكو معلومات مؤكدة ح��ول تسلل نحو
 200عنصر م��ت��ط��رف إل��ى ب��ي�لاروس من
األراض���ي األوك��ران��ي��ة بعد أن ت��م تدريبهم
وإعدادهم هناك».
فيما جددت الرئاسة الروسية اعترافها بفوز
الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو في
االنتخابات األخيرة خالل شهر آب ،مشددة
على أنه «ال يحتاج إلى أيّ ضمانات أمنية»
داخل بالده.
ج��اء ذل��ك أم���س ،ع��ل��ى ل��س��ان المتحدث
ب��اس��م الكرملين ،دم��ي��ت��ري بيسكوف ،في
معرض تعليقه على إعالن رئيسة المعارضة
ال��ب��ي�لاروس��ي��ة ،منافسة لوكاشينكو في
االنتخابات ،سفيتالنا تيخانوفسكايا عن
«استعداد المعارضة لتقديم ضمانات أمنية
إلى الرئيس إذا وافق على التخلي عن الحكم
سلميا ً».

الفنزويلي يعلن
الجي�ش
ّ
�إ�سقاط طائرة �أميرك ّية

وص ّرح بيسكوف أمس ،ردا ً على سؤال من
الصحافيين بشأن تصريح تيخانوفسكايا :
«ليس بودّنا الرد بأيّ شكل من األشكال على
ذل��ك ،وأستطيع فقط التكرار مرة أخ��رى أن
لوكاشينكو رئيس منتخب لبيالروس ،وال
أعتقد أنه في حاجة إلى أن ضمانات أمنية
في بلده».
وأضاف المتحدث أن «هذه المسألة تمثل

في كل ما تبقى شأنا ً داخليا ً لبيالروس».
وب��دأت احتجاجات المعارضة الضخمة
في جميع أنحاء بيالروسيا في  9آب ،بعد
االنتخابات الرئاسية ،التي ف��از بها للمرة
ال��س��ادس��ة ال��رئ��ي��س ال��ب��ي�لاروس��ي الحالي
ألكسندر لوكاشينكو ،وحصل ،وفقا ً للجنة
االنتخابات المركزية ،على  80.1في المئة
من األصوات.

بيونغ يانغ توا�صل تطوير قدراتها ال�صاروخ ّية وتوقعات بالإعالن
ا�ستراتيجي جديد و�سيول تدعو ال�ستئناف الحوار بعقل منفتح
عن �سالح
ّ
دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي لي إن  -يونغ كوريا
الشمالية لـ»االلتزام باالتفاقات التي توصل إليها قائدا
البلدين في قمتهما ع��ام  ،2018والمضي قدما ً في دفع
العالقات المتوقفة بين البلدين».
وتأتي تصريحات لي قبل أيام من الذكرى الثانية للقمة
التي جمعت الرئيس الكوري م��ون جيه  -إن والرئيس
الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ في يوم  19أيلول
م��ن ع��ام  ،2018لخفض التوتر وتعزيز التعاون بين
الجانبين.
وتدهورت العالقات بين الكوريتين بعد قطع كوريا
الشمالية خطوط التواصل مع شقيقتها الجنوبية وتفجير
مكتب االتصال المشترك غضبا ً من إرسال منشقين شماليين
منشورات مناهضة لبيونغ يانغ من الجنوب.
وقال وزير الوحدة الجنوبي إن «التعاون بين الكوريتين
في المجاالت اإلنسانية بما يشمل الجهود المشتركة في
مجاالت الصحة العامة ومكافحة كورونا والتغير المناخي
يجب أن تتم من خالل التواصل مع واشنطن» ،قائالً إن «هذه
الخطوات ستساهم في بناء الثقة بين الدول الثالث».
وأعرب لي عن أمله في أن «تعقد الكوريتان لقاء لم شمل

صغير النطاق لألسر المشتتة بعد الحرب الكورية -1950
 1953في قرية الهدنة بانمونغوم بمجرد تراجع القلق من
جائحة كورونا».
من جهة أخرى ،قال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن
«كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها الصاروخية وسط
تكهنات بأن بيونغ يانغ قد تكشف سالحا ً استراتيجيا ً
جديدا ً الشهر المقبل».
وقال المرشح لمنصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية
الجنرال س��و أوك ،خ�لال جلسة استماع ف��ي الجمعية
الوطنية أمس ،إن «كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها
الصاروخية» ،متعهدا ً بـ«الرد بشدة على أي استفزازات».
وأض��اف أن «تركز كوريا الشمالية على االستعدادات
لحدث ذكرى تأسيس الحزب الحاكم ،بعد تعليق خطط
العمل العسكري ض��د الجنوب ف��ي ح��زي��ران .ولكن مع
استمرار األنشطة العسكرية ،بما في ذلك تطوير الصواريخ،
فإننا نراقب عن كثب التحركات ذات الصلة».
يأتي ذلك ،وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تعرض
سالحا ً استراتيجيا ً جديدا ً بمناسبة الذكرى السنوية الـ
 75لتأسيس الحزب الحاكم في  10تشرين األول ،بحسب

قال مصدر دبلوماسي
خليجي إن الكويت
رفضت االنضمام
بصورة نهائية الى
ركب التطبيع الذي
تنضم إليه دول
الخليج وطلب الى
الكويت بصورة
حثيثة االنضمام الى
المسار ،وجاء الموقف
الكويتي النهائي بعد
مشاورات كويتية
داخلية شملت العديد
من الشخصيات والكتل
النيابية.

وكالة «يونهاب».
وذك��ر المرشح أن «الجيش سيرد بصرامة على أيّ
استفزازات أو تهديدات بينما يدعم التبادالت بين الكوريتين
لدعم جهود السالم في شبه الجزيرة الكورية».
وتعهّد بـ«الترويج للتحالف بين كوريا الجنوبية
والواليات المتحدة والتعاون الدفاعي مع الدول المجاورة
األخرى من أجل إحالل السالم في المنطقة».
وقال «بناء على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية
والواليات المتحدة ،سنعمل بنشاط على تسريع نقل حق
قيادة العمليات في زمن الحرب ( )OPCONمن الواليات
المتحدة إلى كوريا الجنوبية».
وتسعى كوريا الجنوبية إلى نقل حق قيادة العمليات في
وقت الحرب قبل انتهاء والية إدارة مون جيه  -إن الحالية
في أيار .2022
وأظهرت صور األقمار الصناعية ،أن «بارجة غاطسة
تستخدم الختبار الصواريخ الباليستية التي تطلق من
الغواصات قد اختفت من حوض بناء السفن الرئيسي في
كوريا الشمالية».
وقال موقع « 38ن��ورث» إن «ذلك يعد إش��ارة محتملة

إلى أن اختبار الصواريخ الباليستية التي يتم إطالقها من
الغواصات قد يكون وشيكاً».
ووفقا ً للوكالة ،فقد أجرى موقع « 38نورث» التقييم بناء
على صور األقمار الصناعية لحوض بناء السفن في سينبو
في كوريا الشمالية وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد
تختبر إطالق صواريخ باليستية من الغواصات في الذكرى
الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم التي
ستصادف  10تشرين الثاني.
وقال الموقع« :تشير صور األقمار الصناعية لحوض
سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية يوم  15أيلول إلى
تحركات مكثفة جرت خالل األسبوع الماضي منذ مرور
األعاصير ،بما في ذل��ك تغيير موضع غواصة من طراز
سينبو وإعادة تموضع أو مغادرة بارجة منصة االختبار
القابلة للغطس».
وأضاف« :إذا لم يكن الجسم الذي رسا أمام الغواصة من
طراز سينبو هو بارجة االختبار ،فإن مكان وجود البارجة
قد يشير إلى اختبار وشيك لصواريخ باليستية يتم إطالقها
من الغواصات ،على الرغم من أن إجراء مثل هذا اإلطالق في
أعقاب إعصار مدمر يبدو غير مرجح».

أعلنت الحكومة الفنزويلية ،أم��س ،أن
«ال��ج��ي��ش أس��ق��ط ط��ائ��رة أم��ي��رك��ي��ة ،عبرت
بشكل غير قانوني المجال الجوي للبالد».
وقال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور
ريفيرول ،في تغريدة عبر حسابه الرسمي
على «تويتر» ،نشر فيها ص��ورة للطائرة
بعد تحطمها« :ت��م إس��ق��اط ط��ائ��رة تحمل
م��خ��درات برقم تسجيل أم��ي��رك��ي ،عبرت
بشكل غير قانوني المجال الجوي للبالد
في والية زوليا».
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��ف��ن��زوي��ل��ي نيكوالس
م�����ادورو أع��ل��ن ،ي���وم ال��ج��م��ع��ة الماضي،
«اع��ت��ق��ال ج��اس��وس أم��ي��رك��ي ق��رب مجمع
لتكرير النفط في شمال غرب البالد» .وقال
م���ادورو ف��ي ب��ث مباشر على التلفزيون
ال��رس��م��ي« :ب���األم���س اع��ت��ق��ل��ن��ا جاسوسا ً
أميركيا ً في والي��ة فالكون يتجسس على
م��ص��ف��ات��ي أم����واي وك������اردون» .وأض���اف
أنه «من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد
مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات
المركزية األميركية في العراق».
من جهته ،أعلن المدعي العام الفنزويلي،
ط������ارق ول���ي���م ص���ع���ب ،أن «ج���اس���وس���ا ً
أم��ي��رك��ي��ا ً اعتقل ق��رب منشآت نفطية في
ف��ن��زوي�لا ،األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،سيواجه
تهمة اإلره���اب» .وق��ال صعب ،إن «سبعة
مواطنين فنزويليين اعتقلوا في مداهمات
الح��ق��ة ،ن��ه��اي��ة األس���ب���وع ،وك����ان أحدهم
ع��ض��وا ً ف��ي الخدمة ف��ي ال��ق��وات المسلحة
الفنزويلية».

ّ
إخباري
تقرير �

أوروبي على تعزيز التوا�صل واالرتقاء بالعالقات �إلى م�ستوى �أعلى
اتفاق قادة ال�صين و�ألمانيا واالتحاد ال
ّ
اتفق قادة الصين وألمانيا واالتحاد األوروبي ،على تعزيز التواصل
والتعاون لضمان نجاح السلسلة المقبلة من األج��ن��دة السياسية
الرئيسية بين الصين واالتحاد األوروب��ي ،وتعزيز الثقة المتبادلة،
والسعي لتحقيق فوائد مشتركة على أساس المنفعة المتبادلة ودعم
التعدّدية ،وتعهّدوا باالرتقاء بالعالقات إلى مستوى أعلى.
جاء ذلك خالل مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في استضافة
اجتماع ق��ادة الصين وألمانيا واالتحاد األوروب��ي مساء االثنين ،في
بكين عبر رابط فيديو ،مع كل من :المستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
التي تتولى بالدها حاليا ً الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي ،ورئيس
المجلس األوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية األوروبية أورسوال
فون دير الين.
الرسمي على اتفاقية المؤشرات الجغرافية
التوقيع
عن
القادة
وأعلن
ّ
بين الصين واالتحاد األوروب��ي ،وأك��دوا التزامهم بتسريع مفاوضات
معاهدة االستثمار الثنائية بين الصين واالتحاد األوروبي لتحقيق هدف
اختتام المفاوضات خالل هذا العام ،وقرروا إقامة حوار بيئي ومناخي
رفيع المستوى بين الصين واالتحاد األوروبي ،وحوار رفيع المستوى
بشأن التعاون الرقمي بين الصين واالتحاد األوروبي ،وإقامة شراكات
خضراء ورقمية بين الجانبين.
وأشار بينغ إلى أن «أزمة تفشي مرض فيروس (كوفيد ،)-19تس ّرع
حاليا ً من وتيرة تغييرات لم يشهدها العالم منذ قرن ،وأن البشرية تقف
عند مفترق طرق جديد في مواجهة تحديات مشتركة متعددة» .وأضاف
أنه «من المهم للغاية بالنسبة للصين واالتحاد األوروب��ي ،كقوتين
وسوقين وحضارتين رئيسيتين ،أن يدركا بشدة االتجاه العام المتمثل
الموحد في مواجهة مثل هذه األوضاع،
في الدعم المتبادل والتعاون
ّ
ويعززا بثبات التنمية السليمة والمستقرة للشراكة االستراتيجية
الشاملة بين الصين واالتحاد األوروبي ،من أجل ضخ المزيد من الطاقة
اإليجابية في جهود االستجابة لمرض (كوفيد )-19وتحقيق التعافي
االقتصادي ودعم العدالة».
واقترح بينغ أربعة مبادئ يجب على الجانبين االلتزام بها لتنمية
العالقات بين الصين واالتحاد األوروبي.
أوال ً
«التمسك بالتعايش السلمي ونظرا ً لعدم وجود أنظمة سياسية
ّ
متطابقة في العالم ،فإن التعايش بين الحضارات المتعددة يمثل
الوضع الطبيعي» .وقال بينغ إنه «كلما زادت القوة التي يقوم عليها
التعايش السلمي بين الصين واالتحاد األوروب��ي ،زاد ضمان تحقيق
السالم واالزدهار في العالم».
ثانياً« ،التمسك باالنفتاح والتعاون .حيث تعمل الصين في الوقت

الراهن على تحقيق هدف إنشاء هيكل تنموي جديد م��زدوج ال��دورة،
تكون الدورة المحلية فيه الدعامة األساسية ،مع تعزيز التنمية المحلية
والدولية بعضها البعض» .وأكد بينغ على أنّ «الصين ستسعى إلى
تعزيز االرتباطية والفعالية بين السوقين والموارد في الجانبين ،لتعزيز
التنمية المشتركة بطريقة أكثر قوة واستدامة».
ثالثاً« ،التمسك بالتعددية» .وشدد بينغ على أن «الصين مستعدة
للعمل مع االتحاد األوروبي لتكثيف الحوار والتنسيق على المستويات
الثنائية واإلقليمية والعالمية ،والبقاء على االلتزام برؤية حوكمة عالمية
تتسم بالتشاور والمساهمة والمنفعة المشتركة والدفاع عن النظام
الدولي وفي القلب منه األمم المتحدة ،وتعزيز التسويات السياسية
للقضايا الساخنة الدولية واإلقليمية».
رابعاً« ،االلتزام بالحوار والتشاور» .وقال بينغ إنه «يتعين على
الصين واالتحاد األوروبي أن يبقيا ملتزمين بالتوجه العام القائم على
التعاون ،وحل سوء التفاهم من خالل الحوار ،والتغلب على الصعوبات
من خالل التنمية وإدارة الخالفات بشكل صحيح «.
وفي إشارة إلى أن الصين وأوروبا شريكان تجاريان واستثماريان
مهمان لبعضهما البعض ،قال بينغ إنه «يتعين على الجانبين تعزيز
التنسيق بين سياسات االقتصاد الكلي ،واتخاذ المزيد من اإلجراءات
وإطالق المزيد من فرص التعاون» ،ومشيرا ً إلى توقيع اتفاقية المؤشرات
الجغرافية بين الصين واالتحاد األوروبي ،رسميا ً يوم اإلثنين ،أكد بينغ
بأنه «يتعين على الجانبين تبني موقف إيجابي وعملي ،وتسريع
المفاوضات بشأن اتفاقية االستثمار بين الصين واالتحاد األوروبي،
لتحقيق هدف استكمال المفاوضات بحلول نهاية هذا العام ،والعمل
لرفع مستوى التعاون ،وتسهيل التعافي االقتصادي العالمي بعد تفشي
مرض فيروس كورونا (كوفيد ،)-19وحماية بيئة تجارية واستثمارية
مفتوحة بشكل مشترك».
وتابع بينغ «السوق الصينية ال تزال مفتوحة أمام االتحاد األوروبي
نرحب بقدوم المزيد من المنتجات الزراعية عالية الجودة واآلمنة
ونحن ّ
من االتحاد األوروبي إلى الصين».
وأكد بينغ أنه «يتعين على الجانبين تدشين شراكات خضراء بين
الصين واالتحاد األوروبي» ،مضيفا ً أن «الجانبين بحاجة إلى المشاركة
البناءة في العملية العالمية متعددة األط��راف لمواجهة تغير المناخ
وحماية التنوع البيولوجي العالمي ،ودعم بعضهما البعض في إدارة
مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ في جالسكو العام المقبل ،وتشجيع
المؤتمر الخامس عشر ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي في كونمينغ
لتحقيق نتائج إيجابية ،والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية».

