
كتب المحّرر السياسّي 

لّخص مصدر متابع للملف الحكومي حصيلة المشهد بالقول، 
لقد وضع القطار على السكة وتم تزييت العجالت لكن المحّرك 
بوضع  المقصود  إن  المصدر  وي��ق��ول  ال��وق��ود.  إش��ع��ال  ينتظر 
تشكيل  مرجعية  ف��ي  األح��ادي��ة  إس��ق��اط  ه��و  السكة  على  القطار 
يحاولون  السابقين  الحكومات  رؤس��اء  أن  ظهر  التي  الحكومة 
الرئيس  تبلغها  التي  الفرنسية  التوضيحات  لصالح  فرضها، 
بها  يرضى  لحكومة  الحريري  سعد  السابق  والرئيس  المكلف 
الجميع وتكون حصيلة تشاور وتعاون القوى التي قامت بتسمية 
الرئيس مصطفى أديب، واستبعاد قضايا الخالف ومنها البحث 
بمصير وزارة المال واإلصرار على حسم الخالف حوله كشرط 
لوالدة الحكومة، وإلغاء وجود مهل محددة لبلوغ ضفة الوصول 
نحو حكومة جديدة، مع اإلصرار على عدم إضاعة الوقت الى ما 

ال نهاية، تحت شعار ان االنهيار يتقدم، وأن الفشل ممنوع.
يقول المصدر إن الخطوة التمهيدية التي تمثلت بلقاء الرئيس 
مجلس  لرئيس  السياسي  بالمعاون  أدي���ب،  مصطفى  المكلف 
النواب والمعاون السياسي لألمين العام لحزب الله، ليست هي 
الرئيس  قاله  ما  تثبيت  تم  حيث  البداية،  هي  بل  المطاف،  نهاية 
بالتسمية،  البحث  تأجيل  وت��م  ال��م��ال،  حقيبة  ح��ول  ال��ح��ري��ري 

على ان تكون الخطوة الثانية هي زيارة الرئيس المكلف لرئيس 
حسم  لجهة  التكليف  منذ  يتم  أن  يجب  كان  ما  لبدء  الجمهورية 
موقع  م��ن  والسياسية،  الطائفية  وت��وازن��ات��ه��ا  الحكومة  حجم 
الشراكة الكاملة لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، لينطلق 
التي  النيابية  الكتل  مجدداً  تشمل  بمشاورات  المكلف  الرئيس 
طليعتها  وفي  الكتل  هذه  مع  للتفاهم  للثقة،  طلباً  اليها  سيتوجه 
لمناقشة  للمقاومة،  الوفاء  وكتلة  والتحرير  التنمية  كتلة  ثنائي 
تفاصيل تمثيلها وكيفية تحقيق التوازن المطلوب بين الشروط 
تقتضي  التي  الوظيفية  والشروط  الحكومة،  لنجاح  السياسية 
وغير  الحزبيين  وغير  االختصاص  ذوي  من  ال��وزراء  يكون  أن 
النواب، طلباً للصدمة اإليجابية المطلوب إحداثها، وطلباً إلنجاح 
الحكومة  بالملفات االقتصادية والمالية وعزل  المرتبطة  المهمة 

عن التجاذبات السياسية.
يضيف المصدر أن ما تم لجهة فتح قنوات الحوار يشكل بداية 
التزام  ظل  في  سابقاً  واح��د  طرف  من  الحوار  كان  بعدما  جدية 
النيابية،  الكتل  مع  لقاءاته  في  سواء  بالصمت،  المكلّف  الرئيس 
تزييت  وه��ذا  الجمهورية،  رئيس  م��ع  المتكررة  لقاءاته  ف��ي  أو 
عجالت القطار، لكن إشعال الوقود لضمان إقالع القطار ينتظر
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نفس��ية،  إنس��انية  قيم��ة  الحقيق��ة 
واإلنس��ان هو وح��ده ال��ذي يمّيز بين 

الحقيقة والباطل بالمعرفة.

سعاده

أربعة عقود، كانت  اليوم قبل قرابة  - في مثل هذا 
الجديدة،  وال��ف��ك��رة  ال��ح��رة  الكلمة  ع��اص��م��ة  ب��ي��روت 
والمسارح،  والمعارض  والموسيقى  الشعر  عاصمة 
ع��اص��م��ة ال��خ��ي��ر وال���ج���م���ال ب��ي��ن ع���واص���م ال���ع���رب، 
ج��ة ب��دم��ائ��ه��ا ت��ح��ت ج��ن��ازي��ر دب��اب��ات  ت��س��ق��ط م��ض��رَّ
العرب  من  الكثير  وترحيب  تصفيق  وسط  االحتالل، 
الدبابات،  م��ت��ن  بعضهم  رك��ب  ال��ذي��ن  واللبنانيين، 
عاصمة  أن  وب���دا  ال��ب��ي��ان��ات،  م���وج  بعضهم  ورك���ب 
اإلسرائيلي،  العصر  تدخل  القدس  بعد  ثانية  عربية 
أخرى.  وعاصمة  آخر  لسقوط  الباب  ستفتح  لحقبة 
حتى  وال  المقاومة،  على  إجماع  بيروت  في  يكن  ولم 
أغلبية، وال كان سالح شرعته الدولة، وسالح الدولة 
من  وإخ��ض��اع��ه  ت��روي��ض��ه  يتم  ك��ان  يومها  ال��ش��رع��ي 
بعبدا  قصر  في  الدستورية  الشرعية  اغتصاب  بوابة 
األمر  يكن  ولم  الرئاسي،  االحتالل  مشروع  لصالح 
ألشهر  وال  مرسوم،  ص��دور  أو  قانون  لسن  بحاجة 
علوان  خالد  امتشق  ساعات  فخالل  وأيام،  وأسابيع 
ابن بيروت، جسده ومشى نحو شارع الحمراء حيث 
رصاصات  دمه  واطلق  قلبه،  كنبض  خطواته  يعرف 
الراية  ت��رف��ع  ل��ن  ب��ي��روت  ال��م��وق��ف،  ب��ح��س��م  تكفلت 
البيضاء، وعلى جيش االحتالل أن يغادر. وبدأ جيش 
بدأ  ال��ذي  مشروعه  وأش��الء  شظايا  يلملم  االح��ت��الل 

العد التنازلي لمصيره منذ تلك الرصاصات.
عقيدة  ون���ص  روح  ت��رج��م  ال���ذي  ع��ل��وان  خ��ال��د   -
ونبض  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  حزبه، 
زع��ي��م��ه ال����ذي اخ��ت��ص��ر ال��ح��ي��اة ب��وق��ف��ة ال���ع���ز، ليس 
حقيقة  هو  بل  ذك��رى،  مجرد  وال  الماضي  من  شيئاً 
التي  الحقيقة  ه��و  م��ا  بمقدار  ومستقبلية،  ح��اض��رة 
المقاومة  أن  الحقيقة،  ه��ذه  وجوهر  تاريخنا،  كتبت 
ال��ك��ث��رة وال اإلج���م���اع وال  خ��ي��ار وق�����رار، ال ي��ح��ت��اج 
بالشرعية  اإلق����رار  وال  اإلذن  ينتظر  وال  األغ��ل��ب��ي��ة، 
ربح  بحساب  ترتبط  ال  المقاومة  وأن  والمشروعية، 
وخسارة وضمان فوز بالمعركة، وتحقق من توازن 
يرتبط  نقابياً  إض��راب��اً  ليست  المقاومة  وأن  ال��ق��وى، 
المطالب  ف��ي  وت���دّرج  ع��ام،  وع��ي  بمنسوب  إش��ه��اره 
ورف���ع ال��س��ق��وف، ف��ال��م��ق��اوم��ة خ��الف��اً ل��ك��ل ذل��ك فعل 
التاريخ  صرخة  بأنها  اليقين  من  تنطلق  فردية  إرادة 
رفض  األم���ة،  رم��زي��ة  باسم  لتسجل  ال��ع��دوان  بوجه 
للكثرة  ب��ن��اء  وال��م��ق��اوم��ة  واالس���ت���س���الم،  ال���رض���وخ 
الى  المؤدية  الوقائع  خلق  بقوة  اإلجماع  نحو  واتجاه 
حقائق  فوهة  من  للوعي  تشكل  والمقاومة  النصر، 
إلشعاع  التنكر  وال  مجادلتها  تصعب  ب��ال��دم  كتبت 
مجرد  ال  القوى  لموازين  صناعة  والمقاومة  نورها، 
انتظار بارد لتغيرها، فالتوازن بين قدرة النار وروح 
تتسع  حتى  الحاسمة،  المقاومة  معادلة  االستشهاد 
الموازين  وتتغيّر  الشهداء،  أع��داد  بحجم  النور  بقعة 
يدها  تضرب  الجديدة،  المقاومة  حقائق  إيقاع  تحت 

على الطاولة، وتعلن سيادة عصرها.
دخل  ال���ذي  االح��ت��الل  أن  اإلن��ك��ار  يستطع  َم���ن   -
لما كان يرغب؟  أيام، خالفاً  بيروت رحل عنها خالل 
ومن يستطع اإلنكار أن سقوط راية اإلحتالل حصل 
بفعل هذه اإلرادة العظيمة التي بشرت بها رصاصات
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 خالد علوان حقيقة

ما�ٍض وحا�سر وم�ستقبل 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

الرئي�ض المكّلف اليوم في بعبدا لح�سم 14 اأو 18 وزيراً... وتوزيع الحقائب الطائفّي وال�سيا�سّي 

اأديب و»الخليالن«: ح�شم المالية وتاأجيل الت�شمية... واتفاق على اأن الف�شل ممنوع 

هيل: اأنفقنا 10 مليارات على القوى الم�شلحة والمجتمع المدنّي خالل �شنوات 

اأ�سئلة تطرح نف�سها...

ال يختلف اثنان على خطورة األوضاع العامة في لبنان 
والتي بلغت مبلغاً يهّدد وجوده نظاماً ودولة وحتى كياناً. 
انهيار  بعد  السطح  على  تطفو  التي  الظواهر  أب��رز  ولعّل 
ظاهرة  السياسي،  ال��وض��ع  ومعه  االق��ت��ص��ادي،  ال��وض��ع 
انحالل الدولة وتشظيها الى دويالت ومحميات تقتات على 
الشحن الطائفي بانتظار حلول خارجية تغرق في أوحال 
عن  تعجز  التي  المتخاصمة   - الحاكمة  وشرائحه  النظام 
اتخاذ خطوة إصالحية واحدة سواء على الصعيد المالي 

أو اإلداري أو المصرفي.
عن  مسؤوليتها  نفي  المصارف  جمعية  ت��واص��ل  وإذ 
الدفاع  واّدع��اء  الموِدعين  أم��وال  على  المتواصل  السطو 
صندوق  بإنشاء  مطالبة  الفرنسية،  السلطات  أم��ام  عنها 
س���ي���ادي ي��دي��ر م��م��ت��ل��ك��ات ال���دول���ة وت���ص���ّب خ��ي��رات��ه في 
البنك  حاكم  ُيمعن  وال��ري��اء،  بالجشع  الملّوثة  صناديقها 
المركزي في سياسة اإلنكار والتهّرب من المحاسبة بدعم 
من شبكة واسعة من الخبراء والسياسيين والمصرفيين 
واإلعالميين الذين استفادوا من هندساته المالية وهداياه 

السخية.
والالفت أّن الطرفين يتفقان على تحميل الدولة وحدها 
المترتبة  الهائلة  والديون  االقتصادي  االنهيار  مسؤولية 
الحاكمة  السلطات  هدر  به  تسبّب  ال��ذي  االنهيار  هذا  عن 
هذا اّدعائهما  في  حق  على  الطرفان  كان  وإذا  وفسادها. 
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 بشارة مرهج �

ال�ساروخ اال�ستراتيجّي »اڤانغارد« 

 

 رو�سيا وحلفاوؤها

يغّيرون وجه العالم...!

إّن التهديدات التي ُيطلقها الرئيس المهّرج دونالد ترامب 
ووزيره المشعوذ بومبيو ضّد إيران، وقراراتهما بفرض 
العقوبات يميناً وشماالً ما هي اال دعاية انتخابية رخيصة 
على الطريقة الهوليودية ال تحمل في طياتها اي تأثيرات 
مخصصة  ه��ي  إنما  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  م��وازي��ن  على  جدية 

حصراً إلنجاح حملة ترامب االنتخابية...
السعودية،  ملك  دع���وات  إّن  طبعاً  ال��ق��ول  ن��اف��ل  وم��ن   
المتحدة،  العامة لألمم  للجمعية  التي وجهها  خالل كلمته 
تبعية  على  إال  تدّل  وال  بالواقع  لها  عالقة  وال  لها  قيمة  ال 
م��ط��ل��ق��ة ل��واش��ن��ط��ن ت��س��ت��ن��د ال���ى اوه�����ام ب��ان��ه��ا ستحمي 
العرش السعودي اآليل للسقوط بعدما تخبّط في أوحال 
المستنقع اليمني وأمعن في سفك الدم اليمني الطاهر وهو 
يلوذ اليوم بالقاعدة العسكرية المترنحة لألميركيين على 
اليابسة الفلسطينية ظناً منه أنها ستنقذه من الفتح اليمني 

المبين الذي بات على األبواب.
بأّن  سعود  آل  تذكير  السياق  هذا  في  المفيد  من  ولعل 
ساكناً،  تحرك  لم  كارتر  جيمي  االميركي  الرئيس  إدارة 
لحماية عرش كلب حراستها شاه إيران وهو الذي اعتلى 
اذ تركته  أهم بكثير في مهمات الشرطة االقليمية،  موقعاً 
وذلك الخريف،  ك��ورق  يتساقط  يومها  العظمى  ال��دول��ة 
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 محمد صادق الحسينّي

 كيف يخرج لبنان

من الفو�سى المتعّددة المحاور؟

المحاور  المتعددة  الفوضى  من  ح��االً  لبنان  يشهد  لم 
في  قائمة  فالفوضى  ال��ي��وم.  ح��ال��ه  ه��و  كما  وال��م��ج��االت 
واألعراف  والميثاق  الدستور  عن  الخروج  عبر  السياسة 
عبر  واالقتصاد  النقد  في  قائمة  والفوضى  الدستورية، 
كما  تضبطها،  سلطة  وال  ق��اع��دة  ال  التي  األس��ع��ار  تقلب 
تاريخ  في  يوماً  يعرف  لم  الذي  الوطني  النقد  قيمة  وعبر 
أربعة  للدوالر  بالنسبة  الليرة  حيث  يشبهه  وضعاً  لبنان 
المعيشي  المجال  أو خمسة أسعار، والفوضى قائمة في 
الى حد يكاد يالمس فقدان السيطرة، أما فوضى اإلدارة 
العسكري  القطاع  يكون  وقد  حرج،  وال  فحّدث  والقضاء 
بأموره  ممسكاً  زال  م��ا  ال���ذي  تقريباً  ال��وح��ي��د  واألم��ن��ي 
التي  الفوضى  عن  بعيداً  ويمارسها  يحّصنها  ومهّماته 

ُيراد له أن يدخل فيها.
هذا في اإلجمال أما في التفاصيل والتي نبدأها باألهم 
قائم  مدخلها  فإّن  والسياسية،  الدستورية  بالفوضى  أي 
والميثاق  ال��ن��ص  بين  اإلل����زام  ق��وة  حيث  م��ن  الخلط  ف��ي 
اختصاص  او  علم  غير  من  ينبري  من  تقّدم  ثم  والعرف، 
طرح  او  وطني  ميثاق  تقييم  أو  دس��ت��ورّي  نص  لتفسير 
عرف سياسي. وبالمناسبة نقول إن النص الدستوري هو 
ما ورد حرفياً بكلمات تضّمنتها مخطوطة الدستور التي 
أقرها مجلس النواب وأصدرها رئيس الجمهورية، ولهذا
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 العميد د. أمين محمد حطيط �

خالد علوان وملحمة بيروت

دّرة  88 يوماً، والتي كانت  أكثر من  1982 والتي استمرت  لبنان عام  التي شهدها  – اإلسرائيلية  العربية  الحرب  في 
أن  معه،  الصراع  تاريخ  في  مرة  وألول  العدو،  أجبرت  بطولية  ومقاومة  وقتاالً  حصاراً  الخالدة،  بيروت  ملحمة  تاجها 
اننا  علينا...  النار  تطلقوا  ال  بيروت  أهل  »يا  الصوت  بمكبرات  ينادي  مذعوراً  بل  شرط  او  قيد  دون  أي��ام  بعد  ينسحب 
منسحبون«.  )التتمة ص9(

 معن بشور

وقفة رمزية لـ »القومي« في الذكرى الـ 38
لعملية »الويمبي« النوعية وبطلها ال�شهيد خالد علوان

)�ص 3(

تركيا تواجه الكارثة ب�سبب اأردوغان.. 

والمركزي ي�سارع بـ»قرار الفائدة«

رفع البنك المركزي التركي، أمس، سعر الفائدة من 8.25 إلى 10.25، في 
محاولة لوقف نزيف العملة المحلية المتواصل أمام العمالت األجنبية.

من  سلسلة  الليرة  بلغت  أن  بعد  عامين  في  األول��ى   هي  الزيادة  وتعّد 
الشهر  مدى  على  الصعبة  العمالت  مقابل  المتدنية  القياسية  المستويات 

الفائت.
وهوت الليرة أكثر من 22 في المئة أمام العملة األميركية منذ بداية العام، 

لتأتي بين أسوأ العمالت أداء في العالم.
وهبطت أيضاً إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل العملة األوروبية 

عند 9 ليرات لليورو، موسعة خسائرها هذا العام إلى حوالي 26 بالمئة.
بعد  الدوالر  مقابل   7.5600 إلى  الليرة  بصعود  رويترز  وكالة  وأفادت 

إعالن أسعار الفائدة، من نحو 7.71 قبل ذلك.
ويواصل االقتصاد التركي مسلسل التدهور المستمر وذلك بالتزامن مع 

تعرض السياسة الخارجية التركية لهزات في أكثر من ملف.
وسجلت الليرة مستوى منخفضاً قياسياً مقابل الدوالر

لتكرس نتيجة سياسة أردوغان بالوصول بالليرة إلى قاع قياسّي.
الرئيس  لتدخل  نتيجة  االقتصادية  الفوضى  من  حالة  تركيا  وتعيش 
بحسب  المركزي،  البنك  استراتيجية  في  مباشرة  أردوغ��ان  طيب  رجب 

خبراء اقتصاديين.
ويمر االقتصاد التركي بظروف صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود 
له منذ 10 سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت 

الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدوالر في 2018.



الوطن / �سيا�سة2

�سراع الحريري �نادي ر�ؤ�ساء 

الحكومات على ال�سعودّية؟

{ د. وفيق إبراهيم 

إلرضاء  يسعى  ال��ح��ري��ري  سعد  السابق  الحكومة  رئ��ي��س 
شيعي  ب��ت��وزي��ر  اق��ت��راح��اً  مخترعاً  واألم��ي��رك��ي��ي��ن  الفرنسيين 
منها  يسحب  وبشكل  فقط،  واح��دة  لمرة  إنما  المالية  ل��وزارة 

ميثاقيتها التي يصّر عليها حلف حزب الله - حركة أمل.
اما حلفاؤه الثالثة في نادي رؤساء الحكومة السابقين وهم 
في  فاعتبروا  ميقاتي،  ونجيب  س��الم  وتمام  السنيورة  ف��ؤاد 
وذلك  يعنيهم،  وال  به  خاص  الحريري  موقف  أن  لهم  تصريح 

في موقف يقترب من رفضهم له.
إنها  نعم  المذكورين؟  الفريقين  بين  يفصل  مرجع  هناك  هل 
لبنان منذ  السني في  السياسي  بالقرار  التي تمسك  السعودية 
المتعاقبة  الحكومات  لرئاسات  الحريري  رفيق  الراحل  تسلم 
سعد  اب��ن��ه  ف��ي  ال��م��ت��ج��س��دي��ن  وورث���ت���ه  و2005   1990 ب��ي��ن 
والسنيورة وتمام سالم والميقاتي ونجله األكبر بهاء المتوثب 

ألداء دور لبناني. 
ماذا يقول السعوديون؟

انتصر الملك سلمان للخط األميركي الذي يريد تدمير إيران 
ألنها تكاد تحتل العالم؟ وتعمم اإلرهاب في كل مكان، ما أتاح 
نشر  تريد  التي  إليران  كبير  استهداف  تركيز  السعودي  للملك 
»شيعيّتها« في اليمن والعراق وسورية ولبنان والخليج وتدعم 
هجوماً  موجهاً  الله  ح��زب  على  سلمان  رك��ز  وهنا  إرهابييها. 
سالحه  من  الله  حزب  تجريد  الى  بأسره  العالم  فيه  دعا  حاداً 
إلغاء  بعد  إال  للبنان  قائمة  ال  أن  مضيفاً  إرهابي،  ألنه  وضربه 

الحزب اإلرهابي، كما وصفه.
هذا الموقف الحاد يضع القوى اللبنانية الموالية للسعودية، 
السعودية.  المحاسبة  دائ���رة  ف��ي  السني  ال��ف��ري��ق  خ��ص��وص��اً 
السياسية  الموقف يتمتع بالرعاية السعودية  فالقريب من هذا 

والمالية والدينية، فيما يجد الرافض لها نفسه معزوالً.
القوى  أقرب  السابقين  الحكومات  رؤساء  نادي  يبدو  لذلك 
السنية الى التصعيد السعودي ومعه أشرف ريفي والمشنوق 
فهؤالء  الشام.  تحرير  وهيئة  والنصرة  وداعش  اإلفتاء.  ودار 

ذاهبون الى التماهي الكامل مع التصعيد السعودي.
ن���ادم ع��ل��ى إطالقه  أن��ه  ال��ح��ري��ري ف��ال ش��ك ف��ي  لجهة س��ع��د 
يختاره  مستقّل  شيعّي  تعيين  أي  المالية  لوزارة  حل  مشروع 

الرئيس المكلف أديب ولمرة واحدة.
كيف يمكن لسعد أن يلتحق بالموقف التصعيدي السعودّي 

من دون سحب اقتراحه األخير من التداول؟
ال بّد للشيخ سعد أن يطلق أكثر من تصريح إعالمي مخادع 
وابتعاده  المالية  وزارة  في  الشيعي  الوزير  استقاللية  حول 
السياسة  يرضي  قد  بذلك  الله،  وحزب  أمل  حركة  عن  الكامل 
الثنائي  يدفع  ما  واح��دة  لمرة  بأنه  ويضيف  نسبياً  السعودية 
ال��ش��ي��ع��ي ال���ى رف���ض اق��ت��راح��ه. وي��ت��ع��ّم��د ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى دوره 
مكانة  ي��ؤذي  وه��ذا  المرتقبة.  الحكومة  تشكيل  في  األساسي 

رئاسة الجمهورية دستورياً وطائفياً.
عون  ميشال  الرئيس  من  بيان  بصدور  بالفعل  حدث  ما  هذا 
أكد فيه أن رئاسة الجمهورية شريك كامل في إنتاج الحكومات 

وال يمكن تجاوزها أو تجاهلها.
فيكون سعد باقتراحه األخير دافعاً ومؤسساً لرفض شيعي 
العالقات  فتعود  ثانية،  جهة  من  وماروني  ورئاسي  جهة  من 
تنعكس  الشديد  االحتراب  من  حالة  إلى  السياسية  القوى  بين 
على الشارع على شكل مواجهات غير قابلة للتأجج ألن فريق 

حزب الله – امل ال يريدها ويعمل على إجهاضها.
تتصارع  للسعودية  الموالية  اللبنانية  ال��ق��وى  أن  فيتبين 
أي  فيه  تعير  ال  بشكل  محمد  واب��ن��ه  سلمان  الملك  ود  لكسب 

انتباه لمدى حراجة الوضع اللبناني وخطورته.
مشروع  حالياً  فيها  يتحكم  اللبنانية  الساحة  ف��إن  ل��ذل��ك، 
أميركي سعودي يدفع في اتجاه السيطرة على حكومة لبنانية 
مرتقبة ال تضّم القوى الرافضة للتطبيع مع العدو اإلسرائيلي. 
دور  على  المركز  السعودي  االستهداف  هذا  أسباب  يفّسر  بما 

حزب الله في قتال »اسرائيل« واإلرهاب.
رافض  سني  موقف  انبثاق  يفترض  أن  للمراقب  يمكن  هل 

لهذا التصعيد السعودي؟
التاريخي  البعد  ذات  خصوصاً  السنية،  الشعبية  القوى  إن 
لكن  محاربته،  على  وتشجع  »اسرائيل«  مع  تقارب  أي  ترفض 
السياسية ومتفّرعاتها،  الحريرية  الكالم هنا يتركز على فريق 
ويستثني أيضاً فريقاً كبيراً من النواب السنة المستقلين الذين 
رؤساء  صفوف  في  والقومي  الوطني  االنهيار  هذا  يرفضون 

الحكومات السابقين والحريرية السياسية بكامل تنّوعاتها.
من  مختلفة  أش��ك��ال  ال��ى  ذاه���ب  ل��ب��ن��ان  ان  بالنتيجة  يتبين 
المحور  ي��رع��اه  ت��ص��ع��ي��د س��ي��اس��ي واق��ت��ص��ادي واج��ت��م��اع��ي 
اما  اق��ت��راح��ي��ن:  بين  لبنان  يضع  ال���ذي  ال��س��ع��ودي  األم��ي��رك��ي 
المحور  لهذا  موالية  حكومة  او  الكامل  االقتصادي  االنهيار 
اللبناني  دوره  وإلغاء  سالحه  من  الله  حزب  تجريد  على  تعمل 
المحتلة، وخ��ارج��ي ف��ي وج��ه اإلره���اب  ف��ي وج��ه »إس��رائ��ي��ل« 

المهّدد للمنطقة عموماً ولبنان خصوصاً.
لكن ما يدعو الى التنبه الشديد هو احتمال انعكاس الخالفات 
بين القوى السنية الى معارك بين أنصارها، او مشاريع حروب 
م��ع م��ذاه��ب وط��وائ��ف أخ��رى، ل��ن ت��ؤدي إال ال��ى ان��ت��اج مهزوم 
وفقاً  السياسي  الكيان  وبالتالي  اللبناني،  االستقرار  هو  واحد 
ال  تاريخياً  فائضاً  لبنان  يعتبر  كان  ال��ذي  كيسنجر  لمشروع 

لزوم له.

�أخبار

الرئاسة  مقر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل    {
الثانية في عين التينة، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع 
في حكومة تصريف األعمال زينة عكر، حيث جرى عرض لألوضاع 
العامة وال سيما الوضع األمني. وغادرت عكر من دون اإلدالء بأي 

تصريح.
الدكتورة  األعمال  تصريف  حكومة  في  اإلعالم  وزيرة  التقت  ـ 
اإلنماء  منتدى  رئيس  ــوزارة،  ال في  مكتبها  في  الصمد  عبد  منال 
سوزان  المحامية  األردنية  زوجته  ترافقه  نصر  طليع  والعطاء 
والثقافية  االجتماعية  النشاطات  مختلف  على  وأطلعها  قميش 

التي يتم التحضير لها.
»تويتر«  على  حسابه  عبر  السّيد  جميل  اللواء  النائب  غّرد    {
وال  المال  وزارة  تهّمهم  ال  وفريقه،  لسعد  واجهة  أديب  بالقول« 
على  عــون  الرئيس  يبصم  أن  بل  المجلس،  ثقة  على  الحصول 
الحكومة، فتصبح تصريف أعمال بغطاء دولي لتفعل ما تشاء، من 
إلغاء دور الرئيس إلى ترسيم الحدود وما بينهما، تماماً كما فعل 
السنيورة مع لّحود بين 2006 و2008، وأوصل البلد إلى فتنة 7 

أيار«.
وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  اتصل  ـ 
أديب  الدكتور مصطفى  الحكومة  المكلف تأليف  الخازن بالرئيس 

عليه  تمنى  فقد  اإلعالمي،  مكتبه  وبحسب  »جهوده«.  على  مثنياً 
»السير بطرحه لجهة تشكيل حكومة من االختصاصيين المشهود 
العماد  الجمهورية  رئيس  مع  وبالتوافق  الطيبة،  بسيرتهم  لهم 

ميشال عون«.
} اعتبر مفّوض الشرق األوسط للجنة الدولية لحقوق اإلنسان 
أبو  هيثم  الدكتور  السفير  جنيف  إلى  الدولي  المجلس  ومبعوث 
سعيد »أّن من يعتقد أّن قضية حكومة لبنان العالقة مجّرد حقيبة 

إما ُيبسط األمر وإما يجهله«.
المواقف  من  وغيره  األميركي  الموقف  نرى  أن  بّد  »ال  أضاف 
الدولية التي تعبث بهذا الملف، عندها يمكن أن نبني رأياً، ال يعتقد 
أحد أّن هناك فريقاً رئاسياً أو غيره يسعى إلى التعطيل، إال من له 

أجندة باتت مرتبطة باالنتخابات األميركية«.
تمشيط  عملية  أمــس،  »االسرائيلي«  االحتالل  جيش  نفذ   {
تركزت  الثقيلة،  المدفعية  وقذائف  الرشاشة  باألسلحة  واسعة 
تحليق  ظل  في  المحتلة  شبعا  لمزارع  الشرقي  الطرف  داخــل 
كثيف لطائرات االستطالع من دون طيار في أجواء قرى العرقوب 
ومرتفعات جبل الشيخ. كما حلّق الطيران الحربي المعادي بكثافة 

فوق كسروان.
الشعار،  مصطفى  كرامتي«  »جنسيتي  حملة  رئيس  ناشد   {

في بيان، »المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم تسهيل 
إن  إذ  أجنبي،  من  المتزوجة  اللبنانية  األم  أبناء  إقامات  تجديد 
من  أوراق  على  الحصول  المستحيل  من  جعلت  كورونا  جائحة 
بعض  من  باسبورات  تجديد  أو  الحدود  إقفال  ظل  في  الخارج 
األميركي وهو غير  بالدوالر  الرسوم تدفع حصراً  أن  الدول، حيث 

متوفر، ما سيجبر أبناء األم اللبنانية على كسر إقاماتهم«.
} أطلق شخصان يستقالن دراجة نارية النار على كل من »م. 
ق« و »م. ش«، على طريق المحجر الصحي في طرابلس، ما أدى 
الجيش  األثر حضرت دورية من  إلى إصابتهما في قدميهما. على 
جهة  إلى  الجناة  فّر  فيما  بالحادث،  تحقيقاً  وفتحت  اللبناني 

مجهولة.
} استمرت التحقيقات في النيابة العامة التمييزية بالشكوى 
والدعوى  »القوات«،  حزب  ضد  الحّر  الوطني  التيار  من  المقدمة 
المقابلة المقدمة من« القوات« ضد »التيار« على إثر إشكال ميرنا 
الشالوحي. وبعد اإلستدعاءات الحاصلة للتحقيق، أشار المحامي 
من  اثنين  بتوقيف  الــخــوري  غسان  القاضي  التمييزي  العام 
»القوات« على ذمة التحقيق، على أن يتابع اإلستماع إلى عناصر 

من الحزبيين الذين حصل بينهم اإلشكال.

خفاياخفايا

تضاربت التقديرات في قراءة ما إذا كان الموقف 
األميركي الذي أدلى به نائب وزير الخارجية ديفيد هيل 

أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تمثّل تعبيراً 
عن الدعم لمبادرة الرئيس الفرنسي واالكتفاء بالتذكير 

بالموقف من حزب الله أم وضعاً لشروط تعرقل 
المبادرة في إطار أولوية المواجهة مع حزب الله ورفع 

العتب تجاه فرنسا بتأييد مبادرتها.
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{ حسن حردان 
كلمته  في  العزيز،  عبد  بن  سلمان  السعودي  الملك  موقف  شكل 
الى  االتهام  توجيه  لناحية  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  أمام 
سالح  بنزع  للبنان  االستقرار  عودة  واشتراط  باإلرهاب،  الله  حزب 
المقاومة، شكل مؤشراً واضحاً ال لبس فيه على تماهي موقف المملكة 
مع الهدف األميركي الُمراد تحقيقه في لبنان في هذه المرحلة، كون 
في  األميركية  السياسة  وُيترجم  ُيجّسد  هو  إًنما  السعودي  الموقف 
السياسة  أّن  ذلك  األوســط..  والشرق  العربي  الوطن  وعموم  لبنان 
وليست  األميركية،  بالسياسة  تماماً  مرتبطة  هي  إنما  السعودية 

مستقلة عنها...
السلطة  من  وحلفائه  الله  حــزب  ــراج  إخ هو  األميركي  والهدف 
وتغيير المعادلة النيابية، في سياق خطة مدروسة، كان قد شرحها 
في  فيلتمان  جيفري  لبنان  في  السابق  األميركي  السفير  بالتفصيل 
الثاني  األميركي في شهر تشرين  الكونغرس  أمام  الشهيرة  شهادته 

.2019
ولتحقيق هذا الهدف، أقدمت واشنطن على تشديد الحصار المالي 
على لبنان وتفجير االستقرار فيه وربط تسهيل الحلول لألزمة ورفع 
الحصار عن لبنان بإقصاء حزب الله وحلفائه عن السلطة التنفيذية، 
عبر فرض تشكيل حكومة من االختصاصيين، يكون والؤهم للسياسة 
األميركية، لضمان تنفيذ خطة إنجاز انقالب سياسي في لبنان على 
غرار انقالب 2005 للسيطرة على السلطة وتحقيق األهداف األميركية 

التي تنسجم أيضاً مع األهداف الصهيونية... وهي:
فرض الهيمنة األميركية على لبنان وإخضاعه بالكامل لتوجهات 
الواليات المتحدة، وإنهاء وجود المقاومة ونزع سالحها، وتأمين أمن 
والبرية  البحرية  الحدود  لترسيم  اتفاق  وفرض  الصهيوني،  الكيان 
بين لبنان وفلسطين المحتلة يحقق لكيان العدو أطماعه في ثروات 
القرن  خطة  فرض  إلى  وصــوالً  والمائية،  والغازية  النفطية  لبنان 
هناك  طالما  تفرض  أن  يمكن  ال  والتي  الفلسطينية،  القضية  لتصفية 
محور  من  جزءاً  وتشكل  الردعية  واإلمكانيات  القدرات  تملك  مقاومة 

مقاوم يعيق تعويم مشروع الهيمنة األميركي...
ومن  المالية،  وزارة  حقيبة  في  المداورة  موضوع  طرح  فإّن  لذلك 
يسّمي  أن  اقتراح  الحريري  سعد  السابق  الحكومة  رئيس  إعالن  ثم 
يضمر  إنما  مستقالً،  شيعياً  وزيــر  أديــب  مصطفى  المكلف  الرئيس 
محاولة تمرير الخطة االنقالبية األميركية السعودية األشمل، والتي 
تقتضي قلب المعادلة في لبنان عبر تغيير قواعد اللعبة السياسية 
رؤســاء  ــادي  ن يتولى  الحكومة،  لتشكيل  جــديــدة  آلــيــات  ــرض  وف

الحكومات السابقون التحكم فيها من خالل إظهاره في صورة، أوالً، 
من يسّمي الرئيس المكلف، وثانياً، من يشكل معه الحكومة من دون 
المطلوب  وأّن  الجمهورية،  ورئيس  النيابية  الكتل  من  مشاركة  أّي 
الحكومية والطريقة  أال يعترض أحد على ذلك، والقبول بالتشكيلة  
تمثل  التي  النيابية  الكتل  )أّي  تكونوا،  وإال  تأليفها،  في  المبتكرة 
األكثرية(، تعرقلون المبادرة الفرنسية، وتقفون عقبة في طريق إنقاذ 

البالد من الكارثة االقتصادية والمالية إلخ...
والرهان في محاولة تمرير هذه الخطة من قبل نادي الرؤساء، إنما 

على...
أوالً، إحداث شرخ في العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله 
والقوات  المستقبل  فريق  محاوالت  خالل  من  تفكيكه..  الى  وصوالً 
بتحميله  التحالف  هذا  على  مستمر  بشكل  التصويب  اللبنانية، 
والعمل  والخالفات  التناقضات  وتغذية  جهة،  من  األزمة  مسؤولية 
إثارة  خالل  من  البعض  بعضهما  ضّد  الطرفين  قواعد  تأليب  على 

الشائعات عبر وسائل التواصل االجتماعي.
ثانياً، إطالق مناورات مستمرة مفخخة لوضع تحالف حزب الله 
ـ أمل في وضع حرج... فإذا قبل يكون قد وقع في فخ الموافقة على 
المكلف  الرئيس  يائها،  إلى  أِلفها  من  يسّميها،  انقالبية  حكومة  والدة 
مصطفى أديب ومن ورائه نادي رؤساء الحكومات السابقين، أما إذا 
رفض التحالف فإنه يجري اتهامه بالعرقلة وُيحّمل المسؤولية عن 

تعطيل تشكيل الحكومة.
ثالثاً، ممارسة الضغط االستثنائي على التيار الوطني عبر...

1 ـ استغالل المبادرة الفرنسية التي تلقى قبوالً وترحيباً عاماً، ال 
سيما في الوسط المسيحي، انطالقاً من االرتباط الثقافي والعالقات 

المصلحية االقتصادية مع الغرب.
العقوبات، والذي رفع األميركي من  ـ الضغط األميركي بسالح   2
الوزير  المقدمة  وفي  الوطني  التيار  في  لقيادات  به  التهديد  منسوب 
أديــب..  يختارها  حكومة  تشكيل  ضّد  وقف  ما  إذا  باسيل،  جبران 
وكانت العقوبات على الوزيرين السابقين، علي حسن خليل ويوسف 
فنيانوس، في سياق هذه الخطة األميركية إلرهاب حلفاء حزب الله 
تشكيل  بفرض  القاضي  األميركي  للمطلب  الرضوخ  إلى  ودفعهم 
حكومة تكنوقراط أميركية الهوى. تكون األداة لتمرير جملة األهداف 

الُمراد تحقيقها في لبنان...
الرئيس ميشال عون،  ـ ممارسة الضغوط من قبل بكركي على   3
بالبراشوت،  االعتراض على تشكيل حكومة، منزلة عليه  لمنعه من 
وبالتالي دفعه الى التخلي عن ممارسة صالحياته الدستورية التي 

تضمن له الحق بالمشاركة في تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف.

تمويهها،  جرى  مهما  واضحة،  الصورة  باتت  تقّدم،  مما  انطالقاً 
الوطني  التيار  بين  التحالف  عرى  لفّك  الوسائل  بكّل  الضغط  وهي 
واقتراح  األميركي..  اللون  حكومة  تشكيل  وفرض  الله،  وحزب  الحر 
الرئيس الحريري بأن يسّمي أديب وزيراً مستقالً للمالية من الطائفة 
مطبخ  في  حيكت  مناورة  وهو  السياق،  هذا  عن  يخرج  ال  الشيعية، 
لضمان  الحريري  باسم  لتعلن  السابقين،  الحكومات  رؤساء  نادي 
فؤاد  والرئيس  تمريرها،  محاولة  فشلت  حــال  في  الرجعة  خطة 
جرى  التي  المفخخة،  المناورات  هذه  مثل  حياكة  يتقن  السنيورة 
تصويرها على أنها تنازل كبير في حين هي بالجوهر تريد دّس السّم 
وفي  الرؤساء..  نادي  وزرائها  كّل  يختار  حكومة  لتمرير  العسل،  في 
الحالتين هي خروج على دستور الطائف الذي يحّدد بوضوح كيفية 
تشكيل الحكومة على أسس التمثيل البرلماني والطائفي والميثاقي.. 
تأليف  عملية  في  المشاركة  في  الجمهورية  رئيس  دور  يحّدد  كما 

الحكومة مع الرئيس المكلف...
الله  حزب  تحالف  عاتق  على  الملقاة  الملحة  المهمة  فإّن  هنا  من 

والتيار الوطني الحر إنما هي...
تحالفهما،  من  النيل  يستهدف  الذي  المخطط  لخطورة  التنّبه  ـ   1
والوطني..  الشعبي  تمثيلهما  وإضعاف  السلطة  عن  وإقصائهما 
وإعالن التمسك، أكثر من أّي وقت مضى، بهذا التحالف، )وهو ما أكد 
عليه باألمس الوزير باسيل(، والعمل على تحصينه والتصدي بخطة 
قواعد  على  االنقالب  لمنع  الوطنية،  القوى  كّل  مع  بالتنسيق  موحدة 
أحجامها  وفق  النيابية  الكتل  مشاركة  تضمن  التي  الطائف  دستور 
الميثاقية..  على  والحفاظ  الطائفي  التمثيل  أسس  وعلى  التمثيلية، 
ريثما يتّم تطبيق البنود اإلصالحية في اتفاق الطائف، إللغاء الطائفية 

السياسية المنصوص عليها في المادتين 95 و22 من الدستور.
أّي تصريحات علنية حول مسائل الخالف،  ـ االمتناع عن إطالق   2
التحالف،  عليها  قام  التي  المشتركة  القضايا  أهمية  على  والتركيز 
بسهام  التحالف  هذا  فيها  يستهدف  التي  المرحلة  هذه  في  سيما  ال 
على  يراهنون  الذين  الداخل،  خصوم  وبسهام  مسمومة،  أميركية 
فرض  إلى  العودة  من  إليه  يطمحون  ما  لتحقيق  التحالف  تفكيك 
هيمنتهم على السلطة، وإضعاف شعبية وتمثيل التيار الوطني الحر 
في الشارع المسيحي باعتبار ذلك مقدمة أيضاً لمحاصرة حزب الله 
المقاوم.. وهو ما يشكل أيضاً هدفاً مركزياً لرئيس حزب القوات سمير 
هذا  تحقيق  كيفية  حول  مواقفه  معظم  تتمحور  باتت  الذي  جعجع، 
الهدف الذي يعتبره هو األساس في نجاح أو فشل الخطة األميركية 
االنقالبية لإلمساك بناصية القرار السياسي في لبنان وقلب المعادلة 

النيابية...

