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بمغادرة  أن��ب��اء  إع��الم��ي��ة،  وس��ائ��ل  كشفت 
السفير األميركّي ماثيو تولر الى مقّر القنصلية 

في أربيل.
وقالت سكاي نيوز في خبر عاجل إن »هناك 
في  بغداد  األميركي  السفير  مغادرة  عن  أنباء 
ماثيو تولر الى القنصلية في اربيل«. واضافت 

أن »قرار اغالق السفارة قد يصدر ...«.
سفير  »مغادرة  للعربية  مصادر  نفت  فيما 

واشنطن في بغداد الى اربيل«.
وك��ان��ت ال��رئ��اس��ات ال��ث��الث ف��ي ال��ع��راق قد 
أشارت إلى خطورة الظروف األمنية في البالد، 
السالح  حصر  لجهود  دعمها  ع��ن  وأع��رب��ت 
الدبلوماسية  البعثات  وحماية  ال��دول��ة  بيد 

والتصدي لألعمال الخارجة عن القانون.
وج����اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان ص���در ف��ي أع��ق��اب 
األح���د في  أم���س  أول  ال���ذي ع��ق��د  االج��ت��م��اع 
مصطفى  الحكومة  رؤس��اء  بين  بغداد  قصر 
ومجلس  صالح،  برهم  والجمهورية  الكاظمي، 
رئيس  بمشاركة  الحلبوسي،  محمد  النواب 
لمناقشة  زي��دان  فائق  األعلى  القضاء  مجلس 
و«التداعيات  والسياسية  األمنية  المستجدات 

الخطيرة المترتبة على األوضاع الحالية«.
التي  األمنية  التطّورات  أن  االجتماع  وأك��د 
ذلك  في  بما  األخيرة،  اآلونة  في  البالد  شهدتها 
المدنية  والمقار  المراكز  استهداف  استمرار 
والعسكرية وتواصل أعمال االغتيال والخطف، 
ومشروعه  وسيادته  للعراق  استهدافاً  تمثل 
إلى  الوطني وتنال من سمعته الدولية، مشيراً 

أن استمرار أجواء االضطراب األمني والتداعيات 
الناجمة عنه يضّر باقتصاد البالد وسعيها إلى 
تجاوز األزمة التي ترتبت على جائحة كورونا 

وانخفاض أسعار النفط وعائداته.
أعمال  أن  من  الثالث  الرئاسات  وح���ّذرت 
الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البالد 
يعّرض  خطير  »منحى  إلى  تتجه  وسيادتها 
إلى  داعية  حقيقية«،  لمخاطر  العراق  استقرار 
»رص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة 

واتخاذ  التداعيات  من  المزيد  لمنع  وحاسمة 
االستقرار  بضمان  الكفيلة  العملية  اإلج��راءات 

األمني«.
ويأتي ذلك على خلفية سلسلة حوادث أمنية 
شهدها العراق في األسابيع الماضية، بما فيها 
التي  بغداد  في  الخضراء  المنطقة  استهداف 
بما فيها سفارة  تضّم مقار دبلوماسية أجنبية 
الواليات المتحدة، وهجمات على قوات للجيش 

األميركي.

رئا�سات العراق الثالث ترى اأن الظروف الأمنّية تتجه لمنحى خطير واإعالن الحرب يعود للدولة

هل �لتج�أ �ل�صفير �لأميركّي في بغد�د �إلى �لقن�صلّية في �أربيل؟

الصحافي  ال��م��ؤت��م��ر  ان��ت��ه��اء  ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ  راج���ت   -
ل��ل��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ام��ان��وي��ل م���اك���رون ق����راءة بدت 
موضع إجماع من خصوم حزب الله وأصدقائه، وهذا 
بحد ذاته أمر غريب والفت للنظر، محورها ان خطاب 
حزب  م��ع  للعالقة  النظرة  ف��ي  ت��ح��والً  يمثل  م��اك��رون 
الله  ح��زب  حّمل  ماكرون  وأن  التصعيد،  باتجاه  الله 
لبنان، واستخدمت في  إفشال مبادرته في  مسؤولية 
تبرير هذا اإلستنتاج مفردات الخطاب التنديدي بدور 
بالسالح  مستقوياً  وب��وص��ف��ه  س��وري��ة،  ف��ي  ال��ح��زب 
للتصرف  ويسعى  خصومه  ب��ه  ي��ره��ب  ال��داخ��ل،  ف��ي 
أخذ  بعدم  لالقتناع  ودعوته  اآلخرين،  من  أقوى  كأنه 
الشيعة اللبنانيين نحو الخيار األسوأ، وقبول القواعد 
تركيز  ثانية  جهة  وم��ن  جهة؛  م��ن  ه��ذا  الديمقراطية، 
المؤتمر  ن��ص  ف��ي  م��اك��رون  ك��الم  م��ن  رئ��ي��س��ّي  حجم 