كما لفت بينغ إلى أن «الجانبين بحاجة إلى إقامة شراكات رقمية بين
الصين واالتحاد األوروبي» ،مضيفا ً أن «الصين طرحت مبادرتها العالمية
بشأن أمن البيانات» ،معبرا ً عن أمله في أن «يعمل االتحاد األوروبي مع
الصين لصياغة معايير وقواعد المجال الرقمي العالمي وتعزيز التطوير
السليم للحوكمة العالمية في االقتصاد الرقمي».
وأوضح بينغ أنه «يتعيّن على الجانبين معالجة الشواغل المشروعة
لدى كل منهما بشكل صحيح» ،مضيفا ً أن «الصين تتابع عن كثب
التطورات األخ��ي��رة في االت��ح��اد األوروب���ي في مجال شبكات الجيل
الخامس ومراجعة االستثمار األجنبي والمشتريات الحكومية وسياسة
المنافسة».
وأعرب بينغ عن أمله في أن «يُبقي االتحاد األوروبي سوقه التجارية
واالستثمارية مفتوحة ،ويع ّزز بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ونزيهة وغير
تمييزية ،ويحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
وأشار بينغ إلى أنه «منذ تفشي مرض (كوفيد ،)-19حافظت الصين
واالتحاد األوروب��ي على اتصاالت وثيقة في مجال مكافحة المرض
والتعاون الصحي العالمي ،مما يدل على أهمية العالقات بين الصين
واالتحاد األوروبي وتأثيرها العالمي».
وإذ قال بينغ إنه «بالنسبة للخطوة التالية ،يتعين على الجانبين
تعزيز تنسيق سياسات االقتصاد الكلي والتعاون ،والحفاظ على
استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية ،والتعزيز
المشترك لتعافي االقتصاد العالمي» ،دعا إلى «تعزيز التعاون في مجال
البحث والتطوير الخاص باللقاحات ،والسعي لجعل اللقاحات منافع
عامة عالمية ،واالستيعاب الكامل لتوافر اللقاحات والقدرة على تحمل
تكاليفها في البلدان النامية».
وحيث شدد الرئيس الصيني على «ضرورة استئناف تبادل األفراد
بطريقة دورية ،وتيسير حركة البضائع عبر الحدود»ّ ،
حث على «النشاط
في إقامة تعاون ثالثي مع إفريقيا على أساس االحترام الكامل إلرادة
الدول األفريقية» ،ودعا المجتمع الدولي ،وال سيما المؤسسات المالية
متعددة األطراف والدائنين التجاريين ،إلى «اتخاذ إجراءات أقوى بشأن
تخفيف الديون في إفريقيا».
كما أوضح رئيس الصين موقف بالده القائم على المبادئ بشأن
القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ ،قائالً إن «جوهر هذه
القضايا هو حماية سيادة الصين الوطنية وأمنها ووحدتها ،وحماية
حقوق المواطنين من جميع المجموعات القومية في العيش والعمل
بسالم» ،مشددا ً على أن «الصين تعارض بشدة أي شخص أو قوة تسبب
عدم االستقرار واالنقسام والفوضى في الصين ،وتدخل أي دولة في

الشؤون الداخلية للصين» ،ومن ّوها ً إلى أنه «ال يوجد مسار واحد يناسب
الجميع بالنسبة لـتطوير وتعزيز حقوق اإلنسان في العالم ،كما ال توجد
طريقة ُمثلى ،هناك فقط الطريقة األفضل» ،مضيفا ً أن «الدول يجب أن
ُتمنح األولوية لمعالجة شؤونها الخاصة».
وأك��د بينغ أن «الشعب الصيني لن يقبل ُمعلِّما لحقوق اإلنسان
ويعارض المعايير المزدوجة» ،موضحا ً أن «الصين مستعدة لتعزيز
التبادالت مع الجانب األوروبي على أساس مبدأ االحترام المتبادل حتى
يتمكن الجانبان من إحراز تقدم».
من جانبهم ،قالت ميركل وميشيل وفون دير الين ،إن «الصين شريك
استراتيجي مهم يحترمه االتحاد األوروب��ي ،ومن الضروري ألوروبا
والصين تعزيز التعاون ،والعمل بشكل مشترك لحماية التعددية،
ومقاومة األحادية والحمائية ،واالستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات
العالمية المختلفة ،وهو ما يتفق مع المصالح المشتركة ألوروبا والصين
والمجتمع الدولي».
كما أكدوا على أن «االتحاد األوروبي على استعداد للعمل مع الصين
لتعزيز الحوار وتوطيد الثقة المتبادلة ودفع التعاون في مجاالت تشمل
االقتصاد والتجارة واالستثمار واالقتصاد األخضر وتغير المناخ والتنوع
البيولوجي والتنمية المستدامة ،لتحقيق المزيد من اإلنجازات».
وأوض��ح��وا أن «الجانب األوروب���ي يشيد بالتوقيع على اتفاقية
ويرحب بتخفيف
المؤشرات الجغرافية بين الصين واالتحاد األوروبي،
ّ
الصين القيود المفروضة على ال��وص��ول إل��ى األس���واق ،وتوسيعها
االنفتاح ،وتعهدها بإتمام مفاوضات اتفاقية االستثمار بين االتحاد
األوروبي والصين خالل هذا العام ،لضخ زخم جديد في العالقات بين
االتحاد األوروبي والصين».
كما أكدوا «استعداد الجانب األوروب��ي لتعزيز التعاون مع الصين
في المنظمات الدولية ،ودعم التعاون الدولي لمكافحة (كوفيد،)-19
والحفاظ على التجارة الحرة ،وتعزيز االنتعاش االقتصادي في أوروبا
والصين والعالم في أسرع وقت».
وفي ما يتعلق بقضية حقوق اإلنسان ،أق ّر الجانب األوروبي بمشكالته،
وأعرب عن أمله في «إجراء حوار مع الصين على أساس مبادئ التكافؤ
واالحترام المتبادل ،لتعزيز التفاهم المتبادل ومعالجة الخالفات بشكل
صحيح».
كما تبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية واإلقليمية ،بما
في ذلك قضية أفغانستان والملف النووي اإليراني ،حيث اتفقوا على
تعزيز التواصل والتنسيق وبذل جهود مشتركة في الحفاظ على األمن
واالستقرار على الصعيدين الدولي واإلقليمي.
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U��≈ w� qBH�« ‰uI�« w�ò ¨ÁœUF� ‰uI� ¨…uI�« Ê_ WO�uI�«
©9®
ÆåÁ—UJ�« Ë« w�uI�« o��«

∫Éà≤dG äÉ¡ÑL ≈∏Y ô°üëæJ ’ ÉfhóY á¡LGƒe »a ájô«°üªdG Éæàcô©e ™bGƒe
ácô©e É¡fEG .äÉHôà¨ªdG πc ≈dEG qóàªJ »g πH ,§≤a øWƒdG »a ájq ôµ°ù©dG
á«eÓYE’Gh á«°SÉeƒ∏HódGh ájôµ°ù©dG äÉ¡ÑédG πµd á∏eÉ°T ,ájq QÉ°†M ,á«q eƒb
IÉ«ëdG ä’Éée øe Égô«Zh á«°ùØædGh á«aÉ≤ãdGh

œdH�« W�cG� UNM� W�UG�« W�uÒ M�� Z�«d�Ë VO�U�√ bL�F� r�UF�«
tLOKF� ‰ö� s� p�–Ë WO�uONB�« ∆œU�L� ÁdG cM� ÍœuNO�«
W�œuNO�« WOM�b�« «bI�FL�« w� ôu��√ tMOIK�Ë œuLK��«Ë …«—u��«
QAMO� ÍœuNO�« t�«b�Ë wLM�Ë w�uI�« —ËdG�« tO� s�A� w��«
oOI�� vK� WKO�Ë qJ� qLF�« w� W��d�«Ë ¨ÊuON V� vK�
1965 ÂU??� …—uAML�« t�«d�c� w�Ë ©8®ÆWO�uONB�« ·«b??�_«
ÆUO�Ë— w� vI�√ Ê√ sJLL�« dO� s� ÊU�ò ∫Êu�—u� s� ‰uI�
bI� ÆÍdL� s� W��U��« cM� sOD�K� v�≈ »U�c�U� dJ�√ XM�
cM� ÊuON V�Ë
W�Ò d�F�« XF{—Ë ¨w�uON XO� w� b�Ë
Ò
Íb� ÊU??�Ë ÆÍdL� s� W��U��« cM� W�d�F�« XLKF�Ë ÆW�uHD�«
UM���Ë ¨U�d�UA� VNK� åÎU�L�ò b��« ÊU�Ë Æ…«—u��« wMLKF�
ÆåœUFOL�« ÷—√ v�≈ »U�c�« vK�
ô ËbF�« «c� l� W�dOBL�« UM��dF� l�«u� Ê√ d��F� UM� s�
w� q� ¨jI� s�u�« w� W�Ò dJ�F�« ‰U�I�« UN�� vK� dB�M�
WK�U� ¨W�Ò —UC� ¨WÒO�u� W�dF� UN�≈ Æ U�d�GL�« q� v�≈ bÒ �L�
WO�UI��«Ë WO�ö�ù«Ë WO�U�uK�b�«Ë W�dJ�F�« UN���« qJ�
ÁcN� U�œ«b�≈ ÊS� p�c� Æ…UO��« ôU�� s� U�dO�Ë WO�HM�«Ë
b�«u� s� œUF��ô« UM� VKD�� UN�ôUL��«Ë U�œUF�√ qJ� W�dFL�«
w� wLKF�« jOD���« œUL��«Ë WÒO�UFH�ô«Ë WÒO�U��—ô« qLF�«
Î U�U�√ w�NML�«Ë
w�u{uL�«
dOJH��«Ë UM�«uD�Ë UM�O�U�√
Ò
Ò
ÆWÒOLOEM��« UM�UL�√Ë UM�U�dÒ �� qJ�
qJA� r�UF�« «—U� w� l�«u�« sO�d�GL�« —UA��« Ê√ UM�√d�
UM�OC� W�b� w??� t�OK�U�Ë ÁdO�Q� t??� Î «dO�� Î UO�U��≈ Î U?�«e??�
WO�œ_«Ë WO�UI��«Ë WO�ö�ù« ôU�L�« w� WU�Ë WO�uI�«
sO�d�GL�« UM�F� ¡UM�√ u�b� s�� p�c� ÆW�œUB��ù«Ë WO�UL�«Ë
ÁU�� rN�U��«u� ÂUOIK�Ë rOEF�« w�uI�«
qLF�« w� „«d��ö�
Ò
ÆUN�M�� w� UN� Î «dO�� Î U�u� «u�uJ� Ê√Ë rN��√Ë rNM�ËË rNK�√
öL� w??� ◊«d?? �? ?�ô« w??� s??O?�d??�?G?L?�« U?? �? ?�«Ë v?? ?�Ë√Ë
W�dBMF�« U�Ëb� WFO�� ‰u� ozUI��« dA�Ë WLEML�« WO�u��«
åt�ö�ò `??C? �Ë W??ÒO?F?�u??�?�« t??�«b??�√Ë W??O? �U??�—ù« t??�?O?�U??�√Ë
UMFL��� v�≈ tKK�� t�u� ·u�u�«Ë WOM�b�« tKO�U{√Ë n�Ò eL�«
w��« q??zU??�u??�«Ë q���« v��Ë lO�D��« ôËU??�?� ‰ö??� s??�
d�d���Ë UM�UC�ù UN� ÂuI� w��« WÒO�«d�ù« ‰UL�_«Ë U�bL�F�
vK� t�uF�Ë t�Ëb� »dG�« r�œ ‰UMO�Ë WO�«ËbF�« t��Ëœ œu�Ë
Æ¡«u��«
sO�Q� v�« wF��« u� sO�d�GL� UMOK� w�u� V??�«Ë w�U�Ë
UO�œ w??� b?? �Ë w??�?�« ‰U??O? �_«Ë U??�¡U??M? �√ j??�d??� w??�?�« q??zU??�u??�«
U�bO�UI�Ë WO�uI�« UM�G� rNLOKF�Ë qOL��« UMM�u� »«d??�?�ô«
…—U�e� rNFO�A�Ë d�PL�U� q??�U??�?�« U??�œö??� a??�—U??�Ë …b??O?�?�«
Á—U�¬Ë WO�UO��« tL�UF�Ë WKOL��« t�FO�� vK� ·dF��«Ë s�u�«
rOKF��«Ë WO�d��« qI� w� Àd�� WO�uONB�« UM�Ëb� Ê≈ Æ…b�U��«
s�� bL�FMK� ìrN��uH� cM� w�U�_« œôË√ WO�d� vK� dN��Ë
¨w�HM�« rNM�uJ� WK�d� w� r??�Ë U??�œôË√ l� qLF�« »uK�√
rN�uH� w� Ÿ—e�Ë WIOI��« v�≈ r�b�d�Ë s�u�« V� rNLKF�
`�I�« o��Ë q�U��« W�ËUI�Ë o��« œUL��«Ë WÒO�uI�« qzUCH�«
ìÂRK�«Ë
qLF�« „dÒ �� w��« W??O?�œ_«Ë WO�UI��« ‰U??L?�_« Z�M� «u�UF��
‰UCM�«Ë …b�u�«Ë ÊËUF��« vK� rNÒ���Ë sO�d�GL�« sO� w�uI�«
U�œö� ÁU�� rN�U��«u� ÂUOI�«Ë WO�uI�« rND�«Ëd� p�L��«Ë
s�u�« V�Ë sOO�uI�« `�U���«Ë W��L�« rN�uH� w� Ÿ—e�Ë
ÆtO�« sOM��«Ë
w��« WOLKF�«Ë WO��—U��«Ë W�dJH�« ÀU??�?�_« Z�M� «u�UF�Ë
r�dzUB� ÂU�√ —uM�« `�H�Ë rNzUM�√Ë sO�d�GL�« w�Ë s� b�e�
t�D�√ U� vK� «u�dF�O�Ë bO�L�« wIOI��« UMM�Ë a�—U� «ËdO�
WOM�œ UH�K�Ë WOKL� U�UA��«Ë W�dJ� U�«d��« s� U�œö�
WO�U� WO�U��≈ rO�Ë qzUC�Ë WO�bL� l??z«d??�Ë WO�UL��«Ë
UM�O�H� WIOI� dNE� w��« WLOEF�« WO�UI��« d�PL�« s� b�bF�«Ë
UN�U��≈ w� W�Òö��«Ë UNzUD�Ë UN�ö�√ w� WL�dJ�« ¨W�uÒ H�L�«
d�� cM� X??�U??� W??�—u??� U??�œö??� ÊQ??� X��� w??�? �«Ë ¨U??N? �«b??�≈Ë
WIOI� Ác�Ë r�ú� W�œU�Ë WOL�UF�« «—UC��« bN� a�—U��«
sOO�UL��ô« ¡ULKF�«Ë sO�—RL�« s� vB�� ô œb� UNOK� b�R�
Ær�UF�« w�
¡wCM� ¡U�D��«Ë ¡U�œ_«Ë ÊËdJHL�«Ë ÊuHI�L�« UN�√ «u�UF�Ë
w� w�uI�«
UM��—U� w� Êu�bL�« WN�«uL�«Ë W�uD��« À«d� vK�
Ò
t�N�«u�Ë VCG�«Ë rKE�«Ë dA�« sOM�� ÍbB��« À«d� ¨t�I� q�
ìUNO� dO��« ¡UI�Ë …UO��« —«dL��« qO�� w� tOK� —UB��ô«Ë
WKOL��« UM�O�H� “d�M� ÊuOIO�uL�«Ë Êu�UMH�« UN�√ «u�UF�Ë
U�UAM�«Ë ‰UL�_« rOIM�Ë Ÿ«b�≈Ë ‰UL�Ë dO� s� t� l�L�� U�Ë
uL� fJF�Ë U�d�UE� qL�Q� WO�uI�« UM�UO� dNE� w��« WOMH�«
—uKJKH�«Ë w�FA�« ÕdH�« —u s� t�ÒbI� UL� …UO��« v�≈ UM�dE�
vIO�u�Ë ¡UM�Ë r??�—Ë Õd�� s� WO�«d�« ÊuMH�«Ë w�uI�«
VF� UM�Q� UM�UL�≈Ë UM�H�Q� UM�I� ÍuÒ I�Ë UM�uH� UN� uL��
—œU� VF� ¨W�Òö� Èu�Ë WO�«b�≈ «—b??� t�O�H� w� Êe���
VzU�d�«Ë …dO�J�« ‰U�ü« oI�� Ê√Ë —UB��ô« «uD� uD�� Ê√
ÆWLOEF�« U�UG�«Ë WO�UF�«
sO�d�GL�« s� ÊU��u�� w�uI�« ·dA�«Ë w�uI�« V�«u�« Ê≈
U� ÂU�√ ÁœuL r�œ w�Ë rOIL�« UM�F� …b�U�� w� ÂUL��ô«
‰ô–≈Ë ”R�Ë —UI�≈ s�Ë r�bN�Ë `�«c�Ë —“U�� s� t� ÷dÒ F��
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r�K� Êu�œ« Æœ ˝
åWK�L�«ò WK�� w� ÁœUF� ÊuD�√ »UA�« dA� ¨1925 ÂU�
WO�uI�« WOCI�«ò Ê«uMF� W�UI� q�“«d��« w� —bB� X�U� w��«
ÊU�Ë ¨ÁœUF� Õd� ¨W�UIL�« Ác� w� ÆåU�œ«b��«Ë WO�uONB�«
W�d��« Ê√ nO� ¨ÁdL� s� s�dAF�«Ë W�œU��« “ËU��� r� „«c�¬
Î U�bI� X??�bÒ ?I?� wFO�� —u??�?� v??K?� …d??z«b??�« d??O?� WO�uONB�«
vK� WLzUI�« UN�«¡«d�≈ V��� p??�–Ë UN�«b�√ oOI�� w� Î «dO��
W�d��« t�Ë w� rI� r� «–≈ t�Q� `{Ë√Ë ÆÆWIO�œ WÒO�UE� WD�
UN�OB� ÊU??� UN� W��UF� Èd??�√ WÒO�UE� W??�d??� WO�uONB�«
sO�d�GL�« t�O�U� ¡UM�_ ÁœUF� t�Ë
Ò UN�«– W�UIL�« w�Ë ÆÕU�M�«
∫ÎözU� ÂuK�«
WMH� u�ËU� ÊU� w� lL��� Ê√ ‰–U���«Ë s���« s� fO�√ò
r�œö� s� Î «dO�� Î UL�� sO�—u��« VK� vK� d�P�K� œuNO�« s�
u�ËU� ÊU??� w� s�œu�uL�« sO�—u��« ·ôü ÊuJ� Ê√ ÊËœ
vK� qLF�Ë VOFL�« d�P��« «c??� q�� w� dEM� WLEM� WOFL�
s� UM�«d�ù ÊuO�uONB�« UN� ÂuI� w��« w�U�L�« ◊U??�?�≈
b w??� W??�—u??�?�« WO�U��« bL�F� Ê√ —U??F?�« s??� fO�√ øU??�œö??�
s� rN�b�√ w� fO� qzö� œ«d??�√ vK� ¨sOO�uONB�« UL��
œ«d�_« qL� bOH� «–U� ø‰UF� ¡w� ÊUO�≈ rN�uÒ �� U� UMJLL�«
q�L� »e� Ë√ WOFL� UN� ÂuI� W�UF� W�d� tOK� V�Ò d�� r� «–«
ô≈ ÎöL� w�Q� ô s��Ë rNKL� w� ÊËc�¬ ÊuÒO�uONB�« øWO�U��«
UMMJL� nO� Èd� ô ÁcN� W�U� w�Ë X�u�« q��Ë ⁄—UH�« ÂöJ�«
©1® Î
ÆåU��U� Î U�U�œ UM�uI� s� ŸU�b�«
WD��« fO�Q� v�≈ 1932 ÂU� ÁdOJH� ÁœU� »UA�« ÁœUF�Ë
»e� w??� ¨WÒO�uONB�« W�d�K� W��UFL�« WIO�b�« WÒO�UEM�«
VFA�« ¡U??M?�√ qJ� WK�U� WÒO�u� WD� UNKF�Ë ¨W??�«b??� Íd??�
œu�Ë WOC� ‰u??� b�u�K�
r�u�b� ¨sO�d�GL�«Ë sOLOIL�«
=
»d��« v�≈ rN� dO��Ë UN�bI�Ë UN�öI��«Ë UN�œUO�Ë W�_«
WN�u�« s� q� ¨jI� WO�Ëd�« WN�u�« s� fO� …b�«Ë W�UL�
w� ÁœUF� UNIK�√ w��« WO�UEM�« WD��« Ác� ÆÎUC�√ WO�UL��ô«
sO�—u��« sO�d�GL�« v�≈ XN�u�
Ò WO�UL��ô« WO�uI�« t��d�
∫sOO�U�√ sO����

ÉæJÉ«ëd áëdÉ°U á«eƒ≤dG ÉfDhOÉÑe
ΩÉ«≤dG ƒg Üƒ∏£ªdGh ,ÉæFÉ≤JQGh
øjóªà©e IôgÉÑdG ∫É©aC’ÉH
q
»a záª¶æªdG
Iƒ≤dG{ CGóÑe ≈∏Y
Éæà«°†bh Éæ≤Mh ÉæJOÉ«°S ó«jCÉJ
á«eƒ≤dG
Î «œ«b��«Ë UNM� «¡Î e� ÊuKJA�Ë W�_« ¡UM�√ rN�_ ¨‰Ë_« V���«
U��«Ë rNOK� ÊS� w�U��U�Ë ¨WIO�Ë ‰«e� ô UN� rN�öË UN�
oKDML�« «c� s� Æ—uM�« UNO� «ËdB�√ w��« œö��« ÁU�� WÒO�u�
∫ÁœUF� ‰uI�
t�A� U�dO�Ë q�“«d��U� UNO�≈ ÕeM� w��« Ê«bK��« Ê√ `O�ò
UMOK� V�u� «c�Ë W�UOC�« s�� s� UNO� Áb�� UL� UM� Î UO�U� Î UM�Ë
UMOK� V�u� t�H� X�u�« w� tMJ�Ë ¨…d��« Ê«bK��« Ác� dJ�
UM�ÒO�uI� UM�d�Ë …UO��« —u� UNO� UM�√— w��« œö��U� ÂUL��ô«
Íc�«Ë ÆU�u�� UM�U��«u� ÂuI� Ê√Ë UNOK� k�U�� Ê√ V�� w��«
©2®
ÆåÈd�√ œö� w� U�d��F� ô W�—u� w� t�O�u� d��F� ô
b�Ë UL�O�Ë ÊU� ULM�√ Í—u� q�ò Ê« vK� ÁœUF� œÒbA�Ë

ÉææWh √ÉéJ »eƒ≤dG ÉæÑLGh
πª©dG »a ∑ôà°ûf ¿CG ¬àjôMh
É¡°VÉ¡fEGh ÉfOÓH PÉ≤fEG πLCG øe
¥ƒØàdGh IÉ«ëdG ≥jôW ≥°Th
kGô«Ñc Ék fƒY ¿ƒµf ¿CGh É¡eÉeCG
ºgô≤a »a ø«ªdCÉàªdG Éæ∏gC’
º¡æëeh º¡ÑFÉ°üeh
WF{«u�« W�Ò œu�F�«Ë Áœö� w� t�UM�√ »—UC�« ‰c�« s� ‰ËR��
Í—u� q� vK� V�� p�c� tOM�«u� ‚UM�√Ë tIM� vK� U�dO�
‰c�« s� tM�Ë –UI�ù qLF� Ê« ¨d�NL�« Ë« s�u�« w� ÊU� ¡«u�
©3®
ÆåìW�œu�F�«Ë
r�√ sO� UM��√ b� UM�≈ sO�d�GL�« w�F� ¡UM�√ U� «u�uI� ö�
WO�uI�« WCNM�« Ê≈ ÆUNM� UM�� w��« W�_« W�œu�� fMMK� …d�
h�L� UOLK��U� …d��« r�_« sO� r��√ò ∫rJ� ‰uI� WO�UL��ô«
…d� W??�√ s� Î «—«d??�√ r��√ «u�uJ� r� «–S??� ÆU�dO� U�uO� s�
©4®
ÆårJOK� —U� r�_« U�Ò d��
w� Àb�� UL�Ë UM� U�ò sO�d�GL�« w�F� ¡UM�√ U� «u�uI� ôË
∫rJ�O�� WO�UL��ô« WO�uI�« WCNM�U� ¨åÁU�d�� Íc�« s�u�«
©5®
ÆåW�—u� ·dA� bOI� rJ�d�Ë Êu�—u� r��√ò
Ê√ lOD��� «–U?? � sO�d�GL�« w�F� ¡U??M? �√ U??� «u??�u??I?� ôË
ÆW�dFL�« ÷—√ s�Ë U�œö� s� l�UA�« bF��« «c� s� qFH�
WI��« wKOK� «u�uJ� ôò ∫rJ� ‰uI� WO�UL��ô« WO�uI�« WCNM�U�
lOD��� …u� w� W�uMFL�«Ë W�œUL�« rJ�u� Ê≈ ©6®ÆårJ�H�Q�
◊dA� …dO�� ZzU�M� w�Q� U� W�_«Ë s�u�« qO�� w� qFH� Ê«
UN�U�U�Ë WIO�b�« WÒO�UEM�« WD��« d�√ w� …uI�« Ác� nO�u�
ÆvLEF�«
U�Ëb� ÊQ� wF� WO�uI�« ÁœUF� W�d� Ê_ ¨w�U��« V���«Ë
v�« UNM� oKD�« …dOD� WOL�U� W�d� w� t�H� rEÒ � b� w�uI�«
w�UDO��« ÊUO� w� sOD�K� ÷—√ vK� WFMDB� W�Ëœ W�U�≈
ŸËdH�« U�� ÊQ??�ò ∫UMN�M� ÁœU??F?�Ë ÆÍd??B?M?�Ë wF�u� –
w� W??�?�b??M?L?�« r??�U??F?�« ¡U??�? �√ lOL� w??� …d??A?�?M?L?�« W??�œu??N?O?�«
W�U� v�« w�d�Ë ¨ÎULEM� Î «b�«Ë ÎöL� qLF� WÒO�uONB�« WLEML�«
v�« UNK�u��Ë UNK� W�—u� vK� ¡öO��ô« ∫w� W�{«Ë …b�«Ë
qL� dB��� Ê√ ¨UM�ËU� «–≈Ë ÆåìœuNO�U� ’U� w�u� s�Ë
ŸUM�≈ v�≈ ·bN� t�Q� ‰uIM� ¨…e�u� ULKJ� W�œuNO�« ŸËdH�«
…d�N�« »u�u� sOD�K� Ã—U� gOF� w��« W�œuNO�« özUF�«
‰ö� w� gOF�«Ë ¨åœUFOL�« ÷—√ò ¨åœ«b�_«Ë ¡U�ü« ÷—√ò v�≈
ÂU�√ o�dD�« dOM�� ¨ÊËbI�F� UL� ¨w��« WFMDBL�« rN��Ëœ
WU� W�Ò dI��Ë eÒOL�� Ÿ«b??�≈ s� ÍœuNO�« VFAK� UL� r�UF�«
wLMO� t� tK�« —UO��« ÊU� UN�U�« vK� ¨W�—UC�Ë WO�Ë— rO�Ë
«c�Ë Æ»uFA�« lOL�� ’ö� …—UM� ÊuJO�Ë WU��« t��dI��
UN�U�� w� s�—U�“Ë— – f�U�œËd� WO�uONB�« W��UJ�« t�uI� U�
©7®
Æ—UA��ô« l�«u�« åÍœuNO�« ¡UI��«ò
w� …dA�ML�« W�œuNO�« ŸËdH�« ÊS� ¨Íu�d��« bOFB�« vK�Ë
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تتمات � /إعالنات
الرئي�س المك ّلف ( ...تتمة �ص)1

أما على ضفة الثنائي فقد استقبل مسؤول العالقات الدولية في
ح��زب الله عمار ال��م��وس��وي السفير الفرنسي ف��ي لبنان برنار
فوشيه ،مؤكدا ً له موقف الثنائي المتمسك بوزارة المال وبتسمية
ممثليه في الحكومة ،بعدما بات مكشوفا ً أن الحكومة برئيسها
وأعضائها تمثل فريقا ً سياسيا ً يسقط نظرية استقاللها وحيادها،
موضحا ً للسفير الفرنسي ان نظرية المداورة تم إسقاطها على
المسار الحكومي إلفشال المبادرة الفرنسية التي لم تنص في
أي من بنودها التسعة على ال��م��داورة ،ولو حصل ذلك لرفضها
الثنائي كما رفض االنتخابات النيابية المبكرة ،التي كانت بندا ً
من المبادرة وحذفها الرئيس ماكرون عندما وجد أنها موضوع
خالفي ،وبقي ليالً بصيص أمل ضئيل بمساعي التواصل يمثله
ما يقوم به المدير العالم لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،بحركة
اتصاالت على جبهات بعبدا وبيت الوسط والرئيس المكلف وعين
التينة والضاحية.

لقاء فوشيه  -الموسوي

ساعات حاسمة تنتظر الملف الحكومي وسط ترقب لما سيحمله الرئيس
المكلف مصطفى أديب في جعبته خالل زيارته اليوم إلى بعبدا للقاء رئيس
الجمهورية ميشال عون .وتتوزع الفرضيات بين أن يودِع أديب لدى عون
تشكيلة نهائية للحكومة تشمل أسماء ال��وزراء وتوزيع الحقائب ،وبين أن
يقدّم الرئيس المكلف اعتذاره لعون ،وفيما تضاءلت اآلمال بانفراج حكومي،
بقي بصيص أمل معلقا ً على الفرضية الثالثة وهي التوصل إلى ح ٍل في ربع
الساعة األخير في ضوء المساعي الفرنسية العاجلة التي تفعلت يوم أمس
على كافة الخطوط قادها السفير الفرنسي في بيروت برنار فوشيه الذي زار
الضاحية الجنوبية واجتمع بمسؤول العالقات الدولية في حزب الله السيد
عمار الموسوي.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «اللقاء جاء بناء على طلب من
السفارة الفرنسية التي أرادت استيضاح بعض األمور التي تتعلّق بالملف
الحكومي».
ولفتت إلى أن «السفير الفرنسي أكد خالل اللقاء أن فرنسا ليس لديها
مشروع سياسي أبعد وأوسع من أن تكون للبنانيين حكومة جامعة تحظى
بتوافق الجميع تركز جهودها على إص�لاح الوضع االقتصادي والمالي
وتحقيق االستقرار الداخلي في ضوء ما قاله الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون
مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر» ،وأكد حزب الله بدوره للفرنسيين
أنه حريص على انجاح المبادرة الفرنسية وأنه ليس ضد مبدأ المداورة شرط
أن يأتي ذلك ضمن آلية معينة وأن ال يقتصر على وزارة المالية ويستثني أمورا ً
أخرى ،ال سيما أن اتفاق الطائف لم ينص على طائفة رئيس الجمهورية وال
رئيس الحكومة وال رئيس المجلس النيابي وال حاكم مصرف لبنان وال قائد
الجيش وغيرها من مناصب الفئة األولى ،بل كلها أعراف واألعراف أقوى من
النص .وتساءل الحزب عن سبب حصر المداورة بهذه الحقيبة؟ وإذا كانت
مراحل معينة لها ظروفها السياسية انتقلت المالية لطوائف أخرى فإنها عادت
إلى الطائفة الشيعية في عهدين رئاسيين الرئيس ميشال سليمان والرئيس
ميشال ع��ون» ،وسأل السفير الفرنسي عن مدى تمسك الرئيس نبيه بري

بالمالية فأكد الحزب تأييده لموقف رئيس المجلس بأمرين :إسناد المالية
للطائفة الشيعية وتسمية أمل وحزب الله لكل الوزراء الشيعة وإال لن يوافقا
على الحكومة».
وتساءلت أوساط متابعة عن سبب عدم إرسال فرنسا أي مسؤول فرنسي
إلى لبنان ال سيما أننا على عتبة انتهاء المهلة التي حددها الرئيس امانويل
ماكرون لتأليف الحكومة مع علمها بحجم التعقيدات التي تواجه مسألة
التأليف ،إذ كانت متوقعة زيارة مدير المخابرات الفرنسية برنار أيميه الى
بيروت لتذليل العقبات إال أنها لم تحصل حتى اآلن! ما دفع باألوساط للتساؤل
هل فقدت باريس األمل بنجاح المبادرة الفرنسية بعد دخول األميركيين على
خط التأليف لفرملة الحكومة؟

أديب طلب مهلة إضاف ّية

وفيما كان متوقعا ً أن يزور الرئيس المكلف بعبدا أمس ،أشارت المعلومات
إلى أن تأجيل الموعد جاء بناء على اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون وأديب أبلغه فيه نيته االعتذار ،فر ّد ماكرون طالبا ً منه التريث
حتى الغد (اليوم) ،فحصل اتصال بين رئيس الجمهورية وأديب الذي طلب
منحه فرصة إضافية النتظار المساعي الفرنسية األخيرة على خط التأليف.
وأف��ادت معلومات إلى أن فرنسا قد تمدّد مهلة تشكيل الحكومة يومين
إضافيين بحيث ال تتعدى الفترة عطلة نهاية األسبوع الحالي.
وأشارت أجواء بعبدا الى أن رئيس الجمهورية ال يزال ينتظر أن يقدم له
الرئيس المكلف تشكيلة أو على األقل تصو ًرا لتوزيع الحقائب واألسماء .ولفتت
توجه الى بعبدا مرتين بدعوة من عون الذي حثه على
إلى أنّ الرئيس المكلّف ّ
وشجعه وذهب أبعد من ذلك من خالل إجراء مشاورات
تقديم تشكيلة وزارية
ّ
مع الكتل النيابية لتسهيل عملية التأليف .وأظهرت هذه المشاورات بحسب
مصادر بعبدا أن «األكثرية الساحقة من الكتل رفضت أن يتولى أحد غيرها
تسمية وزراء يمثلونها وسألت على أي أساس نعطي ثقة لحكومة لم يكن
لنا رأي فيها» .وأضافت« :الرئيس عون اتصل بأديب ليطلعه على حصيلة
المشاورات ويتباحث معه في المخارج الممكنة وللمساعدة على والدة
الحكومة التي ال يجوز أن تتأخر ،لكن أديب اعتذر عن عدم الحضور اليوم طالبا ً
مزيدا ً من الوقت».
أنّ
وأش��ارت المصادر إلى الرئيس عون يؤيد المداورة في الحقائب من
منطلق عدم تكريس أي حقيبة ألي فريق» .ولفتت مصادر أخرى الى أنّ «أديب
ال يريد أي مواجهة مع الطائفة الشيعية وهو بذلك يتمايز عن سعد الحريري
الذي رغم معرفته بصعوبة انتزاع حقيبة المال من الشيعة يطالب بالمداورة
إرضا ًء للسعودية ولألميركيين».

عين التينة

ونفت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ«البناء» أن «يكون الرئيس
بري تلقى عرضا ً أو مقايضة بين المالية والداخلية او الخارجية او الدفاع»،
مؤكدة رفضها «كل العروض المقدمة في الحكومة ،مع تمسك الثنائي بحقيبة
المالية وبتسمية وزرائ��ه» ،فيما أفادت قناة ال��ـ»او تي في» أن ما س ّرب من
أن رئيس الجمهورية ميشال عون هو من رفض إعطاء الخارجية او الدفاع
للشيعة غير صحيح».
لكن مصادر عين التينة تع ّول على حصول خرق إيجابي خارجي خالل
الساعات الـ  24المقبلة الفاصلة عن زيارة أديب الى بعبدا .وأشارت أوساط

الثنائي لـ«البناء» إلى أنّ «باب الحوار مفتوح في أي وقت والرئيس بري
مستع ّد لتسهيل عملية التأليف تحت سقف الثوابت التي أعلنها سابقاً ،وال
تنازل عن المالية واألم��ر غير خاضع للتفاوض» .وأك��دت األوس��اط حرص
الطرفين على نجاح المبادرة الفرنسية مع تأكيدهما على التمسك بالمسلمات
الوطنية مع رهانهما على تقديم اإليجابيات المشتركة بين الجميع من أجل
إنقاذ لبنان من أزماته.
وتتساءل األوساط :هل سمع أح ٌد من الحاضرين في لقاءات قصر الصنوبر
ذكر الرئيس الفرنسي موضوع المداورة في الحقائب؟ وهل ورد هذا األمر في
البنود الـ 16التي تض ّمنتها خريطة طريق اإلنقاذ الفرنسية؟ مشددة على أن
المبادرة الفرنسية لم تتحدث عن مداورة ولم ُ
تغص في آليات تنفيذ المبادرة
ما يؤكد وجود عرقلة داخلية ،مذكرة ببيان الرئيس بري منذ أيام بأنّ العرقلة
داخلية وليست خارجية.

الحريري يصعّ د

وق��د عكس موقف الرئيس سعد الحريري تصعيدا ً وأج���وا ًء تشاؤمية
وصعوبة في التوصل إلى حل لعقدة المالية ،وفي أول تصريح مباشر
للحريري في موضوع التأليف أشار عبر «تويتر» الى أن «وزارة المال وسائر
الحقائب الوزارية ليست حقا ً حصريا ً ألي طائفة ،ورفض المداورة إحباط
وانتهاك موصوف بحق الفرصة األخيرة إلنقاذ لبنان واللبنانيين» .كالم
الحريري يُع ّد رسالة سلبية الى ثنائي أمل وحزب الله على حساب محاولته
إرضاء األميركيين والسعوديين ،إال أن موقف رئيس المستقبل كشف تدخله
بعملية التأليف وأكد االتهامات ضده بأنه هو من يؤلف الحكومة وليس
الرئيس المكلف مصطفى أديب وكشف أيضا ً من يقف خلف الحريري أي
الرئيس فؤاد السنيورة.
وبحسب المطلعين فإن السنيورة أبدى خشيته من أنّ يؤدي التدقيق
الجنائي لحسابات مصرف لبنان الذي يدفع به الفرنسيون وورد في البنود
اإلصالحية في الورقة الفرنسية ،إلى كشف الكثير من االرتكابات المالية التي
حصلت إبان الحكومات الماضية التي ترأسها والحكومات التي ترأسها سعد
الحريري ،لذلك يعمل على انتزاع المالية من يد بري ووضعها بيد وزير مق ّرب
منه ،ما يعني أن الحكومة المرتقبة في حال ولدت بال موافقة الكتل السياسية
فإنها ستعيد إنتاج حكومات السنيورة السابقة.