بين الموقف ال�سعودي �الفيتو الأميركي... �د�ر نادي الر�ؤ�ساء!

مسألة  »معالجة  إلى  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  دعا 
مغادرة أشخاص األراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، 
من زاويتين أمنية وإنسانية«، مشدداً على »ضرورة معالجة األسباب 
االجتماعية التي تدفع بهؤالء األشخاص إلى مغادرة لبنان بالطرق 
البحر أسفرت  القانونية، ما عرضهم لحوادث مؤلمة في عرض  غير 
مختلفة«.  أعمار  من  الضحايا  من  عدد  فيها  سقط  عائلية  مآس  عن 
عبر  االنتقال  من  النوع  هذا  تنظم  التي  الشبكات  »مكافحة  إلى  ودعا 

البحر خالفاً للقانون واتخاذ اإلجراءات المناسبة لذلك«.
حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  طلب  جهته،  من 
دياب من األجهزة األمنية المختصة »اإلسراع في اتخاذ التدابير اآليلة 
إلى التنسيق بين األجهزة األمنية من أجل وضع حد لنقل األشخاص 

بطريقة غير شرعية عبر البحر«.
قصر  في  الجمهورية  رئيس  ترؤس  خالل  جاء  ودياب  عون  كالم 
نائبة  من  وكل  دياب  جانب  إلى  حضره  أمنياً  اجتماعاً  أمس،  بعبدا 
الداخلية  وزيــر  عكر،  زينة  الدفاع  ــرة  وزي الـــوزراء  مجلس  رئيس 
قائد  األعمال،  تصريف  حكومة  في  فهمي   محمد  العميد  والبلديات 
الجمهورية  لرئاسة  العام  المدير  عــون،  ــوزاف  ج العماد  الجيش 
القاضي  الـــوزراء  لمجلس  العام  األمين  شقير،  أنــطــوان  الدكتور 
محمود مكية، المدير العام لألمن العام اللواء عّباس إبراهيم، المدير 
ألمن  العام  المدير  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام 
لرئيس  والعسكري  األمني  المستشار  صليبا،  أنطوان  اللواء  الدولة 
الركن  العقيد  البحرية  القوات  وقائد  مطر  بولس  العميد  الجمهورية 

هيثم ضناوي.
غير  بصورة  المراكب  عبر  أشخاص  نقل  »حــوادث  في  وبحث 
اللبناني في اتجاه قبرص، بعدما تزايدت هذه  شرعية من الشاطئ 

الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف االعمار«.
واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى األجهزة العسكرية 

واألمنية والسبل اآليلة إلى ضبط هذه المخالفات.
وبعد النقاش تقّرر تكليف المديرية العامة لألمن العام التواصل مع 
المهاجرين  السترداد  الالزمة  اإلجراءات  لوضع  القبرصية  السلطات 
التي  الشبكات  لكشف  واالستقصائي  المخابراتي  العمل  وتكثيف 

تعمل على تهريب األشخاص بطريقة غير شرعية.
المتوافرة  اإلمكانات  ضمن  البحرية  الدوريات  تكثيف  تقّرر  كذلك 
والتنسيق مع قيادة »يونيفيل« لكشف ورصد الزوارق ووضع إطار 

للتعاون في هذا الصدد.

وُكلّفت قيادة الجيش العمل على انشاء مركز خاص للبحث واإلنقاذ 
وزارة  سيما  وال  المعنية،  الــوزارات  مع  بالتعاون  ذلك  يتم  أن  على 
االشغال العامة والنقل. وتقّرر أيضاً التعميم بواسطة وسائل اإلعالم 

والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية.
ظهور  بعد  سيما  وال  السجون  »أوضاع  إلى  المجتمعون  وتطرق 
للبحث  اجتماع  عقد  وتقّرر  منها،  عدد  في  »كورونا«  بوباء  إصابات 
في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار »كورونا« في صفوف عدد من 
المعنية أكدت أن الوضع في السجون  القيادات  بأن  السجناء، علماً 
المعالجات الصحية واالسعافية وفق األصول  تحت السيطرة وتتم 

واألنظمة المرعية اإلجراء«.
بفتح  يقضي  مرسوماً  عون  الرئيس  اليوم  وّقع  آخر،  صعيد  على 

اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار 
ليرة لبنانية ُيخّصص لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ 
ومحافظة  الجيش  قيادة  تضعها  آلية  إلى  استناداً  وذلك  بيروت، 
مبدأ  وفــق  الجيش  ُيعّدها  اسمية  ــداول  ج إلــى  واستناداً  بيروت، 

األولوية، ويتم االلتزام بها.
الرئيس  طلب  على  بناء  ُفتح  االعتماد  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لرئيس  تجيز  التي  الدستور  مــن   85 الــمــادة  إلــى  اســتــنــاداً  عــون 
بناء  مرسوم  اتخاذ  مستعجلة،  طارئة  ظروف  دعت  إذا  الجمهورية، 
أو  استثنائية  اعتمادات  بفتح  الــوزراء  مجلس  عن  صادر  قرار  على 
إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة، على أالّ تتجاوز هذه االعتمادات 

حداً أقصى يحّدد في قانون الموازنة.

عون تراأ�س اجتماعًا اأمنيًا بحث م�سكلتي

الهجرة غير ال�سرعية �انت�سار كور�نا في ال�سجون 

عون مترئساً االجتماع األمني في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

عبد الصمد مستقبلة رئيس منتدى اإلنماء والعطاء بري مجتمعاً إلى عكر في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(



3الوطن / �سيا�سة
وقفة رمزية في الحمرا بذكرى عملية »الويمبي« وبطلها القومي ال�شهيد خالد علوان

بطر�س �شعادة: القوميون االجتماعيون م�شتعّدون دائمًا لبذل الت�شحيات دفاعًا عن اأر�شنا و�شعبنا ومقاومتنا 

توقفت اأمام ذكرى عملية الويمبي التاريخية 

الحملة االأهلية: تحية لكل الدول والقوى الراف�شة للتطبيع

قبالن التقى »جبهة العمل«: لبنان ال ُيحكم

بالتحّدي والت�شّلط والهيمنة  بل بالحوار

»ندوة العمل«:  لتالق وطني 

ي�شع الم�شلحة الوطنية فوق كّل اعتبار

لعملية   38 الــــ  الـــذكـــرى  بمناسبة 
»الويمبي« النوعية، وتحية لمنفذ العملية 
نظمت  علوان  خالد  الشهيد  القومي  البطل 
منفذية بيروت في الحزب السوري القومي 
العملية  تنفيذ  مكان  في  وقفة  االجتماعي 
عميد  بحضور  بيروت،  ـ  الحمرا  شارع  في 
بطرس  االجتماعية  ــؤون  ــش وال العمل 
أسر  رعــايــة  مؤسسة  رئيسة  ــادة،  ــع س
بيروت  عام  منفذ  رياشي،  نهال  الشهداء 
وجمع  المسؤولين  من  وعدد  داغر  فادي 

القوميين. من 
كلمة  سعادة  بطرس  العميد  القى  وقد 
في المناسبة جاء فيها: هذه بيروت منارة 
األقوياء،  الرجال  منبت  بيروت  العالم، 
أنطون  فيها  أّسس  التي  المدينة  بيروت 

سعاده حزبه ونهضته.

أّم  حبيبتنا،  الجميلة  بــيــروت  ــذه  ه
بيروت  هي  الــرأي.  حرية  مركز  الشرائع، 
لممارسة  منطلقاً  وستبقى  كانت  التي 
بصحة  ــدة  ــؤي ــم ال الــمــؤمــنــة  الــبــطــولــة 

العقيدة.
ــروت الــتــي وّجــهــت  ــي أضــــاف: هـــذه ب
وجعلت  الكون  إلى  الحضاري  إشعاعها 
متأّلقة  نجوماً  يشهد  بأجمعه  العالم 
بالتضحيات  العز  بوقفات  بالبطولة  

الكبرى.
بهذه  ــالً:  ــائ ق ســعــادة  العميد  وتــابــع 
الوطنية  الذاكرة  في  الخالدة  المناسبة 
النفس  يمّني  مــن  ــّل  ك نــحــذر  والقومية 
بعودة عهود االستعمار واالحتالالت تحت 
عناوين إنسانية واهية، ورّدنا على هؤالء 
خالد  وهناك  حبيب  هناك  زمان  كّل  في  اّن 

وهناك وجدي وسناء.
االجتماعيين  القوميين  أّن  سعادة  وأكد 
التضحيات  لبذل  االستعداد  أهبة  على 
بدمائهم،  بعقولهم،  بسواعدهم،  الجسام 
والقومية  الوطنية  المكتسبات  عن  دفاعاً 

التي تعّمدت بدماء المقاومين الشرفاء .
اللوحة  أكاليل زهر على  هذا وتّم وضع 
عملية  ـــرى  ذك تخلد  الــتــي  الــتــذكــاريــة 

»الويمبي« والشهيد البطل خالد علوان.

... ووفد من منفذية عكار
عكار  منفذية  من  وفد  قام  وبالمناسبة 
يوسف  ساسين  الــعــام  المنفذ  يتقّدمه 
الحمرا  شارع  إلى  بزيارة  الهيئة  وأعضاء 

وتأدية التحية أمام اللوحة التذكارية.

مبادرة الحريري »الم�شروطة«

هل تثمر ت�شكيل الحكومة...

{ علي بدر الدين
يبدو أّن مبادرة الرئيس سعد الحريري المشروطة، لم تنجح في خرق الساتر الذي 
يعتقد البعض أنه يعيق تشكيل الحكومة، ولم تحدث الصدمة اإليجابية المطلوبة التي 
كانت متوقعة منها، أقله مساهمتها في تحقيق مطلب الثنائي الشيعي في تولي حقيبة 

وزارة المال والتوقيع الثالث والتوازن الميثاقي، وهذا ما بات معلوماً.
هذا ال يعني أّن المبادرة لم تنجح في تحريك مياه الحكومة الراكدة، وإعادة الروح 
ولو مؤقتاً إلى المبادرة الفرنسية، الستكمال االتصاالت والمشاورات، بزخم إضافي، 
على  عّولت  قد  مسموع،  ورأيها  ومؤثرة  وازن��ة  سياسية  وشخصيات  قوى  تلقفته 
المبادرة بتوقيتها وقدرتها على فتح كّوة أمل وتفاؤل يمكن التأسيس عليها للخروج 
من مأزق تشكيل الحكومة، وتحّد من تفاقم األزمات االقتصادية والمالية واالجتماعية 
والمعيشية، ومن سرعة تدحرج كرة النار التي ستحرق اليابس واألخضر، وكّل ما 
تبقى في هذا البلد المنكوب، بعد أن أفرغته الطبقة السياسية الحاكمة من كّل شيء، 
ورمته على قارعة الطريق يتوّسل شعبه الفقير والجائع والعاطل عن العمل ما يسّد به 
رمقه ويستر عائلته ويوفر له األمان االجتماعي، ويحميه من غدرات الزمان بعد أن 

غدر به حكامه.
إّن الخروج من المأزق الحكومي الراهن، ليس في متناول اليد، كما يعتقد البعض، 
السحرية  القوة  بمثابة  الحريري،  م��ب��ادرة  واعتباره  اآلخ��ر،  البعض  عليه  وُي��راه��ن 
المبادرات  ك��ل  ب��ه  تصطدم  ال���ذي  الصلب  ال��ع��ازل  ال��ج��دار  ستهدم  ال��ت��ي  ال��ض��ارب��ة 
واالقتراحات والحلول الممكنة لتشكيل الحكومة العصية حتماً على الطبقة السياسية 
ألنها  والدولي  واإلقليمي  اللبناني  العام  ال��رأي  وثقة  واحترامها  قرارها  فقدت  التي 
بسلوكها وأدائها السياسي، وفسادها المزمن، وارتهانها لهذه الدولة أو تلك، من أجل 
حماية مصالحها ومكتسباتها، ومواقعها السلطوية، دفعها إلى التخلي عن واجباتها 
ومسؤولياتها، واالرتماء في أحضان الخارج. ولألسف فإنها حمت ظهرها بالبعض 
والموسومة  الموصوفة  وجرائمها  ارتكاباتها  من  بّرأتها  التي  الحاضنة  بيئاتها  من 
الخزينة  أم���وال  على  والسطو  الحقوق  وم��ص��ادرة  والنهب  والتحاصص  بالفساد 

والمودعين.
أو  الفرنسية،  المبادرة  إنقاذ  هو  أهدافها  أحد  أّن  سلّمنا  وإْن  الحريري  مبادرة  إّن 
السياسية  الطبقة  رمال  في  ستغرق  التي  فرنسا،  هيبة  على  ربما  حرصاً  تعويمها، 
للسلطة  إمساكها  خ��ال  خبرتها  التي  ومناوراتها  وأالعيبها  لبنان،  في  المتحركة 
على  استحواذها  في  فّعال  كساح  والمذهبية  الطائفية  والحمايات  والنفوذ،  والمال 

القرار الشعبي وتطويعه لما يخدم مصالحها.
لم  إذا  األخطر  لآلتي  وتحذير  إن��ذار  بمثابة  تكون  خفيفة،  ه��زة  إح��داث  ربما  أو 
يتجاوب األفرقاء مع المبادرتين الفرنسية والحريرية المستجدة. أو ألنه أراد إثبات 
حسن النية، وتمايزه عن بدعة نادي رؤساء الحكومات السابقين، الذين ال يمونون 
البلد  أوصلت  التي  السياسية  المنظومة  من  أساسي  جزء  وهم  أنفسهم،  على  حتى 
الى االنهيار واإلفاس واإلفقار والتجويع واالنفجارات والقتل وتشريد المواطنين. 
على  يكونون  وقد  الحريري،  الرئيس  حليفهم  مبادرة  من  يتنّصلون  اليوم  هم  وها 
أدوار  فبركة  أو  مناورة  تكون  وقد  أملتها،  التي  والظروف  بخلفياتها  ومعرفة  علم 
السعيدة،  الخاتمة  إلى  الوصول  أو  التشكيل  طريق  تسلك  ال  وقد  اإلح��راج،  بهدف 
بأّن الثنائي الشيعي لن يقتنع بها ولن يتلقفها بغبطة وانشراح،  انطاقاً، أو اعتقاداً 
رأيه  يعطي  أن  قبل  والتمحيص،  للدرس  وبإخضاعها  بحذر  معها  يتعاطى  وسوف 
مزيد  إلى  تحتاج  ألنها  األخير،  قراره  إعان  في  التمّهل  أو  قبوالً  أو  رفضاً  النهائي 

من الدرس.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل مبادرة الحريري هي من عندياته أو اتفق في إعانها 
مع قوى أو شخصيات سياسية موالية ومعارضة أو هي في الوسط؟ هل تّم التفاهم 
قاعدة  على  آمناً،  مخرجاً  توفر  علها  حولها  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مع 
المثلين القائلين »ال يموت الذيب وال يفنى الغنم«، و »نريد أكل العنب ال قتل الناطور«.

ومن الواضح أنها غير مغطاة أو مدعومة من السعودية بدليل الخطاب التصعيدي 
لملكها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي استهدف حزب الله وساحه، وحّمله 

مسؤولية انفجار مرفأ بيروت، من على أعلى منبر دولي بهدف التشويه والتحريض.
المبادرة  إسقاط  أيضاً،  هدفه  وزم��ان��ه،  مكانه  في  السعودي  الهجوم  اّن  ويعني 
ويسّوق  ثمارها  تؤتي  أن  قبل  الحريري  لمبادرة  قاضية  ضربة  وتوجيه  الفرنسية، 
لها، وتشكل مدخاً لبحث جدي ومأمول لوالدة الحكومة التي ال تزال متعثرة ودونها 

عقبات ومخاضات.
الحريرية،  وملحقاتها  الفرنسية  المبادرة  من  واإلقليمية  المحلية  المواقف  هذه 
الطريق  سلك  الحكومة  تشكيل  اّن  من  البعض  له  ي��رّوج  ال��ذي  التفاؤل  إلى  تؤشر  ال 

الصحيح، وأّن الوالدة حاصلة في خال ساعات أو أيام.
ما  على  بل  الحكومة،  والدة  تعثر  على  يبكون  ال  الذين  اللبنانيون،  يأمله  ما  ه��ذا 
السياسية  الطبقة  ظ��ّل حكم  وب��ؤس، في  وأم��راض  فقر وج��وع وبطالة  بهم من  ح��ّل 

وحكوماتها المتعاقبة.
عّل وعسى أن يكون تشكيل الحكومة هذه المرة فأل خير وأمل جديدين، وإْن كان 
حالها كما تشكيل الحكومات في لبنان تحاصصياً وبقرار خارجي، وتوافق إقليمي 
ودولي، علهما يكونان قريبين٠ والسائد أن ال حكومة قبل ما تسفر عنه االنتخابات 
الرئاسية األميركية الشهر المقبل. إال إذا كان هناك فعل آخر للرئيس ماكرون، وقرار 
استحقاق  أو  إقليمي  موقف  أّي  انتظار  دون  من  الحكومة،  لتشكيل  وضاغط  حاسم 

انتخابي أميركي.
بئس طبقة سياسية وضعت القرار اللبناني خارج الحدود.

فلسطين  لنصرة  األهلية  الحملة  حّيت 
الشعبية  الــقــوى  مــواقــف  ـــة،  األم وقــضــايــا 
رفضهم  أعلنوا  الذين  العرب  والمسؤولين 
الصهيوني  الــعــدو  مــع  التطبيع  التــفــاقــات 
للشعب  الــكــامــلــة  بــالــحــقــوق  وتــمــســكــهــم 

الفلسطيني.
وقد شملت تحية الحملة أبناء األمة »نخبأً 
واضحة  مــواقــف  أعلنوا  الــذيــن  وجماهير، 
وندوات  مسيرات  عبر  التطبيع  من  وحاسمة 
الــدعــوة  أهمية  أكـــدت  وبــيــانــات  ــض  ــرائ وع
السابق  اجتماعها  في  الحملة  أطلقتها  التي 
بإشراف  شعبية  استفتاءات  إجراء  بضرورة 
الدول  جهات موثوقة  لمعرفه موقف شعوب 
من  العدو  مع  تطبيعية  اتفاقات  أجرت  التي 
لتراث  والمتنكرة  الخطيرة  االتفاقات  هــذه 
السياسية  ومرجعياتها  ومبادئها  األمــة 

والروحية واألخالقية«.
العظيم  البحرين  »شعب  الحملة  وخّصت 
التطبيع  اتفاق  ضد  اإلجماعية  شبه  بوقفته 
المغرب  جماهير  ومع  معه  مرددة  العدو،  مع 

شعار »فلسطين أمانة والتطبيع خيانة«.
اجتماعها  بعد  للحملة  بيان  في  ذلك  جاء 
منسقها  بحضور  الندوة«  »دار  في  األسبوعي 
المجتمعون  وأبـــدى  ــور.  ــّش ب معن  الــعــام 
بيروت  لتحرير   38 بالذكرى  »اعــتــزازهــم 
والذي  عام1982،  الصهيوني  االحتالل  من 

القوى  كل  من  األبطال  المقاومين  بفضل  تم 
واإلسالمية،  والقومية  الوطنية  واألحــزاب 
والذي جرى من دون قيد أو شرط في هزيمة 
مدوية للعدو الذي اعتبر جيشه ال ُيقهر فبات 
ال  الذي  الجيش  الخالدة  بيروت  ملحمة  بعد 

ينتصر«.
ــروت  ــي وحـــّيـــا الــمــجــتــمــعــون شـــهـــداء ب
عملية  ذكـــرى  أمـــام  وتــوقــفــوا  والــمــقــاومــة، 
القومي  الشهيد  وبطلها  التاريخية  الويمبي 
الراحلين  ورفيقية  علوان  خالد  االجتماعي 
إلى  باإلضافة  عبود،  وشربل  البدوي  عارف 
العاصمة  أحياء  شهدتها  التي  العمليات  كل 

وأزقتها.
لرحيل  الخمسين  الذكرى  أمــام  وتوقفوا 
ــرى  ــذك الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر »وال
المشؤوم  لالنفصال  والستين  التاسعة 
للوحدة المصرية السورية والذكرى العشرين 
النتفاضة األقصى، والذكرى الثامنة والستين 
»قراءة  إلى  ودعوا  الجمهورية«،  اليمن  لثورة 
ودالالتها  بعمقها  التاريخية  ــداث  األح هــذه 
منها،  السليمة  والــدروس  العبر  واستخراج 
والقوى  والشخصيات  للقادة  الوفاء  وتأكيد 
منها،  اإليــجــابــي  صنع  فــي  شــاركــوا  الــذيــن 

وقاوموا  السلبي منها«.
»لألجواء  ارتياحهم  المجتمعون  وأبــدى 
»فتح«  حركتي  بين  المتنامية«  الوحدوية 

الفلسطيني  المستوى  وعلى  ــاس«  ــم و«ح
كافة،  الفلسطينية  القوى  تتمكن  أن  »راجين 
من تجاوز كل ما يعيق مسار الوحدة الوطنية 
وإطالق المقاومة الشعبية على أمتداد األرض 

الفلسطينية«.
»لألجواء  ارتياحهم  المجتمعون  أبدى  كما 
المتصلة  االتصاالت  تسود  التي  اإليجابية 
إعطاء  متمنين  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل 
الفرصة لكل مبادرة إيجابية في هذا الصدد«، 
اللبناني  الشعب  يعانيه  ما  »أن  معتبرين 
إلى  يحتاج  كافة،  المستويات  على  مآس  من 
والبدء  الحكومي  الــفــراغ  مــلء  في  اإلســـراع 
التحقيق  واستكمال  الضرورية  باإلصالحات 
والمباشرة  المرفأ  تفجير  جريمة  في  الجنائي 
المالية  األمور  في  المّركز  المالي  بالتحقيق 

والنقدية«.
الجزائري  الرئيس  إلى  التحية  ووجهوا   
الجزائر  موقف  على  تبون  بن  المجيد  عبد 
العدو  مع  التطبيع  من  الواضح  التاريخي 
صــادقــة  »تــرجــمــة  فــيــه  ورأوا  الصهيوني 
منذ  أعتبر  الذي  الجزائري  الشعب  لمشاعر 
استقالل  أن   1962 ــام  ع بـــالده  اســتــقــالل  
إال باستقالل فلسطين«. كما  الجزائر ال يكتمل 
رحبوا بموقف الرئيس التونسي قيس سعيد 
لمطلب  »استمراراً  فيه  ورأوا  التطبيع،  من 
مناهضة  فــي  تــونــس  فــي  العربي  الشعب 

داعين  فلسطين«،  بتحرير  والتمسك  التطبيع 
كل القوى التونسية إلى إقرار تجريم التطبيع 

مع العدو دستورياً وتشريعياً.
ــك أبــــدى الــمــجــتــمــعــون ارتــيــاحــهــم  ــذل ك
وحكومة  وبرلماناً  شعباً  الكويتي،  »للموقف 
والتسريبات  لإليحاءات  الرافض  وأمــيــراً، 
ستوقع  الكويت  بأن  والصهيونية  األميركية 
بذلك  مؤكدين  العدو  مع  تطبيع  اتفاق  قريباً 
الدور القومي والتاريخي  لدولة الكويت تجاه 

قضية فلسطين وقضايا االمة العادلة«.
بمواقف  »اعتزازهم  المجتمعون  وأبــدى 
من  الــحــيــة،  قـــواه  بكل  الــمــغــربــي،  الشعب 
يقوم  التي  المستمرة  والمبادرات  التطبيع، 
الموقف  هذا  عن  للتعبير  المغرب  شرفاء  بها 
الــتــاريــخــي«، وتــوقــفــوا عــنــد  دعـــوة بشور 
الدولية  فلسطين  ندوة  في  بكلمة  للمشاركة 
الديمقراطية  الكونفدرالية  تنظمها  التي 
بن  المهدي  وأكاديمية  المغرب  في  للشغل 
بركه بواسطة تطبيق )الزوم(  والتي تشترك 
الالتينية  وأميركا  أوروبا  من  شخصيات  فيها 

وأفريقيا وذلك بعد ظهر اليوم الجمعة.
العضو  رحيل  أمــام  المجتمعون  وتوقف 
المؤسس في الحملة، وممثل الجبهة الشعبية 
اللجنة  سر  وأمين  فيها،  فلسطين  لتحرير 
العريق  المناضل  شاتيال  مخيم  في  الشعبية 

زياد حمو وتحدثوا عن مزاياه وعطاءاته«.

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن، في مكتبه المنسق 
العام لـ«جبهة العمل اإلسالمي« الشيخ الدكتور زهير الجعيد على رأس 

وفد.
واعتبر قبالن »أننا في مرحلة خطيرة والبلد مأزوم. والواجب يفرض 
على الجميع التعقل وقراءة المرحلة بدقة وتبّصر«، مشّدداً على أن »البلد 
أميركا  من  مستهدفة  بأسرها  والمنطقة  مشتركة،  والمسؤولية  للجميع 
اللبنانيين  إذا لم نكن نحن  ُينذر بفداحة العواقب  وإسرائيل، وما نشهده 
المواجهة  من  يمكننا  الذي  المستوى  وعلى  التحّدي  قدر  على  جميعاً، 
والخروج من هذا المستنقع الذي وقعنا فيه، جّراء سياسة النكد واالنقسام 
وانغماس الطبقة السياسية في لعبة المصالح والمحاصصات الطائفية 

والمذهبية«.
أضاف »إن ما نعيشه من أزمات ومخاطر يدعونا ألن نصغي لبعضنا 
قاعدة  على  ليس  ولكن  التالقي  على  منفتحين  ونكون  بعضنا  ونتفهم 
الغالب والمغلوب. فلبنان ال ُيحكم بالتحّدي وال بالتسلّط وال بالهيمنة، بل 
بالحوار والهدوء والواقعية، وال سيما أننا في نظام فاشل وعقيم ومصّنع 

لكل هذه األزمات، التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه«.

وكّرر أنه »طالما هذا النظام قائم ال بد من تقاسم الحصص، وإعطاء كل 
طائفة ما تستحق إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعوالً، ويتغّير هذا النظام 
على  شديد  وحرصنا  البلد،  هذا  على  الغيارى  مقدمة  في  فنحن  األجوف، 
والمسيحي  المسلم  بلبنان  إالّ  نقبل  ولن  الوطنية  الشراكة  وعلى  الوحدة 
على قاعدة المواطنة والدولة القوية والعادلة والضامنة لحقوق الجميع«.

من جهته، أكد  الجعيد أننا »أمام مرحلة خطيرة من تاريخ بلدنا لبنان، 
في زمن عاصف يتآمر فيه األميركي بشكل مباشر على القضية األساس 
فيها  تباع  التي  الدولية  النخاسة  سوق  في  الفلسطينية  القضية  ألمتنا، 
وكل  القيامة،  وكنيسة  األقصى  والمسجد  القدس  فيها  وتباع  فلسطين 
الشرق  في  المسيحي  للوجود  ويراد  والمسيحية،  اإلسالمية  المقدسات 
وهناك،  هنا  أميركية  بمغامرات  القادة  بعض  بدخول  إنهاؤه  العربي 
أن يكونوا رأس حربة  ُيراد لبعضهم  التي  المعركة  ليكونوا هم ثمن هذه 
فيها، من خالل طرح الحياد في هذا البلد، تهيئة للتطبيع الذي بدأ قطاره 
يسير في العالم العربي كرمى لعيون )الرئيس األميركي دونالد( ترامب 

في انتخاباته األميركية المأزومة«.
وأكد أن »طاولة الحوار هي التي تجمعنا«.

وطني  تالق  إلى  األفرقاء  جميع  الوطني«  العمل  »ندوة  دعت 
إلى  منبهًة   اعتبار،  كل  فوق  المشتركة  الوطنية  المصلحة  يضع 
ا  أن لبنان يعيش في فجائع االنحدار باتجاه الهاوية القاتلة »فإمَّ
سوء  مواجهة  وإالّ  المخاطر،  لهذه  والسريع  المسؤول  التدارك 

المصير«.
اجتماعها  إثر  »الندوة«،   في  التنفيذية  للجنة  بيان   في  ذلك  جاء 
برح  ما  »لبنان  أن  فيه  ورأت  فانوس  وجيه  الدكتور  برئاسة  الــدوري 
لعّل  كبرى،  بشرور  ُتنذر  مخيفة،  هاوية  باتجاه  حاداً  انزالقاً  يعاني 
لفيدراليات  مشبوهة  مساع  خضم  في  البلد  إدخــال  مراميها  أبرز  من 
جميع  »الندوة«  دعت  هنا،  ومن  ومذهبية«.  طائفية  وكونفدراليات 
األفرقاء »إلى تالق وطني، يضع المصلحة الوطنية المشتركة لجميع 

أفراد الشعب اللبناني، فوق كّل اعتبار«.

وأكدت »أن اإلسراع في تشكيل حكومة »مهمَّة إنقاذ وطني«، سريع 
وطنية  مسؤولية  هي  الراهن،  الوضع  مساوئ  من  األهــداف،  ومحدَّد 

ملزمة، تتجاوز اليوم كل منطق التحاصص الطائفي«.
ورأت أنه »آن للبنان، واستناداً إلى اآلراء المعلنة للغالبية العظمى 
من الشعب، وبناًء على التصاريح العلنية لكثير من قادته ومسؤوليه، 
الطائفة  خلف  والتمترس  الطائفية  المحاصصة  دولــة  من  االنتقال 
والمذهب، إلى دولة المواطنة الديمقراطية، وذلك حرصاً على المصالح 
الحيوية للشعب، وتمسكاً بحق جميع اللبنانيين بعيش كريم ومستقبل 

يحترم حقوقهم االنسانية في العيش الكريم«.
وأشارت إلى أن »لبنان ال يعيش اآلن إالَّ في فجائع االنحدار، المعيشي 
ا التدارك  واالقتصادي والمالي والسياسي، باتجاه الهاوية القاتلة، فإمَّ

المسؤول والسريع لهذه المخاطر، وإالّ مواجهة سوء المصير«.

االأ�شعد: 

خطاب الملك ال�شعودي 

اأ�شقط مبادرة الحريري 
معن  المحامي  األسعدي«  لـ«التيار  العام  األمين  رأى 
تقّدم  »لــن  الحريري  سعد  الرئيس  مبادرة  أن  األسعد، 
منه«،  شخصية  بمبادرة  كانت  إذا  لها  قيمة  وال  تؤّخر  أو 
معتبراً »أن قيمتها ووزنها وفائدتها إذا كانت مبادرة تفاهم 
أو الستدراج عروض من دول إقليمية، عندها يمكن تلقفها 

ونقاشها والتعاطي معها ربما بإيجابية«.
ما  كّل  في  الوحيدة  الثابتة  »أّن  أمس  تصريح  في  وأكد 
الصراع  أفرقاء  من  أحد  ال  أن  سياسياً،  لبنان  في  يجري 

يملك قراره«.
الــتــفــاؤل  وتــســويــق  الــحــريــري  »مـــبـــادرة  أن  ورأى 
الحكومة،  تشكيل  لجهة  أقله  واالنفراجات  والتفاهمات 
الله  حزب  تحميل  عن  السعودي  الملك  إعالن  فور  سقطت 
سالحه،  بنزع  والمطالبة  بيروت  مرفأ  انفجار  مسؤولية 
الصراع  أكد  المتحدة  لألمم  العام  الجمعية  أمام  وخطابه 
اإلقليمي والدولي الحاّد، الذي ينعكس على لبنان الحلقة 
األضعف وتظهر آثاره وتداعياته بعدم القدرة على تشكيل 
والعقوبات  االقتصادي  الحصار  واستمرار  الحكومة 

األميركية على لبنان«.
إعالن  بمثابة  هو  السعودي  الملك  خطاب  »أن  واعتبر 
حرب من السعودية بل في محور عربي متحالف ومطّبع 
مع الكيان الصهيوني في وجه محور آخر مقاوم وممانع«، 
تنفيذاً  إالّ  ليس  المقاومة  ســالح  نــزع  مطلب  »أن  مؤكداً 
األميركية  القرن  صفقة  بنود  أهم  ألحد  صريحاً  وإعالناً 
المشبوهة«، مستغرباً »لجوء الملك السعودي إلى إعالن 
جميع  أن  خصوصاً  المتحدة،  األمم  في  الخطيرة  مواقفه 
في  باسمه،  وتشترط  وتفاوض  لبنان  استضعفت  الدول 

ظل غياب سلطته السياسية«.
وأشار إلى أن »ال تكليف وال تأليف وال حكومة من دون 
توافق إقليمي ودولي، الذي يحتاج إلى معجزة معدومة«، 
معتبراً »أن الموقف الفرنسي بإيجاد حل أو االنهيار الكامل 

يأتي في هذا السياق«.
ورأى »أن الذهاب إلى جهنم ليس فقط بالحديد والنار، 
أموال  على  والسطو  والمحاصصة  الفساد  باستمرار  بل 
العامة والخاصة ورفع الدعم عن السلع الضرورية ورفع 
الطبقة  محذراً  واالحتكار«،  والطمع  والجشع  األسعار 

السياسية »من سلوك طريق إفقار الناس وتجويعها«.
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الوطن 4

ارت��ف��اع ج��دي��د س��ّج��ل��ه  ع���داد فيروس   
في  الصحة  وزارة  أعلنت   إذ  »ك��ورون��ا«، 
 1027 تسجيل  أم��س،  اليومي  تقريرها 
وف��اة  وح��ال��ة  بالفيروس  ج��دي��دة  إص��اب��ة 

واحدة خالل الساعات ال�24 الماضية.
الدفعة  »نتائج  عن  الوزارة  أفادت  كذلك   
وصلت  لرحالت   PCR فحوص  من  األولى 
بتاريخ  المطار  في  وأج��ري��ت  بيروت  إل��ى 
2020/9/21 و2020/9/22 إضافًة إلى 
لرحالت   PCR فحوص  من  األولى  الدفعة 
وأظهرت   ،2020/9/23 بتاريخ  وصلت 

النتائج وجود تسع 9 حاالت إيجابية«.
الوطنية  العمليات  غرفة  أعلنت  كما 
 1027 تسجيل  عن  أمس،  الكوارث،  إلدارة 
مجموع  ليصل  ب�«كورونا«،  جديدة  إصابة 
إل��ى   2020 ش��ب��اط   21 م��ن��ذ  اإلص���اب���ات 

إصابات.  32805
اليومي  صدرالتقرير  عينه،  اإلطار  وفي 
عن  الجامعي  الحريري  رفيق  لمستشفى 
كورونا ف��ي��روس  ح��ول  المستجدات  آخ��ر 

فيه: وجاء   ،Covid-19
داخل  أجريت  التي  الفحوصات  عدد   -
ساعة  ال�24  خالل  المستشفى  مختبرات 

820 فحصاً. المنصرمة: 
بفيروس  المصابين  المرضى  ع��دد   -
المستشفى  داخ���ل  ال��م��وج��ودي��ن  ك��ورون��ا 

.83 للمتابعة: 
إصابتها  في  المشتبه  الحاالت  ع��دد   -
ساعة   24 ال����  خ���الل  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس 

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

.15 المنصرمة: 
- مجموع حاالت شفاء مرضى من داخل 
 455 المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 

حالة.
- عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية 
تحسن  بعد  ال��ع��زل  وح���دة  إل��ى  ال��م��رّك��زة 

.0 حالتها: 
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 

.26
- حاالت وفاة: 0.

تقويم اإلجراءات في المطار
العامة  الصحة  وزي��ر  رئس  األثناء،  في 
حسن  حمد  األع��م��ال  تصريف  حكومة  في 
في  اتبعت  التي  اإلجراءات  لتقويم  اجتماعاً 
من  أكثر  باستقبال  األخيرة  الثالثة  األشهر 
300 ألف وافد إلى لبنان، في إطار اإلجراءات 
الوقائية لمواجهة فيروس »كورونا«، وضم 
فادي  المدني  للطيران  العام  المدير  اللقاء 
إدارة شركة طيران  الحسن ورئيس مجلس 
حضور  في  الحوت،  محمد  األوسط  الشرق 
ممثلين عن شركة الشرق األوسط للخدمات 

.  »MEAG»األرضية
وأبدى الحاضرون ارتياحاً لما تم إنجازه 
في هذا المجال، حيث سجلت نسبة محدودة 
فرق  دعم  إمكان  في  وبحثوا  الثغرات،  من 

المتطوعين بعدد إضافي من الموظفين.
آلية  باعتماد  البدء  البحث  تناول  كذلك، 
إصابة  احتمال  لتحديد  للفحوص  جديدة 

القريبة  الفترة  ف��ي  بالفيروس،  واف��دي��ن 
المقبلة. 

توصيات لجنة »كورونا«
وفي موازاة ذلك، أوصت لجنة »كورونا« 
ألن  يوماً   14 المدارس  إلى  العودة  بإرجاء 
الفيروس  فحوص  في  اإليجابية  النسب 
أنه  إلى  وأشارت  المئة.  في   8 إلى  ارتفعت 
أيلول   28 من  المدارس  فتح  تأجيل  »سيتم 
التوصيات  وه��ذه  األول،  تشرين   12 إل��ى 
إلزامية  وغير  الرسمية  للمدارس  ملزمة 

الخاصة«.  للمدارس 

خريطة االنتشار
متابعة  خلية  أعلنت  ذل��ك،  غضون  في 
أزم���ة »ك���ورون���ا« ف��ي ق��ض��اء زغ��رت��ا، في 
نشرتها اليومية، تسجيل 18 حالة إيجابية 
جديدة خالل ال� 24 ساعة الماضية، موزعة 
 ،3 مرياطة:   ،4 ارده:   ،8 زغرتا:  كاآلتي:  
إيعال:   ،1 سبعل:   ،1 رشعين:   ،1 مجدليا: 

.البحيري: 1.   ،1
التشّدد  »وجوب  تأكيد  الخلية  وج��ّددت 
مناشدًة  الوقائية«،  اإلج��راءات  تطبيق  في 
المنزلي  الحجر  التزام  »وجوب  المصابين 

تحت طائلة المسؤولية«.
»كورونا«  أزم��ة  متابعة  خلية  وأعلنت 
 55 »تسجيل  بيان  في  طرابلس  قضاء  في 
ساعة  ال�24  خالل  جديدة  إيجابية  حالة 
اآلت��ي:  الشكل  على  م��وزع��ة  ال��م��اض��ي��ة«، 
 ،1 القلمون:   ،6 الميناء:   ،41 طرابلس: 

البداوي: 7. 
وضع  ب�إلزامية  المواطنين  وطالبت 
الكّمامة، مذكرًة ب� »عدم الخروج من المنزل 
أو التجّول أو االختالط من دون وضع كّمامة 

تحت طائلة المسوؤلية«. 
غرفة  إدارة  في  العمليات  لجنة  وعقدت 
الشمال  محافظة  في  واألزم���ات  ال��ك��وارث 
خالله  شّددت  طرابلس،  سرايا  في  اجتماعاً 
تعليمات  المواطنين  »إلتزام  ضرورة  على 
وإلتزام  والداخلية  العامة  الصحة  وزارتي 

الحجر الصحي للمصابين والمخالطين«. 
سلبي  لشخص  الحجر  م��دة  واعتبرت 
تظهر  لم  إذا  أيام،   10 هي  مخالط  النتيجة 
وال  الحجر؛  فترة  خ��الل  أع��راض  أي  عليه 
لزوم إلعادة فحص ال�PCR   أن  مدة العزل 
أعراض  دون  من  النتيجة  إيجابي  لشخص 
ال�  فحص  إلع��ادة  ل��زوم  وال  أي��ام؛   10 هي 
إيجابي  لشخص  العزل  مدة  وأن      PCR

النتيجة مع أعراض هي 13 يوماً.  
إلى ذلك، أعلن مستشفى بشّري الحكومي 
ال�  في بيان، عن حالة إيجابية في فحوص 
 2020/9/21 PCR  التي أجريت بتاريخ 

في مستشفى بشّري.  
بلدية  في  والبيئة  الصحة  لجنة  وأعلنت 
ال��خ��راي��ب ف��ي ب��ي��ان »رص���د ث��الث ح��االت 
مؤكدًة  البلدة«،  سكان  من  جديدة  كورونا 
الصحي«،  بالحجر  المصابين  »ال��ت��زام 
م��ش��ي��رًة إل��ى »وج���ود ح���االت أخ���رى قيد 
الحاالت  عدد  أن  حيث  والتحقق،  المتابعة 

في تفشي وازدياد سريع«. 
الوقاية  سبل  »ال��ت��زام  ض��رورة  وك��ررت 

طالبًة  كافة«،  التجّمعات  أشكال  وإلغاء 
اي  عليه  تظهر  م��ن  لكل  الحجر  »ال��ت��زام 

أعراض صحية كالرشح وغيره«. 
إصابة  ثبوت  الدوير  بلدية  أعلنت  كذلك، 
بفيروس »كورونا« لشخص مقيم في البلدة 
يخضع  أنه  مؤّكدًة  العام،  األمن  عناصر  من 
البلدة  في  أحداً  يخالط  ولم  المنزلي  للحجر 
حالة  إل��ى  وأش��ارت  وضعه.  تتابع  وأنها 

شفاء في البلدة. 
بيان  في  البابلية  بلدية  أعلنت  توازياً، 
في  جديدة  »ك��ورون��ا«  حالة  رص��د  تم  أن��ه 
إصابة   18 التراكمي  العدد  ليصبح  البلدة 

مثبتة.
يخضعون  المصابين  أن  وأوض��ح��ت 
أف��راد  جميع  مع  المنزلي  للحجر  جميعاً 
من  مباشرة  ومتابعة  ب��إش��راف  عائلتهم 

اللجنة المختصة في البلدية. 
المخالطين  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  وش�����ّددت 

سلبية  فحوصاتهم  نتيجة  ج��اءت  الذين 
المنزلي  الحجر  فترة  استكمال  ب�«ضرورة 

أربعة عشر يوماً«.
»ثبوت  بيان  في  الدوير  بلدية  وأعلنت 
كورونا  بفيروس  البلدة  من  شابة  إصابة 
وه����ي م��وظ��ف��ة ف���ي ق��س��م ط�����وارئ أح��د 
حالياً  وتخضع  المنطقة،  مستشفيات 

للحجر المنزلي وتتابع البلدية وضعها«. 
بلدة  في  األزم��ة  خلية  أعلنت  ب��دوره��ا، 
   pcr�القبيات في بيان، أن »نتيجة فحص ال
إيجابية  أتت  اللبناني  الجيش  في  للرقيبة 
وال  يوماَ   16 منذ  بيروت  في  موجودة  وهي 
شقيقها  وأج��رى  لها،  مباشرين  مخالطين 
حوالى  منذ  بها  التقى  كونه  الفحص  أيضاً 
وهو  سلبية  نتيجته  أن  وتبين  األسبوع، 
ال  أنه  كما  طبيعي.  بشكل  بخدمته  ملتحق 
أهلها«. وأكدت  داعي لحجر أي شخص من 
الالزمة  بالمتابعة  »تقوم  أنها  األزمة  خلية 

وب��ك��ل اإلج�����راءات ال��م��ع��ت��ادة ف��ي ظ��روف 
بالحجر  تقوم  المصابة  بأن  علماً  مشابهة، 

الصحي خارج القبيات«. 
وطالبت بلدية كوسبا في بيان، مخالطي 
الحاالت اإليجابية ب� »ضرورة التزام الحجر 
المنزلي 14 يوماً من تاريخ المخالطة، رغم 
النتيجة  وص��دور    PCR ال�  فحص  إج��راء 
إلى دقة الوضع وحرصاً على  سلبية، نظراً 

العامة«.  السالمة 
الفردية  »المسؤولية  أن  إل��ى  وأش��ارت 
إلى  داعيًة  األس��اس«،  هو  الفردي  والوعي 

إبالغها عن كل مخالف.
أما بلدية بزيزا- الكورة فأعلنت في بيان، 
لمخالطي   pcr ال���  فحوصات  »نتائج  أن 
سلبية،  كلها  أت��ت  البلدة  ف��ي  إصابتين 
ويلتزم الجميع الحجر المنزلي لحين إعادة 
»جميع  من  طالبًة  ثانية«،  م��رة  الفحص 

األهالي التزام اإلجراءات الوقائية«.