واإلجابة عن األسئلة حول حزب الله.
بعين  م��اك��رون  قاله  م��ا  ي��ق��رأون  ال��ذي��ن  يخطئ  ال   -
الله  ح��زب  مع  التعامل  في  الموقف  عمق  عن  البحث 
الرئيسية  القضية  باعتباره  فيه،  التحوالت  ورص��د 
المبادرة  جوهر  في  الرئيسية  والقضية  الكالم،  في 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي ن��ظ��رة فرنسا  ال��ف��رن��س��ي��ة، وال��ق��ض��ي��ة 
لموقعها وموقفها من الصراعات الكبرى في المنطقة، 
وال��ق��ض��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ح��ور ح��ول��ه��ا األزم���ة 
نقاش  عن  بمعزل  واإلقليمي،  الدولي  ببعدها  اللبنانية 
آخر ضروري، لكنه بالمعنى السياسي واالستراتيجي 
الفرنسية  المبادرة  مسار  وهو  األول،  من  أهميّة  أقل 
السعي  لجهة  تعّطلها،  فرضيات  أو  نجاحها  وف��رص 
المتفق  اإلصالحات  تتولى  جديدة،  حكومة  الستيالد 
تّم  لما  الخالف، وفقاً  عليها بعيداً عن استثارة قضايا 
تضمينه في كالم ماكرون في قصر الصنوبر كإطار 
بسائر  أسوة  الله  حزب  نحو  توجهت  التي  لمبادرته، 
افتراضية  تقاطع  نقطة  لصياغة  وال��ق��ي��ادات،  ال��ق��وى 
محلية في زمن الصراع المفتوح على مساحة المنطقة 

ولبنان في قلبها.
يجب  ماكرون  قاله  لما  صحيحة  قراءة  نقّدم  كي   -
أن ن��ت��ح��ّرر م��ن ن��ب��رة ال��ك��ل��م��ات ودرج����ة ال��ت��ك��رار في 
البيئة  إقناع  تقنيات  ألنها  السلبية،  التوصيفات  بعض 
المتحدث،  إليها  ينتمي  التي  والنخبوية  السياسية 
وتأكيد للموقع الذي ينتمي إليه المتحدث، واألهم ألننا 
ندرك بأن األزمة اللبنانيّة الواقفة على شفا انفجار أو 
انهيار، هي رغم ما يتصل بأسبابها الداخلية الوجيهة 
من فساد وسياسات ماليّة مدّمرة، تعبير في تجلياتها 
الداخلية وبعديها الدولي واإلقليمي، عن قرار أميركي 
فيه  وشاركت  ضمنها،  وفرنسا  أوروب��ا  فيه  شاركت 
التمويل  وقف  محوره  استثناء،  بال  الخليج  حكومات 
اللبنانية  ال��م��ص��ارف  ف��ي ش��راي��ي��ن  ي��ض��ّخ  ك��ان  ال���ذي 
األسواق  في  خاللهما  ومن  اللبناني،  المالي  والنظام 
اإلقتصادية  القطاعات  في  جميعاً  خاللها  ومن  الماليّة 
وهو تمويل كان مستمراً لعقدين، رغم إدراك أميركي 
للعجز  وص���والً  ال��م��دي��ون��ي��ة  لتفاقم  وع��رب��ي  وغ��رب��ي 
 2002 في  وتصاعداً   ،1998 العام  منذ  ال��س��داد  عن 
 ،2017 ال�  في  تفاقماً  أشد  بصورة  وتكراراً  و2012 
اقتصادي سياسي  لنظام  تمويل  أن��ه  إدراك  ورغ���م 
)التتمة ص9(
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وهادئة لكالم ماكرون

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

امانويل  الفرنسي  الرئيس  ك��الم  بقراءة  الجميع  انشغل 
مجدداً،  الفرنسية  المبادرة  إق��الع  فرص  وتقييم  ماكرون، 
وق����رأت م��ص��ادر م��ت��اب��ع��ة ت����وزع ال��م��واق��ف ب��ي��ن األط����راف 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  بتلقف  السياسية، 
للمسؤوليات  ماكرون  وتوزيع  المبادرة  استئناف  لفرصة 
يتيح  م��ا  ب��ع��ب��دا،  دون  م��ن  الجميع  على  م��ب��ادرت��ه  فشل  ع��ن 
في  ال��م��ب��ادرة  م��ن  الثانية  بالنسخة  ال��ش��ري��ك  ب���دور  ال��ق��ي��ام 
بالتشاور  بعبدا  ترّيث  المصادر  وتوقعت  تبلورها،  ح��ال 
رئيس  لتسمية  النيابية  االستشارات  إطالق  قبل  باريس  مع 

جديد يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
بالتوازي مع صمت عين التينة ورفض رئيس مجلس النواب 
كالم  على  التعليق  والتحرير  التنمية  كتلة  ون��واب  بري  نبيه 
تدرس  المجلس  رئيس  أوساط  إن  المصادر  قالت  ماكرون، 
التسهيل  على  بالحصول  الفرنسي  الرئيس  ن��ج��اح  ف��رص 
األميركي الالزم مع اقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، 
وامتداد المهلة التي حّددها ماكرون لفترة االنتخابات، طالما 
لكالم  وف��ق��اً  ال��م��ب��ادرة  بفشل  ساهم  ق��د  أميركياً  تعطيالً  أن 

ماكرون في توصيفه للعقوبات األميركية.