ثالث فرض ّيات

وتتراوح الفرضيات المتوقعة بين تقديم أديب تشكيلته لرئيس الجمهورية
من دون تعديل وال األخذ بعين االعتبار مطالب الكتل النيابية؛ وبالتالي رمي
الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية ،وإذا لم يوقعها يتجه أديب إلى تقديم
اعتذاره .أما الفرضية الثانية أن يو ّقع عون ويرمي الكرة إلى البرلمان لتحدّد
الكتل موقفها في استحقاق الثقة وبالتالي التخلّص من حمل الضغوط
الفرنسية ،ال سيّما أنّ المعلومات تتوقع صدور قرار عقوبات جديدة ستطال
 3أشخاص مقربين من الرئيس عون .إال أنّ مصادر مطلعة تجزم بأن رئيس
الجمهورية لن يو ّقع مرسوم حكومة ال يوافق عليها ثنائي أمل وحزب الله وفريق
 8آذار ألن من شأن ذلك تفجير البلد ،خصوصا ً أنّ عون يدرك بأن تشكيلة أديب
بصيغتها الحالية لن تنال ثقة المجلس النيابي وبالتالي ستتح ّول إلى حكومة
تصريف أعمال حتى نهاية العهد الرئاسي الحالي ،لذلك لن يدخل عون بهذه
المخاطرة ويقضي على ما تبقى من عهده بحكومة تصريف أعمال وبتوازنات

ال�سودان ت�ضبط خلية �إرهاب ّية بحوزتها
نترات �أمونيوم يمكنها ن�سف العا�صمة بالكامل
أعلن تاج السر الحبر ،النائب العام السوداني ،أمس ،القبض على
خلية إرهابية مك ّونة من  41شخصاً.
وقال النائب العام بحسب موقع «السوداني» ،إنه «تم العثور
بحوزتهم على مواد متفجرة خطيرة بإمكانها أن تنسف كل العاصمة،
وأنها المواد نفسها التي انفجرت في مرفأ بيروت».
وأشار النائب العام ،في المؤتمر الصحافي ،الذي عقده أمس ،إلى
أن «قوات الدعم السريع نصبت  12كميناً ،وتمكنت من القبض على
 41شخصاً».
وأكد النائب العام السوداني أن «هناك ظاهرة لجماعات إرهابية
تؤرق سلطات الخرطوم».
ومن جانبه أعلن الناطق باسم قوات الدعم السريع ،جمال جمعة،
في المؤتمر الصحافي ،أن «المواد المتفجرة تتكون مما يزيد عن 3
آالف كبسولة و 4أجولة من نترات األمونيوم وآالف األسالك».

وف��ي ال��س��ودان أي��ض �اً ،ارت��ف��ع ع��دد المنازل المتضررة ج��راء
الفيضانات إلى نحو  86ألفاً ،حسب حصيلة رسمية جديدة أول
أمس.
وأفادت وزارة الداخلية السودانية ،في تقرير ،بـ»ارتفاع إجمالي
المنازل المتضررة جراء السيول والفيضانات إلى  85ألفا ً و845
منزالً».
وكانت السلطات قد أعلنت ،االثنين ،تض ّرر  83ألفا ً و 516منزالً.
وذك��رت ال��وزارة ،أن الفيضانات أضرت بـ 43ألفا و 616حقالً
زراعيًا ،بعد أن كانت الحصيلة اإلجمالية ،االثنين ،هي  43ألفا ً
و 425حقالً زراعياً.
ولم يسجل تقرير أمس ،زيادة في عدد من لقوا حتفهم ،وهم 114
شخصا ً منذ بداية الخريف في حزيران الماضي ،وال في عدد رؤوس
الماشية التي نفقت ،وهو  5آالف و.482

وأفاد مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،في بيان
االثنين ،بـ»تضرر  650ألف شخص منذ بدء هطول األمطار ،بينهم
أكثر من  110آالف في األسبوع األول من أيلول الحالي».
وأضاف أن «الحكومة والعاملين في المجال اإلنساني يساعدون
 200ألف شخص في المناطق المتضررة ،لكن الفيضانات غير
المسبوقة ت��ج��اوزت التوقعات ،وتنفد اإلم���دادات من الشركاء
لمواصلة االستجابة».
وأعلن مجلس الدفاع واألم��ن السوداني ،في  5أيلول الحالي،
حالة الطوارئ في أنحاء البالد ،لمدة ثالثة شهور ،لمواجهة السيول
والفيضانات ،واعتبرها «منطقة كوارث طبيعية».
ويستمر موسم األمطار الخريفية في السودان من حزيران حتى
تشرين األول ،وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة ،وتواجه
البالد خاللها فيضانات شديدة سنوياً.

وتنفي موسكو االتهامات بالضلوع في التسميم المفترض
ألليكسي نافالني ،ال��ذي يتلقى العالج حاليا ً في مستشفى
«شاريتيه» ببرلين ،بعد إصابته ،في  20آب الماضي ،بوعكة
صحية حادة وهو على متن رحلة جوية داخلية في روسيا.
وأثارت «قضية نافالني» في عدد من الدول األوروبية دعوات
إللغاء مشروع «السيل الشمالي ،»-2بما في ذلك في ألمانيا،
التي طالما أكدت تمسكها بالمشروع المذكور.
وفي وقت سابق ،دعا وزير الخارجية األلماني ،هايكو ماس،
أنصار إلغاء المشروع إلى «إدراك تداعيات ذلك» ،مشيرا ً إلى أن
«أكثر من  100شركة من  12دولة أوروبية تشارك في عملية
بناء خط أنابيب الغاز ،يأتي نحو نصفها من نصيب ألمانيا».
وتمنى الوزير أال «تجبر» روسيا بالده على تغيير موقفها من
المشروع ،ما فسرته وسائل إعالم بأنه إشارة ضمنية إلى تخلي
برلين عن «السيل الشمالي »-2في حال عدم تلقيها توضيحات
مرضية من موسكو في شأن قضية نافالني.

الحريري يُ�سقط ( ...تتمة �ص)1
التأليف ،وعن إثارة ملف سحب وزارة المال من يد
الثنائي ،خالفا ً لتقديرات شريكه في نادي الرؤساء
ال��س��اب��ق��ي��ن ل��ل��ح��ك��وم��ة ،ال��رئ��ي��س ف���ؤاد السنيورة،
فالنادي سينتج اس��م��ا ً لمرشح لرئاسة الحكومة
يحمله الحريري ألحد الشريكين ،وهذا هو الحال
م��ع ت��س��م��ي��ة ال��رئ��ي��س م��ص��ط��ف��ى أدي����ب ال����ذي عمل
كمدير مكتب للرئيس نجيب ميقاتي ،وسينتج عن
الشراكة مع السنيورة وميقاتي خصوصا ً مزيد
من التصعيد على الثنائي والعهد وتعقيد لمسار
الرئيس المكلف ،لكنه سيظهر الحريري بمظهر
راف���ض ال��ت��ف�� ّرد وي��ف��ت��ح ل��ه خ��ط��وط ال��ت��واص��ل التي
يملكها ش��رك��اؤه م��ع ك��ل م��ن واشنطن والرياض،
وال��م��داورة بيقين الحريري في ه��ذا الظرف ومن
خ����ارج ال���م���ب���ادرة ال��ف��رن��س��ي��ة ال��ت��ي ق���رر الثنائي
التعامل اإليجابي معها ،بما تعنيه من استهداف
ل��م��وق��ع ال��ث��ن��ائ��ي م��ن ب��واب��ة وزارة ال��م��ال ال��ت��ي لم
يعاند الحريري تسلّمها من ممثل للثنائي مراراً،
ه��ي ال��م��دخ��ل ال���ذي يتيح ل��ه تفخيخ م��س��ار نجاح
ال��رئ��ي��س المكلف ودف��ع��ه نحو الفشل واالع��ت��ذار،
م��ن دون أن يحمل مسؤولية إف��ش��ال��ه ،وم��ن دون
أن يحمل مسؤولية إراقة دماء المبادرة الفرنسية،
لكن النتيجة التي يأمل الحريري بلوغها هي فتح
الطريق مجددا ً لعودته لرئاسة الحكومة ،بتسمية
يتوقع قبول التيار الوطني الحر بها تحت ظالل
إنقاذ المبادرة الفرنسية ،وع��دم تحمل مسؤولية
إفشالها ،وفتح ح��وار م��ع الثنائي عنوانه أن��ه في
حكومة يرأسها كرئيس ق��وة سياسية ال تعارض

م��ع تسمية سياسيين ،وال م��ع تسمية وزي��ر مال
من قبل الثنائي ،ألن حجم ووزن رئيس الحكومة
هو المسألة .وهذا الحوار الذي يفترض أن يسبق
التسمية يتيح العودة للتفاهم الذي يمنحه تسمية
الثنائي السمه ،وفقا ً لتقديرات الحريري.
 ال��ح��ري��ري ال���ذي ل��م ي��ب��ق اس��م��ا ً م��ن ك��ن��ف��ه إالوأج��ه��ض ف���رص وص��ول��ة للتسمية ال��ن��ه��ائ��ي��ة بعد
استقالته منذ عام ،ولم يهضم بعد دخول الرئيس
حسان دياب نادي رؤساء الحكومات ،لم يستسغ
منح الفرصة لسواه للنجاح بقيادة حكومة إنقاذ
ق��د ت��ب��دأ بصفتها ان��ت��ق��ال��ي��ة ،وال ت��ل��ب��ث ان تتحول
دائ��م��ة ويتحول رئيسها لمرشح دائ���م ،والرئيس
المكلف مصطفى أدي���ب ال��ح��ري��ص ع��ل��ى مراجعة
ال��ح��ري��ري ف���ي ك���ل ش�����اردة وواردة ،ي��ن��ظ��ر إليه
بالريبة وال��ش��ك م��ن قبل ال��ح��ري��ري إذا تمكن من
عبور مخاض التأليف ،مع دعم خارجي لإلنقاذ،
ويعتبره مشروعا ً منافسا ً سواء لحساب طموحات
شخصية أو لحساب مرجعية فرنسية أو لحساب
الرئيس ميقاتي ،رغم كل التطمينات التي يقدّمها
أديب للحريري بالوالء ،والحريري الذي ال تربطه
عالقات يعتد بها مع الفرنسيين في عهد ماكرون،
يفضل رئاسة الحكومة في ظالل تفاهم يضم مع
باريس كالً من واشنطن والرياض ،وهو ما يعتقد
ان فرنسا ستتجه نحوه عندما تتعثر تجربة أديب
ن��ح��و ال��ب��ح��ث بمظلة س��ي��اس��ي��ة داخ��ل��ي��ة وخارجية
تسبق النسخة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��م��ب��ادرة ال��ت��ي يتوق
الحريري ليكون عنوانها.

فرنسي
أسف
ّ

وسبق اجتماع الضاحية ،موقف فرنسي أقرب إلى بيان نعي للمبادرة
الفرنسية ولجهود تأليف الحكومة ،إذ أعربت الرئاسة الفرنسية عن «أسفها»
لعدم التزام السياسيين اللبنانيين بتعهدات خالل زيارة الرئيس إيمانويل
ماكرون إلى بيروت ،لتشكيل الحكومة «خالل  15يوماً» ،بحسب ما قال
مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة عالمية.
لكن المسؤول الفرنسي أكد أنه «لم يفت األوان بعد .على الجميع االضطالع
بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية األمر بما يصب في مصلحة لبنان وحده ،من
خالل إتاحة الفرصة لمصطفى أديب لتشكيل حكومة بما يالئم خطورة الوضع».
وفي أعقاب الضغوط الفرنسية السياسية لتأليف الحكومة ،برزت ضغوط
مالية أيضا ًعبر عنها مسؤول فرنسي كبير خالل محادثات أجريت في باريس في
العاشر من أيلول بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد من جمعية مصارف لبنان،
حيث حذر من «أنه قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ
ضرورة أال يخسر المودعون أ ّيا ً من ودائعهم ،حسبما جاء في محضر اجتماع
حددت فيه فرنسا خطوات لمساعدة القطاع المصرفي المصاب بالشلل».

صرخة سجناء رومية

وأطلق السجناء في مبنى المحكومين في سجن رومية صرخة إلى االمين
العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري
إلطالق سراحهم بعد تفشي فيروس كورونا في السجن.
ومنح السجناء المعنيين مهلة أسبوع إلطالق سراحهم ،ول ّوحوا بـ»نهر دم»
داخل السجن في حال لم تت ّم االستجابة لطلباتهم.
وأشارتمصادرنيابيةلـ«البناء»الىأنالبحثقائمبحللهذهالمشكلةومنها
نقل السجناء إلى مستشفى ضهر الباشق الذي ال يبعد كثيرا ً عن سجن رومية،
وتوفير شروط التباعد االجتماعي والسالمة العامة لهم ،لكن هذا الحل دونه
مخاطر أمنية بحسب المصادر منها أن يعمد السجناء الى الفرار .كما اشارت إلى
أن العمل جار أيضا ًعلى إيجاد آلية قانونية لتسريع إطالق سراح عدد منهم.
لكن وزيرة العدل في حكومة تصريف األعمال ماري كلود نجم أشارت الى
أن «مشكلة االكتظاظ في السجون مزمنة واإلجراءات الوقائية من كورونا التي
اتخذت نجحت».

�إعالنات

الكرملين يدعو �إلى عدم ت�سيي�س الو�ضع حول «ال�سيل ال�شمالي»2 -
دعا المتحدث باسم الكرملين ،دميتري بيسكوف ،أمس،
شركاء موسكو الغربيين إل��ى «ع��دم تسييس الوضع حول
مشروع (السيل الشمالي )-2لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى
أوروبا».
وفي تعليقه على تصريحات رئيسة المفوضية األوروبية،
أورس���وال ف��ون دي��ر الي��ن ،التي ربطت بين قضية التسميم
المفترض للناشط الروسي ،أليكسي نافالني ،ومشروع «السيل
الشمالي ،»-2قال بيسكوف« :فيما يخص خط األنابيب ،ربما
يجب الكف عن ذكره في أي سياق مسيس كان .إنه مشروع
تجاري يصب في مصالح روسيا ودول االتحاد األوروبي على
حد سواء ،وال سيما مصالح ألمانيا».
وكانت فون دير الين قالت ،في كلمتها أمام نواب البرلمان
األوروبي ،إن ما وصفته بتسميم الناشط الروسي يعد «جزءا من
تصرفات روسيا على الساحة الدولية» ،مضيفة أن «هذا النظام
ال يتغير ولن يغيره أي أنبوب غاز».

معينة ال سلطة له عليها.
أما الفرضية الثالثة فأن يتدخل الفرنسيون للضغط على الرئيس سعد
الحريري لتليين موقف «نادي رؤساء الحكومات السابقين» والقبول بإيالء
وزارة المالية لمن يس ّميه الرئيس نبيه بري .وفي سياق ذلك ُنقل عن الرئيس
المكلف قوله في أحد االجتماعات إ ّنه ال يريد الدخول في مناكفات سياسية،
وعندما قبل التكليف كان يتوقع تسهيالً وطريقا ً مفتوحا ً للتأليف وليس طريقا ً
مليئا ً بالعقد ،وسأل أديب :هل يتوفر  61نائبا ً في مجلس النواب يمنحون
حكومته الثقة؟
والمرجحة حتى الساعة هي أن يتجه أديب إلى االعتذار
أما الفرضية الثالثة
ّ
وتوجه رئيس الجمهورية واألغلبية النيابية إلى خيار تعويم حكومة حسان
الموسع تحت عنوان «الضرورات
دياب وتكليفها تصريف األعمال بمفهومه
ّ
تبيح المحظورات» والدعوة لعقد جلسة حكومية مطلع األسبوع المقبل
للعودة إلى معالجة األزمات التي يواجهها البلد قدر اإلمكان ،إلى أن تتوفر
مناخات توافقية جديدة للدعوة إلى استشارات نيابية ثانية في بعبدا.

إعالن تلزيم
لتلزيم تأمين ملفات لمضابط المتقاعدين
ومغلف بشباك وظرف اسمر لزوم مديرية
المالية العامة  -بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة  10:30من يوم اإلثنين
الواقع في  12من شهر تشرين أول ،2020
تجري مديرية المالية العامة في مركزها
الكائن في مبنى ري��اض الصلح ،الطابق
الثاني .دائ��رة شؤون الموظفين واللوازم
والمحاسبة ،اس��ت��دراج ع��روض لتلزيم
تأمين ملفات لمضابط المتقاعدين وغلف
بشباك وظرف اسمر لزوم مديرية المالية
العامة  -بطريقة استدراج عروض .قيمة
التأمين المؤقت /1,000,000/ل.ل( .فقط
مليون ل.ل).
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من دائرة شؤون الموظفين
واللوازم والمحاسبة في مبنى وزارة المالية
 ساحة رياض الصلح  -الطابق الثاني.يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة  12من يوم الجمعة
الواقع في  9من شهر تشرين أول من العام
. 2020
عن مدير المالية العام
جورج المعراوي
التكليف906 :
إعالن رقم 1/28
تعلن وزارة ال��زراع��ة عن إع��ادة إج��راء
استدراج ع��روض تلزيم تأمين تجهيزات
معلوماتية لزوم المديرية العامة للزراعة
 وزارة الزراعة بطريقة استدراج العروضلعام  ،2020وذلك في مبناها الكائن في بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2020/10/13الساعة العاشرة.
يمكن للراغبين في االشتراك بإستدراج
العروض هذا ،اإلطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان  -المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث ،تقدم ال��ع��روض بالبريد
المضمون المغفل أو باليد مباشرة ،على أن

التعليق ال�سيا�سي
ال�سجناء وكورونا
قبل أن تعطي ال��دول��ة ومؤسساتها النصائح للبنانيين للتقيّد
ب��اإلج��راءات الوقائية لمنع تفشي وب��اء ك��ورون��ا عليها أن تتحمل
مسؤوليتها حيث تمسك هي بزمام األم��ور وتقيم قنبلة موقوتة
اجتماعية صحيّة اسمها السجناء ،خصوصا ً في سجن رومية.
هناك آالف السجناء ينقسمون ألى صنفين محكومين يمضون
عقوباتهم وموقوفين ينتظرون محاكماتهم ،وبين الصنفين قرابة
 10%من المساجين المتهمين أو المحكومين بجرائم موصوفة
متن ّوعة منها ج��رائ��م اإلره���اب على اختالفها ،وباستثناء هؤالء
الباقي يقع وضعه ف��ي خانة المفاضلة بين مخاطرة محسوبة
بخيارات إخالء السبيل ومخاطرة حتمية مؤكدة بوقوع كارثة.
ال��دول��ة ت��ع��ت��رف بعجزها ع��ن تحقيق ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي في
السجون ،أي تأمين أماكن تتسع للسجناء ضمن قواعد تتناسب
مع إجراءات الوقاية الصحية فنسبة االكتظاظ في السجون تفوق
تصور كل عقل في أحوال طبيعية فكيف في ظل كورونا؟
اذا كان قانون العفو متعذرا ً فقانون خصوصية إخالء السبيل
في هاتين الحالتين اي اإلفراج حكما ً عن كل متهم أمضى موقوفا ً ما
يقارب او يزيد عن مدة العقوبة التي تتناسب مع التهم الموجهة أليه
أو المحكوم الذي أمضى أكثر من ثلثي العقوبة على أال يستفيد من
هذا القانون المتّهمون والمحكومون بجرائم اإلرهاب.
حتى ت��اري��خ مثل ه��ذا القانون يفترض أن تقوم وزارة العدل
ومجلس القضاء األعلى والنيابة العامة التمييزية بوضع خطة
ط���وارئ يجنّد لها الجسم القضائي للنظر ف��ي الملفات النائمة
للمتهمين الموقوفين بال محكامات وحسم أمرها باستثناء جرائم
اإلره�����اب ب��ص��ورة تتيح ك��م��ا ت��ق��ول م��ص��ادر ع��ل��ى اط�ل�اع بملف
الموقوفين اإلفراج عن أكثر من ألفي موقوف.