ك��ورون��ا  اص��اب��ة  »تسجيل  أعلنت  كما 
عالقة  لها  ليس  ب��زي��زا،  خ��ان  ف��ي  ج��دي��دة 
تقوم  أنها  م��ؤك��دة  السابقة،  ب��اإلص��اب��ات 
الحجر  الذي يلتزم  المصاب  بمتابعة وضع 

المنزلي. 
وف��اة  ح��ال��ة  جبشيت  بلدية  وس��ّج��ل��ت 
إيجابية  واح��دة  وحالة  ز.ح.ف  المواطنة 
ب��ي��روت،  ف��ي  القاطنين  البلدة  أب��ن��اء  م��ن 
تأكيد   وجّددت  بالكامل.  حاالت   7 وتعافي 
وال  الس��المة  بإج��راءات  التقيد  »ض��رورة 
سيما االلتزام بالكّمامة والتباعد االجتماعي 

والتعقيم«. 
جران  بلدية  أعلنت  نفسه،  اإلط��ار  وفي 
»ك��ورون��ا«.  بفيروس  جديدة  إصابة  عن 
الذاتي  التزام الحجر  إلى  المخالطين  ودعت 
المنزلي وإجراء فحص PCR وشددت على 
التخالط  وعدم  اإلجتماعي  بالتباعد  التقيد 
ووضع الكّمامات عند الخروج من المنازل. 

اإ�صابات »كورونا« تتخطى الألف مقابل حالة وفاة واحدة

تاأجيل العام الدرا�صي ومنا�صدات وا�صعة للتقّيد باإجراءت الوقاية 

لجنة الأ�شغ�ل ن�ق�شت تحدي�ت اإع�دة ت�شغيل المرف�أ 

نجم: مواد عالية الخطورة في 143 حاوية والجي�ش و�صع يده على 49 منها

الأفران تهّدد بالإ�صراب المفتوح!الليرة التركية توا�صل الهبوط المدّوي

ترفيع مراقبين م�ش�عدين 

غازي  األعمال  تصريف  حكومة  في  المال  وزير  وّقع 
مراقبين   104 بترفيع  يتعلّق  مرسوم  مشروع  وزني 
الجمارك  إدارة  مالك  في  الرابعة  الفئة  من  مساعدين 
مجلس  مباراة  في  نجحوا  أن  سبق  المالية،  وزارة  في 
بوظيفة  وتعيينهم  الثالثة  الفئة  إلى  المدنية،  الخدمة 
مراقب في المالك المذكور. وتم إرسال مشروع المرسوم 

هذا إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مرت�شى وم�شتوردو الأعالف 

المدعومة

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف األعمال عباس 
مرتضى اجتماعاً مع مستوردي األعالف المدعومة، في 
إلى  الدعم إليصاله  الوزارة إلعادة تنظيم  اطار مساعي 

مستحقيه من مربي الماشية والدواجن.
جديدة  آلية  وضع  على  االجتماع  خالل  التوافق  وتم 
تتضمن تحديد تّجار األعالف في القرى والبلدات الذين 
المستحقين  المربين  بأسماء  المستوردين  سيزودون 
جديدة  تعريفية  بطاقات  عبر  الدعم  من  االستفادة 
تتم  أن  على  الغاية،  لهذه  الزراعة  وزارة  سُتصدرها 

إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المالية.

لت�أمين البي�ض ب�ل�شعر المدعوم

استنكرت رابطة مخاتير قضاء مرجعيون في بيان »ما 
وصلت إليه أزمة البيض في قرى القضاء وبلداته، حيث أن 
عدة«،  أيام  منذ  البيض  من  خالية  فيه  التجارية  المحالت 
وقالت »وصلتنا شكاوى من أصحاب المحالت أنها لم تعد 
بسعر  ُيسلّم  إذ  الموزعين،  من  البيض  استالم  على  قادرة 
أعلى من السعر الذي حددته الدولة 12،500 ليرة لبنانية 
محاضر  بتسجيل  تسّبب  كان  ما  وهذا  الواحدة،  للكرتونة 

في حقهم من قبل اللجان التابعة لوزارة االقتصاد«.
حيدر  أب��و  محمد  لالقتصاد  العام  »المدير  ون��اش��دت 
هذا  ومتابعة  المدعوم  بالسعر  البيض  لتأمين  التدخل 
الغذائية  والمواد  البيض  توزيع  شركات  مع  الموضوع 

األساسية المدعومة«. 

خ�شر زار تجّمع ال�شن�عيين 

في البق�ع

خض��ر  بش��ير  ال��ه��رم��ل  بعل��بك  مح���افظ  زار 
وك��ان  زحلة،  في  دور«  غ��ران  »غاردين���يا  مجموعة 
البق��اع  في  الصناعي��ين  تجّمع  رئيس  اس��تقباله  ف��ي 
وعدد  فيصل  أبو  نقوال  »غاردينيا«  مجموعة  ورئي��س 

الصناعيين. من 
وأشاد خضر ب�«المجموعة الصناعية غاردينيا التي 
تساهم في تطوير القطاعين الزراعي والصناعي، وتعّد 
المنتجات  من  كبيرة  لكميات  أساسياً  تصريف  خط 
الزراعية في البقاع، هذه المنطقة التي تحتاج إلى مزيد 

من االستثمارات الصناعية«.

ا�شتنك�ر التعّر�ض 

لم�شت�شفى دار الحكمة

»ما  لبنان  في  الخاصة  المستشفيات  نقابة  استنكرت 
على  سافر  إعتداء   من  الحكمة  دار  مستشفى  له  تعرضت 
عن  الخارجين  بعض  قبل  من  والتمريضي  الطبي  الكادر 
في  واإلنساني«  الطبي  بواجبهم  قيامهم  أثناء  القانون 

العشرين من أيول الحالي.
المختصة  والقضائية  األمنية  الجهات  مطالبة  وجّددت   
بمالحقة »كل من تسّول له نفسه االعتداء على المستشفيات 
والعاملين فيها وتقديمه للقضاء وذلك إحقاقاً للحق وصوناً 
عن  الخارجين  عبث  من  القطاع  ه��ذا  وحماية  للعدالة، 
القانون في زمن  أحوج ما تكون فيه المستشفيات للوقوف 
للصمود  والشعبية  الرسمية  الجهات  قبل  من  جانبها  إلى 
بكل  الصحي  القطاع  بها  يمّر  التي  الكبرى  التحديات  أمام 

مكّوناته وأطرافه«.

عقدت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه 
وحضور  نجم  نزيه  النائب  برئاسة  جلسة  النيابية، 
الوطني في  الدفاع  الوزراء وزيرة  نائبة رئيس مجلس 
حكومة تصريف األعمال زينة عكر وخصصت الجلسة 
بعد  بيروت  مرفأ  تشغيل  إع��ادة  تحديات  في  للبحث 

كارثة االنفجار.
جاد  القاضي  العدل  وزارة  ممثل  أيضاً  وحضر 
بيروت  مرفأ  قطاع  قائد  الجيش  قيادة  ممثال  الهاشم، 
من  العجوز  ماهر  والعقيد  نهرا  جان  الركن  العميد 
باإلنابة  العام  الجمارك  مدير  المخابرات،  مديرية 
والبحري  البري  للنقل  العام  المدير  الخوري،  ريمون 
إدارة  مجلس  رئيس  تامر،  أحمد  الدكتور  بالتكليف 
مجلس  ممثل  القيسي،  باسم  باإلنابة  بيروت  مرفأ 
محطة  مدير  حلو،  إيلي  المهندس  واإلع��م��ار  اإلنماء 
المستوعبات في المرفأ مارون أبي عاد ومدير الشؤون 

المالية في المرفأ رافي أشكاريان.
وبعد الجلسة، قال نجم »استمعنا بإسهاب إلى كل 
وأنا  الماضي،  آب   4 منذ  المرفأ  في  تجري  التي  األمور 
أتابع حقاً العمل اليومي وتوجهت إلى المرفأ مرات عدة. 
ويمكن القول إن المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 
آليات تعمل مئة في المئة وأحواض تستقبل البضائع 
 72 هناك  أن  باإلنابة  للمرفأ  العام  المدير  من  وعلمنا 
ألف كونتنر )حاوية( منها 2870 عبر ترانزيت وجرى 

دخول 90 ألف طن من البضائع«.
وأضاف »لقد ناقشنا كل األمور ودخلنا في التفاصيل 

الصغيرة والدقيقة. وعلمنا أن هناك 850 حاوية يجب 
الخطورة  عالية  مواد  تحوي   143 منها  عليها  الكشف 
بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من 
أجل إعادة نقلها أو تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش 
وقد  ويتابعه،  الموضوع  هذا  على  يده  يضع  شخصياً 
الحاويات ال  تواصلت معه منذ أسابيع عدة، لكن هذه 
أو  أدوية  هناك  أن  كما  العادية،  بالطريقة  نقلها  يمكن 

مواد زراعية ُوضعت اليد عليها«.
وتابع »العمل جار لرفع الردميات وتنظيف الحوض 
وطلبنا  المرفأ  إدارة  إلى  بأسئلة  توجهنا  وقد  الرابع. 
القيسي  ووعدنا  عنها،  أجوبة  نريد  بنداً   38 من  الئحة 
سبق  التي  األسئلة  عن  الكاملة  األجوبة  تكون  ب��أن 
كل  على  اللجنة  وأطلعت  أسابيع.  قبل  وجهتها  أن  لي 
 15 حتى  )أم��س(  اليوم  ومن  طرحتها،  التي  األسئلة 
كيف  نعرف  أن  علينا  ألن  أجوبة  لدينا  ستكون  يوماً 
10 أعوام، ولماذا  5 أو  كانت ُتدار األمور في المرفأ منذ 

حصل كل ما حصل«.
أمور  تسهل  لكونها  ونتائجه  التحقيق  »أهمية  وأكد 

الناس مع شركات التأمين«.
لبنان  مساعدة  تود  عديدة  دوالً  »هناك  أن  وكشف 
اإله��راءات،  بناء  إعادة  عبر  وسويسرا،  الكويت  بينها 
مشيراً  أكثر«،  ستساعدنا  التي  ال��دول  من  وغيرهما 
مقررات  على  أطلعنا  للمرفأ  الموقت  المدير  »أن  إلى 
وض��رورة  الجمهوري  القصر  في  عقد  ال��ذي  االجتماع 
البضائع  إخراج  لدى  البواخر  على  »سكانرز«  وجود 

منها، وهذه تابعة للمرفأ وليست للجمارك، وأيضاً من 
من  نسخة  عن  فضالً  مراجعة،  إجراء  من  التمّكن  أجل 
محتويات الحاويات بغية إجراء تدقيق، وإن شاء الله 

تكون في عهدة الجيش لمراقبتها«.
في  أعواماً  بقيت  »الحاويات  قال  سؤال  على  وورداً 
المرفأ، وال أحد عمل على نقلها منها من 2009 و 2010 
و2011 و2014 و2017 و2018. دخلت هذه البضائع 
25 حاوية لشركة واحدة. من هنا على القضاء  وهناك 
إن  العامة  للنيابة  سابقاً  وقلت  حقيقي.  تحقيق  إجراء 
هذا إخبار. وأكرر أن هذا إخبار ويجب معرفة لماذا هذا 
على  تعمل  وال  بالبضائع  تأتي  الشركة  هذه  أو  الرجل 

نقلها«.
في  الخطرة  »ال��م��واد  أن  ب��دوره،  القيسي  وأوض��ح 
تّصدر  التي  البضائع  وأن   ،9 إلى   1 من  مقّسمة  العالم 
تصّنف  لالشتعال  قابلة  ت��ك��ون  وال��ت��ي  العالم  ف��ي 
بعنوان »خطر«. وهذا ال يعني أن كل ما هو خطر يعني 
أنه سيحترق أو ينفجر. إذاً المحتويات تكون مختلفة، 
هذه   .9 إلى   1 من  معّرف  هو  صنف  أي  بحسب  وهي 
الحاويات وما قاله سعادة رئيس اللجنة أن 49 حاوية 
مصّنفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصّنفة 
من 3 إلى 4. وهذة التي وضع الجيش يده عليها وتتم 

معالجتها«.
معروفين.  غير  أصحابها  حاويات  »هناك  وأضاف 
التحقيق  في  ويتوسع  القضاء  يتابع  أن  بد  ال  هنا  من 

بدءاً من المستورد إلى المستفيد«.

واصلت العملة التركية تراجعها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة، متأّثرة 
وقت  في  الخسائر،  لكبح  الفائدة  أسعار  رفع  عن  المركزي  البنك  ُيحجم  بأن  بالتوقعات 

يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من االتحاد األوروبي تنحسر.
في  الثانية  للمرة  االقتصاد  انكماش  في  العام  هذا  كورونا  فيروس  جائحة  وتسّببت 
اقتصادي،  تعاف  خضم  في  النقدي  التحفيز  سحب  عن  المركزي  البنك  أثنى  ما  عامين، 
والسيما في ضوء ضغوط الرئيس التركي رجب طّيب أردوغان من أجل تكاليف اقتراض 

رخيصة.
والليرة من أسوأ العمالت أداًء هذا العام، بانخفاضها 22 بالمئة، نظراً لبواعث القلق 
حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد األجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر 

بكثير.
وبلغت العملة حوالى 7.7 ليرة للدوالر، لتفقد نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات، إذ 
بدأ التراجع عندما أوقدت أزمة عملة في 2018، شرارة ركود اقتصادي أنهى سنوات من 

االزدهار، تحت أردوغان.
وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خالل األشهر 
ليرات  التسع  مستوى  تجاوزت  حتى  مسبوقة،  غير  منخفضة  مستويات  إلى  األخيرة 

مقابل اليورو هذا األسبوع.
ونزلت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة األخيرة وسجلت 7.7 أمام 

الدوالر، أدنى مستوياتها على اإلطالق، في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.
وتواصل التراجع رغم اتفاق تركي يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع 
االتحاد  من  عقوبات  فرض  احتمال  أثار  والذي  المتوسط،  شرق  في  البلدين  بين  الدائر 

األوروبي على أنقرة.

إبراهيم »من عدم  لبنان علي  المخابز واألفران في  اتحاد  نائب رئيس  حّذر 
البت بموضوع محاضر الضبط التي ُنّظمت بحق األفران«، معتبراً أنها  »كانت 
بمثابة تجن وكيدية على األفران آنذاك، خصوصاً أن وزير االقتصاد والتجارة 
راوول نعمة قد أنصف أصحاب األفران وزاد سعر ربطة الخبز 900 غرام 500 

لبنانية«. ليرة 
وأعلن اتحاد نقابات المخابز واألفران في لبنان اإلضراب المفتوح في حال 
للواقع  مخالف  بشكل  تسطيرها  »تم  أنه  معتبرين  المحاضر،  هذه  كل  تلغ  لم 

في حق أصحاب األفران«.
واألفران  االقتصاد  وزارة  بين  خالفاً  كان  حصل  »ما  أن  إلى  إبراهيم  وأشار 

على صحة ما كانت تطرحه نقابات األفران منذ فترة طويلة«.
هذه  بإلغاء  بطيش  منصور  األسبق  االقتصاد  وزي��ر  وعدنا  »لقد  وق��ال   
باستدعاء  فوجئنا  أننا  إالّ  نعمة،  راوول  الحالي  الوزير  فعل  وكذلك  المحاضر 
المقبل، علماً  1 تشرين األول  األفران والمخابز إلى حضور جلسة محاكمة في 
بأن األفران تمّر حالياً بأزمات ومصاعب شتى لتأمين الرغيف، أولها غياب اليد 
االقتصاد  إبراهيم وزير  الطحين«، وناشد  الخبيرة ونوعية رديئة من  العاملة 

»العمل فوراً على معالجة هذا الموضوع وإقفال الملف لدى القضاء«.
 وأكد أن »االتحاد يقّدر ويحترم عمل القضاء النزيه، آملين منه البت إيجاباً 
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5 øWƒdG

WK��L�« sOD�K�
 ¨WO��«  bL��  ¡«—“u�«  fOz—  b�√  ˚
 W�UJ�  WOMOD�KH�«  …œU??O??I??�«  i???�—
 WIKF�L�«  WO�uONB�«  “«e��ô«   ôËU��
 ÊUOJ�«  vK�  Ê√Ë  ¨W�UIL�«  ‰«u??�Q??�
  UO�UH�ô«  W�U�  Â«d??�??�«  w�uONB�«

ÆWF�uL�«
 t�U�I��«  ‰ö???�  W??O??�??�«  Y??�??�Ë
 ‰u�  VOKO�  ÂUF�«  w�UD�d��«  qBMI�«
 ¨f�√  ¨tK�«  Â«—  WM�b�  w�  t��J�  w�
  «—u??D??�??�«Ë ŸU?????{Ë_«  «b??�??�??�??�
 …œUOI�«  t�u�  tF�  g�U�Ë  ¨WO�UO��«
  U�U���ô«  ¡«d??�≈  u��  WOMOD�KH�«

ÆsOD�K� w� W�UF�«
 W�uJ��«  Ê≈  ¡«—“u???�«  fOz—  ‰U??�Ë
 ÕU��ù  q���«  W�U�  dO�u��  …bF���
 w�U��ô«  —«u��«  bF�  ¨ U�U���ô«  bI�
 …œU�≈Ë ¨å”UL�åË å`��ò w��d� sO�
 ¡UN�≈Ë  ¨sOD�KH�  w�«dIL�b�«  Z�u�«

ÆWOM�u�« …b�u�« …œU�≈Ë ¨ÂU�I�ô«
  «b�U�L�« WOL�√ vK� WO��« œb�Ë
 ÂbI�  w??�??�«  WO�UD�d��«Ë  W??O??�Ë—Ë_«
 qOGA�Ë  Àu??�  W�U�u�Ë  ¨sOD�KH�
 —U���«  q�  w�  ¨å«Ëd??�Ë_«ò  sO��ö�«

Æw�dF�«Ë w�dO�_« w�UL�« r�b�«
 W�cOHM��«  WM�K�«  uC�  U??�œ  ˚
 sO�_«  ¨WOMOD�KH�«  d�d���«  WLEML�
 w�FA�«  ‰U??C??M??�«  W??N??�??�??�  ÂU???F???�«
 œU��ô« ‰Ëœ ¨w�ôb�� bL�√ wMOD�KH�«
 WO�«dIL�b�«  WOKLF�«  r�b�  w??�Ë—Ë_«
 ¨”bI�«  w�  W�U�  sOD�K�  W�Ëœ  w�
 w��«   U�IF�«  W??�«“≈  w�  …b�U�L�«Ë
 ¡«d�≈ ÂU�√ w�uONB�« ‰ö��ô« UNFC�

Æ U�U���ô«
 q�L�  tzUI�  ‰ö??�  w�ôb��  ‰U??�Ë
 Êu�  Êu??�  sOH�  w????�Ë—Ë_«  œU??�??�ô«
 ¨tK�«  Â«—  WM�b�  w??�  ¨·—Ëb??�??�—u??�
 ¡«d�S�  w�«dIL�b�«  —UO��«  Ê≈  ¨f??�√
 VKD�  ¨d??N??�√  6  ‰ö??�   U??�U??�??�??�ô«
 rNKÒ�L� s Ó� UM�F� ¡UM�√ —U��O� ¨ Òw�F�
 ÎUC�√  u??�Ë  ¨Ÿ«d??�??�ô«  o�œUM�  d��
 w�UO��«  ÂUEMK�  WÒO�dA�«  b�b���

ÆwMOD�KH�«
 ¡UI� s??� —œU??B??�« ÊU??O??�??�« d??�??�??�«Ë
 UO�d�  w�  å”UL�åË  å`��ò  w��d�
 Îö�b� ¨ U�U���ô« ¡«d�≈ vK� ‚UH�ôU�
 oOI��Ë  ¨ÂU??�??I??�ô«  W��UFL�  ÎU??�b??�
 Î«dL� X���√ w��« ¨WOM�u�« W��UBL�«
 WK�dL�«   U�b��  WN�«uL�  ÎU�—U��≈

ÆWK�IL�«
 …œU�S� ·—Ëb��—u� w�ôb�� ÒY�Ë
 q�uL��  XF{Ë  w��«  ◊ËdA�U�  dEM�«
 U�—U���«Ë  ¨w�bL�«  lL��L�«   ULEM�
 WKL��  ÎU??�u??{—  qJA�Ë  ¨…—Òd??�??�  dO�
 vK�  w�uONB�«  jGC�«Ë  i�d���«

Æw�Ë—Ë_« œU��ô« ‰Ëœ

ÂUA�«
 t��K� ¨f�√ VFA�« fK�� l�U� ˚
 —ËbK� v�Ë_« W�œUF�« …—Ëb�« s� v�Ë_«
 W�Uzd�  …bIFML�«  Y�U��«  wF�dA��«
 WA�UML�  WBB�L�«  ⁄U��  ÁœuL�
 fK�� fOz— —uC�� Í—«“u�« ÊUO��«
 œb�Ë ”u�d� sO�� ”bMNL�« ¡«—“u�«

Æ¡«—“u�« s�
  ôƒU��Ë   ö�«b�  vK�  ÁÒœ—  w�Ë
 fK��  fOz—  b??�√  fK�L�«  ¡U??C??�√
 œ«b�≈  vK�  XKL�  W�uJ��«  Ê√  ¡«—“u??�«
 r�Ë  WO�UH�  qJ�  w�uJ��«  ÊUO��«
 tAOF� U� q�U��� Ë√ l�«u�« s� Ãd��
 ”U�√  vK�  ÊUO��«  œ«b�≈  Òr�Ë  s�«uL�«
  U�UJ�ù«  b�—Ë  s�«d�«  l�«u�«  qOK��
 s�c�¬  …œu�uL�«  W�œUL�«Ë  W�dA��«
 w��«  W�cOHM��«  Z�«d��«  —U���ô«  sOF�
 W�uL��  v�≈  UNM�  ‚öD�ô«Ë  UN�  ÂuI�
 ÊUO��U�  Èd???�_«  Z�«d��«  s??�  Èd??�√

ÆÁbF� UL� f�R�Ë tK�� U� vK� vM�Ô�

‚«dF�«
 œU�« WOM�u�« ·ö�z« fOz— d���« ˚
 …œUO�  qOJA�  Òr�  u�  t�«  ¨f�√  ¨ÍËö�
 — ÒuD��  sK�  W�K�L�«   «uIK�  W�U�

Æf�√ tO�« XK�Ë U� v�« À«b�_«
 vK� …b??�d??G??� w??� ÍËö????� ‰U????�Ë
 „UM�  ÊuJ�  Ê«  b�  ôò  ¨d��u��  t�U��
  «uI�«  —UA��ô  W�{«Ë  WO�O�«d��«
 q�UIL�« w�FA�« bA��«  «u�Ë WOM�_«
 h���  ô  Ê«Ë  ¨ U�BI�«Ë  ÊbL�«  w�
 s??�_«  ÷d???�  WLNL�  UNMOF�   «u???�

ÆåÊu�UI�« oO�D�Ë
 W�U�  …œUO�  qOJA�  r�  u�ò  ·U{«Ë
 w�  d??�_«  «c??�  ÊUJ�  W�K�L�«   «uIK�
 À«b�ô«   —uD� UL�Ë ¨UN�U��«Ë VK�

ÆåÂuO�« tO�« XK�Ë U� v�«

Êœ—_«
 WLJ�L� ÂUF�« VzUM�« b�U�� —Òd� ˚
 w�b�  —«d??�  vK�  WI�«uL�«  W�Ëb�«  s�√
 WL�U��  lML�  W�Ëb�«  s�«  WLJ��  ÂU�
 w��« U��d�« À«b�√ w� 16  ?�«  sOLN�L�«

Æw{UL�« ÂUF�« XF�Ë
 ÎU�U�  16  nO�u�  r�  t�√  v�≈  —UA�
 œb�Ë  ”bMN�Ë  ÷dL�Ë  ÂU��  rNMO�
 q��  W�K�Ë   UF�U��«  w��d�  s??�
 w{UL�«  ÂUF�«  rNM�  Ã«d???�ù«  r��  Ê√
 WO�U�—≈  ‰UL�Q�  ÂUOI�«ò  qLA�  rN��
 ‚U��≈ v�≈  œ√ W�—U� œ«u� Â«b���«Ë

ÆqIM�« qzU�u� —«d{_«

X�uJ�«
 œ—«uL�«Ë sO�d�GL�« …—«“Ë XHA� ˚
 jD��  UN�√  ¨WO�U���U��«  W�dA��«
 W�ULF�«  s??�  n??�√  100  u��  ‰U???�—ù
 e�eF�  ·bN�  ¨X�uJ�«  v??�≈  …d�UL�«
 VK�  v??�≈  W��ô  ¨WO�UL�«  UN�ö�u��
 tL�bI�  Òr�  Ÿu{uL�«  «c�  ‰u�  wL�—

Æw��uJ�« ·dDK�

WK��L�« sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG
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 œ«u??�  bL��  Ê«d???�≈  WO�—U�  d??�“Ë  d���«
 UO�d�  ·ËU��  W��UFL�  q��_«  q��«  Ê√  n�d�
 w�  W??O??�U??�—ù«  qzUBH�«  ÊQA�  åW�uNHL�«ò
 dA�  w�  q�L��  W�—u�  l�  W�œËb��«  WIDML�«

Æ„UM� WO�«d�Ë W�—u�  «u�
 v�≈ t�—U�“ ‰ö� t�U��dB� w� n�d� ‰U�Ë
 Ã—U� ‰Ëœ w� U�œu�u� UO�d� Ê≈ ¨f�√ uJ�u�
 W�UL� vK� b�U�� ô ¨‚«dF�«Ë W�—u�� UNO{«—√

ÆWIDML�« s�Q� Òq�� q� ¨bI�F� UL� ¨UNM�√
 sOO�U�—≈ Ê≈ oA�œ X�U� ¨qB�� ‚UO� w�Ë
 ÊËdC��  å¡UCO��«  –u??�??�«ò  l�  ÊËUF��U�
  «d�U�L�«  l�  oO�M��U�  åWO�d��  W�d�H�ò
 WOzUOLOJ�«  W�K�_« Â«b���« UNO� r�� WO�d��«
ÆW�—u��« W�Ëb�« …dDO� s� W�—U��« V�œ≈ w�

 sOO�U�—ù«ò  Ê≈  W�—u��«  WO�—U��«  X�U�Ë
 r�b�Ë  ©¡UCO��«  –u��«®  W�UL�  l�  ÊËUF��U�
  «d�U�� l� oO�M��U� ÊuDD�� rNOKGA� s�
 UNO� r�� WO�d�� W�d�H� ÂUOIK� w�d��« ÂUEM�«
 w� sOO�bL�« b{ WOzUOLOJ�« W�K�_« Â«b���«
 WOzUOLOJ�«  œ«uL�«  s�e���  «u�U�  Ê√  bF�  V�œ≈

ÆåÎ«d�R� UNO�
 w�  ‰ËR��  —bB�  s�  U�U�  W�U�Ë  XKI�Ë
 d�d��  W�O�ò  Ê√  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  …—«“Ë
 U��U� å¡UCO��« –u��«ò l� oO�M��U�Ë åÂUA�«
 s� sOM� —UC�S� WO{UL�« WKOKI�« ÂU�_« ‰ö�ò
 »uM� lI� …bK� w� UL�u�e�Ë WOzUOLOJ�« œ«uL�«
 ÊuO�U�—ù«  ¡ôR??�  jD��  YO�  V??�œ≈  »d??�
 ÂUOIK� WO�d��«  «d�U�L�« …eN�√ l� oO�M��U�
 W�K�_«  Â«b���«  UNO�  r��  WO�d��  W�d�H�

ÆåsOO�bL�« b{ WOzUOLOJ�«
 Àb�� Ê√ jD�L�« s� t�√ v�≈ —bBL�« —U�√Ë
 gO��« ÂUN�« ·bN� sJL� X�Ë »d�√ w�ò p�–

ÆåUN� tzUHK�Ë Í—u��« w�dF�«
 b�Q�ò U??N??�??�«œ≈  s??� W??O??�—U??�??�«  X??�d??�√Ë
 X�œË  åWFA��«  rz«d��«  Ác�  q��   «—U�F�«
 n�u��«  v�≈  sOO�U�—ù«  ¡ôRN�  WL�«b�«  ‰Ëb�«ò
 Èu� U�U�U�{ sJ� r� w��« VO�ô_« Ác� s�

Æå¡U�d�_« sO�—u��« sOO�bL�«

 ‰Ëb�«  pK�  qÒL���  W�—u�  Ê√  —bBL�«  b�√Ë
 U��d�Ë UO�UD�d�Ë …b��L�«  U�ôu�« W�U�Ëò
 Â«b���«  WO�ËR��  UO�d�Ë  «bM�u�Ë  UO�UL�√Ë
 ÊËœ ¡U�d�_« sOO�bL�« q��Ë W�U��« œ«uL�« Ác�

Æåw�ö�√ Ÿœ«— Í√
 r�ò U??N??�√   b???�√  Áœö???� Ê≈ —b??B??L??�«  ‰U???�Ë
 Ê√  UN�  sJL�  ôË  UI�U�  W�K�_«  Ác�  Âb����

ÆåÎö�√ UNJK�L� ô UN�_ Êü« UN�b����
 rz«d��«  Ác�  q��  Ê√  vK�ò  —bBL�«  œÒb??�Ë
 —«dL��«  s�  UNOM��  s�  …—dJ�L�«  W�uAJL�«
 s�_«  bOF�  v��  »U??�—ù«  W��UJ�  w�  UN�d�

ÆåW�—u� »«d� q�U� vK� UN�FA� ÊU�_«Ë
 s� œb??� ¨f???�√ ÕU??�??� ¨V??O??�√ Î̈U??O??�«b??O??�
 …bK�   dD�√  WO�Ë—U�  nz«c�  ¡«d�  sOO�bL�«
 ¨…UL�  »d??�  ‰UL�  »UG�«  qN�  w�  s�—u�
 Íc�«  ”UL��«  j�  s�  d�ü«  ·dD�«  U�—bB�
 ¨ås�b�«  ”«d�ò  rOEM�  u�K��  tOK�  dDO��

Æå…b�UI�«ò rOEM�� ÎU�bzUI� j��dL�«
 w�Ë—UB�« nBI�« Ê√ ¨…UL� w� —bB� œU�√Ë
 œb� W�U�≈ s� dH�√ ¨…bK��«  t�  X{ÒdF� Íc�«
 w� …dO�� W�œU� —«d{√ v�≈ W�U{≈ ¨sOO�bL�« s�

Æw�U�_«  UJK�L�

 WOF�b� Ê√ w�«bO� —bB� `{Ë√ ¨t��U� s�
 ¨‚ö??�ù«  —œUB�  vK�   Òœ—  Í—u��«  gO��«
 ”«d�ò  w�K��   U�d��Ë  l�«u�  ÎW�bN���
 q�Ë œ«d�_« d�ËœË WO�U�d��« —ËU�� vK� ås�b�«
  UFÒL��Ë  ‚öD�«  e�«d�  d��F�  w��«Ë  ¨j�«Ë
 ‚ö�ù   UBML�  UNOK�  bL�F�Ë  sO�K�LK�

ÆWOMJ��« o�UML�« ·bN��«Ë a�—«uB�«
 vK�  ås??�b??�«  ”«d????�ò  rOEM�  dDO��Ë
 Í–U�L�«  »UG�«  qN�  s�  WF�«Ë   U�U��
 Êu�K�L�«  U??N??M??�u??�??�??�  w??�??�«  o??�U??M??L??K??�
 W�—«œù«  œËb��«  vK�  åÊuOMOB�«ò  ÊU���d��«

ÆWO�–ö�«Ë V�œ≈ w�E�U�� sO�
 w�ULA�« …UL� n�— w� »UG�« WIDM� bNA�Ë
  U�uL�L�«  q��  s�  Î «b�b�  Î«bOFB�  w�dG�«
 l� s�«e��U� ¨WIDML�« pK�� …dA�ML�« W�K�L�«
 sO� uJ�u�Ë …dI�√ w� bIF� WO�U���  U�UL��«
 iH� XO��� Y��� w�d��«Ë w�Ëd�« sO��U��«
  U�UH�ô«  V�uL�  V??�œ≈  WIDM�  w�  bOFB��«

ÆsO�dD�« sO� WI�U��«
 sOK�UI�  s??�  ås??�b??�«  ”«d????�ò  Êu??J??�??�Ë
 rNLOEM�  ¡UA�≈  2016  ÂU�  «uMK�√  s�œbA��
 å…b�UI�«ò rO�e� rNzôË vK� sOE�U�� ¨’U��«

ÆÍd�«uE�« sL�√ ÊU���UG�√ w�
 tOK�  VKG�  È—u�  fK��  rOEM��«  œuI�Ë
 ÊU���UG�√ w� «uK�U� sL� ÊuÒO�œ—_« ÊuK�UIL�«
 u??�√®  rNMO�  ¨“U??�u??I??�«Ë  WM�u��«Ë  ‚«d??F??�«Ë
 W��b�  u??�√Ë  ¨å”U??�u??�ò  w???�œ—_«  VO�OK�
 ‰bF�« nO�Ë ¨wJL�« sL�d�« b�� u�√Ë ¨w�œ—_«

Æ©Íb�dF�« w�U�Ë
 ÂU�  W�UN�  ¨ås??�b??�«  ”«d??�ò  rOEM�  ÂU??�Ë
 åbO�u��«  —UB�√ò  s�  sOK�UI�  Z�b�  ¨2018
 »uM�Ë  …U??L??�  ‰U??L??�  t�dDO�  o�UM�  w??�
  UO�M�  s�  rNM�  s�—b�MLK�  s??�√Ë  ¨V??�œ≈
 o�UM�  WOI�d�√  ‰U??L??�Ë  W??O??�d??�Ë  WO�OK�
 sOOA�«œ  Z�œ  r�  ULO�  ¨rN�  W�U�  ÊUDO��«
 s� ÊË—b��� sL� åbO�u��« —UB�√ò s� s�d�¬
 UNOK� dDO�� w��«  UN���« vK� ¨vD�u�« UO�¬
 W�UL�åË  åw�U���d��«  w??�ö??�ù«  »e??�??�«ò
 n�—Ë  w�dG�«  »uM��«  V�œ≈  n�—  w�  åÊU��_«
 œËb�K�  sOL�U�L�«  ¨w�dA�«  ‰ULA�«  WO�–ö�«

ÆWO�d��«
 Ê√  W�—u�  Âö??�≈  qzU�Ë   d??�–  ¨p??�–  v??�≈
 —uB�«  …bK�  w�   d�H�«  W��H�  W�—U�  W�«—œ
 Ÿu�Ë  ÊËœ  s�  w�ULA�«  —Ëe??�«  d??�œ  n??�—  w�

Æ U�U�≈
  d�H�«  W�«—b�«  Ê≈  WOK��  —œUB�  X�U�Ë
 vK�   dB��«  —«d??{_«  Ê≈Ë  ¨ŸuJ�«  WIDM�  w�
 Íd�b�  W�u�  s??�  qO�UH�  ÊËœ  ¨ U??�œU??L??�«

ÆdO�H��«
 …dDO�  X��  lI�  w��«  WIDML�«  bNA�Ë
 s�  W�U�  ©b��®  WO�«d�uL�b�«  W�—u�   «u�
 b�Ë ¨WN�UA� Àœ«u� —dJ�� –≈ ¨wM�_«  öH�ô«
 œ«d�√ b�√ ÂuO�« o�U� X�Ë w� Êu�uN�� ‰U��«
 oK�√  U�bM�  ¨åg�U�_«ò  wK�«b�«  s�_«  Èu�
 w�  tOK�  —UM�«  W�—U�  W�«—œ  ÊöI���  ÊU�K��
 U� V�� ¨w�dA�« —Ëe�« d�œ n�d� ÊU��– …bK�

ÆWOK�� Âö�≈ qzU�Ë  d�–
 4  Ê√  f�√  ‰Ë√   d�–  åU�U�ò  W�U�Ë  X�U�Ë
 wH�— w� «uK�� åb��ò œ«d�√ b�√ rNMO� sO�K��

ÆWJ���«Ë —Ëe�« d�œ
 s� sOM�«ò Ê√ WOK�√ —œUB� s� W�U�u�« XKI�Ë
 WH�U� …u�� —U�H�« W�O�� ö�� ©b��® w�K��
 vK� W�dJ�� …—UO� X�bN��« Êu�uN�� UN�—“
 q�� sO� w� ¨—Ëe�« d�œ n�d� dLF�« qI� o�d�
 W�«—œ ÊöI��� sOB�� ’U�d� d�¬ `K��

Æåt�«– n�d�U� Z�«u��« …bK� w� W�—U�

 60 t�b� ¨‚«dFK� Î «b�b� ¡UH�≈ U�dO�√ X�M�
 w�  Ê«d�≈  vK�  W{ËdHL�«   U�uIF�«  s�  Î̈U�u�
 —«dL��ô«  œ«bG��  `O�O�  UL�  ¨W�UD�«  ‰U��
 W�—uNL��«  s�  ¡U�dNJ�«Ë  “UG�«  œ«dO��«  w�

ÆWO�ö�ù«
 t�U�UO��« YK� ¨Ê«d�≈ s� ‚«dF�« œ—u���Ë 
 V��� p�–Ë ¨¡U�dNJ�«Ë “UG�« s� WO�öN��ô«
 dO�  tKF��  w��«  W�œUI�L�«  WO����«  t�OM�
 sO�Q��  w�U�  w�«–  ¡UH��«  oOI��  vK�  —œU�
 ÊuOK�  40  r�œb�  m�U��«  t�UJ�   U�UO��«

ÆWL��
 cM�  ‚«dFK�   «¡UH�ù«  `M�  U�dO�√   √b??�Ë
 ¨2018  ÂU� W�UN� Ê«d�≈ vK�  U�uIF�« ÷d�

Æs�d�¬ s�œÒ—u� vK� d�F� UL��—
 WF�—√ …bL� Î «b�bL� ‚«dF�« sDM�«Ë X�M�Ë
 ÁU��  WO�  s��  …—œU��  ¨—U�√Øu�U�  w�  dN�√
 ¨W�uJ�  Áu��  qJ�  Íc??�«  wL�UJ�«  vHDB�

Æåw� ·≈ √ò t�KI� U� V���
 l�d��  v???�≈  w??L??�U??J??�«  W??�u??J??�  X??F??�Ë
 wL�UJ�«  l�ËË  ¨w�dO�_«  “UG�«  ¡«d�   UIH�
 ¨»¬ØfD��√  w�  sDM�«Ë  v??�≈  t�K�—  w�
 WO�dO�_«   U�dA�«  s�  b�bF�«  l�   UO�UH�«
 UL�  ¨‚«dF�«  ¡U��√  lOL�  w�  W�UD�«  d�uD��
 åÊu��≈åË å“uO� dJO�åË åÊËdHO�ò p�– w�

Æåp�d�J�≈ ‰«dM�åË
 w�  Z�M�  d��√  w�U�  u�Ë  ¨‚«dF�«  bL�F�Ë
 90 s� d��√ q�uL�� ÂU��«  «—œU� vK� ¨p�Ë√
 —UON�«  sJ�  ¨WO�uJ��«  t�O�«eO�  s�  W�L�«  w�
 n�uL�« dOD� qJA� ÷u� ÂUF�« «c� —UF�_«

ÆW�uJ�K� w�UL�«

 ¨w�«d�ù«  jHM�«  d�“Ë  ‰U�  ¨o�U�  X�Ë  w�
 ‚«dF�«  w�  ¡U�dNJ�«  ŸUD�  Ê≈  ¨WMG�“  s�O�
 Íb�L�«  ¨w??�«d??�ù«  “U??G??�«   «œ«b??�S??�  jAM�

Æ‚«dFK� ÎU�œUB��«
 bA��«  W�O�  XMK�«  ¨d???�¬  bOF�  vK�
 ÂUF�« bzUI�« d�«ËQ� W�e�K� UN�« ¨f�√ ¨w�FA�«
 —U�« ULO� ¨WO�UO�  U�«d� W�Q� WOMF� dO�Ë
 tL�«« Âb����  UN� s� ‰ËR�� dO� t�« v�«

Æw�u�U� dO� ÍdJ�� ◊UAM� ÂUOIK�
 v�Ë_« WE�K�« cM�ò ¨ÊUO� w� W�ON�« X�U�Ë
 W�—U�L�Ë  w??�u??�«  r�bA�  UN�  f??�√  w��«
 wK�  bO��«  W�UL��  W�u�_«  WOF�dL�«  s�
 sOK�  ô  ÂeF�  œËc�  u�Ë  tK�  Â«œ  w�U��O��«
 «c�  »«d��  ÎU�U�d�  WBO�—  U�UM�d�√  ¡U??�œË
 V�UM�  ôË  ÎU{d�  m���  r�  d�UD�«  s�u�«
 s�  sOO�öE�«Ë  ÂöE�«  œd�Ë  tK�«  U{—  Èu�

Æå¡UO��_«Ë —uM�« ÷—√
 Èb�  wE�  w�FA�«  bA��«ò  Ê«  ·U??{√Ë
 rN�—UA�  ·ö��«  vK�  UM�F�  ¡UM�√  lOL�
  UO�C�K�  qO���Ë  Â«d��U�  rN�UOF�d�Ë
 eF�«  o�d�  w�  UN�bI�  ‰«“  U??�Ë  UN�b�  w��«
 ÎUI�U�  U�b�√  UL�  UM�«ò  v�«  Î «dOA�  ¨åœUN��«Ë
 W�e�K� WOL�— WO�«d� W�dJ�� …u� bA��« Ê«
 ÂUF�«  bzUI�«  s�  —bB�  w��«  d???�«Ë_«  W�UJ�
  U�UO��« o�Ë UNKL� ”—UL�Ë W�K�L�«  «uIK�
 WOM�_«  U��RL�« vK� Íd�� w��« sO�«uI�«Ë

ÆåW�U� WO�«dF�«
 WO�UO�  U�«d� ÍQ� ÎUOMF� fO�ò t�√ b�√Ë
 fO� t�√ UL� ¨bK��« w� Íd�� WOK�«œ À«b�√ Ë√
 ÷«d�_  tL�«  Âb����   UN�  s�  ÎôËR��

 W�u�A�  UOKLF� ÂUOI�«Ë jOI���«Ë t�uA��«
 `�UB� ·bN��� w�u�U� dO� ÍdJ�� ◊UA�Ë
 X�«u�  l�  r��M�  ô  WOM�Ë  WO�b�  Ë√  WO�M�√
 WOL�—  n�«u�  d��Ë  Î «—«d??�  sK�√  b�Ë  W�Ëb�«

ÆåUNM� WK�UJ�« t�¡«d�
 WOK�«œ  ·«d????�√   ôËU???�???�ò  Ê«  l??�U??�Ë
 jK��   ôËU??�??�  w??�  p�c�  t?? Ò�“  WO�—U�Ë
 ·dAL�« Á—Ëœ s� ÂUF�« Í√d�« qOKC�Ë ‚«—Ëô«

Æå÷dF�«Ë ÷—_« kH� w� w��—U��«Ë
 V�U�  ¨—bB�«  Èb�I�  ¨s�b�«  q??�—  ÊU??�Ë
 n�u�  w�FA�«  bA��«  qzUB�  ¨¡U??F??�—_«

Æ ôUO��ô«Ë nBI�«
 vK� t� …b�b� …b�dG� —bB�« Èb�I� dA�Ë
 UN�ö� s� V�U� ¨åd��u�ò w� wL�d�« t�U��
 s�  WOK�«b�«  ‚«dF�«  ÊËR�  w�  q�b��«  ÂbF�

Æ·«d�_« lOL�
 UN�√  «uLK�«ò  ∫t�b�dG�  w�  —bB�«  ‰U??�Ë
 U�  Ê√  w�FA�«  bA��«  w�  ÊËb�U�L�«  …u�_«
 Ê«uMF�« «cN� WOL�ML�« qzUBH�« iF� t� ÂuI�
 ¨t��ËœË  t�F�Ë  ‚«dFK�  ·UF{≈  tO�  dO�J�«
 WO�—U��«  ÈuI�«  W�uI�  wMF�  rN�UF{≈Ë

ÆåU�dO�√ dA�« …dO�� UN�√— vK�Ë
 w�FA�«  b??A??�??�«  v???�≈  t??�??�U??�—  ÎU??N?? Ò�u??�
 ·dB��«  «u�ËU�ò  ∫—bB�«  l�U�Ë  Æw�«dF�«
 r��Q� ¨t�F�Ë ‚«dF�U� ÎU�� WJM��«Ë WLJ��U�

ÆåVFA�« ÂU�√Ë tK�« ÂU�√ Êu�ËR��
 WLJ��U�  Í—b??B??�«  —UO��«  rO�“  ÈœU???�Ë
 Ÿ«dB�  W�U�  Áœö??�  qF�  Âb??�Ë  ¨ÍËd??�??�«Ë
 ‰öI��ô  „d�AL�«  wF��U�  ÎU�œUM�  ¨s�d�ü«
 s� fHM�U� ÍQM�« s�b�U�L�« Î «b�UM� ¨‚«dF�«

ÆrN��—U�Ë rN�FL�� ÎUEH� W�c��L�« W�UO��«
 bA��« W�O� fOz— —d� ¨qB�� ‚UO� w�Ë
 b�U� ¡UH�≈ ¨÷UOH�« `�U� ¨‚«dF�« w� w�FA�«
 ËbI�« b�ËË ¨18?�« ¡«uK�« d�¬ ÂUN� s� Ídz«e��«

ÆbA��« w� 30?�« ¡«uK�« d�¬ ÂUN� s�
 dC�  qOL�  s�b�UF�«  s�“  ÷UOH�«  nK�Ë

 Íd�UO�«  ÍbN�  s���  bL�√Ë  ¨ËbI�«  s�  Îôb�
ÆÍdz«e��« s� Îôb�

 U??�«d??�ò b??zU??� V??zU??� u???� Íd???z«e???�???�«Ë
 bA��«  w??�  18  ¡«u??K??�«  d???�¬Ë  ¨åw??�U??�d??�??�«
 bA��« w� 30 ¡«uK�« f�R� ËbI�«Ë  ¨w�FA�«

Æåp�A�« ¡«u�ò r�U� ·ËdFL�«

QhõdG ôjO ∞jQ »a áîîØe áLGQO QÉéØfGh .. qOôJ á qjQƒ°ùdG á q«©aóªdGh IÉªM ∞jQ »a ø««fóªdG »NhQÉ°U ∞°ü≤H ±ó¡à°ùj zIóYÉ≤dG{ º«¶æJ

..OhóëdG ≈∏Y áq«bGôYh á qjQƒ°S äGƒb ô°ûæH πãªàJ É«côJ ±hÉîe áédÉ©e :∞jôX

 záq«FÉ«ª«c áq«Mô°ùe{ `d ô«°†ëàdÉH zAÉ°†«ÑdG PƒîdG{h ÖdOEG »«HÉgQEG º¡àJ ≥°ûeOh

 Éª¡«Ñ°üæe øe áÄ«¡dG »a ø«jOÉ«b »Ø© ojh ,ΩÉ©dG óFÉ≤dG ôeGhCÉH Ωõà∏eh á q«ÑæLC’G ídÉ°üªdG ±Gó¡à°SG øe zCGôÑàj{ q»Ñ©°ûdG ó°ûëdG

q»fGôjE’G RÉ¨dG OGô«à°S’ kGójóL kAÉØYEG ¥Gô©dG íæªJ Écô«eCG

 õjõ©àd á q«bGôY ` á q«fGôjEG äÉãMÉÑe

øjó∏ÑdG ø«H q…OhóëdG ¿hÉ©àdG

 sO�  ÍœËb��«  ÊËUF��«  e�eF��  WOzUM�   U��U��  ¨w�«d�ù«Ë  w�«dF�«  ÊU��U��«  Èd�√
Æs�bK��«

 ¨©»d�® ÁUA�U�d� WE�U�� w� w�«d�ù« œËb��« ”d�  «u� bzU� ÊQ� ¨åU�—≈ò W�U�Ë  œU�√
 bL�� ÍœUN�« b�� ¡«uK�« ¨W��U��« WO�«dF�« W�œËb��« WIDML�« bzU� ¨vI��« ¨wN�≈ vO�� bOIF�«
 s�_«Ë ÊËUF��« e�eF� q�� ÊU��U��« ÷dF��« YO� ¨ÍœËb��« ÍËd�� d�F� w� ¨W�u���

Æs�bK��« sO� W�d�AL�« W�œËb��« o�UML�« q�«œ
 œËb��« ”d�  «u� sO� WLzUI�« …eÒOLL�«  U�öF�« Ê√ b�√ wN�≈ bOIF�« Ê√ W�U�u�«  d�–Ë

Æs�bK��« sO� W�œu�« d�«Ë_« s� b�e� aO�d� w� rN�� w�«dF�«Ë w�«d�ù«
 w�«dF�« V�U��« l�  U��U�L�« s� ·bN�« Ê√ ¨ÁUA�U�d� w� œËb��« ”d�  «u� bzU� b�√Ë
 d�� W�d�AL�« œËb��« ÊuB� œuN��« ‰c�Ë ÍœËb��« j�dA�« vK� wM�_« Èu��L�« l�— u�

ÆwzUM��« ÊËUF��«
 ¨WO�u�J�«  U�ËdAL�«Ë  «bFL�«Ë lK��« V�dN�  UOKL� W��UJ� v�≈ wN�≈ bOIF�« —U�√Ë
 œËb��« ”d�  «u� sO� åbO��«ò ÊËUF��« WOL�√ v�≈ ÎU��ô ¨ÍœËb��« qK���«  UOKL� lM�Ë
 œuN��«  s�  b�e�  v�≈  ÎUO�«œ  ¨W��U��«  W�œËb��«  WIDML�«  l�  ÁUA�U�d�  WE�U��  w�  w�«d�ù«

 ÆsO��U��« sO� W�d�AL�« œËb��« q�«œ s�_« e�eF��
 ô ¨b���L�« U�Ë—u� ¡U�Ë wAH�� Î «dE�ò t�≈ ¨w�«dF�« wM�_« bzUI�« ‰U� ¨d�¬ bOF� vK�Ë

ÆåÂUF�« «cN� sOF�—_« —«Ë“ ‰U�I��« lOD���

 dB�Ë WO�œ—_« WJKLL�« WO�—U� ¡«—“Ë bI�
 ‰ULJ��ô ÊUÒL� w� ÎU�UL��« UO�UL�√Ë U��d�Ë
 WOKL�ò  r�œ  q��  ‰u�  r�—ËUA�Ë  rNIO�M�
 oOI��  ·bN�  j??�Ë_«  ‚dA�«  w�  Âö��«

Æårz«b�«Ë q�UA�«Ë ‰œUF�« Âö��«
 œU��ö�  ’U��«  q�LL�«  ŸUL��ô«  dC�Ë
 ¡«—“u??�«   —b??�√Ë  ¨ÆÂö��«  WOKLF�  w??�Ë—Ë_«
 tO�  «Ëb Ò�√  ÎU�d�A�  ÎU�UO�  ŸUL��ô«  ÂU��  w�
 W�bN��L�«  œuN��«  lOL�  r�b�ò  Â«e??�??�ô«
 w�K�  q??�U??�Ë  r???z«œË  ‰œU??�  Âö??�  oOI���
 vK�  ¨W??�U??�  ·«d??�ú??�  W�ËdAL�«  ‚uI��«

 …b��L�« r�_«  «—«d�Ë w�Ëb�« Êu�UI�« ”U�√
 UL�  ¨UNOK�  oH�L�«   UÒOF�dL�«Ë  WKB�«   «–

ÆåWO�dF�« Âö��« …—œU�� UNO�
 ≠  wMOD�KH�«  Ÿ«dB�«  Òq�  Ê√  ÊUO��«  b Ò�√Ë
 oOI��� œuN��« lOL� r�œ Â«e��« w�uONB�«
 ‚uI��«  w�K�  q??�U??�Ë  r???z«œË  ‰œU??�  Âö??�
 Ÿ«dB�«  Òq??�Ë  ¨W??�U??�  ·«d??�ú??�  W�ËdAL�«
 bO���  sLC�  UL�  w�uONB�«  ≠  wMOD�KH�«
 4  œËb�  bM�  WKI��L�«  WOMOD�KH�«  W�Ëb�«

Æ1967 Ê«d�e�
 vK� ‚UH�ô« p�c� ÊUÒL� ŸUL��« ÊUO� b Ò�√Ë

 …—œUB�Ë  UN�F�u�Ë   UM�u��L�«  ¡UM�  Ê√
 ¨w�Ëb�« Êu�UIK� ‚d� WOMOD�KH�«  UJK�LL�«
 fK��  —«d�  oO�D�  v�≈  Ÿ«dB�«  w�d�  ÎUO�«œ

ÆÁœuM� lOL�� 2334 r�— s�_«
 q�  …—œUGL�  åqOz«d�≈ò  —«dI�«  V�UD�Ë
 v�� Êôu��« w� WK��L�« W�—u��« w{«—_«
 Î «cOHM� ¨1967 uO�u� ØÊ«d�e� s� l�«d�« j�
 WOFL��«  d���«Ë Æw�Ëb�« s�_« fK�� —«dI�
 14  w� —œUB�« åqOz«d�≈ò —«d� UN�u� W�UF�«
 XD��  Íc�«  ¨1981  d�L��œØ‰Ë_«  Êu�U�
 Êôu��«  w�  UNMO�«u�  X{d�Ë  UNLJ�  t�

ÆÎUO�ôË Îö�U� ¨q��L�«
 r{  —«d??�  n??�Ë  »u??�u??�  ÊUO��«  V??�U??�Ë
 Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨rz«œ  ÌqJA�  WOMOD�K�  Ì÷«—√
  U{ËUH�  w�  œuL��«  ¡UN�ù  w�  W�u�Ë_«
 q�_«  …œU??�≈Ë  WO�UO�  ‚U�¬  œU��≈Ë  Âö��«

Æ…œU�  U{ËUH� d��
 ÒÍ—u�L�«  —Ëb�«  vK�  bO�Q��«  ÊUO��«  œÒb�Ë
 w�UL�«  r??�b??�«  —«d??L??�??�«Ë  «Ëd???�Ë_«  W�U�u�

ÆUN� w�UO��«Ë
 XMK�√  WO�œ—_«  WO�—U��«  …—«“Ë  X�U�Ë
 rC�  ÊUÒL�  WL�UF�«  w�  ŸUL��«  bI�  s�
 U��d�Ë  d??B??�Ë  Êœ—_«  W??O??�—U??�  ¡«—“Ë
 Y���  w???�Ë—Ë_«  œU??�??�ô«  q�L�Ë  UO�UL�√Ë
 åqOz«d�≈ò  sO�  Âö??�??�«  WOKL�  r??�œ  q��

ÆsOOMOD�KH�«Ë
 q�I��«  ¨w??�U??�??�«  tK�«b��  pKL�«  ÊU???�Ë
 U��d�Ë  ÍdJ�  `�U�  dB�  WO�—U�  Íd�“Ë
 œU��ö� ’U��« q�LL�«Ë ¨ÊU�—œu� n�≈ ÊU�
 j�Ë_«  ‚dA�«  w�  Âö��«  WOKLF�  w�Ë—Ë_«

Æ‰U��dO� U�«“u�
 WK�«u�  WÒOL�√  ¨¡UIK�«  ‰ö�  ¨pKL�«  b�√Ë
 ÂUL��ô«   «–  U�UCI�«  nK���  ¡«“≈  oO�M��«

 Âö��« oOI�� w�U�� UN�√— vK�Ë „d�AL�«
 œuN��« nO�J� …—Ëd{Ë ¨j�Ë_« ‚dA�« w�
 w��«   U�“ú�  WO�UO�  ‰uK�  v�≈  q�u�K�

ÆWIDML�«  U�bNA�
 n�u�  vK�  bO�Q��«  w�U��«  tK�«  b��  œÒb�Ë
 ¨WOMOD�KH�«  WOCI�«  ÁU��  X�U��«  Êœ—_«
 wMOD�KH�«  Ÿ«d???B???�«  ¡U???N???�≈  …—Ëd?????{Ë
 UL�  ¨sO��Ëb�«  q�  ”U??�√  vK�  w�uONB�«
 ¨WKI��L�«  WOMOD�KH�«  W�Ëb�«  ÂUO�  sLC�
 ◊uD�  vK�  ¨…UO�K�  WK�UI�«Ë  …œUO��«   «–
 UN�L�U�Ë  1967  ÂU�  Ê«d�e�  s�  l�«d�«

 v�≈  Âö??�Ë  s�Q�  gOF�  ¨WO�dA�«  ”bI�«
 v�≈  t��ö�  ÎU��ô  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  V�U�

Æ’uB��« «cN� w�Ë—Ë_« —Ëb�« WOL�√
 U��d�Ë dB� WO�—U� Íd�“Ë …—U�“ w�Q�Ë
 WOKLF�  w??�Ë—Ë_«  œU��ö�  ’U��«  q�LL�«Ë
 WJKLL�«  v??�≈  ¨j???�Ë_«  ‚d??A??�«  w??�  Âö??�??�«
 ULO�  —ËUA��«Ë  oO�M��«  WK�«u�  —U??�≈  w�
 s�  qLF�«Ë  ¨WOMOD�KH�«  WOCI�U�  oÒKF��
 sOOMOD�KH�« sO�  U{ËUHL�« ·UM���« q�√

ÆŸ«dB�« ¡UN�ù ¨WM�UNB�«Ë

á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG √ÉéJ âHÉãdG ∞bƒªdG ≈∏Y ,»HhQhC’G OÉëJ’G πãªeh É°ùfôah ô°üe á«LQÉN …ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ócDƒj »fOQC’G ∂∏ªdG

kÓWÉH ¿’ƒédG qº°V QGôb ôÑà©jh »dhódG ¿ƒfÉ≤∏d ¥ôN äÉµ∏àªªdG IQOÉ°üeh äÉæWƒà°ùªdG AÉæH :z¿ÉªY ´ÉªàLG{

 zπ«FGô°SEG{ ácQÉ°ûe ≈∏Y ßØëàJ á q«HôY ∫hO

á qjQòdG ábÉ£∏d á q«dhódG ádÉcƒdG ôªJDƒe »a

 W�—UA� vK� UNEH�� s� W�—c�« W�UDK� WO�Ëb�« W�U�u�« w� WO�d� W�Ëœ 14 œu�Ë X�d�√
 w� ÎUO�U� bIFML�« WO�Ëb�« W�U�uK� 64 ?�« ÂUF�« ÍuM��« dL�RL�« ‰UL�√ w� w�uONB�« ÊUOJ�«

Æw{UL�« sOM�ô« cM� UMOO� w� …b��L�« r�_« dI�
 w�Q� kH���« «c� Ê√ dL�RLK� W�UF�« W�U�_« vK� UN��“Ë …d�c� w� WO�dF�« ‰Ëb�«  d�–Ë
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تقرير �إخبارّي

بينغ ير�سم م�سارًا عالميًا لمواجهة التحديات
و�سط �أزمة »كوفيد ـ 19«

رسم الرئيس الصينّي شي جين بينغ مساراً للعالم لمواجهة أزمة )كوفيد 19-(، 
ومواجهة المزيد من التحديات في المستقبل، في كلمته التي ألقاها خالل المناقشة 

العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة لألمم المتحدة .
الممتد  العالمية  المنظمة  تاريخ  في  مرة  ألول  افتراضياً  العامة  المناقشة  وعقدت 

فيروس كورونا الجديد )كوفيد19-(. مرض  بسبب  عاماً،   75
العالم  اجتاح  )كوفيد19-(  الجديد  كورونا  فيروس  مرض  أن  إلى  إشــارة  وفي 
الشعوب والحياة في  أن تضع  الدول  »يتعين على  إنه  بينغ  قال  انتشاره،  ويواصل 

المقام األول وتعزز التضامن«.
ذات  مترابطة  عالمية  قرية  في  نعيش  بأننا  يذكرنا   -19 »كوفيد  أن  بينغ  وأكــد 

مشتركة«. مصلحة 
مصير  مجتمع  رؤيــة  نتبنى  أن  يجب  أننا  في  السبب  هو  »هــذا  أن  بينغ  وأوضــح 
إلى »رؤية بعضها  العالم  البعض«، داعياً دول  مشترك يرتبط فيه الجميع ببعضهم 
المربح  التعاون  لتحقيق  والسعي  نفسها،  الكبيرة  األســرة  في  كأعضاء  البعض 
فخ  في  الوقوع  وعــدم  األيديولوجية  الخالفات  فــوق  واالرتــقــاء  األطـــراف،  لجميع 

صراع الحضارات«.
التنمية  لــطــريــق  بــلــد  ألي  المستقل  االخــتــيــار  نــحــتــرم  أن  »يــجــب  أنــه  بينغ  وأكـــد 

ونموذجها«.
وأوضح بينغ أنه »ال يمكن ألي دولة أن تستفيد من صعوبات اآلخرين أو تحافظ 

على االستقرار من خالل استغالل مشاكل اآلخرين«.
وأضاف بينغ أنه »يجب رفض أي محاولة لتسييس المرض أو وصم بلد ما به«، 
وتلبيها،  النامية  الــدول  باحتياجات  اهتماماً  تبدي  أن  الــدول  على  »يتعين  إنه  قائالً 

وخاصة الدول األفريقية«.
للدراسات  الصين  لمعهد  التنفيذي  الرئيس  نائب  تسه،  تسونغ  روان  أكد  فيما 
أقوى  هما  والتعاون  التضامن  أن  أخــرى  مرة  تظهر  شي  »تصريحات  أن  الدولية، 

سالح في مواجهة )كوفيد19-(«.
وأكد بينغ في بيانه أن »العولمة االقتصادية حقيقة ال جدال فيها واتجاه تاريخي 

عام«.
وأشار بينغ إلى أن »العالم لن يعود أبداً الى العزلة وال أحد يستطيع قطع العالقات 

بين الدول«.
من  الناس  على  بالفائدة  تعود  التي  والمتوازنة  الكاملة  »التنمية  على  بينغ  وحّث 

جميع البلدان والقطاعات والخلفيات بطريقة عادلة«.
ببناء  ملتزمة  والبقاء  والشاملة،  المفتوحة  التنمية  »متابعة  إلى  البلدان  دعا  كما 
منظمة  تمثل  الذي  األطراف،  متعدد  التجاري  النظام  ودعم  مفتوح،  عالمي  اقتصاد 

التجارة العالمية فيه حجر الزاوية«.
وقال الرئيس الصيني »يتعين أن نقول ال لألحادية والحمائية، وأن نعمل لضمان 

التشغيل المستقر والسلس لسالسل الصناعة والتوريد العالمية«.
ثورة  إطــالق  البشرية  على  يجب  بأنه  العالم  يذّكر  »المرض  أن  إلــى  بينغ  ولفت 

خضراء والتحرك بشكل أسرع لخلق طريق خضراء نحو التنمية والحياة«.
والمفتوحة  والخضراء  والمنسقة  المبتكرة  التنمية  »متابعة  إلــى  الــدول  ودعــا 
التاريخيّة التي تتيحها الجولة الجديدة من الثورة العلمية  للجميع، واغتنام الفرص 
في  العالمي  لالقتصاد  أخضر  انتعاش  وتحقيق  الصناعي،  والتحول  والتكنولوجية 

حقبة ما بعد مرض )كوفيد19-(«.
تبني  خــالل  من  وطنياً  الُمحّددة  مساهماتها  من  ستزيد  »الصين  أن  بينغ  وأكــد 
انبعاثات  ذروة  بلوغ  إلى  تهدف  »الصين  أن  مضيفاً  قوة«،  أكثر  وتدابير  سياسات 

ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060«.
»التزام  إن  الصينية،  الخارجية  الشؤون  جامعة  في  األستاذ  في،  قاو  قال  فيما 
الصين بتعزيز اقتصاد عالمي مفتوح يمثل االتجاه التاريخي للعولمة واالتجاه العام 

للتنمية العالمية ، ما يوضح كثيراً إحساس الصين بالمسؤولية كدولة كبرى«.
وبما أّن )كوفيد19-( ليس فقط اختباراً كبيراً لقدرة الحوكمة في البلدان، ولكنه 

أيضاً اختبار لنظام الحوكمة العالميّة.
النظام  نحمي  وأن  للتعددية  أوفــيــاء  نبقى  أن  »يجب  الــصــدد،  هــذا  في  بينغ  قــال 

الدولي، واألمم المتحدة في القلب منه«.
المكثف  التشاور  مبادئ  على  تقوم  أن  يجب  العالميّة  »الحوكمة  أن  بينغ  وأكــد 
والتعاون المشترك والمنافع المشتركة، لضمان تمتع جميع الدول بحقوق وفرص 

متساوية واتباع القواعد نفسها«.
الديناميكيات السياسية  العالميّة يجب أن يتكيف مع  وأوضح أن »نظام الحوكمة 
االتجاه  ويتبنى  العالمية  التحديات  يواجه  وأن  الناشئة،  العالمية  واالقتصادية 

األساسي القائم على السالم والتنمية والتعاون المربح لجميع األطراف«.
بطبيعتها،  وصحية  إيجابية  تكون  أن  يجب  الــدول  بين  »المنافسة  أن  إلى  ولفت 
من  المزيد  »توفير  إلى  الكبرى  الدول  ودعا  األخالقية«.  المعايير  تنتهك  أال  ويجب 
بتطلعات  والــوفــاء  عليها  الواجبة  المسؤوليات  وتحمل  العالمية،  العامة  المنافع 

الشعوب«.
أي دولة«،  أو حرب ساخنة مع  باردة  نية لخوض حرب  لدينا  »ليست  بينغ  وأكد 
من  اآلخرين  مع  النزاعات  وحل  الخالفات  تضييق  ستواصل  »الصين  أن  مضيفاً 

خالل الحوار والتفاوض«.
البلدان  بعض  تصرفات  فإن  بينغ،  الرئيس  رؤية  مقابل  »في  أنه  روان  أكد  فيما 

التي تسعى إلى إثارة الصراعات تتعارض مع اتجاه التاريخ«.
الصين  تعمل  البشرية،  تواجه  التي  المشاكل  من  الهروب  من  بدالً  أنه  وأوضــح 
بـ«خطة  وتسهم  واألفضل،  المتوازنة  العولمة  من  جديد  نمط  تعزيز  على  بنشاط 

صينية« لتحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة.

جواد  محمد  االيراني  الخارجية  وزي��ر  أكد 
ال��ذي  بالشخص  تهتم  ال  ب��اده  أن  ظ��ري��ف، 
سيتسلم مفاتيح البيت األبيض، بقدر ما تهتم 

بالسياسة األميركية.
ورداً على سؤال عمن تفضل إيران أن يكون 
حاكماً للبيت األبيض، قال ظريف في حوار مع 
»نحن  أمس:  موسكو  في  »سبوتنيك«  وكالة 
نحن  األبيض،  البيت  في  يكون  بمن  نهتّم  ال 
نهتم بالسياسة األميركية. طالما أن السياسة 
من  واالنسحاب  اإلك��راه  على  تقوم  األميركية 

االتفاقيات الدولية«.
االتفاق  إل��ى  واشنطن  »ع��ودة  أن  وأض��اف 
أن  يجب  التي  األول��ى  الخطوة  هي  ال��ن��ووي 
على  »يتعين  أنه  مؤكداً  األميركيون«،  يتخذها 
الواليات المتحدة التعويض عن األضرار التي 

ألحقتها بالشعب اإليراني«.
المتحدة  »ال��والي��ات  أن  إلى  ظريف  وأش��ار 
وإيران  روسيا  ضد  اقتصادية  حرباً  تخوض 
وأنها  بل  ممكنة،  ضغط  قدرة  بأكبر  والصين 
ضد  حتى  خطيرة  اقتصادية  خططاً  تنفذ 

أصدقائها وحلفائها«.
المتحدة  الواليات  مع  العاقات  سياق  وفي 
أيضاً، عّبر ظريف عن »استعداد طهران لتبادل 
اإليرانية  الجنسية  يحملون  الذين  األس��رى 
لدى  المحتجزين  ال��م��زدوج��ة  واألم��ي��رك��ي��ة 
محتجزين  إيرانيين  سجناء  مقابل  طهران، 
لدى األميركيين أو حلفائهم«، مضيفاً أنه »بعد 
إيران  لدى  يعد  لم  السابقة  التبادل  صفقات 
محتجزون يحملون الجنسية األميركية فقط«.

»ستواصل  باده  أن  اإليراني  الوزير  وذكر 
تعاونها مع تركيا على أساس ثاثي للمساعدة 

في تخفيف الحصار عن قطر«.
ثنائية  »عاقة  ب��اده  لدى  أن  ظريف  وأك��د 
هذه  وسنواصل  القطريين  مع  للغاية  جيدة 

العاقة بجدية«.
أكد  روسيا،  مع  بالعاقات  يتعلق  ما  وفي 
محادثات  أجرتا  وموسكو  »طهران  أن  ظريف 
العسكري،  التعاون  مجال  في  للغاية  جيدة 

وهذه المحادثات ستستمر«.
وأّيد ظريف اقتراح الرئيس الروسي فاديمير 
خضراء  »ممرات  إقامة  بشأن  بوتين  بوتين 
والعقوبات«  التجارية  الحروب  من  خالية 
ووصفه  والغذاء،  الدواء  من  األساسية  للمواد 

بأنه مهم جداً في ظل الوضع الدولي الراهن.
أكد  السعودية،  مع  العاقات  صعيد  وعلى 
لم  »السعودية  أن  اإليراني،  الخارجية  وزير 
رفضته  للسام  عرض  أي  وقت  أي  في  تقدم 
اإليراني  الرئيس  »اقتراح  إلى  مشيراً  إي��ران«، 
مبادرة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في 
في  ترحيب  أي  تلق  لم  التي  للسام،  هرمز 

السعودية«.
وقال ظريف: »اقترح رئيسنا العام الماضي 
»مبادرة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في 
هرمز للسام«، وتنفيذاً القتراحه قام بمراسلة 
على  جواباً  أرس��ل  وال��ذي  السعودي،  الملك 
وحتى  الكويت،  أمير  إل��ى  روح��ان��ي  اق��ت��راح 
أن  موضحاً  تلك«،  رسالته  على  أجبنا  نحن 
»السعودية تريد من األميركيين أن يقاتلوا من 

ليسوا في صفها حتى آخر جندي أميركي«.
وت��اب��ع ف��ي م��ا ي��خ��ص ال��ي��م��ن وات��ه��ام��ات 
بصواريخ  للمملكة  إيران  باستهداف  الرياض 
تقتل  السعودية  الحكومة  أن  الواضح  »م��ن 

منذ  سنوات   5 من  أكثر  منذ  اليمني  الشعب 
وجرائم  حرب  جرائم  وارتكبت   ،2015 نيسان 
لجميع  وفقاً  وذلك  اليمن،  في  اإلنسانية  ضد 
الدول  جميع  تتحمل  كما  الدولية.  المنظمات 
التي تتعاون معها، وخاصة الواليات المتحدة 
أسلحة  تبيع  التي  األوروب��ي��ة  ال��دول  وبعض 
مخاطر  العدائية،  األعمال  تشاركها  أو  للمملكة 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  جرائم  في  المشاركة 

حرب في اليمن«، حسب تعبيره. 
عبد  بن  سلمان  السعودي  العاهل  وك��ان 
له  كلمة  خال  إيران  اتهم  قد  سعود  آل  العزيز 
عبر  المملكة  باستهداف  الخميس،  أمس  أول 

صواريخ بالستية وطائرات دون طيار.
من جانبها رّدت الخارجية اإليرانية في بيان 
لها أمس، على تصريحات الملك السعودي ضد 
فكر  وملجأ  مقر  هي  »السعودية  بأن  طهران، 
أن  مؤكدة  والتكفيرية«،  اإلرهابية  الجماعات 
أية  إيران لن يحقق  المملكة ألميركا ضد  »دعم 

نتيجة للسعودية«.
إيران بدعم جماعة »أنصار  الرياض  وتتهم 
مناطق  على  سيطروا  الذين  )الحوثيين(  الله« 

واسعة من اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
»هرمز  مبادرة  عن  اإليراني  الرئيس  وأعلن 
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماع  خال  للسام« 
األميركية  المحاوالت  خلفية  على  المتحدة، 
بالقرب  المائي  األم��ن  يضمن  تحالف  إلنشاء 
االرتقاء  المبادرة  هدف  أن  موضًحا  باده،  من 
الشعوب  لكل  وال��رخ��اء  وال��ت��ق��دم  ب��ال��س��ام 
المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس عاقات 
إمدادات  ل�تأمين  جماعي  عمل  وإطاق  ودية، 

الطاقة وحرية الماحة.

أكد وزير الخارجية الروسي في تصريحات 
ترفضان  وطهران  »موسكو  أن  أمس،  بها  أدلى 
لفرض  األميركية  المحاوالت  قاطعاً  رفضاً 
غير  ألجل  إيران  إلى  الساح  توريد  على  حظر 

مسّمى«.
عقده  صحافي  مؤتمر  في  الف��روف  وأش��ار 
عقب لقائه نظيره اإليراني محمد جواد ظريف، 
إلى أن »موسكو وإيران تنويان تطوير التعاون 

التجاري رغم العقوبات األميركية«.
بالتفصيل  ناقشنا  »بالطبع  الفروف:  وقال 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  حول  الوضع 
بالبرنامج  المتعلّق  الوضع  تسوية  بشأن 
موسكو  أن  على  وش��ّددن��ا  اإلي��ران��ي،  النووي 
ب��أس��ره،  ال��دول��ي  المجتمع  مثل  وط��ه��ران، 
ترفضان رفضاً قاطًعا مزاعم الواليات المتحدة 
توريد  على  مسّمى  غير  ألج��ل  حظر  بفرض 

األسلحة إلى إيران«.
األميركّية  »المحاوالت  أن  الف��روف  واعتبر 
إلعادة عقوبات مجلس األمن الدولي ضد إيران 

ليست لها آفاق«.
أكد في تصريحات سابقة  وكان الفروف قد 
الدولي  األمن  لمجلس  اجتماع  خال  أمس  له 
واألمن  السام  على  )الحفاظ  موضوع  حول 
العالمية في حقبة ما بعد  الحوكمة  الدوليين: 
كوفيد19-(، أنه »في بلدان عدة، تنامت الرغبة 
المسؤولين  أولئك  عن  الخارج  في  البحث  في 
من  محاوالت  وهناك  الداخلية.  المشاكل  عن 

لتعزيز  الحالي  الوضع  الستخدام  الدول  قبل 
الحسابات  لتسوية  األفق  الضيقة  المصالح 
مع الحكومات غير المرغوب فيها أو المنافسين 

الجيوسياسيين«.
وأضاف الفروف: »على الرغم من كل شيء، 
أحادية  عقوبات  تطبيق  ممارسة  تتواصل 
مصداقية  وتقويض  مشروعة  غير  الجانب 
معتبراً  ال��دول��ي«،  األم��ن  مجلس  وصاحيات 
الدول في  الترابط بين جميع  أن »الوباء أظهر 

ظروف وجميع مجاالت الحياة العامة«.
في  الفروف،  سيرغي  الخارجية  وزير  وأمل 
محمد  اإليراني  نظيره  مع  اجتماعه  يساعد  أن 
إضافية  خطوات  صياغة  في  ظريف،  ج��واد 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  على  للحفاظ 

الخاصة ببرنامج إيران النووي.
بنشاط  نعمل  »نحن  الروسي:  الوزير  وقال 
مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة 
الشاملة، الذين ما زالوا ملتزمين بهذه الوثيقة 
في  اليوم  اجتماعنا  يساعد  أن  وآم��ل  الهامة. 

تطوير خطوات إضافية في هذا االتجاه«.
واضح  فهم  »وج��ود  على  الف��روف،  وش��ّدد 
مشترك لدى موسكو وطهران، للعمل المشترك 
كيفية  بشأن  وكذلك  الدولية،  الساحة  على 

المضي قدماً في التعاون الثنائي«.
وقال الفروف: »لألسف الشديد، فإن الوضع 
يتأزم.  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  حول 
ألفكار  الترويج  األميركيون  زماؤنا  ويحاول 

غير مقبولة وأحادية الجانب، وغير مشروعة، 
ال تحظى بدعم في مجلس األمن الدولي«.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: »بالطبع، 
األعمال  جدول  على  أخرى  قضايا  في  سننظر 
للتسوية  خاصاً  اهتماماً  وسنولي  الدولي. 
والقرارات  المبادرات  نظر  وجهة  من  السورية 

من  أستانا.  عملية  إطار  في  اتخاذها  يتم  التي 
اآلراء حول  أن نتبادل  لنا،  بالنسبة  المهم جداً 
للغاية  المقلقة  االتجاهات  مواجهة  كيفية 
الخارجية،  السياسة  جبهة  على  الناشئة 
األسس  لتقويض  نشطة  محاوالت  نرى  عندما 

الرئيسية للقانون الدولي«.

الفاتح  الدكتور  السياسي  الخبير  رأى 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة  »األزم����ة  أن  م��ح��ج��وب، 
الطريق  تكون  قد  حالياً  ال��س��ودان  يعانيها 
»إسرائيل«  م��ع  رسمية  ع��اق��ات  أول  لبناء 
رئيس  أن  خاصة  إماراتية  أميركية  برعاية 
الفتاح  عبد  ال��س��ودان  في  السيادة  مجلس 

البرهان يقود تلك المفاوضات«.
إصرار  مسألة  حول  أمس،  محجوب،  وقال 
واشنطن على اتخاذ السودان خطوة التطبيع 
السياسية  »الحاضنة  إن:  أب��ي��ب،  ت��ل  م��ع 
خليط  م��ن  ت��ت��ك��ّون  االن��ت��ق��ال��ي��ة،  للحكومة 
واشتراكية  تقليدية  سياسية  أح���زاب  م��ن 
يغلب  نقابية،  وجماعات  العرب  والقوميين 
الحاضنة  »وه��ذه  مضيفاً  اليسار«،  عليها 
معقول  إغراء  وجود  عدم  حالة  في  السياسية 
»إس��رائ��ي��ل«  م��ع  التطبيع  على  ت��واف��ق  ل��ن 
ألسباب  وليست  داخلية  سياسية  لحسابات 

مبدئية«.
وأشار محجوب إلى أن »الوضع االقتصادي 
الصعب التي تعانيه الباد هو ما جعل رئيس 

يقود  البرهان  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس 
حل  مقابل  التطبيع  حول  التفاوض  مسارات 
فيها  تغرق  التي  الخانقة  االقتصادية  االزمة 
الوثيقة  أن  بما  ولكن  االنتقالية،  الحكومة 
الدستورية تقلل من الدور السياسي التنفيذي 
للبرهان، فهو متفهم بأن التطبيع يتطلب قراراً 
مشتركاً من مجلسي السيادة ومجلس الوزراء 
المؤقت  التشريعي  المجلس  باعتبارهما 

االنتقالية«. للسلطة 
دولة  زار  قد  السيادة  مجلس  رئيس  وكان 
اإلم����ارات ي��وم األح���د ال��م��اض��ي وم��ع��ه وفد 
مباحثات  إلجراء  العدل  وزير  بقيادة  وزاري 
إقليمية  قضايا  حول  اإلماراتية  الحكومة  مع 
اسم  حذف  حول  أميركي  وفد  ومع  مشتركة 

السودان من قائمة اإلرهاب الدولية.
ووضع الخبير السوداني فرضية حيال أن 
البرهان قد حصل على اتفاقية لتمويل السودان 
مقابل  االقتصادية  األزمة  من  إخراجه  بغرض 
التطبيع وكانت االتفاقية جيدة، وقال إنه »في 
األغلب هو تمرير االتفاقية في اجتماع مجلس 

السيادة ومجلس الوزراء«. ويعتقد محجوب، 
اإلرهاب  قائمة  من  السودان  اسم  »شطب  أن 
مع  بالتطبيع  له  عاقة  ال  رسميا  األميركية 
على  يساعد  التطبيع  عملياً  لكن  »إسرائيل«، 
التي  العقبات  وإزال���ة  اإلج���راء  ه��ذا  تسريع 
تحول دون تمرير قانون حصانة السودان من 

القضائية«. الماحقات 
ويلفت الخبير السوداني حول أن »الجانب 
المدنيين  من  أكثر  الحريص  هو  العسكري 
قائاً  إسرائيل«،  مع  التطبيع  خطوات  حول 
األحزاب  لدى  مبدئي  بموقف  يتعلق  »األمر  إن 
لكن  العربية  القومية  تمثل  التي  السياسية 
غالب الحاضنة السياسية للحكومة االنتقالية 
إن  التطبيع  يرفض  ال  ومدنيين  عسكريين  من 

ترتبت عليه مكاسب حقيقية للسودان«.
البرهان يريد تحصين نفسه من  أن  وحول 
العنف  أح��داث  حول  قانونية  ماحقات  أية 
بواسطة  دارف��ور  إقليم  في  سابقاً  جرت  التي 
محجوب  يقول  أميركا،  مع  العاقات  توطيد 
يرد  لم  السيادة  مجلس  رئيس  »البرهان  إن 

اسمه في أي من قوائم لجان التحقيق األممية 
هو  وبالتالي  دارفور،  أحداث  في  الوطنية  او 
تجعله  قانونية  ضغوط  ألّي  معرضاً  ليس 
البرهان  لكن  التطبيع،  نحو  بخطوات  يقوم 
من  السودان  إخ��راج  في  نجح  ان  انه  يعرف 
فسيكون  الخانقة  االقتصادية  األزم��ة  حالة 
وهو  المعاً  سياسياً  مستقباً  لنفسه  بنى  قد 
للبرهان  واضحة  تطلعات  مع  يتفق  قد  أمر 
لتجاوز الدور التشريفي الذي حاولت الوثيقة 
مجلس  دور  ف��ي��ه  تحصر  ان  ال��دس��ت��وري��ة 

السيادة«.
أمس،  أول  السيادة  مجلس  بيان  وحسب 
برئاسة  السوداني  »الوفد  أن  خالها  من  أكد 
السيادة،  مجلس  رئيس  البرهان  الفتاح  عبد 
بدولة  األميركي  الوفد  مع  مفاوضات  أجرى 
من  ال��س��ودان  اس��م  إزال���ة  تناولت  اإلم���ارات 
أميركا  تفرضها  التي  والقيود  اإلرهاب  قائمة 
المشاركة  السودانيين مثل حرمانهم من  على 
دارف��ور  سام  وقانون  )اللوتري(  قرعة  في 

وغيرها«.