االتجاه الذي رصدته المصادر المتابعة لدى قوى الغالبية 
هو االنفتاح على نسخة ثانية من المبادرة الفرنسية في حال 
ظهورها، مع قراءة تباينات في صفوف مكونات الغالبية في 
تسمية  فرضيّات  تراجع  ظل  في  الحكومي،  الملف  مقاربة 
غالبية  بين  توافق  من  يولد  أن  يفترض  جديد،  مكلف  رئيس 
يمثلها  التي  السنيّة  الطائفة  ن��واب  وغالبية  جهة  من  نيابية 
الثقة  أزمة  بعد  السابقين،  الحكومات  رؤس��اء  رباعي  نادي 
التساكن  المصادر  رجحت  ولذلك  والرباعي،  الثنائي  بين 
أعمال  لتصريف  دياب  حسان  الرئيس  لحكومة  اللجوء  مع 
دون  تحول  ودستورّية  سياسيّة  تعقيدات  ظل  في  طويل، 

تعويمها.
المواقف،  الرباعي رصدت المصادر تفاوتاً في  في نادي 
خرج  أنه  يعتبر  الحريري  سعد  للحكومة  السابق  فالرئيس 
خ��اس��راً ب��ع��د ك���الم م���اك���رون، ف��ه��و خ��س��ر س��ع��ودي��اً بسبب 
مبادرته لتقديم تسوية تطال وزارة المالية، وخسر فرنسياً 
المال  حقيبة  في  ال��م��داورة  ط��رح  مسؤولية  تحميله  بسبب 
عن  المصادر  تحّدثت  فيما  بسببها،  التأليف  مسار  وتعقيد 
السابق  الرئيس  هو  الرباعي  ن��ادي  في  وحيد  راب��ح  وج��ود 
للحكومة نجيب ميقاتي، الذي كان صاحب تسمية مصطفى 

أدي���ب، وص��اح��ب ال��م��ب��ادرة ف��ي ط��رح ال��م��داورة ف��ي وزارة 
ظل  في  الحكومة  لرئاسة  كمرشح  اليوم  يتقّدم  وهو  المال، 
الغالبية  وطرحته  سبق  ما  نحو  متقدماً  الفرنسية  المبادرة 
حكومة  بتشكيل  ال��ح��ري��ري  ال��رئ��ي��س  على  س��اب��ق��اً  النيابية 
هذا  في  األمور  نضوج  المصادر  واستبعدت  تكنوسياسية. 
إحدى  م��ن  ميقاتي  لخيار  تسويق  حملة  ب��دء  رغ��م  االت��ج��اه 
عن  ميقاتي  من  قريبة  أوساط  وكالم  التلفزيونيّة،  القنوات 
بتولي  راغباً  كان  إذا  الحريري  سعد  الرئيس  ينافس  لن  أنه 
كالمه  عند  ك��ان  إذا  دعمه  سيطلب  لكنه  الحكومة،  رئ��اس��ة 
إن  ال��م��ص��ادر  ال��ح��ك��وم��ة. وق��ال��ت  ل��رئ��اس��ة  ب��رف��ض تسميته 
حكومة  فرصة  أسقطت  التي  واإلقليمية  الدولية  الظروف 
تحرق  األميركية  الرئاسية  واالنتخابات  قائمة  تزال  ال  أديب 

الوقت المقّرر للمبادرة الفرنسية.
الله  لحزب  العام  لألمين  اليوم  سيكون  الحاسم  الكالم 
السيد حسن نصرالله، حيث الوجهة الرئيسيّة التي خاطبتها 
الفريقين  تجمع  لتسوية  سعياً  م��اك��رون،  الرئيس  م��ب��ادرة 
المحليين واإلقليميين المتقابلين على ربط نزاع على قضايا 
منعاً  االقتصادي  الملف  على  التالقي  نافذة  وفتح  الخالف 
الرئيس  لخطاب  المقابلة  الرئيسية  الوجهة  وحيث  لالنهيار، 

ماكرون  قّدم  ما  وبمثل  المبادرة،  فشل  تقييم  في  ماكرون 
كطرف أول في المبادرة روايته وقراءته ووّزع المسؤوليات 
واكبت  لمصادر  وفقاً  نصرالله  السيد  سيقدم  الفشل،  عن 
وروايته  قراءته  الفرنسية،  المبادرة  مع  الله  ح��زب  تعامل 
قبل  من  بالمبادرة  التالعب  حيث  للمسؤوليات،  وتوزيعه 
بتسميم  تسبب  وال��خ��ارج��ي��ي��ن  المحليين،  ب��اري��س  ح��ل��ف��اء 
كلفه  ال��ذي  الفرنسي  الفريق  وأداء  الثقة،  وض��رب  األج��واء 
المبادرة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ش��وي��ش  ت��س��بّ��ب  ب��ال��م��ت��اب��ع��ة  م���اك���رون 
نقاط  تسجيل  محاولة  إلى  وتحويلها  إيجابياتها،  وإجهاض 
بالمبادرة.  يترّبصون  وخارجيين  محليين  أطراف  لحساب 
وقالت المصادر إن كلمة افتراء وتجنٍّ وإساءة قالها ماكرون 
بحق حزب الله ستلقى رداً وتفنيداً، من دون أن يكون الهدف 
الخروج من التعاون مع المبادرة الفرنسية واالنفتاح عليها، 
الثانية  النسخة  إطالق  قبل  الحروف  على  النقاط  لوضع  بل 
من المبادرة، التي يجب كي تنجح أن تحسن تشخيص نقاط 
طالما  الله،  حزب  مسؤولية  نطاق  خارج  حكماً  وهي  الخلل، 
وال��وزاري  الرئاسي  البيت  داخ��ل  من  الصديقة  النيران  أن 
الخارجيين  والحلفاء  اللبناني  الصديق  والمحيط  الفرنسي 

قد تكفلت بإسقاط المبادرة وإفشالها.
)التتمة ص8(

ن�سراهلل يفّند اليوم اتهامات ماكرون واأ�سباب الف�سل... ويحّدد الموقف من المبادرة الفرن�سّية 

ميق�تي يبد�أ حملة لت�صويقه لرئ��صة حكومة تكنو�صي��صّية... كبديل للحريري وبر�ص�ه!

