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نسختها  ف��ي  ال��غ��اردي��ان  صحيفة  نشرت 
االلكترونية مقاالً كتبته سالي ديفيز، وهي كبيرة 

أطباء انجلترا السابقة.
تقول سالي إن »الخبراء يتوقعون أن يواجه 
علينا  وأن  أع��وام،   5 كل  صحية  طوارئ  العالم 
ال��ط��وارئ  لمواجهة  األم��ث��ل  الطريقة  نجد  أن 

المتكررة«.
يركز  أن  بين  اآلن  مخّير  »العالم  أن  وت��رى 
وتبعاته  كورونا  فيروس  مكافحة  على  جهوده 
الحالية أو إيجاد األساليب والطرق التي تمكننا 

من مواجهة أوبئة أخرى مستقبالً«.
وتضيف: »بما أننا نتوقع جائحة أخرى فإن 
فيروس كورونا ليس الوباء األول وال األخير الذي 
ينتشر في العالم. وبما أننا عرفنا ذلك فعلينا أن 
نستعّد لمنع تكرار ما حدث مع كوفيد19-، ألن 

الجائحة المقبلة قد تكون أكثر فتكاً وشراسة«.
والمطلوب، بحسب الخبيرة، أن »نجتهد أكثر 
في الكشف عن التهديد المقبل والتصدي له قبل 
إلى  تحول  وإذا  جائحة.  أو  وباء  إلى  يتحول  أن 
يؤدي  أن  دون  من  معه  نتعامل  أن  علينا  وباء 
واالقتصادية  الصحّية  الفوارق  تفاقم  إلى  ذلك 

واالجتماعية«.
الجائحة  دروس  تعلّم  خالل  من  ذلك  ويتّم 
الحالية وتبادل المعلومات بشأنها حتى ال نكّرر 
نلزم  أن  علينا  كما  فيها،  وقعنا  التي  األخطاء 

أنفسنا بالتفكير والتصّرف بطريقة مختلفة.
هذه  م��ن  تعلمناه  »م��ا  إن  الكاتبة  وت��ق��ول 

الصحية  الطوارئ  فهم  إلى  يرشدنا  الجائحة 
خالل  من  لمواجهتها  واالستعداد  المستقبلية 
الصحّية.  المنظومات  وخ��ارج  داخ��ل  البحث 
مختلف  من  مساهمات  يطلب  االستعداد  وهذا 
إذ علينا أن  العلمّية،  القطاعات واالختصاصات 

نتخلى عن التفكير األحادي«.
»إزال��ة  ه��و  الخبيرة،  بحسب  والمطلوب، 
وبين  التخصصات  بين  وال��ح��دود  الحواجز 
لمواجهة  والتعاون  البحث  مجال  في  البلدان 
هذه الطوارئ الصحية. فالحل يمكن أن يأتي من 

أي طرف ومن أي قطاع أو تخصص«.

ل��ه��ا من  إن »اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ق��ول 
انتشار  ت��ك��رار  تمنع  يجعلها  م��ا  اإلم��ك��ان��ّي��ات 
االضطراب  هذا  كل  أحدث  الذي  كورونا  فيروس 
ولكن  معيشتهم«.  وخ��رب  ال��ن��اس  حياة  ف��ي 
مثلما قال أينشتاين »ال يمكننا أن نحل مشاكلنا 
خلقنا  عندما  استعملناه  الذي  نفسه  بالتفكير 

هذه المشاكل«.
فيها  نفكر  أن  علينا  تاريخية  لحظة  فهذه 
مسؤولية  تقع  عاتقنا  فعلى  مختلفة.  بطريقة 
سانحة  ف��رص��ة  وأم��ام��ن��ا  أف��ض��ل،  أداء  تقديم 

لتحقيق ذلك.

الغارديان تتحّدث عن توقعات مواجهة 

العالم لطوارئ �صحّية كل 5 اأعوام

األم  لفرنسا  المرّوجين  توقعات  عليه  كانت  لما  خ��اف��اً   -
امانويل  الفرنسي  الرئيس  لجوء  عن  الخير،  وفاعل  الحنون 
ماكرون  ج��ّدد  الطاولة،  عن  مبادرته  سحب  إلع��ان  م��اك��رون 
مشاعر  ال  بأن  يؤمنون  الذين  قاله  ما  مؤكداً  مبادرته،  شباب 
في سياسات الدول بل مصالح، وأن ما دفع الرئيس الفرنسي 
المصالح،  بل  فيروز،  وال  الشعر  وال  الحب  ليس  بيروت  نحو 
المتوسط  شاطئ  على  التمركز  ق��رار  ع��ن  يتراجع  ل��ن  ول��ذل��ك 
أدي���ب، ولن  اع��ت��ذار مصطفى  ب��ال��غ��از ألن��ه تحقق م��ن  ال��م��ل��يء 
ما  تنتج  لبنان،  في  اقتصادي  انهيار  مخاطر  تداعيات  يترك 
يصيب األمن األوروبي وهو يرى بأم العين قوارب النازحين 
يتخلى  ولن  متصاعدة،  بصورة  اإلرهابية،  الجماعات  ونشاط 
االحتواء مع  اعتماد  باريس نحو  تتقدمها  أوروبية  عن مقاربة 
المواجهة  من  بدالً  الله،  حزب  إلى  إي��ران  من  المقاومة،  محور 
تشاركاً  وال  ب��ال��م��ق��اوم��ة  ح��ب��اً  ل��ي��س  واش��ن��ط��ن،  تسلكها  ال��ت��ي 
االحتواء  منهجي  لمخاطر  مختلف  لتقدير  بل  بأهدافها،  معها 
والمواجهة عن التقدير األميركي الذي تتشارك فيه »إسرائيل« 
والسعودية«. وهو يرى كيف تستثمر تركيا على الفراغ الناشئ 
بفعل سياسة المواجهة، وكيف تدفع فرنسا مزيداً من التراجع 
بفعل اتساع مساحات الفراغ ودنوها من لبنان، بالتوازي مع 

دنو الخطر التركي.
تسحب،  ول��ن  الطاولة،  على  ت��زال  ال  الفرنسيّة  المبادرة   -
تقوم  الجديدة،  الطريق  وخريطة  ماكرون،  قال  كما  وستبقى، 
المؤتمر  إلى  الداعمة  الدول  اجتماع  من  المواعيد،  تأجيل  على 
كانت  ال��ت��ي  المهمة  تنفذ  ج��دي��دة،  حكومة  بانتظار  ال��دول��ي، 
مرصودة لحكومة مصطفى أديب، ومواصلة المساعي ترافقها 
محلية  خريطة  من  السياسية،  فرنسا  مكانة  توضح  مواقف 
وشركاءه  الحريري  الرئيس  تحّمل  فرنسا  ودولية،  وإقليمية 
الفشل  م��س��ؤول��ي��ة  السابقين  ال��ح��ك��وم��ات  رؤس����اء  ن���ادي  ف��ي 
بالتاعب بالتوازنات الطائفية، وتحمل حزب الله والثنائي الذي 
بالشروط بعد تراجع  التشدد  أمل مسؤولية  يضّمه مع حركة 
إيران والسعودية وتركيا  للحريري، وفرنسا ال تاقي  نسبي 
على  تشويشاً  األميركيّة  العقوبات  في  وتجد  مقارباتها،  في 
مبادرتها، ورغم االنطباعات التي ولّدتها بعض التعابير السلبية 
ُيقال  الفرنسي  الكام  ب��أن  يعلم  لمن  يمكن  الله،  ح��زب  بحق 
في  لانخراط  فرنسا  تدعو  وعربية  غربية  سياسية  بيئة  في 
المواجهة مع حزب الله، أن يعتبر أن الرسالة التي حملها كام 
المواجهة  فيه  رفض  الذي  الشق  في  كامه  يتضمنها  ماكرون 

مع حزب الله، وليس في الشق الذي تضّمن االنتقادات.
الذي  التصور  على  تعدياً  ك��ام��ه  خ��ال  م��اك��رون  م��رر   -
سطور  بين  واض��ح��اً  ف��ك��ان  اس��اس��ه،  على  ال��م��ب��ادرة  انطلقت 
أقواله، أن الهوية الطائفية السياسية للجهة التي سينبثق منها 
بالتوازي هوية موازية طائفياً  المكلف ستفرض  الرئيس  اسم 
بحكومة  التمسك  يستدعي  بحيث  ال��وزراء،  لتسمية  وسياسياً 
التسمية  مهمة  سحب  لموافقتها،  ضامنة  األح��زاب،  عن  بعيدة 
السابقين والرئيس  الحكومات  يد رؤساء  المكلف من  للرئيس 
من  مقبول  اسم  على  تشاور  لصالح  الحريري،  سعد  السابق 
بالتشاور،  ال��وزراء  أسماء  على  مشابه  تفاهم  يوازيه  الجميع، 
للمطبات،  منعاً  للتزامن  أقرب  والتأليف  التكليف  يكون  بحيث 
أعلن  ودول��ي��ة  إقليمية  بتغطية  م��ش��روط  كله  وذل��ك  وال��ف��خ��اخ، 
ماكرون عن السعي لتوفيرها، وفي حال الفشل، هذه المرة لن 
من  وجهتها  ستعّدل  بل  الطاولة  عن  مبادرتها  فرنسا  تسحب 
الحكومة إلى الحوار الوطني نحو تعديل النظام السياسي، وهو 
األزمات،  وكثيرة  التقلب  سريعة  منطقة  في  وقتاً  يستدعي  ما 
الجديدة على  أن يقول ماكرون ذلك، كانت مواقيته  ومن دون 
ستقوله  وم��ا  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  ساعة  عقارب 

حول وضوح الصورة أو غموضها أكثر.

ماكرون واإعادة ترتيب الأوراق 

بانتظار النتخابات الأميركّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

مع عودة مشهد اإلرهاب شماالً، تصّدرت دماء شهداء الجيش 
اللبناني الصورة بالتوازي مع إنجازاته بالقضاء على مجموعات 
وأصدر  لبنان،  مستقبل  تهّدد  مخاطر  وجودها  كشف  إرهابيّة 
على  الجيش  فيه  حيّا  بياناً  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
كفتون  بجريمة  بالتذكير  تضامنه  مرفقاً  وتضحياته،  موقفه 
وبدعوته  اإلرهابي،  المخطط  لكشف  البداية  نقطة  شّكلت  التي 
مع  بالتوازي  أن��ه  الفتة  وكانت  العدلي،  المجلس  إل��ى  إلحالتها 
الطرق،  قطع  عمليات  أيضاً  ع��ادت  اإلرهابية  النشاطات  تجّدد 
اعتذار  إيقاع  على  اللبنانية،  القوات  نفوذ  مناطق  في  خصوصاً 
حول  ت��س��اؤالت  رس���م  ب��م��ا  أدي����ب،  مصطفى  المكلف  ال��رئ��ي��س 
أمني  بمشهد  الحكومي  المأزق  عن  الناجم  الفراغ  ملء  محاولة 

واستغال للشارع، ترافق الفوضى فيه الفراغ.
في هذا الوضع المقلق خرج الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون 
سحبها  فرضية  عن  ت��س��اؤالت  وس��ط  مبادرته  استمرار  يعلن 
فشل  خسائر  توزيعه  ماكرون  قاله  ما  أبرز  وكان  الطاولة،  عن 
رئيسين،  فريقين  على  الحكومة،  تشكيل  في  المكلف  الرئيس 
الحكومات  رؤس��اء  خلفه  ومن  الحريري  سعد  السابق  الرئيس 
خارج  من  طائفيّة  حسابات  ب��إدخ��ال  اتهمهم  الذين  السابقين، 

المبادرة الفرنسية على عملية تأليف الحكومة، وبالتوازي على 
حيث  الله،  حزب  خاص  وبشكل  الله،  وح��زب  أمل  حركة  ثنائي 
الحريري صّحح مسار موقفه بعرض  الرئيس  إن  قال ماكرون 

للتسوية لكن الثنائي عطلها متشبثاً بموقف متشدد.
في كام ماكرون ثنائية انتقادات لحزب الله وأسئلة حول ما 
لمواجهة  بدعوات  وصفها  ما  لمجاراة  رفض  وبالتوازي  يريد، 
لبنان،  بمستقبل  مخاطرة  المواجهة  هذه  أن  معتبراً  الله،  حزب 
والشعبي  النيابي  التمثيل  لجهة  السابق  بموقفه  التذكير  معيداً 
االتصاالت  لتنشيط  سعي  م��اك��رون  ك��ام  في  كما  الله،  لحزب 
مشيراً  المبادرة،  لنجاح  الزمين  ودعم  تغطية  لتأمين  الخارجية 

إلى واشنطن وطهران والرياض.
وَمن  أدي���ب،  فشل  نتائج  ت��ج��اوز  كيفية  م��اك��رون  يكشف  ل��م 
سيتولى تسمية رئيس جديد مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، 
الحكومات  التسمية ورؤساء  الحريري  وماذا عن دروس تولي 
السابقين، وآلية بلوغ تسمية وزراء ال يتبعون األحزاب وموافقة 
كام  راف��ق  ال��ذي  الغموض  وبقي  ذل��ك،  على  والكتل  األح���زاب 
ماكرون مرتبطاً بتمديد المهل الذي تحدث عنه، والذي أوحى بأن 
وتلميحه  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  بعد  لما  مؤجل  األمر 
فشل  ح��ال  ف��ي  شهور  بعد  وطني  ل��ح��وار  ال��ذه��اب  فرضية  إل��ى 
)عباس سلمان()التتمة ص8( عادت نغمة قطع الطرقات... كأنه ال يكفي الجيش استنزافاً  

داً الدعوة للمجل�س العدلي الجي�س يح�ضم بدماء �ضهدائه اأمن ال�ضمال... و»القومي« يت�ضامن مجدِّ

ماكرون: المبادرة م�صتمرة... وم�صوؤولية الف�صل بين الحريري والثنائي والعقوبات

ث في ال�صت�صارات النيابّية وربط التكليف بالتاأليف... حتى النتخابات الأميركّية؟ تريُّ

حياد لبنان: التحديات والفر�س؟

 نادي روؤ�ضاء الحكومات ال�ضابقين

اأو »مجل�س التعطيل«...!

 لبنان لن ينهار م�ضيو ماكرون

واأميركا هي المر�ّضحة لالنفجار

السياسي،  لبنان  لبنان مسألة إشكالية في تاريخ  حياد 
البطريرك  دع��وة  أحدثها  لعّل  متعّددة  ب��وج��وه  تمظهرت 
الماروني بشارة بطرس الراعي الى اعتماده بعد االنهيار 
اللذين  الحاّد  السياسي  واالنقسام  واالقتصادي  المالي 
زاال  وما   2020 العام  من  األول  النصف  في  الباد  أصابا 

ينعكسان على مختلف ميادين الحياة العامة.
الواقعات

واقعات وتداعيات شتى ميّزت حال لبنان بعد االستقال 
سنة 1943، لعّل أبرزها:

وجود تعددية عميقة ومرهقة في الباد قوامها اكثر من 
الكونفدرالي  السياسي  النظام  هيكلية  تشّكل  طائفة   18
والنفوذ  السلطة  لتقاسم   mechanism آل��ي��ة  ه��و  بما 

والمغانم.
ف�ي  ألنفسهم  الكونفدرال�ي  الطوائفي  النظ�ام  أهل  جّدد 
القي�ادة والنفوذ من خال اعتماد قوانين لانتخابات منافية 
ألحكام الدستور، ال سيما المادة 7 )مساواة اللبنانيين أمام 
أساس  على  ن��واب  مجلس  )انتخاب   22 والمادة  القانون( 
الطوائف( والمادة  وطني الطائفي ومجلس شيوخ لتمثيل 

جمعاء«(.  األمة  يمثل  النواب  مجلس  )»عضو   27
التي  الدستور  من   95 المادة  أحكام  تنفيذ  عن  االمتناع 

تقضي ب�ِ »إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية«.
النيابية بدعوى وجود  للمجالس  التمديد مراراً وتكراراً 

ظروف سياسية وأمنية استثنائية ومقلقة.
)التتمة ص9(

كثر الحديث في األسابيع األخيرة، عن نادي رؤساء 
المولود  ال���ن���ادي،  ه���ذا  ال��س��اب��ق��ي��ن، وك����أّن  ال��ح��ك��وم��ات 
الهجين الجديد، بمثابة مجلس »حكماء«، أراد لنفسه أن 
على  الحرص،  كّل  والحريص  المباشر،  الوصّي  يكون 
المجلس  ه��ذا  للباد.  حكومة  رئيس  اختيار  او  تعيين 
وسلوكاً  ونمطاً،  عرفاً،  يؤّسس  ان  يريد  عدده،  كان  أياً 
ج���دي���داً ف��ي ل��ب��ن��ان، وم���ا أك��ث��ر ال��ت��س��م��ي��ات واألع����راف 
السياسية التي تتناسل وتتناسخ في هذا البلد الموبوء 
بعد  ما  في  المجلس  لهذا  ليصبح  والمشاكل،  باألزمات 
وتسمية  وانتقاء  اختيار  في  والفصل،  األساس  الكلمة 
المرشحين، لتشكيل أّي حكومة جديدة، أو عندما تدعو 
حجب  أو  الرفض،  أو  النقض،  حق  استخدام  الحاجة، 
أّي  وإج��ه��اض  إف��ش��ال  أو  ومحاصرتهم،  عنهم،  الثقة 
وإرادتهم،  طاعتهم  عن  خرجوا  لو  فيما  منهم  محاولة 

وتوجيهاتهم. وإماءاتهم، 
العالم  دول  تشهد  ل��م  غ��ري��ب،  عجيب  مثير،  مجلس 
مثياً له، في فذلكته، وتركيبته، وأدائه، وغايته، والذي 
يضّم عدداً من »األخيار الفضاء«، حيث شهد اللبنانيون 
التي  الفاضلة«،  الفارابي  »مدينة  حكوماتهم،  زمن  في 
والصديق  والداني،  القاصي  لها  ويشهد  بها،  ُيحتذى 

والعدو، وكّل مؤيد لها ومعارض. 
)التتمة ص9(

تقول الحكاية مع هذا األوروبي صاحب التجارب المليئة 
المباشرة ضّد شعوب منطقتنا  المباشرة وغير  بالمجازر 
با  عدو  من  أخطر  الخديعة  طعن  إّن:  العربيّة واإلسامية 

خرطوش...!
لتطلقها  جعبتها  في  رصاصة  وال  لديها  يعد  لم  أميركا 

ضّد إيران...! 
األميركي  الموقف  ه��ذا  م��ن  أخطر  أوروب���ا  خديعة  لكن 

العاجز...! 
لها  تعّهداً   11 تنفذ  لم  إنها  يقول  تفاؤالً  األكثر  ظريف 

تجاه إيران...!
باالتفاق  ملتزمة  ت���زال  ال  أن��ه��ا  ك��ذب��اً  أوروب����ا  تتظاهر 

النووي، 
إي���ران ي��ص��ّدق أوروب���ا حتى أكثر  ل��م يعد أح��د ف��ي  لكن 

المراهنين عليها.
ولما كان المؤمن كيّساً فطناً، وليس كيَس قطن، فإّن على 
بات يسّمى  ما  ال��درس مما حصل معه في  يأخذ  أن  لبنان 

بالمبادرة الفرنسية أو خريطة طريق قصر الصنوبر...
ها هو ماكرون ينحاز عملياً وبشكل ال لبس فيه لصالح 

أميركا وينضّم الى فريق ترامب االنتخابي...
إطاق النار السياسية على حزب الله وتحميله مسؤولية 
السعودي  »اإلسرائيلي«  بالخيار  والتلويح  مبادرته  فشل 

الذي أبطنه عندما قال:
)التتمة ص9(

 د. عصام نعمان*

 محمد صادق الحسيني د. عدنان منصور*

إلى  تستند  ما  أمة  أّن  تتوّهموا  ال 
في  وتنجح  تاريخها  غير  تاريخ 
اكتساب حقوق مستمّدة من ذلك 
التاريخ، فال يحق ألمة أن تطالب 

إال بنتيجة عملها هي.
سعاده

باريس – نضال حمادة

من  أجراها  التي  الصحافية  مقابلته  في  مقنعاً  ماكرون  يكن  لم 
قصر اإليليزيه. 

بالضربة  الشكل سقط  الشكل والمضمون. في  التعثر في  كان 
المهينة، حيث تواجد في الصالة معه صحافيون من لون سياسي 
واحد، مراسلو قنوات وجرائد 14 آذار في لبنان ومراسلو القنوات 
الخليجية، في مشهد مضحك يشير بوضوح الى الحجم المتواضع 
الذي وصلت اليه السياسة الفرنسية في وقت ال تتوقف عن إعطاء 
إعام ال يشكل  الديمقراطية وهي ال تطيق مشاركة  ال��دروس في 

عندها سوى بوق على غرار أكثر األنظمة تعسفاً في العالم.
)التتمة ص8(

ماكرون يمار�س �ضيا�ضة تقطيع الوقت 

بانتظار النتخابات الأميركّية..
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هل ي�سمح الأميركّيون 

للفرن�سّيين با�ستكمال مبادرتهم؟

{ د.وفيق إبراهيم
ت��ج��دي��د مبادرتهم  إع����ادة  ع��ل��ى  ال��ف��رن��س��يّ��ون م��ص��ّرون 
البحر  في  الطاقة  بمعارك  الرتباطها  لبنان،  في  السياسيّة 
يشكل  الذي  الفرنكوفوني،  لبنان  الى  والعودة  المتوسط، 

طريقاً مفتوحة نحو بالد الشام والعراق وإيران.
لذلك يبدو جلياً، ان استهداف مبادرة الرئيس الفرنسي 
تتلقى  داخلية  آليات  باستعمال  تصنيعه  ج��رى  م��اك��رون، 

تعليماتها كالعادة من الخارج السياسّي.
مع  وتحالفه  الله  لحزب  اإلقليمي  ال��دور  فإن  للتوضيح 
رئيس المجلس النيابي، نبيه بري يتيحان لهذين الحليفين 
إقليمي،  وحي  أي  ترقب  دون  من  الداخلية  المعركة  ادارة 
آذار   14 حركة  ال��ى  المنتمية  اللبنانية  القوى  ترتبك  فيما 
التيار  أما  السعودية،  االميركية  النفوذ  دائرتي  الى  بكاملها 
عميق  بذعر  باسيل  جبران  رئيسه  فأصيب  الحر،  الوطني 
من العقوبات األميركية التي أصابت سياسيين من احزاب 
التطورات واختفاء  يراقب من خالله  فالتزم صمتاً  أخرى. 

عن الحركة السياسية � اإلعالمية.
 � االميركي  ال��دور  لتفسير  التوضيح  ه��ذا  من  بد  ال  ك��ان 
تشكيل  ع��ن  أدي��ب  مصطفى  السيد  اع��ت��ذار  ف��ي  السعودي 
يغطيه،  ف��رن��س��ي،  دور  م��ن  أي��ض��اً  يمثله  ب��م��ا  ال��ح��ك��وم��ة، 
كانت  أدي��ب  رحيل  من  االساسية  االص��اب��ة  ان  يعني  وه��ذا 
للفرنسيين، فمن الذي سّددها؟ وهل هناك أمل بتجديدها؟ 
لبنان  انقاذ  تعاود  متماسكة،  حكومة  انتاج  تستطيع  وهل 

سياسياً واقتصادياً؟
التي  هناك ثالثة مؤشرات تكشف المستور، فالشروط 
وضعها أديب حول حقه الحصري في تسمية الوزراء غير 
قابلة للتطبيق في لبنان، فإذا كان جاهالً بهذه المعادلة، فإن 
لن  األخ��رى  اللبنانية  القوى  أن  يعرفون  إياها  لّقنوه  الذين 

تقبل.. ما يدفع عملية التشكيل الى االنهيار.
ألديب  يسمحوا  ان  اللبنانيين  للسياسيين  يمكن  فكيف 
التشكيلة  باختيار  سابقون  وزارء  رؤس���اء  أرب��ع��ة  ومعه 
فكيف  »مستقلون«،  انهم  يقولون  أشخاص  من  الحكومية 
الحريري  يختارهم  ال��ذي��ن  وه��م  استقالليتهم  م��ن  التأكد 

والسنيورة وشركاؤهم؟
الى  ب��اإلض��اف��ة  ب��ري  الرئيس  وحليفه  الله  ح��زب  لجهة 
الداخلية، فيعمالن على  التأثير على السياسة  حذرهما من 
أديب،  اقتراحات  في  الظاهرة  الخارجية  المحاولة  تعطيل 
لعزل حزب الله والرئيس بري وتطويقهما بشبكة سياسية 

داخلية معادية لهما.
ه����ذا م���ا دف��ع��ه��م��ا ال����ى اإلص������رار ال���ق���وي ع��ل��ى تسمية 
لبوساً شيعياً  ارت��دت  ال��وزراء في محاولة  مرشيحهما من 
القوى  مجابهة  أرادت  لكنها  الداخلي،  التحشيد  لضرورات 
الخارجية التي تقف خلف أديب وتعمل على اإلطاحة بحزب 
إلغاء  عبر  المحتل  الكيان  م��ع  التطبيع  ال��ى  للوصول  الله 

أدواره الجهادية في لبنان واالقليم.
ما يجيز السؤال عن هوية المفجرين الذين اطاحوا بأديب 
معرقلين المبادرة الفرنسية، ليتبين انها السياسة االميركية 
الحكومات  رؤس���اء  ن��ادي  على  اعتمدت  التي  السعودية   �
انتاج  الى  تذهب  ان  فإما  أدي��ب،  مبادرة  لتفخيخ  السابقين 
وهذا  تنفجر؛  أو  بها  الممثل  غير  الله  حزب  تعادي  حكومة 

ما حدث.
تمسك  لبنانيّة  جهات  على  مباشراً  تصويباً  ه��ذا  اليس 
تدريجية  إطاحة  أيضاً  وه��و  وازن؟  وشعبي  نيابي  بنفوذ 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��ف��رن��س��ي��ة م���ن أص��دق��ائ��ه��م األم��ي��رك��ي��ي��ن عبر 
ممكن،  فاألمر  بتجديدها.  األمل  لجهة  السياسية  الحريرية 
لكنها لن تزيد كثيراً عن الشروط التي تبنتها سابقاً، فهناك 
والمماحكة  لالعتراض  الجاهزة  السياسية  القوى  عشرات 
سلمان  الملك  وخ��ط��اب  س��ع��ودي��ة،  أميركية  أوام���ر  لتلبية 
المتحدة وضع حظراً على اي تعاون من  الى األمم  األخير 
حلفائه اللبنانيين مع حزب الله »اإلرهابي«، على حد زعمه، 
السياسية  ادواره  وإلغاء  سالحه  من  تجريده  على  مشدداً 
الشروط  على  االميركي  االص��رار  جانب  الى  والجهادية؟ 
نفسها، فكيف يمكن ألي رئيس وزراء تشكيل حكومة فيها 
وزراء ألمل � حزب الله، مع بيان وزاري يضع في مقدمته 
ثالثية التعاون المقدس بين الشعب والجيش والمقاومة أن 

تباركه السعودية ويغطيه األميركيون؟
 � اميركية  صناعة  من  أزم��ة  في  إذاً  الفرنسية  المبادرة 
الفريق  ألن  المعوقات،  هذه  تجاوز  يمكنها  وال  سعودية، 
السني األساسي المتشكل من الحريرية السياسية واألكثر 
تطرفاً منها، يرتبط بنيوياً بالموقف األميركي � السعودي، 
السياسة  ال��ى  الحنين  بعض  ال��ح��ري��ري  سعد  يخفي  وق��د 
الفرنسية، لكنه ال يغامر بتأييدها منفرداً إال إذا استشعر ان 
يظهر  ال  ما  وهذا  اليها،  ماسة  بحاجة  اصبحوا  االميركيين 

حتى اآلن..
فوضى  ال��ى  لبنان  دف��ع  على  االميركيون  يراهن  لربما 
تدميرية اذا لم يتمكنوا من عزل حزب الله، وعودة االرهاب 
الى مهاجمة الجيش اللبناني في مناطق تقول الحريرية انها 
موالية لها، تثير الريبة والشكوك، خصوصاص وأن القوى 
الحريرية تصمت عن إدانة هذه القوى االرهابية وال تدعو 
انصارها في الشمال اللبناني الى االمتناع عن تغطية هؤالء 
االرهابيين او التعاون معهم، وسط تظاهرات يشارك فيها 
الحريريون في بيروت تطالب باطالق سراح االسير الذي 

قاد حرباً إرهابية على الجيش في مدينة صيدا.
بذلك يتضح ان المبادرة الفرنسية تمتلك مصلحة عميقة 
 � الفرنسي  ال��دور  لتعزيز  اللبنانية،  السياسة  اختراق  في 
تسهيالت  تجد  ال  لكنها  االوس���ط،  ال��ش��رق  ف��ي  االوروب���ي 
والبيانات،  الكالم  بمعسول  يشجعها  اميركي  جانب  من 
ويعمل بشكل فعلي الستعمالها »لتقطيع وقت« حتى انتهاء 

االنتخابات االميركية في تشرين الثاني المقبل.
من  كبير  قسم  تدميرية؟  فوضى  الى  لبنان  يذهب  فهل 
هذا السؤال هو في حوزة القوى اللبنانية التي يجب عليها 

التوصل الى حل كبير النقاذ لبنان وهذا صعب جداً.

خفاياخفايا

توقفت مصادر أمنيّة أمام تزامن التصعيد 
في تحّركات الجماعات اإلرهابية والعودة 

المفاجئة بعد توقف شهر كامل بتوقيت 
الفت مع اعتذار الرئيس المكلف. وتساءلت 

المصادر عن وجود جهات خارجيّة صاحبة 
قرار بالتصعيد تملك نفوذاً متعدد االتجاهات 

ولها حساباتها في الملف الحكومّي.
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اعتذار اأديب... بين خطة هجوم 14 اآذار والرّد المطلوب من التحالف الوطني!

بعد اعتذار اأديب دعوات للتفاهم مع الكتل لت�سكيل الحكومة العتيدة

عون: �ساأبقى �سدًا منيعًا في وجه كّل من يحاول الم�ّس بالد�ستور

{ حسن حردان 
مصطفى  ال��دك��ت��ور  الحكومة  لتشكيل  المكلف  الرئيس  أعلن 
أدي���ب اع���ت���ذاره ع��ن ع���دم م��واص��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��أل��ي��ف حكومة 
المجهود  وصول  »مع  أنه  اعتذاره،  حيثيات  في  وجاء  جديدة.. 
مشيراً  قائماً«،  يعد  لم  التوافق  أّن  لي  تبيّن  األخيرة  مراحله  الى 
أّي  الولوج في  أنني لست في صدد  للكتل  أنه »سبق وأعلنُت  إلى 
أسماء  طرح  صدد  في  لست  أنني  الكتل  وأبلغت  سياسي  شأن 

لها«. استفزازاً  تشكل 
شهدنا  حتى  اع��ت��ذاره،  ب��ي��ان  ت��الوة  م��ن  أدي��ب  انتهى  أن  وم��ا 
هجوماً منّسقاً ومحّضراً مسبقاً على فريق األكثرية، وخصوصاً 
آذار ومجموعات   ١٤ الله أمل، شنّته قيادات فريق  تحالف حزب 
واتخذ  المواطنين،  معيشة  على  بالضغط  مصحوباً  االنجيؤز، 

مستويات...  عدة  المنّسق  الهجوم 
وأم���ل،  ال��ل��ه  ح���زب  سيما  ال  األك���ث���ري،  ال��ت��ح��ال��ف  ات��ه��ام  اوالً، 
المبادرة  وإف��ش��ال  الحكومة  تشكيل  تعطيل  ع��ن  بالمسؤولية 
لإلنقاذ  األخ��ي��رة  ال��ف��رص��ة  ب��أن��ه  ُوص��ف  م��ا  وإض��اع��ة  الفرنسية 

الخانقة.  األزمة  من  واللبنانيين  لبنان  وإخراج 
ال��ق��ي��ام ب��دف��ع األدوات  ال��ع��م��ل��ة ع��ب��ر  ال��ت��الع��ب ب��س��ع��ر  ث��ان��ي��اً، 
ال��دوالر  ص��رف  سعر  رف��ع  إل��ى  المالية  ال��س��وق  ف��ي  المضاربة 
الشرائية  القدرة  الذي سيؤثر سلباً على  إّن هذا االرتفاع  والقول 
حزب  أم��ل  تصلّب  نتيجة  هو  إّنما  األس��ع��ار،  ويلهب  للمواطنين 
الحكومة  تشكيل  في  أديب  الرئيس  مهمة  تسهيل  رفض  في  الله 

اإلعتذار. إلى  ودفعه  مستقلة، 
ثالثاً، مسارعة مجموعات األنجيؤز للنزول إلى الشارع ورفع 
الوضع  وتدهور  الدوالر  سعر  ارتفاع  مسؤولية  تحّمل  شعارات 
المعيشي لفريق األكثرية بهدف تحريض المواطنين على العودة 
تتولى  مستقلة  حكومة  بتشكيل  المطالبة  وإحياء  الساحات  إلى 

األميركي. االنقالب  تنفيذ 
لكن أّي مدقق في ما تقّدم من اعتذار أديب إلى الحملة المنّسقة 
ضّد فريق األكثرية، يلحظ مدى الزيف وعدم الصدقية في توجيه 
فعلياً،  حصل  ما  حقائق  على  التعمية  تستهدف  وأنها  االتهامات، 
من  التهّرب  وبالتالي  الحكومة...  تشكيل  تعطيل  وراء  يقف  ومن 

اللبنانيون... منها  يعاني  التي  األزمات  عن  المسؤولية 
بيان  في  أوح��ى  ما  عكس  على  أدي��ب،  المكلف  الرئيس  إّن   �  1
بل  توافقية،  حكومة  لتشكيل  حقيقي  جهد  أّي  يبذل  لم  اعتذاره، 
انه لم يتشاور مع الكتل النيابية وظّل طوال الوقت على التشاور 
السابقين،  الحكومات  رؤساء  نادي  لتوجيهات  فقط  واالنصات 
في  هو  ينفرد  »مستقلة«  حكومية  تشكيلة  فرض  على  وإصراره 
بممثلي  أح��رج،  أن  بعد  أخ��ي��راً،  التقى  وعندما  وزرائ��ه��ا،  تسمية 
يتزحزح  أن  دون  من  موقفه  على  بقي  الله،  وحزب  أمل  تحالف 
من  وزراءه  التحالف  يسّمي  أن  على  الموافقة  رافضاً  أنملة  قيد 
بموقفه،  أديب  وتمسك  الحزبيّين،  غير  ومن  االختصاص  ذوي 
وهو أمر لم يكن من ضمن أّي اتفاق، كما زعم في بيان اعتذاره، 
من  وزرائهما  تسمية  عن  الله  وح��زب  أم��ل  كتلتا  تتخّل  لم  حيث 
أديب  ال��رئ��ي��س  أّن  ف��ي ح��ي��ن  ال��ح��زب��يّ��ي��ن،  االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن غ��ي��ر 
سّماه  م��ن  أول  وك���ان  ال��س��م��اء،  م��ن  م��ن��زالً  مستقالً  ليس  نفسه 
على  فقط  معهم  واتفق  السابقين،  الحكومات  رؤس��اء  نادي  هو 
لرئيس  عنها  مسودة  يسلم  ولم  يعلنها  لم  التي  حكومته،  تشكيلة 

الجمهزرية العماد ميشال عون، لعدم حصول أديب على موافقة 
تحالف أمل حزب الله، واستطراداً إلدراكه أّن رئيس الجمهورية 
ف��ي عملية  ب��اع��ت��ب��اره ش��ري��ك��اً  م��ع��اك��س  رأي  أي��ض��اً  ل��ه  س��ي��ك��ون 
التواصل  منه  والطلب  أدي��ب  انتقاده  في  ظهر  وال��ذي  التأليف، 
تولى  ل��ذل��ك،  أدي���ب  ل��م يستجب  ال��ك��ت��ل، وع��ن��دم��ا  م��ع  وال��ت��ش��اور 
الكتل بشأن طبيعة  الوقوف بنفسه على رأي  الرئيس عون مهمة 

الحكومة...  وشكل 
في  أدي���ب  دع��م  ع��ل��ى  حملته  ف��ي  رك��ز  آذار   14 ف��ري��ق  إّن   �  2
من ورائه  أحد غيره، وطبعاً  تشكيل حكومة مستقلين ال يسّميها 
نادي الرؤساء، الذين كانوا يتولّون اإلشراف على عملية تشكيل 
تكون  بحيث  وال��ري��اض...  واشنطن  مع  باالتفاق  أدي��ب  حكومة 

أميركياً.  هواها  ويكون  مستقلين  حكومة 
نادي  مع  منسقة  خطة  ضمن  من  يأتي  أدي��ب  اعتذار  إّن   �  3
الرؤساء لشّن حملة منظمة لخلق مناخ عام محلي لزيادة منسوب 
معززاً  الجمهورية،  ورئيس  أمل  وحركة  الله  حزب  على  الضغط 
المعيشية  األزم���ة  ومفاقمة  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  بالمزيد 
على  للضغط  ال��ش��ارع...  تحرك  إلع��ادة  محاولة  في  للمواطنين 
حكومة  تشكيل  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة  إل���ى  ل��دف��ع��ه  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
ألّن  وزرائها..  تسمية  في  يشارك  ال  »مستقلين«  اختصاصيين 
ذلك هو الشرط األميركي الذي وضع منذ البداية... إما الموافقة 
عليكم  أو  األميركية،  الشروط  تنفذ  النوع،  هذا  من  حكومة  على 

والتجويع...  والعقوبات  الحصار  من  المزيد  تواجهوا  أن 
يريد  ال��س��ع��ودي ال  األم��ي��رك��ي  الفريق  ف��إّن  ذل��ك،  م��ن  ان��ط��الق��اً 
التي  المساكنة  إحياء  ال��ى  ت��ؤّدي  وف��اق  حكومة  تشكيل  تسهيل 
انقالب  تنفيذ  ي��ري��د  وإن��م��ا  ال��وط��ن��ي،  ال��ف��ري��ق  م��ع  س��اب��ق��اً  ك��ان��ت 
حكومة  فرض  محاولة  خالل  من  القائمة  المعادلة  على  سياسي 
حكومة  اسم  تحت  السعودي  األميركي  للفريق  بالكامل  موالية 
أجله  من  صرفت  الذي  األمر  وهو  »مستقلين«...  اختصاصيين 
األنجيؤز  منظمات  على  وت��ح��دي��داً  ال��ط��ائ��ل��ة،  األم���وال  واش��ن��ط��ن 
الخارجية  وزي����ر  م��س��اع��د  اع���ت���رف  ح��ي��ث  اإلع������الم،  ووس���ائ���ل 
أيام،  قبل  الكونغرس  أم��ام  له  شهادة  في  هيل  ديفيد  األميركي 
عام  منذ  لبنان  ف��ي  صرفت  المتعاقبة  األميركية  اإلدارات  ب��أّن 
المسلحة  القوى  على  دوالر  مليارات  عشرة  اآلن  وحتى   2005

المدني...  المجتمع  ومنظمات 
أمام هذه الخالصة، التي تأكدت مجّدداً من خالل اعتذار أديب 
بعد  السعودي،  األميركي  الفريق  بدأها  التي  الممنهجة  والحملة 

مباشرة... االعتذار 
الوطني؟ التحالف  المطلوب من قبل  الرّد  ما هو 

القول... السياق يمكن  في هذا 
كّل  اقتناع  هي  إّنما  الواجبة  األساسية  األولى  الخطوة  إّن   �  1
إقصاءهم  يريد  األميركي  الفريق  بأّن  الوطني  التحالف  أطراف 
استمالة  إلى  وصوالً  صفوفهم  وتفرقة  وإضعافهم  السلطة،  عن 
وبالتالي  المقاوم...  الله  حزب  عن  إلبعادهم  تمّكن،  اذا  بعضهم، 
عزل المقاومة والعمل على نزع سالحها باعتبار ذلك هو السبيل 
األميركية  الهيمنة  وفرض  الصهيوني،  العدو  كيان  أمن  لتحقيق 
صهيونية  أميركية  محمية  إل��ى  وتحويله  لبنان،  على  الكاملة 
ال��وط��ن��ي��ة السورية  ال��دول��ة  ال��ت��آم��ر ض���ّد  ق��اع��دة إلع����ادة  وج��ع��ل��ه 