ظريف: ل نهتم بمن يجل�ض في البيت الأبي�ض بل بال�سيا�سة الأميركّية 

وال�سعودّية لم تقّدم في اأي وقت اأية اقتراحات لل�سالم معنا

مو�سكو وطهران ترف�سان المحاولت الأميركّية

لفر�ض حظر على توريد ال�سالح اإلى اإيران... 

خبير يعتبر اأزمة ال�سودان القت�سادّية و�سيلة �سغط اأميركية لتحقيق التطبيع 

»العمل الوطني الليبي«: حوار �سالح وخليفة 
يتيح الذهاب اإلى جنيف بروؤية وا�سحة

مصر  إلى  تنظر  »ليبيا  إن  الترجمان،  خالد  ليبيا،  في  الوطني«  »العمل  مجموعة  رئيس  قال 
باعتبارها شريكاً أساسياً في محاربة الجماعات المسلحة«.

من  عقده  تم  ما  خلفية  على  يأتي  القاهرة  في  وحفتر  صالح  اجتماع  فإن  »وبالتالي  وتابع 
اجتماعات من قبل مجموعة البنيان المرصوص«.

وأضاف الترجمان أن »االجتماع يأتي قبيل مؤتمر جنيف المرتقب والذي ال يعّول عليه الليبيون 
كثيراً«.

وأشار إلى أن »وجود السيد عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر معاً قد يزيل بعض الخافات 
الطرفين سينتج  المشكات بين  القاهرة، حيث إن حل  الذي نجحت فيه  األمر  الطرفين، وهو  بين 
عنه الذهاب إلى جنيف برؤية واضحة تحت أسس قوية وإيجاد آلية لتفكيك الميليشيات وجمع 

الساح، ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية«.
برئيس  الرئاسي  المجلس  إعادة  »مسألة  أن  بليبيا،  الوطني  العمل  مجموعة  رئيس  وأَوضح 

ونائبين أمر ال طائل منه«.

قي�ض �سعّيد: تداعيات اأزمة كورونا 
�ستزيد ال�سراعات والأزمات في العالم

كورونا  وباء  »أزمة  أن  من  أمس،  سعّيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  حذر 
ستعصف باقتصادات الدول وستدفع المايين نحو الفقر والبطالة«.

ستزيد  كورونا  أزمة  »تداعيات  بأن  قوله  سعّيد  عن  »الغد«  قناة  ونقلت 
الصراعات واألزمات في العالم«.

بعد  خاصة  للقلق،  مثيراً  بات  تونس  في  الوبائي  الوضع  أن  إلى  ُيشار 
شعبية  مطالب  وسط  كورونا،  بفيروس  والوفيات  اإلصابات  عدد  ارتفاع 

بإعادة فرض الحجر الصحي الشامل وإغاق الحدود.
من  عدد  أطلق  كورونا،  بفيروس  للعدوى  السريع  التزايد  ضوء  على 
بإعادة  فيها  يطالبون  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حملة  المواطنين 
مؤقت  بشكل  ولو  الحدود  وغلق  الشامل  الصحي  الحجر  اج��راءات  فرض 

لفسح المجال أمام إعادة السيطرة على حلقات العدوى.
 كما طالب ناشطون وزارة الصحة ب�«كشف الوضع الحقيقي للمستشفيات 
العمومية«، بعد تداول فيديوهات على شبكات التواصل االجتماعي لمصابين 

فارقوا الحياة أمام المستشفيات بسبب غياب أجهزة اإلنعاش.
التونسيين مبادرة إلعادة  األطباء  أيضاً عدد من  بالتزامن مع ذلك، يقود 
الليلي من  فرض الحجر الصحي الكامل لمدة ثاثة أسابيع وحظر التجوال 
جميع  إيقاف  مع  صباحاً،  السابعة  الساعة  حتى  مساء  العاشرة  الساعة 
التحاليل  إجراء  وفرض  الضرورية،  غير  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة 

المخبرية على الراغبين في القدوم إلى تونس.

االستنكار  من  حالة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أثار 
خسر  ح��ال  في  للسلطة  سلمي  بنقل  التعّهد  رفضه  بعد 

االنتخابات الرئاسّية المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.
أنه  إلى  ذكرت ذلك وكالة »فرانس برس«، أمس، مشيرة 
عند سؤال ترامب في مؤتمر صحافي، أول أمس، حول »ما إذا 
كان يتعهد بااللتزام بنقل سلمي للسلطة حين يتغير الرئيس 
عند خسارته في االنتخابات الرئاسية«، كان رده: »يجب أن 

نرى ما سيحصل«.
ترامب«،  دونالد  األميركي  الرئيس  رد  »هكذا  وأضافت: 
المعسكر  ل��دى  كبيراً  استنكاراً  ترامب  رد  »أث��ار  مضيفة: 

الديمقراطي وحتى بين صفوف أعضاء حزبه الجمهوري«.
وعلّق المرشح الديمقراطي جو بايدن بالقول: »في أي بلد 
نعيش؟«، بينما قال السيناتور الجمهوري ميت رومني إنه 

»أمر ال يعقل وغير مقبول«.
دونالد  األميركي  الرئيس  بين  الكامّية  الحرب  وتشتد 
الديموقراطي  المرشح  بايدن،  جو  البارز  ومنافسه  ترامب 
للرئاسة األميركية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب 

االنتخابات.
ويرى بايدن أن »هذه فترة صعبة في تاريخ أميركا، وأن 

ليست  لانقسام  والمثيرة  الغاضبة  ترامب  دونالد  سياسة 
توّحد  أن  يمكن  التي  القيادة  إلى  تحتاج  الباد  وأن  حا، 

األميركيين، وتجمعهم«.
متعهداً  الظام«،  موسم  إلنهاء  الوقت  »ح��ان  ويضيف: 
ب�«تنفيذ استراتيجية وطنية الحتواء تفشي فيروس كورونا 

المستجّد، في الواليات المتحدة«.
ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه »في حالة بقاء الرئيس 
كورونا  ووفيات  إصابات  فإّن  منصبه،  في  ترامب  دونالد 
الشركات  وستغلق  مرتفعاً،  سيظل  المتحدة  الواليات  في 

الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائات العاملة«.
4 سنوات تمثل فترة  إن »ما فعله في  بينما يقول ترامب 
فعله  ما  يفوق  األميركية،  المتحدة  للواليات  األولى  رئاسته 

جو بايدن، نائب الرئيس األسبق، في 40 عاماً«.
ويضيف: »كان بايدن جزءاً من كل قرار فاشل على مدى 
والحروب  السيئة،  التجارية  االتفاقات  ذلك  في  بما  عقود، 
توليه  خ��ال  أظهر  بايدن  وأن  إنهاءها،  نستطع  لم  التي 
المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائباً 
للرئيس السابق، أنه يفتقر تماماً إلى ملكة القيادة وأنه كان 

ضعيفاً«.

ترامب يرف�ض النقل ال�سلمّي لل�سلطة اإذا خ�سر النتخابات.. 
وبايدن يت�ساءل: في اأي بلد نعي�ض؟
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تغني  أسبوع  كل  في  كما  األصدقاء  مشاركات  الجمعة  حديث  في 
ثقافياً وتفوح بالجمال شعراً وأدباً ورياضيات في الكالم تدور حول 

الصمود والمعارك والغير وقالت له عن زهر الليمون والياسمين أما 
مختصر مفيد فجولة في المقاربة الفرنسية لقضايا المنطقة.

�صباحات
9-24 }

صباحكم قدسّي وأهل الصباح القدسي يستشعرون النشاط مبكراً وتضّخ الحيوية والتفاؤل 
بكونهم  اكتافهم  على  ومسؤوليات  أثقاالً  ويحملون  لهما  مثيل  ال  ويقيناً  ثقة  شرايينهم  في 
أصحاب قضية. فالوقت عندهم له قيمة والتفاصيل لها قيمة والكلمة الطيبة لها قيمة، وألن 
القضية بحجم القدس فهم ال يستفزون أحداً وال يصدرون أحكاماً متسّرعة على احد ويجادلون 
بالتي هي أحسن ويتعّمقون في كل مستجّد ويقرأون في كل كتاب وهاجسهم بحث عن حقيقة 
ال يأّولونها لهواهم ألنهم واثقون بأن طريق الحق والحقيقة واحد - فهم األصدق واألجرأ واألكثر 
تواضعاً وتفانياً - لذلك يتخذون أصدقاء ناصحين وأخوة ال يبيعون وال يشترون - صباح 

مقدسّي مشرق هو صباحكم.
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 - الشهداء  دماء  من  مقدٌس  زيٌت  نوَرها  أضاء  وقد  شمسها  تنطفئ  ال  التي  القدس  صباح 
ومقاومة تثبت أن الصمود والثبات فلسفة الحق وأن الصبر وصفة للنصر - يتراجعون وتتقدم 
المقاومة تلك سنة الصراع - تنقسم ساحاتهم وتتوّحد الساحات المواجهة - يعيشون مأزق 
يعّدون   - المقاومة  محور  أمام  والهوامش  الخيارات  وتتسع  الضيقة  والهوامش  الخيارات 
األيام ومدى الزمن مفتوح أمام المقاومين فبين َمن استحقاقاته انتخابات ومن كان استحقاقه 
نصر محتوم فرق كبير - هكذا في سورية وفي لبنان وفي فلسطين والعراق واليمن - وكما 
في الجغرافيا في التاريخ - ستتغّير لغة الكثيرين منهم ويتعقلون بقوة الضعف والمصلحة 
الهزائم في  الذليلة ألن االضعف يدفع فواتير  الى الخيارات  ويذهب األشد ضعفاً واستلحاقاً 
والخسارة  َمن يخرج سالماً  األقوياء على  المقاومة تسابق  الحرب على  فريقه - في جماعة 

محتمة وفي محور المقاومة تسابق على التضحية وترصيد لألرباح نحو فلسطين. 
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التي  البشر وأرواحهم هي  التفاؤل واألمل بأن عزائم  صباحكم مقدسّي تشرق شمسه من 
تقاتل وأن األسلحة واألموال واألجساد هي خزائن اإلرادات واالرواح ورهائنها في آن واحد - 
هكذا انتصرت المقاومة في 2006 في لبنان - وهكذا صمدت غزة - وهذا هو المغزى الرئيسي 
على  وجالوا  صالوا  مهما  الغرب  مشاريع  كل  تنجح  لن  ولذلك   - ونصرها  سورية  لصمود 
جراحاتنا، ولكننا نحن كمقاومة وشعوب لسنا بال عيوب ونقاط ضعف - ولهذا يحكمنا توازن 
قاتل - غرب يشيخ وال يرحل ووطنية صاعدة ال ُتنجز نصرها الكامل - طائفية مريضة وفساد 
شائع ال يرتحالن ومدنية المواطنة ال تتفّوق - ألننا مسكونون في الالوعي بثقافة التسوية 
واالنتظار ورهائن لثقافة الطائفية والسلطة - ينهزم مشروع وال يسقط وينتصر شعب ال يزال 
بال مشروع - الشعوب تصنع مشروعها في مسار حروبها وليس بوصفة مسبقة غّب الطلب - 
هذا هو األمل - تكفي نظرة الى الوراء القريب والبعيد لنعرف أين كنا وأين نحن اليوم ونقول إن 

الغد حكماً سيكون أفضل الن ال مستقبل ال تحسم وجهته وصورته فلسطين وساعتها قادمة.
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صباحكم سيبقى مقدسياً مشرقياً ما دامت البوصلة التي تصنع األحداث وجهتها فلسطين 
تكثفت  مهما  األصل  الى  تعود  االصطفافات   - السقوط  سريعة  التزوير  محاوالت  دامت  وما 
محاوالت التمويه - حلف ملتزم بفلسطين مقابل حلف يحمي كيان االحتالل - ودول المصالح 
تبحث عن دورها هنا وهناك في ظل توازن الرعب القائم وتراجع قدرة واشنطن على ضبط 
صفوف حلفائها التقليديين فيتصارعون لحجز مقاعد في المشهد القادم. وهي تلجأ لتعويض 
الخسائر عبر دفع عمالئها الصغار نحو األدوار القذرة - ليس التطبيع إال نسخة من هذا المسار 
- وليس التنافس التركي الفرنسي اال نسخة موازية منه - وفي قلب حلف فلسطين كانت وال 
تزال سورية، فمنها وإليها يتجهون ويبدلون ثوب الحرب بمساٍع ملتبسة للتقرب والتموضع 
والبحث عن المصالح - ولن تقوم الصالة قبل أن ينطلق اآلذان من انتفاضة فلسطين القادمة 

وتنتظم من حوله الصفوف - والصبح قريب... يرونه بعيداً ونراه قريباً.
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صباح القدس للمقاومين الثابتين بأقدام ال تتزحزح عند خطوط حمراء رسمتها دماء الشهداء 
وأوصاف  المداورة  وسر  والمؤامرة  المناورة  يعرفون  وحدهم   - ترنو  القدس  الى  بوصلتها 
المغامرة كما يعرفون باطن كفهم وال يهابون مالقاة حتفهم - طريقهم واضح ومسارهم مرسوم 
القتال  هو  تفوقهم  وميدان  سجال  الحرب   - مرسوم  الى  يحتاجون  وال  نصائح  تنقصهم  ال 
- لكنهم ليسوا أغبياء وال بسطاء عندما تدور دوائر السياسة ولو تمسكنوا، فاحذروهم متى 
تمكنوا، فقد قرأوا التاريخ جيداً وتعلموا الدروس الفاصلة - يعرفون قوانين الصراع وفنون 
وعلوم التفاوض ومراقبة التراكض وادارة التعارض لكنهم يعلمون أن أميركا تحتضر - وان 
كيان االحتالل مستمر بقوة الطفو على السطح في معادلة ارخميدس، وملح الطفو عربي من 
مياه الخليج، ويدركون ان التطبيع الى زوال سريع، وأن فلسطين صاحبة الكلمة الحاسمة 
وأيام االنتفاضة والمقاومة ال محال قادمة - الى موعد في النزال الجديد حيث ال يفل الحديد اال 

الحديد، بال اوهام وال تعداد ارقام.
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صباح القدس لكم واالختبارات تذهب الى اقصى مداها - فالتطبيع الذي سيوّسع أرض 
الصراع بدالً من اكذوبة إخراجه لمن لم يكونوا جزءاً منه، سيجعل بتداعياته من ارضهم جزءاً 
عضوياً من هذا الصراع بعد زمن الخروج الطويل - والمبادرة الفرنسية ستكشف مع اختبار 
 - الضرورة  لتسوية  باباً  أم  التصعيد  من  لمزيد  فخاً  كانت  اذا  ما  الشراكة  بشروط  التمسك 
وتبقى العين على فلسطين والكلمة الفصل لفلسطين حيث الصراع األصلي وحيث االنتفاضة 
زمن  في  والسيف  الدم  معادلة  لصالح  الدخانية  القنابل  على  الستار  ستسدالن  والمقاومة 

انتصار الدم على السيف.

قالت له
انواع والوان لكن قليلها يحمل عطر ومن العطور اصناف واجناس  الزهور  قالت له: من 

لكن اجملها عطر الزهور فأي عطر ألي زهرة ترغب ان تهديني وتريد ان اهديك 
قال لها: لك زهر الياسمين ولي زهر الليمون 

قالت: اختيار جميل لكن ما الحكمة فيه؟
قال لها: لنبدأ بالياسمين فهو لك التزام مّني بهوية ما بيننا وانتمائه لبالد الشام، فكيف 
وهو األحب الى قلبي اما لماذا فألن جدتي كانت تضع زهر الياسمين عقداً وتصنع منه أقراطاً 
ألذنيها وتخبئ بعض زهوره في صدرها وتمسك كمشة منه في كفيها وتضعه على طاولة 

أمامها وتوزع منه صحوناً في أرجاء الدار عدا فوحه من الحديقة على كل جار.
قالت: وماذا أبقيت لزهر الليمون؟ 

قال: ألن جدي ما تعطر بغيره. ففيه ذاكرتي طفالً وفيه جذور قريتنا المطلة على بساتين 
وسحر  العين  متعة  بين  الجمع  رمز  وفيه  االسمنت  غابات  تغزوها  أن  قبل  وليمونها  صور 
العطر ورمزية اإلنتاج والخير والغالل والليمون يمأل بين العمال السالل ولعلني كلما شممت 
عطره أشعر على لساني بحموضة مسكرة تشبه ليموناضة مدن الساحل وهل لسواه مّنا 

لعطور من طعم مرادف للشم؟
قالت له: وما يعني لك هذا التنسيق باتصاله في ما بيننا؟

قال: الياسمين الموّزع في أنحاء الجسد والدار مصنع متنقل للفرح والتفاؤل واالبتسامة 
ودعوة مفتوحة لوصال حبيبين ال ينتهي وال يحّده مكان وزمان وإن لم يبدأ من العنق، فمن 
لشهية  فباب  المرادف  اللذيذ  وطعمه  الليمون  زهر  واما  سيبدأ  عطره  فيها  توزع  ناحية  كل 

التذوق من الشفاه بقبلة تمتّص رحيق المعنى المضمر فيه. 
قالت: هل فاتك أيضاً انك اخترت من الزهور ما ينمو وينتشر كبساتين تحيط بنا، ولم تكن 
زهوره يوماً مفردة معزولة يتيمة فهو تذكير بالجمع والجماعة بمثل ما هو إحياء للجذور 

والهوية؟ 
ياسمين  زهرة  صباح  كل  تقطف  كانت  الطفولة  ايام  جميلة  فتاة  أن  وفاتني  لها:  قال 

وتناولني إياها على باب المدرسة؟
قالت: وما كان اسمها؟

قال: ياسمين
قالت وماذا كنت تهديها بالمقابل؟

قال: اعرض عليها لقمة من عروس لبنة أو مشاركة في تفاحة.
قالت: وماذا كان اسمك؟
قال لها: عريس التفاح.

قالت: وهل يعرف عريس التفاح شيئاً عن أحوال ياسمين؟ 
قال لها: كانت مسافرة وقد عادت منذ شهور.

قالت له: وهل تراها منذ عادت؟
قال: طبعاً أراها.

قالت له: وهل تريدني أن اقبل لعبة الياسمين ألعيد لك ذكريات معها؟ 
قال لها: الذكريات الحلوة ال تموت وأن يتحول من نحّب الى مجمع ألحلى ذكرياتنا معه 

ومع سواه فذلك هو الحب الكبير. 
قالت: أتريدني أن أصدق انك كلما اعطيتني زهرة ياسمين ال تتخيل وجهها وابتساماتها؟

زهرة  تقطف  كانت  ألنها  بياسمين  لقبتها  التي  الكبيرة  أختي  كانت  ياسمين  لها:  قال 
من  وهي  الزهرة  فتعطيني  المدرسة  باب  الى  نصل  حتى  الطريق  طول  وتحملها  الياسمين 
أسماني بعريس التفاح ألنها كانت ترغب بعروس اللبنة والتفاحة واكتشفت عندما كبرت 
التصرفات  بخداع  فطوري  مني  وتنال  الياسمين،  بزهرة  علي  تضحك  أنها  تظن  كانت  أنها 

الصغيرة الجميلة، لكنها من حيث ال تدري علّمتني دروساً في جمال الياسمين.
ضحكت من ظنونها ومالت إليه تضع رأسها على كتفه وتقول الى الياسمين وزهر الليمون 

يا عريس التفاح. 

ريا�صيات 

في الكالم
ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن األح���ي���ان يكون 
الغير  تداعي  بمنع  ق��راراً  الصمود 

ال حماية الذات.
أص���ع���ب ال����م����ع����ارك ه����ي ال��ت��ي 
ت���ض���ط���ر ل���خ���وض���ه���ا رغ������م ان��ه��ا 
ب��ع��ن��اوي��ن س��خ��ي��ف��ة م��ن��ع��اً لفرض 
رمزية منتصر ومهزوم تستهدف 

القضايا الكبيرة. 
ثمن  ي��ن��ال  ال  الحقيقي  ال��راب��ح 
الذين  عنه  ي��ت��وّزع��ه  ب��ل  ان��ت��ص��اره 

أراد حمايتهم وما كانوا منتبهين.
ع���ن���دم���ا ت��ل��ت��ق��ي ك����ل م���ف���ردات 
فهذا  واح���د،  رم��ز  ح��ول  السياسة 
أكثر مما  القوة  يملك من  انه  يعني 

يعلم. 

موت العب كرة قدم...

»ع�صق ال�صباح« ماذا بعد؟

ال ُيالم العا�صق في ع�صقه 

كأن موتنا لحظة عابرة في مسار رصاصة 
طائشة على مفرق طريق، كأن الموت صدفة 
قتل وصدفة أجرام وواقع مأساوي ال مفّر منه.

ري��اض��ّي ش��اب، عرفته  هكذا ه��وى الع��ب 
في  هدف  اجل  من  ويقفز  كرة  يالحق  الناس 
من  وبأخالقه  بروحه  ويدافع  يهاجم  مرمى، 
صدره  على  يتلقفها  الكرة،  يرفع  سالح،  دون 
ان هوت من األعلى، يالعبها، يرقص معها قبل 

أن يركلها بعطف وبقوة نحو المرمى.
الشائكة  االم��ور  يتعاطى  ال  رياضي  العب 
له  تعني  وال  السياسة  خالفات  تهويه  وال 

المناكفات شيئاً.
فريق  كابتن  ليصبح  المالعب  اح��ت��رف 
االنصار، ليحمل على ضهره الرقم 10، امنية 

الرياضيين الكبار.
يحمله  شرير  سالح  من  طائشة  رصاصة 
أحالماً  ومزقت  لحياة  ح��داً  وضعت  احمق 

أحب  لشاب  مستقبالً  التراب  تحت  ودفنت 
الحياة.

الرياضة  وبيروت  متألم  الرياضي  لبنان 
ال��س��واد  سّيجها  ح���اروف  وبلدته  حزينة 

والحداد.
من  بالدنا  في  شبابنا  خيرة  يموت  هكذا 
دون حساب فهل سيلقى القبض على المجرم 
موت  وأح��زان  المآسي  خاتمة  ستكون  وهل 

الصدفة؟
ال  ان  ندري  ونحن  س��ؤال،  بعده  ما  سؤال 
ساعات  مسألة  حياتنا  وان  يقنعنا  ج��واب 

تتجدد.
والليلة  عطوي  محمد  الالعب  مات  اليوم 
غرق مركٌب بمن فيه من أهل الشمال في البحر 

في طريقهم نحو الهجرة.

ميساء الحافظ

عشق الصباح للقابضين على جمر االنتماء للعروبة بروح المسؤولية وقراءة االستراتيجية التي 
تؤمن وتدافع عنها سورية ومعها الحلفاء األوفياء.. وعدم التزلف لهذا ما يسمى المجتمع الدولي 
الذي ال مكان له في »مجلس األمن« - القول والفعل واألمر لسيدتهم أميركا - يبدو أنه من أصعب 
المراحل التي نواجهها في هذه المرحلة هي »ثقافة الهوية واالنتماء للعروبة وللقومية العربية« 
التي باتت قلقة للبعض الذي تأثر باإلعالم »المعادي المؤدلج«!!!.. وكذلك ازدياد القلق من مفهوم 

العروبة وعقيدة االنتماء للوطن! 
التحريرية  تشرين  حرب  مع  بدأت  والمسارات  الرؤى  بوضوح  اتسمت  مرحلة  في  كنا  أن  بعد 
الداخل  في  العدو  على  ممكن  النصر  بأن  يؤمن  جديد  فكر  ووالدة   /2000/ في  لبنان  وانتصار 
والخارج بعد ان توسعت وتعاظمت قوة »سورية والمقاومة » في دورها االقليمي والدولي.. وهذا 
كان في سورية شيئاً طبيعياً - فمنذ والدة الطفل في أي أسرة عربية وخاصة في سورية - يتعلم 

»مفهوم االنتماء للوطن ومعنى ثقافة الوعي والعروبة«!
بدت  سورية..  استراتيجية  هي  العربية..  األجيال  أحالم  مرتكز  هي  والقومية  الوحدة  أن  مع 
في هذه المرحلة مقولة مقلقة أو على األقل مؤجلة للبعض وربما للكثيرين!!! من خالل هذا الضخ 
المرتهن  العربي  الرجعي  اإلعالم  وقنوات  االستعماري  والغرب  أميركا  قبل  من  الممنهج  اإلعالمي 
لثقافة براميل النفط وتعاليم وفتاوى الوهابية واإلخوان المسلمين الظالميين المنشغلين بفتاوى 
حاقدة فتنويه بشعارات فضفاضة مستهلكة ومرتهنة تنفذ أجندة أميركية تخدم »العدو الصهيونّي 
الذي يحتّل أرض فلسطين العربية وُيجبر بعض العرب على التطبيع«!! وهنا نريد أن نؤكد على 
هوية ال تتجاوز أيديولوجيا األحزاب القومية التي في عقيدتها »قضية فلسطين والجوالن واللواء 
السليب والتي هي: قضية مركزية ال يمكن العبث أو التفريط فيها »مهما كان الحصار جائراً، وهو 
جائر، ومهما كانت التضحيات كبيرة وهي كبيرة.. ومها اتسعت دائرة الفساد والفاسدين والخائفين 
وهي واسعة.. ولهذه األسباب سورية الدولة »الجيش والشعب والقائد المؤتمن« تواجه هذه الحرب 
العدوانية الظالمية التي تقودها أميركا بأدواتها في الدخل السوري من جموع ومجموعات الخونة 
والعمالء والقتلة المأجورين والعبيد المأمورين الذين يتعاونون مع االحتالل منذ فجر التاريخ وإلى 

ما ال نهاية.. يتوارثون العبودية والذل واالرتهان.. جيالً بعد جيل يا لألسف...
الرجعية  المتصهين ومعه قوى  المشروع االستعماري  القلق تواجه سورية هذا  وفي ظل هذا 
األمة  »قلب  سورية  لتبقى  الحقيقية  والتجربة  التاريخ  منطق  وهذا  وحسم.  وحزم  بقوة  العربية 
العربية وقلعة الصمود األسطورّي حتى تحقيق األحالم الكبرى وحق العودة وتحرير كل ذرة تراب 
وقطرة ماء وحبة رمل عربية محتلة.. ولهذه األسباب يخوض الجيش العربي السوري العقائدي 
ومعه األخوة والحلفاء األوفياء هذه المعركة ضد اإلرهاب والعثمانية األردوغانية.. وستبقى »دائماً 

وابداً سورية شمس الدني« و«جيش وشعب وقائد مؤتمن الله حاميها »..
حسن إبراهيم الناصر

حتى يواسي اإلنسان نفسه في ظل اإلحساس بالغبن واأللم والمرارة، تخدعه غريزة البقاء بشعار 
تعود قوله )إن ما سيأتي سيكون أفضل( حتى يستمر في تكرار يومه إلى ما ال نهاية وكطفل بريء 

يغني مع جوليا بطرس: )بكرا بيخلص هالكابوس وبدل الشمس بتضوي شموس(..
فالمرء يدرك أنه في اللحظة التي يركع فيها منهزماً وطالباً أن ُيعفى عنه وأن ينتهي اختباره فهو 
أمام خيارين إّما أن يعفى عنه فعالً ويحصل على صك البراءة من شقاء هذه الحياة أو أن يبقى الشقاء 

رفيقه لألبد. 
من الحماقة أن تعتقد أنك خلقت لتمشي على جزر المالديف وتستلقي مستمتعاً بأشعة الشمس 
ونسيم البحر تحتسي الكوكتيل وسط محبيك، شئت أم أبيت. أنت هنا لتسعى للبقاء في هذه الدنيا 
لذا يستحسن أن تكون فطناً وعداًء بارعاً، لذا ال تخف من الغرق في هذا العالم فرميك في المياه هو أول 

درس لتعلمك السباحة.
من  حالة  برصد  إيرباص  الطائرات  صناعة  شركة  »قامت  مفادها:  قصة  الصحف  إحدى  ذكرت 
االهتزاز القوي في طائراتها من طراز A320 أثناء تحليقها بالجو. وهو األمر الذي سبب الخوف والهلع 
وعدم الراحة للركاب أثناء الطيران، فقامت الشركة بابتكار جهاز عمل على إخفاء االهتزاز تماماً، لدرجة 
أن الكثير من الركاب بدأوا ينزعجون تماماً من حالة الهدوء التام في المحركات أثناء الطيران، وبات 
مصدر قلق للركاب أكثر من أي وقت مضى قبل التطوير«. من قال إن الحياة الهادئة حياة جميلة، ال بد 

وأن تتخلل الحياة محطات ألم، تعب، تحمل كي تستمتع بجني الثمار..
ما يعيب زماننا الحالي هو الوقت الغريب الذي أخذ الجميع معه في مدار سريع وجولة عجيبة لم 

يشهد لها مثيالً.
هل هو تغّير الزمان؟ أم تغير اإلرادة داخل اإلنسان؟ هل تغير الطاقة الداخلية غّير موازين الوقت؟ 
ومن يزرع الريح ال بّد أن يسكن قلب الزوبعة، فصراع اإلرادة يطّل برأسه بين الماضي واليوم بين ما 

كان وما صار ستتيقن أن األهداف عبارة عن دوافع متجّددة رغبة منا للوصول إلى االكتفاء الذاتي.
حين تصاغ ملحمة ما يجب نحت أبطالها، بين المجد واأللم، الجسارة والخذالن، الصخب والعنف، 

المسرات والمرارات، فليس ثمة غد أفضل، وال غد أسوأ، فغدنا حصيلة سعينا اليوم ليس إاّل..
صباح برجس العلي 

ال يحّق لَك أْن تلوَمني
فالذَّْنُب َذْنُبَك عندما اخترَتني

لو كنَت عاشقاً... َلغفرُت لَك
ال لوَم على العّشاِق

لكّنَك رحلَت بعد أْن أوهمَتني
أّنَك باٍق

أََرْدَتني مجّرد زائرٍة في مدِن قلبَك
أّما أنَت

اري فأضحيَت جميَع ُزوَّ
ال ألومَك

ألّنَك لْم تكْن معتاداً على الحبِّ
فمْن سبقنني إليَك كنَّ مثلَك

يحتجَن فقط لعابِر سبيٍل
لكّنَك توّرطَت وأشرَت إلي

فاّتخذُت من قلبَك نعشاً ألعيَش فيه!
همسَت لي أحزاَنَك

فحملُتها عنَك بالّرغِم من جراحي
وعندما تيّسَر أمُرَك

تركتني
ولم ُتشاركني أّناتي وال حّتى أفراحي

وأخيراً
فهمُتَك

تحتاجني فقط في أوقاِتَك العصيبة
لهذا

ال يحّق لَك أْن تلوَمني
اعذرني يا حبيبي

فأنا، من فرِط الّشوِق، قد تسّببُت -َعْمداً- 
أْن أجرَحَك

علَّك تستنجُد بي وتطلُب مّني الحناَن
فأنا مستعّدٌة أْن أسقيَك الُمرَّ

لُتعيَد إلّي األماَن
برحيلَك

أشعُر بفراٍغ لن يمألُه سواَك
ال تفسيَر عندي

لماذا هذا القلُب يرتجُف عند رؤياَك
اآلن

أريدَك في أحضاني
ال أبتغيَك بشكٍل مؤّقٍت

بل
أحتاجَك اآلن وفي كلِّ وقٍت

ال يحّق لَك أْن تلوَمني
فالّذْنُب َذْنُبَك

عندما اخترَتني
لو كنَت عاشقاً َلغفرُت لَك

ال لوَم على العّشاِق
ال لوَم على العّشاِق 

ريم رباط

يضيع الكثيرون في قراءة الدور الفرنسي المستجّد على مساحة المنطقة انطالقاً من سعي 
حثيث لدور في لبنان، بين تطرفين، تطرف ساذج يفترض أن فرنسا بحكم عالقتها التاريخية 
بلبنان ترغب بمد يد العون له للقيام من حفرة السقوط المالي، وتطّرف عقائدي ال يرى اال الوجه 
كمستعمر،  مكانته  الستعادة  اللبنانية  األزمة  باستغالل  يحلم  قديم  كمستعمر  لفرنسا  البشع 
وفرنسا التي قد يصح قليالً في تفسير نظرة مجتمعها وبعض نخبها بعض من القراءة األولى 
يصح كثيراً في قراءة مشاعر قادتها وأحالمهم كثير من القراءة الثانية، ال يمكن اختصار وتفسير 

حركتها بكل من القراءتين.
عاجزة  باتت  االميركية  السياسة  ان  أوروبا  في  وازنة  كدولة  تعرف  التي  فرنسا  ان  األكيد 
بأوروبا  المحيطة  للمخاطر  منصفاً  تقديراً  تملك  ال  الشرق  في  االستراتيجي  الفراغ  ملء  عن 
تجد  لم  ولذلك  األميركية،  للمصالح  طريقاً  كان  إن  أوروبا  يصيب  لما  تأبه  ال  فهي  امتلكت  وان 
فرنسا التي كانت تتصلب في مفاوضات الملف النووي مع ايران أكثر من المفاوض األميركي، 
المنطقة،  في  للحياة  قابلة  لمعادلة  صالحاً  طريقاً  النووي  التفاهم  من  األميركي  الخروج  ان 
تنظر  ودول  بريطانيا،  كحال  ايران  نحو  إيجابية  مواقف  تملك  ال  اوروبية  دول  مع  فاختارت 
بعين المصلحة االقتصادية الصرفة كألمانيا، خوض طريق المعارضة والمواجهة أحياناً مع 
السياسات االميركية تجاه الملف النووي االيراني وآخرها محطات مجلس األمن الدولي التي 
وقفت فيها الدول االوروبية وروسيا والصين صفاً واحداً في وجه المساعي األميركية لتجديد 
التلقائي في موعد يستحق  النووي على سقوطه  ايران الذي ينص االتفاق  حظر السالح على 

هذه األيام، ومثله في الموقف من المسعى االميركي لتفعيل العقوبات االممية على ايران.
ليبيا  حرب  قيادتها  وتحت  اميركا  مع  خاضوا  خصوصاً  والفرنسيون  عموماً  االوروبيون 
اال  االوربيون  ينل  لم  الحربين  نتائج  ومن  خاسرين،  خرجوا  الحربين  وفي  سورية،  وحرب 
النزوح نحو بالدهم، وتزايد وتصاعد موجات اإلرهاب والتطرف تهدد امنها،  تصاعد موجات 

بداعي  المشرق،  عن  وعزلهم  الخليج،  على  سطوته  األميركي  واحتكر  االسواق،  خسروا  بينما 
المزيد من  ان  المقاومة، ويرى األوروبيون بعيون مجردة  إيران وسورية وقوى  المواجهة مع 
سريعة  ثماراً  تؤتي  لن  بديلة  طرق  لسلوك  سيؤدي  المنطقة  في  المالية  االميركية  الضغوط 
على  االعتماد  طريق  في  مضت  فايران  نتائجها،  إلغاء  يصعب  لخيارات  عميقاً  ستحفر  لكنها 
الذات وصارت بلداً مختلفاً عما كانت قبل الحصار والعقوبات، وقبلها الصين، والدولتان لن 
معلناً  بات  ايراني  صيني  لتعاون  امتداداً  لتكونا  ولبنان  سورية  اما  الطريق  فتح  في  تترددا 

ويتسبب بالصداع لصناع القرار في واشنطن وباريس.
التهدئة،  تتيح  مقاربة  لصياغة  االميركيين  مع  التصادم  دون  ومن  الفرنسيون  يسعى 
وتخفيض منسوب التوتر، بمقايضة ضمنية مختلفة عن التي يعرضها األميركيون، فالمقايضة 
المعروضة من األميركي تقوم على الحصول على ضمانات ألمن »اسرائيل« مقابل االنسحاب 
مقابل  للتفاوض  االقتصادي  باالنهيار  والتهديد  العقوبات  سيف  وإبقاء  المنطقة  من  األميركي 
الباب  بفتح  التوتر  تبريد  هي  المعروضة  الفرنسّية  المقايضة  بينما  اإليراني،  النووي  الملف 
النتعاش مالي يمنع االنهيار، ويقطع طريق البدائل المنافسة للغرب، ويضمن بمجرد تكريسه 

منع نشوب حروب في المنطقة يخشى األميركي والفرنسي منها على »اسرائيل«.
يمكن  ال  حيوية،  مصالح  لها  وتحفظ  فرنسا  مكانة  إنعاش  تعيد  الفرنسية  المقاربة 
من  وعشوائية  طيش  مواجهة  في  عقالنية  مقاربة  لكنها  المجاني،  الخير  بفعل  وصفها 
مشروعاً  الفرنسية  المقاربة  لتحويل  والحذر  المشروط  الباب  وفتح  األميركي،  الجانب 
تفاوضياً بالتوازي مع القلق الفرنسي من التمدد التركي، يستند الى توازن قوى ومصالح 

ما يحول دون تصويره خضوعاً لوصاية.