�لغ�لبّية منفتحة على ب�ري�س دون �أوه�م حلول... وحكومة دي�ب لت�صريف �أعم�ل طويل 

 ماذا بعد ف�سل »الهجوم الأول«

بالمبادرة الفرن�سية...؟

 جمال عبد النا�سر.. في ذكراه الخم�سين: 

ل �سلح.. ل تفاو�ض.. ل اعتراف

 من القوقاز اإلى خليج فار�ض

ومعادلة ال�سراع على حيفا...!

المبادرة لفرنسية قبل شهرين من الزمن  عندما أطلقت 
قلنا اّن هذه المحاولة خاضعة في نتائجها نجاحاً أو فشالً 
والمقاومة  واإلقليمي  األميركي  العامل  هي  أربعة  لعوامل 
في  يأتي  األميركي  العامل  اّن  ورأينا  ذات��ه،  الوقت  وعامل 
طليعة العوامل المؤثرة ألّن في لبنان مصالح تجهد أميركا 
لبنان  تدع  لن  أميركا  واّن  »إسرائيل«،  لمصلحة  لتحقيقها 
يرتاح أو ينجح أي مسعى داخلي أو خارجي فيه للتخفيف 
من مآسيه ومن جملة الضغوط التي تحدثها خطة بومبيو 
اْن لم تضمن   ،2019 آذار  لبنان منذ  المعمول بها النهيار 

لها تلك المصالح.
أما إقليمياً فإّن لبنان يشكل مسرحاً ألكثر من طرف يريد 
أن يحصل فيه على نصيب يكون بمثابة غنيمة أو تعويض أو 
جائرة ترضية أو ورقة ضغط يستعملها في أمكنة أخرى، 
وفي طليعة المعنيّين هؤالء نجد السعودية وتركيا وإيران 
باإلضافة الى آخرين طبعاً من عرب وغيرهم يتدخلون في 
أو بشكل غير مباشر مع قفازات  اللبناني مباشرة  الشأن 
وأقنعة تحجب اليد دون ان تتمكن من حجب الفعل واألثر.

البدء  ف��ي  ظ��ه��روا  الفرنسية  ال��م��ب��ادرة  أص��ح��اب  أّن  بيد 
ينّسقون  أنهم  أو  أحد  أّي  عن  استقالالً  يتحّركون  وكأنهم 
مع األطراف ذات اليد في لبنان من أجل ضمان عدم تدخلهم 
السلبي الذي ُيفشل المبادرة، دون ان يكون هذا التنسيق 
في مستوى حفظ المبادرة بضمان مصالح األطراف تلك 
)التتمة ص9(

يأتي يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2020، ليذكرنا بالذكرى 
نصف  أّي  الناصر،  عبد  جمال  الزعيم  لرحيل  الخمسين 
ال��زم��ن وال��ت��اري��خ، وذل���ك وس��ط متغيّرات  ق��رن م��ن عمر 
بل  ودول��ي��اً،  إقليمياً  القسوة  منتهى  ف��ي  بيئية  وظ���روف 
ومحلياً داخل األقطار العربيّة. فنحن نعيش عصر التدهور 
العربي خاصة في محور الرجعية العربية، مقابل تصاعد 
ومع  مسبوقة،  غير  ضغوطاً  يواجه  الذي  المقاومة  محور 

ذلك يحقق االنتصارات تباعاً.
والقضية  اإلقليم  يواجهها  التي  المتغيّرات  أه��ّم  وم��ن 
الفلسطينية، ما حدث من اختراق رسمي وعلني صهيوني 
لدول الخليج التي كانت عربية، لتسقط الدولة تلو األخرى 
التطبيع  بإعالن  )إسرائيل(،  الصهيوني  الكيان  براثن  في 
المقّدمة  وفي  »إسرائيل«.  وبين  بينهم  العالقات  وتأسيس 
– البحرين(، والبقية في الطريق بقيادة  رسمياً )اإلمارات 
رأس الرجعية العربية وهي المملكة السعودية، وذلك عدا 
دولة الكويت التي أعلنت رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
تلك اإلشارة هي التي تتعلق بالذكرى الخمسين لرحيل 
عبد الناصر الذي كان يمتلك رؤية كاملة وشاملة وواضحة 
إزاء العداء لهذا الكيان الصهيوني منذ بداية قيامه ورفاقه 
بثورة 23 يوليو 1952، ولعّل السبب الرئيسي الذي ساهم 
في بناء رؤيته، هو مشاركته في حرب 1948، التي كانت 
)التتمة ص9(

يخوض األميركي المتقهقر والمأزوم في لحظاته األكثر 
المقاومة  محور  ضّد  مفتوحة  حرباً  عظمى  كدولة  حرجاً 

والممانعة
وإصدقائه الدوليين في أكثر من ساحة.