المقاومة...
� إّن هذا االقتناع يستدعي االتفاق على بلورة رؤية موحدة   2  

لمواجهة خطة االنقالب التي يعمل، الفريق األميركي السعودي، 
التحديات  مواجهة  كيفية  األولوية  في  تضع  رؤية  تنفيذها،  على 
قضايا  من  عداها  ما  كّل  وتحييد  عليها،  االتفاق  يتّم  التي  الراهنة 

أولويات راهنة. أولوية وال هي  ومسائل خالفية ليست 
التحالف  يحسم  أن  تتطلب  للمواجهة  الموحدة  الرؤية  إّن   �  3
اإلنقالب  خطة  وإحباط  األزم��ة  من  مخرج  ال  ب��أن  أم��ره  الوطني 
وفق  ومتماسكة  منسجة  حكومة  تشكيل  دون  م��ن  األميركية 
جذرية  نظر  إع��ادة  على  تقوم  ومالية  اقتصادية  انقاذية  رؤي��ة 
إبقاء  سياسة  وم��غ��ادرة  لألزمة،  المسبّبة  الريعية  بالسياسات 
تستخدم  التي  الغرب،  دول  مع  أحادية  اقتصادية  بعالقة  لبنان 
لبنان...  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان وف���رض ش��روط��ه��ا  ال��ع��الق��ة الب��ت��زاز  ه���ذه 
وبالتالي حسم القرار بتنويع خيارات لبنان االقتصادية عبر أخذ 
واإليرانية  الصينية  والمساعدات  المشاريع  عروض  قبول  قرار 
لبنان من دون شروط، وبالتالي  والعراقية والروسية لمساعدة 
الخارج  مع  االقتصادية  لبنان  عالقات  في  جديد  توازن  تكريس 
وصلة  كصلة  مميزاً  جغرافياً  موقعاً  يحتّل  لبنان  أن  من  انطالقاً 
إذا  إالّ  به  يقوم  أن  يمكن  ال  ما  وه��و  والغرب  الشرق  بين  وص��ل 
على  منفتح  هو  كما  الشرق،  على  اقتصادياً  باالنفتاح  ذلك  ترجم 
من  خائفة  أو  حذرة  االقتصادية  الفعاليات  كانت  وإذا  الغرب... 
أن  فيجب  الخيار،  ه��ذا  مثل  على  اإلق���دام  من  مصالحها  تضّرر 
سوف  الغرب  وأّن  ذلك  من  المستفيدين  أول  ستكون  أنها  تدرك 
للبنان  المساعدات  وتقديم  حصاره  لوقف  المسارعة  إلى  يعمد 
المنطقة  ف��ي  لبنان  أهمية  م��ن  ان��ط��الق��اً  فيه،  نفوذ  على  للحفاظ 

الصهيوني... العربي  والصراع 
إّن م��ث��ل ه���ذا ال����رّد ه���و ال��س��ب��ي��ل ل��وض��ع ح���ّد ل��ت��ف��اق��م األزم���ة 
من  االقتصاد  انعاش  إع��ادة  على  والعمل  والمالية،  االقتصادية 
والنفايات  الكهرباء  معامل  إقامة  بمشاريع  عمليا  البدء  خ��الل 
عرضت  التي  المشاريع  من  وغيرها  وال��س��دود  الحديد  وسكك 
BOT، في حين أّن لبنان يستطيع  الصين القيام بها، وفق نظام 
في  ال���دوالرات  م��ن  احتياطه،  ف��ي  الحاصل  ال��ن��زف  وق��ف  أي��ض��اً 
واإليرانية  العراقية  ال��ع��روض  قبول  خ��الل  من  لبنان،  مصرف 
الدفع  مقابل  ومشتقاته  النفط  م��ن  احتياجاته  على  للحصول 
والصناعية..وهذا  ال��زراع��ي��ة  بالمنتجات  والمقايضة  بالليرة 
وتّوفير  وتوّسعها  اإلن��ت��اج  قطاعات  إن��ع��اش  إل��ى  ي���ؤّدي  س��وف 
وكذلك  ال��ب��ط��ال��ة،  م��ن  ال��ح��ّد  وب��ال��ت��ال��ي  للعاطلين،  ال��ع��م��ل  ف��رص 
مما  اختالفها،  على  ال��ح��رة  المهن  وع��م��ل  البناء  ح��رك��ة  تنشيط 

االقتصادية... الحركة  مجمل  بتنشيط  ينعكس 
النيابية،  األكثرية  يمتلك  الذي  الوطني،  التحالف  يحسم  فهل 
خ��ي��ارات��ه ف��ي ه��ذا االت��ج��اه، ال���ذي ك��ان أم��ي��ن ح��زب ال��ل��ه سماحة 
كّل  لتوظيف  حاضر  أنه  وأكد  إليه،  دعا  قد  نصرالله  حسن  السيد 
وإيران  الصين  مع  عالقاته  توظيف  خالل  من  إلنجاحه،  جهوده 

وروسيا... والعراق 
ال��خ��ي��ار، ف��األرج��ح أن تستمّر  أم��ا ف��ي ح��ال ع��دم س��ل��وك ه��ذا 
غير  أمر  وهو  التسوية،  تنضج  أن  إلى  األعمال  تصريف  حكومة 
نتائجها،  األميركية وإعالن  الرئاسة  انتخابات  انتهاء  منظور قبل 
والتي قد تأخذ وقتا غير معلوم، خصوصاً إذا لم يضمن الرئيس 
الفائز،  الفوز وامتناعه عن تسليم السلطة للرئيس  دونالد ترامب 
له  مّهد  م��ا  وه��و  االن��ت��خ��اب��ات...  بنزاهة  التشكيك  ع��ن��وان،  تحت 

البريد...  عبر  بالتصويت  التشكيك  خالل  من  مسبقاً 

الحكومة  تشكيل  المكلّف  الرئيس  اعتذار  على  يومان  مضى 
بانتظار  والبالد  إليه،  الموكلة  المهّمة  عن  أديب  مصطفى  الدكتور 
عنه  ستسفر  ما  خالل  من  الحكومة  بتأليف  جديدة  شخصية  تكليف 
الجمهورية  رئيس  سيجريها  التي  الملزمة  النيابية  االستشارات 

الغاية.  لهذه  عون  ميشال  العماد 
أن  أكيداً  بدا  المرحلة،  هذه  يكتنف  الذي  الغموض  خضّم  وفي 
الفرنسية  المبادرة  مظلة  تحت  أيضاً،   ستكون  المنتظرة  الحكومة 
دعوات  موازاة  في  بها  التمسك  النيابية  األطياف  كل  أجمعت  التي 
تشكيل  أث��ن��اء  النيابية  الكتل  م��ع  تكليفه  سيتم  م��ن  تفاهم  إل��ى 

الحكومة.  
اإلعتذار بيان 

األخير  لقائهما  خالل  عون  إلى  اعتذاره  كتاب  قّدم  أديب  وكان 
الكتل  التزام  »عدم  اعتبره  ما  بسبب  أمس،  من  أول  بعبدا  قصر  في 

به«. تعّهدت  بما  النيابية 
وقال أديب في بيان تاله من بعبدا »عندما سّمتني غالبية كبيرة 
حكومة  بتشكيل  تشرفت  الملزمة  النيابية  االستشارات  خ��الل 
النواب  معظم  وافق  اللبنانيين،  أكثرية  مطالب  إلى  استناداً  إنقاذ 
إيمانويل  الرئيس  بها  تقدم  التي  الفرنسية  المبادرة  مضمون  على 
المواصفات  بهذه  حكومة  تشكيل  أن  واض��ح��اً  وك��ان  م��اك��رون 
للبنان«. الدعم  ُتسّهل عمل ماكرون في جلب  والتزامها اإلصالحات 

نية  ال  أن  النيابية  الكتل  لجميع  ب��وض��وح  »أعلنت  وأض��اف 
شروعي  وف���ور  سياسية.  وج��ه��ة  ب��أي  ل��ل��ول��وج  ل���دّي  شخصية 
في  لتوزيره  أحد  تسمية  عدم  الكتل  من  عدد  أعلن  باالستشارات 

الحكومة«.
الوحدة  على  مني  وح��رص��اً  تلتزم  ل��م  الكتل  أّن  »تبّين  وق��ال 
متوّجهاً  الحكومة«،  تشكيل  متابعة  ع��دم  عن  اعتذر  الوطنية، 
الذين  السابقين  الحكومات  ورؤساء  الجمهورية  لرئيس  ب�«الشكر 

يفهمني«. وهو  اللبناني  الشعب  وأشكر  الفترة  هذه  في  واكبوني 
الله لبنان«. المبادرة يجب ان تستمّر، حمى  وختم بالقول »هذه 
»الرئيس  أن  الجمهورية  لرئاسة  العامة  المديرية  وأوضحت 
التي  والمعوقات  الصعوبات  عليه  عرض  الذي  أديب  استقبل  عون 
عن  اعتذاره  كتاب  له  قّدم  ثم  الحكومة،  تشكيل  عملية  في  واجهته 

تشكيلها«. عدم 
التي بذلها وأبلغه  الجهود  أديب على  أّن عون شكر  إلى  وأشارت 
وفقاً  المناسبة  اإلج���راءات  »سيّتخذ  أنه  مضيفا  االع��ت��ذار،  قبول 

الدستور«. لمقتضيات 
الفرنسي  الرئيس  أطلقها  التي  المبادرة  أّن  عون  أكد  ذلك،  وعقب 
التي  األسس  وفق  الدعم  كّل  مني  وتلقى  مستمرة  تزال  »ال  ماكرون 

ماكرون«. أعلنها 
المكلّف  »الرئيس  أن  الجمهورية،  رئاسة  في  اإلعالم  مكتب  وأكد 
تكليفه  بعد  بعبدا،  قصر  ‘لى  بها  قام  التي  المتتالية  الزيارات  في 
صيغة  أّي  الجمهورية  رئيس  إلى  يقّدم  لم  زيارات،   6 عددها  وبلغ 
تشكيلة  وال  للتوزير  مقترحة  أسماء  عليه  يعرض  ولم  حكومية، 

للحقائب«. أو تصوراً عن توزيع  حكومية جاهزة 
فكم  مقدساً  الوعد  كان  »إذا  عون  قال  »تويتر«،  عبر  تغريدة  وفي 
وصون  والقوانين،  الدستور  احترام  يمين  اليمين!  قسم  بالحري 

أراضيه«. الوطن ووحدة  استقالل 
رئيساً،  انتخابه  عند  ألقاه  الذي  قسمه  فيديو  نشر  عون  وأعاد 
عهدي،  من  األخير  اليوم  حتى  قسمي  وسألتزم  »أقسمت،  مضيفاً 

المّس بمضمونه«. منيعاً بوجه كل من يحاول  وسأبقى سداً 

الفرنسية  بالمبادرة  تمسك 
النواب  مجلس  رئيس  أكد  أديب،  اعتذار  على  الفعل  ردود  وفي 
بها  تمسكنا  بقدر  الفرنسية  بالمبادرة  متمسك  أحد  »ال  أن  بّري  نبيه 

المتبعة«. أغرقها فيما يخالف كل األصول  ولكن هناك من 
روحها  الفرنسية  المبادرة  »أن  لبّري  اإلعالمي  المكتب  وأش��ار 
تنّفذ  أن  عليها  التي  اآللة  هي  والحكومة  اإلصالحات،  وجوهرها 
مع  الكتل  كل  أن  »أعتقد  وق��ال  إق��راره��ا«.  بعد  اإلص��الح��ات  ه��ذه 
ما  إلق��رار  المتحفزين  أكثر  النيابي  والمجلس  اإلص��الح��ات  ه��ذه 
وفقاً  الفرنسية  بالمبادرة  بالتمسك  موقفنا  على  ونحن  يجب، 

لمضمونها«.
من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب، إلى 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مبادرة  من  خيراً  توّسمنا  قد  »كنا  أننا 

على  يعيشها  التي   التحديات  مواجهة  في  لبنان  لمساعدة  ماكرون 
مختلف المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمالية، 
حكومة  بتشكيل  أديب  مصطفى  المكلّف  الرئيس  ينجح  أن  وتمنينا 
الداخلي  التوافق  وزخم  الفرنسية  الدفع  قوة  من  مستفيداً  سريعاً 
في تسمية الرئيس المكلف. لكن، ولألسف جاء االعتذار اليوم ليعيد 

واللبنانيين«. لبنان  على  الصعوبات  وليزيد  الوراء  إلى  األمور 
جانب  إلى  بالوقوف  االستمرار  الفرنسي  الرئيس  دياب  وناشد 
ومبادرته  مساعيه  ومواصلة  الصعبة،  المرحلة  هذه  في  لبنان 

لبنان. لمساعدة 
تتطلب  وهي  استثنائية،  لبنان  يعيشها  التي  »الظروف  إن  وقال 
الممارسات  عن  السياسية  القوى  تتوقف  وأن  استثنائية،  جهوداً 

الوطن«. التي تهّدد ما بقي من مقومات صمود  والتجاذبات 
فؤاد  ميقاتي،  نجيب  السابقون  الحكومة  رؤس��اء  اعتبر  وفيما 
العرقلة  أنواع  بشتى  »اصطدم  أديب  أن  سالم،  وتمام  السنيورة، 
نعي  إلى  الحريري  سعد  الرئيس  سارع  والخارجية«،  الداخلية 
الذين  أولئك  إل��ى  »نقول  بيان  في  وأض��اف  الفرنسية  المبادرة 
ستعضون  أنكم  ماكرون،  الرئيس  مبادرة  لسقوط  اليوم  يصفقون 
فرصة  ولهدر  األصدقاء  أنبل  من  صديق  لخسارة  ندماً  أصابعكم 
االقتصادي  االنهيار  لوقف  تتكّرر  أن  الصعب  من  سيكون  استثنائية 

المطلوب«.  البالد على سكة اإلصالح  ووضع 
أّن  تراجعي،  موقف  في  للحريري،  اإلعالمي  المكتب  أكد  والحقاً، 
يبقى  أنه  إالّ  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  لتولي  مرّشح  »غير  األخير 
من  ما  لكّل  والمسّهل  ماكرون  الرئيس  لمبادرة  الداعم  موقفه  على 
انهيار  لوقف  واألخيرة  الوحيدة  الفرصة  بصفتها  إنجاحها  شأنه 

لبنان«.
بدورها، أكدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحّر »التمسك 
»مواصلتها  ماكرون  من  طالبًة  اإلنقاذية«،  الفرنسية  بالمبادرة 
حكومة  تشكيل  أولوية  على  تقوم  التي  األساسية  القواعد  على 
من  مؤّلفة  وتكون  عليه،  المتفق  اإلصالحي  البرنامج  تنّفذ  مهمة، 
تقييد  دون  من  البرنامج،  تنفيذ  على  بالقدرة  يتمتعون  وزراء 
الحكومة  بصيغة  أكان  التشكيل،  تعرقل  مسبقة  بشروط  الحكومة 

حجمها«. أو 
تحصل  وأن  اإلنجاز  على  الحكومة  قدرة  »المهّم  أّن  على  وشّددت 
على ثقة المجلس النيابي، أي أن تتشكل بالتفاهم مع الكتل النيابية 
والنجاح،  اإلنتاجية  على  وال��ق��درة  بالثقة  وزراؤه��ا  يوحي  وأن 
اختصاصيين  بل  ملتزمين  سياسيين  ال��وزراء  ه��ؤالء  يكون  وأالّ 

قادرين«.

تشكيل  تتولى  شخصية  على  باالتفاق  اإلسراع  »ضرورة  ورأت 
الحكومة، على أن يكون هناك اتفاق مع الرئيس الذي سيتّم تكليفه 
ال  لكي  عليه،  متفق  برنامجها  أن  وصيغتها،  طالما  الحكومة  عن 

يتكرر معه ما جرى مع دولة الرئيس اديب«. 
أرسالن   النائب  طالل  اللبناني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  وأسف 
إدارته  عدم  بسبب  الفرنسية  للمبادرة  و«إجهاضه  أديب   العتذار 
دستورية  صفة  ال  لمجموعة  وتركها  الحكومة  لملف  الشخصية 
يمّت  ال  التصرف  »هذا  وأضاف  الحكومات«.  بتأليف  لها  وقانونية 
كلّنا  بصلة.  التشكيل  عملية  في  ودوره��ا  المؤسسات  منطق  إلى 
وأّولها  عريضة  خطوطاً  وضع  الذي  ماكرون  الرئيس  مبادرة  أيدنا 
النيابية   تجاوز  الكتل  ذلك  يعني  ال  لكن  اختصاصيين،  حكومة 
إلى  تحتاج  حكومة  أّية  بأن  خصوصاً  المقاربة  بهذه  التزمت  التي 
برؤساء  يسمى  ما  لرؤية  الخضوع  وليس  النيابي   ثقة  المجلس 

النيابي«. المجلس  دور  حساب  على  السابقين  الحكومات 
واعتبر النائب طوني فرنجية عبر »تويتر«، أنه بعد اعتذار أديب 
تبقى  ما  إلحياء  وواقعية  مرونة  بديناميكية،  التحرك  الجميع  »على 
البقاء  على  عازمون  »اللبنانيين  أن  مؤكداً  الفرنسية«،  المبادرة  من 

في وطنهم فال يراهنّن أحد على يأسهم«.
يتضح  »اليوم  »تويتر«:  عبر  البستاني  فريد  النائب  قال  بدوره 
مع  تتحّول  قد  والتي  منها  نعاني  التي  السياسية  المشكلة  حجم 
سريعاً  تداركها  ينبغي  نظام  مشكلة  إلى  المكلف  الرئيس  اعتذار 
كل  بتفاهم  مكلّف  رئيس  وتسمية  جديدة  استشارات  إلى  والذهاب 
هنا  من  الشروط  عن  بعيداً  الكفاءة  بمعايير  حكومة  لتشكيل  الكتل، 

الحّل«. هي  المدنية  الدولة  وتبقى  وهناك. 
اعتذار  أن  دري��ان،  عبداللطيف  الشيخ  الجمهورية  مفتي  ورأى 
أديب »شّكل خسارة كبيرة وإضافية وتسبب بتداعيات جديدة على 
بعضهم  مع  »التفاهم  السياسية  القوى  وناشد  اللبنانية«  الساحة 
يكون  وأن  والعباد،  البالد  ومصلحة  الدستور  ألحكام  وفقاً  بعضاً 
في  نصبح  أن  وقبل  الضياع  قبل  اعتباراتهم  أولويات  في  األمر  هذا 
يؤّجج  بل  ينفع  ال  التهم  »تقاذف  أن  معتبراً  عليه«،  ُنحسد  ال  وضع 

األمور إلى األسوأ«.
كوبيش،  يان  لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  وانتقد 
مصير  يكون  حين  المسؤولية،  قلة  من  الدرجة  »هذه  »تويتر«  عبر 
اللبنانيين،  المسؤولين  إلى  وتوّجه  المحك«.  على  وشعبه  لبنان 
التي أوجدتها فرنسا؟ متى  الفرصة األخيرة  بالقول »هل فّوتم فعالً 
شعبكم  صرخات  إلى  استمعوا  المعتادة؟  اللعبة  هذه  ستوقفون 

لبنان«. لمستقبل  األولوية  واجعلوا  وحاجاتهم، 

عون مستقبالً أديب في بعبدا قبيل إعالن األخير اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة  )داالتي ونهرا(
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فيما قضت شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي في وادي خالد 
العكارية، على مجموعة من تنظيم »داعش« اإلرهابي على صلة بجريمة 
إرهابياً  هجوماً  أمس  اللبناني  الجيش  أفشل  الكورة،  كفتون-  بلدة 
أحد  قتل  من  وتمّكن  الشمالية،  عرمان  منطقة  في  مراكزه  أحد  استهدف 
وأدى  بالفرار،  البقية  الذ  فيما  المهاجمة،  المجموعة  من  اإلرهابيين 
خالد  أحمد  والمجند  النشار  خالد  محمد  العريف  إستشهاد  إلى  االعتداء 

صقر وهما من حرس المركز.
»بتاريخه  أنه  بيان  في  التوجيه،  مديرية  الجيش-  قيادة  وأوضحت 
حوالى الساعة 1.00، أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطالق النار 
بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية 
استشهاد  ذلك  عن  نتج  بالمثل.  النيران  مصدر  على  العناصر  رّد  وقد 
عسكريين إثنين باإلضافة إلى مقتل أحد اإلرهابيين، وقد فّر اإلرهابيون 
اآلخرون إلى جهة مجهولة. تجري متابعة الموضوع لتوقيف اإلرهابيين 

الفاّرين وكشف مالبسات االعتداء«.
تفجير   عن  ناتج  المنية  منطقة  في  انفجار  دوي  ُسمع  أمس،  وصباح 
الجيش للحزام الناسف الذي كان بحوزة اإلرهابي الذي ُقتل عند مدخل 
ثكنة عرمان العسكرية، حيث كان يحاول االعتداء والوصول إلى داخل 

قيادة الكتيبة في منطقة دير عمار مع مجموعة إرهابية فجراً.
السابق  ببيانها  »إلحاقاً  أنه  آخر،  بيان  في  الجيش  قيادة  وذك��رت 
مراكز  أحد  إتجاه  في  النار  إطالق  على  إرهابية  عناصر  بإقدام  المتعلق 
عسكريين  استشهاد  إلى  أدى  والذي  المنية،  عرمان-  محلة  في  الجيش 
نارية  دراجة  يستقل  كان  بريص  عمر  القتيل  اإلرهابي  أن  تبين  إثنين، 
الحرس  عناصر  له  تصدى  حيث  الجيش،  مركز  إلى  الدخول  ويحاول 
العثور على  الكشف على جثته، تم  الفور. وبعد  إلى مقتله على  أدى  ما 
وعمل  المركز.  داخل  تفجيره  ينوي  كان  ناسف  وحزام  يدوية  رمانات 

الخبير العسكري على تفكيك الحزام الناسف وتفجيره«.

اشتباكات وادي خالد
وسبق هذا االعتداء، اشتباكات بين القوى األمنية ومجموعة إرهابية 
من جهة ثانية، في منطقة وادي خالد الشمالية أسفرت عن القضاء على 

المجموعة.   
العالقات  شعبة  الداخلي-  األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  وأص��درت 
العامة،  بالغاً أوضحت فيه أنه بتاريخ 2020/8/21 وعلى إثر حصول 
جريمة كفتون ما أدى إلى استشهاد ثالثة مواطنين من أبناء البلدة، باشرت 
مالبسات  لكشف  تحقيقاتها  الداخلي  األمن  قوى  في  المعلومات  شعبة 
واالستعالمية،  الميدانية  الفورية  المتابعة  بنتيجة  الجريمة.  ودواف��ع 
الجريمة وهم السوريان )م. ح(  تمكنت الشعبة من تحديد هوية منفذي 
و)ي. خ( واللبنانيان )ا. ش( و )ع. ب(، حيث تبين أن المذكورين يشكلون 

جزءاً من خلية كبيرة تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان.
بنتيحة عمليات الرصد والمتابعة وبناء على إشارة القضاء المختص، 
من  شخصاً   /18/ وعددهم  المجموعة  أف��راد  هوية  الشعبة  ح��ّددت 
منهم   /13/ بحق  ويوجد  وفلسطينية،  وسورية  لبنانية  جنسيات 
أسبقيات بجرائم انتماء إلى تنظيمات إرهابية وقد سبق أن أوقفوا بهذه 

التهمة.
أعضاء  توقيف  بغية  الفورية  إجراءاتها  المعلومات  شعبة  باشرت 

الخلية، فتمكنت من توقيف /3/ من أعضائها وهم:
ب��ت��اري��خ  ال���ب���داوي  م��خ��ي��م  ف���ي  أوق����ف  ش(  )ا.  الفلسطيني   -

.2020/8/23
- اللبناني )ا. ا( أوقف في منطقة حلبا بتاريخ 2020/8/26.

- اللبناني )ع. ب( أوقف في البقاع بتاريخ 2020/8/27.
تابعة  خلية  إلى  ينتمون  بأنهم  اعترفوا  المذكورين  مع  بالتحقيق 
من  طلب  على  بناء  التنظيم  بمبايعة  وقاموا  لبنان  في  داعش  لتنظيم 
أميرهم )م. ح(، و قاموا بتحضير عبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى شراء 

أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر وقنابل يدوية بهدف التحضير لتنفيذ 
عمليات إرهابية تستهدف بعض المناطق اللبنانية، إضافة إلى الجيش 
اللبناني واألجهزة األمنية اللبنانية، والمخبرين العاملين لصالحهم. كما 
لتغطية  سلب  عمليات  بتنفيذ  قام  أميرهم  بأن  ش(  )ا.  الموقوف  اعترف 
مصاريف الخلية وبأنه َعلَِم أن توجههم إلى كفتون كان لهذه الغاية، علماً 
البلدة  إلى  التوجه  إزالة لوحات السيارة قبل  أنه ساعدهم في حينه في 

المذكورة ) تم التثبت من اقواله ( .
إلى  المجموعة  أعضاء  بنقل  قام  طبيب،  وهو  أ(  )أ.  الموقوف  أن  تبين 
منطقة وادي خالد بعد جريمة كفتون بناء لطلب من أميره )م. ح(. اعترف 
الموقوف )ع. ب( وهو مهندس ميكانيك بأنه بايع تنظيم داعش وساعد 

في عملية تصنيع األحزمة الناسفة«.
الشقة  موقع  تحديد  إلى  توصلت  الشعبة  أن  إلى  المديرية  وأشارت 
التي كانت المجموعة تتخذها كمكان آمن لها في بلدة البيرة- عكار حيث 
تمت مداهمتها بتاريخ 2020/8/24 وعثر بداخلها على مواد وصواعق 

تستعمل في تصنيع العبوات واألحزمة الناسفة.
المعلومات بتنفيذ مداهمات في  2020/8/28، قامت شعبة  بتاريخ 
محلة حنيدر- وادي خالد، شملت ثالثة منازل ومنشرة عائدة ألربعة من 
من  كمية  مصادرة  تمت  حين  في  عليهم  العثور  دون  من  الخلية  أعضاء 
صناعة  في  تستعمل  ومواد  أرضية  وألغام  والذخائر  الحربية  األسلحة 
االستعالمية  النواحي  من  المكثفة  التحريات  بإجراء  بوشر  المتفجرات. 
والميدانية، وتبين بنتيجتها أن القسم األكبر من أعضاء المجموعة ومن 
بينهم أربعة من محلة وادي خالد تتواجد برفقة أميرها في أمكنة مجهولة 
في المحلة المذكورة في حين أن قسماً منها يتواجد في أمكنة سرية تقع 

في المناطق التي يقيمون فيها.
أمس،  من  أول  وصباح  المتابعة  بنتيجة  أنه  إلى  المديرية  ولفتت 
جرى توقيف شخصين من منطقة وادي خالد كانا تحت المراقبة لوجود 
معلومات بأنهما يقومان بتأمين الدعم اللوجستي ألعضاء المجموعة في 

وجود  من  التأكد  تم  معهما  بالتحقيق  بداخله.  يتحصنون  الذي  المنزل 
أسلحة خفيفة ومتوسطة بحوزة أفراد المجموعة إضافة إلى كمية كبيرة 

من القنابل اليدوية وصواريخ الو وأحزمة وعبوات ناسفة.
القوة  نفذت   ،  2020/9/26 تاريخ  من   16،30 »الساعة  وتابعت 
الضاربة في شعبة المعلومات عملية نوعية أدت إلى تطويق المنزل من 
جميع جهاته، ولدى إنذار َمن بداخل المنزل باالستسالم بادروا إلى اطالق 
الضاربة  القوة  عليهم  فردت  شديدة،  بغزارة  والقنابل  والقذائف  النار 
بالصورة المناسبة، فحصل اشتباك مسلح استمر لغاية الساعة الواحدة 
فجراً تقريباً)أمس(، تم بنتيجته التمكن من تصفية أفراد المجموعة كافة 
المتواجدة في المنزل وعددهم تسعة اشخاص )يجري العمل على تأكيد 
هوياتهم( دون وقوع أي أصابات في صفوف القوة المداهمة. جرى ضبط 
كمية كبيرة من األسلحة والذخائر والقنابل اليدوية واألحزمة الناسفة. ما 

زالت التحقيقات واالجراءات جارية باشراف النيابة العامة التمييزية«.

تشييع شهيدي الجيش
صقر،  الشهيد  العريف  قشلق،  وبلدة  الجيش  قيادة  شّيعت  ذلك  إلى 
رئيس  نائبة  ممثالً  بركات  عمر  المهندس  العقيد  حضره  مهيب  بمأتم 
عكر  زينة  األعمال  تصريف  حكومة  في  الوطني  الدفاع  وزي��رة  مجلس 

وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحشد من الفاعليات وأهالي عكار.
كما شّيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عّيات- عكار، الشهيد النشار، 
حسن،  سليم  العقيد  والعسكريين.وألقى  المواطنين  من  حشد  بحضور 
ممثالً وزيرة الدفاع وقائد الجيش، أكد فيها أن الجيش »آلى على نفسه 
وتفكيك  الخبيثة  مخّططاتهم  وإحباط  ُوجدوا،  أينما  اإلرهابيين  مالحقة 
خالياهم، وذلك في موازاة تصّديه للعدو اإلسرائيلي، وتوّليه مسؤولية 
المؤسسة  تستمر  وسوف  الحدود.  وعلى  الداخل  في  واالستقرار  األمن 
خالص  بأّن  منها  إيماناً  َعُظمت،  مهما  مسؤولياتها  تحّمل  في  العسكرية 

لبنان ال يكون إاّل بقّوة جيشه، ووحدة شعبه في َوجه التحّديات«.

�سهيد�ن للجي�ش �إثر �إف�سال هجوم �إرهابي على مع�سكر عرمان 

وقوى �لأمن تق�سي على مجموعة د�ع�سية في و�دي خالد 

العريف المجند الشهيد أحمد خالد صقر العريف الشهيد محمد خالد النشار

جّدد المطالبة باإحالة جريمة كفتون على المجل�س العدلّي التي هّددت اأمن الدولة وا�ستقرار لبنان

»�لقومي«: كّل �لدعم و�لتاأييد للجي�ش و�لقوى �لأمنية في معركة �جتثاث �لإرهاب 
ونعّزي ب�سهد�ء �لجي�ش �لذين ق�سو� بهجوم �إرهابي في �لمنية 

توّجه الحزب السوري القومي االجتماعي بأحّر التعازي إلى المؤسسة العسكرية وعائالت شهيدي الجيش اللبناني اللذين ارتقيا بهجوم إرهابي ُمدان استهدف ثكنتهم 
في منطقة عرمان � المنية. وأكد الحزب في بيان أمس دعمه وتأييده الكاملين للجيش اللبناني والقوى األمنية في معركة اجتثاث اإلرهاب وتجنيب لبنان المخطط اإلرهابي 

لتقويض استقراره وسلمه األهلي، وهو المخطط الذي تكشفت حقيقته منذ ارتكاب جريمة كفتون اإلرهابّية.
ورأى الحزب أّن العملية العسكرية واألمنية التي ينفذها الجيش اللبناني والقوى األمنية ضّد المجموعات اإلرهابية، قد حققت نتائج مهمة في معركة القضاء على اإلرهاب، 

وقد أّدت إلى قتل واعتقال عشرات اإلرهابيين ممن شاركوا في أعمال إرهابية مختلفة، واستباحوا دماء ثالثة قوميين في كفتون وستة عسكريين في عكار وعرمان.
وشّدد الحزب على أهمية وضرورة االلتفاف حول الجيش والقوى األمنية، ومؤازرتهم في مهامهم الوطنية الرامية إلى حماية أمن البلد وتحصين استقراره ليكون عصياً 
على مخططات اإلرهاب ومشاريع الفتنة. ولذلك فإّن المطلوب أن يصبح »كّل مواطن خفيراً« بهدف كشف وتعرية العناصر اإلرهابية وتلك المرتبطة بالعدو الصهيوني وبدول 

إقليمية وأجنبية تتوّسل اإلرهاب والفوضى وسيلة لإلنقاض على للبنان وعناصر قّوته.
وجّدد الحزب القومي مطالبته اإلسراع في الخطوات الضرورية إلحالة ملف جريمة كفتون الى المجلس العدلي، خصوصاً بعدما تبّين توّرط وارتباط العديد من الخاليا 

اإلرهابية بجريمة كفتون، وإّن ما حصل في كفتون عمل إرهابي يهّدد أمن الدولة واستقرار البلد، والمطلوب أن تتولى أعلى هيئة قضائية هذه القضية.

سركيس  وجورج  سركيس  فادي  فارس،  عالء  األبطال  كفتون  شهداء  عائالت  من  وفد  قام 
عبدالله،  خالد  البترون  عام  ومنفذ  يوسف  ساسين  عكار  عام  منفذ  برفقة  كفتون  وفاعليات 
العزاء بشهداء  القومي االجتماعي بتقديم واجب  السوري  الحزب  ووفد من منفذية عكار في 
الجيش اللبناني الذين استشهدوا اثناء مالحقتهم المجموعات االرهابية التي ارتكبت مجزة 

كفتون.
التعازي في بلدات شان ومشمش وكرم عصفور وعندقت في عكار بشهداء  وخالل تقديم 
بأن  التأكيد  جرى  تقال:  وانطوني  جبيلي  شربل  ملحم،  لؤي  مصطفى،  نهاد  األبطال  الجيش 
دماء شهداء الحزب السوري القومي االجتماعي في كفتون - الكورة  امتزجت بدماء شهداء 
الجيش اللبناني في عكار بمواجهة االرهاب الذي يستهدف أمن وحياة اللبنانيين واستقرار 

لبنان والمنطقة .
بهم،  العقوبات  أشد  وإنزال  االرهابيين  من  االقتصاص  في  االسراع  على  التشديد  وجرى 
الى  كفتون  جريمة  ملف  بتحويل  يطالبون  كفتون  شهداء  وعائالت  القومي  الحزب  وأن 

المجلس العدلي، بوصفها عمل ارهابي يهدد استقرار البلد ويعرض سلمه األهلي للخطر.
اللبناني قائداً وقيادة وضباط وعسكريين وسائر االجهزة  التحية للجيش  كما تم توجيه 
االمنية على الجهود التي بذلت وأدت إلى كشف مالبسات جريمة كفتون ومالحقة الشبكات 

االرهابية واعتقال عدد كبير من االرهابيين.
ووّجه أهالي شهداء كفتون دعوة لعائالت شهداء الجيش اللبناني في عكار للمشاركة في 
الرابعة  2020 الساعة  احياء ذكرى اربعين  شهداء كفتون  نهار السبت الواقع فيه 3/ 10 / 

بعد الظهر في بلدة كفتون.
الحزب  في  عكار  منفذية  مكتب  الى  كفتون  شهداء  اهالي  توجه  التعزية،  زي��ارات  بعد 
دماء  أن  أكد  الذي  يوسف،  ساسين  عكار  عام  منفذ  بهم  فرحب  االجتماعي،  القومي  السوري 
وعالء   جورج  دماء  بغالوة  اللبناني  الجيش  شهداء  ودماء  غالية،  دماء  كفتون  في  شهداءنا 

وفادي، وان حزبنا على وعده القاطع بمتابعة هذه القضية حتى النهاية.
وشدد يوسف أن دماء الرفقاء في كفتون ودماء العسكريين في عكار هي دماء واحدة بذلت 

في مواجهة االرهاب وقد افتدت كفتون والكورة وعكار وكل لبنان.