ناصر قنديل

مخت�صر مفيد

فرن�صا لي�صت فاعل خير ولي�صت مجرد م�صتعِمر قديم
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�إعالنات / تتمات 8
الرئي�ص المكّلف اليوم ... )تتمة �ص1( 

 التفاهم على حجم الحكومة الذي ينتظر الحسم 
 18 م��ن  حكومة  أو  وزي���راً   14 م��ن  حكومة  بين 
صيغة  بين  الفرضيات  بلغته  لما  وف��ق��اً  وزي���راً، 
التي يراها  الحد األدنى  المكلف وصيغة  الرئيس 
رئيس الجمهورية مناسبة للتعبير عن التوازنات 
للطوائف  ع�����ادل  ل��ت��م��ث��ي��ل  وت��ت��س��ع  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
حسم  وتالياً  والنيابية،  السياسية  ومكّوناتها 
لتأتي  وممثليها،  الطوائف  على  الحقائب  توزيع 
األسماء  إسقاط  تتضّمن  التي  الالحقة  المرحلة 
البحث  تأجيل  تفهم  يمكن  ولذلك  الحقائب،  على 

بتسمية وزير المالية لوقت الحق.
نائب وزير  المناخ جاءت مداخلة  قلب هذا  في 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة دي��ف��ي��د ه��ي��ل أم����ام لجنة 
ال��ك��ون��غ��رس، لترسم  ف��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون 
األميركي  الموقف  لجهة  س��واء  ج��دي��دة،  أسئلة 
لبنان  إن  هيل  قال  وقد  الفرنسية،  المبادرة  من 
سيحصل على 21 مليار دوالر إذا نجح بتشكيل 
مذكراً  ال��م��ط��ل��وب��ة،  اإلص���الح���ات  ت��ن��ف��ذ  ح��ك��وم��ة 
بموقف إدارته من حزب الله، وكان الفتاً ذكر رقم 
لالهتمام  جذباً  أشد  كان  ما  ولكن  ملياراً،  ال�21 
على  أجوبته  في  هيل  قاله  ما  لألسئلة  وط��رح��اً 
المتعاقبة  اإلدارات  إنفاق  لجهة  ال��ن��واب،  أسئلة 
خالل سنوات عشرة مليارات دوالر على القوى 
المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، فيما تقول 
األرقام إن سقف ما تمثله المساعدات األميركية 
الخمسة  س��ق��ف  ت��ح��ت  يبقى  ال��ل��ب��ن��ان��ي  للجيش 
منذ  واشنطن  أنفقت  فهل  أقصى،  كحد  مليارات 
على  دوالر  مليارات  خمسة  اليوم  حتى   2005
وما  األم���وال،  ه��ذه  ذهبت  وأي��ن  المنظمات،  ه��ذه 
كانت  ال��ت��ي  األمنية  أو  السياسية  الوظيفة  ه��ي 

لتحقيقها؟ واشنطن  تنفقها 

لقاء أديب - الخليلين
المكلف  الرئيس  بين  ساعة  النصف  لقاء  يحُسم  لم 
و«الخليلين« عقدة وزارة المالية، فالمفاوضات ما زالت 
المكلّف  فالرئيس  المال.  وزير  تسمية  آلية  حول  تدور 
الحريري  سعد  الرئيس  خلفه  وم��ن  أدي��ب  مصطفى 
بأن  متمسكون  السابقين  الحكومات  رؤس��اء  ون��ادي 
أمل  ثنائي  فيما  الوزير،  اسم  المكلف  الرئيس  يسّمي 
المال  وزي��ر  تسمية  على  أيضاً  فمصّران  الله  وح��زب 

والوزراء اآلخرين.
خالل  الثنائي  تمّسك  فقد  »البناء«  مصادر  وبحسب 
الوزراء  وبقية  المال  وزير  بتسمية  بحقه  بأديب  اللقاء 
الذين يمثلونه في الحكومة، كذلك سلّم الخليالن أديب 
من  يختار  أن  على  المال  لوزير  أسماء  بعشرة  الئحة 
ولم  الطرح  مع  يتفاعل  لم  الذي  المكلّف  الرئيس  بينها 
طيلة  تكلم  مما  أكثر  مستمعاً  وكان  واضحاً،  موقفاً  يبِد 
الوقت، ولم يتسلم األسماء طالباً من الخليلين التمهل، 
وسيستكمل  الخليلين  مطلب  سيدرس  بأّنه  وعد  لكنه 
الخليلين  على  أديب  تمنى  كما  والمشاورات،  التواصل 
الخالف  حيال  اإلعالمية  التصريحات  حدة  تخفيف 
وفي  تعقيداً.  األزم��ة  تزيد  ال  كي  المالية  عقدة  حول 
محصلة اللقاء لم يتم تذليل العقدة وبالتالي ال انفراج 

على الصعيد الحكومي حتى الساعة.
كالم  على  تحّفظ  أديب  أّن  إلى  المعلومات  ولفتت 
الخليلين  من  وطلب  األسماء  الئحة  يأخذ  ولم  خليل 
تثبيته  تم  ما  أّن  وأّكدت  بالكن«.  »طّولوا  قائالً  الترّيث 
مع  الشيعية،  للطائفة  المالية  وزارة  حقيبة  إعطاء  هو 
الحكومة وحجمها  أي رؤية واضحة حول شكل  غياب 
14 وزيراً وال تزال الهيكلية غير  سوى أّن الحكومة من 
معروفة. وأفادت المعلومات أّن الرئيس المكلف اتصل 
الخليلين،  لقائه  قبل  عون  ميشال  الجمهورية  برئيس 

واتفقا على إجراء لقاء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.
سيزور  المكلف  الرئيس  أن  الى  المعلومات  وتشير 
نتائج  على  الجمهورية  رئيس  الط��الع  اليوم  بعبدا 
المشاورات حتى اآلن مستبعدة أن يقدم أديب تشكيلة 
اضافية.  أليام  المشاورات  استكمال  يتم  ريثما  لعون 
القوى  أبلغوا  الفرنسيين  أن  ايضاً  »البناء«  وعلمت 
السياسّية أن ال وقت محّدد ونهائي للمبادرة الفرنسية 
ال��م��ش��اورات  الستئناف  للمهلة  إض��اف��ي  تمديد  م��ع 
لتسهيل الحل ال سيما بعد مبادرة الحريري اإليجابية 

التي فتحت آفاق الحل. 

»التنمية والتحرير« في دار الفتوى
بها  ق��ام  زي��ارة  الخليلين،  م��ع  أدي��ب  لقاء  وسبق 
كتلة  م��ن  وف��د  رأس  على  خليل  حسن  علي  النائب 
اجتمعوا  حيث  الفتوى،  دار  إل��ى  والتحرير  التنمية 
وأكد  دري��ان،  اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  بمفتي 
الرئيس  عليه  أكد  »بما  الكتلة  التزام  اللقاء  بعد  خليل 
إنجاح  ودعمنا  التزامنا  على  ش��ّدد  حيث  ب��ري،  نبيه 
بتشكيل  بدءاً  مندرجاتها،  بكامل  الفرنسية  المبادرة 
إلطالق  للبنان  مؤتمر  لعقد  وص��والً  سريعاً  حكومة 
الماضية  األي��ام  »خ��الل  بأنه  منّوهاً  اإلص��الح��ات«، 
على  إيجابية  أج��واء  وهناك  إيجابي  ح��راك  حصل 
مستوى تشكيل الحكومة، وسنتعاطى مع األمر بأعلى 
»الحراك  أن  إلى  خليل،  ولفت  المسؤولية«.  درج��ات 
بشكل  عليها  العمل  يتم  ثغرة  من  أكثر  فتح  اإليجابي 
يكونوا  ان  الجميع  ومصلحة  األيام،  هذه  خالل  حثيث 

متفائلين، وهو تفاؤل مبني على بعض المعطيات«.
أّن  الى  والتحرير  التنمية  كتلة  مصادر  وأش��ارت 
»اللقاء كان إيجابياً جداً، أكد خالله الجانبان ضرورة 
المفتي  ودعا  الحكومة«.  لتشكيل  األطراف  كل  تسهيل 
لتحقيق  التعاون  إلى  األطراف  »كل  المصادر  بحسب 
هذه الغاية منّوهاً بالجهود التي ُتبذل في هذا السبيل. 
بري  نبيه  الرئيس  مسعى  المفتي  إل��ى  الوفد  ونقل 
تسهيل  أجل  من  النظر  وجهات  لتقريب  األطراف  لدى 
نقل  كما  الفرنسّية.  للمبادرة  تنفيذاً  التشكيل  وتسريع 

تقدير بري لمواقف المفتي الوطنية الجامعة«.
وجاءت هذه الزيارة بعد يومين على زيارة الرئيس 
معلومات  ولفتت  الفتوى،  دار  إل��ى  السنيورة  ف��ؤاد 
هدفت  والتحرير  التنمية  وفد  »زيارة  أن  إلى  »البناء« 
واالتصاالت  المواقف  حقيقة  على  المفتي  اطالع  الى 
الثنائي  موقف  وتوضيح  الحكومة  تأليف  صعيد  على 
استغالل  دون  وال��ح��ؤول  المالية  وزارة  مسألة  من 
الفتوى وتوريطه في سجاالت  بعض السياسيين لدار 

وخالفات سياسية لتحقيق مآربهم الخاصة«.

بعبدا
واالجتماعات  اللقاءات  حصيلة  فتنتظر  بعبدا  أما 
على  النقاط  ولتضع  مقتضاه  ال��ش��يء  على  لتبني 
أن  على  المعلومات  بحسب  االتفاق  تم  وقد  الحروف. 
يتم حل عقدة المالية ثم التفّرغ للعقد األخرى. وتشير 
في  تنحصر  تعد  لم  العقدة  أّن  إلى  الخاصة  المصادر 
يزيد  ما  والدرزية،  المسيحية  بالحصص  بل  المالية 
مبادرة  مضمون  ط��رح  بعد  سيما  ال  تعقيداً  األم��ور 
لدى  كبيراً  غضباً  أثارت  التي  الحريري  سعد  الرئيس 
للتشدد  عون  ميشال  بالرئيس  دفع  ما  بعبدا،  أوساط 
حكومة  على  يوّقع  لن  بأّنه  أوساطه  بحسب  والتأكيد 
إط��ار  خ��ارج  والحلول  االت��ف��اق��ات  وك��ل  »ح��ري��ري��ة«، 
إقصاء  خطة  وسيواجه  تعنيه  ال  بعبدا  مع  التشاور 

وإلغاء دور رئاسة الجمهورية.
ل�«البناء«  عون  الرئيس  من  قريبة  مصادر  وتشير 

الدستوري  بحقه  متمسك  الجمهورية  »رئيس  أّن  إلى 
تأليف  في  المكلّف  الرئيس  مع  الحقيقية  الشراكة  في 
الحكومة«، مشددة على أن »الرئيس لن يوّقع مرسوم 
األمور  من  جملة  على  الوقوف  قبل  الحكومة  تأليف 

األساسية:
والطائفية. السياسية  – التوازنات 

الوزراء. – أسماء 
النيابّي. المجلس  في  الثقة  – توافر 

إنجاز اإلصالحات. على  – قدرتها 
– واألهم هو برنامج عمل الحكومة المتمثل بالبيان 

الوزاري.
على  حريص  عون  الرئيس  بأّن  المصادر  وتضيف 
حكومة  مرسوم  بتوقيع  يخاطر  لن  فهو  األم��ور،  هذه 
مع  بالمواجهة  وتصطدم  العناصر  هذه  ألحد  تفتقد 
المجلس  في  السياسية  واألح���زاب  النيابية  الكتل 
الوزاري  البيان  على  االتفاق  أهمية  عن  فضالً  النيابي، 

قبل الذهاب إلى المجلس النيابي.
يبصم  لن  ع��ون  الرئيس  أّن  المصادر  تشّدد  كما 
»عالعميانة« على أسماء وزراء ُتفرض على اللبنانيين 
مع  ال��وزراء  اختيار  على  سيحرص  »بل  الخارج  من 
واختصاصاتهم  كفاءاتهم  من  انطالقاً  المكلّف  الرئيس 
وتحمل  اإلنجاز  على  وقدرتهم  ووطنيتهم  ونزاهتهم 

المسؤولية«.
وحارة  بعبدا  بين  »العالقة  ب��أّن  المصادر  وتؤّكد 
بعض  عضدها  في  تفك  ولن  ومستمرة،  متينة  حريك 
بين  مخايل  مار  فاتفاق  محددة،  ملفات  في  التباينات 
حاجة  زال  ال  نصرالله  حسن  والسيد  عون  الرئيس 
بهامش  االحتفاظ  مع  ووطنية  واجتماعية  سياسية 
الحركة للطرفين كما يحصل اليوم في الملف الحكومي، 

لذلك الرئيس عون ثابت في مسلماته الوطنية.

فرنجية
وبعد  الحكومة  ملف  على  ل��ه  تعليق  أول  وف��ي 
يوسف  السابق  الوزير  على  أميركية  عقوبات  فرض 
السابق  الوزير  »المردة«  تيار  رئيس  أّكد  فنيانوس، 
تنفصل  األميركّية  »العقوبات  أن  فرنجية  سليمان 
فيه  نتخذ  ال��ذي  الحكومة  ملف  عن  الينا  بالنسبة 
تواصل  وقد  سياسّية  العقوبات  بينما  المتفرج  موقف 
ولفت  الينا«.  رسالة  ال  أن  وأبلغونا  األميركّيون  معنا 
على  ماكرون  مع  »نتفق  أننا  الى  تلفزيوني  حديث  في 
شرط  وك��ان  فعالة  حكومة  على  بل  مستقلة  حكومة 
الوزراء  اختيار  في  الكفاءة  تكون  ان  الفرنسي  الرئيس 

على حساب الوالء السياسي«.
السابقين  الحكومات  »رؤس���اء  ان  ال��ى  أش��ار  كما 
خيارهم ولكّنهم  الحكومة ووافقنا على  رئيس  اختاروا 
وقال  مرفوض«.  وهذا  الوزراء  باختيار  أيضاً  يقومون 
المال  وزارة  على  بالحصول  بري  »مطلب  فرنجية: 
مرّشحاً  كنت  حين  مّني  طلبه  أن  وسبق  جديداً  ليس 
السابق  في  مقبوالً  المطلب  هذا  كان  ولماذا  للرئاسة 

وأصبح مرفوضاً اليوم؟«.
كان  »جهّنم«  عن  عون  الرئيس  قاله  »ما  وأض��اف: 
زّلة لسان وال الظروف ساعدت عون وال الحّظ وال عرف 

كيف يحيط نفسه بالشخصّيات المناسبة«.

خطة للسيطرة على لبنان
مبادرة  أّن  ل�«البناء«  سياسية  م��ص��ادر  وت��ؤك��د 
فهناك  الحكومية،  األزم��ة  انتهاء  تعني  ال  الحريري 
داخل  السياسي  بالتوازن  تتعلّق  أخرى  أساسية  أمور 
عنوان  تحت  أميركية  خطة  من  م��ح��ّذرة  الحكومة، 
في  السياسي  القرار  على  للسيطرة  الفرنسية  المبادرة 
إلى  مشيرة  البلد،  على  السيطرة  وبالتالي  الحكومة، 
إذا  إال  الحكومة  بتشكيل  يسمحوا  لن  »األميركيين  أّن 
كان لهم تأثير كبير عليها، ومن هنا التوازن السياسي 
ممكن  التي  للمشاريع  للتصدي  ضروري  الحكومة  في 
بسيادة  وتمس  الوزراء  مجلس  طاولة  على  تطرح  أن 
واألمني«.  والمالي  االقتصادي  لبنان  واستقرار  وأمن 
أميركية  سياسية  ش��روط  ع��ن  ال��م��ص��ادر  وتتحدث 
المالية  اإلصالحات  بقناع  الفرنسية  المبادرة  تخفيها 
يختار  حكومة  تستطيع  هل  متسائلة  واالقتصادية، 
إنجاز  وميقاتي  والسنيورة  الحريري  وزراءه��ا  أغلب 

إصالحات مالية اقتصادية حقيقية؟
كبيرة  دولية  ضغوط  عن  أيضأً  المصادر  وتكشف 
المالية،  العقوبات  في  تتجسد  لبنان  على  تمارس 
ومنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية في مياهه 
اإلقليمية. وفي السياق تكشف المصادر أّن البلوك رقم 
مقابل شاطئ البترون يختزن ثروة كبيرة من النفط   4
والغاز بعكس ما ادعته الشركات األجنبية، كاشفة أّن 
 – أميركي  سياسي  بقرار  أُقفل   4 رقم  موضوع  بلوك 
ربط  تم  كما  لبنان.  على  الضغوط  سياق  في  أوروبي 
حكومة  بتأليف  النفط  باستخراج  للبنان  السماح 
وحلفائه  الله  حزب  إبعاد  مع  مستقلة  اختصاصيين 

عنها لتسهيل السيطرة على القرار اللبناني.
ال��روس��ي  ال��م��وق��ف  على  مطلعة  م��ص��ادر  وتلفت 
والدولي ل�«البناء« إلى أّن »وزيري الخارجية الروسي 
ناقشا  ظريف  جواد  محمد  واإليراني  الفروف  سيرغي 
خالل اجتماعهما امس الملف اللبناني ومسألة التأليف 
الحكومي، مشيرة إلى أّن روسيا ترفض سياسة العزل 
سياسات  تدرك  وهي  لبنانية  مكّونات  بحّق  واإلقصاء 
لبنان  على  أميركا  تمارسها  التي  والتهديد  العقوبات 
وهي لطالما عانت منها، لذلك موسكو مهتمة بالخروج 
من األزمة اللبنانية كما حريصة على عدم سقوطه بين 
السياسي  استقراره  على  والحفاظ  األميركية  المخالب 
أمن  لجهة  ذل��ك  ألهمية  نظراً  واألم��ن��ي  واالق��ت��ص��ادي 
واستقرار سورية، كاشفة عن تنسيق روسي – فرنسي 
في الملف اللبناني. وتنفي المصادر أي ضغوط روسية 

على إيران بالملفين اللبناني والسوري.

تحقيقات مرفأ بيروت
في  األعلى  القضاء  مجلس  أعلن  آخر،  صعيد  على 
رأى  صوان  فادي  القاضي  العدلي  »المحقق  أّن  بيان 
اإلج��راءات  على  العام  ال��رأي  إاط��الع  الواجب  من  أنه 
المرفأ  بانفجار  التحقيق  في  تاريخه  لغاية  تّمت  التي 
مع  يتعارض  ال  وبما  قانوناً،  به  المسموح  القدر  على 
في  عليه  المنصوص  الملزم،  التحقيقات  سرّية  مبدأ 

قانون أصول المحاكمات الجزائية«.
أجراها  التي  التحقيقات  وبعد  ص��وان  وبحسب 
لغاية  الموقوفين  عدد  بلغ  التمييزي  العام  النائب 
 28- عليهم  ال��م��دع��ى  ع��دد  بلغ  فيما   25 ت��اري��خ��ه 
لغاية  ع��دده��م  بلغ  ال��ذي��ن  الشهود  إل��ى  واالس��ت��م��اع 
تاريخه 23 بدءاً من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة 
في  يساهم  بما  أمنية  أجهزة  ورؤس��اء  عامين  وم��دراء 

تحديد المسؤوليات على المستويات كافة.
وأكد صوان مالقاة مجلس القضاء األعلى في التعهد 
باشرها  التي  التحقيقات  إنجاز  على  أطلقه،  ال��ذي 
وإّن  المرتكبين،  بحّق  المسؤوليات  تحديد  إلى  وصوالً 
كل اإلجراءات واألعمال التي يقوم بها تصّب في سبيل 
تحقيق هذا الهدف، وهي لئن استغرقت ما تفترضه من 
وتحقيق  المرجوة  النتيجة  إلى  ستؤدي  فإنها  وقت، 

المنشودة«. العدالة 

بيروت،  في  تأسس  ال��ذي  التاريخي  التحول  هذا  مع  وأن��ه  بوالدتها،  إيذاناً  وشكلت  علوان  خالد 
وأن  جديد؟  ووعي  جديد،  قوى  وميزان  جديد،  وإجماع  جديدة،  وأغلبية  جديدة،  شرعية  ولدت 
الفاصلة بين ضغط أصابع خالد علوان على زناد مسدسه  اللحظات  هذا التشكل الذي جرى في 
واستقرار رصاصاته في صدور المحتلين، هو اللوحة التشكيلية الجديدة التي قدمتها بيروت في 
معرض التاريخ، وهو الفكرة الجديدة التي أضافتها بيروت للفلسفة والسياسة ومفهوم الشرعية 
والمشروعية، وهو القصيدة الجديدة التي كتبتها بيروت، بفائض الحرية الذي فاض به دم السوري 

القومي االجتماعي خالد علوان.
- من يستطيع اإلنكار أنه بقوة هذا التحول التاريخي، انطلق موج هادر في جسد الوطن وجسد 
واألمة،  الوطن  ألحرار  والعقائدي  والثقافي  الفكري  الطيف  ألوان  تحمل  مقاومة  ونهضت  األمة، 
وخالل شهور وسنوات تراكمت الحقائق، حتى تحقق اإلنجاز تلو اإلنجاز، تحريراً يلي تحريراً، 
2000. وهذا معنى أن الشهداء ال يموتون، ألنهم يجّسدون  وصوالً لإلنجاز الكبير في أيار عام 
بشهاداتهم حقائق خالدة غير قابلة للتغيير وال التعديل، ففي كل لحظة يطلب أحد للمقاومة أغلبية 
أو إجماعاً يبررانها، أو قانوناً أو مرسوماً يشّرعانها، أو نضوج وعي جامع وتكامل موازين قوة، 
تؤكد نصرها كشرط النطالقها، سنقول لهم رّدنا عليكم هو دم خالد علوان، الذي حّررنا وحّرركم، 
ولو التزم بما تطلبون، لما كانت لنا وال كانت لكم هذه الحرية، وما كان صحيحاً في ذلك األمس بدم 
خالد، هو صحيح لليوم، وسيبقى صحيحاً كل يوم، بدماء تحمل بذرة التحول الى الف خالد وخالد، 

من دون اذن أحد، ومن دون شرعية من أحد، اال شرعية الحق واذن الدم بمالقاة الشهادة.
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إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية � مديرية المالية العامة � مديرية الواردات � دائرة ضريبة الدخل � المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور 
إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت � شارع بشارة الخوري � مبنى فيعاني � الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل ُمهلة 
ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه 

.http://www.finance.gov.lb سيتم نشر هذا اإلعالم على موقع اإللكتروني

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1125RR209757844LB30/06/202017/07/2020شركة كنور لبنان ش.م.ل

96555RR209757671LB29/06/202016/07/2020غسان محمد نديم جبري 

212696RR209757985LB01/07/202016/07/2020في تي آر بيروت ش.م.ل

4220RR209758204LB03/07/202016/07/2020شركة بروتيين ش.م.ل

88066RR194626902LB13/03/202016/07/2020محي الدين محمد علي الخيمي

624239RR194626261LB13/03/202016/07/2020رمزي سليمان بيضون 

666657RR194626920LB13/03/202016/07/2020محمد علي محي الدين الخيمي

1380818RR194626916LB13/03/202016/07/2020محمد طارق محي الدين الخيمي

3189554RR194626655LB16/03/202017/07/2020أكتيس المحدودة لإلستراتيجية

38540RR209758310LB03/07/202016/07/2020اسكندر جورج يازجي

58634RR209758252LB03/07/202016/07/2020بدرية شفيق شاتيال حمندي

58656RR209758266LB03/07/202016/07/2020فؤاد شفيق حمندي

58665RR209758249LB03/07/202016/07/2020رندى شفيق حمندي شهاب

2751440RR209758297LB07/07/202020/07/2020كوزموس للتجارة ش.م.ل أوف شور

92452RR209757708LB30/06/202016/07/2020مي معروف الحموي

643066RR209756883LB30/06/202016/07/2020الرا طوني دياب

65862RR209758368LB03/07/202016/07/2020همبارسوم قره بت يسايان

1358128RR209758399LB06/07/202017/07/2020شركة تيك 2 م  ش.م.ل )اوف شور(

2049466RR209758354LB07/07/202016/07/2020باسم ميشال صنيج

FCA SARL3093948RR209758544LB07/07/202016/07/2020

3399157RR209758513LB06/07/202016/07/2020رابطة المواطنة )مدنية(

68306RR209758575LB10/07/202017/07/2020ناجي الياس صالحاني

تبدأ مدة اإلعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف : 917

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب أنطوان جرجس بو رضى بالوكاله 
عن سليمان طوني فرنجيه سند بدل ضائع 

للعقار 1155 بنشعي.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب المجامي حميد هدوان بالكواله عن 
سند  فرح  ساسين  طنسا  ورث��ة  ورث��ة  احد 

بدل ضائع للعقار 826 سبعل.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

ف��ران  علي  ع��ب��داالل��ه  المحامي  طلب 
بالوكاله عن روالن نبيه شمشوم المعروف 
 7249 للعقار  ضائع  ب��دل  سند  برولند 

بشري.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكاله  الحكيم  حنا  بولس  طلب 
بدل  سند  يونس  يونس  بشاره  ورثة  احد 

ضائع للعقار 2028 آسيا.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكاله  الحكيم  حنا  بولس  طلب 
بدل  سند  صعب  ابي  سعد  هند  ورث��ة  احد 

ضائع للعقار 190 مزرعة بني صعب.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

سند  يمين  بطرس  واكيم  ج��ورج  طلب 
 – كفرحاتا   10/1162 للعقار  ضائع  بدل 

زغرتا.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب موسى علي طه بالوكاله عن لبنان 
للعقارات  ضائع  بدل  سندات  يوسف  حنا 
1431 و1424 و704 و703 كفور العربي.

للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكاله  داود  يوسف  ميالد  طلب 
نخيل إسحاق سند بدل ضائع للعقار 179 

صخره.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب سمير محمد روحي حمداش واحمد 
غالب نشابه باالصالة عن نفسه وبالوكاله 
غالب  ف���واز  ومحمد  نشابه  محمود  ع��ن 
 9/2528 للعقار  ضائع  بدل  سند  نشابه 

A راسمسقا.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

ط��ل��ب ال���ي ت��وم��ا ف���رح ب��ص��ف��ت��ه اح��د 
بدل  سندات  السيد  يوسف  ت��رازي��ا  ورث��ة 
و3145  و3134   3109 للعقارات  ضائع 

حصرون.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب الياس عبدالله البيطار وكيل تاريز 
ضائع  ب��دل  ملكية  سند  شعنين  جرجس 

للعقار 12/1591 بعبدا.
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعه.

أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
أمانة السجل العقاري في البقاع

تعديل اسم مؤسسة تجارية
تقرر   2020/9/22 تاريخ  للطلب  بناء 
تعديل االسم التجاري للمؤسسة التجارية 
 2019/4800773 رق��م  تحت  المسجلة 

المعروفة باسم:
مطعم   – ال��ح��م��ص��ي  ف���روج  م��ؤس��س��ة 

االحسان
 CHICKEN EL HOMSI –
 RESTAURANT EL EHSAN

ليصبح:
مؤسسة فروج الحمصي
Chicken El Homsi

لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة 
أيام من تاريخ النشر

أمين السجل التجاري في البقاع
محمد عامر

�إعالنات خا�صة

�إعالنات عقارية

�إعالنات تجارية

�إعالنات

العراق ي�شكل لجنة لبناء مفاعلت للأغرا�ض البحثّية

الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، أمس، تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء مفاعالت نووية  أعلنت 
لألغراض البحثية.

وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في تصريح صحافي، إن »رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة 
الذرية من خالل طرحه في اجتماعاته األخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء المفاعالت«.

وأضاف، أن »العراق يتطلع إلعادة مكانته العلمية النووية التي كان يحتلها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، 
كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس األمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال 

النووي وتطبيقاته السلمّية المفيدة«.
بناء  إمكانية  عن  فضالً  ميكا،   10 بسعة  البحثية  لألغراض  نووي  مفاعل  لبناء  بحاجة  »العراق  أن  إلى  لطيف  وأشار 

مستشفى استثماري للطب النووي يكون قريباً من المفاعل«.
وتوقع رئيس الهيئة أن »يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات«.

إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، عن نتائج عملية أمنية نوعية انطلقت بها القوات لتدمير بقايا 
فلول »داعش« اإلرهابي في الحدود الفاصلة بين ثالث محافظات شمالي وشرقي العراق.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، بأن القوات األمنية عثرت على 13 مضافة ونفقاً 
وحقالً خطراً تعود لتنظيم »داعش« اإلرهابي، ضمن النتائج األولية لعملية التفتيش التي تستهدف الحدود الفاصلة مع 

قيادتي صالح الدين وعمليات ديالى وكركوك.

ر�سالٌة �سعودّيٌة

 

بلغٍة عبرّية

{ شوقي عواضة 
في  اإلنسانّية  عن  للّدفاع  ينبري  عندما 
اليمن أكثر الناس سفكاً للّدم اليمني ال بّد من 
حاكم  ظهور  بعد  الحقائق  لتبيان  الوقوف 
ضّد  ومقاتالً  بطالً  نفسه  مقدِّماً  السعودية 
اإلرهاب وهو اآلتي من خلفيٍة أنتجت وال تزال 
تنتج هذا اإلرهاب والتطّرف والعنصرية من 
إلى  وص��والً  وال��ع��راق  البحرين  إل��ى  اليمن 
بالد الشام حيث كانت وال تزال تمارس قّمة 
من  محدود  غير  بدعم  وإرهابها  عدوانيتها 
دعم  مرحلة  تخّطى  ال��ذي  سعود  آل  نظام 
وغيرها،  داع��ش  من  اإلرهابية  المنّظمات 
عن  بالوكالة  الحروب  قيادة  إلى  ليتحّول 

الكيان الصهيوني والّدفاع عنه.
حاكم  كلمة  ب��األم��س  تابع  لمن  ب��ّد  وال 
أم��ام  العزيز  عبد  ب��ن  سلمان  السعودية 
عبر  ال��م��ت��ح��دة،  ل��ألم��م  ال��ع��ام��ة  الجمعية 
شامٍل  حلٍّ  إلى  دعا  ال��ذي  المرئي  االتصال 
وموقٍف دوليٍّ حازٍم يضمن معالجة جذرية 
لسعي النظام اإليراني للحصول على أسلحة 
الّدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ 
الباليستّية وتدخالته في الشؤون الّداخلية 
متهماً  ل��إره��اب،  ورعايته  األخ��رى  للدول 
الماضي  ال��ع��ام  استهدفت  ب��أّن��ه��ا  إي���ران 
انتهاك  في  المملكة،  في  النفطّية  المنشآت 
المملكة  أّن  مؤّكداً  الدولية،  للقوانين  صارخ 
الوطني،  أمنها  عن  الدفاع  في  تتهاون  لن 
الشقيق  اليمني  الشعب  عن  تتخلّى  ول��ن 
من  واستقالله  سيادته  كامل  يستعيد  حتى 
أكّد  اللبناني  الشأن  وفي  اإليرانية!  الهيمنة 
الّشعب  جانب  إلى  وقوفه  السعودية  حاكم 
كارثٍة  إلى  تعّرض  الذي  الشقيق  اللبناني 
الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  بسبب  إنسانّيٍة 
)اإلرهابي(  الله  حزب  هيمنة  نتيجة  كان 
إلى  داعياً  قوله،  ح��ّد  على  إلي��ران،  التابع 

تجريد هذا الحزب “اإلرهابي” من السالح.
بحبٍر  كتبت  سعودية  رسالٌة  هي  إذن 
واضحٍة  صهيونّيٍة  عبرّيٍة  ولغٍة  أميركيٍّ 
حيث  التدقيق  م��ن  الكثير  ال��ى  تحتاج  ال 
هو  كلمته  في  جاء  ما  كّل  ب��أّن  واضحاً  بدا 
ترجمٌة حرفيٌة لمطالب رئيس حكومة العدو 
بنيامين نتنياهو والرئيس األمريكي دونالد 
بمطالبة  ك��ان  المطالب  تلك  أول��ى  ترامب، 
سياسات  لردع  بالتحّرك  الدولي  المجتمع 
إيران في المنطقة واتهامها بقصف “أرامكو” 
واستمرار العدوان على المملكة بالّصواريخ 
الباليستّية اإليرانّية. وعلى ما يبدو ال يريد 
اليمني  العقل  بأّن  يقتنع  أن  الرياض  حاكم 
األخ��رى  تلو  الهزائم  به  أن��زل  قد  المتفّوق 
بالّرغم من الحصار والعدوان وهو كاألعمى 
الذي  اليمني  الّشعب  قيامة  يرى  أن  يريد  ال 
وتقنياته  بحلفائه  األسطوري  جيشه  هزم 
التي  التكنولوجية  إمكانّياته  وكّل  وآلياته 
بوالعة  تحترق  وهي  مشاهدتها  يحتمل  لم 
وال  يرى  أن  يريد  ال  ولطالما   ، يمنيٍّ مقاوٍم 
اليمن  بانتصار  تقّر  التي  بالحقيقة  يقتنع 
وشعبه على العدوان، فقد هرب من هزيمته 
وإذا  الهزائم،  تلك  مسؤولية  إيران  بتحميل 
ما سلّمنا بذلك وبما أّنه أشار في كلمته إلى 
عن  الدفاع  في  ومملكته  نظامه  تهاون  عدم 
عن  المسؤولة  هي  إيران  بأّن  أقّر  كما  أمنها 
الحاكم  يبادر  لم  لماذا  “أرامكو”،  ضربات 
مع  مباشرة  إي���ران  على  ب��ال��ّرّد  الّصنديد 
سنوات  خمس  من  أكثر  بعد  بأّنه  إدراك��ه 
استطاع  اليمن  على  ال��ّدول��ي  ال��ع��دوان  من 
الله تحقيق  اليمني وأنصار  خاللها الجيش 
منظوماتهم  وتطوير  ك��ب��رى  ان��ت��ص��اراٍت 
صناعة  وتطوير  والقتالية  الصاروخّية 
انهزام  أّن  يعني  وهذا  المسّيرة،  الطائرات 
عن  العاجزين  وحلفائه  السعودي  الّنظام 
على  العدوان  أه��داف  من  هدف  أّي  تحقيق 
اليمن على مدى سنوات العدوان أثبت مدى 
مواجهة  في  إنجاٍز  أّي  تحقيق  على  عجزهم 
حالهم  سيكون  فكيف  اليمنيين،  المقاومين 
اتهامها  بعد  إيران  على  ال��ّرّد  حاولوا  ما  إذا 
باّن  علمه  مع  “أرامكو”  على  )بالعدوان( 
في  أس��ي��اده  م��ع  معركتها  تخوض  إي���ران 
ال  أداة  س��وى  ليس  وان��ه  األب��ي��ض،  البيت 
العدوان  بوقف  المطالبة  على  حتى  يتجرأ 
على اليمن ألنه ال يمتلك القرار كالعبد الذي 
صفقة  ب��أّن  معتقداً  الحرية  ع��ن  يحاضر 
الستمرار  وحماية  ضمانة  ستشّكل  القرن 
حكم آل سعود، ال سّيما بعد توقيع اإلمارات 
بأّن  يتوّهم  لعلّه  أو  الّذل  التفاق  والبحرين 
البحرين واإلمارات كانتا تشّكالن قوًة كبرى 
في معسكر المواجهة مع الكيان الصهيوني 
يحسبه  المطّبعين  بتحالف  التحاقهما  وأّن 
يقرأوا  ل��م  التي  المقاومة  لمحور  هزيمة 
سوى  يكونوا  لم  ألّنهم  حرفاً  أبجديتها  من 
لمهمات  االستعمار  أوجدها  وظيفّية  أنظمة 
يخوضوا  أن  إلى  اليوم  بهم  وصلت  محّددة 
أكياس  إلى  ويتحّولوا  حروبه  الكيان  عن 
زوال  حقيقة  يدركوا  أن  دون  لحمايته  رمل 

كياناتهم مع الكيان الغاصب.
لحاكم  فنقول  اللّبناني  الّشأن  في  أّم��ا 
الدولي  المجتمع  تدعو  أن  قبل  ال��ري��اض 
الشؤون  في  إي��ران  لتدخالت  ح��دٍّ  لوضع 
الّداخلية للّدول، كان األولى بك أن ال تتدّخل 
ال��ذي  لبنان  ش���ؤون  وف��ي  اوال  اليمن  ف��ي 
الداعشيين  اإلرهابيين  من  بهباتك  أتخمته 
وبتحريضاتك  المفّخخة  وال��ّس��ي��ارات 
حزب  تتهم  أن  وقبل  والمذهبّية  الّطائفية 
الله باإلرهاب عليك أن تمسح وشم اإلرهاب 
الذي نقش على جبينك بدماء أطفال اليمن، 
ضحاياك  سجالت  م��ن  تمسح  أن  وعليك 
أن تطالب بنزع  الّشهداء، وقبل  أسماء آالف 
تسحب  أن  بك  األْولى  كان  الله  حزب  سالح 
تطلق  لم  التي  اإلرهابّية  منظماتك  س��الح 
ترفع  ولم  االسرائيلي  العدو  على  رصاصًة 
قتالً  أمعنت  بل  فلسطين  لنصرة  ش��ع��اراً 
األج��در  ك��ان  بل  بدمائهم،  وسفكاً  بالبشر 
اليمن  في  مرتزقتك  س��الح  تسحب  أن  بك 
إلى  حيا  المرتزقين  من  تبقى  من  تعيد  وأن 
بالده. أّما حزب الله فهو حزٌب لبناني قاتل 
وهزم  ودح��ره  حليفاً  ت��راه  ال��ذي  االحتالل 
فهو  خطابك  وأما  وأخواتها،  داعش  ربيبتك 
ليس بجديد بل جاء ليؤكد اّن صراعنا معكم 
نخوضه  حدود  صراع  وليس  وجود  صراع 
وبمقاومتنا  وثباتنا  وع��زم��ن��ا  ب��إرادت��ن��ا 
وانتصر  ودحر  وحّرر  قاتل  الذي  وسالحنا 
شهدائنا،  جثامين  وأع���اد  أس��ران��ا  وح���ّرر 
ولن  ول��م  حيينا  ما  السالح  ه��ذا  وسيبقى 

نتنازل عنه حتى الّرمق األخير.