على  داع��ش  بفلول  مواربة  دون  وم��ن  علناً  يناور  وه��و 
هذه الساحات محاوالً مشاغلتنا عن المهمة األصلية وهي 

كسره وكسر قاعدته على اليابسة الفلسطينية.
قبل فترة ليست ببعيدة وصلنا تقرير خاص وهاّم تحت 

عنوان:
خطط التفجير األميركية القادمة في الدول العربية ودول 

آسيا الوسطى...
وجاء فيه ضمن ما جاء:

تتبّع  في  متخّصص  أوروب��ي،  استخباري  مصدر  »أفاد 
تحركات العناصر اإلرهابية في الشرق األوسط ودول آسيا 
الوسطى والصين... بأنه وفي إطار التحرك االستراتيجي 
األميركي، الستكمال تطويق الصين وروسيا واالستعداد 
الجهات  قامت  هناك،  والتمركز  الصين  بحر  ال��ى  للتوجه 
ل�  موحدة  عامة  عسكرية  قيادة  بانشاء  المعنية  األميركية 
»المجاهدين«، على طريقة قيادة »المجاهدين« في ثمانينيات 

القرن الماضي.
هي  المخطط،  هذا  في  التنفيذ،  خطوات  أولى  كانت  وقد 

التالية:
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 محمد صادق الحسيني د. جمال زهران*

االخاء  مبادئ  األمم  تتعلّم  حتى 
تظّل  التعاون...  ويحّل  اإلنساني 
القوة أفعل عامل في إحقاق الحق 
ال  التي  واألم��م  الباطل.  وإزه��اق 
تستطيع  ال  الحياة  في  لها  حق 

إثبات هذا الحق.
سعاده

باريس – نضال حمادة

على  واسعاً  هجوماً  الفائت  األح��د  السبت  ليل  أذربيجان  شنّت 
المتنازع عليه  إقليم ناغورني كاراباخ  مواقع الجيش األرمني في 
بين البلدين، وفاجأ جنود الجيش اآلذري الجيش األرمني بإنزاالت 
الجيش  خ��ط��وط  خلف  عسكرية  ح��وام��ات  عبر  بها  ق��ام��وا  ج��وي��ة 
أذربيجان  اشترتها  مسيّرة  طائرات  فيه  كانت  وقت  في  األرمني 
من تركيا تقوم بقصف المواقع األرمنية على طول خطوط الجبهة 
في إقليم ناغورني كاراباخ ويبلغ عدد جبهات االشتباك في اإلقليم 
خمس جبهات تقدم عليها الجيش اآلذري وأحدث اختراقات مهمة 

فيها أّدت إلى سقوط خط الدفاع األول األرمني خالل ساعات.
قام  حيث   ،1989 عام  في  كاراباخ  ناغورني  على  الصراع  بدأ 
األرمن الذين يقطنون المنطقة باالنفصال عن أذربيجان بعد تفكك 
االتحاد السوفياتي، ودعمت أرمينيا حكومة انفصالية في اإلقليم 
أذربيجان  بهزيمة  انتهت  سنتين  دام��ت  حرباً  الطرفان  وخ��اض 

وثبيت الوضع االنفصالي.
منذ ذلك الوقت بدأت أذربيجان برنامجاً مدروساً وطويل األمد 
مستندة  و«إسرائيل«  تركيا  على  بذلك  واعتمدت  قواتها.  لتحديث 
الى األموال التي تجنيها من قطاعي النفط والغاز، اشترت أسلحة 
اتصال وتشويش، وأرسلت فرقاً  الصهيوني ومعدات  الكيان  من 
المناطق  في  العمليات  وعلى  القتال  على  للتدرب  »إسرائيل«  ال��ى 
الجبلية، وأقام الموساد اإلسرائيلي قاعدة تجّسس كبيرة ومركزية 
عاصمة  باكو  في  كبيرة  سفارة  »إسرائيل«  وبنت  أذربيجان،  في 
سفارتي  في  العاملين  تعداد  فيها  العاملين  تعداد  يفوق  أذربيجان 
سلطات  وأق��ام��ت  مجتمعتين،  وع��م��ان  ال��ق��اه��رة  ف��ي  »إس��رائ��ي��ل« 
أذربيجان برنامجاً للتعاون األمني مع »إسرائيل« يهدف باألساس 

للتجسس على إيران.
)التتمة ص8(

رات تركّية.. هكذا  تدريب اإ�سرائيلّي وم�سيَّ

ا�ستعّدت اأذربيجان للحرب �سد اأرمينيا
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هل َيت�صّدُع لبنان؟

{ د. وفيق إبراهيم 
ترتفع أصوات قوى سياسية لبنانية، تطالب بالمركزية 
موسعة ألقاليم طائفية متنّوعة بذريعة حماية خصوصيات 
هذه المناطق من الخطر الذي يجّسده حزب الله بسالحه، 

على حد زعمهم.
المحاوالت  فشل  مع  والضجيج  الصخب  هذا  يتزامن 
سياسية  مشاريع  تطبيق  في  األميركية  وقبلها  الفرنسية 
الهيمنة الخارجية  التي قلصت من  التغييرات  إللغاء كامل 

على لبنان الكبير.
الذي  الله  هذا نتج بالطبع من الصعود اإلقليمي لحزب 
اإلرهاب  وإح��ب��اط  الجنوب  تحرير  في  له  انتصارات  تال 

الداخلي.
للتوازن  جنح  أن��ه  إال  طائفياً  السياسي  النظام  فبقي 
مارونية  هيمنة  بعد  وذلك  الطائفية  األحزاب  بين  الداخلي 

وأخرى حريرية سنية.
انعكست  الداخلية  ال��ق��وى  بين  ال��ت��وازن  ه��ذا  أهمية  إن 
لم  بشكل  للبنان،  الخارجية  السياسة  على  خاص  بشكل 
لبنانية تتجرأ على تبني سياسات متصالحة  اي قوة  تعد 
السبعينيات  مرحلة  في  حدث  كما  اإلسرائيلي  العدو  مع 
مع  بالتعاون  وال��ق��وات  الكتائب  حزبي  مع  والثمانينيات 
بالتطبيل  التقارب  هذا  أّي��د  كبير  وسياسي  إعالمي  فريق 