»�لقومي« ـ عكار وعائالت �سهد�ء كفتون قّدمو� �لتعازي ب�سهد�ء �لجي�ش �للبناني في عكار 

في منزل الشهيد نهاد مصطفى

في منزل الشهيد لؤي ملحمفي منزل الشهيد شربل جبيلي

في منزل الشهيد انطوني تقال

في منزل الشهيد لؤي ملحم
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 W�UO��«  …dz«œ lO�u� U�Ë—u� ”ËdO� q�«u� ULO�
 1012   ¨WO{UL�«  WKOKI�«   U�U��«  w�  ÎUF�u�  ¨ÊUM�K�
 v�≈ w{UL�« ◊U��  21 cM� wL�«d��« œbF�« XF�— W�U�≈
 ÊuJ� Ê√ s� ¨«b�F� dB� vK� oKI�« rÒO� ¨W�U� 36240

 ÆtO�≈ b��« ¡U�u�«
 W�Uz—  w�  Âö??�ù«  V�J�  `??{Ë√  ¨‚UO��«  «c�  w�Ë
 fOz— WKOI� W�U�≈ s� dAÔ� UL� W�� ô Ê√ W�—uNL��«
 ¨åU�Ë—u� ”ËdOH� Êu� w�UA�« U�œU� …bO��« W�—uNL��«
 ÆåW�B�«  s�  t�  ”U�√  ôË  »–U�ò  d���«  «c�  Ê√  Î «b�R�
 w�  Í—uNL��«  dBI�«  w�  sOH�uL�«  —U��  b�√  ÒÊ√   rK�Ë
 w�eML�« d� Ó��« Âe��« u�Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH� VO�√ «b�F�

ÆÂUÒ�√ cM�
 n�uL�« rND�U� s� lOL� ÒÊ√ v�«  U�uKFL�« dOA�Ë
 ÈËbF�« ‰UI��« Âb� s� b�Q�K�  U�u�H� «uFC� dO�J�«
 lC� W�—uNL��« fOz— ÊU� «–≈ ·dFÔ� Ê√ ÊËœ s� ¨rNO�≈

Æh�H� ÎUC�√
  U�UL��ô«  s�  ¨ÂU?? Ò�√  cM�  ¨»UBL�«  n�uL�«  »U�Ë

ÆÊu� W�Uzd� bIF� w��«
 —UO��«ò fOzd� w�ö�ù« V�JL�« sK�√ ¨p�– …«“«u� w�Ë
 qO�U� ÒÊ√ ¨ÊUO� w� ¨qO�U� Ê«d�� VzUM�« åÒd��« wM�u�«
 ”ËdOH� »UB� t�« f�√ s� ‰Ë√ ¡U�� W�—U��« nA��«
 nB�M� bF� W�“ö�«  U�u�H�« q� qLJ��« b�Ë ¨U�Ë—u�

ÆÎôu�I� Ë ÎUCH�M� ‰«e� ô W�U�ù« r�� Ê√ sÒO��O� qOK�«
 ⁄ö�ù  ÊUO��«  «c�  —«b??�≈  qO�U�  œ«—√  bI�ò  ·U??{√Ë
 Î̈U�œ«d�≈  rN�  ‰UB�ô«  sJL�  ô  –≈  Î̈ «dO�√  rND�U�  s�  q�

Æåp�– q�� d�_U� t��dF� ÂbF� ÎUC�√ rNM� —«c��ö�Ë
 sO��  ÎUF��  t�H�  d��O�  qO�U�ò  ÒÊ√  v�≈  —U??�√Ë
 ‰ö� s� œU�FL�U� tKL� l�U�O�Ë  ̈”ËdOH�« vK� VÒKG��
 s� q� ÎUI���ò Î «d�U� ¨å…dÒ�u�L�« …dO�J�« WOMI��« qzU�u�«
 b�R�Ë Î̈ «b�√ Z�e� Ê√ b�d� ô u�Ë  tOK� ÊUM�L�ô« V�d�
 ÆåÎUO�Ëd�J�«  s�dO�J�«  wI�KO�Ë …bO� WO�� W�U��  t�√
 W�UL��«  qzU�u�  Â«e��ô«  sOO�UM�K�«  q�  vK�ò  vML�Ë
 «cN� UL�  ¨Òb��« qL�� vK� d�_« c�√Ë U�Ë—u� s� ÃöF�«Ë 

ÆåtÒK�Ë lL��L�« »d{ vK�  W�UÒ�� …—b� s� ”ËdOH�«
 d��u� d�� tK�UD� ÊU�� o�U��«  d�“u�«  œÒd� ¨Á—Ëb�
 ¡UF�—_«  U�Ë—u�  ÷—«u??�  wK�   dN�  U�bF�  ò  ÎözU�
 X�Q� pcr?�«  «d� Àö� X�d�√Ë w�H�  d�� w{UL�«
 h�H�« W�O�� n�_« l� sJ� WO�K� sOB�� ‰Ë√ W�O��
 X���«  cM�  wMD�U�  s�  u??�œ√  p�c�  ¨WO�U��«  Y�U��«
 sJ� Í—«c��«Ë wH�√ q�U� l� h�H�« ¡«d�≈ v�« XzUH�«

Æå…d�U� sJ� r� UNMO� ÷—«u� Í√

”ËdOH�«  «b����
 oO�— vHA��� —b�√ ¨U�Ë—u� —UA��U� oKF�� U� w�Ë 
  «b���L�« d�¬ s� w�uO�« Ád�dI� ¨wF�U��« Íd�d��«
 …œu�uL�«   ôU��«  ÂU�—_U�  sO��  Íc�«Ë  ”ËdOH�«  ‰u�

∫tO� ¡U�Ë ¨tK�«œ d���«Ë ‰eF�« o�UM� w�
  «d����  q??�«œ  X??�d??�√  w��«   U�u�H�«  œb??�  ≠

ÆÎUB�� 392 ∫W�dBML�« W�U� 24 ?�« ‰ö� vHA��L�«
 s�œu�uL�« U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UBL�« v{dL�« œb� ≠

Æ85 ∫WF�U�LK� vHA��L�« q�«œ
 U�Ë—u� ”ËdOH� UN��U�≈ w� t��AL�«  ôU��« œb� ≠

Æ20 ∫W�dBML�« W�U� 24 ?�« ‰ö�
 q??�«œ  s�b�«u�L�«  v{dL�«  ¡UH�   ôU??�  œb??�  ≠

Æ5 ∫W�dBML�« W�U� 24 ?�« ‰ö� vHA��L�«
 vHA��L�«  q�«œ  s�  v{d�  ¡UH�   ôU�  ŸuL��  ≠

Æ¡UH� W�U� 475 ∫t��—U� v�� W�«b��« cM�
 v�≈ …e�dL�« W�UMF�« s� UNKI� r� w��«  ôU��« œb� ≠

ÆdH� ∫UN��U� s��� bF� ‰eF�« …b�Ë
Æ27 ∫vHA��L�« q�«œ W�d��«  ôU��« œb� ≠

ÆdH� ∫…U�Ë  ôU� ≠
 r�U�  VzUM�«  W�B�«  WM��  fOz—  œÒb�  ¨t�N�  s�
 w� dO�� bOF� vK� wAH��« WK�d� w�ò UM�√ vK� w�«d�
 Ê√ wMF� U� ŸUH�—« v�≈  UO�u�«Ë  U�U�ù« W��� ÊUM��
  UOHA��L�« iF�Ë WO�uJ��«  UOHA��L�« w� …Òd�_«
 w�  W�U�≈  n??�√  s�  d��√  „UM�Ë   ú��«  b�  W�U��«
 v�≈  t�u�Ë  Æå U{dLL�«Ë  sO{dLL�«Ë  ¡U��ô«  ·uH�
 «u�ËUN��  ô  dOD�  l{u�«  «uN���«ò  ‰uI�U�  sOO�UM�K�«
 Âe�� WOzU�u�«  «œU�—ù« oO�D��Ë W�e� fO� U�Ë—uJ�

Æåw�UD�ù« Ã–uLM�« w� q�b� U�√b� UM�_
 ¡UC� w� U�Ë—u� W�“√ WF�U�� WOK� XMK�√ ¨—U�ù« w�
 WO�U��≈  W�U�  14  qO���  ¨WO�uO�«  UN�dA�  w�  ¨U�d�“
 qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24  ?�« ‰ö� …b�b�
 W�d� Æ2  ∫Áœ—«  Æ1  ∫t�U�d� Æ2  ∫UO�b�� Æ7  ∫U�d�“ ∫w�ô«

Æ2 ∫UO�e�
 oO�D�  w�  œbA��«  »u??�Ëò  bO�Q�  WOK��«   œÒb??�Ë
 ¨W�UÒLJ�«  ¡«b??�—«  WO�UM�  W�U��  ¨WOzU�u�«   «¡«d??�ù«
 s� qJ� Í√ lM�Ë ¨◊ö��ô« Âb�Ë ¨w�UL��ô« b�U���«Ë
 vK�  ÎU�UH�Ë  ”ËdOH�«  wAH��  ÎUFM�  ¨ UFL���«  ‰UJ�√
 Â«e��«  »u�Ëò  sO�UBL�«   b�U�Ë  ¨åW�UF�«  W�ö��«

ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� w�eML�« d���«
 vK�  …œu??�  u�√  ‰UL�  w{UI�«  ŸUI��«  k�U��  rÒL�Ë
 œ«b??�√  œU??�œ“«  bF�  ŸUI��«  WE�U��  w�  W�U�   U�bK��«
 oO�D� w� œÒbA��« …—ËdC� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UBL�«
 ¨ U�bK��«Ë  WOK�«b�«  …—«“Ë  s�  …—œU??B??�«   «¡«d???�ù«

 …—«“ËË WOL�UF�« W�B�« WLEM� s� …—œUB�«  «œU�—ù«Ë
 ”ËdOH�« —UA��« s� b��« w� WL�U�LK� W�UF�« W�B�«

 ÆW�U��« w�b��� U�bM� WOM�_« …—“«RL�« VK�Ë
 ŸUI��« WIDM� bzU� s� qJ� ÎôUB�« Áœu� u�√ Èd�√ UL�
 h�U��  lO�—  bOIF�«  wK�«b�«  s�_«  Èu�  w�  WOLOK�ù«
 bOIF�«  ŸUI��«  w�  W�Ëb�«  s�√  W�d�bL�  wLOK�ù«  d�bL�«Ë
 …c��L�«   «¡«d???�ù«  oO�D�  w�  œÒbA�K�  œ«b??�  …—UA�
 ¡UD�≈  r�  t�Q�  ÁULK�√  b�Ë  ¨”ËdOH�«  «c�  wAH�  lML�
 rOEM�Ë sOH�U�L�« WI�öL� WOMFL�«  UFDI�« v�≈ d�«Ë_«

ÆrNI�� j�{ d{U��
 U�Ë—u�  ”Ëd??O??�   UO�«b�  X{d�  ¨d??�¬  j??�  vK�
  UD��  ¡UM���U�  W�—UJF�«   UO�I�«  …bK�  w�  ÎU�U�  ÎôUH�«
 ‰ËR�� UL� ÎU�u� ¨ UO�bOB�«Ë W�c�_«  ö��Ë œu�u�«
 sOD�U�L�«  œb�  “ËU��  t�√  ÎU�uB�  WK�IL�«  ÂU�_«  tO�≈

ÆÎU��dI� 500?�« ”ËdOH�U� W�UBL�« 44?�«  ôU�K�
 o�UML�«  nK���  w�  qB��   UO�I�«  w�  qB�  U�
  UO�I�«  W�bK�  fOz— `{u� œbB�«  «c� w�Ë ¨WO�UM�K�«
 wAH�  vK�  …dDO�K�  …bK��«  ‰UH�≈  —«d�  Ê√  Áb��  Áb��
 XL{  w�öL�«  b�√  w�  …dN�  s�   √b�  WBI�«Ë  ¨¡U�u�«
 U�Ë ¨W�U�≈ 44 v�«u� W�U��« v�� q� Ô�Ë h�� 100
 Ê√ Ëb�� WO�Ë_« ZzU�M�« vK� Î¡UM�Ë Æ—«Òd��« vK� q���« ‰«“
 …dN��« «ËdC� s�c�« s� Î «dO�� Î «œb� qLA��  U�U�ù«
 rN�   U�u�H�«  Íd�M�  w�U��U�Ë  ÆrN�  sOD�U�L�«Ë
 ¨h�� 500  v�«u� r�œb� mK�O� s�c�« sOD�U�LK�Ë

Æ”ËdOH�« vK� …dDO�K�  ôU��« q� b�d� r�O�Ë
 ¨h��  100  ZzU��  —Ëb�  —UE��«  w�  s��ò  ‰U�Ë
 rNF���Ë sOD�U�L�« qJ� Î¡UB�≈ UM�d�√ t�H� X�u�« w�Ë
 d�“u�«  …—U??�“  f�_U�   ¡U??�Ë  Æd��K�  e�«d�  sO�Q�Ë
 ¨W�“ö�«   «bFL�U�  ÁeON��Ë  vHA��L�«  qL�  qON���
 w�  ôU��« Ê√ ÎU�uB� —UJ� vHA���  «—b� e�eF�Ë

Æå…b�UB�� …dO�u� r�UH��Ë …b�«e�� WIDML�«
 œbF�«  Ê√  ¨ÊUO�  w�  ¨å«Ëd???�Ë√ò  W�U�Ë  XMK�√  ¨p�c�
 sOD�K� w��ô ◊U�Ë√ sO� 19 ≠bO�u�  ôU�� w�UL�ù«
 lH�—«  ¨f�√  Âu�  W�UG�Ë  ”ËdOH�«  wAH�  cM�  ÊUM��  w�
 W�U� 23 qO���Ë ¨WDA� W�U� 330 l� W�U� 942 v�≈

Æ…U�Ë
 lOL�  c���Ëò  …b�b��«   ôU��«  l�U��  UN�√   b�√Ë
 W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  l�  oO�M��U�  W�“ö�«   «¡«d??�ù«
 nO�UJ� WODG�ò l� ¨åUNzU�d� lOL�Ë WO�FA�« ÊU�K�«Ë
 w� ÃöF�« VKD�� w��«Ë UN��U�≈ X��L�«  ôU��« lOL�
 sOD�K� w��ô q�I���ò UN�√  v�≈  Î…dOA� ¨åvHA��L�«
 WO�UJ�≈ „UM� sJ� r� ‰U� w� sOK�� w� ‰eF�« e�d� w�

Æå‰eML�« w� rN�H�√ ‰eF�
 UN�«e��«  W??�U??�u??�«  XMK�√  ¨¡UHA��û�  W��M�U�Ë
 W��UFL� …—«“u�« W�UO�Ë W�UF�« W�B�« …—«“Ë …dOF���
 s�ò UN�√ W�{u� ¨ UOHA��L�« ÊuK�b� s�c�« v{dL�«
 w��« ≠19bO�u� ÃöF� vHA��L�« q�«œ ≠W�Ëœ_« wDG�
 …—«“ËË WOL�UF�« W�B�« WLEM� q�� s� …bL�F� ÊuJ� ô
 WO�UFO��ô«  …—bI�«  Ê√ò  v�≈   —U�√Ë  ÆåW�UF�«  W�B�«
 ¨vB�_« b��« ⁄uK� vK� X�—U� ÊUM�� w�  UOHA��LK�
 W�UMF�«  «b�Ë w� …Òd�_« d�«u� v�≈ W��M�U� ÎU�uB�

Æå…e�dL�«
 s�  ¨fK�«d�  ¡UC�  w�  W??�“_«  …—«œ≈  WOK�   œU??�√Ë
 24  ???�«   U�U��«  ‰ö??�  …b??�b??�  W??�U??�≈  W��  qO���
 ¨8  ∫¡UMOL�«  ¨82  ∫fK�«d�  ∫w�üU�  X�“u�  ¨WO{UL�«

Æ U�U�≈ 9 ∫ÍË«b��«Ë …b�«Ë W�U�≈ ∫ÊuLKI�«
 q�  w�  ¨W�U ÒLJ�«  ¡«b�—«  WO�«e�«Ë  …—Ëd{  å?�   d Ò�–Ë
 UN�_  ¨¡UCI�«   «bK�  w�  WO�U��ù«   ôU��«  œb�  ŸUH�—«
 ¨”ËdOH�« ◊UI��« s� W�UL�K� …bO�_«Ë …bO�u�« W�ULC�«
 Ë√ ‰eML�« s� ÃËd��« Âb� p�c�Ë ¨Á—UA��« lM� w�U��U�Ë
 WKzU�  X��  W�UÒL�  ¡«b�—«  ÊËœ  s�  ◊ö��ô«  Ë√  ‰u���«

ÆåWO�ËR�L�«
  U�bK�  œU��«  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  …b??�Ë  XMK�√  UL�  
 qO��� ¨¡UCI�«  W�U�� fOz— d�dI��  ¡UM� ¨—u� ¡UC�
 sOLOIL�  UNFOL�  Î̈U�d���  …b�R�Ë  W����  W�U�≈  19
 sOI�“ s� q� w� 2 ¨5 —u� ∫w�üU� X�“u�Ë ¨sOD�U��
 ∫s�  q�  w�  …b??�«Ë  W�U�≈Ë  ¨WO�UNA�«Ë  WO�U�F�«Ë
 ¨WOK�d��«  ¨UH�d�  ¨ÊË“  ‰b��  ¨h��«  ¨Õu�U�  ¨U�UM�

ÆW�dF�Ë WKOKI�«
 lH�—« ¡UCI�« w� sO�UBL�« œb� ÊS� tOK�Ëò X�U{√
 W�U� 199 ∫w�U��« qJA�« vK� «u�“u� Î̈U�UB� 842 v�≈
 s� W�U� 639® WOK�� W�U� 643 ¨©…U�Ë  ôU� 3® …b�«Ë
 WOF�U��«  s�  sOM�«uL�   ôU�  105  UNMO�  ©  sOD�U�L�«
 ÊU��U�Ë  W�—u��«  WOF�U��«  s�  W�U�  19Ë  WOMOD�KH�«
 ∆—«uD�«   «u�  s�   ôU�  109  ¨WO�«dF�«  WOF�U��«  s�
 q�UL� b�Ë ¨©WOK�� …U�Ë W�U� 13® ¨©qOHO�u�® WO�Ëb�«

ÆåÂU��«  ¡UHA�«  v�≈  rNM� 294
  U�UO� —«b�≈ W�u�L�« …bO�u�« WN��«ò UN�Q�  d Ò�–Ë
 ”ËdOH�  WIKF�L�«  WO�B�«   UODFL�«Ë  l??�«u??�«  s�
 t��AL�«   ôU��«Ë  sO�UF�L�«Ë  v{dL�«  œ«b�√Ë  U�Ë—u�
 ¨å¡UCI�« W�U�� fOz— s� d�dI� o�Ë p�–Ë ¨UN��U�≈ w�
 —bB� ô d�� Í√ ¡«—Ë —«d��ù« Âb� q�_« lOL� s� ÎWK�¬

Æ…b�u�« Ác� s�
 w� ¨ÊuF�� …bK� w� ¡È—«uD�«Ë W�“_« WOK� XMK�√Ë
 ¨b���L�«  U�Ë—u�  ”ËdOH�   U�U�≈  5  qO���  ¨ÊUO�

 ⁄ö??�≈Ë  rN�H�√  d��  v??�≈  sO�UBL�«  wD�U��  X??�œË
 Í√  —uN�  ‰U�  w�  ¨…bK��«  w�  W??�“_«  WOK�  Ë√  W�bK��«

ÆrNOK� WO�� ÷—«u�
 …—«“Ë l� ÊËUF��U� UN�UO� s� WOK��« XMK�√ ¨p�– v�«
 ¨sOM�ù«  ÂuO�«  pcr    U�u��  WKL��  ¨W�UF�«  W�B�«
 ÊuF��  W�bK�  VFK�  w??�  ÎU�U��  WF�U��«  W�U��«
 Ë√  ¨sO�UBL�«  b�_  sOD�U�LK�  jI�Ë  ¨åU�d�  lL��ò

ÆU�Ë—u� ÷—«u� rNOK� dNE� sL�
 W�U�≈ qO��� ¨ÊUO� w� ¨ÊU�—dH� W�bK� XMK�√ ¨p�c�
 œb� lH�—«ò p�c� t�√ v�≈ Î…dOA� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b�
 5 v�≈ WO{UL�« ÂU�√ …dAF�« ‰ö� …bK��« q�«œ  U�U�ù«
 rNFOL�Ë ¨÷—«u� rNCF� vK�  dN� ¨WO�U��≈  ôU�
 ¨sO�UB�  5  ¡UH�  XMK�√  UL�  Æåw�eML�«  d���«  w�
 r�d��Ë sOD�U�L�« lOL� ¡UB�≈ r�ò t�√ v�≈ WM�LD�

ÆåWO�B�« rN�U{Ë√ WF�U�� l�
 w�U�√  v�≈  ¨‘uK�  ‰ö�  U�A�  W�bK�  fOz—  t�u�Ë
  U�U�ù«  …d??z«œ  ŸU��ù  dEM�U�ò  ÊUO�  w�  özU�  ¨…bK��«
 œbF�« mK� YO� ¨—UJ� WE�U�� bOF� vK� U�Ë—u� ¡U�u�
 r�b�UM�  ¨WO{UL�«  W�U�  24  ‰ö�  W�U�≈  55  v�«u�
 œUF��ô«  ∫W�UL��«   «¡«d�S�  œbA��«Ë  —c��U�  —«dL��ô«
 W�U�≈  s??�  ŸUM��ù«  ¨W�UF�«  s??�U??�_«Ë   UFL���«  s??�
 W�UEM�U� ÂUL��ù«Ë W��UBL�« Âb� ¨ U��UML�«Ë  öH��«
 W��«dL�  œbA��«  ¨UN�b����  w��«  ¡UO�_«  q�  rOIF�Ë
ÆålOL��« W�ö� vK� ÎU�UH� ◊ö��ù« s� rNFM�Ë œôË_«

  U�bK� œU��« w� W�“_« WOK�� w�uO�« d�dI��« sK�√Ë
 ¡UC�  VO��  d�dI��  ¡UM�Ë  ¨ÊuOF�d�  ≠q�U�  q��
 U�Ë—uJ�  …b�«Ë  W�U�≈  qO���  ¨ U�bK��«Ë  ÊuOF�d�
 …bK�  v�≈   ËdO�  s�  …b�«Ë   ôU�  5  ¨W�«uB�«  …bK�  w�
 ÊU��U�Ë  ¨ÂUO��«  …bK�  w�  …b??�«Ë  ¡UH�  W�U�  ¨W�OD�«

ÆrK� ‰b�� …bK� s�  ËdO� v�≈ U�KI��«
 cM�Ë  œU��ô«  Èd�  w�  sO�UBL�«  œb�  Ê√  v�«  X�H�Ë
  ôU�Ë  W�U�≈  201  u�  ¨t��—U�  v��  W??�“_«  W�«b�
 bO� ÎUO�U� b�u�Ë ¨…U�Ë  ôU� X�Ë W�U� 140  ¡UHA�«
 bO�  UNM� 47  Î̈U�d��� Î…b�R� W�UB� W�U� 50  WF�U�L�«
 qO��  XM�  vHA���  q�«œ   ôU�  3Ë  ¨w�eML�«  d���«

Æw�uJ��«
 œU��«  w�  W??�“_«  WOK��  w�uO�«  d�dI��«  sK�√  UL�
 VO��  d�dI��  ¡UM�Ë  ¨ÊuOF�d�  ≠q�U�  q��   U�bK�
 …b??�«Ë  W�U�≈  qO���  ¨ U�bK��«Ë  ÊuOF�d�  ¡UC�
 v�≈  ËdO� s� …b�«Ë  ôU� 5 ¨W�«uB�« …bK� w� U�Ë—uJ�
 ÊU��U�Ë ¨ÂUO��« …bK� w� …b�«Ë ¡UH� W�U� ¨W�OD�« …bK�

ÆrK� ‰b�� …bK� s�  ËdO� v�≈ U�KI��«
 cM�Ë  œU��ô«  Èd�  w�  sO�UBL�«  œb�  Ê√  v�≈  X�H�Ë
  ôU�Ë  W�U�≈  201  u�  ¨t��—U�  v��  W??�“_«  W�«b�
 bO�  UO�U�  b??�u??�Ë  ¨…U???�Ë   ôU??�  X??�Ë  140  ¡UHA�«
 d���«  bO�  UNM�  47  Î̈U�d���  …b�R�  W�U�  50  WF�U�L�«
Æw�uJ��« qO�� XM� vHA��� q�«œ  ôU� 3Ë w�eML�«

 ¨…—uJ�«  w�  U��u�  W�bK�  XMK�√  ¨qB��  bOF�  vK�
 Æ…bK��« w� U�Ë—u� ”ËdOH� sO�b�b� sO��U�≈ qO���

Æw�eML�« d���« Â«e��≈ sOD�U�L�« s� X�K�Ë
  «b���LK� Î «dE�ò t�√ ¨ÊUO� w� ¨U��u� W�bK� XMK�√Ë
 U�Ë—u�  WM��   bI�  ¨W�O���«  UM�bK�  U�bNA�  w��«
 t��uL�  d�√ Î̈UOzUM���« ÎU�UL��« U��u� W�bK�� WF�U��«

∫WO�U��« ◊UIM�«
 ‰ö�   U�UÒLJ�«  ¡«b???�—≈  sOM�«uL�«  lOL�  vK�  ≠

Æ‰eML�« Ã—U� r�œu�Ë
 »U� vK�  ULIFL�« l{Ë  U��RL�« »U��√ vK� ≠

ÆW��R� q�
 ÎU�uB� W�U� s�U�_« w� w�UL��ô« b�U���« Â«e��≈ ≠
 ô  YO��  ¨WOz«cG�«   U��RL�«Ë  r�UDL�«Ë   ö�L�«
 w�Ë  b??�«Ë  Êu??�“  Òô≈  ¨ÈdGB�«   ö�L�«  w�  b�«u��
 «cN� ’U� n�u� d�� —u�_« j�C� Èd�J�«  U��RL�«

Æd�_«
 Ë√  W��R�  Í√  w�  WO�U��≈  W�O��  Í√  —Ëb�  bM�  ≠

Æb�«Ë ÂuO� UN�UH�≈Ë W��RL�« rOIF� V�� q��
 ◊d� UN�«u�√ `�� W��RL�« œËUF� w�U��« ÂuO�« w� ≠
 p�–Ë ¨b�b� d�P� j�U�L�«Ë »UBL�« qLF�« r�U� q�b��
 sOH�uLK� w�K� Y�b� PCR h�� W�O�� —UN�≈ bF�

Æ¡ôb��«
 d���«  ÊuD�U�L�«Ë  Êu�UBL�«  ÊuH�uL�«  Âe�K�  ≠

ÆÎU�u� 14 …bL� w�eML�«
 V�U�  s�  q�b��«  sO�Q�  s�  sJL��«  Âb�  ‰U�  w�  ≠
 14  …bL�  W��RL�«  oKG�  ¨»UBL�«  n�uL�«  Ë√  qLF�«

ÆÎU�u�
 r??z«œ  qJA�   U???�—Ëœ  W�bK��«  W�dA�«  dÒO���  ≠
 ¨sOH�U�L�«  o��  j�{  d{U��  dD���  UL�  ¨dL���Ë

ÆWB��L�« r�U�L�« v�≈ Î «—u� ‰u��
 Â«e��«  Âb??�  s�  ÎôËR��  qL�  V�U�  q�  d��FÔ�  ≠

ÆW�U�u�«  «¡«d�S� tMzU�“
 Íœ«uM�«Ë WO{U�d�« V�öL�«Ë W�UF�« oz«b��« qHIÔ� ≠

ÆÊö�ù« «c� a�—U� s� ÎU�u� 14 …bL� WO{U�d�«
 l�  Î̈U�u�  14  ‰ö�   «—dIL�«  Ác�  oO�D�  Íd��  ≠
 r�UH�  b�  ¨tK�«  `L�  ô  «–≈  Íc??�«  l{uK�  WIO�œ  W��«d�

ÆåUN�UH�≈Ë …bK��« d�� v�≈ ÍœRO�
ÆsOM�ô« ÂuO�« √b�� —«dI�« «c� oO�D� Ê√ XMK�√Ë

 W�bK�  w�  ¡È—«u??D??�«Ë  W??�“_«  WOK�  XMK�√  ¨p�c�  
 ”ËdOH�  …b�b�  W�U�≈  qO���  ¨WOMC�«  ≠sOM�dH�
 …bK��« w� ”ËdOH�U� sO�UBL�« œb� p�c� lH�dO� ¨U�Ë—u�
 œbF�« qBO�Ë ¨…dO�_« 48 ?�«  U�U��« w� W�U�≈ 21 v�≈

ÆW�U�≈ 51 v�≈ sO�UBLK� w�UL�ù«
 ¡È—«uD�«Ë W�“_« WOK� XMK�√ ¨WL�eF�« qI� …bK� w�Ë
 ¨U�Ë—u�  ”ËdOH�  …b�b�  W�U�≈  qO���  W�bK��«  w�

ÆW�L� v�≈ …bK��« w�  U�U�ù« œb� lH�dO�
 Â«e??�??�ù«ò  sOD�U�L�«  lOL�  vK�  WOK��«  XML�Ë

 —uN�  ‰U�  w�Ë  Î̈U�u�  14  …bL�  w�eML�«  d���U�  q�UJ�«
 WF�U��  q�√  s�  W�“_«  WOK�  mOK��  rNOK�  ÷—«u�  Í√

ÆåW�“ö�«  U�u�H�« ¡«d�≈Ë WO�B�« rN��U�
 …b�b�  W�U�≈  qO���  W�—U�M�«  W�bK�  XMK�√  UL�
 d��  v�≈  —UBO�  t�√  v�«   —U�√Ë  ¨U�Ë—uJ�  …bK��«  w�
 W�bK��«  œb�Ë ÆW�U� 72 bF� h�H�« …œU�≈Ë »UBL�«
 …—«“Ë  s�  …—œUB�«  WOzU�u�«  dO�«b��«  Â«e��«  v�≈  …u�b�«

ÆW�B�«
 ¨…—uJ�« ¡UC� w�  U�“_« …—«œ≈ WM�� XMK�√ ¨p�– v�≈ 
 ¨19 ≠bO�u� ”ËdO�  «b���� s� WO�uO�« UN�dA� w�
 24  ‰ö�  …—uJ�«  w�  …b�b�  WO�U��≈  W�U�  12  qO���
 s� q� w� 2  ∫w�ü«  qJA�«  vK� W�“u� ¨WO{UL�«  W�U�
 q�  w�  …b�«Ë  W�U�≈Ë  ¨U��u�Ë  ¨ZO�«—u��  ¨UI�L�«—
 bO�  W�U�≈Ë  U�dB�  ¨U�dH�  ¨Êu�d�  ¨ U�K�  ¨tH�√  ∫s�

ÆoI���«
ÆUI�dH� w� …b�«Ë …U�Ë W�U� qO��� XMK�√ UL�

 ¨ÊUO�  w�  w�dG�«  ŸUI��«  w�  …dGA�  W�bK�  XMK�√Ë
 XKL�  b�Ë  Æ…bK��«  w�   «bO��«  Èb�ô  …b�b�  W�U�≈
 vK� 4 r�œb�Ë s�d�U�L�« sOD�U�L�« ‰e� vK� W�bK��«
 …dGA� vHA��� w� ÂuO�« pcr  U�u�� rN� Èd�� Ê√
 W�ö��« dO�UF� vK�√ Â«e��« v�≈ w�U�ô« X�œË Æw�uJ��«
 Ø650400  r�d�«  vK�  ÁU���≈  Ë√  W�U�  Í√  s�  ⁄ö�ù«Ë

Æ08 Ø818824 ≠ 08
 œb� ŸUH�—« ¨ÊUO� w� ¨ UO�I�« w� W�“_« WOK� XMK�√Ë
 U�bF�  ¨49  v�≈  ¨Ÿu��_«  W�«b�  cM�  WO�U��ù«  ZzU�M�«

Æ…b�b� WO�U��≈ W�U� 14 ZzU�M�«  dN�√
 w�U�_«  lOL��  ‰“UML�«  w�  d���«  …—ËdC�ò   d Ò�–Ë
 ÎWO�«œ ¨åp�– t�U� U�Ë  «—U�e�« s� n�u��«Ë ¨…bK��« w�
 ¨j�U��  Ë√  ÷—«u??�  t�b�  s�  q�  ÎU�uB�  lOL��«ò
 ∫sOL�d�«  vK�  ©»U??�??�«Ë  Ë√  ‰U??B??�«®  q??�«u??�??�«  v??�≈

Æ743192Ø71  703392≠Ø70
 bF�ò  t??�√  ¨ÊU??O??�  w??�  WOD�M�«  W�bK�  X??�??{Ë√  UL�
 l�«u�  d��  dAM�«Ë  œd???�«Ë  c???�_«Ë   ôƒU??�??�??�«  …d��
 ”ËdOH�  sO�UBL�«  œb??�  ‰u??�  w�UL��ù«  q�«u��«
 w�UL�ù« œbF�« Ê√ ¨WM�bL�« w� rN� sOD�U�L�«Ë U�Ë—u�
 sOD�U�L�« œb� Ê√ UL� ¨W�U�≈ 23 u� W���L�«  U�U�û�

ÆåsOD�U�L�« d��Ë sO�UBL�« ‰e� r� b�Ë ÆœËb��
 w�  —UJ�  WE�U��  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  W�d�  XMK�√Ë
 ”ËdOH�  …b�b�  W�U�≈  53  qO���  w�uO�«  U�d�dI�
 w�  q���  sO�UBLK�  r�—  vK�√  u�Ë  ¨b���L�«  U�Ë—u�
  UO�I�«  …bK� √u���Ë ÆU�Ë—u� W�zU� ¡b� cM� b�«Ë Âu�
 œb�  lH�dO�  ¨W�U�«  29  ?�  ¨f�√  sO�UBL�U�  œb�  vK�√
 w{UL�« —«–¬ nB�M� cM� —UJ� w� sOK��L�« sO�UBL�«
 382 W��UFL�« bO� WO�U��ù«  ôU��« ÆsO�UB� 803 v�≈
 w�UL�« lH�dO� …b�b� ¡UH�  ôU� 3 XK� Ô� UL� ÆW�U�
 w�eML�« d���«  ôU� U�√ ÆW�U� 412 v�« ¡UHA�«  ôU�

Æ ôU� 606 XGK�� WF�U�L�«Ë W��«dL�« bO�

 ´ÉØJQG ≈dEG äÉq«aƒdG OóYh ¬MÉ«àLG IôFGO ™ q°Sƒj ÉfhQƒc

 ø«HÉ°üªdG øe ˆÉ£Yh π«°SÉHh ...GóÑ©H ô°üb »a äÉ°Uƒëa

 Ωõà∏J á«fÉæÑ∏dG ±QÉ°üªdG

á q«aÉØ°ûdG óYGƒb

 ∫GƒeC’G ¢†««ÑJ áëaÉµeh

 WO�UM�K�«  ·—UBL�«  Ê√  ¨·—UBL�«  WOFL�  XMK�√
 W��UJ�Ë  WÒO�UHA�«Ë  ‰U���ù«  b�«u�  lOL��  Âe�K�ò
 ¨Ã—U��«Ë  ÊUM��  w�  ¡«d�ù«  WO�dL�«  ‰«u�_«  iOO��
 WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�«  UOF�dL�« t�uM�Ë ·«d��U� p�–Ë
 UL� ¨bÒOI�� UN�√ v�≈  —U�√ Æå‰U�L�« «c� w� W ÒB��L�«
 WO�dO�_«Ë  WO�Ëb�«   U�uIF�«   U��uL�ò  ?�  t�H�Ë
 dO�  W??D??A??�_«  Ác???�  q�L�  WIÒKF�L�«  W???O???�Ë—Ë_«Ë

ÆåWO�u�UI�«
 ÂUEM�« v�≈ UM�UD� ¡UL��« W�—«dL��«ò bO�Q�  —Òd�Ë

ÆåtKL� b�«u� oO�D�Ë wL�UF�« w�dBL�«
 wÒM��  w�  ÍœUL��«ò  Ê√   ¨ÊUO�  w�  WOFL��«    √—Ë
 ŸUDI�«  WFL��  W�ÒuAL�«Ë  WKÒKCL�«  r�«eL�«  Ác�  q��
 `�UB�  Âb��  ¨o�  t�Ë  dOG�   w�UM�K�«  w�dBL�«
 WO�UO�  ÷«d�_  p�–Ë  ¨t�F�Ë  ÊUM�K�  W�œUF�  Èu�
 vK� WÒOMK�Ë WÒOH�  U�«d� bNA� WK�d� w� W�ËdF�

Æår�UF�« s� WIDML�« Ác� w�  «Ëd��«Ë –uHM�«
 UN�c�� w��« œuN��«ò ÎUO�U�  —Òb�Ë WOFL��« XÒO� –≈Ë
 ¨WIOIA�«Ë  WI�bB�«  ‰Ëb�«  ULÒO�  ôË  ¨w�Ëb�«  lL��L�«
 WO�U��«  t�u��  s�  ÷uNM�«  vK�  ÊUM��  …b�U�L�
 ¨W�ÒK�L�«  U�œUF�Q�  ¨WM�«d�«  t�M��  s�  w�UF��«  vK�Ë
 »«d�ù«ò   œÒb�  ¨åWO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«
 UL�  ¨  WO�dF�«Ë  WO�UM�K�«  Âö�ù«  qzU�u�  U�d�bI�  s�
 vK�ò  …dO�_«  XÒ��Ë  ¨åw�UL��ô«  q�«u��«  qzU�u�
 UNK�UM��  w��«  —U��_«  WO�«u�  s�  oÒI���«  s�  b�eL�«
 —«d??{ù«  w�  ÊU??F??�ù«  Âb??�  vK�  ÎU�d�  ÊUM��  ‰u??�
 w� WO�u{uL�«Ë W�b�« Â«e��« vK�Ë ¨»uJML�« UMM�u�
 w�dBL�«  ŸUDI�«   U�UA�Ë  n�«u�Ë  —U��√  WODG�
 Q��  b�b�Ë  m�U�  n�Q�  ÂuO�«  vÒIK�  Íc??�«  ¨w�UM�K�«
 W�uJ�  nO�Q�  s�  V??�œ√  vHDB�  —u��b�«  —«c??�??�«

ÆåÎ«bOIF�Ë ÎW�uF� w�UM�K�« l{u�« b�e� U� ¨…b�b�

 Ωõà∏J á«fÉæÑ∏dG ±QÉ°üªdG

á q«aÉØ°ûdG óYGƒb

 ∫GƒeC’G ¢†««ÑJ áëaÉµeh

ájOÉ°üàbG QÉÑNCG

 `�HÔ�� WO�œ—_« œËb��«
 w� ¨wAO�d��« rO�«d�≈ ŸUI��« w�Òö�Ë w�—«e� lÒL�� fOz— q�√
 bM� U�bNA� UM� w��«  U�IF�«Ë qO�«dF�« q�K�� wN�M�ò Ê√ ¨ÊUO�

 WO�œ—_« œËb��« ÊQ� UMGK�� Ê√ bF� ¨d�U� d�F� vK� WO�œ—_« œËb��«
 s� Î «¡b� WO�UM�K�« WO�«—e�« q�«uI�« lOL� ÂU�√ wFO�� qJA� `�HÔ��

Æå©f�√ ®ÂuO�«
 s� dO�J�« rNM� q�Q� s�c�« sOO�œ—_« vK� Ò«dO�� ‰ ÒuF�ò ∫‰U�Ë

 WO�UM�K�«  UM�UA�« —u��Ë UMK�«u�Ë UMFK� —Ëd� qON��Ë ÊËUF��«
 w��«  UM�UA�« q� —u�� r�� Ê√Ë lK��« ⁄«d�≈ r�� Ê√ ÊËœ s� r�œËb�

 W�œuF��«Ë X�uJ�« w� U�b�UI� v�≈ X�e�«d� qJA� d�F� UN�K�√ w�

ÆåWO�dF�« ‰Ëb�« WOI�Ë ‚«dF�«Ë
 UM�dE�Ë UMK�√ «c�ò ‰U�Ë œËb��« `�H� w�œ—_« —«dI�U� V Ò�—Ë

 ‰œU��L�« ÊËUF��«Ë bO�« Òb� —ÒbI� s��Ë ¨V�� r� sOO�œ—_« UM�«u�S�
ÆåsOO�œ—ô« s� ÁU�bN� U� «c�Ë W��L�«Ë n�P��«Ë

 ¨åWO�œ—_« ≠WO�UM�K�«  U�öF�« s��ò bO�Q�� wAO�d��« r��Ë
 q�«uI�« vK� UN�u{dH� w��« WO�UL�« W��dC�« Êu�—u��« l�d�ò Ê√ Îö�¬

 wH�_« œËb� UN�LO� »—UI� w��«Ë rNO{«—√ q�b� w��« WO�UM�K�«
Æå—ôËœ

 ÕUH��« lO�  XM Ò�√ ÃU� W�bK�
 Íd�A� s� XM Ò�√ò UN�√ ¨ÊUO� w� qO�� ¡UC� w� ÃU� W�bK� XMK�√ 

 …dO� 15¨000 dF�� œd�K� t{dF� V��� »ËdCL�« dL�_« ÕUH��«
ÆåtO�— s� Îôb� ¨b�«u�« ‚ËbMBK�

 qO���� W�bK��U� ‰UB�ô« ¨tFO�� Êu��d� s�c�« sO�—«eL�« vK� XÒML�Ë
 v�≈ Î…dOA� ¨w�U��« 29 Ë 28 w� ¡U�ö��«Ë sOM�ù« w�u� ¨WOLJ�«Ë rNzUL�√

 qON�� W�bK��« —ËœË …d�U�� lzU��«Ë Í—UA�« sO� ÊuJ�� W�öF�«ò Ê√
ÆåjI� WOKLF�«

Íe�dL�« Êu�U�
 ÍdBL�« w�dBL�« “UN��«Ë

 Ê√ ¨Õu�� ÂU�Ë WO�dF�« ·—UBL�« œU��ô ÂUF�« sO�_« È√—
 Í—uNL� —«d� w� w�O��« ÕU�H�« b�� ÍdBL�« fOzd�« W�œUB�ò

 “UN��«Ë Íe�dL�« pM��« Êu�U� ¨2020 WM�� 194 r�d�« Êu�UI�« vK�
 w� rN�ÔO� WOL�d�« …b�d��« w� ÁdA�Ë ¨b�b��« ÍdBL�« w�dBL�«
 WI��« —«dL��« qÒ�L�Ë WOL�U� ‚U�¬ v�≈ ÍdBL�« w�dBL�« ŸUDI�« qI�

 …d�U� w� WO�U�_« ezU�d�« b�Q� w�dBL�« ŸUDIK� q�«u�L�« r�b�«Ë
 …bO�d�« WL�u��« ∆œU�� aO�d� v�≈ W�U{≈ ¨W�ËbK� ÍœUB��ô« uLM�«

ÆåŸUDI�U�
 WMNL�« d�uD� w� …bz«— W�d��� b�b��« Êu�UI�« s� …œU�ù«ò v�≈ U�œË

 W�—UAL� Áœ«b�≈ r� Íc�« b�b��« Êu�UI�« Ê√ b�√ ¨åWO�dF�« WO�dBL�«
 tKL�Q� w�dBL�« ŸUDIK� WO�u� WKI� oOI�� w�ò rN�Ô� ¨WO�Ëœ  UN�

 ·u�Ë ¨WL�u��«Ë w�u�uMJ��« —uD��«Ë WO�U�d�« dO�UFL�« YO� s�
 “UN��« a�—U� w� W�—U� W�ö� d��FÔ� YO� ¨ŸUDI�« ¡öLF� ÎUL�«œ ÊuJ�
 WK�UA�« t��ƒ—Ë ÍdBL�« Íe�dL�« pM��«  «“U��ù ÎU��u��Ë w�dBL�«

 qC�√ o�Ë tz«œ√ Èu��� l�—Ë w�dBL�« ŸUDI�« Y�b��Ë d�uD��
 w� …d�UML�« WO�U�d�«  UDK�K� WO�u�UI�« rEM�«Ë WO�Ëb�«  U�—ULL�«

Æår�UF�« ‰Ëœ nK���
 ÍbIM�« —«dI��ô« vK� WE�U�L�« v�≈ vF��ò Êu�UI�« Ê√ v�≈ —U�√Ë
 WO�UL�« UO�u�uMJ��« vK� Î «œUL��« w�UL�« ‰uLA�« oOI��Ë ¨w�dBL�«Ë

 uLM�«  ôbF� l�— w� d��√ qJA� rN�Ô� UL� ¨WO�Ëd�J�ù« W�dOB�«Ë
ÆåÍœUB��ô«



5 á°SÉ«°S / øWƒdG

á∏àëªdG ø«£°ù∏a
 W�cOHM��«  WM�K�«  uC�  lK�√  ˚
 VzU�  ¨WOMOD�KH�«  d�d���«  WLEML�
 q�L�  ¨ËdL�  u�«  œU??�“  ¡«—“u??�«  fOz—
 sOD�K�  W�Ëœ  Èb�  W�œU��ô«  UO�Ë—
 d�¬  vK�  ¨f??�√  ¨Á“bOA�«u�  UA�u�

Æ «—uD��«
 l??{u??�« w???� ÊU??�d??D??�« g???�U???�Ë
 ¨ÂU??�  qJA�  WIDML�«  w??�  w�UO��«
 W�U��«  U�bNA�  w��«   «— Òu??D??�??�«Ë
 oKF��  U??�  w??�  W�U�  ¨WOMOD�KH�«
 ¡«d??�ù  WOMOD�KH�«  …œUOI�«  wF��
 ÂU�I�ô«  ¡UN�≈Ë  W�UF�«   U�U���ô«

ÆWOM�u�« W��UBL�« oOI��Ë
 r�«b�« UO�Ë— n�u� ËdL� u�√ sÒL�Ë
 vK�  U�dJ�Ë  ¨wMOD�KH�«  VFAK�
 WOM�u�«  W��UBL�«  ÕU��ù  UNO�U��
 w��«   «b�U�L�«  vK�Ë  ¨WOMOD�KH�«
 W�zU�  WN�«uL�  UN�bI�Ë  UN��Òb�

ÆU�Ë—u�
 œ«bF��«  UO�Ë—  q�L�  b�√  ¨Á—Ëb??�
 r�b�«  W�U�  r�bI�  WK�«uL�  Áœö??�
 vK�  ¡«u???�  ¨wMOD�KH�«  VFAK�
 qO� q???�√ s??� w??�U??O??�??�« b??O??F??B??�«
 W�ËdAL�«  t�uI�  wMOD�KH�«  VFA�«
 W�U�  r�bI��  w�B�«  bOFB�«  vK�  Ë√
 WOMOD�KH�«  W�uJ�K�   U??O??�U??J??�ô«

ÆU�Ë—u� ¡U�Ë WN�«uL�
 ÊU���U�  W�—uNL�  dOH�  b??�√  ˚
 Ê√  ¨ÊU??�  bL��  bOF�  W??�—u??�  Èb??�
 WOCI�«  s�  wK���U�  q�I�  s�  Áœö??�
 w��«  ◊u??G??C??�«  r??�—  ¨WOMOD�KH�«
 dÒOG�� s�Ë X�U� UMH�u�Ë ¨UN� ÷dF��

ÆUN�U��
 tzUI� Èb� ÊU� bL�� dOH��« œÒb�Ë
 WLEML�  WO�UO��«  …dz«b�«  ÂU�  d�b�
 b��  —u�√  dOH��«  WOMOD�KH�«  d�d���«
 VFA�«  Ê√  vK�  ¨b??�_«  f�√  ¨ÍœUN�«
 ÊUC�d�  Áœö�  W�uJ�Ë  w�U���U��«
 r� U� w�uONB�« ‰ö��ô« l� lO�D��«
 W�U�S�  tI�  wMOD�KH�«  VFA�«  c�Q�
 ”bI�«  UN�L�U�Ë  WKI��L�«  t��Ëœ

ÆWO�dA�«
 ÊUOJ�«  sO�  lO�D�  Í√  Ê√  b???�√Ë
 W�Ëb�«  W�U�≈  q��  »dF�«Ë  w�uONB�«
 tM�  Z�MO�  WKI��L�«  WOMOD�KH�«
  U�—ULL�U� w�uONB�« ÊUOJ�« —«dL��«
 —U�√Ë  ÆsOOMOD�KH�«  b{  WOA�u�«
 «–«  r�UF�«  w�  oI��O�  Âö��«  Ê√  v�≈
 WO�Ëb�«  WO�dA�«  «—«d� oO�D� r� U�

ÆWOMOD�KH�« WOCI�« h�� ULO�

ΩÉ°ûdG
 d??�“Ë Íb??�U??�??� d??O??�??� Y??�??� ˚
 WO�UO��« ÊËRAK� w�«d�ù« WO�—U��«
 ‰ö�  w??�U??�  d??G??�√  wK�  W??�U??�??�«
 ’U��«  ÀuF�L�«  l�  wH�U�  ‰UB�«
 v??�≈ …b??�??�??L??�« r??�ú??� ÂU??F??�« s??O??�ú??�
 q��  œuN��«  Êu�—bO�  dO�  W�—u�

ÆW�—u� w� W�“_«
 wCL�«  q��  ÊU��U��«  ÷dF��«Ë
 qL�  WK�«u�Ë  WO�UO��«  WOKLF�«  w�
 q�u��« ·bN� —u��b�« WA�UM� WM��
 —U�≈  w�  W�—u�  w�  W�“ú�  q�  v??�≈
 …b??�ËË  WOM�u�«  …œU??O??�??�«  Â«d??�??�«

ÆW�—u��« w{«—_«
 Ÿu??�??�_«  Y��  Êu??�—b??O??�  ÊU???�Ë
 WO�—U��«  d??�“Ë  VzU�  l??�  w{UL�«
 œuN��«  sOM�dO�  w�dO�  w??�Ëd??�«
 sK�√  U�  w�  ¨W�—u�  w�  W??�“_«  q��
 …b��L�«  r�_« Èb� rz«b�«  UO�Ë— q�L�
 nOM� w� Èd�_« WO�Ëb�«  ULEML�«Ë
 œUIF�«  Ê√  ¨f??�√  ·uKO�U�  ÍœUMO�
 WA�UM�  WM�K�  …b??�b??�??�«  W??�u??�??�«

ÆX�Ë »d�√ w� r�O� —u��b�«

¥Gô©dG
 ¨W??�œU??�??�ô«  W�uJ��«  Âe�F�  ˚
 v�«  —UM�œ  —UOK�  320  ‰U??�—≈  ¨f??�√
 s�  50%  q??�U??I??�  ÊU??�??�œd??�  r??O??K??�«
 Èd�� ULMO� ¨W�œËb��« c�UML�«  «œ—«Ë
 ÊQA�  q??O??�—«Ë  œ«bG�  sO�   U��U��

Æ2021 W�“«u�
 VzUM�  w??L??�d??�«  Àb��L�«  ‰U???�Ë
 ¨w�«—u�  dOL�  ¨rOK�ô«  ¡«—“Ë  fOz—
 ¨WO�uJ� WO�ö�« qzU�u� `�dB� w�
 sO�  wzb��  qJA�  ‚U??H??�ô«  r??�ò  t??�≈
 ¨åw�U��« ÂUF�« W�“«u� ÊQA� sO�dD�«
 —UOK� 320 q �d�� œ«bG�ò Ê√ v�≈ ÎU��ô
 50%  q�UI� ÊU��œd� rOK�« v�« —UM�œ

ÆåW�œËb��« c�UML�«  «œ—«Ë s�
 WK�«u�� rOK�ù« W�uJ�ò Ê√ ·U{√Ë
 l�   U�UL��ô«Ë   «¡UIK�«  ‰ö�  s�
 W�UO�  q�«  s�  W�œU��ô«  W�uJ��«

Æå‚«dFK� WO�U� WO�O�«d��«

¿OQC’G
 WO�bL�«  W�b��«  Ê«u???�œ  sK�√  ˚
 v�Ë_« WK�dL�« cOHM�� ¡b��« s� ¨f�√
 wHO�u�« V�UF��« jOD�� ŸËdA� s�
 qLA� w��«Ë WÒO�bL�« W�b��« dz«Ëœ w�

Æ…dz«œ 29
 dz«Ëb�«  ¨wHO�u�«  V�UF��«  sJLÔ�Ë
 Âb�Ë UN�U�b� r�bI� w� —«dL��ô« s�
 œ—«uL�« vK� √dD�  «dOOG� ÍU� U�d�Q�

ÆW�dA��«
 WÒOM�u�«  W�uFL�«  ‚ËbM�  sK�√  ˚
 WO�UL�«  W??�u??F??L??�«  ·d???�  W??O??�¬  s??�
 Z�«d� s� sOFH�MLK� …—ÒdJ�L�« W�dNA�«
 UÎI�Ë ¨w�U��« ‰uK�√ dN� s� ‚ËbMB�«

ÆlH�ML�« r�ô W�b��_« ·Ëd�K�

âjƒµdG
 W�UMB�«Ë  …—U���«  d??�“Ë  s�œ  ˚
 X�uJ�«  e�d�  ¨f??�√  ÊU??{Ëd??�«  b�U�
 …—«“Ë  WD�  sL{  p�–Ë  ‰UL�_«  œ«Ëd�
 W�ƒ—  ‰ULJ��ô  W�UMB�«Ë  …—U���«

Æ2035 X�uJ�«
 Ê√ ÊU??O??� w??� å…—U??�??�??�«ò  b???�√Ë
 X�uJ�«  e�d�  UN�bI�  w��«   U�b��«
  U�dA�«  fO�Q�  w�  ‰UL�_«  œ«Ëd??�
 W�{u� ¨œuIF�« oO�u� v�« W�U{ùU�
 ÂUEM�  ÎU??I??�Ë  ÊuJ��  WF�«dL�«  Ê«
ÆkbcÆgovÆkw d�� WI��L�« bO�«uL�«

á∏àëªdG ø«£°ù∏a

øWƒdG QÉÑNCG

Twelfth year /Monday / 28  September 2020 / Issue No. 3340
3340  œb??F�«  Ø  2020  ‰uK�√  28  Ø  5M�ô«  Ø  …dA�  WO�U��«  WM��«

q»cô«eC’G ∫ÓàM’G ó°V …OGó°ûdG »a äGôgÉ¶Jh ..ábôdG ∞jQ »a iôbh äGó∏H øe zó°ùb{ »ëq∏°ùe Oô£J ôFÉ°û©dG

..Éæ«°VGQC’ q»cô«eC’Gh q»côàdG ø«dÓàM’G AÉ¡fEG ≈∏Y ¿ƒªª°üe :ºq∏©ªdG

q…Qƒ°ùdG ÉæÑ©°T ≥æîd ±ó¡j zô°ü«b ¿ƒfÉb{h

É¡fGô«L ±Gó¡à°S’ kÉ≤∏£æe ¿ƒµJ ¿CG íª°ùJ ’ OGó¨H ¿CÉH ¿Gô¡W øe O qó°ûj q»bGô©dG á«LQÉîdG ôjRh

á≤£æªdG øeCÉH qô°†j è«∏îdGh ¥Gô©dG »a Écô«eCG OƒLh :ø«°ùëd »fÉMhQ

 »àcôM ø«H q»FÉæãdG QGƒëdG :zá«Ñ©°ûdG{

ΩÉ°ù≤f’Gh ∫Éààb’G ≈dEG i qOCG ¢SÉªMh íàa

 t�U�I��«  ‰ö�  w�U�Ë—  s��  w�«d�ù«  fOzd�«  ‰U�
 œu�u�«  Ê≈  ¨X���«  sO��  œ«R�  w�«dF�«  WO�—U��«  d�“Ë
 s�Q� ÒdC� ZOK��« ‰ËœË ÊU���UG�√Ë ‚«dF�« w� w�dO�_«

ÆU�—«dI��«Ë  WIDML�«
 WO�dO�_«  «uI�« Ã«d�ù qLF�« Ê√ w�«d�ù« fOzd�« b�√Ë

ÆÊuO�dO�_« UNO� e�dL�� W�Ëœ q�Ë Ê«d�≈ V�«Ë
 ÊUL�d��«  X�uB�  d��F�  Áœö??�  Ê√  w�U�Ë—  ·U??{√Ë
 …uD� ‚«dF�«  s� WO�dO�_«   «uI�«  »U���«  vK� w�«dF�«

ÆÊ«d�≈ UNL�b�Ë w�«dF�« VFA�« UN�d��� WO�U��≈
 w�  q�b��  ô  Ê«dN�  Ê√  vK�  w�«d�ù«  fOzd�«  œb??�Ë
 qzUBH�«  sO�   U�öF�«  w�Ë  WOK�«b�«  WO�«dF�«  ÊËRA�«

ÆWO�«dF�«
 ·U�O�U�  d�U�  bL��  w??�«d??�ù«  ÊUL�d��«  fOz—  ÊU??�Ë
 Ê≈  ¨sO��  œ«R�  ‚«dF�«  WO�—U�  d�“Ë  t�U�I��«  Èb�  ‰U�
 ”bMNL�«Ë  w�ULOK�  s�bONA�«  vK�  w�dO�_«  Âu�N�«ò
 Ê«d�≈ò  Ê√  ·U�O�U�  ·U{√Ë  Æå‚«dF�«  …œUO��  ÎUMON Ô�  ÊU�
 Ê√  bI�F�Ë  ‚«dF�«  …b�ËË  ‰öI��«Ë  s�√Ë  …œUO��  r�N�

ÆåWIDML�« w� d�R�Ë rN�Ë w�U��≈ —Ëœ t� ¨s�«d�« ‚«dF�«
 W�uJ�Ë  ÎU�F�  ‚«d??F??�«   U��UD�  r??�√  s??�ò  Ê√  b??�√Ë

ÆåbK��« s� U�dO�√ ÃËd� u� ÎU�UL�d�Ë
 ‰Ëœ  iF�ò  Ê√  v�≈  w�«d�ù«  ÊUL�d��«  fOz—  —U�√Ë  UL�
  U�öF�«  lO�D��  X�U�  sDM�«Ë  ◊uG{  X��Ë  WIDML�«

 Ê√  w??�ö??�ù«  r�UF�«  vK�  sJ�  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  l??�
 W�_«  W??�u??�Ë√  w�  sOD�K�  WOCI�  p??�–  ÁU��  XJ��  ô

Æt�u� V��� ¨åWO�ö�ù«
 w�  WO�«d�ù«  WO�—U��«  …—«“Ë   —U�√  ¨qB��  ‚UO�  w�
 œ«u�  bL��  w�«d�ù«  WO�—U��«  d�“Ë  ¡UI�  ‰ö�ò  t�≈  ÊUO�
 g�U�  ¨Ê«dN�  w�  sO��  œ«R??�  w�«dF�«  ÁdOE�Ë  n�d�
  «—uD��«Ë  WIDML�«  U�UC�Ë  WOzUM��«   U�öF�«  Ê«d�“u�«
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وضعت مصادر 
دبلوماسية التوتر بين 
أذربيجان وأرمينيا في 

دائرة رسم تركيا لمدى 
نفوذها الحيوّي من جهة 
واستخدام أميركي لهذه 

الرعونة التركية لتعريض 
العالقة التركية مع 

روسيا وإيران لضغوط 
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توقيع �تفاق لتبادل �لأ�سرى �ليمنّيين برعاية �أممّية

و�عتباره مقّدمة لعقد �تفاقات لل�سالم في �ليمن

جنوب �لقوقاز على �سفا حرب.. وت�سعيد لالأزمة بين �أرمينيا و�أذربيجان 

توقيع  مراسم  أم��س،  السويسرية،  مونترو  في  أقيمت 
لتبادل األسرى بين وفدي حكومتي صنعاء وهادي،  اتفاق 

في سبيل إطالق 1081 أسيراً كدفعة أولى.
وجرى التوقيع على االتفاق بحضور المبعوث األممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث، وممثل الصليب األحمر الدولي فبريزيو 
االتفاق  بتنفيذ  المعنية  اإلشرافية  اللجنة  وتضم  كاربولي، 

وفوداً من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي. 
الجهود  إن »خطوة تبادل األسرى ستعزز  وقال كاربولي 
األطراف  جميع  ودعا  كما  اليمن«،  في  للسالم  اتفاقات  لعقد 
إلى »االستمرار بالقدر نفسه من العجلة، من أجل االتفاق على 
خطة تنفيذ ملموسة، بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل من 

مرحلة التوقيع على الورق إلى حقيقة  على أرض الواقع«.
في  األط��راف  اليمن  إلى  األممي  المبعوث  دعا  جهته،  من 
أجل  من  التفاوض  عبر  اتفاق  صوب  »التحرك  إلى  اليمنية، 
 1000 من  ألكثر  مهم  يوم  هو  »اليوم  أن  مضيفاً  السالم«، 
كما  العاجل  القريب  في  أحبائها  استقبال  إلى  تتطلع  عائلة 
إلى  والتوّصل  خالفاتهم  تجاوز  على  األط��راف  أشكر  آمل. 

تسوية تعود بالنفع على اليمنيين«.
ولفت مصدر يمني إلى أن »من بين األسرى، الذين سُيفرج 
عنهم 19 أسيراً للتحالف السعودي، بينهم 15 سعودياً و4 

سودانيين«.
نهاية  جديدة،  مفاوضات  جولة  على  الطرفان  اتفق  فيما 

الشهر المقبل، إلتمام صفقة تشمل كافة األسرى.
اإلشرافية  للجنة  ال�4  االجتماع  ختام  في  ذل��ك،  وج��اء 
بدأ  الذي  والمعتقلين،  األسرى  تبادل  اتفاق  بتنفيذ  المعنية 

منذ أسبوع في سويسرا. 
يذكر أن جولة المحادثات هذه التي ترعاها األمم المتحدة 
والصليب األحمر الدولي، ستستكمل ما اُتفق عليه في عمان 
المحتجزين  تبادل  بشأن  الماضيين،  ونيسان  شباط  في 
على مراحل، وتستمّر بحسب معلومات الميادين من أُسبوع 

إلى 10 أيام. 
وكان المبعوث األممي مارتن غريفيث، قد أعلن في إحاطته 
ملف  ستتناول  »المحادثات  أن  الدولي  األمن  مجلس  إلى 
المشاركون  »يصل  أن  متمنياً  والمعتقلين«،  األسرى  تبادل 

إلى اتفاقات سريعاً«.
كما أعلن أنه »سلّم مسوّدة متقّدمة لإلعالن المشترك إلى 
أفرزتها  التي  المالحظات  المسودة تعكس  الطرفين«، وهذه 
مجموعة  وتتضّمن  المحادثات،  لهذه  السابقة  الجوالت 
المفاوضات  ب��دء  إل��ى  الطريق  تمّهد  التي  اإلج���راءات  من 

السياسية.

شهد إقليم قره باغ صباح أمس، تصعيداً عسكرياً جديداً، حيث اتهم 
قره  على  هجوم  بشن  أذربيجان  باشنيان  نيكول  أرمينيا  وزراء  رئيس 
باغ، بينما قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعّرضت 

لقصف أرمنّي.
وأعلنت الحكومة األرمينية أمس، عن »استدعاء عسكريي االحتياط، 
إقليم  في  المسلح  النزاع  تفاقم  مع  المفروضة  العرفية  األحكام  إطار  في 

قره باغ«.
التعبئة  تعلن  أرمينيا  »جمهورية  أن  الحكومي  القرار  نص  في  وجاء 
الضباط  وتستدعي  المسلحة  القوات  استخدام  خطة  وتطلق  العامة 

والعرفاء واألفراد من قوات االحتياط الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة«.
في هذا الّصدد، قال رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان، »نحن 
أن »النظام  القوقاز«، معتبراً  النطاق في جنوب  على شفا حرب واسعة 
والتي  األرميني  الشعب  على  الحرب  أعلن  أذربيجان  في  السلطوي 

ستكون لها تداعيات ال يمكن توقعها«.
الوزراء األرمني، على »ضرورة منع تدخل تركيا في  كما شدد رئيس 

النزاع«.
»التصعيد  أن  من  أمس،  ألقاها  مسجلة  كلمة  في  باشينيان،  وحّذر 
داعياً  الدولي«،  األمن  ويهدد  المنطقة  حدود  عن  يخرج  قد  باغ  قره  في 
أوروبا والمجتمع  األمن والتعاون في  التابعة لمنظمة  مجموعة مينسك 

الدولي على وجه العموم إلى »التركيز على خطورة الوضع«.
وقال: »أصبحنا على وشك حرب واسعة النطاق في جنوب القوقاز، 
المنطقة  ما يهّدد بعواقب غير قابلة للتنبؤ. قد تخرج الحرب عن حدود 
وتمتد إلى نظام أوسع. أدعو المجتمع الدولي إلى استخدام جميع آليات 

الضغط ومنع أي تدخل تركي في النزاع«.
التصعيد  عن  المسؤولية  أذربيجان  األرمني  ال��وزراء  رئيس  وحّمل 
»رداً  سيتلّقى  األذري  الهجوم  أن  على  مشدداً  ب��اغ،  ق��ره  في  الجديد 

مناسباً«.
علمياتها  خالل  خسائر  تتكبد  األذري��ة  »القوات  أن  باشينيان  وذكر 
الهجومية في المنطقة«، مشيراً إلى أنه »بإمكان يريفان إجبار باكو على 

وقف القتال وإحالل السالم«.
األراض��ي  عمق  إل��ى  هجومها  تواصل  قد  »أذربيجان  أن  من  وح��ّذر 

األرمنية«، مؤكداً أن »حكومة يريفان قررت في هذا السياق فرض الحكم 
العرفي وإعالن التعبئة العامة«.

مروحيتين  أسقطت  قواتها  إن  أمس،  األرمنية  الدفاع  وزارة  وقالت 
األذربيجانية  الدفاع  ووزارة  مسيرة،  طائرات  وث��الث  أذربيجانيتين 
العملياتي  الوضع  وأن  جوابية«  »إج��راءات  يتخذ  جيشها  بأن  أف��ادت 

تحت السيطرة.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع األرمنية، أرتسرون أوفانيسيان، 
في موجز صحافي إن »الجيش األذربيجاني قصف مناطق حدودية في 

أرمينيا، بما فيها مدينة فاردينيس«.
شوشان  األرمينية  الدفاع  ل��وزارة  الصحافي  السكرتير  أعلن  كما 
جوية  لهجمات  تتعرض  ب���اغ(  )ق���ره  »أرت��س��اخ  أن  ستيبانيان، 

معاديتين  هليكوبتر  طائرتي  يسقط  األرميني  والجانب  وصاروخية... 
وثالث طائرات بدون طيار. والقتال مستمر«.

والتعبئة  العرفية  »األحكام  باخ«،  »قره  أعلنت  نفسه،  السياق  وفي 
العامة في مواجهة أذربيجان«.

بدوره، صادق برلمان أذربيجان أمس، على »فرض األحكام العرفية«، 
مع  القتالية  األعمال  تجّدد  خلفية  على  البالد  ومناطق  مدن  من  عدد  في 

أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الطرفين.
خالل  القرار  هذا  أذربيجان  في  )البرلمان(  الوطنية  الجمعية  وتبّنت 
جلسة طارئة عقدتها أمس، لبحث التصعيد عند خط التماس في قره باغ.

على  مدنياً   14 »إصابة  عن  أذربيجان  في  العامة  النيابة  أعلنت  كما 
األقل جراء القصف المدفعي من قبل أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع 

عليها بين الطرفين«.
وذكرت النيابة األذرية في بيان أصدرته أمس، أن »هؤالء المدنيين من 
التماس في قره باغ تعّرضوا  سكان عدة بلدات وقرى واقعة قرب خط 

إلصابات متفاوتة الخطورة ونقلوا إلى المستشفى«.
القصف  جراء  القتلى  من  يحدد  لم  عدد  »سقوط  أيضاً  النيابة  وأكدت 
األرمني المكثف، باإلضافة إلى أضرار مادية لحقت بمنازل ومرافق عامة 

ووسائل للنقل العام، فضالً عن تعطيل محطة كهربائية«.
المعترف بها( عن  باغ )غير  أعلنت قوات جمهورية قره  من جانبها، 
16 من عناصرها، أمس، جراء االشتباكات المسلحة مع الجانب  »مقتل 
األذربيجاني. وحملت الحكومة األرمنية أذربيجان »المسؤولية عن شن 

هجمات صاروخية وجوية على أراض خاضعة لسيطرتها«.

..ومو�سكو وطهر�ن و�لناتو يدعون �إلى وقف �إطالق �لنار فورً� 

و�أردوغان ي�ستثمر في �لأزمة! 
تقرير �إخبارّي

�سينجيانغ في �سلب �هتمامات بينغ 
و�لت�سديد على بنائها للع�سر �لجديد وأكد  ب��اخ«،  »ق��ره  النار في  ف��وري إلط��الق  إل��ى وق��ف  دع��ت موسكو 

من  هاتفياً  اتصاالً  تلقى  بوتين  فالديمير  الروسي  »الرئيس  أن  الكرملين 
األعمال  تجدد  خلفية  على  باشينيان،  نيكول  األرمني  ال��وزراء  رئيس 

القتالية في منطقة قره باغ«.
الخطير في قره  التصعيد  الخارجية سيرغي الفروف  كما بحث وزير 
باغ في مكالمتين منفصلتين مع نظيريه األرمني والتركي، حسبما جاء 

في بيان للخارجية الروسية.
وأشار البيان إلى أن »الفروف أعرب خالل االتصال، عن قلق موسكو 
والتي  التماس،  خطوط  بطول  المتواصلة  القصف  عمليات  إزاء  العميق 

أسفرت عن سقوط ضحايا، بما في ذلك في صفوف المدنيين«.
إطالق  وقف  ض��رورة  على  شّدد  الروسي  »الجانب  أن  البيان  وذكر 
النار في أسرع وقت ممكن«، مشيراً إلى أن »روسيا ستواصل، مع سائر 
التابعة لمنظمة األمن والتعاون  المشتركين لمجموعة مينسك  الرؤساء 
الوساطة  جهود  بذل  ب��اغ(،  قره  في  النزاع  بحل  )المعنية  أوروب��ا  في 

الهادفة إلى إعادة الوضع إلى طبيعته«.
الروسي  الخارجية  وزير  أن  أمس،  الروسية،  الخارجية  أعلنت  كما 
في  الوضع  حول  النظر  وجهات  الهاتف،  عبر  تبادال  التركي،  ونظيره 
ناغورنو- قرة باغ، وشددا على ضرورة وقف إطالق النار في أسرع وقت 

واستقرار الوضع على خط التماس.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: أن »الوزيرين شددا خالل المحادثة 
على ضرورة وقف إطالق النار في أسرع وقت واستقرار الوضع على خط 

التماس«.
وأقارب  لعائالت  تعازيهما  عن  أغلو  وتشاويش  الف��روف  أعرب  كما 

القتلى الذين سقطوا نتيجة لألعمال القتالية.
وأرمينيا  أذربيجان  أم��س،  اإليرانية  الخارجية  دع��ت  جهتها،  من 
قره  إقليم  حول  الجارية  لالشتباكات  الفوري  والوقف  النفس  ل�»ضبط 

باغ«.
إن  زاده،  خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  وق��ال 
»الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تتابع عن كثب وبقلق االشتباكات بين 
أذربيجان وأرمينيا، وتدعو الطرفين إلى التحلي بضبط النفس والوقف 

الفوري للقتال وبدء الحوار بين البلدين«.
لوقف  إمكانياتها  جميع  لتوظيف  ايران  »استعداد  المتحدث  أكد  كما 

إطالق النار وبدء المحادثات بين الجانبين«.
إلى  وأرمينيا  أذربيجان  »الناتو«  األطلسي  شمال  حلف  دعا  كذلك، 
»وقف إطالق النار فوراً في قره باغ، واالنخراط في مفاوضات للتوصل 

إلى حل سلمي«.
وآسيا  القوقاز  لمنطقة  للناتو  العام  لألمين  الخاص  الممثل  وق��ال 
قلقه  عن  الناتو  »يعرب  أم��س:  بيان  في  أب��اث��وراي،  جيمس  الوسطى 
العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد األعمال العدائية العسكرية 

واسعة النطاق على طول خط التماس بمنطقة قره باغ«.

وأضاف أباثوراي، »يتعين على الجانبين )أذربيجان وأرمينيا( وقف 
من  ضحايا  بسقوط  بالفعل  تسببت  والتي  الفور  على  العدائية  األعمال 

المدنيين«، مؤكداً أنه »ال يوجد حل عسكري لهذا الصراع«.
وتابع قائالً: »يجب على األطراف استئناف المفاوضات من أجل حل 
األمن  لمنظمة  التابعة  مينسك  مجموعة  جهود  الناتو  يدعم  كما  سلمي، 

والتعاون في أوروبا«.
الجماعي  األم��ن  معاهدة  منظمة  باسم  المتحدث  ق��ال  جانبه،  من 
فالديمير زينيتدينوف، إن »أرمينيا لم تقدم طلباً إلى المنظمة بخصوص 
إلى  جانبها  من  تدعو  »المنظمة  أن  مضيفاً  باغ«،  قره  في  الوضع  تفاقم 

تسوية سلمية للنزاع«.
وتابع زينيتدينوف: »حتى هذا الوقت، لم تتلق أمانة منظمة معاهدة 
تسوية  إلى  دائماً  ندعو  نحن  أرمينيا.  من  مناشدات  أي  الجماعي،  األمن 
األمن  لمنظمة  التابعة  مينسك  مجموعة  ب��اغ.  قره  في  للنزاع  سلمية 
والتعاون في أوروبا، هي اآللية المعترف بها دولياً لحل النزاع في قره 

باغ«.
»يجب  إنه  ميشيل،  شارل  األوروبي  االتحاد  مجلس  رئيس  قال  فيما 
وجه  على  العدائية  األعمال  توقف  أن  باغ،  قره  في  األطراف  كافة  على 

السرعة، وأن تعود إلى المفاوضات«.
وأضاف ميشيل، في تغريدة أمس، على صفحته في »تويتر«: »يجب 
التصعيد.  من  المزيد  لمنع  عاجل،  بشكل  العسكرية  األعمال  كل  وقف 
ألنها  مسبقة،  ش��روط  دون  من  للمفاوضات،  الفورية  العودة  وتجب 

السبيل الوحيد للمضي قدماً«.
»أرمينيا  أن  أردوغ��ان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  زعم  جهته،   من 
أظهرت من جديد أنها تمثل أكبر تهديد للسالم واالستقرار في المنطقة«، 

معلناً أنه أكد، خالل اتصال، دعمه لنظيره األذربيجاني، إلهام علييف.
وأشار أردوغان إلى أن »المجتمع الدولي، الذي فشل من جديد في الرّد 
بدرجة ضرورية وكافية على االستفزاز من قبل أرمينيا، يبدي من جديد 

معاييره المزدوجة«.
مصيره  تقرير  »انتزاع  إلى  األرمني  الشعب  التركي  الرئيس  ودع��ا 
كدمى«،  وتستخدمه  كارثة  إلى  »تجّره  أنها  اعتبر  التي  قيادته«  أيد  من 
ضد  كفاحها  في  أذربيجان  تأييد  على  برّمته  العالم  نحّث  »كما  مضيفاً: 

االحتالل والظلم«.
وشّدد على أنه أكد لعلييف في اتصال هاتفي أجري بينهما أمس، أن 
إطار  في  األذربيجانّيين«  »اإلخوة  مع  تضامنها  تعزيز  ستواصل  تركيا 

مفهوم »شعب واحد في دولتين«.
يذكر أنه وفي شهر تموز، قال المتحّدث باسم األمم المّتحدة إن »األمين 
بين  للتصعيد  وفوري  كامل  وقف  إلى  دعا  غوتيريس،  أنطونيو  العام 
آذربيجان وأرمينيا والعودة إلى طاولة المفاوضات«، وذلك في اتصالين 
ال��وزراء  ورئيس  علييف،  إلهام  اآلذربيجاني  الرئيس  مع  منفصلين 

األرميني نيكول باشينيان.

بينغ  جين  ش��ي  الصيني  الرئيس  دع��ا 
تتسم  شينجيانغ  بناء  نحو  »السعي  إلى 
في  الصينية  الخصائص  ذات  باالشتراكية 

العصر الجديد«.
العام  األم��ي��ن  أي��ض��اً  وه��و  بينغ،  وأدل���ى 
الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة 
بهذه  المركزية،  العسكرية  اللجنة  ورئيس 
الثالثة  المركزية  الندوة  في  التصريحات 
التي  بشينجيانغ،  المتعلق  العمل  بشأن 
الجمعة والسبت في  عقدت على مدار يومي 

بكين.
إلى  الحاجة  على  الضوء  بينغ  وسلّط 
الحزب  لسياسات  واألمين  الكامل  التطبيق 
للعصر  شينجيانغ  إدارة  يخص  م��ا  ف��ي 

الجديد.
القائمة  الحوكمة  ب�«تطبيق  بينغ  وطالب 
األجل  طويلة  الجهود  وببذل  القانون  على 
تصبح  أن  أج��ل  م��ن  شينجيانغ  لتنمية 
ومتقدمة  ومزدهرة  ومتناغمة  متحدة  منطقة 
ثقافياً، مع وجود أنظمة إيكولوجية سليمة، 
وحيث يعيش الناس ويعملون في حالة من 

الرضا«.
جميع  م��ن  المضنية  ال��ج��ه��ود  وبفضل 
األطراف منذ الندوة الثانية في 2014، تحقق 
تقدم رئيسي في العمل المتعلق بشينجيانغ، 
من  بسلسلة  مستشهداً  ب��ي��ن��غ،  بحسب 
تحسناً  شهدت  التي  الرئيسّية  المؤشرات 
ملحوظاً من 2014 إلى 2019، مثل قوة دفع 
للناتج  سنوي  بمتوسط  سليمة  اقتصادية 
7.2 بالمئة،  المحلي اإلجمالي بلغت نسبته 
بشكل  الشعب  معيشة  مستويات  وتحسن 
 9.1 نسبته  سنوي  نمو  بمتوسط  ملحوظ 
للفرد،  المتاح  الدخل  يخّص  ما  في  بالمئة 
أصل  من  مليون   2.92 من  أكثر  وانتشال 

3.09 مليون شخص من الفقر.
السليم  الوضع  هذا  »مثل  إن  بينغ  وقال 
في  ويعملون  الشعب  أبناء  يعيش  حيث 
حالة من الرضا، أرسى أساساً صلباً للسالم 
المدى  على  شينجيانغ  ف��ي  واالس��ت��ق��رار 

الطويل«.
إن »الحقائق أوضحت بشكل  وتابع قائالً 
الشؤون  يخص  ما  في  الصين  عمل  أن  كامل 
»هذه  أن  إلى  مشيراً  نجاحاً«،  حقق  القومية 
للجنة  القوية  للقيادة  نتيجة  هي  اإلنجازات 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بجانب 
وجميع  ككل  الحزب  من  المتضافرة  الجهود 
 25 من  أكثر  شامالً  الصيني،  الشعب  أبناء 
مليوناً من أبناء مختلف المجموعات القومية 

في شينجيانغ«.
وتثبت الحقائق أن سياسات الحزب بشأن 
طّورتها  التي  الجديد  العصر  في  شينجيانغ 
اللجنة المركزية للحزب منذ المؤتمر الوطني 
ال�18 للحزب صحيحة تماماً، ويجب االلتزام 

بها على أساس طويل األجل.
تطبيق  ب�«جعل  بأكمله  الحزب  وطالب 
الجديد  العصر  في  شينجيانغ  سياسات 
على  دائم  بشكل  والحفاظ  سياسية،  مهمة 
المتعلق  للعمل  الصحيح  السياسّي  التوجه 

بشينجيانغ«.
شعار  رفع  »يجب  أنه  إلى  بينغ  وأش��ار 
سيادة القانون االشتراكي عالياً للحفاظ على 
االستقرار االجتماعي الدائم في شينجيانغ«، 
الكامل  ال��دف��ع  مطلب  تغطية  يضمن  م��ا 
الصين  في  القانون  على  القائمة  للحوكمة 

لمجاالت العمل المتعلق بشينجيانغ كافة.
على  للتركيز  الجهود  »ب��ذل  على  وش��دد 
أجل  من  الصينية  األم��ة  هوية  حس  زي��ادة 

االستمرار في تعزيز الوحدة القومية«.
الهوية  التعليم بشأن حس  ويتعّين دمج 
واألجيال  المسؤولين  تعليم  في  الصينية 
التعليم  وك��ذل��ك  شينجيانغ  ف��ي  األص��غ��ر 
المسؤولين  يساعد  م��ا  فيها،  االجتماعي 
المجموعات  جميع  من  العامة  والجماهير 
للبالد  الدقيق  الفهم  تطوير  ف��ي  القومية 
والتاريخ والقومية والثقافة والدين، إلتاحة 
للتجذر  الصينية  الهوية  حس  أمام  المجال 

في الشعب، وفقاً لما قال.
هام  أس��اس  »التنمية  أن  إل��ى  ومشيراً 
للسالم واالستقرار الدائمين في شينجيانغ«، 
أكد بيغ على »تعزيز االستفادة من المميزات 
شينجيانغ  لتطوير  للمنطقة  الجغرافية 
لتكون منطقة رئيسية في الحزام االقتصادي 
لطريق الحرير ومحوراً لالنفتاح في المناطق 

الداخلية والحدودية«.
أساس  لدعم  الجهود  »بذل  على  حّث  كما 
وزي��ادة  شينجيانغ  في  الصناعي  القطاع 
والتحديث  الصناعي  التحول  ودفع  كفاءته، 
شامل  بشكل  الحضرنة  وتدعيم  الصناعي، 

في حماية البيئة«.
التنسيق بين  إلى  ومشدداً على »الحاجة 
ف��ي��روس كورونا  إج���راءات اح��ت��واء م��رض 

االقتصادية  والتنمية  )كوفيد19-(  الجديد 
»ضمان  إل��ى  بينغ  دع��ا  واالج��ت��م��اع��ي��ة«، 
التوظيف،  الست:  الجبهات  على  االستقرار 
الخارجية،  وال��ت��ج��ارة  ال��م��ال��ي،  وال��ق��ط��اع 
المحلي،  واالستثمار  األجنبي،  واالستثمار 
الحفاظ  أن  اعتبر  حين  في  والتوقعات«. 
»األمن  الستة:  المجاالت  في  يتم  األمن  على 
األساسية،  المعيشية  والحاجات  الوظيفي، 
الغذائي  واألم��ن  السوق،  كيانات  وعمليات 
الصناعة  سالسل  واستقرار  الطاقة،  وأم��ن 
على  للحكومات  الطبيعي  واألداء  واإلم��داد، 

المستوى األولي«.
متواصلة  جهود  »ب��ذل  إل��ى  أيضاً  ودع��ا 
في  التوظيف  ودع���م  الفقر  على  للقضاء 

شينجيانغ«.
األصلي  »التطلّع  أن  إل��ى  بينغ  وأش���ار 
تحقيق  نحو  السعي  هما  ومهمته  للحزب 
جميع  بينه  من  الصيني،  الشعب  سعادة 
المجموعات القومية في شينجيانغ، وتجديد 
شباب األمة الصينية، من بينها المجموعات 

القومية المتنّوعة في شينجيانغ«.
متواصلة  ج��ه��ود  »ب���ذل  على  ح��ّث  كما 
الطراز  من  المسؤولين  من  مجموعة  لتدعيم 
في  القومية  األقلّية  مجموعات  من  الرفيع، 
والمّتسمين  للحزب  الموالين  شينجيانغ، 
بالنزاهة والقدرة«، قائالً إن »المسؤولين في 
القدرة  ولديهم  بالثقة  جديرون  شينجيانغ 

على القيام بعملهم«.
للعمل  الكبيرة  األهمية  على  وم��ش��دداً 
كله  للحزب  بالنسبة  بشينجيانغ  المتعلق 
آلية  ب�«تحسين  بينغ  طالب  كلها،  والدولة 
المركزية  اللجنة  فيها  تمارس  التي  العمل 
فيها  وت��وف��ر  ال��م��وّح��دة،  ال��ق��ي��ادة  للحزب 
وتقدم  والدعم،  التوجيه  المركزية  اإلدارات 
المقاطعات  مستوى  على  المناطق  فيها 
شينجيانغ  فيها  وتلعب  والتعاون،  الدعم 

دورها الرئيسي«.

تركيا تنقل »مرتزقة« من �سورية 
�إلى �أذربيجان و�سط ت�سعيد مع �أرمينيا 

أذربيجان«، على خلفية  أراضي  إلى  المسلحة السورية )المرتزقة(  الفصائل  أفاد ناشطون سوريون، أمس، ب�»نقل تركيا أول دفعة لعناصر 
التصعيد العسكري الحاد بين القوات األذربيجانية واألرمنية.