 äÉªàJ / AGQBG9 Twelfth year /Friday / 25  September 2020 / Issue No. 3338
3338  œb??F�«  Ø  2020  ‰uK�√  25  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

 d�ü«  UNHB�  vK�  WOLF�K�  p�–Ë  WIOI��«  nB�  ô≈  ÊôuI�  ô  ULN�≈  ô≈
 V�d��  w�  W�Ëb�«  ÊU??�—√  WO�ËR�L�  W�“«uL�«  ULN�O�ËR�L�  q�L�L�«
 WO�—U��«  UN�«œ«b��«Ë  WO�UL�√d�«  WI�D�«  W�b�Ë  wM�u�«  œUB��ô«
 ÊUM�� …d�U�� v�« WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�«  U�«dB�« —U�≈ w� vF�� w��«
 s�  V�UG�«  w�uONB�«  ÊUOJ�«  sOJL�Ë  ¨tO�  W�ËUIL�«  i��  ◊UI�≈Ë
 WOMOD�KH�«  w??{«—_«Ë  ”bI�«  b�uN��  w�«d�ù«  t�ËdA�  w�  wCL�«

ÆWO�dF�« WIDML�« vK� WK�UJ�« WMLON�«Ë
  U�U�I�ô«  fJF�  Íc??�«  ‰œU��L�«  w�ö�ù«  nBI�«  l??�Ë  vK�Ë
 WOHzUD�«   «u�b�«  s�  b�eL�«  b�u���Ë  œö��«  w�  W�dA��L�«  WOK�«b�«
 …e�U�  W??�Ëœ  ÂU??�√  rN�H�√  ÊuO�UM�K�«  b��  WO�«—bH�«Ë  WOLO�I��«Ë
 ⁄«dH�« W Ò�� w� ‚dG�« U�√ Æd� UL�ö� s�—UO� ÂU�√ rNFC� …b�U� WK�M�
 qB�� W�UO��«Ë œUB��ô« qLA� WO�M�√ W�U�u� ‰u�I�« Ë√ ¨v{uH�«Ë

ÆlL��L�«Ë W�Ëb�« U�ö� s� WOK� d�¬ v�≈
 WOM�œ ¨WO�—U�Ë WOK�� Èu� s� l�b� ¨s�—UO��«  s�c� ÒÊ«  `O��
 W�U�_«  ÒÊ√  ô≈  œö��«  w�  bzU��«  ÂUF�«  ŒUML�«  vK�  ÊUMLON�  ¨WO�UO�Ë
 «c�Ë ÆtMOF� QD��« u� s�—UO��« s�c� b�_ Âö���ô« ÒÊQ� ‰uI�« wC�I�
 VOOG� i�d�Ë l�«u�« d�_« i�d� sOO�UM�K�« s� WF�«Ë  U�� Á«d� U�
 …b�u�«  W�UI�  W�U�≈  v�≈  tO�  vF��  Íc�«  X�u�«  w�  WOM�u�«  …œ«—ù«
 WD�«d�L�« ÷uNM�«Ë Õö�ù« WOKL� w�  «c�« vK� ‰UJ�ô«Ë ‰öI��ô«Ë
 Í√  s�  bOH���  Ê«  V��Ë  sJL�  w��«  WOKLF�«  pK�  ÆiF��«  UNCF�  l�
 ÒÊQ� rKF�« l� ¨UN�H� d��� Ê« ÊËœ WO�Ëœ W��R� Ë« WO�M�√ …b�U��
 ÎU�uMF� ÂeKL�« w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� Èb� bO�— V�U� u� W�Ëb� ÊUM��
 WO�U�Ë W�—«œ≈  U�ö�≈ ¡«d�≈ WLN� Òo� s� ÕdD� UM�Ë ÆÊUM�� …b�U��
 s� –≈ W�I�dL�« …d Ò�OL�« ÷ËdI�«Ë  «b�U�L�« dO�u�� UNM� Òb� ô W�bIL�

 b��� ‰«u�_« X�U� «–≈ …b�U�L�« b� Òb� s� ·d� Í√ lM�L� Ê√ wFO�D�«
 «Ë—b�√Ë  ÂUF�«  ‰UL�«  «u�U���«  s�c�«  sO�ËR�L�«  »uO�  v�«  UNI�d�

ÆrN�UL�√ `�c� vK� ÊUM��Ë sOO�UM�K�« W�«d�
 ÁU��  ÎU�U��  `��√  w�dF�«  s�«uL�«  UL�  w�M�_«  V�UM�«  ÒÊ√  UL�
 ÆUNOK�  W�dA�  t��uJ�  sJ�  r�  U�  UN�  ÎUF�UL�  q�  ô  ÊUM�K�  …b�U��  ÒÍ√
 w��dH�« fOzd�« UN�b���« w��« WO�UI�« W�NK�« rNH� Ê√ sJL� UM� s�Ë
 w�  wzUM��«  w��U�L�«  oOI���«  vK�  Á—«d�≈Ë  WO�UM�K�«   «œUOI�«  l�
 åÂU�—√ò  w�  pOJA�  s�  p�–  tOK�  ÍuDM�  U�Ë  Íe�dL�«  pM��«   U�U��
 ‰UH�≈ ÊËœ ¨ U�uA� s� tOK� U� r�bI� Î «—«dJ�Ë Î «—«d� i�— Íc�« r�U��«
 WK�d�Ë  WK�K��«  W�U�≈  w�   UDK��«  t�FK�  Íc�«  q�ULL�«  —ËbK�  l�D�U�

ÆozUI��« lOOC�Ë  UO�ËR�L�« lOOL�Ë  UIOI���«
 lOL�K�  ÎU�b��  qJA�Ë  ÂuO�«  …uI�  t�H�  ÕdD�  Íc??�«  ‰«R��«  ÒÊ≈
 s�  ÊUM��  cIM�  Ê√  sJL�  nO�  u�  Õö??�ù«Ë  ‰öI��ô«  …U�b�  W�U�Ë
  «b�U�L�«  XD��  u�  ULO�  tF�—UA�Ë  w�M�_«  WC��  w�  ◊uI��«
 WO�UM�K�«  …œ«—ù«  Òq� vK� XKL�Ë WMKFL�«  UN�Ëd� W�I�dL�«  ÷ËdI�«Ë
 u��  t�U��«Ë  w�U��«  l{u�«  r�UH�  ¡«“≈  qLF�«  U�Ë  ¨UNOK�  WMLON�«Ë
 w��«  WO�B�«Ë  WO�UO��«Ë  W�œUB��ô«   U�“_«  r�UH�  Òq�  w�  W�ËUN�«
 —U�H�U�  WNO��  ¨WO�U�  WH�U�  qJA��  iF��«  UNCF�  s�  ÈÒcG��
 ÎöC�  t�«dL�Ë  t�U� Ò�R�Ë  ÊUM��  s�  vI��  U�  UNI�d�  w�  c�Q�  ¨Q�dL�«
 WK��_« Ác� °ør�UF�« s� W�N�KL�« WIDML�« Ác� w� t��e�—Ë t�œ«d� s�
 ‰«e�  ô  w��«  WO�«dIL�b�«Ë  WOM�u�«  ÈuI�«  ÂU�√  … ÒuI�  W�ËdD�  U�«u�Ë

ÆWOHzU� Ë√ W�u�� U�«Ë“ s� ŸU{Ë_« »—UI�
o�U� VzU�Ë d�“Ë *

 (1¢U áªàJ) ... É¡°ùØf ìô£J á∏Ä°SCG

 (1¢U áªàJ) ... ¿Gƒ∏Y ódÉN

 (1¢U áªàJ) ... ¿ÉæÑd êôîj ∞«c

 (1¢U áªàJ) ... q»é«JGôà°S’G ñhQÉ°üdG

 b�√ q�√ s� »Ëd� ÷u�� …bF��� X�O� sDM�«Ë ÒÊ_ 
 rN�d���  UN�≈  q�  ¨—UGB�«Ë  sOBO�d�«  ¡«d�_«  W�U�
 Y��K�  V�c�  U�  ÎUF�d�Ë  r�UL�Ë  rN�œ  w�  ÊuD����
°ÆÆÆdO� ôË ¨ÊuDI�� s�c�« p��Ë√ s� Îôb� œb� ¡öL� s�
 WE�K�« Ác� w� t�U��√ s�Ë tM� W�uGA� U�dO�√ Ê« r�
 —UOF�«  s�  W�dF�  w�  UNK�  WIDML�«  s�Ë  ¨WO��—U��«
 ÈuI�«  s�“«u�Ë  WO�uJ�«  »Ëd��«  Èu���  vK�  qOI��«

°ÆÆÆÎU�UL� d�¬ ÊUJ� w� WO�Ëb�«
 œuA�  e�eF�  w�  ÊuJLNM�  V�«d�   ôU??�—  r�  UN�
 ÍbMN�«  sODO�L�«  w�  ¨W�dJ�F�«  UN�«—b�Ë  sDM�«Ë
 UL� ¨„d�AL�« w�Ëd�« wMOB�« dD��« WN�«uL� ¨∆œUN�«Ë
 ©Defense one® Ê«Ë fMOH�œ WK��  dA� –« ¨ÊuL�e�
 jO�L�«  …œUO�  s�  ¨◊U�C�  W�U�   U��dB�  WO�dO�_«
 s�  ¨Indo ≠ Pacific Command  ∆œUN�«Ë  ÍbMN�«

∫UNO� ¡U� U� Òr�«Ë rNOÒL�� Ê√ ÊËœ
  U�uEM�  —U���U�  ÎUO�U�  ÂuI�  Êu�U�M��«  Ê«  ©1
 Â«u�  …b�U�  w�  Î̈ «b�  W�bI��  …dDO�Ë  …œUO�Ë   ôUB�«
  «uI�«  s�   «b�Ë  ÎUC�«  rC�®  W�d��«  W�d���«  W�u��«
 …œUOI�«  Ác�  s�  ◊U�{  ÂuI�  YO�  Æ©WO�dO�_«  W�d��«
 …dDO�Ë  …œUO�  ÂUE�  —U���«  vK�  u��«  Õö�  …b�U�L�
 Advanced Battle  vL��  ¨„—UF�Ë   UOKL�  …—«œ«Ë

Æ©Management System ©ABMS
 ¨�15 ≠ 25 Ø 9 Ø2020�  sO�  Î̈UO�U�  Íd��  ©2
 w�  WLE�ô«  Ác�  s�  W��U��«  WBML�«  W�d��Ë  VO�d�
 UL�  ¨©∆œU??N??�«  jO�L�«  »d??�®  WO�dO�ô«  Â«u??�  …b�U�
 w�  „—UA�  Íc�«  ¨w�dO�ô«  u��«  Õö�  ◊U�{  b�«  b�«

�ÆÊ«Ë fMOH�œ WK�L� WOKLF�«
 ∆œU??N??�«Ë Íb??M??N??�« j??O??�??L??�« …œU??O??� b??zU??� U???�« ©≥
 Phil  Êu�bOH�œ  qO�  ‰«dO�œô«  ¨©INDOPACOM®
 a�—U��  ¨Ê«Ë  fMOH�œ  WK�L�  Õd�  bI�  ¨Davidson
 …bI�  w�  Â«u�  …b�U�  ÊQ�  ÎözU�  ÕÒd�  ¨2020Ø9Ø17
 ŸU�b�«  ÂUEM�  b�«u�  W�U�«  s�  b�  ôË  W�uO�   ôUB�«

ÆÎU��d� …b�UI�« Ác� w� Aegis w�Ë—UB�«
 V���«  «cN�  ∫ÎözU�  Êu�bOH�œ  ‰«dO�œ_«  ·U{√Ë  ©4
 …b�U�  ‰Ë«  ÊuJ��  Â«u??�  …b�U�  ÊS�  ©…b�UI�«  WOL�√®
 «c�Ë  ©JACD 2®  ôUB�ô« WLE�« W�d�� UNO� Íd��
 …dDO��«Ë …œUOI�« W�uEML� ÍeOK��ô« r�ô« dB��� u�
 Joint All Domain ≠ Command and ∫WK�UA�«

ÆControl
 W�d�  s�  …—U��  wN�  …œUOI�«  Ác�  WFO��  s�  U�«  ©µ
 ¨W�—U����ô«  U�uKFL�« W�U� lOL�� UNO� r��  UOKL�
 Õö�Ë  u��«  Õö�Ë  w�dO�ô«  gO��«  v�«  qB�  w��«
 W�K�L�«   «uI�«  ŸËd�  W�U�Ë  eM�—UL�«  Õö�Ë  W�d���«
 q��  s�  ¨W�—uH�«  UN���UF�  r���  ¨Èd??�ô«  WO�dO�ô«
 ¨UN�Ëd�b�  s�c�«  ◊U�C�«Ë  Áö�«  UNO�«  —UAL�«  WLE�ô«
 w�UOKLF�«  —«dI�«  –U��«Ë   U�uKFL�«  qOK��  ·bN�  p�–Ë
  ULNL�U�  WHKJL�«   «uIK�  Î «—u�  t�ö�≈Ë  ¨UN�QA�  wzUNM�«
 ¨WO�dO�_«  W�K�L�«   «uI�«  ·uM�  W�U�  w�  ¨WO�U�I�«

ÆWK�LK� Êu�bOH�œ ‰«dO�œô« W�U� U� V��
  «—bI�«  Ê≈  ∫ÎözU�  Êu�bOH�œ  ‰«dO�œô«  ·U{«Ë  ©∂
 W��bL�«  WO�öD��ô«Ë  W�—U����ô«   UO�UJ�ô«  Ø
 ©b�u� …œUO� e�d� ·dB�� UNF{ËË UNFL� r�� w��«®
 ÎU�öD�« ¨ «uI�U� …—ËUML�« w� ¨ÈuB� WOL�« UN� ÊuJ��
 s�  Ë«  W�d��  Ë«  W�u�   «u�  pK�  X�U�  Ï¡«u�  ¨Â«u�  s�
 WK�UF�« ¨t�d��«  «uI�« b�U�O� U� «c�Ë ÆeM�—UL�« Õö�
 UN�«—b�  e�eF�  w�  ¨…b�UI�«  s�  W��dI�«  o�UML�«  w�
 b�«uI�«  v�Ë√  ÊuJ��  Â«u�  …b�U�  Ê√  W�U�  ¨WO�«bOL�«

ÆWN�«uL�« Ÿu�Ë ‰U� w� ¨W�bN��L�« WO�dO�_«
  ôUB�ô«  b�«u�  VB�  t�U�F��«  ÷dF�  w�Ë  ©7
 ÊU� ¨w�Ë—UB�« ŸU�b�« WLE�« V�U� v�« ¨Ác� W��bL�«

 t�H�  `�dB��«  w�Ë  Î̈özU�  l�U��  Êu�bOH�œ  ‰«dO�œô«
 ÂUE� Ê«  ÎözU�  l�U��  ¨Ê«Ë fMOH�œ WK�L� t�  v�œ«  Íc�«
 …œUOI�«  ÂUE�  r�U�  ÎUI�U�  tO�«  —UAL�«®  Z�bL�«  ŸU�b�«
 UM�«d�« s� ËbF�« lML� Î «b� Í—Ëd{ ©Z�bL�« …dDO��«Ë
 W�d��  ©…d�U��  UN�uI�  ô  w��«  UM�L�e�®  W�dFL�«  s�

ÆWHKJ� ÊËœË W�uN��Ë
 ¨AMBS  ÂUEM� WO�U��« WBML�« VB� r� Ê√ bF� ©8
 W�«b�  ¨ UOKLF�«  …—«œ«Ë  …dDO��«Ë  …œUOI�«  ÂUEM�  Í«
 s�  W�uL��  b�—  sJLL�«  s�  `��«  t�S�  dNA�«  «c�
 q�UF��« s� sOO�«bOL�« …œUI�« …—b�Ë W�M�L�« a�—«uB�«
 ¨©To take it out® UN�uFH� ‰UD�« Ø UN�UI�≈Ë UNF�
Æ„UM� Ê«bOL�« ◊U�{ tH�Ë UL� ¨W�öL� l�«b� WD�«u�

 Íc�« `�dB��« w� ¨Òd�√ Êu�bOH�œ ‰«dO�œô« Ê« ô« ©π
 —u�cL�«  ¨Z�bL�«   ôUB�ô«  ÂUE�  Ê«  ¨WK�LK�  t�  v�œ√
 s�  oKDM�®  WO�u��   UOKL�  W�_  Ó «b�  w�U�√  ¨Áö�√
 ÊuJ� Ê√ ¨d�_« W�UN� w� ¨u� UM�b� Ê√ W�U� Æ©…b�UI�«
 W�K�«  Ë√  ŸöD��«  qzU�Ë  W�√  WN�«u�  vK�  s�—œU�
 ÎU�u� ¨œUL��ôU� p�–Ë ¨…b�UI�« ·bN��� W�œUF� WO�u��
 qJA� qLF� ÊuJO� Íc�« ¨w�UMB�« ¡U�c�« r�œ vK� ¨U�
  «—U����ô« ◊U�{ l� Í√® W�dA��«  U�UD�« l� oO�Ë
 …—u�cL�«  W�d�AL�«   UOKLF�«  W�d�  w�  ÊuKLF�  s�c�«
 w�Ë WOMFL�«  UN��« b�Ëe�� `L�� qJA� p�–Ë ©Áö�√
 b�d�®  „d�AL�«  qLF�«  W�O��  W�UOB�  V�UML�«  X�u�«
 ËbFK�  ÍÒbB��«  w�  W�dJ�F�«  …œUOI�«  sOJL��  ∫‰uI�«

Æ©ÕU�M�
 ‰«dO�œ_«  U�d�–  w��«  ·«b�_«  oOI��  w�  ÕU�M�«  Í√

ÆÁö�√
 WK�«u�  vK�  bO�Q��«  sDM�«Ë  b�d�  b�b�  s�  Î «–≈
 vK�  ¨sOB�«Ë  UO�Ë—  b{  ¨WO�O�«d��ô«  U�œuA�
 Æj�u�L�«Ë V�dI�« ÈbL�« vK� Ê«d�≈ b{Ë ¨bOF��« ÈbL�«
 WK�«u�L�«  V??�«d??�   U�uI�  Áb??�R??�  Íc??�«  d??�ô«  u??�Ë
 «c�  w�  W��UF�L�«  tO�ËR��   U��dB�Ë  t�U��dB�Ë

ÆÁö�« U�d�– UL� ÊQA�«
 …œUOI�  …b�UB�«  WOL�UF�«  …uI�«  w�ö�  b�«  «–U�  sJ�Ë
 s�“«u�  qJ�  WL�U�Ë  …—œU�Ë  W�—U�  W�K�«  s�  UO�Ë—

ø°W�bOKI��« ÈuI�«
 œ—UG�UÑ«  w�u�  ◊dH�«  w�O�«d��ô«  ŒË—UB�«  t�≈
 w�  sO�u�  q��  tFMB�  sO�u�  ÂÒd�  Íc??�«Ë  ©WFOKD�«®
 Õö��«  WMLO�  dB�  ÎUMKF�  wMK�  w�u�eHK�  Z�U�d�

 ÆÆb�b��« r�UF�« vK� tzUHK�Ë w�Ëd�«
øÆÆœ—UG�UÑ« s� ·dF� «–UL�

ÆAvangard  ∫u� W�eOK��ôU� tL�« –
 W�L� V�U� v�« ¨Áœu�Ë s� w�Ëd�« fOzd�« sK�« –

Æ2018Ø3Ø1 a�—U�� ¨…d� ‰Ë_ Èd�√ …b�b� W�K�√
 ¨w�O�«d��« w�d� ŒË—U� ∫ŒË—UB�« «c� nOMB� –
 Intercontinental balletic  ∫W�eOK��ôU�  vL��

Æ©missile ©ICBM
 qL�� hB�� ÈbL�« bOF� ∫ŒË—UB�« «c� WFO�� –
 ÊuOK�  wMF�  s�UGO�®  ÊUGO�  2  …uI�  W�Ëu�  ”Ëƒ—
 Íc�«  ÍËuM�«  ”√d�«  «cN�  W�dO�H��«  …uI�«  Ê√  Í√  ¨©s�
 s� s� w�uOK� dO�H� ÍËU�� œ—UG�UÑ√ ŒË—U� tKL��

ÆTNT …œU�
 ÊuF�—√Ë —U��√ W�L� t�u�Ë s� 2 ŒË—UB�« Ê“Ë –

ÆÎ «d�L�M�
 W�d�  nF{  27  ≠  20  sO�  ÕË«d??�??�  t��d�  –
 a�—«uB�«  …œUO�  q��  s�  W�d��«  b�b��  r��®   uB�«
 tO�«  t��O�  Íc???�«  ·b??N??�«  V??�??�  W??O??�??O??�«d??�??�ô«
 24¨680 sO� ÕË«d�� t��d� Ê√ wMF� «c�Ë Æ©ŒË—UB�«
 ÎUH�«  Êu??�ö??�Ë  W??�ö??�®  W�U��«  w??�  r??�  33¨318  –  r??�

Æ©W�U��« w� Î «d�� uKO� dA� WO�UL�Ë W�L�ö�Ë

 w�dA�«  q�U��«Ë  uJ�u�  sO�  W�U�L�«  Ê«  ÎULK�
 sDM�«Ë Ø „—u�uO� Ø sD�u� wMF�® …b��L�«  U�ôuK�
 ULMO�  Æ©·ô¬  WO�UL�®  r�  8000  w�«u�  mK��  ©w�UO�  Ø
  U�ôuK�  w�dG�«  q�U��«Ë  uJ�u�  sO�  W�U�L�«  mK��
 uJ�O��«d�  ÊU�  Ø  ”uKO��«  ”u�  wMF�®  …b��L�«
 r�  9000  w�«u�  ≠  mM�u�  W�d�  l�UB�  ≠  q�UO�  Ø

Æ©r� ·ô¬ WF��®
 s�  ¨Ãu??�  ‰Ë«  q??�œ  2019Ø12Ø27  a�—U��  –
 a�—«uB�«  «u� w� WO�U�I�« W�b��« ¨œ—UG�UÑ√ a�—«u�
 a�—«uB�«  W�d�  eON��  r�  UL�  ÆWO�Ëd�«  WO�O�«d��ô«
 wM�U�  WM�b�  U�dI�Ë  ¨…dA�  W��U��«  WO�O�«d��ô«
 ⁄—u�M�—Ë√ WM�b� s� r� 500 bF� vK� WF�«u�«® Jasny
 r�ô«  qL��  w��«  WF�UIL�«  WL�U�  w�Ë  Orenburg
 n�«  w�«u�  bF�  vK�  lI�  WM�bL�«  Ác�  Ê«  ÎULK�  Æt�H�

ÆuJ�u� s� w�dG�« »uM��« v�« d�� uKO� W�L�L�Ë
 w� WDI� Í√ v�« ‰u�u�« vK� —œU� ∫ŒË—UB�« Èb� –

Ær�UF�«
 ¨w�Ëd�« fOzd�« UNM� Àb�� w��« Èd�_« W�K�_« U�√

∫wN� ¨2018 WM�
 Burivestnik  ÍËu??M??�«  pOM��Oç�—u�  ŒË—U???�
 Ø  ”—u??M??�«  Ë«  Ø  ¡uM�«  dO�  wMF�Ë  WO�Ëd�«  WGK�U�
 ¡«u�ô«  w�  oOK���«  t�UJ�S�Ë  ©W�ËuM�«  W�UD�U�  qLF�®
 SSC ≠ X ≠ 9  u�UM�«  WG�  w�  vL��Ë  Æ «uM�  …bL�

ÆSkyfall
 ÷—√ Ø u� ŒË—U� u�Ë ¨©Kinjal® ‰U�MO� ŒË—U�

ÆWO�d��«  «dzUD�« s� oKD� ¨Ø
ÆÊUM�« WF�—« ∫ŒË—UB�« Ê“Ë

 wMF�® q�U� d�� ÁdD�Ë —U��√ WF�� ∫ŒË—UB�« ‰u�
Æ©r� 100 —UO�

 ÍbOKI�  w�d�  ”√—  Ë«  ÍËu??�  ”√—  U??�«  ∫t�OK��
ÆØ rG� 500 Ø W�“ ¨ ÌkA��

 ÎUH�« dA� wM�« v�« t��d� qB� w�u� ◊d� ∫t��d�
 ÆW�U��« w� ©r� 12¨340 ® Î «d��uKO� sOF�—«Ë W�L�ö�Ë
 sJL�  w��«  ¨ «—ËUML�«  Ÿ«u??�«  q�  cOHM�  vK�  —œU�  u�Ë
 w�  W�U�  ¨W�œUFL�«  W�u��«   U�U�b�«  ÍœUH��  ¨UNKÒO��

Æ·bN�« v�« t�u�Ë q�� ¨…dO�_« WK�dL�«
 w�«–  tO�u�  ÂUE�  ‰ö�  s�  tNO�u�  r��  ∫tNO�u�
 ÂUE� ‰ö??� s??�Ë Ø ŒË—U??B??�«  w??� Z??�b??� w??K??�«œ Ø
 ”U�uK� vÒL�L�« WO�UMB�« —UL�_U� w�Ëd�«  ôUB�ô«

Æ©GLONASS®
Æd��uKO� UH�« ∫ŒË—UB�« Èb�

 nK�  tOK�  oKD�Ë   ©Zirkon®  Êu�dO��  ŒË—U??�
ÆSS ≠ N ≠ 33 Zirkon ∫r�« u�UM�«

 Ã—«u��«  s�  oKD�Ë  w�u�  ◊d�  ∫ŒË—UB�«  WFO��
ÆW�d�� ·«b�√ vK� WO�d��«

 ·ô¬ WF�� v�« qB�Ë WO�u� ◊d� ∫ŒË—UB�« W�d�
ÆW�U��« w� Î «d�� uKO� sOF��Ë sOM�«Ë W�L�UL�Ë

 w�  r�  500  ≠  250  sO�  Á«b�  mK��  ∫ŒË—UB�«  Èb�
ÆW�U��«

 w�d�  ”√d�  ŒË—UB�«  `OK��  sJL�  ∫w�d��«  Í√d�«
 …b�b� œ«uL�« s� rG� 400 ≠ 300 vK� Íu��� ¨ÍbOKI�
 ·«b�ô« V�� …d�H�L�« œ«uL�« Ê“Ë b�b�� r��® —U�H�ô«
 ŒË—UB�«  «c�  `OK��  sJL�  UL�  ¨©U�dO�b�  œ«d?? Ô�  w��«

ÆÍËu� ”√d�
 WO�dG�«  WO�«—U����ô«   U�uKFL�«  ∫WO�U�I�«  W�b��«
 qBO� t�√Ë Êü« v�� WO�U�I�« W�b��« q�b� r� t�√ w�Òb�
 Èd�√ —œUB� Ê« ô« ¨w�U��« ÂUF�« W�UN� l� WK�dL�« Ác�

ÆdN�« WFC� cM� WO�U�I�« W�b��« t�u�œ b�R�
 d�UF�«  w�O�«d��ô«   ©Sarmat®   U�—U�  ŒË—U�

 SS≠ X ≠ 30  ∫u�UM�«  nK�  tOL��  Íc??�«  ¨ «—UIK�
ÆSatan 2

ÆÎUM� dA� W�L� ∫ŒË—UB�« Ê“Ë
Æd��uKO� n�√ dA� WF�� ∫ŒË—UB�« Èb�

 15 qL�� ÍËu� Õö�� `K�� ŒË—UB�« «c� ∫t�OK��
 —U�H�« bM� nK��� ·b� v�« UNM� q� t��� ÎU�Ëu� ÎU�√—

Æw�U�ô« ”√d�«
Æ©Perespvet® XOç��dO� ∫vL�L�« —eOK�« ÂUE�

 `�dB�  V��  ¨ÂUEM�«  «c�  Âb����  ∫t�U�«b���«
 ¨˜uLO�«dO�  Í—ôU??Ñ  w�Ëd�«  gO��«  ÊU??�—«  fOzd�
 UL� ÆWO�O�«d��ô« a�—«uB�« ‚ö�≈ l�«u� W�UL� w�
 UN�«u�« nK��L� ¨WIz«c�« ÂU��_« ÷«d��« w� Âb����

ÆUN�«b�« v�« qB� Ê√ q�� U�dO�b�Ë ¨UN�U��«Ë
  U�uKF�  ô  ∫Õö��«  «c�  s�  …d�u�L�«   U�uKFL�«
 ¨WO�Ë—Ëô«  ‰Ëb�«Ë  …b��L�«   U�ôu�«  Èb�  ¨W�—U����«

ÆÊü« v�� Õö��« «c� s�
 s� Õö��« «c� ‚ö�« r�� Êü« v�� ∫‚ö�ù«  UBM�
 ÎU�d��� ÎU�UE� `�BO� tMJ� W��U� WO{—« ‚ö�≈  UD��
 Îö�U� `�B� w� Ád�uD� Íd�� YO� ¨q�UF�« V�dI�« w�
 WO�d��«  «dzUD�«Ë  UO�ËdL�«Ë  «dO�L�« s� ‚ö�û�

ÆW��ËbL�« W�dJ�F�«  U�dF�«Ë
 ÊËb??�U??�u??� ¨…d??ÒO??�??L??�« W??�Ëu??M??�«  U???�«u???G???�«

Æ©Poseidon®
ÆW�ËuM�«  W�UD�U� qLF� …dO�� W�«u� –

 X��  d��  n�«  v�«  qB�  ∫’uG�«  vK�  UN�—b�  –
Æd���« `D�

 ·ô¬  …dA�  W�«uG�«  Ác??�  Èb??�  mK��  ∫U??�«b??�  –
Æd��uKO�

ÆW�U��« w� r� 200  UN��d�Ë Î«d�� 24  UN�u� –
 W�«uG�«  Ác�  `OK��  rC�  ∫W�«uG�«  Ác�  `OK��
 s�uKO�  W��  Ë«  sO�L�  …uI�  sO�Ëu�  sO�√—  …dO�L�«
 …b�bA�«   TNT  …œU�  s�  s�  n�«  ÍËU��  s�uKOJ�«®

Æ©—U�H�ô«
 Õö��« «c� Âb���� ∫Õö��« «c� Â«b���« WI�d� –
 Ø  WLzU�  Ø  …b??�«—  U??�«  W�«uG�«  ÊuJ�  YO�  ¨bF�  s�
  PAML�«  Ë«  W�d���«  b�«uI�U�  ¨ÍœUFL�«  ·bN�«  »d�
 Ác�  tO�u�  r��  Ë«  ¨q�«u��«  s�  W��dI�«  WO�O�«d��ô«
 Í√ jI�K� U�bM�Ë Æ»d��« ‰ö� UN�«b�« v�«   U�«uG�«
 ·bN�«  vK�  UN�ö�  ‚ö�S�  d�_«  ¨ U�«uG�«  Ác�  s�
 WI�dD�  dO�H��«  r��Ë  Î «—u�  p�–  cHM�  UN�S�  Ø  ·«b�_«  Ø
  «dA�  v�«  qB�  Î«b�  WO�U�  w�U�u��  Ã«u??�«  Àb��
 w�  ¡w??�  q�  d�b�Ë  ËbF�«  ÷—√  q??�«œ   «d��uKOJ�«

ÆUNN�Ë
 uN�  W�«uG�«  Ác�  W�K�«  s�  ÎUJ��  b�_«  ŸuM�«  U�«
 Salted® W Ó�ÓK ÓL ÔL�« q�UMI�« r�« UNOK� oKD� w��« ¨q�UMI�«
  U�U�� ÀuK� W�Ëu�  U�UF�« q�UM� w�Ë ¨©Bomb

ÆW�UGK� Ìq�u� s�e�Ë ¨ËbF�« w{«—« s� Î̈ «b� WF�U�
 ¨WO�Ëd�«  WO�O�«d��ô«  W�K�ô«  Ác�  lOL�  Ê«  ÎULK�
 W�UN�  v��  r�UF�«  w�  UN�  qO��  „UM�  ÊuJ�  s�Ë  ô  w��«
 …b��L�«   U�ôu�«  »U���«  bF�  XFM�  b�  ¨ÊdI�«  «c�
 …œUCL�« a�—«uB�« WLE�« s� b��« WO�UH�« s� WO�dO�ô«
 WGK�U�  vL��  w��«  ¨©WO�Ë—UB�«  Ÿ—b�«  Ë«®  a�—«uBK�
 Anti ≠ Ballistic Missile Treaty  ∫W�eOKJ�ô«
 w�UOÑu��« œU��ô« sO� ¨XF�Ë b� X�U� w��« ¨©©ABM

Æ1972Ø5Ø28 a�—U�� ¨WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«Ë
 s�  W??O??�d??O??�ô«  …b��L�«   U??�ôu??�«  X����«  b??�Ë
 w�  …—U���«  w�d�  dO�b�  W�œU�  bF�  ¨WO�UH�ô«  Ác�
 …—Ëd??{  W���  ¨2001Ø9Ø11  a�—U��  ¨„—u??�u??O??�
 b�b�  qO�  Ë«  …b�b�  WO�O�«d��«  a�—«uB�  UN��UM�
 WOKL�  ÊQ�Ë  ¨X�œ«  UL�  UNO{«—√  W�UL��  a�—«uB�«  s�

 WO�O�«d��«  a�—«uB�  ÌœUF�  nB�  s�  X���  dO�b��«
Æ «—UIK� …d�U�

 u�  ¨»U���ô«  ¡«—Ë  s�  ¨wIOI��«  ·bN�«  ÊU�  ULMO�
 …d�UF�«  WO�Ë—UB�«  WLE�_«  s�  b�b�  qO�  W�UM�
 UO�Ë— tM� w�UF� X�U� Íc�« nFC�« ÎWKG��� ¨ «—UIK�
 Î «bONL� ¨WO�dO�_« ◊ËdAK� UO�Ë— ŸUC�≈ ·bN� ¨„«c�¬
 Íc�«  u�—UMO�K�  ÎUI��  ¨…uI�U�  UN��K�«  s�  U�b�d���
 …uI�«  dO�b�®  1990  cM�  ‚«dF�«  w�  sDM�«Ë  t�I��
 w�  ¨©‰ö��ô«Ë  ËeGK�  Î «bONL�  v�Ë«  Ì…uD��  W�dJ�F�«
 UNOK� …dDO��«Ë WO�Ëd�« w{«—ô« ‰ö��ô o�dD�« bNL�
 s�  40%  mK��®  WOFO�D�«  UN�«Ëd�  rOK��Ë  ÎU�dJ��
 WO�dO�ô«  U�dAK� ©Ád�Q� r�UF�« w� WOFO�D�«  «Ëd��«
 r�UF�« vK� WO�dO�ô« WMLON�« f�dJ�Ë ¨ «—UIK� …d�UF�«

Æp�c� ÎW�O�� lL�«
 ŒË—U� qF�� w��«  ¨W�—U��«  W�K�_« w� ÁcN� Ê–«
 Super  ∫t�eOK��ôU�  ÁUL�√  Íc??�«  ¨‚—U??�??�«  V�«d�
 s� w�dO�ô« ŒË—UB�« ô« fO� u�Ë ¨Duper Missile
 dO���«  tM�  ‰U�  Íc�«  ¨AGM ≠ 183 ARRW  “«d�
 Ê«  ¨wJ��u�«—u�  —u�JOÑ  ¨dONA�«  w�Ëd�«  ÍdJ�F�«
 «c�  vK�  …dDO��«  s�  ÊËe�U�  sOO�dO�ô«  sO�bMNL�«
 w�«u� v�« qB� t��d� Ê« V�«d� w�Òb� Íc�« ¨ŒË—UB�«

ÆW�U��« w� d��uKO� n�« s�dA�
 ”Ë—  WO�Ëd�«  WOzUCH�«  W��RL�«  fOz—  oÒK�  UL�
 fOzd�«   «¡U�œ«  vK�  ¨s�“u�Ë—  Íd�OL�œ  ¨f�u�u�
 ÊËe�U�  UM�≈  øqLF�«  U??�  ∫‰uI�U�  «Îd??�U??�  w�dO�_«

ÆrÒK��K�
 w�  tM�  V�d�  u�  U�  tO�«  ÎU�UC�  ¨ÂbI�  U�  ¡u{  w�
 Ì…u�  s�  Ê«d??�≈  tJK�L�  U�Ë  ¨WOMOB�«  W�K�ô«  ·uM�
 œËb��  Ê≈Ë  ¨…—œU??�  W�d�   «u??�Ë  ÌW�d��Ë  ÌWO�Ë—U�
 …bO�u�«  WO�u{uL�«  W�O�M�«  ÊS�  ¨wLOK�ô«  bOFB�«
 ‚uH��«  V�U� v�«  ¨qzUN�«  w�OK���«  ‚uH��«  «c� rOOI��
 UO�Ë—  s�  q�  w�  a�—«uB�«  W�UM�  w�  w�u�uMJ��«
 V��  ¨…b��L�«   U??�ôu??�«  UL�d��F�  w��«  ¨sOB�«Ë
 dD��« ¨sOO�dO�ô« WO�—U��«Ë »d��« Íd�“Ë  U��dB�
 w�u{uL�«  rOOI��«  W�O��  Ê≈  ‰uI�  ¨UNOK�  w�Ozd�«

∫‰uI� …bO�u�«
 »U���« s� qF�� Íc�« ¨w�Ozd�« V���« u� «c� Ê≈
 ¨“j�Ëô«  ‚dA�«ò  o�UM�  lOL�  s�  ¨WO�dO�_«   «uI�«
  U�U���ô«  bF�  U�  v??�«  ¨cOHM��«  n??�Ë  l�  ÎUF�«Ë  Î «d??�«
 sDM�«Ë tL�e� U� WN�«u� Ê_ p�–Ë ¨WO�dO�_« WO�Uzd�«
 …œU�≈  UNOK�  r���  w�O�«d��«  wMO�  w�Ë—  dD�  s�
 lL�√  r�UF�«  w�  W�dJ�F�«  UN�«u�  —UA��«  w�  dEM�«
 r�b�  “j�Ëô«  ‚dA�«ò  w�   «uI�«  Ác�  œu�Ë  qF��Ë
 w�Ëœ ÍdJ�� Ÿ«e� ‰uB� ‰U� w� ÎW�U� Î̈U�UL� …bzUH�«
 q�öH�« ’«d�« WOF{u� t��√  «uI�« Ác� l{Ë qF�O�
 W�uN� V��� p�–Ë ¨q�öH�« ©g�Ëb�U�® …dOD� q�«œ
 oOC�Ë  »bML�«  »U??�  oOC�®  »uM��«  s�  U�—UB�
 Íc�«  ‚—U�  q��  oOC�®  w�dG�«  ‰ULA�«  s�Ë  ©e�d�
 W�U{ùU� ¨©W�dz«e��« W�u��«Ë W�d���«  «uI�« tIKG��
 sO� ¨W{d�HL�«  UOKLF�« Õd�� s�  «uI�« Ác� bFÔ� v�«
 w�U�√ qJA� ÊuJO� Íc�«Ë ¨…b��L�«  U�ôu�«Ë sOB�«

ÆÍbMN�« jO�L�« ‚d�Ë ∆œUN�« jO�L�« w�
 ¡UMH�« u�� —b�M�Ë j�U���Ë l�«d�� r�U�
…b�b� …œôu� t���Ë iNM�Ë ÂbI�� r�U�Ë

 ô ¡e� W�ËUIL�« —u��Ë Î«b�Ë— Î «b�Ë— dOG�� r�UF�« t�Ë
Æ÷uNM�« r�U� s� √e���

ÆtK�« «u�u� sO�O� U�bF�

 ÊËœÒœd??�  UL�  ¨WOKOz«d�ù«  W�UG��ô«  Ác�  ÎU�uL�  ÊuO�UM�K�«  œ Òœd??�
 l�d�  ôË  ‚d���   ËdO�  ò  »d��«  pK�  w�  ådOH��«ò  …b�d�  XOA�U�
 ‰Ë√  l�   ËdO�  w�  W�ËUIL�«  ‰UD�√  œ Òœd�  UL�  ÎU�UL�  ¨å¡UCO��«  Âö�_«
 w�«bOB�« bL��® …b�b��« o�dD�« ÍbON�  ËdO� WL�K� w� s�bON�
 sJ� ¨UM�M�b� ËbF�«  U�U�œ q�b� Ê« —UF�« s� fO�ò ∫©dO�O�« ÂUB�Ë
  U�U�d�« X�UJ� åUNOK� ’U�d�« oKD� s� b�� ô Ê√ —UF�« Òq� —UF�«
 UN�—«u�Ë UN��“√Ë  ËdO� ¡UO�√ Òq� w�  U�U�— UN�I�� w��«  v�Ë_«
 ¨WL�UF�« s� WOMOD�KH�« W�ËUIL�«  «u� ÃËd� ÒÊ« ËbF�« nA��√ v��
 r�  ¨sOÒOL�_«Ë  »dF�«  sO�ÒuD�L�«   U��Ë  W�—u��«  WO�dF�«   «uI�«  UL�
 w�  W�ËUI�  ÒqJ�  Î «—UB��«  ÒVN�  X�U�  WL�U�  s�  W�ËUIL�«  ÕË—  Ãd�Ô�

ÆÆÆr�UF�« Èu��� vK� q� ¨w�dF�« UMM�Ë
 Íd�UM�«Ë  w�ËdF�«  ÊU??�   UE�K�«  pK�  w�   ËdO�  w�ËUI�  sO�
  UOKLF�«  rN�b Ò�Ë  s�c�«  ¨w�ö�ù«Ë  w�«d��ô«Ë  w�uOA�«Ë  w�uI�«Ë
 ?�  ·d�  UL�  rN�UOKL�  «u�Òu�  s�c�«Ë  ¨WL�UF�«  Ÿ—«u�  w�  WO�uD��«
 s�«  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  bONA�«  Âb�√  YO�  åw�L�u�«  WOKL�ò
 vK� œuÒ�� q�d�Ë ÍËb��« ·—U� sOK�«d�« ÁUIO�—Ë Ê«uK� b�U�  ËdO�
 «u�K�� årN� ÒV���√ b� d�_«ò ÒÊ« «uÒM� WM�UN� œuM� vK� —UM�« ‚ö�≈
 w��«  sO�ËUIL�«   U�U�—  rN��UH��  «dL��«  w�  åw�L�u�«ò  vNI�  w�

ÆÆÆÎöO�� s�“—U��« rN�U�{ b�√  œ—√
 WO�uD��« rN�UOKL� w� ÊËb Ò��� r�b�Ë ÁUIO�—Ë Ê«uK� b�U� sJ� r�
 ÊU�  q�  Î̈U??�«b??�≈Ë  WO�C�Ë  ¡UH�Ë  ¡UD�  …œÒb��L�«  WL�UF�«  ÕË—
 ¨wK�UB�  Ã—u�  ÊuO�uOA�«Ë  ¨WMLOM�  rO�«d�≈  j�«dL�«  ÎUC�√  „UM�
 œuL��  Êu�d�UM�«Ë  ¨ÍËUJ�  ÍbN�Ë  ÍdO���«  r�U�Ë  WOMG�  bL��Ë
 u�√Ë ¨VOD��« ‰œU� œUN�Ë ËbF� dOM�Ë qO�UL�≈ bL�√ bL��Ë ¨W��Ë
 œU��ô«Ë  ¨œU��ô«  »e�Ë  ¨YF��«  »e�  uK{UM�Ë  ¨w�«d�  bL��  wK�
 ¨q�UF�«  VFA�«  Èu�  œU��«Ë  ¨Íd�UM�«  rOEM��«  ≠  w�dF�«  w�«d��ô«
 W�d�Ë w�dF�« ÊUM�� gO� wK�UI� v�≈ W�U{ùU� ¨…—u��« —UB�√ W�d�Ë
 ÂËUIL�«   ËdO�  À—ù  Î«œ«b��«  ÎUFOL�  «u�U�  q�  ¨WO�ö�ù«   U�ON�«Ë  q�√
 w�OD�«  oO�ËË  ¨ÊU�b�«  …—UA�  —u��b�«  ‰U��√  b�  vK�  1948  ÂU�  cM�
 s�b�« e� qOK� bONA�« l�Ë ¨ådOH� s�«u� Òq� WOFL�åË `KB�« œUL�Ë
 Êœ—_« —«u�√ w� WOMOD�KH�« …—u��« ·uH� w� w�UM�� bON� ‰Ë√ qL��«
 W�ËUIL�« WN�� bON� ‰Ë√ — ÒËbL�« s�b�« —u� œU�√ bONA�« l�Ë ¨1968 ÂU�
 Íd�UM�«  bONA�«  l�Ë  ¨1978  Ëe�  bF�  ‰ö��ô«  W�ËUIL�  WO�FA�«
 Íc�« ÍbLB�« ‰ö� œuIHL�« l�Ë ¨1982 »d��« ¡«bN� ‰Ë√ œuF� `�U�
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ثقافة وفنون10

ال تثقي بالبدر

{ جهاد الحنفي
الحت لعينيَّ بدراً في السماِء سـما
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فقلُت ال َتَثــِقي بالبدِر سّيــَدتي 

ــنا ِقَدما وْجـــٌه تقلِّبــه أيامُّ
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لَما  تضيُء فيِك غًدا، ما أبشـَع الظُّ
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إن غبُت يبقـى رسوالً يجمُع األَمَما
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قولي أنا الليُل َوْحُي الُحبِّ يسكُنني
أهديُت أشرَعتي َمـن َيعشُق الُحلُما

وفاة اأ�سطورة الغناء الفرن�سّية 

جولييت غريكو

أعلنت عائلة المغنية والممثلة الفرنسية الشهيرة جولييت غريكو، عن 
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دار  في  باليه  راقصة  أصبحت  حيث  باريس،  إلى  انتقلت  الثالثينيات 

.»Opéra Garnier«  األوبرا
باريس،  عائلتها  غــادرت  الثانية،  العالمية  الحرب  سنوات  وخالل 
واستقرت في الجنوب مجدداً، وكانت ناشطة في حركة المقاومة لالحتالل 
النازّي. واعتقلت جولييت غريكو من قبل الشرطة السياسية األلمانية عام 
1943، ولم يتم إرسالها إلى معسكرات الموت النازية ألن عمرها كان 16 
سنة فقط. وبعد الحرب أصبحت غريكو من أكبر نجوم الغناء الفرنسي. 
وأدت العديد من األدوار السينمائية، بما فيها في فيلم » Orphée« من 
The Night of the Generals« من إخراج  إخراج جان كوكتو، و« 

أناطول ليتفاك.
وكان من بين أصدقائها الكتاب والفالسفة الفرنسيين المشهورين مثل 

جان بول سارتر وألبير كامو وبوريس فيان وغيرهم.

موعد ت�سوير فيلم هاني �سالمة 

»تحت تهديد ال�سالح«

المصري  هاني  الممثل  يبدأ 
سالمة  تصوير فيلمه الجديد » 
منتصف  السالح »  تهديد  تحت 
الشهر المقبل، ويعاين المخرج  
التصوير  مواقع  العدل   ماندو 

النهائية قبل انطالق العمل.
الفيلم  بطولة  في  ويشارك 
الى جانب هاني سالمة كلٌّ من  
عمرو عبد الجليل ، بيومي فؤاد،  
عــادل .  رئيس ،  غــادة  ياسمين 
بهجت  أيمن  تأليف  من  القصة 

قمر وإخراج ماندو العدل.
الذي  هادي«  »قمر  مسلسل  سالمة  هاني  أعمال  آخر  أن  ُيذَكر 
»هادي  حول  المسلسل  أحــداث  وتــدور   ،2019 عام  في  ُعرض 
تعّرضه  بعد  للذاكرة  فاقد  أنه  عائلته  توهمه  الذي  المكارم«  أبو 
عليه  تكذب  عائلته  أن  يكتشف  الوقت  مــرور  ومع  ما،  لحادث 
قاسية  بطريقة  يعاملهم  الماضي  في  كان  إلنه  منه  لالنتقام 
الماضي  في  أنه  يبدو  وكما  معاملته،  من  تخاف  ابنته  أن  حتى 
كان يتاجر في المخدرات وعند توقفه عن تجارة المخدرات مما 

يوقعه ذلك في مشكالت مع المافيا.