والتزمير.
لذلك، فإن اصطدام النفوذ األميركّي بصالبة لبنانية 
رافضة له وانكسار المبادرة الفرنسية باعتذار خيارها 
هما  أدي��ب،  مصطفى  برئاسة  جديدة  حكومة  لتشكيل 
التفتيش  الى  الخارجية  القوى  يدفعان  اللذان  العامالن 
ادوار  من  للنيل  إرهاباً  أكثر  لبنانية  داخلية  وسائل  عن 

حزب الله.
بعض  أرع��ب  األميركية  بالعقوبات  التهديد  ك��ان  ف��إذا 
قيادات التيار الوطني الحر دافعاً بالسلوك الجنبالطي الى 
البروز بشكل حمل وديع غير متطلب، ومحّرضاً الكتائب 
على االنتفاضة في وجه حزب الله ناشراً الذعر في معظم 
التجمعات النيابية من كل الطوائف، فإنه استثار في الوقت 
بتنظيم  ب��دا  ال��ذي  ب��ري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  نفسه 
عميق  تحالف  في  متوّغالً  العقوبات  على  مضاد  هجوم 
الحزبية  القوى  معظم  عند  القوة  كثير  بدأ  الله،  حزب  مع 
أي  تشكيل  بقرار  إمساكه  درج��ة  ال��ى  ومنيعاً  للطوائف، 

حكومة مرتقبة أو منع تشكلها.
العائق  الله ال تزال هي  – حزب  القوة لحلف بري  هذه 
النوعي المتمكن الذي يمنع إسقاط لبنان السياسي ضمن 
الدولة  ب��ض��راوة  تهاجم  ت��زال  ال  التي  األميركية  اآلل��ي��ات 
السورية والدور االيراني اإلقليمي ودولة صنعاء ألنصار 
الله الحوثيين، كما تبذل جهوداً كبيرة لتفجير العراق وإلغاء 
اي دور للحشد الشعبي الذي يشكل اهم قوة عراقية تجمع 

بين النفوذ الشعبي والدور السياسي الرسمي.
هذه التطورات تدفع الى االعتقاد ان الضربة األميركية 
اصابة  شأنها  من  عقوبات  جملة  هي  لبنان،  على  المقبلة 
عدد من سياسيي حركة امل كإنذار أميركي أخير للرئيس 
الله،  حزب  جانب  الى  الكبير  الوطني  صموده  على  بري 
ال��م��ق��رب��ي��ن م��ن بري  ال��ع��ق��وب��ات ب��ع��ض  وق���د تشمل ه���ذه 
الداخلي  ال��م��ح��ور  م��ن  سياسية  وشخصيات  شخصياً 
من  الرغم  على  شخصياً  تطله  لم  إذا  هذا  باسيل،  لجبران 
العقوبات  من  الوقاية  سبيل  على  االض��واء  عن  ابتعد  ان��ه 
األميركية المحتملة ووباء الكورونا المصاب به كما أعلن 

منذ يومين.
ولن تستثني هذه العقوبات سياسيين من حلفاء الحزب 

عند السنّة والدروز وبعض القوى المسيحيّة األخرى.
فتبدو هذه العقوبات على شكل محاولة أميركيّة أخيرة 
التي  الصمت  مرحلة  في  األميركية  السياسة  دخ��ول  قبل 
استعداداً  وذلك  المقبل  الثاني  تشرين  اواخ��ر  الى  تستمر 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن ت��ش��ري��ن الثاني 

وتداعياتها التي قد تستمّر شهراً إضافياً.
مرحلة  في  الدخول  قبل  أخير  أميركي  تحرك  اذاً  هناك 
اللبنانية  السياسية  ال��ق��وى  أن  وبما  االنتخابي  السبات 
مدى  س��ل��ف��اً  ت���درك  وال��س��ع��ودي��ي��ن  لألميركيين  ال��م��وال��ي��ة 
محدودية هذه العقوبات ففضلت البحث عن أساليب أخرى 

تجابه بها األدوار الوطنية لحزب الله في لبنان وسورية.
على  يظهر  جعجع  سمير  اللبنانية  القوات  قائد  هو  ها 
موّسعة  فدرالية  أس��م��اه  م��ا  مطالباً  اإلعالمية  الشاشات 

تحت مسّمى إدارة مركزية واسعة.
المطلب  نحو  نحا  ال��ذي  الجميل  سامي  النائب  وت��اله 
نفسه، باإلضافة الى بعض المنتمين الى الحزب التقدمي 

االشتراكي المؤيدين لهذه الفكرة.
دستورية  لبنانية  فدرالية  هناك  ان  هنا  غريب  هو  ما 
تتركز في التحاصص الطوائفي لكل شيء تقريباً، فلماذا 
انها  فيتبين  م��وس��ع��ة  ف��درال��ي��ة  ن��ح��و  اذاً  ال��ح��دي��ث  ي��ذه��ب 
الطوائف  انتشار  تغطي  كانتونات  الستحداث  مشروع 
جغرافياً بإدارات مستقلة تماماً، تنال حصص مذاهبها من 
التحاصص الدستوري، فيصبح الوضع فدراليّة موّسعة 
وكاملة على المستويين الدستوري والجغرافي تتجه ألن 
من  واه��ي��ة  بخيوط  أقاليمها  تترابط  كونفدرالية  تصبح 