وقال »المرصد السوري لحقوق اإلنسان« إن »دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية ألنقرة وصلت إلى أذربيجان، حيث قامت الحكومة 
التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك«.

وأوضح المرصد أن »هذه الدفعة قد وصلت األراضي التركية قبل أيام قادمة من منطقة عفرين شمال غربي حلب«، وأضاف أن »دفعة أخرى 
تتحضر للخروج إلى أذربيجان، في إطار اإلصرار التركي على تحويل المقاتلين السوريين الموالين لها إلى مرتزقة«.

في غضون ذلك، تداول ناشطون أرمن مقطع فيديو يوثق حركة مكثفة لمسلحين يطلقون هتافات باللغة العربية على متن عربات قيل إنها تتجه 
إلى جبهات القتال في صفوف أذربيجان ضد القوات األرمنية.

ويظهر الفيديو قافلة ضمت أكثر من 20 سيارة رباعية الدفع تحمل رجاالً مسلحين وهم يرددون هتافات التكبير و«قائدنا محمد« باللغة العربية، 
بينما قالت سيدة تقف وراء المشهد باللغة األذربيجانية مرات عدة »الله يقويكم«.
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 tO� sLJ� Íc�« …UO��« »œ√ u� tK� VFAK� ÷uNM�«
 v�≈ UM� dO�� …b�b� ∆Ë— tM� l�M�Ë b�b���« q�«u�
 ÆUNO�«  `LD�  w��«  WO�U��«Ë  WKOL��«  …UO��«  oOI��
 lOL� ÁœUF� V�U� b�b��« »œ_« «c� ÃU��≈ ·bN�Ë

∫ÎözU� W�—u� ¡«dF�
 w�  j����  w??�??�«  W???�_«  Ác??N??�  l??�d??�  «u??Ó�U??F??�ò
 UM�œ«—≈  q??�√Ë  UM�IOI�  —u??�  tO�  ÎôUFA�   ULKE�«
 s�  Î «—u??B??�  UM��_  bOA�  «u�UF�  ÆUM�UO�  W��Ë
 UM��√  a�—U�  œ«uL�  q�_«Ë  ‰UL��«Ë  WLJ��«Ë  V��«
 UNLO�UF�Ë  U�dO�U�√   UH�K�Ë  UN��«u�Ë  W�—u��«
 «u�UF�  ÆÈd�J�«  WO�U��ù«  …UO��«  U�UC�  W�ËUM�L�«
 vK�  ¨—bI�  sH�«Ë  ÊuJ�«Ë  …UO��«  v�≈  …dEM�  c�Q�
 s�  WLOEF�«  WKOL��«  UM�IOI�  YF��  Ê√  ¨UNzu{
 Î«œuN�Ë  Î «œËb�  V��«  Èd�  ô  w��«  UM�IOI�  ≠  U�b�d�
 ÎU�«u�√ »U�A�« Èd� ôË ¨ ÒhI�«Ë œU�I�« UN�Ëœ Î «œËb�Ë
 W��ô Î«—uG�Ë qIL�« w� ÎU�b��� Î«—d�Ë Á«u�Q� WIBK�
 ÎU�uH�  V��«  Èd�  q�  ¨q�I�«   öF�  UNO�  ÂdDC�
 w�  ”uHM�«  qL��  WLOE�  UOK�  V�UD�  w�  WKOL�
 ”uHM�«  œU��«  UNK�c�  w��«  WKzUN�«   UIAL�«  UNKO��
 ÎUL�  »Òd�  Íc�«  V��«  ≠VKDL�«Ë  —uFA�«  …b�Ë  w�
 ‰uI�  …b???�«Ë  q??�Ë  ¨fH�  w??�  ÎU�H�  VJ�  r??�  v??�≈
 q�√  s�  œUNA��ô«Ë  dBM�«  w�  pF�  w�≈  ¨Èd�ú�
 WO�C�  ôË  Î «d�√  ÊULEF���  ôË  ¨Áô≈  U�U�H�  t�Q�  U�

Æåt� ÿUH��ô«Ë t�uK� ULN� ÊuJ�
∫ÁœUF� nOC�Ë

 w�  WOIOI�  ‰u�√  t�  ÎU�O��  ÎU�œ√  rOI�  «u�UF�ò
 UM��—U�Ë  UM�H�√  rNH�  «u�UF�  ÆUM��—U�  w�Ë  UM�uH� 
 ÆsH�«Ë ÊuJ�«Ë …UO��« v�« WOK�_« UM�dE� ¡u{  vK�
 r�UF�«  d�bI��  Î «d�b�  ÎUO�  ÎU�œ√  b�u�  WI�dD�«  ÁcN�

ÆåœuK��U�Ë
 dO�U�_« v�≈ ¡«dFA�«Ë ¡U�œ_« —UE�√ t Ò�Ë ÁœUF�
 q�Q��«Ë  UN�F��  r��«Ë  WO�«d�«  WOK�_«  W�—u��«
 fJF�  UN�_  Î̈ôË√  ∫WO�U��«  »U��ú�  UNMO�UC�  w�
 U�UC� w� Í—u��« dOJH��«Ë ¨Í—u��« — ÒuB��« WLE�
 W�U� oK� œ«—√ t�_ Î̈UO�U� ÆUN�UJ�√Ë UN�U��√Ë …UO��«
 r�bI�«  Í—u��«  À«d��«  sO�  wH�KH�«  —«dL��ô«  s�
 ‰öI��ôU�  qzUI�«  u�Ë  Æb�b��«  Í—u��«  Ÿ«b??�ù«Ë
 qNMM�  wMG�«  UM�«d�  v�≈  …œuF�«  …—Ëd??{Ë  w�Ëd�«
 oI�M�Ë WMOL��«  WO�Ëd�«  Á“uM�Ë WO�UI��«  Ád�P� s�
 ‚U�A�  Íc??�«  wMH�«Ë  w???�œ_«Ë  w�HM�«  b�b���«ò
 b�b��  ôË  WCN�  ô  t�_  ¨åUM�—«u�  qJ�  tO�≈  ŝ��Ë
 WO�M�_«  »«œü«  s�  ”U���ô«Ë  ÍdJH�«  j����U�
 v�≈  …œuF�U�  q�  ¨UM��—U�Ë  UM�IOI�  s�  Œö��ôU�Ë
 n ÒAJ�� U� v�≈Ë UMO{U�Ë U�—Ëc� v�≈ ¨WOK�_« UM�«–
 w�—Ë ⁄u�� s�Ë Ïq� Ô�Ë Èƒ—Ë dJ� s� w{UL�« «c� tM�
 Î̈U��U�Ë Æ¡UI�—ô«Ë …UO��« q�«u� „Òd�� w�Ë— e�U�Ë
 WIOL� WOH�K� w�UF� vK�  u��« dO�U�_« Ác� Ê_
 XMLC�  UL�U�UC�Ë  w�U��ù«  œu�u�U�  WD��d�
 ÁœUF�  œ«—√  WO�U��≈Ë  WO�Ë—  ÎULO�Ë  WOM�  ÎULJ�
 ÷uNM�«  oOI��  q??�√  s�  ”uHM�«  w�  UN�O�d�

∫‰U� u�Ë Æw�uI�«
 sO�«u�« ¡U�œ_« vK� V�� W�—u��« WN�ü« ÂUI� v�≈
 ¨rN�U�UO�  s??�  «Ëœu??F??O??�  «u�O��Ë  «u���  Ê√
 WO�HM�«  UM�IOI�  nA�J�  UMKF��  ÎU�œ√  UMO�≈  sOK�U�
 s� U�dOJH� UN�ËUM� w��« Èd�J�« …UO��« U�UC� sL{
 —uFA�«Ë dJH�« w� W�eM� UN� w��« ¨U�dO�U�√ w� q��
 s�  ·dF�Ë  ·d??�  U�  q�  vK�  uL��  ¨sOO�U��ù«

Æ—uFA�«Ë dJH�« U�UC�

»ËU���«
∫ÁœUF� …u�œ l� 

 UNz«dF�Ë W�—u� ¡U�œ√ s� dO�� œb� »ËU�� bI�Ë
 Èd�J�«  U�UCI�«  «uLN�  Ê√  bF�  ÁœUF�  …u??�œ  l�
  ôU��  nK���  w�  …b�b��«  t�dE�  U�dO��  w��«
 ÆUOKF�« q�L�«Ë V�UML�«Ë ‚ö�_« w� W�U�Ë …UO��«
 ÍdFA�«Ë w�œ_« rN�U��≈  ¡U�Ë t��d� v�≈ «uLC�U�
 ¨sH�«Ë  ÊuJ�«Ë  …UO��«  v�≈  …b�b��«  …dEM�«  fJF�
 …b�b�  …UO�  Èd��  UNM�  Z��  w��«  …dEM�«  Ác??�
 ¡«dFA�«Ë  ¡U??�œ_«  lOL��  ÂUN�≈  —bB�  X���√Ë
 «uLN�Ë  UN�  «uKB�«  s�c�«  sO�UMH�«Ë  sO Ò�UI�«Ë
 bI�Ë  Æ…UO��«  ÊËR�  nK���  w�  Èd�J�«  U�U�UC� 
 dF�ò  W�d�  w�  …b�b��«  …dEM�«  Ác�  dO�Q�  dN� 
 ”Q�  ô  Î «œb�  XL{  w��«  W�«b��«  W�d�  ¨åW�“uL��« 
 ‰uI�  ‰U�L�«  «c�  w�Ë  ÆsO�—u��«  ¡«dFA�«  s�  t�

∫WLEF�« d�c�  —u��b�«
 rO�«d�« «d�� ö� U� sO�“uL��« ¡«dFA�« VK�√ Ê≈å 
 W�d��«  v�≈  ÊuL�M�  «u�U�  »UO��«  d�U�  —b�Ë  «d�� 
 s�  qJA�  UN�  ÊuKB��  Ë«  WO�UL��ô«  WO�uI�« 
 n�u�Ë  fO�Ëœ√Ë  ÍËU�  qOK�  —u��b�U�  Æ‰UJ�_«
 «u�uJ�  r�  W�“uL��«  W�d��«  œ«Ë—  s�  r??�Ë  ‰U��«
  UO�ËR��  tO�  «u�—U�  q�  jI�  »e��«  w�  ¡UC�√
 W�dF� vK� «u�U� Èd�√ WLKJ�Ë  ÆWLN� W�dJ�Ë WO�UI�
 W�Q��  w�  d ÒEM�Ë  ÁœUF�  ÊuD�«  V�J�  UL�  WLOL�
 qJA� dJH�«Ë »œ_«Ë ’U� qJA�  dFA�« w� b�b���«

ÆåÆÆÂU�
  ôUI�Ë  ÎU�U��√  dA�  Íc??�«  ¨f??O??�Ëœ«  d�UA�«
 w�  å¡UM��«åË  åb�b��«  qO��«ò  w�  r�ö�Ë  bzUB�Ë
 s�  œuI�  WF�—_«  »—UI�  U�  —Ëd�  bF�  b�R�  ¨oA�œ
 w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  t�d�  vK�  s�e�«
 b�R�  UL�  ¨ÁœUF�  ÊuD�_  t�œ√Ë  ÁdFA�  s�b�  t�Q�
 ÊU�  åÍ—u��«  »œ_«  w�  ÍdJH�«  Ÿ«dB�«ò  »U��  Ê√
 Ê≈  ‰uI�Ë  ÆÍdFA�«  t�U��≈Ë  ÁdOJH�  vK�  d�RL�«
 w�Ë Í—UJ�√ w� ‰Ë_« d�_« V�U� ÊU�å   »U�J�«  «c�
 Î «dO�Q� d Ò�√ ¨p�– v�« W�U{ùU� t�_Ë ÆÍdFA�«  wN�u�
 qI� bOF� s� Î«¡b� ¨¡«dFA�« s� q�U� qO�  w� Î «dO��
 ¡UN��«Ë ¨ÊULOK� œ«R�Ë ‰U��« n�u�Ë wJ��  Õö�Ë
 —UJ�_« s� dO�J� ÎULNK� p�– v�≈ ÊU�Ë ÆÆÆÍËU�  qOK��
 ‰u� —«œ Íc�«  ‘UIM�«  w� W�bIM�«Ë W�dFA�« ¡«—ü«Ë 

ÆåUN�—U�√ w��«  öJAL�«Ë ådF�ò WK�� 
 d�RL�«  vK�  f??O??�Ëœ√  b??�R??�  ¨d???�¬  ÊU??J??�  w??�Ë
 ÁdO�  bzUB�  w�Ë  W�“uL��«  t�bOB�  w�  ÍuCNM�«

 ∫‰uIO� ¨dF� WK��  ¡«dF� s�
 Í√  ÍËU??�  qOK�  …bOB�Ë  w�bOB�  sO�  fO�ò
 …b�«Ë  —œUB� s� ÊUF�M� sO�bOBI�« Ê« p�– Æ¡UI��«
 s�  UNII�Ë ¨ÁœUF� ÊuD�√ ÎU�bzUI� U�œö� w� UNIK�√
 qOK�  q��  »dG�«  w�  ¡«dF�  dFA�«  Â«b���«  WO�U�
 ÁœUF�  ÊuD�√  …u�œ  W�uN��  X�OK�  ÆwK��Ë  ÍËU� 
 w� UN�«b���«Ë U�dO�U�√ v�« …œuFK� Áœö� ¡«dF� 
 »œ_«  w�  ÍdJH�«  Ÿ«dB�«ò  t�U��  w�  p�–Ë  ¨rN�U�� 

ÆåÍ—u��« 
 s�bO�u�« «u�uJ� r� W�“uL��« W�d��« ¡«dF� sJ�Ë
 b�b�  »œ√  oK��  ÁœUF�  …u�œ  l�  «u�ËU��  s�c�« 
 ÊU�  q�  W�—u��«  WO�HM�«  w�«d�Ë  `�UD�  s�  d�F�

 s�c�«  ¡U�œ_«Ë  ¡«dFA�«  s�  dO��  œb�  r�bF�Ë  rNK��
 ÎU�œ√  «uD�Q�  WO�UL��ô«  WO�uI�«  W�d��U�  «uKB�«
 dOA� »ËU���« «c� s�Ë ÆÆÆqFH�«Ë W�—ULL�U�  Î «b�b�

∫WLEF�« d�c�  —u��b�«
 d�O�  ÊU??�—Ë«  ‰U��√  s�d�¬  ¡«dF�  „UM�  Ê√ò
 p�  dO�  ‰U??L??�Ë  —u??C??�  e??�U??�Ë  ◊u??�U??L??�«  bL��Ë
 ŸdB�  w�  w�d�I�«  tK�«b��  rNK��Ë  dD�  ÊU��Ë 
 œuL�  n�u�  bL��Ë  WOJO�öJ�«  ÁbzUB�Ë  WML��« 
 vK�Ë  ¨W�dF�   «Ëd�  rN�  W�d��«  s�  t�UÒOL�K�  w�
 r�UML�« Ác� v�≈ rN��UMF� «u�H�K� Ê√ »U�A�«  œUIM�«
 sJL�Ë  Æ¡uC�«  jOK��Ë  W�«—b�«  dE�M�  w��«  qHG�«
 UN��—U�Ë  UN�O�UM�œË  WCNM�«  W�d�  Ê≈  ‰u??I??�«
 ¡ôR�  dF�  w�  „d�  f�RL�«  dJ�  ‰u�  —u�L�L�«

Æå…eOL� W�dF�Ë W�dJ�  ULB� ÎUFOL�
 ÕË—  ¡«dFA�«Ë  ¡U??�œ_«  ¡ôRN�  ÁœUF�  aH�  bI�
 ≠  W�dJ�  U�ƒd�  r??�œ ÒË“Ë  …UO��«Ë  Ÿ«b??�ù«Ë  b�b���«
 ¨sH�«Ë  ÊuJ�«Ë   uL�«Ë  …UO��«  v�≈  …b�b�  W�—uF�
 »œ_« Ê≈ –≈ »œ_« w� b�b���« ‰uB�� W�—Ëd{ U�ƒ—
 w� b�b���U� t�H� ¡UIK� s� Î «b�b�� Àb�� Ê« sJL� ô
 dJH�« w� dOOG��« Ë√ b�b���« ‰uB� W�O�� u� »œ_«
 Æ…UO��«  v�≈  …dEM�«  w�Ë  …UO��«  w�  ¨—uFA�«  w�Ë

∫ÁœUF� tKF� U� q{U� w�√ WFO�— Æœ dB���Ë
 ¨W�dFL�«  U�«Ë v�≈ sOO Ò�_U� vI�—« Îö�— ÁuL��√—
 ¨ÁU��«  q�  w�  UNL�«u�  XÒ��  v��  V�«uL�«  v�—Ë
 ÁuL��√—Ë Æ…dO�� ‰UO�√ w� Î «e�Ë Î̈UO�ËË Î̈U�e� oK�Ë
 lÒKD�Ë  ¨dO�U�_«  —U??�Ë  ¨À«d��«  ¡UL�  »œ_«  wMGÔ�
 ÊU��≈  ÁœuI�  ¨b�b�  lL���  w�  ¨…b�b��«  …UO��«
 Î «—UÒO�  YF��  ÁuL��√—Ë  Æ…b�b�  WO�Ë—  v??�≈  b�b�
 s�  ÎU�öD�«  ¨WO�U��ù«Ë  ¨W�ËdF�«  vK�  ÎU Ò��HM�  ÎUÒO�u�
 UNÒ�Ë√  ¨…bOI�  w�  Î «“UJ�—«Ë  ¨W�u�  vK�  ¡UM�Ë  ¨W�U�√
 ¡«dFA�« u�b� ÁuL��√—Ë Æ¡UM�Ë dJ� U�d�¬Ë ¨W�UO�
 bF��«Ë  —UJ��ô«  v�≈  sO�U Ò���«Ë  ¨¡U??�œ_«Ë  sO�UÒMH�«Ë
 v�≈Ë ”U���ô« s� bF��«Ë ¨Ÿ«b�ù« v�≈Ë ¨—«d��ô« s�
 s� bF��«Ë ¨œu�u�«Ë …UO��«  s� ÍÒb� n�u� s�uJ�

ÆWIOI��U� —U�N��ô«Ë ¨WO�U�_«Ë ¨WO�D��«
 UM� X�U�ò ∫w�d�� tK�«b�� V�œ_« w�U�L�« ‰uI�Ë
 ¨b�«u� vK� …e Ò�d� dO� —UJ�√ ÁœUF� dJ� W�—b� q��
 p�c�Ë  ¨dO�UF�Ë  fO�UI�  UM�b�  sJ�  r�  ¨sOOz«u�  UÒM�
 d�c� —u��b�« U�√ Æå»œ_« v�≈ …b�b� …dE� UM� sJ� r�

∫‰uIO�  WLEF�«
 UL� ¨WO��« W�—ULL�U� “ËU���« UMLKF� ¨ÁœUF� l�
 …—U��  ÁU�b��Ë  ¨dFA�«Ë  dJH�«  w�  p�c�  …UO��«  w�
  UL��  s�  W�u���  Ë√  VKI�«  s�  W�uLA�  …b�b�

ÆåW�d��«Ë Ÿ«b�ù« ¡u{ u� T�UH� ¡u{ w� fHM�«
∫nOC�Ë

 ÎUMOF� ÎU�dF� ÎöJ� UMOK� Õd�I� r� …œUF� ÊuD�√
 w�  q�b��  r�  Èd??�√  ÊËœ  WOM�  W�—bL�  UM�eK�  r�
 ¨UM�«—UO��«Ë  UM��d�  s�  b��  r�  ¨UMO�«u�Ë  UM�«“Ë√
 WIKGL�«  ‰UH�_«  q�  `�H�  WO��–  `O�UH�  U�UD�√  tMJ�
 …d�«–  UN�   ú��«  w��«  “UG�_«Ë  r�öD�«  q�  q�e�Ë
 qJA�«  w�  u�  b�b���«  Ê√  «uM�  s�c�«  s�œÒb�L�«
 W�dFA�«  …—U�F�«  oO�H��  W�dFA�«  rN��uO�  «Ëd Ò�b�
 rNO�UO�Ë rN�U�√ «uC�Ë UNKI�Ë …b�b��« ô …œb��L�«
 Ê√  «uM�  ÆÊuKL�«  ÊU�c�«Ë  W��cL�«  V�UMF�«  bOB�
 ⁄dH�  sL�  d�ü«  s�  b�«u�«  rBHM�  dFA�«Ë  …UO��«
 rKJ��Ë  ⁄U�b�«  s�  WL�L��«Ë  ŸU�M�«  s�  ÂUEF�«

Æ…uI�«Ë ÂU���ô«Ë Ê“«u��« s� czbF�
 t�U��  w�  dNEO�  ¨q{U�  w�√  WFO�—  —u��b�«  U�√
 X�—  nO�  ÁdB�  ¡U??�œ√  w�  ÁœUF�  d??�√  s�  rÒOI�«
  d Ò��Ë ¡«dFA�«Ë ¡U�œ_« WO�UL��ô« WO�uI�« W�d��«
 w�√  d�c�Ë  ÆrN�dN�  ‚ö�≈  w�  XLN�√Ë  rN��«u�
 ¡«dFA�«Ë  ¡U�œ_«  s�  …dO�J�«  ¡UL�_«  iF�  q{U�
 Ác�  WKE�  X��   uC�«  w��«  sOHI�L�«Ë  sO�UMH�«Ë
 rNM�Ëò   UOMO�L��«Ë   UOMOF�—_«  w�  W�d��«
 ¨W�ËdB�  Ã—u??�  ¨wN�Ëb�«  U�OK�  ¨wJ��  Õö??�
 ‰UL�  ¨©f??O??�Ëœ√®  bOF�  bL�√  wK�  ¨‰u�e�  r�d�
 ¨w�«d�  ÂUA�  ¨ÍËU�  qOK�  ¨VF�  rO�Ë  ¨p�  dO�
 Íb�—  ¨Ê«œd�  ·« Òu�  ¨wM�u��«  ÊU��  ¨WLEF�«  d�c�
 bL��  ¨w�d��  tK�«b��  ¨◊u�UL�«  bL��  ¨·uKF�
 bL��  ¨„—U��  qO�≈  ¨ÊULOK�  œ«R??�  ¨œuÒL�  n�u�
 ∫‰U� Íc�«  s�b�«  wI� bOF�Ë ÆåÆÆÆqI� bOF� ¨q�U�
 w� …cIM� W�d� w�  bÒM��Ë ¨w�O�U�√  s�  œÒd��ò
 q{U�  w�√  nOC�  ¨¡UL�_«  Ác�  v�≈Ë  ÆåwM�  d��√
 dFA�«  ¨WÒOJ�L�«  ¡«dF� s� W�ËdF� ¡UL�√ W�uL��
 a�—U�  rN�  ÊU�Ë  »e��«  w�  «ËuC�«  s�c�«  ¨ Òw�UF�«
 ÃU Ò��  ¨b�b�  u�√  UÒOK�≈  ∫r??�Ë  ¨rN��d�  w�  VB�
 WMOM� ¨VF� rO�Ë ¨©r�K� u�√® œ«b� V�œ√ ¨—U�NL�«

ÆU�U�Ë— n�u� ¨d�U{
 ¨WO�UM�K�«  WF�U��«  w�  »«œü«  WOK�  d�b�  dOA�Ë
 …Ëb�  w�  U�UI�√  WLK�  w�  ¨”u�U�  tO�Ë  —u��b�«
 n�u�  bL��  q??�«d??�«  oO�d�«  »œ√  ‰u??�  W??O??�«—œ
 ÁœUF�  …u??�œ  t��d�  Íc??�«  d??�_«  iF�  v�≈  ¨œuL�

∫‰uIO�  W�—UC��«
 u� q� °w�UO� rO�“ œd�� sJ� r� ÁœUF� ÊuD�√å 
 w�U��ù«  œu�u�«  ‚dG���  W�—UC�  …u�œ  V�U� 
 UL�  W�UO��«  U�UC�  t�u��  ULO�  Íu��Ë  ¨t�OKJ� 
 Æ»œ_«  …UO��«  U�UC�  s??�Ë  ¨…UO��«  U�UC�  WOI�
 UNO�  tK�  ¨»œ_«  U�UC�  Î«b�√  qLN�  r�  ÁœUF�  ÊuD�√Ë
 W�ƒd�U� j��d�  «dE� UNO� t�Ë ¨¡«—¬Ë  —UJ�√Ë ∆œU��
 v�≈  qO�√  w�S�  «c�Ë  ÆUN�  u�b�  ÊU�  w��«  W�—UC��«

 w�œ_« qFHK� s�dEML�«  r�√ s�  Î «b�«Ë ÁœUF� —U���«
  ôU��  s�  ÎôU��  »œ_«  rN�  t??�_  ÎôË√  ÆU�œö�  w�
 t�u�b� «uM�¬ s� Ê_ Î̈UO�U�Ë  ªw�UO��« qFH�« oOI��
 qFH�« W�—UL� v�≈ ¨«uF�  r� Ë« ¨«u�—U� W�—UC��«
 s�Ë  ÆÁœUF�  UN�b�  w��«  W�ƒd�«  ‰ö�  s�  w??�œ_«

ÆåœuL� n�u� bL�� ÊU� ¡ôR�
 dJHK�  oOLF�«  —Ëb???�«  vK���  ¨Âu??�  bF�  ÎU??�u??�Ë
 ¡«dFA�«   U�«d��«  √dIM�  t�uI�Ë  w�UL��ô«  w�uI�«
 sOHI�L�«Ë  sOOIO�uL�«Ë  s??O??O??z«Ëd??�«Ë  ¡U????�œ_«Ë
 w�  ÁœUF�  t�d�  Íc�«  d�_U�Ë  dJH�«  «cN�  r�d�Q��
 rNLC� W�zô lC� Ê√ UM��  u�Ë Ær�dOJH�Ë r�—U��
 UM���ô   U�«d��ô«  iF�  dC����  Ê√  Ë√  ÎUFOL�
 “U��S�  wH�J�  p�c�  Æ‚—u�«  s�  …b�b�   U�H�  v�≈

∫ «œUNA�« iF�
∫‰uI� U�U��« oO�u� —UIO�uL�«

 w��«  WO�UL��ô«  WO�uI�«  W�—bL�U�  dF�√  U??�√å 
 a�—U��«  d��Ë  Îö??�√  œu�uL�«  wF�«Ë  vK�  wM��Ë

Æåj��« «c� vK� WÒ�BM� w�UL�√  qJ� p�c�
 vL��« bIK� ¨U�U��« oO�u� —UIO�uL�« v�≈ W�U{ùU�
 sOO�d�L�«Ë  sOOIO�uL�«  s�  W�uL��  »e��«  v�≈
 rNM�  d�c�  ¨sO�ËdFL�«  sO��U��«Ë  sOO�U�B�«Ë
 rOK�  —UIO�uL�«Ë  ¨nO�U�  w�“  Ÿb�L�«  —UIO�uL�«
 ¨”dD�  œU??�“  ÊUMH�«  ¨Õu??Ò�??�  wK�  bL��  ¨w??�Ëd??�«
 rOK�  ¨U�U��«  sO�√  ¨V�ö�  qOL�  ¨WF��  ‰UAO�
 ¨ U�d�  rOK�  ¨`�U�  WÒOM�  ¨Íd�b�«  ”UO�«  ¨‚«œd�
 b�U�  ¨WI�—  œ«R??�  ¨Õu��  ”UO�«  ¨bOF��«  …b�U�

 ¨m�UB�«  fO�√  ¨q�U�  bL��  ¨wJ�KF��«  bL��  ¨d�“
 ¨`O�L�« b�� Ã—u� ¨W�ö� n�u� ¨tOD� qF�O�U�
 b�√  ¨©œu��  œu��®  qO�UL�≈  ÃU�  —bO�  ¨t�«œ  ÊU�

 Ær�dO�Ë ÆÆw�U�U� ÍdM� ¨dI�_« n�u� ¨dI�_«
 sL�  ¨nO�U�  w??�“  —UIO�uL�«  v??�≈  …œu??F??�U??�Ë
 W�uL��  Ós Ò��Ë  »e��«  v??�≈  vL��«  t??�√  ·ËdFL�«
 »e��U�  W�ö�  UN�  w��«  bO�U�_«Ë   UOM�_«  s�
 UNL ÒE�  w��«  ’uBM�U�  oÒ�bLK�  sJL�Ë  ÆÁœUF�Ë
 d�U�L�«  …œUF�  dJ�  dO�Q�  k�ö�  Ê√  nO�U�  w�“
 b�bF�«   UN Ò�u�Ë  ÊuLC�  w�  …b�b��«  t�dE�Ë
 w�√  bL��  V�UJ�«  tF�  U�«d�√  WK�UI�  w�Ë  ÆUNM�
 w�“  ÊUMH�«  ÀÒb��  ¨—UNM�«  o�K�  w�   dA�Ë  «dL�
 v�≈  XOL��«ò  ∫‰UI�  ¨w�uI�«  tzUL��«  s�  nO�U�
 —UE�√ WK�� …bOIF�« Ác� X�U� ULMO� WÒO�uI�« …bOIF�«
 ÊUL�ù«  X�U�  X�“  U�Ë  ¨n�d�«  ¡UM�√  s�  sOLÒKF�L�«
 ÒdL���  q�  Î̈ «d�U�  Î¡UL��«  fO�  Òw�uI�«  ¡UL��ôU�  ÆUN�
 w�  Îö�U�Ë  Î¡UÒM�  Î «uC�  dOB�  ô  ÊU��ùU�  ÆtÒK�  dLF�«
 ÷—_«  WÒOL�Q�  Òf�√  «–≈  ô≈  tFL���Ë  ÁbK�Ë  t� Ò�√
 ”U��ù«  «c�  ÊËb�Ë  ÆWÒO�Ëd�«Ë  WÒ� ÒœUL�«  UN�LO�Ë

ÆåÎUFzU{Ë ÎUÒOA�U� ÊU��ù« ÒqE�
 v�≈  dOA�  ÿuH��  ÂUB�  w�d�L�«  w??z«Ëd??�«
 Èb�≈  w??�Ë  ¨qI�  bOF��  å”u??�b??�ò  WO�d��  Ê«
 ¨Y�b��«  U??M??�œ√  w??�  W�dFA�«   UO�d�L�«  qL�√
 d�UAK�  ÁœUF�  tO�u�  v??�≈  UN��U�J�  WM�b�  q̂E�
 ÆW��UM�«  WO�uI�«  W�d��«  u�  w�  ÊU�  ÂU�√  —u�cL�«
 …d�U��  d��_«  dO�Q��«  Ê√  ¨ÿuH��  wz«Ëd�«  nOC�Ë 
 å–u�ML�«ò  WO�d��  Áb Ò���  w�d�L�«  ‰U�L�«  w�
 WO�d��  ‰Ë√  w�Ë  1951  ÂUF�«  s�b�«  wI�  bOF��
 ÆÂe�KL�«  Õd�L�«  W��UH�  UNHOMB�  sJL�  WO�dF�U�
 qL�å   Î̈özU�  ÿuH��  ÂUB�  l�U��  ¨ÁœUF�  dO�Q�Ë
 TA�√  Íc�«  åÕd�LK�   ËdO�  ·d���ò  ÃU��≈  iF�
 ·U��  tO�Ë— „«c�¬  UNKO�“Ë dI�_«  ‰UC� ·«d�S�
 ÍdM�  UN���  w��«  åÊu�b��ò  WO�d��  W�U�Ë
 U�bOA�   ULK�  U??�√  XF{ËË  ¨·d��LK�  w�U�U� 
 bO�Ë  tM��  Íc�«Ë  ¨«—UHO�  wA��  …—U��  s�  f��IL�«
 Èd�√   UO�d��  v�≈  …—U�ù«  sJL�  p�c�Ë  ÆWOLK�
 ‰UAO�Ë  X�d��  U{d�  å…—U���«ò  WO�d��  q��
 w��«  …dOBI�«  W�dFA�«   UO�d�L�«  ÎUC�√Ë  ¨WF��
 iF�Ë  å`�d�«  w�  ‚«—Ë«ò  Ê«u�œ  fO�Ëœ«  UNML{

ÆÆÆU�dO�Ë  WF�� d�c� ‰UL�√
 …b�b��«  t�dEM�Ë  ÁœUF��  Ê≈  ‰uI�  ¨W�ö��U�Ë
 v��  w�  WLN�   «dO�Q�  sH�«Ë  ÊuJ�«Ë  …UO��«  v�≈
 W�dJH�«  ‰U??L??�_«  p??�d??�??�  w???�Ë  …U??O??�??�«   ôU??�??�
 WO�uI�«  W�d�K�  ÊU�  bI�  ÆWÒOMH�«Ë  WO�œ_«Ë  WO�UI��«Ë
 w�UO��«  qLF�«  p�d��  w�  wFOK�  —Ëœ  WO�UL��ô«
 w�Ë  s�u�«  W�U�  w�  w�uI�«  ‰UCM�«Ë  w�UI��«Ë
 —u��b�U� l�œ ¨ÁœUF� t�d� Íc�« d�_« Ê≈ Æ U�d�GL�«
 vK� qO���L�« s�  U�ò t�≈ ‰uIK� q{U� w�√ WFO�—
 «c�  —Ëœ  «uK�U���  Ê√  œUÒIM�«  vK�Ë  »œ_«  w�—R�
 tO�u�  w�Ë  ¨U�bM�  ¨…UO��«  dOOG�  w�  dO�J�«  bz«d�«
 ¨W??�_«  q�I���  ¡UM�Ë  ¨À«d??�??�«  …¡U??{≈  u��  »œ_«
 WO�UL��ô«  WO�uI�«  W�—bL�«  qF�Ë  ÆåUN��«d�Ë
 q�«d�«  sO�_U�  l�œ  ¨W�—u��«  …UO��«  w�  U�d�√Ë
 X�«“ U� W�—bL�« Ác�ò Ê« ‰uIK� d�U��« b�� vHDB� 
 w� WO�uONB�«Ë W�—ULF��ô« dz«ËbK� q�UA�«  qGA�«
 qL� w��« dz«Ëb�« Ác� —«œ dI� w� v�� q�  ¨UM�IDM�
 q{UML�« q�UH�« dJH�« «c� UMzUM�√ s� Êu�d�GL�«  UNO�≈

ÆåÍb��L�«Ë 

É¡à°†¡f Iƒb ∞°TÉch áeCG á«°†b ¢ù°SDƒe πH §≤a ÜõM ¢ù°SDƒe ’h §≤a kÉ«°SÉ«°S øµj ºd

áq«fÉ°ùfE’G ÜGOB’Gh ¿ƒæØdG »a á≤«ªY kGQÉKBG âcôJ á°ù°SDƒe á°SQóe kGôµØeh áeCG á°†¡f kÉ«fÉH √OÉ©°S ¿ƒ£fCG

من نتائج آثار املدرسة القومية االجتماعية � حقول 
الفكر والقانون والثقافة والفلسفة وا�داب واملسرح 

واملوسيقى والفنون مئات الكتب واملؤلفات واملطبوعات 
والدراسات ا�كادميية وعدد كب� من النشاطات ا�دبية 

والشعرية وا�عمال الفنية واملسرحية واملشاريع القانونية 
والدستورية والندوات ال�بوية والفكرية حول مواضيع 
¢تلفة تخص �تمعنا السوري وكيفية النهوض به.
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تبليغ قضائي
في  األول��ى  ال��درج��ة  محكمة  رئيس  من 
سلهب  لبيب  القاضي  بعبدا  لبنان  جبل 
شارل  المستدعي  تقدم  الرابعة   الغرفة 
 2020/9438 باإلستدعاء  صابر  خليل 
يطلب فيه شطب إشارة يومي 1661 تاريخ 
عن  ص��ادر  احتياطي  حجز   2002/9/5
 2002/96 رقم   تحت  عاليه  تنفيذ  دائ��رة 
الحاجز نعيم حسين مراد رضوان ضد  من 
صابر  دي��ب  خليل  ورث��ة  عليه  المحجوز 
من   3 القسم  عن  الحاجز  لدين  تحصيالً 

العقار 768/عاليه.
به  التقدم  يستطيع  إعتراض  له  من  كل 
عشرين  مهلة  خالل  المحكمة  هذه  قلم  أمام 

يوماً من تاريخ النشر.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

وكان  بلدهم  على  شنت  الــتــي  الــحــرب  خــال  الــســوريــون  ابتكر 
جيشهم  مــع  تضامنهم  ثناياه  فــي  يحمل  شــعــاراً  أداتــهــا،  اإلرهـــاب 
محيي  »الــلــه  الشعبي  الــنــداء  فكان  والــقــوة،  بالتوفيق  لــه  ودعــائــهــم 
الجيش« على لسان كل سوري ولسان كل سورية كباراً وصغاراً هو 

التعبير عن هذا االحتضان الشعبي للجيش.
الجريمة  منذ  األخــيــرة  األســابــيــع  خــال  اللبنانيين  على  مــر  مــا 
اإلرهابية التي استهدفت بلدة كفتون في منطقة الكورة وأودت بحياة 
يستهدف  الذي  الخطر  حجم  أظهر  شهداء،  ارتقوا  أبنائها  من  ثاثة 

لبنان على يد الجماعات اإلرهابية.
الخطر  هذا  وحــزم  بشجاعة  األمنية  والمؤسسات  الجيش  واجــه 
وأعادت  يــزال،  وال  الشهداء  من  عــدداً  الجيش  فقدم  بلبنان  المحدق 
دماء الشهداء تظهير المساحة الوطنية الجامعة التي يمثلها الجيش 

اللبناني في زمن الفتن واالنقسامات والعصبيات.
اإلنجازات الباهرة التي حققها الجيش والمؤسسات األمنية على 
الوطنية  المساحة  من  آخر  جانبا  أظهرت  للتضحيات  موازية  ضفة 
األمنية كحصن ودرع لحماية  الجيش والقوى  التي يمثلها  الجامعة 

الوطن والشعب من األخطار.
وتحضيرات  خطط  من  تظهره  ما  وحجم  المواجهات  هذه  تكرار 
األمني  الخطر  أن  على  اللبنانيين  عيون  تفتح  الوطني  األمــن  تهدد 
االقتصادية  األزمـــة  ملفي  مــع  بالمقارنة  جانبياً  ملفاً  ليس  الــداهــم 
تقابله  الخطرين  هذين  مواجهة  فــي  التعثر  وأن  كــورونــا  وتفشي 
قدرة على تحقيق اإلنجاز في وجه المخاطر األمنية، والفارق بسيط 

وواضح، وهو وجود الجيش الوطني اللبناني.
الله محيي الجيش نداء ودعاء يستحقه الجيش بجدارة.