تصل الى قلم مصلحة الديوان  -المديرية
العامة للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة
ظهرا ً من اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2020/9/14
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف909 :
هربت العاملة النيجيرية BASIRAT
 DAMILOLA ADEBAYOمن منزل
مستخدمها السيد عبد الرحمن البسط .لمن
يجدها االتصال71/224392 :
ف��� ّرت العاملة ف��ي ال��خ��دم��ة المنزلية
 DORA ASARGالغانية الجنسية
من منزل مخدومها لمن يعرف عنها شيئا ً
اإلتصال على الرقم 03/386444
بسم الله الرحمن الرحيم
تعلن محكمة ص��ور الشرعية السنية
أنها وبتاريخ  ٢٠١٩/١١/١٢أص��درت
ق��را ًرا بإثبات وفاة السيدة «آمنة محمود
دخ��ن��وس» ب��ت��اري��خ  ١٩٦٠/٥/١١من
التبعة الفلسطينية ملف  /٩٣١/بيان
 /٢٠٥٦٩/تولد  ١٩٣١فعلى من لديه
اع���ت���راض ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص م��راج��ع��ة
المحكمة المذكورة ضمن مهلة االعتراض
واالستئناف أصوالً.
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب توفيق جرجي الحويك أحد ورثة
المرحوم جرجي روفايل الحويك بصفته
أحد ورثة المرحوم ابرهيم روفايل الحويك
إص���دار سند تمليك ب��دل ع��ن ضائع على
ال��ع��ق��ار رق��م  2161م��ن منطقة عمشيت
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

سرادار بنك ش.م.ل.
دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
يتشرف مجلس إدارة سرادار بنك ش.م.ل .بدعوة المساهمين
الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الذي
سوف ينعقد في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس
الواقع فيه  9من شهر تشرين األول  ،2020في قاعة اإلجتماعات
الكائنة في الطابق الثامن من بناية س��رادار ،وذلك للتداول في
جدول األعمال التالي :
تالوة تقرير مجلس االدارة حول حسابات السنة المالية 2019
والتقرير الخاص المتعلق بالعمليات الخاضعة ألحكام المادة
 158من قانون التجارة والمادة  152من قانون النقد والتسليف.
اإلستماع الى تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص عن
السنة المالية .2019
المصادقة على الميزانية وحساب األرب��اح والخسائر للسنة
المالية  2019واتخاذ القرار المناسب بالنسبة للنتيجة.
التداول فيما يتعلق بإبراء ذمة رئيس مجلس اإلدارة  -المدير
التنفيذي وأعضاء مجلس االدارة عن إدارتهم خالل السنة المالية
.2019
أخذ العلم بإستقالة عضو مجلس إدارة.
إعطاء التراخيص المنصوص عنها في المادتين  158و  159من
قانون التجارة والمادة  152من قانون النقد والتسليف.
تحديد مخصصات أعضاء مجلس اإلدارة.
أمور مختلفة.
علما ً بأن سائر الوثائق والتقارير المنصوص عليها في قانون
التجارة قد وضعت بتصرف المساهمين في المركز الرئيسي الكائن
في الطابق الثامن من بناية س��رادار ،ضمن المهل المحددة في
النظام األساسي وفي القانون.
ماريو سرادار
رئيس مجلس االدارة ــ المدير التنفيذي
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«ميدل �إي�ست �آي» :اليونان تبرم �صفقة �أ�سلحة �ضخمة...

الوكالة الح�صرية
ومفهوم االحتكار!

هل يت�صاعد التوتر التركي ـ اليوناني؟

} د .عماد عكوش

أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن خطط بالده لشراء طائرات حربية
وفرقاطات وط��ائ��رات مروحية باإلضافة إل��ى تجنيد  15أل��ف جندي
جديد في الجيش اليوناني.
نشر موقع «ميدل إيست آي» اإلخ��ب��اري تقريرا ً تناول فيه شراء
اليونان صفقة أسلحة ضخمة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات
بينها وبين تركيا في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط ،وسلَّط
التقرير الضوء على دخ��ول فرنسا على خط األزم��ة بدعمها لليونان
وقبرص لمواجهة تركيا وموقف ك�� ٍّل من االت��ح��اد األوروب���ي وحلف
الناتو من هذه التوترات.
يسته ّل الموقع تقريره قائالً :إنّ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس
ميتسوتاكيس أعلن يوم السبت عن برنامج «ق��وي» لشراء األسلحة
وإصالح شامل للجيش في البالد في ظ ّل تصاعد التوترات مع تركيا
في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط.

اليونان ...اإلصالح العسكري الطموح

وذكر التقرير أنّ هذه الصفقة ،التي يبدو أنها ستكون بمثابة اإلصالح
العسكري األكثر طموحا ً لليونان منذ قرابة عقدين من الزمان ،كشفت
عنها البالد في وق��تٍ تنخرط فيه في مواجهات متصاعدة مع تركيا
بشأن ال��م��وارد الهيدروكربونية وال��ن��ف��وذ البحري ف��ي المياه قبالة
حليفي حلف شمال
سواحلها .وق��د أدَّى ه��ذا ال��خ�لاف ال��م��ري��ر بين
ّ
األطلسي (الناتو) إلى ت��و ّرط قوى أوروبية أخرى في النزاع ،بل إنه
أثار مخاوف من نشوب صراع أكثر حدة في المنطقة بأسرها.
ونقل التقرير ما قاله ميتسوتاكيس ،في كلمته الرئيسة لتدشين
برنامج التسليح في مدينة سالونيك شمال اليونان« :ح��ان الوقت
لتعزيز ال��ق��وات المسلحة ...إن ه��ذه ال��م��ب��ادرات ُتعد برنامجا ً قوياً،
والذي سيصبح درعا ً وطنيا ً للبالد».
وأعلن ميتسوتاكيس أنّ اليونان ستحصل من خالل هذا البرنامج
ع��ل��ى  18ط��ائ��رة مقاتلة م��ن ط���راز «راف����ال» فرنسية ال��ص��ن��ع وأرب��ع
فرقاطات متعددة األغراض ،باإلضافة إلى أربع طائرات مروحية تابعة
للقوات البحرية ،كما أنّ اليونان ستُجنِّد  15ألف جندي جديد ،وسوف
تستثمر مواردها في صناعة األسلحة الوطنية وتعزيز الدفاعات ض ّد
الهجمات السيبرانية.
وأض��اف رئيس ال���وزراء اليوناني قائالً إنّ البالد ستُوفر أسلحة
ج��دي��دة م��ض��ادة ل��ل��دب��اب��ات وط��ورب��ي��دات ب��ح��ري��ة وص���واري���خ جوية.
وأوض��ح أنّ مبادرة التسليح ،والتي تتض ّمن تحديث أربع فرقاطات
أخرى موجودة بالفعل ،تهدف أيضا ً إلى خلق آالف من فرص العمل
لليونانيين.
وب��ح��س��ب م��ا نقلته وك��ال��ة األن��ب��اء الفرنسية ع��ن م��ص��در حكومي
قال« :سيُعلَن عن المزيد من التفاصيل حول تكلفة برنامج التسليح،
باإلضافة إلى أصل مشتريات األسلحة في مؤتمر صحافي ينعقد يوم
األحد».

التوتر التركي اليوناني والمحادثات الفرنسية

توصل
ولفت التقرير إلى أنّ هناك اعتقادا ً سائدا ً بأنّ ميتسوتاكيس
َّ
إل��ى البرنامج ال��ذي أُع��لِ��ن عنه ي��وم السبت بعد محادثات أج��راه��ا مع
ال��رئ��ي��س الفرنسي إي��م��ان��وي��ل م��اك��رون خ�لال قمة ق���ادة دول جنوب
أوروبا في جزيرة كورسيكا الفرنسية هذا األسبوع.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أنّ فرنسا على عكس حلفاء آخ��ري��ن ف��ي االتحاد
األوروب���ي وحلف الناتو ،دعمت بقوة ك�لاً من اليونان وقبرص في
رحبت وزيرة الدفاع
مواجهتها المتصاعدة مع تركيا .وفي هذا الصددَّ ،
الفرنسية فلورنس بارلي بصفقة األسلحة اليونانية ،قائل ًة« :إنها المرة
األولى التي تشتري فيها دولة أوروبية طائرات رافال فرنسية» .بينما
أعربت شركة داسو للطيران ،الصانعة للطائرات ،عن سعادتها بهذا
الطلب من اليونان.
وف��ي ح��رب كالمية أصبحت ع��دائ��ي��ة على نحو م��ت��زاي��د – بحسب
التقرير – ح�� َّذر م��اك��رون نظيره التركي ،رج��ب طيب أردوغ���ان ،من
تجاوز «الخطوط الحمراء» ،وأرسل سفنا ً حربية وطائرات مقاتلة إلى
منطقة شرق البحر المتوسط.
ور ّد الرئيس التركي على ماكرون ،يوم السبت ،قائالً« :ال تعبثوا مع
تركيا» .كما حثَّ أردوغان اليونان على «البقاء بعيدا ً عن المشاركة في
األعمال الخاطئة» التي تدعمها دول مثل فرنسا في منطقة المياه محل
النزاع.
ون��� َّوه التقرير إل��ى أنّ ال��خ�لاف تصاعد أك��ث��ر ف��ي الشهر الماضي
��ت تركيا سفينة تنقيب ُيرافقها أس��ط��ول بحري صغير
عندما أرس��ل ْ
إلجراء أبحاث زلزالية في المياه التي َتعدُّها اليونان تابعة لها بموجب
معاهدات ما بعد ال��ح��رب .وردّت اليونان على ذل��ك ب��إرس��ال سفنها
الحربية لمالحقة األسطول التركي وإجراء مناورات بحرية بمشاركة
عديد من حلفاء االتحاد األوروب��ي ،واإلم��ارات العربية المتحدة ،في
استعراض للقوة الخاص بها.
وأوضح التقرير أنّ الخالف بين تركيا واليونان وضع حلف الناتو،
من بين حلفاء آخرين ،في موقف صعب ،إذ قال ميتسوتاكيس الشهر
الماضي« :إنّ نهج عدم التدخل الذي يتَّبعه حلف الناتو في عدم االنحياز
لطرف ما غير عادل تماماً» .كما قال ميتسوتاكيس يوم السبت« :إنّ
تركيا ُتهدّد حدود أوروبا الشرقية و ُتق ِّوض أمنها اإلقليمي».

ميتسوتاكيس مر ًة أخرى عن رغبته في الحوار مع تركيا بشرط أن
تتوقف عن األعمال االستفزازية ،قائالً« :نحن بحاجة إل��ى الحوار،
ولكن ليس تحت تهديد ال��س�لاح» .وأض��اف قائالً« :إنْ لم نتمكن من
االتفاق ،فعلينا السعي إليجاد ح ّل لألزمة في محكمة العدل الدولية
في الهاي».
كما أب���رز التقرير أنّ ال��ي��ون��ان أب��رم��ت الشهر ال��م��اض��ي اتفاقية
حدودية بحرية مع مصر ،والتي ُينظر إليها على أنها كانت ردا ً على
االتفاق التركي الليبي الذي أُبرِم في عام  ،2019والذي أتاح لتركيا
ال��وص��ول إل��ى م��واق��ع ف��ي منطقة ش��رق البحر األب��ي��ض المتوسط،
اكتشفت مخزونا ً ضخما ً من المواد الهيدروكربونية .ورفض
حيث
ْ
ّ
اليونان وتركيا االتفاقات الخاصة بكل منهما على أساس أنها ملغاة
وباطلة.

االتحاد األوروبي يهدّد

من جانبه هدَّد الممثل األعلى األوروبي للشؤون الخارجية واألمن

في االتحاد األوروبي ،جوزيب بوريل قائالً« :إذا لم يكن بمقدور تركيا
المشاركة في محادثات لح ّل األزمة ،فإنّ االتحاد األوروبي قد يفرض
قائمة من العقوبات ضدّها في قمة أوروب��ي��ة تنعقد يومي  24و25
سبتمبر /أيلول».
وفي الختام أشار التقرير إلى أنّ آخر برنامج تسليح مماثل للذي
َّ
دشنته اليونان حاليا ً ك��ان في أوائ��ل العقد األول من القرن الحادي
والعشرين؛ إذ حاولت اليونان وقتئذ التوصل إلبرام صفقات للحصول
على الدبابات وال��غ��واص��ات األلمانية وال��ط��ائ��رات المقاتلة األميركية
والصواريخ الدفاعية الروسية والطائرات الحوامة .إال أنّ معظم هذه
الخطط تأجلت بسبب تكلفة تنظيم دورة أثينا لأللعاب األولمبية في
عام .2004
ك��م��ا أنّ ب��ع��ض ه���ذه ال��ص��ف��ق��ات ك��ان��ت تالحقها ا ِّدع�����اءات بالفساد
وسجِ ن على إثرها
والرشوة التي ح َّقق فيها البرلمان اليوناني الحقاًُ ،
وزيرا دفاع يونانيتن سابقان.
«ساسة بوست»

ال حوار تحت تهديد السالح

وفي مقال ُنشر في عدد من الصحف األوروبية هذا األسبوع ،أعرب

عندما تق ّيد
( ...تتمة �ص)1
فرض القرارات فرضا ً على حساب السيادة
ووحدة األرض ،وأمن البالد وشعبها انتهى.
اللبنانيون ،ك ّل اللبنانيين أمام مسؤولية
تاريخية ،إما ان يقفوا وقفتهم ،ويتح ّررون من
وساطات الغير ،وإمالءاته ،وأوامره ،واالعتماد
على أنفسهم ،وترتيب البيت اللبناني ،وإما
ت��رك بلدهم ف��ي ال��ف��راغ ،مشرعا ً على فوهة
بركان داخلي ،فإنْ لم يتداركوه اآلن ،ستلتهم
حممه في طريقها ك ّل شيء ،وستحرق األخضر
واليابس.
ح���ذار ح���ذار م��ن االس��ت��ق��واء ب��ال��خ��ارج،
وال��م��غ��ام��رة بلعبة ال��م��وت ،حيث سيدفع
الجميع الثمن الباهظ ،ولن توفر أحداً .كفى
الزمرة السياسية العبث بالوطن ،فيكفيه ما
ح ّل به على مدار ثالثين عاماً ،وما اقترفته
أيديها بحق شعبه م��ن سياسات فاسدة
مد ّمرة ،أفقرته ،ونهبته ،وسرقته ،وجعلته
في الحضيض.
ال��وق��ت ي��ض��ي��ق ،وال م��ج��ال ل��ل��ن��ك��اي��ات،
والمناكفات ،والرهان على الخارج وعقوباته،
وتهديداته ،فالوطن فوق الجميع ،ومصالح
الشعب فوق ك ّل اعتبار.
آن األوان للمقامرين بالوطن والشعب ،ان
يتوقفوا عن اللعب بالنار ،وأخ��ذ البالد الى
الموت البطيء والتحلل.

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق
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النظام العربي ( ...تتمة �ص)1
هنالك بلدا اسمه فلسطين ،فبموجب هذا التفويض ستأخذ «إسرائيل» حاجتها من األرض والمياه
والمجال الجوي ،وتترك للفلسطيني ما ال يلزمها من مناطق ذات كثافة سكانية ،وفي نظرة سريعة
عكستها جلسة جامعة الدول العربية األخيرة ،نرى أنّ الدول العربية بمعظمها لم تعد ترى
سفينتها تتسع لمقعد فلسطيني ،وأصبحت خارج أيّ تحالف مع السلطة الفلسطينية ،باستثناء
الجزائر وتونس اللتين أخذتا موقفا ً محايداً ،وال أظنّ أنّ لموقف يمن عبد ربه منصور هادي أو
الصومال أثرا ً يذكر ،لم تستوعب دول التطبيع الجديد الدرس أو تأخذ العبرة من مصر واألردن
والسلطة الفلسطينية ،فهي مقدمة على تج ّرع الس ّم وإنْ بدا حلو المذاق للحظات قليلة.
على الصعيد اإلسرائيلي فقد كان مثيرا ً لالنتباه إعالن مجلس بلدية القدس ورئيسه أنه قد وافق
على السماح لدولة اإلمارات باالستثمار الضخم في شرقي القدس ،وهذه االستثمارات ستقوم
بتشغيل عدد كبير من الموظفين والعمال يهودا ً ومقدسيين عرباً ،ومن الطبيعي انّ هذا االستثمار
سيلحق به نفوذ سياسي لإلمارات خاصة في القدس المهملة في خدماتها وعقاراتها ،التزاما ً برؤية
وزير تخطيط فلسطيني سابق (أو أسبق) رأى أنّ على الحكومة الفلسطينية تحميل عبء خدمة
السكان المقدسيين لإلسرائيليين ،وكانت النتيجة أن غابت السلطة وكأنها ف ّكت ارتباطها بالقدس،
األمر الذي أدّى إلى تس ّرب العقارات للجمعيات اليهودية المتطرفة ،وفوق ذلك كله فإنّ اإلمارات
حكما ً ستتدخل في موضوع الرعاية الدينية والعمرانية للحرم القدسي ولقبة الصخرة ،األمر الذي
سيضعها في مواجهه مع الدور األردني القديم ،ومع الدور التركي النشط والمستجد.
قبيل سفر بن يامين نتياهو لواشنطن للتوقيع على اتفاقيات التطبيع مع اإلمارات والبحرين،
حرص على أن يدلي بحديث مطول لصحيفته المفضلة (اسرائيل هايوم) قال فيه:
 – 1لن تقوم دولة فلسطينية في الضفة الغربية ،ال اليوم وال في المستقبل.
 - 2ايّ تفاوض مع الفلسطينيين سيكون بشروط مسبقة منها ،أن ال بحث لقضية الالجئين
وحق العودة ،ولن أسمح بعودة ولو الجئ واحد ،وال تفاوض حول القدس فهذه لنا وهي عاصمتنا
األبدية.
 3على السلطة الفلسطينية القبول بما نعطيه لها – رغم ما في ذلك من تنازالت مؤلمة – دونأية زيادة ،لن نعطيها إال جيوبا ً سكانية (معازل) ،ولهم الحق في أن يطلقوا عليها اسم دولة ،أو
حتى إمبراطورية إنْ أرادوا.
أمام زحمة األحداث وتداعياتها ،يقف الفلسطيني الرسمي حائرا ً ومرتبكاً ،ففي حين تلتحق
البحرين بركب اإلمارات ،ويصرح بن يامين نتنياهو انه اتصل بعدد كبير من زعماء العالم (ومن
المؤكد أنّ بينهم زعماء عرب) وأنهم أيّدوا خطواته في ض ّم األغوار والمستوطنات ،ومع ذلك يط ّل