السياسة واالقتصاد.
الله في كانتون  اما اهداف هذه الخطة فهي عزل حزب 
جنوبي ضيق مقفل بكانتون معاد له في صيدا وآخر في 
البقاع الغربي فتتعّطل حركاته كلها، فال امكانية لالتصال 

ببيروت مع عزل الجنوب عن بعلبك الهرمل والضاحية.
الوطنية مستعّدون  لبنانيين يدعون  ان  يتبين بالنتيجة 
المشروع  لخدمة  ال��خ��راب  نحو  ودفعه  وطنهم  لتصديع 
الله من  – السعودي اإلسرائيلي بتجريد حزب  األميركي 

سالحه وإلغاء أدواره.
هذا هو مشروعهم لكن لحلف المقاومة آراء أخرى من 
شأنها تحطيم هذه المشاريع بحماية لبنان وأهله وعالقته 

بسورية.

اأن�شطة ومواقف

السراي،  في  أمس  دياب،  حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  استقبل   {
المحلية.  المستجدات  آخر  في  البحث  وجرى  رامبلنغ،  كريس  لبنان  في  بريطانيا  سفير 
ياسين  النائب  النيابية  والمغتربين  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  رامبلنغ  التقى  كما  

والتطورات. النيابي وعرض معه لألوضاع  المجلس  جابر، في 
»تويتر«،  على  حسابه  عبر  كنعان  إبراهيم  النائب  القوي«  لبنان  تكتل«  سر  أمين  دعا   {
والسيما  المطلوبة  اإلصالحات  إلنجاز  المقبلة  المرحلة  في  نيابياً  المبادرة  »أخ��ذ  إلى 
لمكافحة  قوانين  اق��ت��راح��ات  م��ن  تبقى  م��ا  وإق���رار  الفرنسية،  ال��ورق��ة  ف��ي  عليها  المتفق 

حالياً«. والحكومي  السياسي  الوضعين  تأثير  خارج  وذلك  الفساد 
لبنان  ف��ي  المصري  السفير  بلس،  ف��ي  مكتبه  ف��ي  السنيورة  ف��ؤاد  الرئيس  التقى   {
الدكتور ياسر علوي، وكان بحث في األوضاع العامة من مختلف جوانبها باإلضافة إلى 

المصرية. اللبنانية  الثنائية  دياب خالل لقائه سفير بريطانيا في السراي أمس  )داالتي ونهرا(العالقات 

خفاياخفايا

قالت مصادر على صلة بمداوالت نادي رؤساء 
الحكومات السابقين إن الرئيس نجيب ميقاتي 

شغل محّركاته لتقديم ترشيحه لرئاسة الحكومة 
بعدما انتهت مهمة تكليف مصطفى أديب بفشل 

مدروس لتمهيد الطريق لحكومة وصفها ميقاتي 
بالتكنوسياسية يكون رئيسها وخمسة من 

وزرائها سياسيين.
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عون منح فو�سيه و�سام الأرز: 

متم�ّسك بالمبادرة الفرن�سية

بّري دعا اإلى جل�سة ت�سريعية اأبرز بنودها العفو العام  

لبنان يرّد على »اإ�سرائيل«: 

المقاومة لتحرير الأر�ض والدفاع عن ال�سيادة 

 الخارجية دعت لحل الخالف في ناغورنو كاراباخ بالحوار

اإميل لّحود: تركيا تتحّمل الم�سوؤولية الأولى عن النار الم�ستعلة في اأكثر من بلد

عون يسلم فوشيه وسام األرز  )داالتي ونهرا(

)حسن ابراهيم( بري مستقبالً نقيب الصحافة في عين التينة أمس  

عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أك��د 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بمبادرة  تمسكه 
منوهاً  اللبنانية،  األزم��ة  خص  ما  في  ماكرون 
حيال  الفرنسي  الرئيس  يبديه  الذي  ب�«اإلهتمام 

لبنان واللبنانيين«.
أمس  استقباله  خالل  جاء  عون  الرئيس  كالم 
برونو  لبنان  في  فرنسا  سفير  بعبدا،  قصر  في 
انتهاء  لمناسبة  وداع��ي��ة  زي���ارة  ف��ي  فوشيه، 
ثالث  استمر  الذي  لبنان  في  الديبلوماسي  عمله 

سنوات.
العالقات  لتعزيز  جهوده  لفوشيه  عون  وشكر 
متمنياً  كافة،  المجاالت  في  الفرنسية  اللبنانية- 
الجديدة.  الديبلوماسية  مهمته  في  التوفيق  له 
وتقديراً لذلك، منحه وسام األرز الوطني من رتبة 

ضابط أكبر.
مع  اللقاء  خ��الل  الجمهورية  رئيس  وأس��ف 
المكلّف  الرئيس  تمّكن  ل�«عدم  الفرنسي  السفير 
الحكومة  تشكيل  من  أدي��ب  مصطفى  الدكتور 
الجديدة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، 
أن  يفترض  التي  االص��الح��ات  لجهة  خصوصاً 
تتحقق سواء تلك التي تحتاج إلى قوانين يقرها 
عن  تصدر  س��وف  التي  تلك  أو  ال��ن��واب،  مجلس 

الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة«.