كانت  بينما  حكومة،  لتشكيل  الجديدة  المحاولة 
تسميته  لرفض  الحريري  الرئيس  مسارعة  الفتة 
ورفض قيامه بتسمية َمن يتولى المهمة، فيما نقلت 
قناة روسيا اليوم خبراً معاكساً عن اتصال هاتفي 
بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي حول 
لبنان ودعم تشكيل حكومة جديدة يكون الحريري 

نقطة التوافق فيها.
أكد  ميقاتي  نجيب  للحكومة  السابق  الرئيس 
مشاركته في االستشارات النيابية لتسمية رئيس 
حكومة  مقترحاً  للتسمية،  واســتــعــداده  مكلف، 
من  ــــة  دول وزراء  خــمــســة  تــضــّم  تــكــنــوســيــاســيــة 
وأربعة  الحكومة،  رئيس  جانب  الــى  السياسيين 

عشر وزيراً اختصاصياً.
الحكومي  للملف  مــتــابــعــة  ســيــاســيــة  مــصــادر 
رئـــيـــس جديد  تــكــلــيــف  فـــتـــرة  تـــطـــول  أن  تــوقــعــت 
لاستشارات  موعد  تعيين  تم  لو  حتى  للحكومة 
النيابية، بعدما صار التكليف مرتبطاً بالتفاهم على 
تفاصيل التأليف في ضوء النتيجة التي انتهت إليها 
تجربة أديب، وسقوط نظرية حكومة تشكل فريقاً 
حول  واضــحــة  نصوص  ظــل  فــي  لرئيسها،  تابعاً 
بعد  الــوزراء  مجلس  إلى  اإلجرائية  السلطة  تحول 
اتفاق الطائف، بحيث لم يُعد الوزراء فريقاً لرئيس 
في  شــركــاء  بــل  الحكومة،  رئــيــس  أو  الجمهورية 

القرار لهما.
ماكرون: لن نترك لبنان

استمرار  م��اك��رون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أك��د 
في  وأعلنها  سبق  والتي  لبنان  تجاه  الفرنسية  المبادرة 
فيهم  بمن  السياسية  القوى  كل  وحّمل  أيلول،  من  األول 
السابقين  الحكومات  ورؤس��اء  الحريري  سعد  الرئيس 
برأيه  ألنها  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  فشل  مسؤولية 
لبنان  مصالح  على  الشخصية  مصالحها  »فّضلت 
جديد  مؤتمر  ترتيب  على  سيعمل  أنه  وكشف  وشعبه«. 
من  لالستفادة  الدوليين  والشركاء  المتحدة  األم��م  مع 
قطاعات  وف��ي  اللبناني  للشعب  الدولية  المساعدات 

الصحة والغذاء والتعليم والمأوى.
أمس،  مساء  عقده  صحافي  مؤتمر  في  ماكرون  وقال 
للحديث عن الوضع اللبناني: »اعتقدوا أن باستطاعتهم 
فرض شروط حزب الله وشروط حزبهم لتشكيل حكومة 
أول  في  قطعوها  التي  االلتزامات  مع  تماماً  تتعارض 
ايلول ورفضوا أي تسوية. وحزب الله ليس باستطاعته 
ان يكون جيشاً يحارب »إسرائيل« وميليشيا في سورية، 
لبنان، وهو  في  ذاته حزباً محترماً  الوقت  وأن يكون في 

أظهر العكس، وعليه أن يفهم أنه يخسر لبنان بأسره«.
اضاف: »لكل هؤالء أقول إن احداً ال يستطيع أن ينتصر 
جماعّية  خيانة  هناك  كانت  انه  وأك��رر  اآلخرين،  على 
به،  تعّهدوا  الذي  بالعقد  اللبنانيين  المسؤولين  اللتزام 
ويجب أن يتحملوا المسؤولية كاملة وهي ستكون ثقيلة، 

وعليهم أن يجيبوا الشعب اللبناني على ذلك«.
لكن  ممكن  وقت  بأسرع  حكومة  تشكيل  يجب  وق��ال: 
لبنان  ليتمّكن  األكيد  الشرط  وهي  ضرورية  اإلصالحات 

من الحصول على المساعدة الدولية الالزمة.
كما  االول  تشرين  نهاية  وحتى  اآلن  »م��ن  اض��اف: 
والشركاء  المتحدة  األم��م  مع  سنرّتب  سابقاً،  التزمت 
الدوليين مؤتمراً جديداً لالستفادة من المساعدات الدولية 
للشعب اللبناني وفي قطاعات الصحة والغذاء والتعليم 
وغير  اللبناني  الشعب  تجاه  التزام  وهو  أيضاً.  والمأوى 

مشروط«.

الرئيس  أن  »اعتقد  م��اك��رون:  ق��ال  س��ؤال  على  ورداً 
في  طائفياً  معياراً  أضاف  حينما  أخطأ  الحريري  سعد 
توزيع الوزارات. وهذا الشرط الذي وضعه لم يكن جزءاً 
اآللية  ايضاً  وأضعف  الموضوعة  الطريق  خريطة  من 
غلطة،  كانت  اختارها  التي  العمل  وطريقة  الموضوعة، 
التسوية،  الشرط ووافق على  لكنه عاد وتراجع عن هذا 
حيث لم تكن هناك أي شروط طائفية في توزيع الحقائب 
الوزارية. كما ان امل وحزب الله تمسكا بتسمية وزرائهم 
عدم  وال��ى  التسوية  ال��ى  التوصل  ع��دم  ال��ى  أدى  وه��ذا 
احترام المبادرة التي تعّهدوا بها. لكننا سنسعى مجدداً، 

واذا حصل فشل سيكون فشلهم وليس فشلي أنا«.

معادلة منع االنهيار
باالنتخابات  الحكومة  تأليف  م��اك��رون  رب��ط  وإذ 
إضافية  مهلة  تحديد  عبر  مباشر  غير  بشكل  األميركية 
االنتحابات  توقيت  مع  متزامنة  أي  أسابيع  ستة  خالل 
كالم  على  المقاومة  فريق  في  مصادر  علقت  األميركية، 
على  سامي«  »مندوب  وكأنه  أسلوبه  منتقدة  ماكرون 
ويطلق  الوصايا  وي��وّج��ه  المسؤوليات  ي��وزع  لبنان 
عند  متوقفة  الجديد،  االن��ت��داب  يشبه  بما  التهديدات 
بوضعهم  الشيعي  الثنائي  الى  وّجهها  التي  التهديدات 
الملف الحكومي واما تحمل  التنازل في  اما  امام خيارين 
المصادر  تقول  ما  بحسب  لكن  البلد،  تدمير  مسؤولية 
الوسطي  بموقع  يظهر  أن  حاول  ماكرون  فإن  ل�»البناء« 
الجميع  من  مقبوالً  وسيطاً  ليبقى  السياسية  القوى  بين 
بانتقاداته  األميركيين  إرضاء  حاول  نفسه  الوقت  وفي 

لحزب الله ودوره ضد »اسرائيل« وفي سورية.
تجاه  ماكرون  خطاب  في  تغيراً  المصادر  والحظت 
حيث  لبنان  الى  والثانية  األول��ى  زيارته  في  الله  حزب 
حاول استمالة الحزب بكالم ودي، وبين خطاب األمس، 
على  االميركية  الضغوط  إطار  في  التغير  هذا  واضعة 
الحزب  وإف��ش��ال  األخ��ي��ر  ال��س��ع��ودي  وال��م��وق��ف  لبنان 
إقصاء  هدفها  كان  التي  »الخديعة«  لحكومة  وحلفاءه 
الحزب والحلفاء والسيطرة على لبنان وقراره السياسي 

والمالي واالقتصادي. 
عن  يتنازال  لن  وأم��ل  الله  حزب  أن  المصادر  وأك��دت 
وبالشراكة  مقبلة  حكومة  أي  في  التمثيل  في  حقهما 
الميثاقية والدستورية في البلد مهما بلغت الضغوط ولن 

يسمحا بتسليم لبنان للخارج. 
الوحيدة  مبادرته  استمرار  عن  ماكرون  كالم  أن  ورأت 
ستحكم  معادلة  عن  تعبير  هي  قال  كما  دولياً  المقبولة 
لبنان حتى االنتخابات االميركية وربما أكثر - مساعدات 
والفوضى  واالق��ت��ص��ادي  المالي  االنهيار  لمنع  مالية 
األمنية. وتوقعت استمرار الفراغ الحكومي ألشهر طويلة 
التأليف  تسهيل  في  تساهم  متغيرات  او  مؤشرات  ال  إذ 
جديد.  رئيس  تكليف  ت��ّم  ح��ال  في  نفسها  الشروط  بل 
التأليف  بأسلوب  بل  بالشخص  ترتبط  ال  فالمسألة 
للبنان.  الحاكمة  والمعادلة  وتوازناتها  الحكومة  وشكل 
الى  ل�»البناء«  تشير  الجمهورية  رئيس  مصادر  أن  علماً 
على  االتفاق  بال  تكليف  وال  جديدة  استشارات  »ال  أن 
الرئيس  وشخصية  االختيار  آليتي  من  للحل  كاملة  سلة 
وشكل الحكومة واسماء الوزراء والبيان الوزاري وإخراج 
رؤساء الحكومات السابقين من دائرة التأثير وإال فخيار 
التسوية  نضوج  حتى  ستبقى  االعمال  تصريف  حكومة 

الجديدة«. 

تعويم حكومة دياب؟
الكواليس  في  ال��ت��داول  ب��دأ  أدي��ب  صفحة  قلب  وم��ع 
حكومة  لتعويم  اتجاه  منها  عدة  بفرضيات  السياسية 
تصريف األعمال لملء الفراغ في السلطة التنفيذية بحدود 
تداعيات  من  يحدث  قد  ما  لمواجهة  لالنطالق  معقولة 

اقتصادية وأمنية وتحركات شعبية على األرض.

تفعيل  »البناء«  مصادر  بحسب  الخيارات  هذه  ومن 
حكومة دياب لملء الفراغ الحكومي خالل الشهور الثالثة 
المقبلة لكن المشكلة تكمن في أنها لن تستطيع مواجهة 
رئيسها  وتصريح  ال��داخ��ل  من  ضعفها  بسبب  األزم��ة 
االحتمال  أما  الخيار.  لهذا  استعداده  بعدم  دياب  حسان 
البقاء في إطار حكومة تصريف أعمال ضّيق كما  الثاني 
هو الحال اآلن وتوفير مظلة سياسية ضمنياً بين القوى 
األساسية لضبط الوضع األمني واالقتصادي قدر اإلمكان 
لتمرير المرحلة بأقل الخسائر وانتظار اشارات خارجية 
وهذا  األميركية،  االنتخابات  بعد  المقبلين  الشهرين  في 
بنسختها  ماكرون  مبادرة  مضمون  مع  يتالقى  الخيار 

الثانية.
استقالته،  عن  دياب  الرئيس  تراجع  احتمال  وحول 
يمين  عادل  الدكتور  والقانوني  الدستوري  الخبير  يرى 
أنه ليس من نص دستوري يمنع دياب من التراجع عن 
استقالة  قبول  مرسوم  بعد  يصدر  لم  دام  ما  استقالته 
اتفاق  بعد  سوابق  من  ليس  أنه  من  الرغم  على  حكومته 
الطائف في هذا االتجاه، ولكن مثل هذا الخيار رهن رغبة 
السياسي  والدعم  حكومته  تماسك  ومدى  دياب  الرئيس 

لها وخصوصاً دعم األغلبية النيابية.
بحسب  اآلن  حتى  والمستبَعد  األصعب  الخيار  أما 
للمواجهة  نيابية  أكثرية  حكومة  تأليف  فهو  المصادر 
ليس على شكل حكومة دياب التي كانت حكومة أكثرية 
حكومة  ب��ل  التكنوقراط،  وه��ام��ش  صفة  أعطيت  لكن 

مواجهة وصلبة تستطيع الصمود بوجه األزمات. 

الحريري: لسُت مرشحاً
أن  مطلعة،  مصادر  عن  اليوم  روسيا  مراسلة  ونقلت 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بين  جرى  هاتفياً  اتصاالً 
ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص 

إلجماع الجانبين على ضرورة حل األزمة اللبنانية.
وحسب هذه المصادر فقد تّمت إعادة طرح اسم سعد 
بتعديالت  قام  ماكرون  أن  كما  توافق،  كنقطة  الحريري 

على فريقه المكلف بالملف اللبناني.
لكن كان الفتاً أن ماكرون لم يأِت على ذكر االتصال وال 

دعم الحريري لرئاسة الحكومة. 
قبيل  بيان  في  نفى  للحريري  اإلعالمي  المكتب  وكان 
يكون  أن  السعودي  والملك  الفرنسي  الرئيس  اتصال 

»مرشحاً لتأليف الحكومة«.

التيار: االستشارات مؤجلة
إلى  ل�»البناء«  الحر  الوطني  التيار  أوس��اط  ولفتت 
هذه  نتوقع  كنا  بل  لنا  مفاجئاً  يكن  لم  أديب  »اعتذار  أن 
المكلف  الرئيس  اتبعه  الذي  األسلوب  خالل  من  النتيجة 
تاريخ  في  الحكومات  تأليف  عملية  تشهده  لم  ال��ذي 
لبنان، كما من خالل أداء من يقف خلفه من الرئيس سعد 
الحريري ورؤساء الحكومات السابقين«، مشيرة إلى أنه 
ورغم وجود شق داخلي لألزمة السياسية وعرقلة تأليف 
الحكومة لكن العقدة خارجية جرى تغليفها بواجهة عقدة 
وزارة المالية، ولفتت األوساط إلى أن رئيس الجمهورية 
توفر  بعد  إال  الملزمة  النيابية  لالستشارات  يدعو  لن 
نصطدم  ال  كي  توافقي،  ومناخ  معينة  سياسية  شروط 
إلى  ودعت  والفشل.  والتعطيل  العرقلة  جدار  في  مجدداً 
قراءة كالم الرئيس ماكرون بجدية والعمل على استغالل 
الفرنسية  المبادرة  وإنعاش  بلبنان  الفرنسي  االهتمام 
من خالل إجراء حوار جدي وعميق حول األزمة الداخلية 
لتمهيد االتفاق على حكومة جديدة تنقذ لبنان من االنهيار 

المحتوم. 
وعن احتمال عودة الحريري أو تسمية أحد بديٍل ألديب 
لتشكيل الحكومة، لفتت األوساط إلى أن مقاربة استحقاق 
التأليف بهذه الذهنية التي ظهرت لدى الحريري وزمالئه 
في النادي تسقط خيار عودة الحريري أو من ينوب عنه، 

وبالتالي األمور تتجه للبحث عن خيارات أخرى.
واألكثرية  الله  حزب  أّن  إلى  »البناء«  مصادر  وتشير 
على  اإلبقاء  يفضالن  الجمهورية  رئيس  مع  النيابية 
االستقرار  تضمن  تسوية  تحقيق  حتى  دي��اب  حكومة 
السياسي واالقتصادي واألمني في البلد، مستبعدة خيار 
– خارجية تحول دون ذلك،  الحريري لتعقيدات داخلية 
لالحتماالت  اللبنانية  الساحة  تشريع  من  حّذرت  لكنها 

كافة من ضمنها ضرب االستقرار األمني.
األمنية  الشؤون  في  خبير  ح��ّذر  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
على  األمنية  المخاطر  أّن  من  ل�»لبناء«  واالستراتيجية 
بل  واإلره���اب،  »إسرائيل«  على  تقتصر  تعد  لم  لبنان 
الحكومة  تسوية  أفشلت  التي  الخارجية  التدخالت  إّن 
ستنتج أحداثاً أمنية على صعد ثالثة: اغتياالت سياسية 
متنقلة،  تفجيرات  ثانياً  مذهبي،   – طائفي  مناخ  لخلق 
ت��رّدي  نتيجة  شغب  وأعمال  شعبية  تحركات  وثالثاً 
الظروف االقتصادية واالجتماعية، متوقعاً مرحلة صعبة 

في لبنان قبل االستحقاق الرئاسي األميركي. 

مواجهة مع اإلرهاب شماالً
وكان الفتاً تحرك الخاليا اإلرهابية عقب اعتذار أديب 
ما يطرح عالمات استفهام عدة حول الجهة التي حركت 
االستثمار  بهدف  واالستقرار  األمن  لتهديد  الخاليا  هذه 
تدين  حكومة  تهريب  »مؤامرة«  سقوط  بعد  السياسي 

بالوالء لألميركيين على جناح المبادرة الفرنسية. 
عكار  في  خالد  وادي  في  األمنية  العملية  وانتهت 
إلى  إضافة  شخصاً   15 واعتقال  إرهابياً   13 بمقتل 
عملت  فيما  اإلرهابية  المجموعة  من  عنصرين  هروب 
تمهيداً  المنطقة  تمشيط  على  الضاربة  القوة  عناصر 

لتوقيفهما.
ونفذت مخابرات الجيش اللبناني مداهمات في مخيم 
وبعملية  باإلرهاب  بتوّرطهم  المشتبه  من  لعدد  البارد 
اآلن،  حتى  أشخاص   3 توقيف  ت��ّم  حيث  خالد  وادي 
الجنسية  من  المصري،  ول��ؤي  طوي  بهاء  منهم  عرف 

الفلسطينية.
على  األح��د   – السبت  ليل  إرهابي  هجوم  وقع  وك��ان 
أحد مراكز الجيش في محلة عرمان - المنية، ما أدى إلى 
صقر،  وأحمد  النشار  محمد  اثنين  عسكرَيين  استشهاد 

باإلضافة إلى مقتل أحد اإلرهابيين.

بري
وتوالت المواقف السياسية المنددة باالعتداء اإلرهابي 
النواب   نبيه  رئيس  مجلس  موقف  أبرزها  الجيش،  على 
في  والمحروم  األبي  وشماله  » لبنان   ان  أكد  الذي  بري  
العسكرية   ودائ��م��اً  المؤسسة  اإلره���اب،  عاصفة  عين 
والقوى األمنية ضباطاً ورتباء وأفراداً، تضحيات وأداء ال 
يقبل القسمة وبذل حتى الشهادة، افتداء للوطن وصوناً 

لوحدته واستقراره وحماية لسلمه األهلي«.

القومّي
في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أكد  ب��دوره، 
اللبناني  للجيش  الكاملين  وتأييده  دعمه  أمس،  بيان 
وتجنيب  اإلره��اب  اجتثاث  معركة  في  األمنية  والقوى 
وسلمه  استقراره  لتقويض  اإلره��اب��ي  المخطط  لبنان 
ارتكاب  الذي تكشفت حقيقته منذ  المخطط  األهلي، وهو 

جريمة كفتون اإلرهابّية.
حول  االلتفاف  وض��رورة  أهمية  على  الحزب  وش��ّدد 
الجيش والقوى األمنية، ومؤازرتهم في مهامهم الوطنية 
ليكون  استقراره  وتحصين  البلد  أمن  حماية  إلى  الرامية 
مشيراً  الفتنة.  ومشاريع  اإلرهاب  مخططات  على  عصياً 
بهدف  خفيراً«  مواطن  »كّل  يصبح  أن  المطلوب  أن  الى 
كشف وتعرية العناصر اإلرهابية وتلك المرتبطة بالعدو 
اإلره��اب  تتوّسل  وأجنبية  إقليمية  وب��دول  الصهيوني 

والفوضى وسيلة لإلنقاض على لبنان وعناصر قّوته.
الخطوات  في  اإلسراع  مطالبته  القومي  الحزب  وجّدد 
المجلس  ال��ى  كفتون  جريمة  ملف  إلحالة  الضرورية 
العديد  وارتباط  توّرط  تبّين  بعدما  خصوصاً  العدلي، 
في  حصل  ما  وإّن  كفتون،  بجريمة  اإلرهابية  الخاليا  من 
البلد،  واستقرار  الدولة  أمن  يهّدد  إرهابي  عمل  كفتون 

والمطلوب أن تتولى أعلى هيئة قضائية هذه القضية.

باسيل
وحّذر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 
من  المزيد  ُيخِرج  عام  بعفو  األحزاب  بعض  مطالبة  من 
الخارج  مع  »التواطؤ  مضيفاً:  واحدة.  دفعة  اإلرهابيين 
جريمة  مقصود،  غير  كان  اذا  حتى  االره��اب،  بموضوع 

تقضي على لبنان. حذار«. 

قانون العفو
وأعاد االعتداء االرهابي على الجيش والمواجهات مع 
والموقوفين  العام  العفو  بملف  النظر  االرهابية  الخاليا 
في  الملف  هذا  لبحث  ملّحة  دعوات  وسط  رومية  بسجن 
لهذا  المجلس  يعقدها  جلسة  عشية  النيابي  المجلس 
في  الكورونا  وب��اء  انتشار  مع  المقبل  االسبوع  الشأن 

السجون.
وأمس شهدت بعض السجون في صور ورومية وزحلة 
بعض حاالت التمرد ومحاوالت االنتحار شنقاً، حيث أقدم 
سجين في سجن صور ُيدعى ابراهيم ترمس على شنق 
الى  مستشفى   جثته  نقلت  وقد  شرشف  بواسطة  نفسه 
جبل عامل في  صور. كما أفيد عن محاولة سجين آخر في 

رومية شنق نفسه.

ترقب الرتفاع األسعار
بأسعار  ارتفاع  أي  اآلن  حتى  األس��واق  ُتسّجل  ولم 
توقعات  بحسب  لكن  الصرف،  سعر  ارتفاع  رغم  السلع 
التجار، فإّن انعكاس الوضع السياسّي على أسعار السلع 
المحاسبة في  اليوم، ألّن مكاتب  في األسواق سيبدأ منذ 
أن  المتوّقع  من  لذلك  األسبوع،  نهاية  في  تقفل  الشركات 

يلمس المواطنون ارتفاع األسعار مطلع األسبوع.
ارتفاعاً  السوق  يشهد  أن  اقتصاديون  خبراء  ويتوقع 
المقبل.  األسبوع  من مطلع  بدءاً  السلع  بأسعار  تدريجياً 
سليمان  أبو  وليد  واالقتصادي  المالي  الخبير  وبحسب 
فإّننا دخلنا في مرحلة الفوضى والتفلّت في سوق السلع 
سليمان  أبو  ويلفت  الصرف.  سعر  ارتفاع  الى  إضافة 
ارتفاع  لجم  على  قادرة  تعد  لم  الدولة  أّن  الى  ل�»البناء« 
مع  خصوصاً  ال��دوالر،  صرف  سعر  ضبط  وال  األسعار 
توّجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن الكثير من السلع 
المصرف.  في  النقدي  االحتياط  نفاد  بسبب  األساسية 
ويرى أبو سليمان أّن أحد الحلول لوقف نزيف احتياطات 
الدخل  ل��ذوي  وتخصيصه  الدعم،  ترشيد  هو  المركزي 
األساسية،  وللسلع  فقط  الفقيرة  والطبقة  المحدود 
ويوضح أّنه ال يمكن ضبط سعر الصرف إذا لم يتم ضخ 
أسعار  وبالتالي  الداخلي  السوق  في  خارجية  أم��وال 

السلع إلى ارتفاع بال سقف.
بدوره، لفت وزير االقتصاد في حكومة تصريف األعمال 
راوول نعمة ل�»البناء« إلى أننا سننتظر بعض الوقت كي 
انعكاس  وم��دى  ال��دوالر  لصرف  الحقيقي  السعر  يظهر 
المستجدات السياسية، على سعر السوق لنعرف الخطة 
الذي يجب أن نضعها ونتبعها لمواجهة فلتان األسعار. 
أقّرته وزارة  الذي  الغذائية  الدعم للسلة  أّن  ويؤكد نعمة 
مستمر.  األخ���رى  ال����وزارات  م��ع  بالتعاون  االق��ت��ص��اد 
ويوضح أّن التطورات التي قد تحصل على صعيد سعر 
الدوالر رهن تعامل القوى السياسية مع األزمة السياسية 
االنهيارات  مسؤولية  تتحمل  أنها  خصوصاً  القائمة، 

المتتالية.

التعليق ال�سيا�سي

أكد القائد العام للجيش اإليراني اللواء سيد عبد اهلل محّيي الجي�ص 
عدو  ألي  تسمح  لن  »طهران  أّن  موسوي،  الرحيم 

باالعتداء عليها«. 
لمناسبة  اإلي��ران��ي  ال��ش��ورى  مجلس  وأم���ام 
»األمن  إن  موسوي  قال  المقدس«،  الدفاع  »أسبوع 
الذي تتمتع به المياه اإليرانية هو أمن محلي ناتج 
من جهود أبنائها على عكس الكثير من دول المنطقة 

التي تقترض أمنها«.
وأضاف »المياه اإليرانية آمنة وال يمكن للوجود 
بقيادة  والهيمنة  االستكبار  لقوى  االستعراضي 
القوي.  األم��ن  ه��ذا  يقّوض  أن  المتحدة  ال��والي��ات 
على  باالعتماد  بالدنا  عن  ال��دف��اع  في  سنستمر 
جميع  في  المحلية  الدفاع  وق��وة  الشباب  ق��درات 

القطاعات«.
عن  الستار  الثورة  حرس  أزاح  اإلط��ار،  هذا  في 
في  البحري  البالستي  بصير«  الفقار  »ذو  صاروخ 

معرض للقوة الجوفضائية.
ويصل مدى الصاروخ الى 700 كيلومتر ويضم 
والتقنيات  ال��ص��واري��خ  م��ن  مجموعة  المعرض 

العسكرية التي توّصل إليها الحرس.
 »99 الفقار  »ذو  مناورات  أجرت  إي��ران  وكانت 
تجارب  وأج���رت  اإلي��ران��ي،  للجيش  المشتركة 
 - سطح  البحرية  ك��روز  ص��واري��خ  على  ناجحة 
سطح من طراز »نصر« القادر على تدمير الوحدات 

العائمة بوزن ثالثة آالف طن.
أيضاً، تم إطالق صاروخ كروز ساحل - بحر من 
طراز »قادر« ضد أهداف بحرية سطحية على بعد 

أكثر من 200 كم وتدميرها بنجاح.
»سيمرغ«  طائرة  نجحت  متصل،  سياق  وفي 
البعيدة  المياه  ف��ي  أه��داف��ه��ا  بتدمير  المسيرة 
خالل  بدقة  والنقطوّية  الذكّية  القنابل  باستخدام 

المناورات.

الجي�ش االإيرانّي ي�ؤكد عدم ال�سماح الأّي عدّو باالعتداء على بالده

هّدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ«اتخاذ إجراءات ضّد موسكو«، ما 
لم تحقق األخيرة في قضية »تسميم« المدون المعارض أليكسي نافالني.

أن  »نعتقد  باريزيان«:  »لــو  صحيفة  مع  أمــس،  نشرت  مقابلة  في  الــوزيــر،  وأضــاف 
الوضع برّمته بسيط للغاية: الحديث يدور عن محاولة اغتيال رئيس سياسي روسي 
روسيا  في  منتجة  محظورة  كيميائية  أسلحة  باستخدام  روسيا  في  تمت  معارض، 
إلقاء كل الضوء الازم على هذه األحداث  االتحادية. لذلك، نطلب بإصرار من روسيا 

المأساوية. وإال فسيتعين على االتحاد األوروبي اتخاذ إجراء من جانبه«.
وتّم نقل نافالني إلى المستشفى في أومسك في 20 آب الماضي، بعد تدهور صحته 

على متن الطائرة.
في  اضطراب  حــدوث  في  السبب،  أومسك  أطباء  حــّدد  الفحوصات،  لنتائج  ووفقاً 
التمثيل الغذائي، والذي تسبب في حدوث تغيير حاد في نسبة السكر في الدم. ووفقا 
الحق،  وقت  وفي  وبوله«.  نافالني  دم  في  سموم  على  العثور  يتم  »لم  أومسك  ألطباء 

سمحت السلطات الروسية بنقل المعارض بالطائرة إلى ألمانيا.
وأعلنت الحكومة األلمانية، نقاً عن أطباء عسكريين، أن نافالني قد تسمم بمادة من 

مجموعة »نوفيتشوك«.

باري�س تهّدد مو�سكو

 

باتخاذ اإجراءات �سّدها..!

تظاهرات �سّد تن�سيب لوكا�سينكو في مين�سك 

اليونان تدعو لفتح تحقيق تركّي حول ما اعتبرته اإهانة لعلمها 

مينسك،  بــيــاروس  بعاصمة  مسيرة  في  المحتجين  آالف  شــارك 
ألكسندر  الــبــاد  رئيس  لتنصيب  مناهضة  شــعــارات  رافعين  ــس،  أم

لوكاشينكو.
وأفادت وكالة »تاس« بأن قافلة من عشرات اآلالف من األشخاص 
امتدت ألكثر من كيلومتر واحد على طول شارع »ماشيروف«، وتتجه 
الــرغــم مــن األمــطــار والرياح  الــمــركــزي على  نحو شــارع االســتــقــال 

القوية.
لم  فيما  االعتقال،  من  خوفاً  كثيفة  حشود  في  المحتجون  وتجمع 

يظهر أثر لقوات األمن ولم يتم إغاق الطرق.
وأجريت في مينسك األربعاء الماضي مراسم تنصيب لوكاشينكو 

لوالية رئاسية سادسة، فيما تواصل المعارضة مطالبتها برحيله.

تحقيق«،  وفتح  إدانة  ل�«إصدار  تركيا  أمس،  اليونان،  دعت 
كاستيلوريزو  جزيرة  على  لعلمها  »إهانة«  بأنه  وصفته  فيما 

اليونانية.
ذا  اليوناني  »العلم  أن  يونانية  إع��الم  وسائل  وذك��رت 
بدا  الجزيرة  في  صخرّية  تلة  على  واألزرق  األبيض  اللونين 
قريبة  الجزيرة  وتلك  أحمر«،  بطالء  السبت  أمس  أول  ملطخاً 

التركي. الساحل  من  جداً 
ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن ذلك الفعل، وقالت وزارة 
الخارجية اليونانية في بيان »ندين بأشد العبارات اإلهانة التي 

ُوجهت أمس، للعلم اليوناني على كاستيلوريزو«.
فورية  إدانة  التركية  السلطات  من  »نتوقع  البيان  وأضاف 
وتحقيقاً في الواقعة حتى تتسنى محاسبة الفاعلين... مثل تلك 

األفعال غير المقبولة ال تهدف إال إلى نسف آفاق تخفيف التوتر 
بين الدولتين«.

في  التحقيق  ب��دأت  اليونانّية  »الشرطة  إن  مسؤول  وق��ال 
األمر«. وذكرت وسائل اإلعالم اليونانّية أيضاً أن »طائرة مسّيرة 
مزّودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة أول أمس، وهي تبث 

النشيد الوطني التركي«.

المبادرة  استمرار  على  أكد  الذي  ماكرون  بدا  المضمون  في 
فشل  حمل  كمن  بدا  لتنفيذها  آخر  زمنياً  سقفاً  واضعاً  الفرنسية 
مبادرته  في  اإلقليمّية  األزم��ات  جمع  اراد  عندما  بيديه  مبادرته 
اللبنانية، وهو بكالمه مع حزب الله عن سورية واليمن وفلسطين 
أدخل نفسه ومبادرته في أمر ليس منه فائدة وال أمل. وهو في هذا 
الصدد اعاد تأكيد أن حزب الله حزب لبناني سياسي منتخب من 
جزء من الشعب اللبناني، وصنف الحزب بثالثة توصيفات في 
لبنان حزب سياسي، في سورية ميليشيا، في »اسرائيل« جيش. 

هكذا وصف ماكرون حزب الله. وهذا يشير الى ان فرنسا ال تزال 
بعض  يتوقع  كان  ما  عكس  على  سياسياً،  حزباً  الحزب  تعتبر 
اقطاب 14 آذار في لبنان ان تغير فرنسا من سياستها تجاه حزب 

الله وتحذو حذو ألمانيا. وهذا ما لم يحصل.
في المضمون أيضاً بان ضعف كلمة ماكرون من تكراره الدائم 
أن المبادرة الفرنسية مستمرة وان باريس سوف تترك لألحزاب 
اللبنانية إتمام المهمة، معطياً مهلة إضافية من 4 الى 6 اسابيع ما 
يعني قبل االنتخابات األميركية بأسبوعين، ما يجعل ماكرون في 

مسار األفرقاء اللبنانيين أنفسهم الذين يقطعون الوقت وينتظرون 
االنتخابات األميركية.

وّجه ماكرون اللوم األكثر لحزب الله ومن ثم للرئيس بري من 
دون أن ينسى الرئيس سعد الحريري الذي قال عنه إن تصلبه 

اسبوعين قد يكون تسّبب بتصلب حزب الله. 
كل هذا يحسب ضد ماكرون الذي أصابته عدوى السياسيين 
الوقت  وكسب  االميركية  االنتخابات  انتظار  وفضل  اللبنانيين 

لتمرير ضعف الوسيلة وربما الفشل..
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سلطة  بوصفه  القضاء  استقالل  لضمان  قانون  إق��رار  عن  اإلمتناع 
مستقلة ما وّطد هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.

جنوح الحكومات المتعاقبة في ممارساتها إلى مخالفة أحكام الدستور 
ال سيما لجهة اإلمتناع، لنحو عشر سنوات متوالية، عن تقديم »ميزانية 
شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة« )المادة83 ( األمر الذي 
وصرف  العام  بالمال  التالعب  من  الفاسدين  المسؤولين  تمكين  إلى  أّدى 

النفوذ والنهب والسرقة.
حشر آالف الموظفين والمستخدمين في اإلدارات والمؤسسات العامة 
في  ضخمة  عجوزات  وجود  من  بالرغم  التعيين  ألنظمة  احترام  دونما 
ومن  المركزي  لبنان  مصرف  من  االقتراض  في  واإلمعان  الميزانيات، 

مصادر خارجية لتغطية العجوزات.
 كّل هذه الواقعات والتداعيات كشفت حقيقتين صارختين تمّيزان حال 
لبنان بعد 77 سنة من استقالله: األولى، ان ال دولة لديه بل مجرد نظام 
سياسي هو عبارة عن آلية لتمكين المنظومة الحاكمة من تقاسم السلطة 
الكونفدرالي  الطوائفي  المحاصصة  نظام  اّن  الثانية،  والمغانم.  والنفوذ 
قد تزعزع وأفلس واّن االنهيار المالي واالقتصادي الذي يعانيه ال يهّدده 

بالسقوط النهائي فحسب بل يهّدد الكيان ذاته بالتفكك والتداعي.

التحّديات والمعّوقات
 تحديات عّدة بنيوية، سياسية، دستورية ودولية تواجه الدعوة الى 

حياد لبنان، لعّل أبرزها:
لبنان كيان تعددي حيث لكلٍّ من طوائفه كينونة وخصوصية وبالتالي 
دور في تقرير السياسة العامة. ذلك يتيح أليٍّ من طوائفه ان يعترض على 
وخصوصيته  كينونته  من  النيل  شأنها  من  اّن  يرى  سياسة  أّي  اعتماد 

ودوره في النظام السياسي. 
ثمة قيادات وأحزاب وتكتالت سياسية وطنية أو مناطقية تتبنى عقيدًة 
عضو  لبنان  اّن  ذلك  العربي.  بمحيطه  لبنان  عالقة  إزاء  قومية  سياسيًة 
ُيلزمه، في رأي هؤالء جميعاً، بأن  ما  العربية  الدول  مؤّسس في جامعة 
الدفاع  معاهدة  أحكام  ملتزماً  يكون  وان  قرارتها  وينفذ  ميثاقها  يحترم 

المشترك.
لبنان ما زال في حال حرب مع »إسرائيل«، يحكم األوضاع واألحداث 
ال  »إسرائيل«  اّن  غير   .1949 سنة  منذ  به  المعمول  الهدنة  اتفاُق  بينهما 
تحترم اتفاق الهدنة هذا، وقد شّنت على لبنان حرباً سنة 1982 وأخرى 
وعليه،  مدّمرة.  اعتداءات  عدة  ارتكبت  وقبلهما  وبينهما   .2006 سنة 
العدو  يردع  لن  ذلك  اّن  طالما  الحياد  سياسة  لبنان  اعتماد  من  جدوى  ال 

الصهيوني عن ممارسة اعتداءاته.
سورية دولة عربية شقيقة تحيط بلبنان من شرقه وشماله، وهي في 
حال حرب مع »إسرائيل« وتقوم بدعم قوى المقاومة اللبنانية التي تقاتل 
العدو الصهيوني انطالقاً من جنوب لبنان كما من جنوب سورية ايضاً. 

كّل ذلك يضع سورية في موقف المعارضة الشديدة العتماد لبنان سياسة 
إذ تعتبرها تصّب في خدمة »إسرائيل«. هذا فضالً عن تعارضها  الحياد 

مع معاهدة الدفاع واألمن المعقودة بين البلدين سنة 1991. 
الى  سبيل  وال  لبنان،  من  »إسرائيل«  ضّد  ناشطة  لبنانية  مقاومة  ثمة 
اعتماد سياسة الحياد إآلّ بعد موافقتها – وهذا مستحيل – او بعد تجريدها 
من السالح ما يشّكل دافعاً محركاً لتفجير حرٍب أهلية ال مصلحة للبنانيين 

فيها.
غير أّن أصلب المعّوقات في وجه سياسة الحياد هو افتقار لبنان الى 
دولة بالمعنى السياسي والدستوري والتنظيمي المتعارف عليه. فما نقع 
عليه في لبنان حالياً هو مجرد نظام سياسي متهرئ ومتصّدع وال قدرة 
مصيري  سياسي  بمشروٍع  النهوض  على  وحلفائها  الحاكمة  لمنظومته 

كالحياد من دون تعريض البالد لمخاطر أمنية مدّمرة. 
البطريريك الراعي أدرك مبكراً التحديات التي تكتنف دعوته إلى حياد 
لبنان، فنراه في إحدى عظاته يعترف بأّن وجود دولة قوية عادلة شرط 

إلقرار الحياد. ومع ذلك، ال يكّف عن الدعوة الى اعتماد الحياد بال هوادة.

ال فرص متاحة
جرى  التي  والمعّوقات  والتحديات  والتداعيات  الواقعات  ضوء  في 
عرضها آنفاً يتضح ان ال فرص متاحة أمام دعاة حياد لبنان إلقراره في 
األبعاد،  متعّدد  مصيري،  قرار  فالحياد  المنظور.  والمستقبل  الحاضر 
للتوظيف  قابالً  شامالً  وطنياً  وفاقاً  ويستوجب  والمخاطر،  والمتطلبات، 
في دولٍة قادرة على اتخاذ قرار بشأنه. والحال اّن البالد تفتقر الى دولة 
قادرة وعادلة بل تعيش أوضاعاً مأزومة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
وقد ازدادت تعقيداً بتطّور الصراع في لبنان وفيه الى صراٍع على ساحته 
إيمانويل  رئيسها  بلسان  طرحت  األولى  المتحدة.  والواليات  فرنسا  بين 
حكومة  تأليف  قوامها  المتنازعة  أطرافه  بين  للتوفيق  مبادرة  ماكرون 
اختصاصيين من غير السياسيين لتحقيق إصالحات إدارية واقتصادية 
األزمة  توّسلت  الثانية  له.  مالية  وتسهيالت  قروض  توفير  في  تساعد 
سياسيين  قادة  من  مقّربين  مسؤولين  على  عقوبات  لفرض  المستفحلة 
لتسوية  الرضوخ  على  وحملها  الحاكمة  المنظومة  إره��اب  بقصد  كبار 
»اسرائيل«.  ل�  مؤاتية  تكون  والبحرية  البرية  لبنان  حدود  ترسيم  بشأن 
الكبريين تتعلّق، ضمناً،  الدولتين  اّن حقيقة الصراع بين  الى ذلك، تبّين 
بتركيب منظومة حاكمة جديدة تكون موالية وطّيعة إلحداهما او لكليهما 
عندما يحين زمن البدء في استخراج واستثمار الكميات الهائلة من الغاز 

والنفط من مكامنها في المياه اإلقليمية اللبنانية.