علينا المستشار السياسي لوزارة الخارجية الفلسطينية مص ّرحا ً لوكاالت اإلنباء (ومنها وكاله
شهاب نيوز) :أنّ إدارة ترامب والحكومة اإلسرائيلية تعانيان من عزلة دولية شديدة بسبب
الدبلوماسية الفلسطينية .وفي حين قال الرئيس في خطابه أمام األمناء العامين أنّ الشعب
الفلسطيني أسقط صفقة القرن ومشروع الض ّم ،نقرأ في البيان الختامي لالجتماع عن تشكيل
لجنة قيادة لالنتفاضة الشعبية إلسقاط صفقة القرن التي قال الرئيس إنها قد سقطت ،وفي حين
يرفض مجلس جامعة الدول العربية اإلصغاء لنا ويطيح بمشروع القرار الفلسطيني ،يصرح أمين
س ّر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على تلفزيون فلسطين :لقد ت ّم تبني جميع بنود المشروع
الفلسطيني ،وفي داللة أخرى على تخلي النظام العربي عن السلطة الفلسطينية ،فقد قام الوزير
القوي في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ بزيارة للدوحة في أواخر الشهر الماضي ،وطالب
القطريين بقرض جديد وبجدولة القرض القديم ،ولكن القطريين لم يعطوا جواباً ،باعتبار أنّ عدم
الجواب هو جواب ،وقال عضو آخر في اللجنة المركزية أنّ الدول العربية ترفض إقراض السلطة
(وليس تتب ّرع) وذلك لدفع رواتب الموظفين ،أما السفير الفلسطيني في القاهرة ،فقد أفاد أنّ قطر
والسعودية ترفضان دعم السلطة أو إقراضها ،فيما يردّد بعض العارفين ببواطن األمور ،أنّ رئيس
الوزراء اشتيه بصدد طلب قرض من البنك الدولي ،وهو األمر الذي ال يمكن أن تت ّم الموافقة عليه
دون اشتراطات تحدّدها واشنطن ،األمر الذي يعني تنازالت أكثر إيالما ً وانحناء إمام الشروط
األميركية اإلسرائيلية.
الثالثاء الماضي تلقى الرئيس عباس اتصاال ً حارا ً ومجامالً من الشيخ إسماعيل هنية والشيخ
صالح العاروري ،أكد الشيخان دعمهما للرئيس وللموقف الرسمي الفلسطيني ،ولكن دون أن يغادر
الرئيس مربع التفاوض وإنْ كان طريقه غير سالك ،ودون أن يغادر الشيخان مربع المقاومة والذي
هو أيضا شبه متوقف ،ولكن لم يت ّم الحديث أو التطرق إلى اللجنة التي دعا إلى تشكيلها اجتماع
األمناء العامين في بيانه الختامي ،والتي ستشكل من شخصيات وطنية وازنة لبحث موضوع
االنقسام والوصول إلى نتائج من شأنها انهاءه خالل خمسة أسابيع وها قد انقضت نصف المدة
دون أن تتشكل اللجنة.
أما المواطن الفلسطيني العادي ،فقد نظر إلى اإلعالن عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة
لقيادة االنتفاضة الجديدة بكثير من الريبة والحذر وأحيانا ً السخرية ،األمر الذي كان واضحا ً
بضعف اإلقبال الشعبي على المشاركة بفاعليات يوم الثالثاء الماضي ،فالفلسطيني ال يرى أنّ من
قاد العمل طيلة عقود ،وأوصل الفلسطيني إلى هذه الحالة بقادر على فعل أفضل.

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

ك��ث��ي��را ً م���ا ي��ت�� ّم ال��خ��ل��ط م���ا بين
ال����وك����ال����ة ال���ح���ص���ري���ة وم��ف��ه��وم
االحتكار ،فماذا يعني االحتكار،
وم���اذا تعني ال��وك��ال��ة الحصرية،
وم����ا ه���ي ال���ق���واس���م المشتركة
ب��ي��ن��ه��م��ا ،وم��ت��ى ت��ت��ح�� ّول الوكالة
الحصرية الى احتكار؟
أسئلة سنحاول اإلج��اب��ة عنها
في هذه المقالة...
انّ مفهوم االح��ت��ك��ار يعني ك ّل
ع��م��ل م��ن ش��أن��ه اس��ت��غ�لال مركز
اقتصادي للح ّد من المنافسة غير
ال��م��ش��روع��ة ،وي��ه��دف إل���ى جني
أرب���اح خيالية وب��ص��ورة مخالفة
لمبادئ السوق والتي تقوم على
حرية التجارة والمنافسة.
أغ���ل���ب ال��ت��ش��ري��ع��ات العالمية
ح��ظ��رت االح��ت��ك��ار ،وف���ي مقدّمة
ه����ذه ال��ت��ش��ري��ع��ات رأس العالم
الرأسمالي وهي الواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة .ف��ال��م��ادة ال��ث��ان��ي��ة من
نصت على حظر
قانون شيرمان ّ
االحتكار واعتبرته جناية يعاقب
عليها القانون األميركي بالغرامة
المالية.
في لبنان أنشأ المش ّرع اللبناني
مختصة بمكافحة الغالء
دائ���رة
ّ
واالح���ت���ك���ار ب��م��وج��ب المرسوم
رق���م  3251ت��اري��خ  18تشرين
ال��ث��ان��ي  ،1942وب��ع��ده��ا صدر
ال��م��رس��وم االش��ت��راع��ي رق���م 37
ت��اري��خ  9أي��ل��ول  ،1983أناطت
مهمة محاربة االحتكار بموظفي
مصلحة حماية المستهلك .كما
ح���دّدت ال��م��ادة  43م��ن المرسوم
 38/37عقوبة االحتكار بالغرامة
من  20مليون ليرة الى مئة مليون
ليرة ،أو بالسجن من عشرة أيام
الى ثالثة أشهر.
م����ن األم���ث���ل���ة ال���ف���اض���ح���ة على
االحتكار في لبنان:
 ت���ج���ارة ال��ن��ح��اس المحميةمن قبل الحكومة اللبنانية والتي
ي��س��ت��ف��رد ف��ي��ه��ا ث�لاث��ة م��ع��ام��ل في
لبنان.
 تجارة األدوية والتي تستفردع��ش��ر ش��رك��ات ف��ي��ه��ا ب��ن��س��ب��ة 90
بالمئة م��ن حجم ت��ج��ارة األدوي���ة
في لبنان.
 تجارة الغاز والتي تستفردف��ي��ه��ا ش��رك��ة واح����دة ب��ن��س��ب��ة 95
بالمئة من تجارة الغاز في لبنان.
 ت����ج����ارة اإلس���م���ن���ت وال���ت���يتستفرد فيها ثالث شركات بنسبة
 100بالمئة من تجارة اإلسمنت
في لبنان وتمنع الحكومة استيراد
األسمنت من الخارج.
أم��ا بالنسبة لموضوع الوكالة
ال��ح��ص��ري��ة ف��ه��ي ع��ب��ارة ع��ن عقد
أي بلد
يت ّم توقيعه بين المنتج في ّ
كان وبين تاجر الجملة في السوق
ال��م��ح��ل��ي ،بحيث ت��ك��ون ل��ه وحده
ح��ص��ري��ة اس��ت��ي��راد ه���ذه السلعة
وبيعها في السوق المحلي ،ويت ّم
تسجيل ه��ذه ال��وك��ال��ة ف��ي وزارة
االق��ت��ص��اد ،وط��ب��ع��ا ً ل��ه��ذه الوكالة
الحصرية إيجابيات وسلبيات.
ب��خ��ص��وص إي��ج��اب��ي��ات الوكالة
الحصرية فهي منع ت��زوي��ر هذه
ال��س��ل��ع��ة وال��م��راق��ب��ة ال��ق��وي��ة التي
يقوم بها الوكيل في لبنان لحماية
م��ص��ل��ح��ت��ه ب����ال����درج����ة األول�������ى،
وب��ال��ت��ال��ي ض��م��ان��ة ه���ذه السلعة
ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك ال���ن���ه���ائ���ي م����ن جهة
واضحة ومعروفة.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��س��ل��ب��ي��ات فهو
ال����خ����وف م����ن ت����ح���� ّول ال���وك���ال���ة
الحصرية الى احتكار بسبب عدم
وج���ود تشريعات تمنع تح ّولها
ال���ى اح��ت��ك��ار ،وم���ن ش���روط عدم
تح ّولها الى احتكار ما يلي:
 وجود سلع بديلة لهذه السلعةوبالتالي وجود إمكان الخيار لدى
المواطن وبالتالي حرية الخيار ما
بين هذه السلع.
 وج�����ود ق����ان����ون للمنافسةشفاف وواضح يؤكد على وجود
ه���ذه ال��م��ن��اف��س��ة ،وي��م��ن��ع بالتالي
االحتكار.
 وج�����ود ت��ش��ري��ع��ات تسمحباستهالك سلع شبيهة وال تمنعها
إضافة الى وجود تشريعات تمنع
إل�����زام ال���م���واط���ن ع��ل��ى استهالك
س��ل��ع م����ح����دّدة ك��م��ا ه���و حاصل
ف��ي م��وض��وع األدوي���ة ،وخدمات
البريد لوزارة المالية.
لذلك يفترض العمل بالتوازي
ما بين فتح السوق أمام المنافسة
م����ع ح���م���اي���ة م���ع���ق���ول���ة ل�ل�إن���ت���اج
ال��م��ح��ل��ي م��ن دون ال��وص��ول الى
مرحلة المنع ،كما هو حاصل مع
النحاس واإلسمنت ،وم��ع فرض
قوانين تؤكد على المنافسة ومنع
االحتكار...
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الزيتي الثامن �« 2020سورية ...ج�سر المحبة»
حفل اختتام ملتقى الت�صوير
ّ

�صدور «الأ�سلوب ّية واتجاهاتها الحديثة»
عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب
ضمن سلسلة «قضايا لغوية» التي تصدرها «الهيئة العامة السورية للكتاب» ،أبصر النور
كتاب «األسلوبيّة واتجاهاتها الحديثة» ألنس بديوي.
بديوي في كتابه إلى التعريف باألسلوبية التي ظهرت كبديل عن البالغة ،وكيف أن هذا الشكل
من نقد النص جاء “عبر اتباع منهج له أدوات��ه التطبيقية ووسائله اإلجرائية بمعرفة ماهية
األسلوب في النص ومرتكزاته ومحدداته”.
بديوي ( )1975الذي يشغل منصب عميد كلية اآلداب وأستاذ مساعد في النقد األدبي في
جماعة حماه ،يوضح في كتابه الجديد اتجاهات األسلوبية التي انتظمت في ثالثة اتجاهات
كبرى هي“ :األسلوبية الوصفية” أو أسلوبية التعبير و”األسلوبية التكوينية” أو أسلوبية الفرد
و”األسلوبية البنيوية”.
يذكر أن الكاتب صدر له العديد من الكتب المعنية بالدراسات األدبية منها“ :أساليب التعبير في
الشعر العربي المعاصر” و”صورة اآلخر في الشعر السوري” ،أما في الشعر فله “دق األصيل”
و”طقوس الغياب” وغيرهما.

رانيا مشوِّح
ريشتهم ت��خ� ّ
�ط��ت ح���دود ال��ل��ون وب��ات��ت
درع األم��ل في حربه مع اليأس الناتج عن
األزمات المتتالية ،فال الموت وال الدمار هزما
عزيمة الفنان في ح��رب الحياة وال ن��اال من
بشائر الغد المرتسم ِة بين خطوط األل��وان؛
من هنا وبرعاية وزي��رة الثقافة الدكتورة
لبانة مش ّوح ،قامت وزارة الثقافة  -مديرية
الفنون الجميلة باختتام فعاليات ملتقى
التصوير ال��زي��ت��ي ال��ث��ام��ن «س��وري��ة جسر
المحبة» ف��ي حديقة المتحف الوطني في
دمشق بمشاركة الفنانين :أيمن البيك ،ايمار
الحميدي ،بسام الحجلي ،بيان الشامي،
ع��زه حيدر ،غسان عكل ،ف��داء منصور ،نور
خ���وري ،هبه ط��ع��ان ،وس��ي��م عبد الحميد.
افتتحت حفل الختام الدكتورة لبانة مشوِّح
وزيرة الثقافة ،حيث ص ّرحت قائلة :من المفيد

دعوة الفنانين لممارسة نشاط الرسم خارج
األُطر التقليدية لهم ،وليتع ّرفوا ويتطلّعوا على
تجارب بعضهم،
وفي هذا الملتقى التجارب والتنظيم جيد
ولدينا مشاركة من فنانين شباب عديدين
بهدف دعمهم وإلتاحة الفرصة لهم للتعبير
عن أنفسهم،
وكما رأي��ت نتائج الملتقى جميلة ج��داً،
ويبدو أن المكان أوحى للمشاركين بالكثير،
ف��اس��ت��ل��ه��م��وا م��وض��وع��ات��ه��م م��ن ال��ت��اري��خ،
ّ
الخط العربي.
األسطورة ،التراث ،الطبيعة،
النحات عماد كسحوت مدير
ب��دوره ق��ال
ّ
الفنون الجميلة :نقيم هذا الملتقى منذ ثماني
سنوات من دون توقف رغم سنوات الحرب
على سورية .وفي هذا العام لدينا مشاركة من
فنانين شباب بهدف دعمهم وإلتاحة الفرصة
لهم للتعبير عن أنفسهم ،إضافة إلى فنانين
مخضرمين مع مراعاة التباعد المكاني بين

المشاركين ضمن اإلج��راءات االحترازية ضد
فيروس كورونا.
مديرية الفنون الجميلة تحاول كل عام
اختيار التشكيليين المشاركين في الملتقى
من مختلف المحافظات ومن شرائح عمرية
متنوعة وت��ج��ارب وم���دارس فنية مختلفة
بهدف إغناء الحالة الفنية للملتقى مع تحقيق
أكبر قدر من التفاعل بين الفنانين المشاركين
ومع الجمهور الزائر للمتحف إضافة إلى أهمية
المكان الذي يمثل فصوال ً من تاريخ سورية.
كما قالت الفنانة هبة طعان عن تجربتها
خ�ل�ال الملتقى ق��ائ��ل��ة :الملتقى ه���ام ج��دا ً
وأحببت التجربة ،أعمالي انطباعية والعمل
في الطبيعة جميل جدا ً وممتع ،حيث أخذت
انطباع الطبيعة وتأثيرها على األشياء.
وفي اإلط��ار نفسه ،قالت التشكيلية عزة
حيدر :أنا ُمقلة بالمشاركة في الملتقيات ،لكن
ه��ذه المشاركة ع��ادت علي بالفائدة بسبب

توقف المعارض منذ فترة .فالجو الجماعي
كان مفيدا ً بالنسبة لي جدا ً والرسم مباشر
في الطبيعة ،حيث أنتجت لوحتين بمقاسات
كبيرة بتقنية الزيتي على قماش.
وعن مشاركته قال الفنان فداء منصور :هذه
أول مشاركة لي في هذا الملتقى في المتحف
الوطني وي��ش��ارك ف��ي ه��ذا الملتقى عشرة
فنانين كل فنان مشترك بلوحتين ،قدمت من
خاللها لوحتين إحداهما الواجهة لقصر الحير
الغربي ال��ذي هو واجهة المتحف الوطني،
والعمل الثاني كان من وحي تجربتي الدائرية
التي أسير بالعمل بها منذ فترة بلوحة لعازفة
تشيللو.
وأضاف :كان تجمعا ً جميالً جدا ً رأينا فيه
وجوها ً جديدة ،هذه الحيوية والحركة جميلة
ومشجعة ج��دا ً بتنوع األعمال واألف��ك��ار ،كل
شخص لديه طاقة حيوية وإيجابية رائعة
فيها عودة للحياة.

غادا ف�ؤاد ال�سمان ...المتال�شية والمت�شظ ّية والمتبعثرة وال�سكين في �أح�شائها
حاورها :جهاد أيوب
منذ قدومها من دمشق إلى بيروت عرفتها ...عرفتها ثائرة على
كل شيء ،وعلى حالها ،وعلى انقراض الطفيليّات ،وموج البحر،
واألرض والسماء .عرفتها ال تساوم ،ال تكذب ،وال تجامل ،وإذا
أحبت متطرفة ،وإذا قررت البعاد متطرفة ،وإذا كتبت متطرفة،
ومع هذا أنا الوحيد بين عشرات الزمالء اكتشفت الطفلة فيها،
والتسامح المزروع بنظراتها البراقة ،والقلب الكبير المطرز
بالصمت والقلق والثورة!
شكلنا صداقة صدمت الجميع ،وغبنا مع البحث عن الرزق
والمستقبل وصناعة ال��ذات ...عشرات السنين لم نتواصل ،لم
نفتح نافذاتنا معاً ،وعشنا الغربة بكل أنواعها معاً ،وشربنا زيت
حبر الحياة في ظروف متشابهة معا ً رغم عدم اللقاء...
القدر جمعنا من جديد ،ألكتشف أن غادا فؤاد السمان ال تزال
تلك الطفلة ،سيدة علمتها الحياة الصبر واالنتظار والبحث مع
القدر ،وجدتها أكثر لمعانا ً في كتابة ُتحسد عليها ،شاعرة أنيقة
تبوح الروح ،كاتبة مفعمة بلغة تطير معها إلى خيال نظيف...
إنها األديبة غادا فؤاد السمان ،عاشقة بيروت بكل تناقضاتها،
واألمينة على دمشق الياسمين ...في هذا الحوار الذي سقط سهوا ً
دون تخطيط هي غادا الحقيقية التي تبوح من روحها.

انتهاء ت�صوير فيلم “النم�س والإن�س”
أعلن الفنان سليمان عيد عن انتهاء تصوير فيلم «النمس واالنس».
وقال عيد عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» :الحمد لله النهارده كان آخر
يوم في تصوير فيلم النمس واالنس إخراج األستاذ الكبير شريف عرفه وبطولة اصدقاء العمر
النجم محمد هنيدي والنجم عمرو عبدالجليل والنجمة منة شلبي والنجمة صابرين والنجوم
بيومي فؤاد ومحمود حافظ وصالح عبدالله وشريف الدسوقي ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول
ومجموعة من الوجوه الجديدة».