»حار�س القد�س« اأف�سل فيلم عربي 

في ا�ستفتاء »�سهريار النجوم«

{ محمد سمير طحان
ــت الــمــؤســســة  ــل ــص ح
العامة لإلنتاج التلفزيوني 
ـــم الــمــراكــز  واإلذاعــــــي أه
الدرامية من خالل مسلسل 
ـــدس« في  ـــق ال ـــــارس  »ح
الفّني  الــمــوقــع  استفتاء 
ـــري »شـــهـــريـــار  ـــص ـــم ال
أهم  على  متقدمة  النجوم« 
العربية  الفنية  الشركات 

التي  الدرامّية  ونتاجاتها 
عرضت في شهر رمضان المبارك الماضي.

ونالت المؤسسة مركز أفضل شركة إنتاج عربية باالستفتاء، 
عربي  نجم  أفضل  مركز  عساف  رشيد  الفنان  لنيل  إضــافــة 
ســوري  عــربــي  مسلسل  أفــضــل  الــقــدس  حـــارس«  و«مسلسل 
الخطيب أفضل مخرج عربي والكاتب حسن م.  والمخرج باسل 

يوسف أفضل كاتب سيناريو عربي.
وعن نتائج هذا االستفتاء الجماهيري قال المخرج زياد جريس 
الريس مدير عام مؤسسة اإلنتاج: سعداء بأن رسالتنا المقاومة 
»حارس  مسلسل  حملها  التي  واإلنسانية  والقومية  والوطنية 
القدس« وصلت إلى الجمهور العربي الذي عبر عن رأيه من خالل 
هذا االستفتاء الجماهيري وهذا يوضح صوابية توجهنا كشركة 
نبض  يحاكي  ــي  درام عمل  تقديم  في  حكومية  سورية  إنتاج 
لالحتالل  المناهض  المقاوم  التوّجه  عن  ويعّبر  العربي  الشارع 

ولمحاوالت تغييب القضية الفلسطينية كقضية عربية.

ق�صيدة
�شغوف وحالمة على جناح االإعالم وال مكان للف�شل لديها

االإعالمّية �شيرين �شلطان لـ»البناء«: اأ�شعى دومًا لتحقيق هدف �شاٍم ببرامجي وما اأقّدمه للجمهور

»الكندو�ش« دراما �شامّية على االأ�شول 

»األو بيروت... يا �شّت الدنيا«... 

نب�ش المدينة على تلفزيون لبنان

{ حوار عدي أبو الخير
الشابة الشغوف شيرين سلطان تعي الفرق القائم 
إلى  يحتاج  فالحلم  والموهبة.  الكفاءة  الحلم،  بين 
السعي، الكفاءة تقوم على المثابرة؛ اما الموهبة فهي 
تعزيز روحّي من اإلنسان وإلى اإلنسان يعود، فكيف 
طموح  شابة  إعالمّية  في  الصفات  هذه  اجتمعت  إذا 
درب  في  السير  وحلمها  قاموسها،  في  للفشل  مكان  ال 
البرامج اإلنسانية وتقديم أبهى صورة عن اإلنسانية 

والحقيقة.
والــجــرأة  القوّية  شخصيتها  فــي  جمعت  شابة 
اإلعالمّية  والمهارة  الجذابة  والكاريزما  والعفوّية 

فجعلت منها إعالمّية متمكنة في مجال اإلعالم الفنّي.
عملت لدى قنوات وصحف ومجالت فنية باإلضافة 
عــّدة  ســوريــة  لمسلسالت  إعالمية  منسقة  لعملها 

وغيرها فلمع اسمها بين أسماء الكبار..
الالذقية  محافظة  ابنة  سلطان  شيرين  اإلعالمية 
حافل  بحوار  »البناء«  استضافتها  الساحل،  عروس 

بالتفاصيل والمواقف والمحطات..
كيف اخترت اإلعالم عمالً ومهنة؟ هل صدفة وقدر أو 

حبك للمهنة لعب دوراً؟
اإلعالم هو حلم طفولتي، رغم أنني درست في كلية 
لي  مرافقاً  بقي  الحلم  هذا  لكن  اإلعالم،  وليس  التربية 
القدر دوراً  2013 لعب  العام  وسعيت لتحقيقه. وفي 
بدخولي اإلعالم عندما تقّدمت الى مسابقة في الهيئة 
تالقي  قناة  كادر  ضمن  والتلفزيون  لالذاعة  العامة 
وتحرير  البرامج  إعداد  في  تدريبية  لدورة  وخضعت 
في  سوريانا  إذاعــة  في  للعمل  انتقلت  ثم  األخــبــار 
الفنية  البرامج  وتقديم  وإعداد  األخبار  تحرير  مجال 
إلى جانب  والمشاركة في تغطيات إعالمّية عديدة... 
ومراسلة  سورية  لمسلسالت  إعالمية  كمنسقة  عملي 

فنية لمجالت وصحف وقنوات فنية عدة.
ما هي الرسالة التي تحرصين على ايصالها من خالل 

عملك في المجال اإلعالمي؟
الهدف  ويبقى  عديدة.  رسائل  يحّملنا  المهنة  حب  ـ 
األساسي هو المساهمة في تصويب األخطاء وإيصال 

الصورة وأن نكون أقرب الى الناس.
م��ا ه��ي م��ق��ّوم��ات اإلع��الم��ي ال��ن��اج��ح؟ وم��ا ه��و اإلعالم 

بالنسبة لشيرين سلطان؟
 – المثقف  يكن  لم  إن  النجاح  يمكنه  ال  اإلعالمي  ـ 
الذكي - القارئ المتمّكن – صاحب البديهة الحاضرة 
– االصرار والمثابرة على تحقيق هدفه واصراره على 
لي  بالنسبة  ــالم  واالع به.  يليق  لمستوى  الوصول 
في  للفشل  وجود  وال  نجاح.  ثم  ومن  وجهد  تحدٍّ  هو 

قاموسي...
غير  وهناك  موهوبون  هناك  المهن  كل  مثل  اإلع��الم 

الجديرين.. ما هي أسباب وجود الدخالء؟
ـ نحن نعيش في عصر تسوده وتسيطر عليه وسائل 
ثقافات  من  هــذه  تفرضه  ومــا  االجتماعي  التواصل 
واهتمامات مختلفة عما كان سابقاً )الفيسبوك مثالً(. 
االستهالكّية«  »القيم  مفهوم  كبير  وبشكل  عّزز  وهذا 
التي ترّكز فقط على »حب الظهور والشهرة« من دون 

امتالك الكفاءة او حتى الموهبة..
الذي  والعمل  الخطوة  هي  ما  اإلع��الم  في  عملك  خالل 

أقدمت عليهما وندمت؟
ـ لم أندم على أي عمل قّدمته، ألن كل تجربة أضافت 
لي وزادت من ثقتي وإصراري على الوصول. فما زلت 

في أول طريقي وما زال في جعبتي الكثير القّدمه..
كان لك المشاركة في التحضير للعديد من المناسبات 
هل  لفنانين  الصحافية  وال��م��ؤت��م��رات  والحفالت  الفنية 

حققت من خاللها طموحك؟
وشغفي  فحبي  ســعــادة.  هو  به  ــوم  أق عمل  كل  ـ 
الحفالت  ــالل  خ ــن  وم حـــدود،  كــل  يتخّطى  لعملي 
من  بسيطاً  جــزءاً  حققت  قّدمتها  التي  والموتمرات 
خطوة  وكل  الكثير  لي  اضافت  وطموحاتي،  أحالمي 
المزيد  تقديم  الــى  وتدفعني  عظيماً  إنــجــازاً  ُتــعــّد 
المتاعب  من  الكثير  رغم  المتابعة  على  واالصــرار 
كل  بعد  تكبر  شغوفة  طفلة  فاحالمي  والصعاب.. 

تجربة..
الجيل الشاب في اإلعالم كيف تقيّمين تجربته؟

ـ لدينا جيل شاب واٍع يمتلك الكثير من المقّومات إذا 
أتيحت له الفرصة.. من خالل تجربتي الصغيرة هناك 

المناسب  مكانهم  في  ليسوا  األشخاص  من  الكثير 
في  المناسب  اإلنسان  وضع  لو  أرى  فانا  والصحيح. 
المناسب الصبح لدينا جيل شاب مبدع. وهذا  مكانه 

ينطبق على كل مجاالت الحياة..
م��ا ه��و ال��ب��رن��ام��ج ال���ذي ك��ان��ت ل��ه بصمة واض��ح��ة في 

عملك؟
ـ كل ما قمُت به ضمن مجالي االعالمي كان له وقع 
االهم في حياتي  البرنامج  خاص وبصمة مهمة، لكن 
الذي  شيرين«  مع  خاص  »لقاء  الفني  البرنامج  هو 
لي  حّقق  سوريانا،  اذاعة  في  وجودي  بداية  في  كان 
في  أفضل  هو  لما  منها  انطلق  وأرضية  مهماً  نجاحاً 
من  العديد  مع  مميزة  عالقات  لي  وكــّون  األيــام  مقبل 
النجوم السوريين.. ومن خالل منبركم اتوّجه بالشكر 
لكل الفنانين والمخرجين الذين حلوا ضيوفاً كراماً في 

برنامجي المتواضع.
إلى ماذا تطمحين وفي أي مجال ستركزين؟

على  الضوء  يسلّط  برنامجاً  ــّدم  اق ان  طموحي  ـ 
أتمنى  وأوجاعها.  الناس  ومعاناة  اإلنسانية  القضايا 
للظلم  تعّرضت  ــراة  ام ــوة  ودع طفل  ضحكة  ارى  ان 
ان  اريد  صعبة.  ظروف  من  عانى  رجل  قلب  وفرحة 
كل  ادخل  وان  السوري  الشارع  الى  اقرب  فقط  اكون 
مجال  في  بالعمل  الــدائــم  شغفي  جانب  إلــى  بيت. 

البرامج الفنية.
كلمة أخيرة.

ـ أود أن أشكر جريدة »البناء« اوالً على االستضافة 
اليمانهما  لــوالــَدّي  الكبير  الشكر  ثم  ومن  الجميلة.. 
وثقتهما ودعمهما المستمر لي.. وال بّد ان اشكر كل من 

كان سنداً وعوناً لي من اصدقائي المخلصين..

{ البناء – آمنة ملحم
بعيداً عن الفانتازيا، والحكايات المتخيلة فقط وقريباً 
من الواقع يحاول الفنان حسام تحسين بك الدخول إلى 
حارات الشام عبر عمله الجديد »الكندوش« الذي يعتمد 

الجانب التوثيقي بالدرجة األولى.
العمل وفق حديث تحسين بك يقّدم البيئة الشامّية في 

الصورة  لتصحيح  محاولة  بمثابة  وهو   »1940« فترة 
الشامّية المقّدمة في الكثير من أعمال الدراما السورية، 
وستظهر فيه بعض الشخوص بظل خفيف، كما سيطرح 
عبره عدداً من األغاني بالنمط نفسه الذي كان يتم الغناء 

به في تلك الفترة الزمنية.
حلقة«  »ستون  جزءين  من  مؤلف  عمل  »الكندوش« 
طويالً،  وقتاً  المكتوب  الــورق  وفق  تصويره  ويتطلّب 

اإلنتاج  تولى  حيث  ضخمة  إنتاجية  إمكانيات  وكذلك 
المنتج جود ماهر البرغلي، واإلخراج تحت إدارة المخرج 
سمير حسين، بإشراف عام من الفنان أيمن رضا، وانضّم 
إلى بطولته إلى اآلن كل من الفنانين أيمن زيدان ليكون 
بمثابة عودة له للدراما التلفزيونية بعد انقطاع خمس 
سنوات عنها، كم انضمت الفنانة أمل عرفة كأول فنانة 
بدور بطولة نسائية فيه، وكذلك بعد غيابها عن أعمال 

البيئة الشامية منذ عام 2015 حيث شاركت في الجزء 
لمشاركة  باإلضافة  »الغربال«،  مسلسل  من  الثاني 

الفنانين أيمن رضا وحسام تحسين بك بأدوار بطولة.
وكان المخرج حسين أعلن مؤخراً أن العمل سيسبقه 
عنه  سيعلن  إليه،  االنضمام  في  للراغبين  »كاستينغ« 
فريق اإلنتاج عبر المواقع الصحافية الفنية، وأن الباب 

مفتوح فيه للجميع.

التاسعة  في  ممّيزة  حلقة  لبنان  تلفزيون  يعرض 
التاريخ  بيروت  عن  اإلثنين  يوم  مساء  من  والنصف 
والناس  والفرح  القانون  بيروت  العصور،  كل  في 

والشارع، والعادات والتقاليد، والماضي.
معانيها،  بكل  الــذاكــرة  صفحات  عبر  بــيــروت 
والمهندس  حالق  حسان  د.  مع  وأسواقها  ومبانيها 
الداعوق، وبمشاركة صباح، والظاهرة شوشو،  أمين 
والمطربة  الزين،  أحمد  والقدير  الــرومــي،  وماجدة 
والشاعرة  قعبور،  أحمد  والمطرب  هادية،  التونسية 
باسمة بطولي، والشارع البيروتي، وأرشيف من ذهب 
تلفزيون لبنان حيث يعرض مشاهد وصور نادرة عن 
انتقادّية  رسوم  وأيضاً  وسياحتها،  ومقاهيها  بيروت 

لرسام الكاريكاتير موريس مصري.
وفاء  تحّية  الدنيا«  ست  يا  بيروت...  »الــو  حلقة 
ومحبة إلى مدينة تتعّرض باستمرار إلى الطعن فكرة 
وإعداد وتقديم الزميل جهاد أيوب، ومن إخراج جورج 

الحداد.

وقد قّدم أيوب في الحلقة قصيدة نثرية هذه بعض 
أبياتها:

بيروت في َدِمي
َوِفي ُحلُِمي

ِة بيروت َقِصيَدٌة جاِمَحٌة أِلَْهِل الُحِريَّ
َوِفي َيْوِمي

ي َوأَبي ونافذتي بيروت أُمِّ
وحكايتي

بيروت َملَْجِئي َوَشراِئُع التَّاِريِخ
َوأُْغِنَيِتي

ُنِحبُّها َفُنَعذُِّبها
ُرها َنْعَشُقها َفُنَدمِّ

ادمّناها فنختنق معها
َوَفْجأًَة ُتعاِوُد ِهَي النُّهوَض

ْهناُه ِبأَْحقاِدنا َوَتْخلَُع َعْنها َثْوَباً َشوَّ
وَمزَّْقناُه وأَحرقناُه ِبأحقاِدنا ...

بيروت هي َلْوَحتي وهي َدِمي....
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11ريا�سة / ت�سلية
اأي مو�سم كروي ينتظر الفرق اللبنانية

التعاون تحت �سقف الم�سوؤولية اأمر �سروري

الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

هيث يتقّدم �سيلتيك�س 3 ـ 1 في نهائي ال�سرق

{ ابراهيم وزنه
كثيرة هي  التأثيرات السلبية التي تسببت 
العالم  اجتاحت  التي  ك��ورون��ا  جائحة  بها 
حركة  في  االصابات  فعّداد  شهور،  ع��ّدة  منذ 
إكتشاف  مضمار  ف��ي  والسباق  تصاعدية، 
حتى  يتوّقف  لم  المتقّدمة  ال��دول  بين  اللقاح 
هذه اللحظة، وفي الحديث عن لبنان ونكباته 
إلقاء  ارتأينا  وبعدها،  كورونا  قبل  المتالحقة 
 .  2021  �  2020 الكروي  موسمنا  على  الضوء 
تراجع  المنافسة،  شكل  وطموحاتها،  األندية 
المطلوبة،  الصحية  االج���راءات  الموازانات، 
إنعكاسات الوضع المستجد على المنتخبات، 

وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

شكراً للعهد ... 
وهنا التفاصيل:

على  العهد  لنادي  بالشكر  نتوّجه  بداية، 
أندية  ثلثي  بمشاركة  »الكابتن«  دورة  تنظيمه 
الدورة  األولى، والشكر موصول لراعي  الدرجة 
اسم  استبدال  إلى  الوطني  حّسه  دفعه  ال��ذي 
شهيد  اسم  تحت  مجرياتها  وإستكمال  الدورة، 
ومن  فالعهد،  عطوي.  محمد  والمالعب،  الوطن 
الرياضي  وموقعه  الوطنية  مسؤوليته  موقع 
الريادي، اجتهد لتحريك المياه الكروية الراكدة 
التنافس  الفرق تحت سقف  وجمع ما أمكن من 
على  والعمل  ورّصها  الصفوف  مراقبة  بغية 
وعلى  االمكانات.  به  تسمح  بما  الثغرات  سّد 
كانت  ما  واع��دة  أسماء  ب��رزت  ال��دورة  جنبات 
ولهذا  الموسم،  »لبننة«  لوال  نفسها  لتفرض 
األمر انعكاسات ايجابية ستظهر نتائجه تباعاً. 
والالفت في دورة العهد المحلية، أنها حملت في 
التهديف،  غزارة  مع  والتشويق  االثارة  طّياتها 
المستوى  في  التقارب  بّينت  الفنية  ونتائجها 
عند غالبية المشاركين، وللداللة على ذلك يكفي 

الصاعد حديثاً  االبرج،  إلى فوز شباب  االشارة 
الذي  األمجاد  )صاحب  األنصار  على  لألضواء 
وصل إلى نهائي الدورة(، مضافاً إلى ذلك النّدية 
مع تسّيد الروح الرياضية بين الفرق، وحرص 
الجمهور على المواكبة حتى من خلف السياج، 
في ظل »خروقات« على صعيد المواكبة والتزام 
االجراءات اآلمنة، وهذه ثغرة يجب على االتحاد 

أن ينتبه لها مع إنطالق الموسم الشهر المقبل.

األندية والالعبون والمنتخبات
على غرار ما نشهده في الدوريات األوروبية 
الفني  المستوى  ف��ي  الكبير  ال��ف��ارق  م��ع   ...
واختالف  المرصودة  والموازنات  والتنظيمي 
الحظنا  اللعبة،  بتفاصيل  الممسكة  العقليات 
الحيوية الزائدة في حركة اإلنتقاالت، ودعاوى 
حامية من قبل العبين ضد أنديتهم، إلى عقود 
العملة  قيمة  تراجع  بفعل  المضامين  منتهكة 
الدوالر، وتصاريح من أصحاب  أمام  اللبنانية 

لكن   ... بصلة  الرياضة  إلى  تمّت  ال  المواقع 
بإشراك  تمّثلت  المشهد  من  الساطعة  الصورة 
على  واالبقاء  الفرق،  معظم  في  صغار  العبين 
الذين  »المخضرمين«  من  الفرق  رموز  بعض 
التمثيل  مستوى  ورف���ع  األرب��ع��ي��ن،  ق��ارب��وا 
أقصى  وبذل  الفرق،  تشكيالت  في  الفلسطيني 
على  مراكزهم  لحجز  الالعبيبن  من  الجهود 
للعنصر  التام  الغياب  ظل  في  الملعب  أرض 
فيما  سباقاً  الواقع  سينعكس  وهنا  األجنبي، 
صفوف  إل��ى  االنضمام  بفرصة  للفوز  بينهم 
الفني  الجهاز  أن  يعني  ما  الوطني،  المنتخب 
لكنها  صعوبة،  أكثر  مهمته  ستكون  للمنتخب 
أن  إل��ى  االش���ارة  م��ع  مستقبلياً.  ف��ائ��دة  أكثر 
ليرة  ملياري  موازنته  المست  األندية  بعض 
لبنانية كاألنصار، الذي أصبحت صفوفه غنية 
الفوز  لجهة  الترجيحات  ويتصّدر  بالنجوم 
يليهما  والعهد،  النجمة  يقف  وخلفه   ، باللقب 

شباب الساحل والبرج.

وباالنتقال إلى الموازنات وأرقامها، فاالتحاد 
مادية  مساعدات  اآلسيوي  االتحاد  عبر  أّم��ن 
المالعب  بأجور  تكّفله  مع  الدرجات،  لجميع 
والحّكام، ما يعني بأن على األندية االمعان في 
عبارات  وترك  مواهبها  وصقل  صفوفها  رّص 
لتقديم  فقط  والتفّرغ  شابه،  وما  والنق  اللوم 
الفضل وبشكل تدريجي، وهنا نناشد الشركات 
جانب  إلى  تقف  أن  الميسورة  والشخصيات 
األندية المقّربة منها للمساهمة بتوفير ما أمكن 

من المساعدات المادية وغير المادية.
آيات  أسمى  توجيه  من  ب��ّد  ال  الختام،  في 
والمأثرة  الطّيبة  للمبادرة  والتقدير  الشكر 
اللبنانية  ال��دول��ة  بها  قامت  التي  الحسنة 
الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  عبر 
والرياضة  الشباب  ووزي���رة  دي��اب  حسان 
شهيد  تجاه  لالغاثة  العليا  الهيئة  ورئيس 
في  وعائلته.  عطوي  محمد  والوطن  المالعب 
ظل هذا الجّو الضبابي على الصعيد الحكومي 
لكرة  لبنان  بطولة  ستنطلق  و«الكوروني«، 
نتجاوز  معاً   ،)2021  �  2020 )موسم  القدم 
الروح  من  قليل  العقبات،  ونزيل  الصعوبات 
الرياضية مع التسلّح بروح المسؤولية، وتفّهم 
المعنيين للواقع كما هو، سنجتاز هذه المحنة 

ونتّوج بطالً لموسم غير كل المواسم.

ً »الديربي« المنتظر غدا
دورة  خ��الل  تحققت  التي  النتائج  ش��اءت 
العهد أن يصل إلى المباراة النهائية التي ستقام 
)ملعب  واألنصار  النجمة  فريقا  السبت  غ��داً 
16.00(، وذلك بعدما تجاوز األول في   � العهد 
 �  4 الدور نصف النهائي المنّظم العهد بنتيجة 
 3 بنتيجة  الساحل  شباب  على  فاز  والثاني   2
� 0. ختاماً، ندعو المنّظمين لالستنجاد بالقوى 
المستقرة  األجواء  وتوفير  األمن  لحفظ  األمنية 

لمتابعة مباراة تستحق عنوان »الديربي«.

في  نقطة   17 هيرو  تايلر  المبتدئ  أح��رز 
للفوز  ه��ي��ت  م��ي��ام��ي  ل��ي��ق��ود  األخ��ي��ر  ال��رب��ع 
سيلتيكس  بوسطن  على   109-112 بنتيجة 
السلة  كرة  بدوري  الشرقي  القسم  نهائي  في 

الماضية. الليلة  األمريكي للمحترفين 
 وأنهى هيرو المباراة برصيد 37 نقطة وهي 
األعلى لمبتدئ في نهائي أي قسم ليتقدم هيت 
أساس  على  تحسم  التي  السلسلة  في   1-3

األفضل في سبع مباريات. 
الخامسة  المباراة  في  للفوز  هيت  ويحتاج 
النهائي  لبلوغ  الجمعة،  اليوم،  ستقام  التي 
أمام  لقبه  خسر  عندما   2014 منذ  مرة  ألول 

سان أنطونيو سبيرز. 
لتقمص  ب��ح��اج��ة  سيلتيكس  وأص��ب��ح 
اإلقصائية  األدوار  في  ناغتس  دنفر  شخصية 
عوض  الذي  الوحيد  الفريق  أنه  إذ  العام  هذا 
الغرب  إلى نهائي  3-1 مرتين ليصعد  تأخره 

ضد لوس أنجليس ليكرز. 
األول  الربع  بنهاية   23-24 هيت  وتقدم 
50-42 قبل دقيقة من نهاية  وعزز تقدمه إلى 
الربع الثاني ليعادل أكبر فارق من النقاط له 

في هذه السلسلة. 
وأحرز سيلتيكس نقطتين لتصبح النتيجة 
هيت  وع��زز  األول.  الشوط  بنهاية   44-50
الثالث  الربع  بداية  في  نقطة   12 إلى  تفوقه 
خرج  ال��ذي  تيتوم  جيسون  ينتفض  أن  قبل 
صفوف  ف��ي  ال��وف��اض  خالي  األول  ال��ش��وط 

سيلتيكس. 
وس���ج���ل ت��ي��ت��وم رم��ي��ت��ي��ن ث��الث��ي��ت��ي��ن 
نقاط. ست  إلى  الفارق  ليتقلص   متتاليتين 
بفارق  تفوقه  هيت  استعادة  من  الرغم  وعلى 
ليقلص  صحوته  تيتوم  واصل  نقاط  ثماني 
الثالث  الربع  بنهاية   76-77 إلى  النتيجة 

الذي أحرز فيه 16 نقطة وهو نصف ما سجله 
سيلتيكس في هذا الربع. 

واستهل هيرو الربع األخير بتسجيل خمس 
أخرى  نقاط  خمس  أضاف  ثم  متتالية  نقاط 
لهيت  نقطة   14 من  عشر  إلى  رصيده  ليرفع 

في أول خمس دقائق من الربع األخير.
قبل   90-98 إل��ى  النتيجة  هيت  وزاد   
أن  غير  هيرو  بفضل  النهاية  من  دقائق  أربع 
سيلتيكس أحرز خمس نقاط متتالية وبدا أنه 

سيعود في المباراة. 
نقاط  خمس  أحرز  دراغيتش  ج��وران  لكن 
نقطتين  وهيرو  باتلر  جيمي  من  كل  وأضاف 
ثانية   56.2 قبل   98-107 النتيجة  لتصبح 

من النهاية.
تحكيمياً  أداء  األخيرة  الدقيقة  وشهدت   
لمصلحة  خطأ  احتساب  بعد  للجدل  مثيراً 
على  خطأ  كان  أنه  من  الرغم  على  سيليتكس 
آخر  خطأ  من  بوسطن  استفاد  ثم  المهاجم 
 13.9 قبل   104-107 إلى  النتيجة  ليقلص 

ثانية من النهاية. 
ول��ج��أ س��ي��ل��ت��ي��ك��س الرت���ك���اب األخ��ط��اء 
هيرو  أداء  لكن  ال��وق��ت  إلي��ق��اف  الشخصية 
كافياً  كان  الحرة  الرميات  تنفيذ  في  وباتلر 

ليفوز هيت بالمباراة.
هيت  مسجلي  قائمة  هيرو  البديل  وتصدر 
ودراغيتش  باتلر  وتبعه  نقطة   37 برصيد 
فيما  الترتيب  على  نقطة  و22   24 منهما  ولكل 
للمرة  مزدوجين  رقمين  أديبايو  ب��ام  حقق 
13 مباراة في األدوار اإلقصائية  السادسة في 
20 نقطة واستحوذ على  هذا الموسم إذ أحرز 
12 كرة مرتدة. وكان تيتوم األكثر تسجيال في 
في  كلها  نقطة   28 برصيد  سيلتيكس  صفوف 

الشوط الثاني.

جائزة رو�سيا الكبرى في الفورمول

هاميلتون يقترب من اإنجاز �سوماخر 

مايكل  األلماني  لألسطورة  القياسي  الرقم  معادلة  عن  هاميلتون  لويس  البريطاني  يبحث 
شوماخر عندما سيخوض يوم األحد المقبل جائزة روسيا الكبرى المرحلة ال�10 من بطولة العالم 

للفورموال واحد على حلبة سوتشي. 
ولطالما اعتبر رقم شوماخر صعب المنال لسنوات طويلة )91 سباقا(، وسيكون بطل العالم 6 
مرات مرّشحاً قوياً على متن سيارة مرسيدس لتحقيق فوزه السابع هذا الموسم وتعزيز هيمنته 

على صدارة الترتيب العام للسائقين. 
سوى  هاميلتون  من  الفوز  يسرق  لم  العالمية،  الروزنامة  ضمن  سوتشي  سباق  اعتماد  ومنذ 
2016 وزميله الحالي بوتاس  زميله السابق بطل العالم لموسم واحد األلماني نيكو روزبرغ في 

في 2017. 
 ،2014 في  الشتوية  األولمبية  األلعاب  استضافت  التي  المدينة  في  مرسيدس  فوز  وبحال 
السباق  وسيكون  واحدة.  كبرى  جائزة  في  متتالية  انتصارات  سبعة  يحرز  فريق  أول  ستصبح 
موصدة  أبواب  وراء  األولى  المراحل  إجراء  بعد  المدرجات  إلى  الغفيرة  الجماهير  لعودة  مناسبة 

بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. 
األولى في  للمرة  بالجماهير  ألف متفرج على مدّرجات تغّص  المنظمون استضافة 30  وينوي 
3 آالف فقط المرحلة السابقة خالل جائزة توسكانا  موسم مضطرب بسبب كورونا بعدما حضر 

على حلبة موجيلو.

�سطرنج افترا�سي بين الجامعة اللبنانية

 وجامعة لفيف الأوكرانية الأحد المقبل
يلتقي منتخب الشطرنج في الجامعة اللبنانية مع نظيره في جامعة لفيف للتربية البدنية في 

أوكرانيا افتراضيا، بدءا من الخامسة عصر األحد المقبل.
اللقاء في إطار سلسلة المباريات عن بعد عبر تطبيق »زوم« اإللكتروني، التي أطلقتها  ويأتي 
وباء  من  للوقاية  االحترازية  اإلج��راءات  بوشرت  أن  منذ  الجامعة،  في  الرياضي  النشاط  دائرة 

»كوفيد 19«. 
وكان منتخب اللبنانية فاز في ثالثة لقاءات جمعته مع منتخبات جامعات األميركية - بيروت، 
أرادها الجانب األوكراني لفتة دعم  اللويزة. تستغرق مباراة األحد، التي  القديس يوسف وسيدة 
كل  مدة  ساعات،  ثالث  نحو  الصعبة،  الظروف  هذه  في  بيروت  ومدينة  لبنان  لجامعيي  وتحية 

جولة خاللها 3 دقائق إضافة إلى ثانيتين لكل نقلة. 
يضم منتخب جامعة لفيف كال من يوري كراسنغور، ليوبومير فولوسرسكي، فيتالي دوزراك، 

فاسيل مدفيدتيش، فالديسالف كالزخوف، ايفان روشينتس وفيرا سيدورياك.
عيسى  بازارباجيان،  كريكور  حمد،  محمد  خلوف،  عبدالله  من:  اللبنانية  منتخب  يتألف  فيما 

وهبي، رالف خيرالله، ميشال عضيمي وكارن شالال.

�سواريز يبكي موّدعًا مي�سي والبر�سا
لويس  األوروغ��وي��ان��ي  النجم  يتمالك  ل��م 
سواريز نفسه، وأنهمرت دموعه خالل المؤتمر 
ن��ادي  مقر  ف��ي  أم��س  ُع��ق��د  ال���ذي  الصحفي، 
برشلونة،  وأعلن  الالعب.  لتوديع  برشلونة 
بعد  مدريد،  ألتلتيكو  وقع  الذي  سواريز  رحيل 

6 سنوات في الكامب نو.
 وقال سواريز خالل المؤتمر الصحفي، الذي 
حضره ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، 
وجوردي ألبا، إنه لعب بجوار أفضل الالعبين 
في التاريخ، خالل فترة تواجده مع برشلونة. 
البقاء، واآلن أرحل وأنا  أتمنى  وأضاف :«كنت 
مرفوع الرأس«. وكشف بارتوميو رئيس نادي 
أمنياته بتنظيم مباراة تكريمية  برشلونة، عن 

لمسيرة سواريز مع البرسا.
وامس أعلن برشلونة رسمياً رحيل مهاجمه 
عن قلعة النادي الكتالوني، متمنيا له التوفيق. 

أتلتيكو سيدفع ستة ماليين يورو )سبعة ماليين دوالر( كمكافآت  النادي في بيانه، أن  وأوضح 
جميع  في  مباراة   283 برشلونة  بقميص  سواريز  عاما.ولعب   33 عمره  البالغ  سواريز  لضم 

المسابقات، سجل خاللها 198 هدفاً وصنع 109 أخرى.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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نفيس، يعلّم، عملة آسيوية 9 .
سقط باإلمتحان، قرع الجرس، يطلبا فعل األمر 10 .

بواريد، سجنا 11 .
أجالسه على الشراب، يحصل على 12 .

عمودياً: 
عاصمة عربية 1 .

ضمير، زينا 2 .
نهدله )للستار(، صنوبر 3 .

عار، مدينة فرنسية، حرف أبجدي مخفف 4 .
أعلم باألمر، خالف صفا العيش، نام 5 .

أثبتم األمر، مذهب 6 .
حيوان قطبي، منطقة في الدانمارك، للتأوه 7 .

يوافقا الرأي، عاصمة أوروبية 8 .
أحرف متشابهة، مدينة فرنسية، مدينة إيرانية 9 .

راسلناك، جزيرة بريطانية 10 .
مّسك، شهر مصري 11 .

سمين، ما كان في أعالي سوق القمح والشعير 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،261975834  ،849213756  ،5773648192
 ،428569371  ،136827549  ،795134268

382796415  ،957481623  ،614352987
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
3 ( سنديان،  2 ( رم، لو، المتهم  اا  1 ( ميشال عفلق، 
نتأ 4 ( اسرحدون، مل 5 ( مرنا، راغبات 6 ( طوارق، ياري 
7 ( نبت، امول 8 ( ودهم، نورس، هب 9 ( حل، االن، كابل 

10 ( نجليد، نال 11 ( واو، نقبل، بند 12 ( ربا، اديان. 

عموديا:
1 ( مرسى مطروح، وي 2 ( يمن، رو، دلتا 3 ( دانايه، 
جور 4 ( اليسار، مال 5 ( لوار، قن، لينا 6 ( نحر، بنادق 7 
( فل، دايتون، با 8 ( الدوغا، نلد 9 ( قم، نبراسكا 10 ( تن، 

ايم، البا 11 ( اهتمت، وهب، ن ن 12 ( امال، البالد.

حلول العدد ال�سابق

Twelfth year /Friday / 25  September 2020 / Issue No. 3338
3338 العــدد   /  2020 أيلول   25  / اجلمعة   / عشرة  الثانية  السنة 



تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

المدير العام
وليد زيتوني

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

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

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
albinaa.News@gmail.com  البريد اإللكتروني

التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

قطف التين.. اأكواز الع�سل يا كعب الغزال

)تصوير عباس سلمان(
1843

 

بة
مرت

ال

الشبكات القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

أرقام مطابقة  61000

أرقام مطابقة  52000

أرقام مطابقة  5342.621.300123.551.775

أرقام مطابقة  4442.621.30074057.596

أرقام مطابقة  35103.136.00012.8928.000

1.571.035.117المبالغ المتراكمة للمرتبة االولى للسحب المقبل

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية للسحب المقبل

Zeed

بةاالرقام الرابحة
مرت

ال

األوراق القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

73131175.000.00000
31312900.000
131390.000
3148.000

75.000.000المبالغ المتراكمة للسحب المقبل

1122551212292929292929293838383842

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1065، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  256

يومية أربعة: 0007

يومية خمسة: 16672

التوقعات والنتائج

{ يكتبها الياس عّشي

يــطــلــع علينا  كــــّل صـــيـــاح ديــــك  مـــع 
المتعاطون بالشأن السياسي اللبناني 
جذرية  حــلــول  إلــى  اآليــلــة  بتوقعاتهم 

لألزمات المتالحقة التي تعصف بنا .
األفغاني  الرحمن  بعبد  ذلك  ذكرني 
في  مريديه  من  جماعة  مع  كــان  الــذي 
نهر النيل، فتعّرضت سفينته لعاصفة 
قوية، فدّب الذعر في من معه، فحاول 
تهدئتهم بالخروج سالمين على أساس 
إلى مرافقه  التفت  ثم  الله.  كرامته عند 

الخاص، وهمس في أذنه :
ـ إذا غرقت السفينة ال يبقى من ينقل 
كلمتي هذه، وإذا نجت كسبت اعتقادهم 

بقداستي!

درد�صة �صباحية

نغم علي عندما يتناغم  التعليم بالمو�سيقا والمرح
{ غرام محمد

مهاراتها  علي  نغم  المربية  تستثمر  وشغف  بحب 
المشاركة  روح  لتحريك  والموسيقا  والغناء  الرسم  في 
الشهيد  مدرسة  في  األول  الصف  تالميذ  مع  والتفاعل 
علي أحمد الشنبور في مدينة طرطوس كطريقة للتعليم 
وإيصال المادة العلمية للتالميذ ومساعدتهم على التعلم 

وتنمية المهارات بعيداً عن أسلوب التلقين.
علي وفي حديث لوكالة سانا، بينت أنها بدأت بتطبيق 
2008 ومع  النشاطات في الصف منذ بدء تعيينها عام 
تطور المناهج وبعد أن انتقلت لمحافظة طرطوس بدأت 
فيسبوك  على  الشخصية  صفحتها  على  دروسها  تنشر 
المبادرة  تبنت  التي  التربية  مديرية  صفحة  على  أو 

وشجعتها.
للعام  األول  الصف  مــن  األولـــى  االنطالقة  »كــانــت 
وبــدأت  هــذه  مدرستي  فــي   2015-2014 الــدراســي 
واستخدام  الحسية  الوسائل  ورسم  القصائد  بتلحين 
أولية  ومــواد  المدرسة  مكتبة  مثل  المساعدة  وسائل 
واألورغ  مثالً  العلوم  لتجارب  منزلي  من  أحضرها 

المنزلي الخاص بي أيضاً«.
»التعلم بحب«، وفق نغم، هو »غاية مبادرة اإلنشاد 
طالبها  لتحفيظ  تعتمدها  التي  التلحين«  طريقة  أو 
إيجابية  أصــداء  القت  والتي  العلمية  والمواد  األناشيد 
مشيرة  التربية،  وزارة  تبنتها  كما  الطالب  بين  واسعة 
على  ونشرها  األول  الصف  أناشيد  تسجيل  تم  أنه  إلى 
المنصة التربوية السورية واعتمادها بجميع المحافظات 
ويتم حالياً العمل وبدعم من مديرية التربية والمعنيين 

بالوزارة أيضاً لتسجيل أناشيد طالب الصف الثاني.

طريق  عن  الطالب  »تعليم  أن  نغم  المعلمة  وتضيف 
إلى  مشيرة  الحصة«  في  أيضاً  القراءة  يلغي  ال  اإلنشاد 
ثم  والتحدث  التأمل  فقرة  ثم  أوالً  الدرس  يقرأ  الطفل  أن 
االستماع ويليه اإلنشاد، وفقاً لما هو موجود في المناهج 

التربوية المطورة.
وترى المعلمة نغم أن فقرة اإلنشاد والموسيقا فرصة 
راحة لألطفال يستمتعون فيها مع معلمهم يغنون فيها 
الموسيقي  الحس  ينمي  بشكل  الــدرس  مع  ويتفاعلون 

لديهم أيضاً.

تجربة المعلمة نغم القت ارتياحاً وحباً من تالميذها 
وهم  السعادة  غاية  في  بــدوا  الذين  األول  الصف  في 
التي حضرتها  األلحان  أنغام  يتمايلون وينشدون على 
لهم المعلمة منها درس العلوم الحواس الخمسة والتي 
ونشيد  الهوى  علينا  نسم  فيروز  أغنية  بلحن  قدمتها 
للسيدة  شتي  دنيا  يا  شتي  أنغام  على  باأللوان  أرسم 

فيروز أيضاً.
للمشاهدة:

https://youtu.be/V9HEheDqDUM

ن  مايكرو�سوفت �ستح�سِّ

اأمن بيانات الحوا�سب

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تنوي إدخال تعديالت 
بيانات  ــن  أم لــزيــادة  ــدوز«  ــن »وي أنظمة  برمجيات  على 

المستخدمين.
أن  إلى  الشركة  ــارت  أش األخير  التقني  حدثها  وخــالل 
المبرمجين فيها سيدخلون تعديالت برمجية على خدمات 
Microsoft Defender في أنظمة ويندوز، ستساعد على 
اإللكترونية والتجسس  الهجمات  المستخدمين من  حماية 

على حواسبهم.
التي  الجديدة  البرمجيات  أن  مايكروسوفت  وأوضحت 
تقنيات  على  ستعتمد  المذكورة  الخدمة  عليها  ستحصل 
الذكاء االصطناعي الكتشاف الروابط أو البرمجيات الخبيثة 

التي قد يصادفها المستخدمون أثناء استعمال اإلنترنت.
 Microsoft خــدمــات  أن  ــدت  أك ــرى  أخ ناحية  ومــن 
Defender ATP أصبحت متاحة لمستخدمي اإلنترنت 
دراسة  وتتم  أندرويد،  بأنظمة  العاملة  األجهزة  عبر  أيضاً 
توفير هذه الخدمات ألجهزة iOS أيضاً، ما سيوفر حماية 

أكبر لبيانات مستخدمي هذه األجهزة.
دعم  كحلول  مايكروسوفت  من  الخطوات  هذه  وتأتي 
أيضاً  مؤخراً  غوغل  عنها  أعلنت  التي  للخطوات  إضافية 
األخيرة  أشارت  حيث  المستخدمين،  بيانات  أمن  لحماية 
إلى أنها ستطّور خدمات APP الخاصة بمتصفحات كروم، 
لتصبح هذه الخدمات أكثر عملية، وليتمكن المستخدمون 
من إرسال بيانات الملفات الخطيرة التي يتم اكتشافها في 
حواسبهم إلى الجهات المعنية في غوغل لتعاينها وتطور 

أنظمة الحماية الرقمية ضدها.
لالطالع:

https://youtu.be/DoM9FA4O26s
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