المسار اآلمن
مشروعاً  شعبياً  مطلباً  الكونفدرالي  الطوائفي  النظام  إسقاط  بات   
المنظور. لذا  اّن تحقيقه متعذر في الحاضر والمستقبل  ومستعَجالً، غير 

فإّن المسار اآلمن نحوه يكون بتفعيل االنتفاضة الشعبية ضّد أهل النظام 
الفاسدين إلكراههم على التسليم بأّن نظامهم تآكل وانهار وأنهم عاجزون 

عن تعويمه وإصالحه. 
طرح  من  ج��دوى  ال  إذ  بالتعّقل  مطاَلبون  فإنهم  االنتفاضة  أهل  اما 
يرّكزوا  ان  لذا يقتضي  قادرين على تحقيقها.  شعاراٍت غير واقعية وغير 
لتغييره  مسار  رسم  على  الكونفدرالي  الطوائفي  النظام  ضّد  حملتهم  في 
سلماً وتدريجاً ألّن استخدام العنف لتسريع اإلصالح في مجتمع تعّددي، 

كحال لبنان، يؤّدي الى تفجير حرب أهلية. 
يطرح بعض أهل القرار المستنيرين فكرة المؤتمر التأسيسي كمخرج 
نعم،  سلمياً.  واإلص��الح  التغيير  لتحقيق  وطريق  االستعصاء  حال  من 
تراوح  التي  االستعصاء  حال  من  األمثل  المخرج  هو  التأسيسي  المؤتمر 
فيها أزمة لبنان المزمنة، غير اّن نجاحه مشروط بكيفية تأليفه. وعلى هذا 

الصعيد، فإّن الديمقراطية هي بالتأكيد البوابة والطريق، كيف؟
حكومة  تأليف  ضرورة  عن  اآلونة  هذه  في  القرار  أهل  بعض  يتحدث 
بمثابة  تكون  مستقلين  واختصاصيين  سياسيين  من  جامعة  وطنية 
هذا  حسناً،  واإلصالح.  التغيير  لطريق  كاشفة  وطليعة  لإلنقاذ  قاطرة 
مرحلة  في  الحكومة،  هذه  مقدور  في  يكون  ان  شريطة  مقبول  خيار 

انتقالية ال تتجاوز األشهر الستة، القيام بالمبادرات واإلجراءات اآلتية:
)أ( التوافق مع قوى التغيير الوطنية على مشروع قانون لإلنتخابات 
أساس  على  نواب  )مجلس   22 المادة  سيما  ال  الدستور،  أحكام  يراعي 
)»عضو   27 والمادة  الطوائف(  لتمثيل  شيوخ  ومجلس  الطائفي  وطني 
مجلس النواب يمثل األمة جمعاء« ما يستوجب الدائرة الوطنية الواحدة( 
وخفض  مرحلية«(  خطة  وفق  السياسية  الطائفية  )»إلغاء   95 والمادة 

سّن اإلقتراع إلى الثامنة عشرة.
عليه  المتواَفق  الديمقراطي  االنتخابات  قانون  مشروع  إحالة  )ب( 
أو  المجلس  امتنع  وإذا  محّددة.  مهلٍة  في  إلق��راره  النواب  مجلس  على 
االنتفاضة  قوى  ِقَبل  من  تبّنيه  الى  ُيصار  كان،  سبب  ألّي  ذلك  في  أخفق 
الشعبية والمباشرة بضغوط شعبية عارمة على الحكومة بغية طرحه 
العتماده  وبالتالي  إلقراره  عام  شعبي  استفتاء  على  جمهوري  بمرسوم 
وتنفيذ أحكامه عمالً بنظرية الظروف االستثنائية التي تستوجب تدبيراً 
 4 استثنائياً في حال نشوء ظرف استثنائي، وهو حال البالد قبل كارثة 

آب وبعدها.
الجديد  االنتخابات  قانون  مشروع  وفق  عامة  انتخابات  إجراء  )ج�( 
وعدالته،  الشعبي  التمثيل  صحة  يؤّمن  نواب  مجلس  أول  توليد  بغية 

فيشّكل بحّد ذاته مؤتمراً تأسيسياً إلعادة بناء لبنان دولًة ووطناً.
هل كثير على القوى الوطنية الحّية، كما على المستنيرين من أهل القرار، 
التأسيسي  المؤتمر  إلى  للوصول  الهادف  الديمقراطي  النهج  هذا  اعتماد 

كمخرج آمن من حال االستعصاء التي تأسر البالد والعباد؟
� وزير ونائب سابق

{ علي بدر الدين 
أخيراً، اعتذر الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب عن عدم تشكيل 
الخسائر،  بأقّل  الشاقة  التأليف  معركة  ساحة  من  وخــرج  الحكومة، 
فيها  تــّم  الــتــي  ودولــيــاً  وإقليمياً  داخــلــيــاً  السياسية  اللحظة  أّن  ومنها 
لتأليف »حكومة مهمة« معقدة جداً، والكباش فيها على أشّده.  اختياره 
جنة  ليدخل  الحكومية  مهمته  في  النجاح  له  يتح  لم  العاثر  حظه  وربما 

نادي رؤساء الحكومات. 
السفير المكلف الذي اعتذر وحيا وشكر الذين وثقوا به ووقفوا إلى 
السعيدة  خاتمتها  كتابة  يستطع  لم  الذي  التشكيل  مهمة  يغادر  جانبه، 
التي كان يتمنّاها، يعود إلى مقّر عمله في السفارة اللبنانية في برلين، 
لم  حياته  في  جديدة  وتجربة  والذكريات،  باألسرار  مليئاً  ملفاً  متأّبطاً 

يكن يتوقعها أن تحصل إال كحلم مشروع. 
بعد اعتذار الرئيس المكلف سقطت ورقة أمل ربما كان يعّول عليها، 
يتوقعون  المتشائمين  أكثر  يكن  لم  فرنسية،  شجرة  من  أنها  خاصة 
سقوطها، وهي لم تبلغ الحلم بعد، ولم يعد ينتظر من الطبقة السياسية 
الحاكمة أّي جديد إيجابي يمكن أن تعلق عليه األمال ويغيّر في المشهد 
السياسي العام في لبنان أو يمكن البناء عليه، ويؤشر إلى أّن هذا البلد 
واقتصاده  أبــوابــه،  يطرق  الجوع  بــدأ  الــذي  الفقير،  وشعبه  المنكوب 
ينهار، وقد نهبت أمواله وهّربها عدد من السياسيين والمصرفيين إلى 
يكون  قد  الزمن  من  اآلتي  أّن  الى  ديونه،  وتتراكم  خارجية،  مصارف 
لبنان  اليوم هو مجرد سحابة عابرة في سماء  ما يحصل  كأّن  أفضل، 
أّن  مع  كارثية،  تداعيات  أيــة  لها  يكون  ولــن  المحروقة،  أرضــه  وفــوق 
اللبنانيين في قلبها وفي عين الفقر والبطالة والمرض والقهر واإلهمال 
الموِدعين  أمـــوال  على  والــســطــو  والــتــحــاصــص  والــفــســاد  والــحــرمــان 
غربتهم  ثمن  دفــعــوا  الــذيــن  والمغتربين  المقيمين  مــن  المصارف  فــي 
وعائالتهم  سالمتهم  على  دائــمــاً  وقلقاً  ومعاناة  وعــرقــاً  ودمــوعــاً  دمــاً 

ومصالحهم. 
الوطن،  حــدود  خــارج  مصارف  في  وضعها  بإمكانهم  كــان  أنــه  مع 
بالسلطة  المتحكمون  والــمــصــرفــيــون  الــســيــاســيــون  فعله  بــمــا  اســـوة 
والوفية  النقية  ومواطنيتهم  الوطني  انتماءهم  أّن  غير  والنفوذ.  والمال 
إلى  دفعتهم  واألنانية،  والشخصية  السياسية  المصالح  من  الخالية 
يعلمون  بل  يدركون  أنهم  مع  والتضحية،  والمجازفة  الخطر  ركــوب 
العام  بالمال  تترّبص  المتغولة  المالية  السياسية  الطبقة  أّن  اليقين،  علم 
والخاص لإلنقضاض عليه، من دون رحمة أو مسؤولية أو رادع وطني 

وأخالقي.
وقد بدا التواطؤ واضحاً بين بعض هذه الطبقة السياسية والمصرف 
المركزي والقطاع المصرفي لمصادرة أموال المودعين في المصارف، 

والسطو عليها، وتهريبها إلى خارج لبنان. العجيب الغريب أّن الثالثي 
الناهب يعترف بجريمته الموصوفة، وتبرير اقترافها من دون ان يرّف 
وإطالق  وتفصيالً،  جملة  ومــرفــوضــة  باطلة  عناوين  تحت  جفن،  لــه 
ومحفوظة  مصانة  وأنها  أصحابها،  إلى  بإعادتها  ومزّيفة  كاذبة  وعود 
في  أو  الخارجية،  المصارف  في  وأرصدتهم  وخزائنهم  جيوبهم  في 
غرف التخزين التي تتكّدس فيها األموال المنهوبة في صناديق حديدية 

مجّهزة بوسائل التهوئة واألمان. 
بالمال  جوفها  امتالء  رغم  تشبع  ال  التي  والسلطة  المال  طبقة  على 
اللبناني،  الــشــعــب  ــة ومــؤّســســاتــهــا ومـــن  ــدول ال الــمــنــهــوب مــن خــزيــنــة 
هذه  حتى  »الــحــديــدة«،  على  ُيــقــال  وكــمــا  الحضيض،  فــي  أصــبــح  الــذي 
الشعب  غضب  أن  بعد  عــرب،  لحكام  حصل  مما  تتعظ  ان  ســرقــوهــا، 
صناديق  خلفهم  تاركين  الظالم،  أجنحة  تحت  الرحيل  على  وأرغمهم 
من  سنوات  مدى  على  وجمعوه  سرقوه  ما  وكّل  والمجوهرات،  المال 
ومنهم  قضى،  من  ومنهم  والدولة،  والمواطن  الوطن  حقوق  استباحة 
من يقتات من التسّول والوقوف على أبواب حكام يشبهونهم في الظلم 

واالستبداد وقهر شعوبهم وإذاللها. 
نهب  أثرياء  إلــى  تحّولوا  الذين  هــؤالء  كــّل  سيطال  واحــد  مصير  إنــه 
وحرب، والذين يكّدسون أمواالً ليست لهم وال من حقهم وال من تعبهم 
أو أنهم ورثوها عن أجدادهم وآبائهم. والشعب اللبناني برّمته »يعرف 
البئر وغطاءه« وكيف كان البعض وأين أصبح، ويسأل مع أنه يعلم »من 

أين لهم كّل هذه األموال »المتلتلة: )تالل(؟
والمال  الــســلــطــة  وحــيــتــان  الــســيــاســيــة  للطبقة  النصيحة  بـــاب  مــن 
»وكانت النصيحة بجمل« أن ال خيار أمامكم سوى التوبة والعودة إلى 
ضمائركم أو ما تبقى منها، وإلى وطنكم إذا ما زلتم تعترفون به وطناً 
لكم، وإلى شعبكم الفقير والجائع والعاطل من العمل الذي يموت غرقاً 
في محاوالت يائسة منه للبحث عن األمن واألمان المفقودين في وطنه 
أو يموت قتالً وجوعاً. ما زال أمامكم في الوقت بقية لالعتذار لشعبكم 
وانهيارات  ونهب  وإذالل  وتجويع  وإفقار  قتل  من  به  ألحقتموه  عما 
ولو  وإعــادة  عليه.  ديون  من  راكمتموه  وما  مالي،  وإفــالس  اقتصادية 

جزء مما نهبتموه إلى خزينة الدولة.
والمذهبية  الطائفية  كهوفكم  مــن  لــلــخــروج  لكم  مــتــاح  اآلن  الــوقــت 
وأفشلتم  حكومة،  تشكيل  في  فشلتم  أن  بعد  والمصلحية،  والزعائمية 
أقرب  تكون  وقد  قصيراً،  كان  نَفسها  أّن  يبدو  التي  الفرنسية  المبادرة 
تقبل  الجدية ألّن دولة عظمى كفرنسا كيف  إلى  العتب« منها  »رفع  إلى 
مع  تعاطت  أنها  خاصة  حصل،   ما  تتوقع  تكن  لم  إذا  مبادرتها،  فشل 
الطبقة السياسية ذاتها المشكو منها واستدرجت إلى ملعبها، وتعّرضت 
الذي  المكلف،  للرئيس  الكافية  الدعم  خطوط  تؤّمن  لم  ألنها  للخسارة، 
التكليف،  يتحّمل هو أيضاً مسؤولية الفشل واالنسحاب واالعتذار عن 

ألنه افتقر إلى أدنى مقومات القوة السياسية والعزيمة واإلصرار على 
التشكيل، فضالً عن جنوحه بإتجاه قوى وشخصيات سياسية معينة، 
زمن  في  الجسدي  التباعد  قاعدة  على  آخرين،  مع  تباعد  على  ظّل  فيما 

كورونا الذي يقّض مضاجع اللبنانيين.
والذين  منه،  القريبين  عند  معلوماً  كان  المكلف،  الرئيس  اعتذار  إّن 
ومتوقعاً  واحدة،  طائفية  سياسية  جهة  مع  التشاور  في  حركته  واكبوا 
من آخرين الذين بنوا توقعهم على ما تسّرب من لقائه مع الخليلين، ومع 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع أّن البعض »الحربوق« تفاءل 
الجمهوري،  القصر  إلى  المكلف  الرئيس  يحمله  كان  الذي  »بالمغلف« 
الدخان  التشكيلة الحكومية في داخله وحان الوقت لصعود  أّن  واعتقد 
األبيض الحكومي، من القصر الجمهوري، لكنه تحّول إلى رماد أسود 

ليزيد في إطالة ليل سواد اللبنانيين.
أنه  الحكومة،  لتشكيل  أديــب  مصطفى  السفير  تكليف  فــي  الــالفــت 
الطبقة  وال  اللبناني  الشعب  ال  حماس  يثر  ولم  بــارداً  كان  البداية  منذ 
السياسية، مع أنه كلف بقرار فرنسي وبعد زيارتين للرئيس الفرنسي 
طريق  خارطة  رسموا  الذين  اّن  ويبدو  لبنان.  إلى  ماكرون  إيمانويل 
واللجوء  االعــتــذار،  محطة  إلــى  الــوصــول  أرادوا  والــتــألــيــف،  التكليف 
والمتنقلة  المنّسقة  والشروط  التشكيل،  مشاورات  مسار  شريط  إلى 
القوى  بعض  إعــالن  خــالل  مــن  فجأة  ظهرت  التي  والعفة  المتبادلة، 
الكالمية  التسهيالت  وتقديم  الحكومة  في  مشاركتها  عدم  السياسية 
وفي المواقف السياسية، إضافة إلى محاولة خرق جدار التشكيل وفتح 
الحريري، وكأنه باالتفاق مع  الرئيس سعد  النافذة لها بمبادرة أطلقها 
وقد  آت،  هو  لما  إيجابية  رسالة  توجيه  أرادا  المتابع  الفرنسي  الجانب 
مبادلته  يمكن  الشيعي،  للثنائي  موقف  تسليف  وربما  اإلعتذار،  حصل 
مجّدداً  األنظار  تشخص  عندما  القريب،  المستقبل  في  منه  أحسن  في 
الحكومات  شاكلة  وعلى  التقليدي،  الــطــراز  على  حكومة  تشكيل  إلــى 
السابقة، ألنه تعذر على الطبقة السياسية وحتى على فرنسا ورئيسها 

ماكرون تشكيل حكومة مهمة إصالحية حقيقية.
ومرسوم،  مخطط  هو  كما  أديــب  مصطفى  السفير  صفحة  ّطويت 
وعاد لبنان إلى تجديد أزمته الحكومية وتداعياتها االقتصادية والمالية 
من  مزيد  وإلــى  الصفر،  تحت  مــا  إلــى  الكارثية  والنقدية  والمعيشية 
والتمحيص  البحث  محركات  تشغيل  إلى  جديد  من  والعودة  االنــزالق 
ملزمة  وغير  ملزمة  نيابية  استشارات  وإجراء  لتكليفها،  شخصية  عن 
وتوزيعها  والحقائب  والمشاورات  االتصاالت  من  المكوكي  والدوران 
سوى  يــؤدي  لن  »العلك«  هــذا  كل  والمذهبي،  والطائفي  التحاصصي 
الــمــبــادرات والتفاهمات  الــفــراغ والــفــوضــى والــمــجــاعــة، وانــتــظــار  الــى 
والتسويات الدولية واإلقليمية ومدى تأثيرها على لبنان وحصته منها، 

وقد يطول وقتها كثيراً، وقد ال تأتي ابداً... و »ع الوعد يا كّمون«.

 تجديد الثقة بحكومة دياب

اأو تكليفه ت�شكيل الحكومة الجديدة

{ أحمد بهجة*
عن  أديب  مصطفى  الدكتور  المكلف  الرئيس  اعتذار  بعد 
مستقالً  يكون  أن  يستطع  لم  ألنه  الحكومة،  تشكيل  عدم 
»نادي  المسّماة  الجديدة  البدعة  عباءة  تحت  وبقي  فعالً 
إدخ��ال  في  فشلوا  الذين  السابقين«  الحكومات  رؤس��اء 
ال  أصبح  اللبنانية،  السياسية  الحياة  إلى  جديدة  أعراف 
لتدارك  النيابية  األكثرية  بّد من تحرك سريع على مستوى 

األمر وعدم ترك البلد في مهّب المجهول.
على  المتراكمة  والمآسي  والمشاكل  األزم���ات  وأم��ام 
الشعب اللبناني، ونظراً للحاجة الماّسة إلى وجود حكومة 
واتخاذ  بواجباتها  القيام  تستطيع  الصالحيات  كاملة 
سريعة  بمخارج  التفكير  من  بّد  ال  بات  المطلوبة،  القرارات 

جداً لألزمة السياسية المستعصية.
عامة  جلسة  عقد  إلى  ُيصار  ال  لماذا  السياق،  هذا  وفي 
للمجلس النيابي في أقرب وقت ممكن يتّم فيها تجديد الثقة 
حسان  الدكتور  برئاسة  الحالية  بالحكومة  البرلمانية 
التحديات،  مواجهة  في  االستمرار  من  تّتمكن  حتى  دياب، 
التي  اإلنقاذية  والبرامج  الخطط  تنفيذ  تتابع  لكي  وأيضاً 
بّر  إلى  البلد  توصل  التي  الصحيحة،  السكة  على  وضعتها 
سياق  في  بدأت  التي  الخطوات  استكمال  سيما  ال  األم��ان، 
التوجه شرقاً، وذلك ريثما يكون أهل السياسة قد توّصلوا 
حكومة  تشكيل  على  وتفاهموا  بينهم  ما  في  حلول  إل��ى 

جديدة تتولى مقاليد السلطة.
الدستوريين  الخبراء  بعض  عنه  تحّدث  احتمال  وهناك 
نص  ال  حيث  استقالته،  عن  دياب  الرئيس  يعود  أن  وهو 
قبول  مرسوم  بعد  يصدر  لم  دام  ما  ذلك  يمنع  دستورياً 
سوابق  من  ليس  أن��ه  من  الرغم  على  حكومته،  استقالة 
الخيار  هذا  مثل  ولكن  االتجاه،  هذا  في  الطائف  اتفاق  بعد 
والدعم  حكومته  تماسك  ومدى  دياب  الرئيس  رغبة  رهن 

السياسي لها وخصوصاً دعم األغلبية النيابية.
وحاسمة  جديدة  خيارات  إلى  الذهاب  ممكناً  كان  إذا  أما 
الرئيس دياب  الحّل األمثل واألفضل هو بإعادة تكليف  فإّن 
بتشكيل حكومة جديدة، حيث يصبح ممكناً تصحيح بعض 

األخطاء التي حصلت عند تشكيل الحكومة الحالية.
حصوله  يمكن  ال  الذكر  اآلنف  االقتراح  إّن  قائل  يقول  قد 
في هذه المرحلة، حيث يجري استكشاف الموقف الحقيقي 
للرئيس سعد الحريري، وما إذا كان اعتذار الرئيس المكلف 
الحكومة،  رئاسة  إلى  العودة  في  الحريري  رغبة  سببه 
وهذا ما تسّبب سابقاً في حرق أسماء عديدة )بهيج طبارة 
قبل  بها  التداول  جرى  الخطيب(  وسمير  الصفدي  ومحمد 
العام  أواخر  في  الحكومة  بتشكيل  دياب  الرئيس  تكليف 

الماضي.
المشاركة  وال  العودة  يريد  ال  أنه  الحريري  أعلن  وقد  أما 
صار  فقد  جديدة،  حكومة  لتشكيل  شخصية  أّي  تسمية  وال 
القرار  وتتخذ  تتصّرف  أن  النيابية  األكثرية  على  لزاماً 
خصوصاً  واللبنانيين،  لبنان  مصلحة  فيه  لما  المناسب 
في مواجهة الهجمة الشرسة التي تعّبر عن نفسها بأشكال 
والمالي،  االقتصادي  الحصار  مستوى  على  تارة  عديدة، 
منطقة  في  باألمس  حصل  كما  األمني  المستوى  على  وتارة 

وادي خالد الشمالية.
األمنية،  والقوى  للجيش  التحية  توجيه  من  بّد  ال  وهنا 
والتعبير عن االعتزاز بكّل قطرة دم بذلها أبطالنا العسكريون 
التكفيريين  الظالميين  هؤالء  مواجهة  في  جميعاً  عنا  دفاعاً 

ومن يقف خلفهم ويترّبص شراً بلبنان واللبنانيين.
أما على المستوى االقتصادي والمالي فمن الذروري أيضاً 
وجود حكومة في أسرع وقت ممكن تكون قادرة على اتخاذ 
بدأته  الذي  المعالجات  مسار  الستكمال  المطلوبة  القرارات 
لتصحيح  دياب،  حسان  الدكتور  برئاسة  الحالية  الحكومة 

كّل ما تسّببت به السياسات الخاطئة للحكومات السابقة.
*خبير اقتصادي ومالي 

 »مجل�س اإدارة الحكومة«

ل  ت�شكيل ال د�شتوري يتحمَّ

م�شوؤولية التف�شيل

{ السيد سامي خضرا
التي  البهلوانية  والحركات  التَّعمية  أساليب  عن  بعيداً 
الوقت  تقطيع  أجل  من  بِخفَّة  استعمالها  البعض  يستسهل 
اللعب  أتَقنوا  طالما  وطائفي  مذهبي  شحن  بعملية  والقيام 

على حباله...
 بعيداً عن كّل هذا وبصريح وصف الصورة:

»فإّن مجلس األربعة والذي قد ُيسّمى ب� »نقابة األربعة« 
المسؤولية  يتحّمل  الذي  هو  الحكومة«  إدارة  »مجلس  أو 
الكاملة عن تفشيل تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلف 

مصطفى أديب!
القوى  بها  قامت  التي  الحثيثة  المحاوالت  من  فبالرغم 
التي  العملية  التسهيالت  من  وبالرغم  الوازنة  السياسية 
ظهرت منذ اليوم األول للتكليف بأكثرية نيابية حيث كانت 
أراد  فالذي  وق��ت،   مجرد  هو  الحكومة  تشكيل  أّن  األج��واء 
قد  كان  بذاته  هو  المعروفة،  الظروف  ظّل  في  الفرد  تكليف 
إْن  إال  بالمجمل  مقبولة  لحكومٍة  النهائية  شبه  األسماء  أعدَّ 

احَتاَجت لتعديالت طفيفة!
إلى  إض��اف��ة  المسبوقة  وغير  الجديدة  الِبدعة  ولكن 
»ال��زَّْن��ق��ة«  و  الخارجية  الهجمة  واس��ت��غ��الل  االنتهازية 
األميركي  الوقت  وضيق  والمتوسطية  الداخلية  الماكرونية 
على  السابقين  الوزراء  رؤساء  ع  شجَّ السعودي،  ه  والتوجُّ
والتجرُّؤ  والميثاق  بالدستور  واإلطاحة  األعراف  كّل  تجاوز 
لفتح مجلٍس ُمنعِقد دائم يومي ُيشرف على توجيه الرئيس 
المكلف في كّل صغيرة وشاردة وواردة إلى درجة أْن ُفرض 
عليه المقاطعة الكاملة للقوى األساسية في البلد في عملية 
على  الجمهورية  رئيس  بتوقيع  فر  الظَّ فخ  لنصب  مفضوحة 
التشكيلة المقترحة ومن ثم االنتقال إلى القسم الثاني الُمراد 
الدخانية  القنابل  المقاومة وإثارة  تنفيذه في استمرار خنق 
حولها في إطار خطة التضييق المعنوي والمادي للتدحرج 
نحو رسم الحدود البرية والبحرية ومستلزمات التطبيع إلى 

سائر مطالب القائمة.
 هذا هو المطلوب بناء على المعطيات والمعلومات... 

الخطة  إلى  لالنتقال  االضطرار  كان  ذلك  ر  تعسُّ ومع  وإالَّ 
»ب« القاضية بتفشيل مهمة تشكيل الحكومة ومن ثم تحميل 
بحسب  لبِّيس«  »ِجسُمن  اللي  خاصة  لآلخرين  المسؤولية 
مهم، وذلك لصالح المزيد من التأزيم وفتح األبواب على  توهُّ
النيل  بهدف  األقصى  مداه  في  االقتصادي  الخنق  في  زيادٍة 
وحلفائها  وأنصارها  أهلها  ومحاصرة  المقاومة  محيط   من 
وتمكين حلف العدو الُمتَِّسع لصالح سياق المسار العريض 
للتطبيع الجاري في المنطقة والذي لن َيستثني لبنان، وهو 
بحسب  التطبيع...  قطار  إطار  في  َمحجوز  موقع  له  الذي 
مناسبة  من  أكثر  في  منهم  اعتدنا  الذين  الُمطبِّعين  ُمخيَّلَة 

ر واإلنفعال! الحسابات الخطأ في لحظات التهوُّ
فال بّد من التأكيد َعلَنا وأمام الجميع:

الرؤساء  »ن��ادي  هو  الفشل  مسؤولية  يتحّمل  ال��ذي  إنَّ 
األربعة«!

وهو تشكيل ُمْبَتدع ال دستوري وال يحقُّ له اقتراح الرئيس 
أو  اإلدارة  أو  االشتراط  أو  التأليف  بعملية  القيام  أو  المكلف 

المنع أو اإلمضاء.
طارئ  ُع��ْرٌف  هو  الالدستوري  الُمْبَتدع  التشكيل  وه��ذا 

ودخيل.
للحقيقة  اللبنانيون  يعرفه  وأن  ُيعلَن  أن  يجب  ما  هذا 
األمة  معركة  في  والُصمود  التصدِّي  لمواصلة  كما  والتاريخ 

الموعودة بالنصر...

الحكومات  رؤساء  لنادي  الفذة  الشخصيات  أبرز  من  واحد  هو  النادي،  هذا  أركان  أحد  السنيورة  فؤاد  ولعل 
السابقين، الذي جّسد حقيقة ال لبس فيها وال جدال، وهي قمة النزاهة، ونظافة الكّف، واألداء السليم، والزهد في 

الحياة الدنيا، واإليمان العميق، والترفع عن الماديات والصفقات، والمال الحرام.
لكن السؤال الذي يراودني: ماذا لو أّن نادي أو مجلس أو منتدى، رؤساء الحكومات السابقين _ سّمه ما شئت 
المشتركة تجاه  الطيبة  السليمة  الذين تجمعهم روح األخوة الصادقة، والنوايا  الله بعمرهم جميعاً _  _ أطال 
عن  والترفع  الشعب،  لخدمة  بينهم  ما  في  والتزاحم  والتنافس  الواحدة،  الوطنية  والمصلحة  البعض،  بعضهم 
مصالحهم الشخصية، واستعدادهم الدائم، للتضحية بمالهم وبأنفسهم في أّي وقت، غير مكترثين بمنصب أو إغراء 
كرسي، تأكيداً وحرصاً وحفاظاً منهم على مصلحة الوطن والمواطن. أعود وأتساءل: ماذا لو اقتصر النادي على 
شخصية واحدة فقط، كفؤاد السنيورة مثالً، أمل اللبنانيين باستمرار، وُملهم المواطنين وحبيبهم، ومثلهم األعلى، 
وأملهم الكبير! فهل هو الذي سيقّرر لوحده وفقا للعرف الجديد، تسمية رئيس حكومة عتيد، يتمتع بصفات مثالية، 
عالم  إلى  يختاره  من  مع  سينقلنا  الذي  السنيورة،  لفؤاد  الحميدة  الفضائل  مع  تتطابق  للمرشح،  يريدها  متمّيزة 

جديد، في رحاب جمهورية أفالطون!
العجيبة، والتشكيالت  اللبنانية، والبدع، والفذلكات  السياسية  التقاليد واألعراف  المتبّحرين في  سؤال برسم 

الهجينة، واالبتكارات الحكومية المعقدة، التي ال تسمن وال تغني من جوع.
ها هو اليوم، مصطفى أديب الذي اختاره وتبناه نادي رؤساء الحكومات السابقين، يعتذر عن تأليف الحكومة، 
حيث لم يسمح له النادي العتيد أن يتحرك بإرادته الحرة المستقلة، وإنما ظّل أسيراً في يد أقطاب النادي، يشيرون، 
أديب، وعيون  الحكومة، وسط ناد قلبه مع مصطفى  المكلف بتشكيل  ويوّجهون، ويعترضون، ويحجبون، فكان 

أعضائه ولعابهم يسيل على الحكومة.
يريدون  ال  جديد  لمرشح  اختيارهم  في  النادي  أقطاب  من  لبنان  ينتظره  الذي  وما  أديب؟!  مصطفى  بعد  فماذا 
الوطن  وإْن تعارضت مع مصلحة  كانت نتائجها،  أياً  الفصل،  الكلمة  لهم  لتكون  أن يخرج من جلبابهم،  له مطلقاً 
إرادة وتوجهات وإمالءات قوى خارجية، تفعل فعلها على  النادي بدوره لن يخرج عن  اّن هذا  واستقراره، طالما 
الساحة اللبنانية، بطرق وأساليب عديدة، عبر أطراف وهيئات وشخصيات عديدة، وأصدقاء وحلفاء تستخدمهم 

مطية عندما تدعو الحاجة.
فبعد اعتذار المكلف، هل سيستفيد أقطاب النادي من تجربة مصطفى أديب وفشل التشكيل، أم سيستمّرون في 
نهجم وأدائهم السابق، ويمعنون في التعطيل؟! وهل التعطيل الذي كان النادي أحد أبرز أسبابه، يهدف من ورائه 
جّر الخارج إلى فرض المزيد من الضغوط والعقوبات، على طرف لبناني رئيس وتحميله مسؤولية فشل تأليف 
الحكومة، وحمله على التنازل، والرضوخ إلرادة ومطالب النادي، وما يخطط له ويرسمه وينسقه مع حلفاء الداخل 
والخارج؟! وهل الوطن اللبناني، بعد فشل التأليف، سيسلم من الهزات التي تحيط به من كّل جانب وتهّدد أمنه، 
واستقراره، وسيادته، ووحدة شعبه، والتي لم يعد باستطاعته أن يستوعب الحّد األدنى من درجات قوتها، بعد ان 
تهاوت في لبنان كّل مقّومات حياته االقتصادية والمالية والنقدية واالجتماعية، وفوق كّل ذلك، المعيشية وانعدام 

ثقة المواطن بالطبقة السياسية الفاسدة، ويأسه من غده ومستقبله؟!
عنادكم  ألّن  الكيدية،  وسياساتكم  عيونكم  أمام  ويتحلل  ويسقط،  ينهار  تدعوه  ال  لبنان،  على  »الغيارى«  أيها 
الخطيرة،  األزمة  تفاقم  من  سيزيد  بل  معكم،  ويريده  تريدون  ما  لكم  يوفر  لن  الخارج،  على  واعتمادكم  ورهانكم 

وارتداداتها المدّمرة التي ستطال الجميع ولن تستثني أحداً.
فأين نادي »الحكماء« من كّل ذلك؟!

� وزير الخارجية والمغتربين األسبق

ال يستطيع حزب الله أن يكون جيشاً لمحاربة »إسرائيل« و«ميليشيا« في سورية وحزباً سياسياً »محترماً« في 
لبنان...!

وسنصبر 4 الى 6 أسابيع لنرى، هل سيختارون الخيار الديمقراطي أم الخيار اآلخر...!؟
وهو الذي ضّمنه شروحه وهو يتحدث عن الكيانين »اإلسرائيلي« والسعودي اللذين قال إنهما يطالبان بإعالن 

الحرب على حزب الله...
والذي وصفه في بداية المؤتمر الصحافي بأنه مغامرة...

بينما لّوح به في نهاية المؤتمر الصحافي...! 
لكن ما لم يقله ماكرون في المؤتمر الصحافي هو المهّم واألخطر، فما هو:

إنني، أي ماكرون، كلفت من قبل اإلدارة األميركية بتجريب فكرة المبادرة لحشر الحزب والمقاومة، فإْن نجحت 
بها أكون قد أدخلت لبنان بنفق الحرب الناعمة التي تأخذ لبنان من خالل »حكومة المهمة«  الى الصلح والتطبيع 

مع الكيان اإلسرائيلي، من بوابة ترسيم الحدود البحرية وووو...
أن  األميركّي  لألصيل  المجال  أترك  وعندها  المسؤولية،  المقاومة  وسالح  الحزب  حّملت  ذلك،  في  أنجح  لم  وإْن 
السّيئ  البوليس  لعبة  غمار  في  اإليرانية  الحالة  مع  فعلت  كما  له،  مراوغ  ذيٌل  وأنا  المباشرة  المعركة  يخوض 
من  ترامب  دونالد  المهّرج  الرئيس  انسحاب  منذ  إيران  مع  األميركي  وسّيده  هو  يلعبونها  التي  الجيد  والبوليس 

االتفاق النووي...!
وال  يتصّور  مما  أكبر  البلد  هذا  أّن  هو  لبنان  عن  المّدعي،  ماكرون  يعرفه  ال  ما  فإّن  جديد،  من  لبنان  إلى  وعودة 
تلخصه سلطة فاسدة وال أحزاب تخون وطنها، كما قال وكالهما اصالً من صناعته وصناعة أسياده، بل إّن لبنان 
بات راشداً وكبيراً وذا هّمة عالية ومنغرسة أوتاده في أرض تطّهرت بدماء عشرات ومئات وألوف الشهداء القادة، 
ولم يُعد أحد، أّي أحد، مهما تجّبر واستعلى أن يحّرك فيه حجراً عن حجر� من دون إرادة سيد لبنان وسياج لبنان 

المحّصن بثالثية الجيش والشعب والمقاومة...
ولبنان هذا غير قابل لالنفجار وال االنهيار أبداً...

تهويلكم مردود عليه إذ لدينا من خزائن المفاجآت ما سيجعلكم تنبهرون وتبلعون ألسنتكم...!
َمن سينفجر وينهار هي الواليات المتحدة األميركية التي باتت كتلة ميليشيات متعّددة بمئات األلوف تهّدد وحدة 
بايدن.  أم  ترامب  فاز  االنتخاب  بعد  مباشرة  األبواب  على  األهلية  والحرب  القومي  أميركا  وأمن  األميركي  االتحاد 
فاألّول سيأتي بالتقسيم واالنفصال والتجزئة وصوالً الى الحرب، بينما الثاني سيقود مباشرة الى الحرب األهلية 

كما يقّر، ويعترف كبار محللي وكتاب األعمدة األميركيين ومنهم توماس فريدمان على سبيل المثال ال الحصر...
اّن  فاز منافسه، ما يعني  اذا  السلطة  إنه لن يسلم  قال  يا مسيو ماكرون هو بعظمة لسانه  وسّيدك ترامب هذا 
كذبكم وخداعكم حول ديمقراطية الغرب باتت على المحّك وبالمباشر على التلفاز وهو ما سنحضره جميعاً على 

الهواء مباشرة بعد الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل مجّدداً بكّل شفافية ووضوح...!
فعلى َمن تكذب ولماذا تراوغ وعلى َمن تتحايل عندما تقول إنك تحّب لبنان وتحّب مساعدة لبنان..!؟

انت ال تحّب إال نفسك وعائلة روتشيلد، وما أنت إال مدير بنك في هذه المجموعة، تصّرفت هكذا حتى في المؤتمر 
مالية  هندسة  حسب  تغييرهم  تريد  مفلسين  كزبائن  والخائنة  الفاسدة  اللبنانية  طبقتك  تعامل  وأنت  الصحافي 

دولية جديدة صدرت تعليماتها إليك، ولم تكن رئيس جمهورية فرنسا أبداً...!
اآلتي من األيام واألسابيع سيبّين للناس َمن هو الصادق وَمن هو الكذاب مع أول آذان بعد يوم نصر مبين آٍت 

سنشهده نحن الممّهدون لجغرافيا آخر الزمان!
بعدنا طّيبين قولوا الله...
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مراكب الموت ..

{ رانية مرعي

أّيها الّسفر
أعدهم إلّي

أولئك الذين لم يوّدعوا الفجَر
حملوا حقائب الفقر

وضاعوا في سراب الليل ..

َلملِْم صدى عتابهم
وأنيَن عبراتهم المهاجرة

واحفظ وجوًها صامتة
ضاعت مالمحها في الغياب ..

أّيها الّسفر

انتظرهم على مفارق الرحيل
أخبرهم عن دروب الندم الوعرة

وأّن العودة ستصيُر كابوًسا
يزلزُل مضاجع األحالم ..

هّدئ روع القدر
واتركهم يحلمون

أولئك الذين حفروا قبورهم
ودفنوا فيها أسرار العذاب ..

أّيها الّسفر

سرقت أهلي بتأشيرة مزّورة
وتركتني على شاطئ االنتطار

أواجُه زمًنا بال قمر
يتسّتُر على جريمٍة سوداء ..

اِرحْل عن انكساراتنا
وال تعدنا باألساطير

اِرحْل وحدك في مراكب الموت
واترك لنا أكفاننا البيضاء ..

َمن أخبرك أن االوطان رصيف
يدّلل قدميك الحافيتين

َمن أخبرك
أن الورد ال يشعر بالنعاس

َمن أسرج الليل وتيّمم في خصالت شعرك
وأطفأ الفرح عند محراب جفنيك

كم من نازح مّر هذا المساء
وكم من جرح أسقط

في كفك الصغير بضع قطع

وأصابعك الرقيقة تلوح وردة وردة
كم العدد الذي أغضبه وقوفك

وأشار اليك دعيني أمر
آه يا صغيرتي

هل ادرك احد أن عينيك تبحثان
عن حفنة فرح

وكسرة خبز
وعن وطن للحلم
ومأوى كي تنام

يا �صغيرتي

{ نجوى الخشن

 �صهير زغبور... تنثر من ال�صعر

وم�سات على �سكل �أنغام مو�سيقّية

بالل أحمد
ساهم دخول الشاعرية كعنصر إضافي لدى كتابة الرواية المعاصرة استجابة لمتطلبات 
من  فانتقلوا  الصعب  األدبّي  الجنس  هذا  مضمار  الشعراء  من  العديد  اقتحام  إلى  الحداثة 

القصيدة بعاطفيتها وموسيقاها إلى الرواية بسردها وشموليتها وإشباعها بالتفاصيل.
وانضّمت سهير زغبور إلى قائمة هؤالء الشعراء من كتبة الرواية، حيث تبين أن الشاعر ال 
يستطيع أن يعبر عن كل ما يعتمل في دواخله شعراً، ألن هناك الكثير من الهموم تحتاج إلى 
لغة أوسع ومساحات أرحب ونفساً اطول لذلك يلجأ إلى نوع آخر من األدب يستوعب كل هذه 

الهموم وهي الرواية.
زغبور الشاعرة التي تكتب قصيدة النثر تذكر أن حكايتها مع األدب بدأت عندما تسّرب 
إليها عشق القصيدة في طفولتها واستهوتها العبارة الشعرية واألناشيد المدرسية فحاولت 
الكتابة على نمطها، ولكنها لم تطبع حتى تأكدت من نضج كتاباتها فصدرت مجموعتها األولى 
عام 2016 »طقوس الحب« وهي عبارة عن نصوص نثرية عبرت فيها عن مكنونات ذاتها.

أما مجموعتها الثانية فهي ومضات شعرية بعنوان »نايات« حاولت فيها اختزال المعنى 
ببضع كلمات أو أسطر عبرت فيها عن مختلف الهموم الوجدانية والذاتية مشيرة إلى أنها 
الطويل »ألن على الشاعر أن  أكثر من النص  الومضة  وجدت صعوبة ومعاناة في قصيدة 

يقول في كلمات قليلة نصاً ناضجاً ومكتمالً يجذب القارئ ويعبر عن دواخله«.
زغبور التي تكتب قصيدة النثر من دون غيرها تعيد ذلك، ألن هذه القصيدة هي »نص متحّرر 
من كل القيود« فهي ليست كالماً عادياً وإنما طيور محلقة في سماء المعاني وشحنات مكثفة 
من الصور المليئة بالدهشة واالنزياحات الداللية واإليحاءات الرمزية والعمق واالبتعاد عن 

المباشرة حتى يتوصل القارئ إلى المعنى بصعوبة.
وتشير الشاعرة إلى أنها تحاول الربط بين مفاهيم الشهيد والوطن واألرض والعاطفة في 

المضمون الذي يسكن قصائدها لتكون مفهوماً واحداً فال تختلف األرض عن األم عن الوطن.
اكتفاء زغبور بقصيدة النثر ال يتنافى مع إيمانها بموسيقى الشعر التي تجدها في هذه 
وتوازن  النص  انسيابية  مصدرها  ربما  هامسة  موسيقية  دفقات  شكل  على  تأتي  القصيدة 

العبارات والحالة الشعورية وعذوبة المفردات.
الموسيقا  اآلداب والفنون بين  بأنها تقوم على تداخل  الحداثة تؤمن  إلى  وحول نظرتها 
والشعر والرسم »فعندما نقرأ نصا شعريا نشعر بشيء يحلق فينا هو الموسيقى الداخلية 

التي تصعد فينا نحو سماوات القصيدة«.
عمل  أنها  توضح  الوقت  بعنوان  والنشر  للطباعة  الغانم  دار  عن  الصادرة  روايتها  وعن 
ما  الرجل  وتسلط  المجتمع  رواسب  من  ومعاناتها  تشكيلية  فنانة  حياة  عن  يتحدث  أدبي 
دفعها لالنجذاب إلى العوالم االفتراضية ووسائل التواصل االجتماعي تلك الفضاءات الزرقاء 

والتبعات التي تحملها وما يمكن أن تسببه من عالقات وهمية ومكر وخداع.
الشاعرة والروائّية زغبور من مواليد طرطوس تحمل إجازة في اللغة العربّية وتعمل في 
الشعر  في  الطباعة  قيد  مجموعتان  ولديها  كتب  أربعة  لها  صدرت  والتعليم  التربية  قطاع 

والقصة.