غ�سان م�سعود ي�شارك
بطولة فيلم «حكاية من دم�شق»
تعاقد الممثل السوري غسان مسعود تعاقد على بطولة فيلم «حكاية من دمشق« ،من تأليف 
سماح قتال وإخراج أحمد إبراهيم أحمد ،على أن ينطلق التصوير مطلع الشهر المقبل ،في أحياء
دمشق القديمة.
وسبق لمسعود أن شارك في العديد من األفالم العربية واألجنبية في هوليوود ،لكن الفيلم
الجديد يعد الثالث له في السينما السورية ،بعد «االعتراف« عام  2019و»رسائل الكرز« عام
.2015
وبعد انتهائه من تصوير هذا الفيلم ،سيشارك مسعود في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “
مقابلة مع السيد آدم“ ،بشخصية “الدكتور آدم عبد الحق”.

} هل أنت ثابتة أو متالشية بعد أن غرقنا في وجع أوطاننا؟

ـ ثابتة في المفاهيم الفيزيائية ،واالجتماعية ،والثقافية،
والسياسية ،متماهية في المنظور الروحي ،ومتالشية ومتشظية
ومتبعثرة في األلغام االقتصادية المزروعة بمهارة خارقة بين
خطوة وخطوة.

} َمن أنت في قارورة الصبر واالنتظار؟

ـ قطعا ً أنا غار الصبر واالنتظار ليس ألن العسس في بالدنا
يشاؤون حجر المثقف ،ولكن أنا هناك تيمنا ً بالرسل والقديسين
وكل من نذر ذاته للرحمن أب ّياً.

} هل الكتابة كانت منفسك ،أو أمومة تفتقدينها؟

 ـ ال أحتاج األمومة فقد عشتها أكثر بكثير مما ينبغي ،وال هي“منفسة” في غرفة إنعاش ،الكتابة ببساطة وسيلة من وسائل
الهروب من ال��ذات ومن اآلخ��ر ومن المجتمع ومن الناس ومن
الجحيم.

} لستِ أول مؤنث في الكتابة ،ودائما ً أسمع شكواك على
هذا المؤنث؟

“وبعد تنهيدة عميقة” وما أدراك ما التأنيث في بالدنا ،وكيف
ينظر لها في الوسط الثقافي ،أجمع على أنها ضلع مكسور ينقصه
عقل ودي��ن ،وان��ا خرقت هذه النظرية عندما تسلحت بأنياب
الكلمات ،ومخالب الحروف ،فعرف الجميع أنني امرأة محظورة
من التطاول ،وهكذا بقيت أنثى عاقرا ً من العالقات ،وعشت امرأة
مكتظة باألمومة لدرجة التخمة ،الموجع في التشخيص لهذه
التخمة المزمنة من األمومة المفرطة...

} هل األمومة تالزمك بعد أن دخلت ناديها بإرادتك؟

ـ طوال ثالثة عقود من الزمن وأنا أتابع أمومتي عن كثب من
خالل طفلي البكر ال��ذي وال��ذي أنجبته وأن��ا طفلة لم تتجاوز
ّ
تخطى الثالثين من عمره
مراهقتها ،ولم تبلغ رشدها بعد ،وقد
َ
يتخط قلبي كأم تقحم لهفتها وعواطفها في كل
وخوفي عليه لم
خيار وكل قرار وكل ميول وكل أهواء له ،وخاصة بعدما فصلتنا
حرب السنوات العشر في سورية التي لم أدخلها منذ بداية
الحرب!

} وكيف يراك أوالدك؟

ـ طفلي األول الذي يصغرني ال يراني غير من منظار صداقة
مملة احياناً ،ورفقة طريق إلزامية ،وزميلة صف من صفوف
الحياة التي رسبت فيها بتقديره كأم شاءت ان تدرس ،وتتعلم،
وتتثقف وتهتم بإنسانها وشخصيتها واسمها فقدّر أنني رغم كل
ماقدمت مجرد امرأة أنانية نجحت أمام ذاتها وليس أمام اوالدها!
أما طفلي األصغر ،وهو في الثالثة والعشرين من العمر ،ال
يملك لي من المشاعر غير السخط والغضب والغ ّل ،فبنظره انني
المخادعة االكبر في حياته عندما نميت في ذاته كل المثاليات
ولم أصارحه بوجه المجتمع الحقيقي ،ويوسمني بالدكتاتورية
الظالمة األكبر في حياته عندما حافظت عليه من المواجهات
والمجابهات ،وحاولت التصدي لكل التفاصيل نيابة عنه ،وال

أخفي أنني وفي اول سنة في حياتي قررت االبتعاد وعدم اجترار
الماضي وعدم التبرير الدائم ،ولكن بعدما بدأت الحياة تتكشف
ألوالدي على حقيقتها ،لم يكن من نصيبي سوى اللوم المتواصل
مع كل خطوة وكل صدمة وكل عثرة وكل مفترق وكل طريق ،وما
أضيق فسحة العيش في بالدنا ،وما أضيق الطريق.

الصمت وأنا

} أيهما تمتلكين الصمت أو صدى الوجع؟

ـ أمتلك الوجع ذات��ه ،هو السكين المغروسة في أحشائي
وأتحسسها في قهوة الصباح وأنا أتابع مآسي الناس وأتذكر
غربتي وغربة أوالدي وغربة كل الغرباء مثلي عن هذه األرض
التي يحتلها الطغاة فقط.

} إذاً ،من حقنا نسأل هل تتحملين مسؤولية ما تكتبينه ،وما
تقولينه ،وما تبوحين به مع ذاتك؟

 ـ م��ا م��ن كاتبة عربية او حتى كاتب تجرأ على مثل ماتجرأت ،فقد كنت األولى التي أماطت اللثام عن فرسان القضية
وعرابين التطبيع ،واألولى التي تطاولت على المقامات العالية
التي صنعتها القضية حتى صاروا أكبر منها وتركوها لشأنها
وغ��ادروه��ا وغ��دروا بها ،األول��ى التي كتبت عن اإلسرائيليات
باألقالم العربية ،األولى التي فخخت نفسها بالحقيقة ،واألولى
التي تحملت الرجم منذ عقدين من الزمن حتى اليوم ،األولى التي
دفعت من شرايينها ونبضها حتى أنهكت العضلة التي تعمل
بقليل من الجهد وكثير من اإليمان.

} في حال كهذه كم غادة أنت؟

ـ أنا أجمع جمعا ً «غفوراً» من النساء ،انا ال س ّم قاتل قد يخفق
الحب الذي يملك كل مخزون العواطف ،انا الحب
بل س ّمان ،أنا
ّ
ال��ذي يسير ببسطار محارب وخ��وذة مجنون ،أنا الحب الذي
يبغض كل السواد الراسخ في القلوب ،واقسم أن يزيحه لينبثق
البياض في هذا العالم.

} ك��ي��ف تقيس غ���ادة ال��ك��ات��ب��ة م��س��اف��ات ال��وط��ن ،مسافات
العاطفة ،مسافات األم ،مسافات الصداقة ،ومسافات ذاتك؟

ـ أب��دأ من ذات��ي كمحور لهذا ال��وج��ود ،وقتها كل المسافات
تتساوى وتتناسق وتتزن.

} غادة األمس ماذا كانت ،وغادة اليوم ماذا أصبحت؟

ـ غادة األمس كانت أصلب حرفاً ،أشرس كلمة ،أمتن موقفاً،
أغزر مشاهدَ ،أبلغ أحالما ً ووقائع ،غادا اليوم تحاول ان تعيش
بأقل ضوضاء ممكنة.

} إذاً ،هل الثورة الجامحة التي كانت عندك أصبحت مجرد
ذاكرة عند غادة؟

ـ كل النظريات الثورية ماتت مع “جيفارا” ومفردة الـ”ثورة”
أصبحت كقطعة الخردة تباع على ظهور البغال في كل مفترق
معشوشب بصغار “ال َك َتبَة”.

الكاتب واالنفصام

} ما عالقة الكاتب باالنفصام ،وهل عشت ذلك؟

 مشكلتي التطابق مع صفحتي البيضاء التي لطختها األيامبنصوصي التي أكتبها بدمي ال��ذي أستمد س��واده من ظالم
المراحل التي نتخبّط بها منذ االستقالل وحتى اليوم.

} إلى أين ذاهبة غادا فؤاد السمان؟

ـ إلى حتفي الذي تهت عنه بأكثر من محاولة أنقذتني منها
يد القدر التي شاءتني ان اكون شاهد عيان على قتل الرحمة من
النفوس واستئصال اإليمان من االرواح ،لهذا نحن على مفترق
الفجائع ،وطالما أننا على هذا القدر من التمذهب والتطييف
والجحود فلنتوقع كل مهول وكل صعب قادم.

} هل تعرضت غادا للغدر ،وهل أنت من غدر باآلخر؟

 غادر غادر غادر.ويخذلني العتب
وينزوي كل ببقاياه
في ركن من صدأ
تمارس رمادك الماكر
وأت ّم وحدتي الفاجرة
بمس من جنون...
ّ
أحب نبش
هكذا أختم إحدى قصائدي التي تو ّثق ما عانيت ،ال ّ
الذاكرة إال على سبيل البياض ،اما عن كوني غادرة ،فال يمكن ان
يتعايش النبالء مع هذه السمة البغيضة ،وانا وبكل اعتداد وثقة
من أنبل النبالء ،وكل من جرحني عن قرب ...يشهد ،ليس ضعفا ً
او جبنا ً او غباء ،ال سمح الله ،وإنما شهامة و ِرفعة وتجاوز وع ّزة
وكبرياء.

«متحف بو�شكين” يتذكر “بورتريهات الفيوم»
«متحف بوشكين” ال��روس��ي يعد حلقتين عما يحتويه من اآلث��ار المصرية ،ويعرف بــ
“بورتريهات الفيوم” وتأثيرها في الفن الروسي.
في إطار االتفاق بين السلطات المصرية و”متحف بوشكين” في موسكو ،تم تسجيل حلقتين
عن مجموعة “المصريات” في المتحف ،فضالً عن المجموعة النادرة من “بورتريهات الفيوم”
وتأثر الفن الروسي بها.
وتستعرض الحلقة األولى مقتنيات متحف بوشكين من اآلثار المصرية والتي يبلغ عددها
 6000قطعة جمعها العالم الروسي جالينيشيف ،الذي قام بأكثر من  60رحلة استكشاف وتنقيب
عن اآلثار في بدايات القرن الماضي.
أما الحلقة الثانية فتعرف بمجموعة بورتريهات الفيوم الموجودة بالمتحف وكذلك الفن القبطي
وتأثر الفن الروسي به.
و ُتعرض الحلقة األول��ى يوم اإلثنين المقبل في  21أيلول/سبتمبر على منصات التواصل
التابعة للمتحف.
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الدوري الأميركي بكرة ال�س ّلة للمحترفين

العهد يوقف زحف «�شباب البرج» بهدفين

ناغت�س يكمل انتفا�ضته وهيت يقهر �سيلتيك�س

أنهى فريق العهد مغامرة شباب البرج في بطولة الكابتن الودية ،والتي أعادت الحياة للمالعب
بعد انقطاع دام عشرة أشهر في محاولة إلنعاش ما تبقى من لعبة تأثرت بعدة عوامل سلبية.
وبالعودة إلى مجريات المباراة ،فقد بدا واضحا أن العبي العهد لديهم اصرار واضح على مصالحة
جماهيرهم بعد االنتكاسة غير المتوقعة أمام االنصار ،فبدأ المدرب بتشكيلة من الصف األول لم
يغب عنها اال الكابتن هيثم فاعور ونور منصور لإلصابة ،ون ّفذ الالعبون المهمة بنجاح أمام فريق
لعب منتشيا بفوزين على األنصار والصفاء .بادر الجوهري بالهجوم من اللحظات األولى متخلّيا ً
عن الحذر الدفاعي امام فريق مدجج بالنجوم يملكون المقدرة على ضرب مصيدة التسلل وتشكيل
خطورة واضحة ،أسفرت عن هدفين من توقيع النجم محمد حيدر والمهاجم محمد قدوح ،ولم تش ّكل
«فورات» شباب البرج المتقطعة أي خطورة على مرمى مصطفى مطر  .وفي المجموعة الثانية من
البطولة ،يحتاج النجمة إلى فوز أو تعادل للتأهل دون انتظار نتيجة المباراة الثانية ،بينما مباراة
الساحل والبرج أصبحت مصيرية لنادي البرج الذي يلزمه الفوز بينما التعادل سيؤهل الساحل
في حال خسارة او تعادل الغازية.

سجل جمال موراي  40نقطة ،ليكمل دنفر ناغتس انتفاضة مذهلة أخرى في قبل نهائي القسم
الغربي ،بدوري كرة السلة األمريكي للمحترفين ،بعد فوزه  89-104على لوس أنجليس كليبرز،
في المباراة السابعة بينهما الليلة الماضية .وأصبح ناغتس المصنف الثالث ،أول فريق في دوري
السلة األمريكي يع ّوض تأخره مرتين بنتيجة  ،1-3في األدوار اإلقصائية خالل موسم واحد.
وتغلب ناغتس على يوتا جاز في الجولة األولى .وسيلتقي دنفر في نهائي الغرب الذي سيبدأ
يوم غ ٍد الجمعة مع لوس أنجليس ليكرز ،صاحب المركز األول بالمرحلة التمهيدية للموسم.
وقال موراي ،الذي مرر أيضا خمس كرات حاسمة «نحن نؤمن فقط بقدرات بعضنا بعضا» .وفي
المجريات ،أحرز نيكوال يوكيتش  16نقطة ،واستحوذ على  22كرة مرتدة ،ومرر  13كرة حاسمة،
مع دنفر ،بينما سجل كل من جيرامي غرانت وغاري هاريس  14نقطة .وسجل مونتريزل هاريل 20
نقطة لصالح كليبرز ،المصنف الثاني الذي لم يسبق له مطلقا الوصول إلى نهائي القسم الغربي،
وخسر ثماني مرات في قبل نهائي الغرب ،منذ أن كان اسمه بافالو بريفز ،فيما اكتفى كواي ليونارد
مسجالً عشر
بتسجيل  14نقطة ،وأحرز باتريك بيفرلي  11نقطة ،وأنهى بول جورج المباراة
ّ
نقاط.
وفي مباراة أخ��رى ،أحرز جيمي باتلر تصويبة االنتصار قبل  12ثانية على نهاية الوقت
اإلضافي ،ليقود ميامي هيت للفوز  114-117على بوسطن سيلتيكس ،في المباراة األولى
لنهائي القسم الشرقي .واحتسبت مخالفة لصالح باتلر ،وسجل من الرميتين الحرتين ليمنح هيت
التقدم .114-116
وتصدى بام أديبايو لمحاولة جيسون تيتوم لمعادلة النتيجة ،قبل  3.7ثانية على النهاية.
وبعد أن سجل أديبايو رمية واحدة من رميتين حرتين ،أهدر تيتوم تصويبة ثالثية لتنتهي
المباراة .وتصدر جوران دراغيتش العبي هيت حيث سجل  29نقطة ،واستحوذ على سبع كرات
مرتدة .وأضاف جاي كرودر  22نقطة ،من بينها خمس تصويبات ثالثية ،وسجل باتلر  20نقطة
لصالح هيت ،الذي حقق فوزه التاسع في عشر مباريات باألدوار اإلقصائية .وأحرز أديبايو 18
نقطة ومرر تسع كرات حاسمة .وسجل تيتوم  30نقطة واستحوذ على  14كرة مرتدة لصالح
سيلتيكس ،وأضاف ماركوس سمارت  26نقطة وكيمبا ووكر  19نقطة .هذا ،وستقام المباراة
الثانية في السلسلة التي تحسم على أساس األفضل في سبع مباريات ،اليوم الخميس.

�إنطالق بطولة تحدي المهارات ال�س ّلوية
وت�سديد الرميات الثالث ّية للأكاديميات
انطلقت مرحلة تصفيات «بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثالثية ألكاديميات
كرة السلة اللبنانية» وهي من تنظيم «شركة سبورتس مانيا» وبموافقة االتحاد اللبناني لكرة
السلة من محافظة الشمال وتحديدا ً من أكاديمية نادي المتحد بحضور اداريين ومدربين والعبين
من األكاديمية وعلى رأسهم رئيس نادي المتحد أحمد الصفدي.
ّ
المنظمة على هذا العمل الجبار والمميز
وعلى جنبات التصفيات ،شكر الصفدي «الشركة
والمبادرة الرياضية لجمع الالعبين من مختلف المناطق اللبنانية في ظل الظروف الصعبة التي
نمر بها» .كما وشكر االتحاد اللبناني لكرة السلة بقيادة أكرم الحلبي على جهوده إلطالق بطولة
لبنان في موعدها .وقد حرصت الشركة المنظمة على اتخاذ كافة اجراءات الوقاية من جائحة
كورونا من خالل ا ّتباع ارشادات وزارة الصحة العامة ووزارة الشباب والرياضة بهذا الصدد  .
وفيما يلي نتائج أكاديمية المتحد :
ـ الفائزون في المركز األول في تحدي المهارات الفنية للذكور :جود فيّومي (دون  10سنوات)،
جاد العلي (دون  12سنة) ،زاهي الشهّال (دون  14سنة) ،غدي سعيد (دون  16سنة) ،إلياس
أيوب (دون 18سنة).
ـ ال��ف��ائ��زات ف��ي المركز األول ف��ي ت��ح��دي ال��م��ه��ارات الفنية ل�لإن��اث :ن��ادي��ا دروب���ي (دون
 14سنة) ،جود غانم (دون  16سنة) ،لين دبليز (دون 18سنة).
ـ الفائزون في المركز األول في تحدي تسديد الرميات الثالثية للذكور :كامل الشهّال (دون  14س
نة) ،محمد زكريا (دون  16سنة) ،حسن زكريا (دون  18سنة).
ـ الفائزات في المركز األول في تحدي تسديد الرميات الثالثية لإلناث :تغريد محمد (دون
 14سنة) ،سيلينا صبلوح (دون  16سنة) ،لين دبليز (دون  18سنة).
الجدير ذكره ،أن هذا التحدي سيكون على أرض كل أكاديمية على حدة وبمشاركة خمس فئات
عمريّة للذكور واإلن��اث .وسيتأهل صاحب المركز األول والثاني عن كل فئة عمرية في كل
اكاديمية إلى بطولة لبنان العا ّمة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثالثيّة.