نجاة حجازي
في حديث خاص لجريدة »البناء« مع المخرج شهريار بحراني يقول: فيلم »الشمس منتصف 
الليل« يحكي قصة الشهيد حسن طهراني مقدم، مؤسس المنظومة الصاورخية اإليرانية، هو فرد 
من افراد الحرس الثوري، انتقل من قيادة القوات المدفعية إلى قيادة القوة الصاروخية، بين عامي 
الصواريخ، واستطاعت بااللتفاف على الحظر أن تشتري عدداً  ايران تملك  لم تكن  1984 و1986، 
المتخصصين  بمساعدة  انذاك،  المناسب  بالوقت  كان  الصواريخ  إطالق  ليبيا.  من  الصواريخ  من 
الليبيين، ألنه حينها كان صدام قد بدأ باستهداف المناطق السكنّية والمستشفيات والمدارس في 
المدن اإليرانّية من دون رحمة، وكان يريد أن تتوقف إيران عن الحرب، كنا بحاجة حينها الى ردع 
صدام عن هذا األمر وإخافته، وأن يعود إلى جبهات القتال، بعد أن مني بهزائم وانسحب من جبهات 
الشباب  من  مجموعة  بجمع  ويقوم  الصاروخية،  القوة  قيادة  يتسلم  مقدم  طهران  حسن  القتال. 
ويذهبون الى سورية في زمن الرئيس حافظ األسد، استقبلهم وقام بتقديم التدريبات الالزمة لهم، 
مع  بالتعاون  الصواريخ  باطالق  ويبدؤوا  إيران  الى  يعودون  ثم  قصيرة،  لمدة  مكثفة  دورة  ضمن 
وطلب  اإليرانية  المدن  استهداف  عن  التراجع  الى  صدام  دفع  الذي  األمر  الليبيين،  المتخصصين 
الهدنة بعد استهداف قصره ببغداد، تهدأ األوضاع لبرهة من الزمن، وترفع الضغوط. أميركا وصدام 
متخصصيها  على  تضغط  وبدورها  ليبيا،  على  يضغطون  ليبيا،  من  جاءت  الصواريخ  أن  فهما 
المتواجدين في إيران للقيام بتعطيل عمل الصواريخ والعزوف عن عملهم. بعدها وصلت الرسالة 
الى صدام بأن إيران لم تعد تملك صواريخ، فيقوم بهجمات جديدة متتالية ووحشية على المدن 
تصليح  يعيدوا  كي  الزمن  من  قليلة  فرصة  لديهم  كانت  ورفاقه  مقدم  طهراني  الشهيد  اإليرانية، 
الصواريخ، 25 قطعة حساسة جداً في الصواريخ تم تخريبها او أخذها، وخالل 17 يوماً من العمل 
الصاروخ  ورفع  المنصة  وتجهيز  وإصالحها،  القطع  هذه  تصنيع  إعادة  تمت  الصعب  المتواصل 
لالطالق، وتنتهي القصة مع اطالق الصاروخ، ويظهر في النهاية أن الشهيد طهراني مقدم استطاع 

وضع إيران على طريق إنتاج الصواريخ بشكل مستقل.
القدرات الصاروخية االيرانية وعن الشهيد طهراني مقدم  الفيلم األول من نوعه عن  وتابع: هو 
ورفاقه. الموضوع بالنسبة إلينا كان حساساً للغاية، ألننا كنا نريد أن ننقل الصورة كما كانت في 
السابق بكل األحاسيس والمشاعر، وإظهار الجهود التي بذلها هؤالء االشخاص، والعون اإللهي حيث 
مد الله يده اليهم. أعتقد ان قصة الفيلم تقول لنا إن االنسان عندما يدخل جبهات القتال ويتوكل على 
الله، فإن الله يمد يده اليه وينصره، بكل األحوال طريق الله مليء بالسعادة والمشقة والصعوبات 

والعقبات، والمهم أن ال يستسلم االنسان ويستمر في طريقه إلى أن يصل المدد اإللهي.
400 نوع من الصواريخ، وهذا يعتبر رقماً قياسياً، حيث إن أي دولة  إيران اليوم تنتج حوالي 
في العالم ال تملك هذا القدر من اإلنجازات في القدرات الدفاعية لها، نحن نستخدم هذه الصواريخ 
لردع األعداء حتى ال يتجرأ أحد منهم على االعتداء علينا، وقائد الثورة أكد أننا لم ولن نستخدم هذه 

القدرات باتجاه المدنيين.
بأعمال  القيام  على  قادرون  البشر  أن  هي  الفيلم  يحملها  التي  الرسالة  وأساس  أصل  وأضاف:   
وهي  الخارج  في  المشاهدين  إلى  الرسالة  هذه  تصل  أن  أتمنى  األعداء.  مقاومة  ويمكنهم  عظيمة 

الرسالة اإلنسانية الى كل المسلمين ودول العالم.
يذكر انه كان قد جرى عرض لكوادر الفيلم االسبوع الماضي وبانتظار الظروف المناسبة لتحديد 
وهو  المقبل  الدولي  السينمائي  فجر  مهرجان  في  سيشارك  الفيلم  بأن  المؤكد  لكن  العرض،  وقت 
الذكرى  مع  متزامناً  طهران  اإليرانية  العاصمة  في  سنوياً  ويعقد  إيران  في  سينمائي  مهرجان  أهّم 
السنوية النتصار الثورة اإلسالمية في إيران، حيث يحتفل فيه بالذكرى السنوية للثورة اإليرانية. 

وتعّرض فيه أفالم مستقلة من جميع أنحاء العالم.

ق�صة ال�صهيد ح�صن طهراني مقّدم موؤ�ص�س المنظومة ال�صاروخّية الإيرانّية 

في »ال�صم�س منت�صف الليل« للمنتج والمخرج �صهريار بحراني

 »الطوفان الثاني«... اإ�صدار جديد
للعراقّي فاتح عبد ال�صالم

العراقي فاتح عبد السالم يصدر روايته الجديدة »الطوفان الثاني«، وكما في أعماله السابقة يواصل المكوث األبدّي في كنف الحروب 
باحثاً عن المعادل المستحيل النهيارات الحروب.

مواصالً المكوث األبدي في كنف الحروب، ووفياً لمشروعه السرديَّ في البحث عن المعادل المستحيل النهيارات الحروب، أصدر الروائي 
العراقي فاتح عبد السالم روايته الجديدة »الطوفان الثاني« )الدار العربية للعلوم - بيروت(.

ويجري الروائي العراقي في روايته وراء عراق الحلم أو العراق المشتهى، كيف كان وكيف صار، عبر الغوص في حكايات شخوصه 
الباحثة عن الفرح ولو كان لحظياً طفولياً.

وجعل عبد السالم العراق محوراً لسرد متشٍظ، وكما يبحث عن العراق القريب في »الطوفان الثاني«، فقد سبق له أن أبحر في عراق 
الحضارة في روايته »اكتشاف زقورة«.

ويحفر عبد السالم ويفّكك لغز الحروب، باحثاً لشخصياته التائهة بين الحلم والواقع عن فرح ال يقدر على تحطيمه أي طوفان، عالم 
روائي يبحث ربما، كما كتب الناشر، »عن ذلك المعاِدل المستحيل النهيارات الحروب«، و«بؤرة روائّية تنبض تحَت أنساق من رماد ماِكر، 

ُيغّطي ذاَت األرض التي َنحَت فيها الُطوَفاُن األّوُل أصوات المالحم واألساطير وأنَفاَس الُمدن الُمضيئة«.
وللروائي العراقي أعمال أخرى منها: »قطارات تصعد نحو السماء«، و«اكتشاف زقورة«، و«عندما يسخن ظهر الحوت«، و«حي لذكريات 

الطيور«.

»م�صرح الأوبرا« في تون�س ي�صتاأنف ن�صاطه
 

بعد تعّطل قسرّي نتيجة الحجر الصحّي المفروض للحّد من تفشي فيروس »كورونا«، يعاود 
»مسرح األوبرا« في مدينة الثقافة في تونس استئناف نشاطه بتظاهرة »الخروج إلى المسرح«.

وينطلق نشاط المسرح في 2 تشرين األول ويستمّر حتى 11 من الشهر نفسه. 
وتقّدم التظاهرة لجمهورها ثمانية عروض مسرحّية منها ما ُيعرض للمرة األولى، وثالثة أعمال 

لورشات مسرح لكّل الفئات العمرّية يشرف عليها مسرحّيون وأساتذة.
أما العروض فتتوّزع بين مسرح الجهات ومسرح المبدعين الشبان مع احترام قواعد التباعد 

االجتماعي الذي فرضته وزارة الصحة للحد من »كورونا«.

هند �صبري ت�صتاأنف ت�صوير م�صاهدها
في »هجمة مرتّدة« 

 5 تستأنف الممثلة التونسّية  هند صبري  تصوير مشاهدها في مسلسل » هجمة مرتدة «، بعد 
أيام، في الديكور الخاص بها.

وتجسد هند في المسلسل شخصية المرأة القوية، التي تتحمل أعباء نفسية مع زوجها ضابط 
المخابرات، الذي يجسد شخصيته الممثل المصري  أحمد عز ، وتقع في الكثير من المشاكل بسبب 

زوجها.
صبري،  هند  أحمد،  بطولة  فمن  يشارك  عالء،  أحمد  إخراج  دويدار،  باهر  تأليف  من  المسلسل 
هشام سليم، ماجدة زكي، صالح عبد الله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، 

أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي.
المسلسل من األعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان عام 2021، خصوصاً أنه 
يضّم مجموعة كبيرة من أهم الممثلين، فضالً عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات 

المصرّية.
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
إحدى جزر األنتيل الكبرى 1 .

إلهة الصيد عند الرومان، منصفات 2 .
ذاق الطعام، مدينة سويسرية، در 3 .

قديمة  مدينة  الشمالي،  المتجمد  من  يتفرع  بحر  4 .
عاصمة مقدونيا في القرن 5

يحّن إلى، صارع، إسم موصول 5 .
صاهره، عاصمة أوروبية 6 .

ألوم، شاهدت من بعيد 7 .
حرف نصب، مرفأ فرنسي، نجيع 8 .

شأنه، داعب 9 .
لإلستفهام، خالف أصبح، مدينة فرنسية 10 .

مدينة ألمانية، وهبا 11 .
تحفران البئر، أزالت الرطوبة من الجلد 12 .

عمودياً: 
مناص، مكتبة شهيرة في بغداد 1 .

مصائب، قرية لبنانية 2 .
يسجنونا، صّريت 3 .

قرع الجرس، نحاربه، ال يباح به 4 .
رجعت عن المعصية، نهر في المغرب، ألف 5 .

أسرق، غزال 6 .
يرافق البرق، عائلتي، كثر شحمه 7 .

يوبخك، مدينة بلجيكية 8 .
جهد وتعب، يثني علينا، حاجز 9 .

حب  ثمره  يشبه  شجر  قطع،  بالويل،  دع��ى  10 .
الزيتون

أصابع، إمارة عربية 11 .
إسحقي، مدينة فيتنامية، مرفأ ليبي 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
 ،321658497  ،4885791623  ،697234185
 ،173425869  ،946873251  ،258916734

512367948  ،764589312  ،839142576
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( المعز ايبك، نا 2 ( لبنان، جالين 3 ( بند، جالينس 
4 ( يأبها، ستات 5 ( بالما، نحاور 6 ( اد، ورع، يسردا 7 ( 
ليما، انفس، بل 8 ( عادال، رأيتي 9 ( انا، ناس، تمأل 10 ( 

دنت، يأيد 11 ( يد، أملسه، حار 12 ( عاليه، بيارق. 

عموديا:
1 ( الباب العالي 2 ( لبن، اديان، دع 3 ( منديل، مداد 4 ( 
عا، اموال، نال 5 ( زنجبار، انتمي 6 ( اه، عا، له 7 ( يجالن، 
 ) نرسيس 8 ( بلي، حيفا، اهب 9 ( كانساس سيتي 10 
دستور، تمدحا 11 ( ني، اردبيل، ار 12 ( انبت، ال، اسرق.
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محمد حسن الخنسا 
»الكابتن«  لدورة  بطال  األنصار  فريق  تّوج 
إثر  وذلك  عطوي،  محمد  الشهيد  كأس  محرزاً 
النجمة  فريق  على  النهائية  المباراة  في  فوزه 
جمعتهما  التي  المباراة  في   ،1  �  2 بنتيجة 
رئيس  وبحضور  العهد،  ن��ادي  ملعب  على 
هاشم  المهندس  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد 
والرئيس  الشحف،  جهاد  العام  واألمين  حيدر 
و  غندور  عمر  الحاج  النجمة  لنادي  التاريخي 
وأمين  السبع  علي  النجمة  نادي  رئيس  نائب 
السر أسعد سبليني، وأمين سر نادي االنصار 
للدورة  المنّظمة  اللجنة  رئيس  سنو،  شفيق 
ومدرب  عاصي  محمد  العهد  ن��ادي  سر  أمين 
وس��ام  ومساعده  ط��ه  جمال  لبنان  منتخب 

خليل.

المجريات الفّنية
المستوى  م��ت��وس��ط  األول  ال��ش��وط  ج���اء 
نسبية  أفضلية  مع  الفريقين  بين  ومتكافئ 
خط  نجم  تحركات  بفضل  األن��ص��ار  لالعبي 
لكن  معتوق،  حسن  واختراقات  اونيكا  وسطه 
اال  يأت  لم  األول  الشوط  في  األنصاري  الهدف 
عيش  الله  عبد  أخفق  عندما  المجريات  عكس 
امام  لتتهيأ  الجزاء  منطقة  داخل  الكرة  بقطع 
موني المتحفز فقابلها بتسديدة داخل المرمى.

األنصار  أداء  تراجع  الثاني  الشوط  وف��ي 
كثيرا وتحّمل العبوه أعباء الهجمات النجماوية 
المتالحقة، حتى أنهم لم ينجحوا في الوصول 

أحمد  البديل  عبر  مرتين  اال  الجزاء  منطقة  إلى 
حجازي الذي تصدى الحارس لهجمته االولى، 
الذي  جميال  هدفاً  الثانية  في  يسجل  أن  قبل 
المباراة، مع العلم  جاء أيضا بعكس مجريات 
أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني كانت 
والقناص  السريع  المهاجم  وخصوصا  موفقة 
اسعد  نزيه  الحارس  تألق  مع  حجازي،  احمد 

الذي تصدى ألكثر من ثالث كرات خطرة.
في  النجماوي  األداء  يكن  لم  المقابل،  في 
بعض  من   الرغم  على  مقنعا  األول  الشوط 
إلى  بالوصول  لهم  سمحت  التي  التحركات 
المرمى بقيادة خالد تكجي ومهدي زين و علي 
سبليني  محمود  الدورة  هّداف  لكن  السيسي، 
ارتمى بأحضان المدافعين ولم يشكل الخطورة 

المطلوبة.
الشوط  مجريات  النجمة  العبو  وتسيد 
وحاصروا  شيء  بكل  األفضل  وكانوا  الثاني 
األنصاريين داخل منطقة وطرقوا باب المرمى 
سبليني  سجل  أن  وبعد  قبل  وت��ك��رارا  م��رارا 
البدالء  تحركات  بفضل  وذلك  التعادل،  هدف 
ب��در،  وخليل  ال��ك��ردي  وعمر  عطوي  عباس 
للتقّدم، حيث  النجماويون عّدة فرص  فأضاع 
أسعد  وال��ح��ارس  والقائم  العارضة  وقفت 
والسبليني  عطوي  عبر  مسعاهم  تحقيق  أمام 
ومع  و67.  و63   60 الدقائق  في  صبرا  وماهر 
انشغال العبي النجمة بتكثيف هجماتهم نجح 
التسلل  مصيدة  بكسر  حجازي  أحمد  البديل 
هدف  وتسجيل  مرتدة  هجمة  من  واالستفادة 
الفوز )د71(. وقبل إطالق صافرة النهاية من 

قبل الحكم محمد عيسى عمل الخير على طرد 
الكابتن عباس عطوي العتراضه على حرمان 
الختام  وفي  جزاء)د90(.  ضربة  من  فريقه 
الدورة  كأس  عطوي  الشهيد  وعم  حيدر  سلّم 

لعب  الذي  صالح  أبو  أنس  األنصار  قائد  إلى 
آخر مباراة له مع فريقه قبل إنتقاله إلى شباب 
إلى  حالل  علي  الحارس  إنتقال  لقاء  الساحل 

األنصار.

اأ�صاع النجماويون فر�صًا بالجملة والمفّرق لينجح الأن�صاريون برفع كاأ�س »الكابتن«

نقطة   38 ج��ي��م��س  ل��ي��ب��رون  أح����رز 
 10 ومرر  مرتدة  كرة   16 على  واستحوذ 
أنجليس  ل��وس  ليقود  حاسمة،  ك���رات 
ليكرز للتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة 
 10 منذ  مرة  ألول  للمحترفين  األمريكي 
ليكرز  أنجليس  ل��وس  وف���از  س��ن��وات.  
ناغتس  دنفر  على   107-117 بنتيجة 
السلسلة  ضمن  الخامسة،  المباراة  في 
في  األف��ض��ل  أس���اس  على  تحسم  ال��ت��ي 
بنهائي  مواجهتهما  من  مباريات،  سبع 
ديفيز  أنطوني  وسجل  الغربي.  القسم 
27 نقطة لصالح ليكرز، الذي بلغ نهائي 
2010، حين  العام  الدوري ألول مرة منذ 
مباريات.   7 في  سيلتيكس  بوسطن  هزم 
بوسطن  مع  النهائي  في  ليكرز  وسيلتقي 

سيلتيكس أو ميامي هيت.
نيكوال  أح���رز  المثير،  اللقاء  وخ���الل 
يوكيتش 20 نقطة واستحوذ على 7 كرات 

مرتدة مع دنفر، كما سجل جيرامي غرانت 
م��وراي،  جمال  أنهى  بينما  نقطة،   20
اليمنى  الركبة  في  إلصابة  تعّرض  الذي 
 19 مسجال  اللقاء  األول،  الشوط  خ��الل 
نقطة، باإلضافة لتمرير 8 كرات حاسمة. 
وبذلك، انتصر ليكرز 4-1 في المواجهات 
 7 في  األفضل  أس��اس  على  تحسم  التي 

مباريات.
في  الثالث  المصنف  ناغتس  وك��ان 
الغرب عوض تأخره )3-1( في الجولتين 
يوتا  أمام  اإلقصائية  ب��األدوار  السابقتين 
المهمة  جاز ولوس أنجليس كليبرز، لكن 
المركز  صاحب  ليكرز  أمام  صعبة  كانت 

األول في القسم الغربي.
وقلص ناغتس الفارق إلى )99-103( 
دقائق   4 قبل  يوكيتش  من  ثالثية  بفضل 
و35 ثانية على النهاية، لكن جيمس سجل 

9 نقاط متتالية ليحسم انتصار ليكرز.

بوسطن  ح��ول  اآلخ���ر،  المقلب  وعلى 
سيلتيكس تأخره في الشوط األول وقلص 
الفارق مع ضيفه ميامي هيت في السلسلة 
الربع  في  تيتوم  جيسون  تألق  بفضل 
 108-121 للفوز  فريقه  ليقود  الثالث 
تيتوم  وأنهى  الشرقي.   القسم  نهائي  في 
المباراة بأعلى رصيد من النقاط بتسجيله 
31 نقطة بينها 17 في الربع الثالث عندما 
سجل سيلتيكس المصنف الثالث 41 نقطة 
في هذا الربع مقابل 501 في الشوط األول 
للمباراة  سيلتيكس  الفوز  وق��اد  بأكمله. 
على  تحسم  التي  السلسلة  في  السادسة 
أساس األفضل في سبع مباريات )أقيمت 
مع  الفارق  قلّص  بعدما  األحد(  أمس  ليل 
هيت المتقدم 3-2. ويحتاج ميامي هيت 
النتصار واحد فقط ليتأهل إلى أول نهائي 

له منذ العام 2014. 

نهائي الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

ليكرز ممثاًل للغرب في النهائي بفوزه على ناغت�س

أعلن فريق أتاالنتا عن نفسه بقوة 
بعدما  االيطالي،  ال��دوري  بداية  منذ 
األول��ى  مباراته  م��ن  منتصرا  خ��رج 
للموسم الجديد بفوز مستحق خارج 
ملعبه على تورينو 4-2 في المرحلة 
وصيف  ميالن  إنتر  بدأ  فيما  الثانية، 
الموسم الماضي حلمه باحراز اللقب 
قاتل  صعب  بفوز   2010 منذ  األول 
4-3. وكانت البداية  على فيورنتينا 
واعدة بالنسبة لممثل مدينة برغامو 
الماضي  الموسم  دوري  أنهى  ال��ذي 
قياسي  رق��م  مع  الثالث  المركز  في 
النقاط )78( واألهداف  شخصي من 
المسجلة )98( واالنتصارات )23(، 
النقاط  وحصد  تورينو  تخطى  إذ 
وإن  حتى  ج��دارة  عن  األول��ى  الثالث 
شكل  ب��أي  قريبة  النتيجة  تكن  ل��م 

آخر  في  الساحق  لفوزه  األشكال  من 
بسباعية  الفريقين  بين  مواجهة 
ومن  الملعب.  نفس  على  نظيفة 
األسبوع  منتصف  اختبار  أن  المؤكد 
الموسم  راب��ع  التسيو  ضد  لتورينو 
عن  أوض��ح  فكرة  سيعطي  الماضي 
مدى جاهزية الفريق لتكرار سيناريو 
التقدم  محاولة  أو  الماضي  الموسم 

خطوة صعودا في سلم الترتيب.
البداية  تكن  لم  ثانية،  جهة  ومن 
وجد  إذ  اإلنتر،  يتمناها  التي  الطّيبة 
نفسه متخلفا بعد أقل من ثالث دقائق 
على البداية، فبعدما اعتقد أنه انتزع 
مارتن  األوروغوياني  من  جزاء  ركلة 
الحكم  ي��ع��ود  أن  قبل  كاسيريس 
أعاد  »الفار«،  الى  استنادا  ويلغيها 
إنتر  مارتينيس  الوتارو  األرجنتيني 

قبيل  ضيفه  من  ذاتها  المسافة  الى 
صافرة نهاية الشوط األول بتسديدة 
لولبية جميلة من مشارف المنطقة الى 
الزاوية اليسرى. وفي مستهل الشوط 
الثاني، لعب الوتارو دورا رئيساً في 
الكرة  التقدم لفريقه حين سدد  هدف 
من الجهة اليسرى، فحولها فيديريكو 
مرمى  ف��ي  ب��ال��خ��ط��أ  تشيكيريني 
عادل  ما  سرعان  لكن   ،)52( فريقه 
فيورنتينا عبر غايتانو كاستروفيلي 
الفرنسي  م��ن  ال��ك��رة  وصلته  ال��ذي 
فسددها  ريبيري،  فرانك  المخضرم 
هاندانوفيتش  متناول  ع��ن  بعيدا 
مجددا  ليلعب  ريبيري  وعاد   .)57(
بينية  بكرة  المرة  وهذه  الممرر،  دور 
سددها  الذي  كييزا  لفيديريكو  رائعة 
لكن   ،)63( هاندانوفيتش  شباك  في 

هدف  بتسجيله  كلمته  قال  لوكاكو 
التعادل بعد تمريرة من الوافد الجديد 
حكيمي الذي وصلته الكرة من البديل 
اآلخر التشيلي أليكسيس سانشيس 

الحد،  األمر عند هذا  )87(. ولم ينته 
بل نجح إنتر في خطف الفوز برأسية 
المدافع دامبروزيو إثر ركلة ركنية من 

الجهة اليسرى )89(.

اإنطالق »الكالت�صيو« اليطالي مع مفاجاآت فوز اتالنتا والإنتر على تورينو وفيورنتينا

لعب ا�سرائيلي في �سفوف الن�سر الماراتي

منتخب  العب  مع  الّتعاقد  من  اإلماراتي  النصر  نادي  اقتراب  عن  صحافي  تقريٌر  كشف 
الكيان الغاصب »إسرائيل« ضياء السبع، ليصبح بذلك أول العب إسرائيلي في دوري الخليج 
العربي. ووفقاً لصحيفة البيان اإلماراتية، فإّن المفاوضات بين النادي والالعب ذي األصول 
إلى  الصيني  غوانزو  صفوف  من  االنتقال  من  قريباً  وبات  األخيرة،  مراحلها  بلغت  العربية 
الفريق اإلماراتي. وأشارت الصحيفة إلى أّنه تّم االتفاق على الراتب الّسنوي والشرط الجزائي 
الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل الحصول على خدمات السبع. ومن المنتظر حسب 
»البيان« أن يصل الالعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى دبي خالل اليومين المقبلين للتوقيع 
رسمياً على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات. ولعب السبع في صفوف عدة أندية ضمن 
الدوري اإلسرائيلي الممتاز أبرزها مكابي تل أبيب وهبوئيل بئر السبع، قبل أن ينضّم إلى نادي 
غوانزو الصيني مقابل 5 ماليين يورو ويصبح أحد أغلى العبي الكيان المحتّل. وُيعّد السبع 

من أبرز العبي المنتخب اإلسرائيلي، وشارك معهم في 10 مباريات منذ العام 2018.

نجم بنفيكا روبن دياز على اأعتاب »ال�سيتي«

إقترب روبن دياز، نجم فريق بنفيكا البرتغالي، من االنتقال إلى صفوف مانشستر سيتي في 
موسم االنتقاالت الصيفي الحالي. وكشفت شبكة »سكاي سبورتس«، أن سيتي توّصل التفاق مع 
نادي بنفيكا، يقضي بضّم المدافع البرتغالي صاحب ال� 23 عاماً، بعقد يمتد حتى العام 2025. 
وشارك دياز في مباراة فريقه، مؤخراً ضد موريرنسي في الدوري البرتغالي، وسجل هدفاً. وما 
عّزز تقارير رحيل الالعب، هو لقاؤه التلفزيوني عقب المباراة، إذ ظهر وهو يحبس دموعه، قائال في 
تصريحات لشبكة »بورتوغول وان« البرتغالية: »كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لي، وأعتقد 
أن الجميع يعرف السبب بالفعل«. وأضاف: »منحني النادي شارة القيادة في تلك المباراة، لقد 
كان األمر مميزا جدا بالنسبة لي«. كما أّكد خورخي جيسوس، مدرب بنفيكا، تقارير رحيل دياز 
عن الفريق. وقال جيسوس، في تصريحات نشرتها صحيفة »أبوال« البرتغالية: »أنا على يقين 
من أنها كانت آخر مباراة لعبها روبن دياز معنا، في كرة القدم كل شيء يتغير أحيانا في اللحظة 
األخيرة، لكني أعتقد أن ذلك لن يحدث هذه المرة«. وأضاف:«نحن نشعر باألسف تجاه مسألة 
رحيل دياز عنا، لكنه خطئي أيضاً، هذا له عالقة باإلقصاء من دوري أبطال أوروبا كذلك، وهناك 
أشياء تحتاج إلى التوازن«. وتابع: »دياز يمتلك أسهما مرتفعة في سوق االنتقاالت«. ولعب روبن 
دياز 19 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي، كما شارك في 137 مباراة مع الفريق األول بنادي 

بنفيكا، سجل خاللها 12 هدفاً وصنع 6 أخرى بمختلف المسابقات.

اأوغ�سبورغ المغمور ي�سقط دورتموند المغرور!

القدم  لكرة  األلماني  ال��دوري  من  الجديد  الموسم  مفاجآت  أولى  أوغسبورغ  فريق  حقق 
)البوندسليغة(، بإسقاطه ضيفه بوروسيا دورتموند وصيف البطل بالفوز عليه 2-0 ضمن 
منافسات الجولة الثانية من المسابقة. فبعد أن استهل الموسم منتشياً بفوزه العريض على 
ضيفه القوي بوروسيا مونشنغالدباخ بثالثية نظيفة، بدا دورتموند مرشحاً مجددا لمحاولة 
إزاحة بايرن ميونيخ عن العرش الذي ترّبع عليه األخير في المواسم الثمانية الماضية. لكن 
أوغسبورغ الذي أنهى الموسم الماضي في المركز ال�15 بعد أن كان قريباً من الهبوط، أّكد 
لفريق المدرب السويسري لوسيان فافر أن األمور لن تكون سهلة وعليه القتال بشراسة للدفاع 
عن الوصافة وليس اللقب. وبدا الفريقان في طريقهما إلنهاء الشوط األول من دون أهداف، 
لكن أوغسبورغ خطف التقدم في الدقيقة 40 بكرة رأسية للمدافع الشاب فيليكس أودووخاي 
بنفسه  سجل  الذي  كاليغيوري  دانيال  األصل  اإليطالي  الجديد  الوافد  نفذها  حرة  ركلة  إثر 
هدف التعزيز في مستهل الشوط الثاني )54(. وتلقى دورتموند ضربة معنوية قاسية قبل 
المواجهة الصعبة التي تنتظره بعد غٍد األربعاء في كأس السوبر األلمانية ضد غريمه بايرن 
ميونيخ، الفائز هذا العام برباعية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والكأس 

السوبر األوروبية، والذي بدأ مشواره في ال�«بوندسيلغا« بفوز ساحق على شالكه 0-8.

رامو�س يدخل التاريخ م�سّجاًل في ريال بيتي�س

أحرز ريال مدريد حامل لقب الليغا أول فوز له هذا الموسم، بالفوز على ريال بيتيس بنتيجة 
)3-2(، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني. وسجل لريال مدريد فالفيردي 
في الدقيقة 14، وإيمرسون العب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وراموس من ركلة 
جزاء في الدقيقة 82، بينما سجل لبيتيس عيسى ماندي وكارفاليو في الدقيقتين )35 و37( 
على الترتيب. وأصبح راموس ثالث العب في تاريخ الدوري اإلسباني يسجل في 17 موسماً 
متتالياً، بعد العب أتلتيكو مدريد أغوستين غاينزا )19 موسماً بين 1940 و1959(، والعب 
ريال مدريد السابق كارلو ألونسو )17 موسماً بين 1971 و1988(. وغاب البلجيكي إدين 
هازار عن تشكيلة ريال مدريد على الرغم من استئنافه التدريبات، لكن يبدو أن مدرب الفريق 
الفرنسي زين الدين زيدان فّضل إراحته ألسبوع جديد للتأكد من جاهزيته بشكل كامل خوفاً 
من تجدد إصابته. وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، 

بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني.
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 ¨w{UL�« w� Î «d�U�Ë Î «d�œe� ‚u��« ÊU�ò ∫w{UL�«
 ¨WAL�_«  …—U��  ‰ö�  s�  ÎUOL�U�  ÎU�u�  d��F�  u�Ë
 ‰u�  —U���«  —U��  ‚u��«  l�  q�UF��  ÊU�  YO�
 U??�Ë—Ë√  v??�≈  Îôu???�Ë  U�dO�√Ë  U??O??�Ë—  s??�  r�UF�«
 ‰Ëb�«  v�≈  W�U{≈  WOMO�ö�«  U�dO�√  v��Ë  UO�¬Ë

ÆåWO�dF�«
 sLC�� Íc�« „dL��« ÊU� ‚u� ‰U� nK��� ô
 ‰U�  s�  WL�bI�«  WM�bL�«  w�  ÎU�—U��  ö��  116
 ÂUF�«  W�UN�  w�  t�U���«  r�  YO�  ¨WODI��«  ‚u�
 UN�cH�  w��«  rO�d��«  ‰UL�√  ¡UN��«  bF�  2017
 ‰U�L�«  »U��√  l�  ÊËUF��U�  VK�  …—U��  W�d�
 bNA�  ‰«e�  ô  ‚u��«  Ê√  ô≈  ¨W�—U���«   UO�UFH�«Ë
 q�� U� WK�dL� W�—UI� Î̈UHOF{ ÎôU��≈ «c� UM�u� v�≈

ÆW�—u� w� »d��«

‚dA�« ÊU�U� ÆÆhÒL�L�« ‚u�
 u�Ë  hÒL�L�«  ‚u??�  ‚u??�??�«  «c??�  vL��  Ë
 WKL�  UN�«u�√  nK��L�  W�c�_«  lO��  hB���
 Íb�«u�  ÊU�  t�  qL�√  Íc??�«  q�L�«  «c??�Ë  ¨‚dH�Ë
 ÊdI�«  UOMOF�� cM� ‚u��« w� ÊËœu�u� s��Ë
 ÂU�  W�—u�  vK�  »d��«  XF�b�«  v��  ¨w{UL�«
 uAO� wK� ‰uI�  Øå¡w�  q�  UNF�   d�œË  2011

ÆWL�bI�« WM�bL�« w� hÒL�L�« ‚u� —U�� b�√
 w��«  W�d��«ò  ∫ÂuO�«  ‚u��«  ‰U�  s�  l�U��Ë
 q��  tOK�  X�U�  UL�  1%  ÈbF��  ô  ‚u��«  U�bNA�
 w�  «u�U�  s�c�«  ‰UL�_«  »U��√Ë  —U���«  ÆÆ»d��«
 ÊQ� rN�Q� ÎU��ô Ë√ ÎU�“U� rNLEF� `��√ ‚u��«

ÆåsO�—u��«  rEF�
 ÎU�—U��  Îö��  72  Íd�_«  hÒL�L�«  ‚u�  rC�Ë
 t�U���« bO�Ô√Ë ¨r�UF�« w� oKG� ‚u� ‰u�√ ÒbF�Ë
 s�  tKO�Q�  …œU??�≈  bF�  ¨w{UL�«  r�UF�«  nB�M�
 ÊU�d��«  WO�«dD�  l�  ÊËUF��U�  VK�  WE�U��  q��
 wzUL�ù«  …b��L�«  r??�_«  Z??�U??�d??�Ë  f??�–u??�—ô«
 nF{  s�  ‚u��«  w�UF�  ‰«e�  ô  t�√  ô≈  ¨UNDP
 b�u�ò  ÎözU�  wK�  `{u�  YO�  ¨W�—U���«  W�d��«
 «ËbF��  ôË  ‚u��«  v�≈  «ËœU�  s�c�«  —U���«  iF�
 ‚u��« —U�� rEF� Ê√ V���«Ë Î̈ «d�U� dA� W�L�
 UNM�  «u� Ò�J�O�  t�—U�  ‰U��  «u����«  sOI�U��«
 ¨WO�d��«  ‰UL�_«  V���  ‚u��«  ‚ö�≈  …d��  ‰ö�
 W�d� Ê√ W�U� rN�œu� ÊUJL� W�uFB�« s� «b�Ë

ÆåÎ«b� WHOF{ ‰«e� ô ‚u��« w� lO��«Ë ¡«dA�«

 ‚u��«  U�«Ë“  vK�  ÁdE�  VÒKI�  ULMO�  wK�  bNM��
 ¨—«Ëe�U�  w{UL�«  w�  ZF�  X�U�  w��«Ë  WO�U��«
 Ÿôb�«  q��  ‚u��«  tOK�  ÊU�  Íc�«  ‰U��«  ÎUH�«Ë
 bNA�  UM�  ¨W�“_«  q��ò  ‰uIO�  ¨W�—u�  w�  »d��«
 nK��� s� sO�œUI�« szU�eK� Î «b� …dO�� W�d� ÎUO�u�
 qJ�  Í—U��  ‰œU��  e�d�  ‚u��«  qJ�  YO�  ‰Ëb�«
 ‚u��«  «c�  vK�  ÊuIKD�  «u�U�ò  nOC�Ë  ¨år�UF�«

Æå‚dA�« ÊU�U�ò ?� WL�bI�« WM�bL�« ‚«u�√Ë
 UNzUM�√ WÒO�d�� ¨ÂuI� X�U� …d� q� w� VK� sJ�
 Y�  …œU�≈  vK�  Ê«—œU�  À—«u�L�«  Í—U���«  rNzU�–Ë

ÆœU�d�«Ë ÂU�d�« sO� s� …UO��«
 W�u�u�  WL�bI�«  VK�  WM�b�  ‚«u??�√  XK�œË
 ¨r�UF�«  w�  …UDGL�«  ‚«u??�_«  ‰u�Q�  åfOM�ò
 ÆÎU�u�  37  rC�Ë  ¨r�  15  s�  d��√  UN�u�  mK��Ë
 ¡UM�  a�—U�  œuF�  ÎU�UL�  ÌÂU�  Í√  v�≈  ·dF�  b�√  ôË
 tOK�  oH�L�«  ÒsJ�  ¨v??�Ë_«  W�uI�L�«  VK�  ‚«u�√
 ÊdIK�  œuF�  WL�bI�«  VK�  ‚«u�_  a�—Q�  Âb�√  Ê√

ÆœöOL�« q�� l�«d�«

 á qjQƒ°ùdG ábGô©dG ójóéJh áeÉ«≤dG ≈∏Y IQOÉb É¡FÉæHCG á«aôMh áªjó≤dG É¡bGƒ°SCÉH Ö∏M

VK� w� gO��« ‚u�W�—u� W�«d�

WODI��« ‚u�

AÉ°†ØdG »a áq«Ä«ÑdG áÑbGôª∏d ¿É«YÉæ°U ¿Gôªb

 WO�UMB�«  —UL�_«  ‚ö�ù  Ê«u�U�  e�d�  s�  WO�O��«  W��«dLK�  sOO�UM�  s�dL�  f�√  ÕU�M�  sOB�«  XIK�√
ÆsOB�« ‰UL�

 qL��  v�  4‘—U�  m�u�  “«d�  s�  ÎU�Ë—U�  Ê≈ò  t�u�  e�dL�«  s�  «u�MO�  WOMOB�«  ¡U��_«  W�U�Ë  XKI�Ë
ÆåsOB�« ‰UL� wA�U� WF�UI� s� oKD�« w� 2w� g�« Ë Í« 2w� g�« sOO�UMB�« s�dLI�«

 Ê«uOA�uO� e�d� s�  UDO�L�« W��«dL� Î «b�b� ÎUO�UM� Î«dL� ÕU�M� w{UL�« Ÿu��_« XIK�√ sOB�« X�U�Ë
Æœö��« »d� ‰UL� w� WO�UMB�« —UL�_« ‚ö�ù

É°ùªædGh Gô°ùjƒ°S »a áq«°SÉ«b äÉ«ªµH ICÉéa π£¡J êƒ∏K
 ÷UH��« bF� œU�F� dO� qJA� ÃuK��« s� …dJ�� WO�UO�  UOL� j�U�� U�LM�«Ë «d��u� w� o�UM�  bN�

Æ—UD�ú� d�e� qD�Ë …—«d��«  U�—b� œU�
 U�U��u�  …bK�  w�  XD�U��  ÃuK��«ò  Ê≈  UN�u�  W�d��u��«  W�u��«  œU�—_«  W�U�Ë  s�  ©»«®  W�U�Ë  XKI�Ë

Æå U�dD�« ‚ö�≈ v�≈ Èœ√ U� Î «d�LO�M� 25 v�≈ UNO� ÃuK��« pL� q�ËË œö��« »uM� WF�«u�«
Æd���« `D� ‚u� Î «d�� 550 v�≈ qB� ŸUH�—« vK� ÃuK�K� j�U�� qO��� r� U�LM�« o�UM� iF� w�Ë

 XIK�√ w��« ‚dD�« s� bOK��«Ë ÃuK��« W�«“ù sO��Ëb�« w� WOK���« o�UML�« w� ∆—«uD�«  U�uL��  dA��«Ë
ÆÃuK��« j�U�� V���
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