غاريث بيل �إلى توتنهام مجان ًا ..ومورينيو� :أتم ّنى �ض ّمه وال تعليق!
كشف تقرير صحفي إسباني ،أمس األربعاء ،عن مفاجأة
كبرى تتعلق بمستقبل النجم الويلزي غاريث بيل مع ريال
مدريد .وارتبط اسم بيل بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف،
خاصة بعد خ��روج��ه م��ن حسابات المدير الفني الفرنسي
زين الدين زي��دان .وبحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،فإن
توتنهام بات قريبا ً من ضم بيل أكثر من أي وقتٍ مضى ،خاصة
بعد تأكيدات وكيله جوناثان بارنيت بأن هناك تفاوض مع
النادي اللندني ،مع وجود رغبة من النجم الويلزي بالعودة
إلى سبيرز .وأوضحت الصحيفة أن الناديين إضافة إلى وكيل
بيل ،في مفاوضات مفتوحة بشأن إعارة الالعب لمدة موسم،
واألمور باتت قريبة من التوصل إلى إبرام االتفاق .ومن المقرر
أن يستعير توتنهام بيل دون مقابل ،مع التك ّفل بدفع راتب
الالعب كامالً ،إلى جانب بعض المكافآت التي سيحصل عليها
ريال مدريد مع نجاحات بيل في لندن .ويعاني ريال مدريد
من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب فيروس كورونا ،أجبرته على
اتخاذ قرار ببيع بعض العبيه هذا الصيف ،دون شراء العبين
جدد .ورغم ما أثارته الصحيفة عن مفاوضات بيل وتوتنهام،
عادت لتؤكد أن الجناح الويلزي حضر أمس األربعاء إلى صالة
األلعاب الرياضية «الجيم» ،حيث تد ّرب برفقة زميليه لوكاس
فاسكيز ،وإيدير ميليتاو
من جانبه ،ر ّد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني
لتوتنهام ،على أنباء ضم بيل إلى صفوف فريقه .وقال مورينيو،
خالل مؤتمر صحفي عقده أمس« :بيل العب في ريال مدريد،
ولن أعلّق على العبين في أندية أخرى» .وبسؤاله عن االتصال

�إدانة رئي�س اتحاد �ألعاب القوى الدولي ال�سابق
ال�سنغالي دياك بالف�ساد في ق�ضية ّ
من�شطات

بوكيله ،أجاب« :ال ،ليس من واجبي كمدرب االتصال بالوكالء،
وال أريد التحدّث عن ذلك ،ألنه ليس العبا ً في فريقي» .وأت ّم:
«سابقا ً حاولت ضم بيل لريال مدريد ،ولم يكن ذلك ممكنا ً خالل
فترة وجودي هناك ،لكن إدارة النادي اتبعت حدسي وتعاقدوا

معه بعد رحيلي ،وهذا ليس سراً ،حتى بيل يعرف ذلك» .وانضم
بيل إلى ريال مدريد ،قادما ً من توتنهام ،في العام  2013مقابل
 85مليون إسترليني ،وساهم في تحقيق العديد من البطوالت
للملكي.

تهب للدفاع عن نيمار
الحكومة البرازيلية ّ
راف�ضة «العن�صرية» في الدوري الفرن�سي

كلوب :جمهور دورتموند
ج ّيد ..لكن جمهور ليفربول
غير �شكل

أعربت الحكومة البرازيلية عن دعمها لمواطنها نيمار ،الذي طرد األحد الماضي بعد ضربه للمدافع ألفارو غونزاليس ،في الثواني
األخيرة من اللقاء الذي خسره باريس سان جيرمان أمام مارسيليا .وعلى غرار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ،الذي أعاد نشر
تغريدة لنيمار يتهم فيها غونزاليس بوصفه بـ»القرد ابن العاهرة» ،وقفت الوزارة المسؤولة عن قضايا حقوق اإلنسان في البرازيل،
خلف مواطنها ،الذي يعتبر حاليا ً أحد أفضل الالعبين في العالم .وقالت الوزارة في بيان «في مواجهة حالة عنصرية أخرى في الرياضة،
تعرب وزارة المرأة واألسرة وحقوق اإلنسان علنا ً عن تضامنها مع الالعب نيمار جونيور» ،مشددة «العنصرية جريمة» .وبحسب مشاهد
بثتها شبكة «تيليفوت» الفرنسية ،اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية مباراة فريقه باريس سان جيرمان ومارسيليا لحساب
الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي ،إلى الجهاز التحكيمي ،مكررا ً في عدة مناسبات «العنصرية ،ال!» ،في إشارة إلى مدافع مرسيليا،
غونزاليس ،المكلف بمراقبته والذي نعت البرازيلي بالقرد بحسب مزاعم األخير ،وهو ما نفاه المدافع اإلسباني .ويواجه النجم البرازيلي
إمكانية إيقافه لعدة مباريات من قبل لجنة االنضباط في رابطة الدوري الفرنسي ،بسبب طرده من مباراة سان جيرمان ومارسيليا بعد
ضربه غونزاليس ،كما الحال بالنسبة لألخير (غونزاليس) إذا وجد المسؤولون بأن ما زعمه نيمار كان صحيحاً .ومن المتوقع أن تحقق
لجنة االنضباط في مزاعم نيمار ضد غونزاليس ،الذي ادعى مرسيليا بأنه كان ضحية بدوره بعد أن بصق عليه جناح سان جرمان،
األرجنتيني أنخل دي ماريا .وأي سلوك عنصري قد يؤدي الى عقوبة اإليقاف لعشر مباريات كحد أقصى ،فيما يمكن أن يؤدي البصق
الموجه إلى العب آخر إلى اإليقاف لست مباريات.
ّ

أشاد مدرب نادي ليفربول االنكليزي ،يورغن كلوب
بجماهير ن��ادي��ه السابق بوروسيا دورت��م��ون��د مشيرا ً
ف��ي ال��وق��ت عينه إل��ى أن جماهير ال��ري��دز ف��ي مستوى
آخ��ر .ول��دى سؤاله عن المقارنة بين جماهير ليفربول
ودورت���م���ون���د أوض����ح ك��ل��وب ف���ي م��ق��اب��ل��ة ع��ل��ى موقع
«يوتيوب»« :بوروسيا لديه بالتأكيد أفضل أجواء ممكنة
ف��ي ألمانيا ،لكن ليفربول ف��ي مستوى آخ��ر م��ا يفعله
الجماهير في أنفيلد أمر جنوني» .وحول تجديد عقده مع
النادي االنكليزي أ ّكد االلماني« :مازال هناك  4سنوات
ف��ي ع��ق��دي ،يمكن أن يحدث الكثير خ�لال ه��ذا الوقت،
اعتقد بأنني ق��ادر على التفكير في تجديد عقدي خالل
تلك الفترة».

بعد فترة طويلة من المحاكمة ،أدانت محكمة فرنسية ،أمس األربعاء ،األمين دياك ،الرئيس
السابق لالتحاد الدولي أللعاب القوى ،بالفساد في فضيحة المنشطات الروسية .وجاءت محاكمة
دياك ،البالغ  87عاماً ،بعد خمسة أعوام من التحقيقات التي أجراها االدعاء العام في فرنسا،
والتي كشفت عن شبكة من الفساد انتشرت في أروقة ودهاليز ألعاب القوى ،وتضمنت أنشطتها
الرشوة واالبتزاز بهدف التغطية على مخالفات للوائح المنشطات .وتم إدانة دياك ،بقبول رشى
من رياضيين تدور حولهم شبهات الحصول على ّ
منشطات ،مقابل التستر على نتائج فحوصهم
والسماح لهم باالستمرار في المنافسات ،ومنها المشاركة في أولمبياد لندن  .2012وأعلنت
المحكمة أيضا ً إدانة دياك بقبول أموال روسية للمساعدة في تمويل حملة ماكي سال في انتخابات
الرئاسة السنغالية في العام  ،2012مقابل التباطؤ في تنفيذ إجراءات مكافحة المنشطات .وقال
االدعاء إن دياك طلب رشى بإجمالي  3.45مليون يورو ( 4.10مليون دوالر) من رياضيين تدور
حولهم شبهات الحصول على منشطات .ورأى القاضي أن تص ّرفات المتسابق السابق في الوثب
الطويل «أضعفت قيم ألعاب القوى والحرب ضد المنشطات» .وقرر القاضي سجن دياك أربع
سنوات ،منها عامان مع إيقاف التنفيذ ،كما فرض أكبر غرامة ممكنة وهي  500ألف يورو (594
ألف دوالر) .وترأس السنغالي دياك االتحاد الدولي أللعاب القوى ما بين  1999و 2015وكان
صاحب نفوذ واسع النطاق على مستوى الرياضة.
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حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،837569412 ،596241873 ،214738596
،483975261 ،671482359 ،952316748
325197684 ،148653927 ،769824135
حل الكلمات المتقاطعة:

1 .1مؤرخ وفيلسوف إجتماعي عربي ،أوطان
2 .2عاصمة أميركية ،أويتم إلى
3 .3إحسان ،نقصي عن ،عملة عربية
4 .4هضبة بركانية في سورية جنوب دمشق،
أطلب منه فعل األمر
ّ 5 .5
نظم ،يوبّخا ،عملة آسيوية
6 .6أهب ،دعمنا
7 .7نهر في سيبيريا ،لعب ،خفت لونه
8 .8ركيزة ،مرفأ في قبرص
9 .9دولة عربيةّ ،
لطخ بالعار
1010من أسماء األسد ،حاربت ،حرف نصب
1111مدينة أميركية ،يسفكا الدم
1212بلدة لبنانية ،ذكر األفعى

Su
do
ku

أفقيا:
 ) 1اميل اده ،نأكل  ) 2بادن ،ادلب  ) 3ون ،دستور ،بلي
 ) 4بيدنا ،جالينس  ) 5كلل ،تصدمها  ) 6راالي ،ول ،دهم 7
) نبرمه ،خرير  ) 8لوار ،اامر ،اه  ) 9صب ،يرج ،اام ) 10
دربا ،النسنغ  ) 11اسبانيا ،ني  ) 12قبل ،بنت ،نبيل.

عمودياً:

عموديا:
 ) 1ابو بكر الصديق  ) 2مانيال ،وبر  ) 3يد ،دللنا ،بال
 ) 4لندن ،ابرياس  ) 5ساتير ،بب  ) 6دلت ،ماجالن ) 7
وجدوها ،انت  ) 8ارامل ،ماني  ) 9ند ،له ،خراسان ) 10
البيادر ،من  ) 11كبلن ،هيا ،غني  ) 12يسامرها ،يل.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق��ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
تكرار الرقم عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3

1 .1بحر داخلي بين تركيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا
ورومانيا
2 .2عاصمة عربية ،يسيّجان
3 .3وشى ،قائد السفينة ،جوابي
4 .4نقضا العهد ،دولة أفريقية ،قطع
5 .5دولة أفريقية ،من األحجار الكريمة
6 .6غنج ،أأمل وأتمنى ،ضمير منفصل
7 .7ضمير ،خافت من
8 .8ضمير منفصل ،مدينة قديمة بآسيا الصغرى ،عملة
أوروبية
9 .9تصلحان البناء ،حبته
1010حاكم اإلمارة ،عاصمة أوروبية ،حرف أبجدي مخفف
1111أذله ،مدينة إيرانية
1212فلوس ،نجيء ،رقد
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dU� bL�√

wA� ”UO�« UN��J�

sO�d�GL�« s� u�Ë »uNK� p�U� U�—œUG� Ê√ r�R� dÏ ��
ÊU�Ë ¨w�«d��ô« a�—U��« W�UM w� «u�—U� s�c�« qz«Ë_«
UN��—U� kH� w� r� s�Ë WF�U��« …QA� w� ÂÒ U??� —Ëœ t�
ÆWOM�u�« UN�U�UO� W�UMË
ÆiO�_« UM�U�� t�« ¨rF�
q�M� tD� Íc�« iO�_« q���« V�U q�«d�« vI�O�Ë
w� WO�UI��« WO�UM�K�« WF�U��« X�A�√ YO� 1960 ÂUF�« cM�
ËdO� w� bI�Ô Íc�« sO�d�GL�« nO dL�R� ‰ö� r�UF�«
ÆÂUF�« p�– s� ‰uK�√ ±µ w�
UN�dO�� o?? ?�«—Ë W??F? �U??�? �« f??O? �Q??� »u??N? K? � V?? ?�«Ë
¨WHK��L�« UNK�«d� dU�Ë ∆œUN�« UN�u ÊU�Ë W�OCL�«
tM�� r� ¨ÂUEM�«Ë Êu�UI�«Ë W��RL�« V�U� v�≈ Î ULz«œ ÊU�Ë
Æt�UNL� ÂUOI�« s� V�UBL�«
ÆÊ«b�u�« w� …—uH�� Á«d�– vI���Ë t�—U��� ÔÊe�√
v�≈ q�«d�« dC� YO� WKOL� Èd??�– Êü« w�dC��Ë
¨w{UL�« ÊdI�« s� UMOF���« nB�M� w� ÊuO�«dO�
wMLÒK� YO� UN�U�Ë w� Îö�U� WF�U��« …œUO� s� Îö�dÚ �
w��« ÊuO�«dO� åULM�ò w� WO�UM�K�« W�—bL�« W�U� w� ÁU�≈
WO�U��« ¡U??M?�√ ÂU??�√ ¨UN��Uz—Ë UN�O�Q� ·d??� w??� ÊU??�
u�√ nOD� q??�«d??�« e�eF�« dOH��« rN�ÒbI�� ¡U??�b??_«Ë
X�U� ¨Ÿu??�? �√ …b??L?� Íb??M?� Î «e??�e??� Î UHO{ ÊU??�Ë Æs���«
ÆtKO�— v�� WLzU� XK� W�«b W�ö� ¡uAM� W��UM�
UM�—UF�� ‰Ë_« Âu??O? �« c??M?� bÒ ??�??�« q??�«d??�U??� w??�?�ö??�
w� WHK��L�« UO�ËR�LK� wKLÒ �� …b??� ‰«u??� dÒ L��«Ë
sO�Q� ¨Îö�U�Ë Î UD�U� tzUI� vK� Xd� YO� ¨WF�U��«
rO� s� tK�L� UL� ¨WO�u�UI�« sÒ ��« Á“ËU�� r�— ¨b�U�� ÂU�
ÆWO�ö�√Ë WO�«d��«
ÆUN�b�ËË W��RL�«
vK�
‰ËUD��«
ôËU�L�
Êe�� ÊU�
Ò
WOM�u�« WO�«d��ô« UN��u� s� qOM�« ôËU�L� Êe��
ÆWCOG� WOHzU� W�uN� UN�«b���«Ë
wMG�« t�—≈Ë W�OD�« t�dO� w� U�ƒ«e�Ë WL�d�« q�«dK�
Æ»«d��ô« W�U�d� t�UL�≈ ¡UDF� X��«Ë W��UJ� WKzU�Ë
ÁœUH�√Ë ÁœôË_Ë q�d� Â√ W�OD�« WI�bB�« t��Ëe�Ë
„d�� q�d� u�√ ‚ö??�√Ë ¡UDF� ÊU� s� ÒÊ≈ ‰u�√ tOÒ���Ë
UL�U�Ë ÊUM�� wI� UL�U� ¨qO� v�« qO� s� tOK� vM��Ô Î «d�√
Æ»«d��« wI�
r�UF�« w� WO�UI��« WO�UM�K�« WF�U�K� Íd�H�« wL�UF�« fOzd�«*

d�d���« fOz—
q�bM� dU�

‰ËR�L�« d�d���« d�b�
o�U��« b�� Íe�—

vK�Ë Î «b�b�� UO�«d�Ë√Ë »d�GL�« w� Í—u��«
WO�UF�« rOI�« vK� ‰b� U� WF�U��� VI� —«b�
Êu�—u��« UNKL�� w��« W�ö��« U�UD�«Ë
Æ«u�U� ULM�√
vI�O� W�—u� wM�Ëò ∫‰uI�U� t��b� r��Ë
Î UOML�� ¨år�UF�« q� w� U�—u� lA� rKFK� …—UM�
Æ—UB��ô«Ë —U�œ“ô«Ë Âö��« W�—u��
V� WOK� s??� Ãd��� bL�L�« —u??�??�b??�«
UO�«d�Ë√ w� WO�uJ��« WF�U��« s� ÊUM�_«
ÂU� cM� ÊUM�_« r�uI� Á«—u��œ vK� qU�Ë
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r�bI�� dO�� —Ëb� t�UO� v�≈ W�U{≈ r�uI��«Ë
WO�dF�« UO�U��« ¡UM�_ WO�D�« «b�U�L�«
U�UA� qL�� w� W�—UAL�«Ë sOM�«uL�«Ë
œU��« q�L� u�Ë U��œË√ w� W�—u��« WO�U��«
ÆUO�«d�Ë√ w� »dF�« ¡U��_«
bL�L�« —u��b�« »d�√ U�U� ?� `�dB� w�Ë
W�O�� ¡U� Íc�« VIK�« «c� tKOM� Ád�� s�
W�—u� s�« t�« ULO� ôË ¨WK�u� …d�U��Ë qLF�
t� W��M�U� qLF�« Ê√ v�≈ Î U��ô ¨»d�GL�« w�
Æw�U��ù« t��U�� WU�Ë U{—Ë …œUF�
—uC��« eOL� v�« bL�L�« —u��b�« —U�√Ë

‘d�_« UN�
·—U� »d�GL�« Í—u��« VO�D�« qB�
2020 ÂUF� VO�� qC�√ VI� vK� bL�L�«
w� p�–Ë UO�«d�Ë√ w� WO�uM��« WIDML�« w�
U��œË√ WM�b� …—«œ≈ tLEM� w�F� X�uB�
WO�u�eHK� UD�� l� ÊËUF��U� WO�«d�Ë_«
ÆWOK��
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ÃöF�« ‚d� qC�√ tL�bI�Ë WO�UF�« t�«¡UHJ�
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wzUOLOJ�« ¡UB�ù« v�≈ ÊU� Ê«dL� w�U���U��« ¡«—“u�« fOz— U�œ
vK� tIOKF� ÊQA� ‰«R� vK� Î «œ— ¨‰UH�_U� sO�d��L�«Ë sO�B�GLK�
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oMA� Ê√ V�� ÆÎUMK� «uIMA� Ê√ V�� rN�√ bI��√ò Î UF�U�� ¨t��uJ�
UOzUB�ù« ·dF� ô s�� ÆWO�ö� ‰UH�_U� Êu�d��L�«Ë Êu�B�GL�«
⁄ö�ù« r�� ô ôU��« s� dO�J�« Ê≈ YO� ¨»UB��ô« ôU�� WOIOI��«
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rN�d�√ œ«d�√ b�√ Ë√ rN{dÒ F� s� ÊuGÒK�� ô ”UM�« iF�ò ·U{√Ë
Æåq���« Ë√ ·u��« V��� ‘d���« Ë√ »UB��ö�
bOFB�« vK� Î ôu�I� ÊuJ� s� wMK� qJA� Î UIM� Â«b�ù« Ê√ ÊU� Èd�Ë
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