نبيه  ال���ن���واب  مجلس  رئ��ي��س  دع���ا 
تشريعية  نيابية  جلسة  عقد  إلى  ب��ّري 
يومي  ظهر  قبل  من  عشرة  الحادية  في 
»قصر  في  المقبلين  الخميس  و  األربعاء 
مشاريع  وإق����رار  ل���درس  األون��س��ك��و«، 
واقتراحات القوانين المدرجة على جدول 

األعمال. 
الوارد  القانون  مشروع  البنود:  وأبرز 
2490:المتعلق  رق���م  ال��م��رس��وم  ف��ي 
القانون  اقتراح  المشروع،  غير  باالثراء 
مشروع  العام،  العفو  منح  إلى  الرامي 
 :6404 رقم  المرسوم  في  الوارد  القانون 
رقم  القانون  تعديل  على  الموافقة  طلب 
المتعلق   2018/10/10 تاريخ   90
تنفيذية  واتفاقية  قرض  اتفاقية  بابرام 
الدولي  اللبنانية والبنك  بين الجمهورية 
الطرقات  لمشروع  والتعمير  لإلنشاء 
اقتراح  المياه،  قانون  اقتراح  والعمالة، 
إلى  ال��رام��ي  ال��م��ك��ّرر  المعّجل  ال��ق��ان��ون 
اقتراح  موقت،  بطالة  صندوق  إنشاء 
القانون المعّجل المكّرر الرامي إلى إلغاء 
 2000 أيار   26 210 تاريخ  القانون رقم 
لبنان  في  بها  معترف  طائفة  كل  )إعفاء 
لها  التابعين  المعنويين  واألش��خ��اص 
القانون  اقتراح  ورس��وم(،  ضرائب  من 
تسديد  إل��ى  ال��رام��ي  ال��م��ك��ّرر  المعّجل 
اللبنانية،  بالليرة  وفوائدها  القروض 

الرامي  المّكرر  المعّجل  القانون  اقتراح 
والمحافظ  النقدية  األموال  استرداد  إلى 
تاريخ  بعد  الخارج  إلى  المحّولة  المالية 
2019/10/17، اقتراح القانون المعّجل 
المكّرر الرامي إلى حماية أموال الصندوق 
وتقديمات  االجتماعي  للضمان  الوطني 
المعّجل  القانون  اقتراح  المضمونين، 
اضافي  اعتماد  فتح  إلى  الرامي  المكّرر 
العام  موازنة  في  ليرة  مليار   300 بقيمة 
المتعثر،  الخاصة  المدارس  لدعم   2020
اقتراح القانون المعّجل المكّرر الرامي إلى 
 144 رقم  القانون  من   80 المادة  تعديل 
العامة  )الموازنة   2019/7/31 تاريخ 
 ،)2019 ل��ع��ام  الملحقة  وال��م��وازن��ات 
الرامي  المكرر  المعجل  القانون  اقتراح 
رقم  القانون  من   80 المادة  تعديل  الى 
)الموازنة   2019/7/31 تاريخ   144
لعام  الملحقة  وال��م��وازن��ات  ال��ع��ام��ة 
المكّرر  المعّجل  القانون  اقتراح   ،)2019
رقم  بالقانون  العمل  تمديد  إلى  الرامي 
160 تاريخ 2020/5/8 )قانون تعليق 
والعقدية(،  والقضائية  القانونية  المهل 
الرامي  المكّرر  المعّجل  القانون  اقتراح 
في  االستشفائي  ال��ق��ط��اع  حماية  إل��ى 
المّكرر  المعّجل  القانون  اقتراح  لبنان، 
عن  المصرفية  السرية  رفع  إلى  الرامي 
كل ما يتعاطى بالشأن العام منذ ما بعد 

اتفاق الطائف عام 1990.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس بّري 
التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر  في 
ان��دري��اس  لبنان  ف��ي  األلماني  السفير 

العامة  ل��أوض��اع  معه  وع��رض  كيندل 
والعالقات الثنائية بين البلدين.

قوات  قائد  ب��ّري  الرئيس  التقى  كما 
لبنان  جنوب  في  العاملة  »يونيفيل« 

الجنرال ستيفانو دل كول الذي غادر من 
دون تصريح.

نقيب  المجلس  رئيس  استقبل  كما 
الصحافة عوني الكعكي.

ال��ع��دو  م��ن��دوب��ة  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  رّد 
»اإلسرائيلي« في مجلس حقوق اإلنسان 
بجنيف، مؤكداً حقه في المقاومة لتحرير 
أرضه والدفاع عن سيادته، مشيراً إلى أّن 
المقاومة ويشكل  الله أحد حركات  حزب 

جزءاً ال يتجزأ منها.
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  وأوض����ح����ت 
والمغتربين في بيان أمس، أّن بعثة لبنان 
والمنظمات  المتحدة  األمم  لدى  الدائمة 
إطار  »ضمن  لجأت  جنيف،  في  الدولية 
في  ال��ج��اري��ة  ال��ع��ام  ال��ن��ق��اش  جلسات 
إلى  االنسان،  حقوق  لمجلس   45 الدورة 
في  ج��اء  ما  على  بالرّد  حقها  استخدام 
على  اإلسرائيلي،  العدو  مندوبة  مداخلة 
هناك  يكون  حين  العادة  عليه  جرت  ما 
تهّجم على لبنان وعلى حقه بالمقاومة«.

سويدان  أحمد  البعثة  ممثل  وألقى 
أمس  ظهر  الجلسة  ختام  في  ال��رّد  بيان 

بحسب  المتكلمين  الئحة  انتهاء  بعد   28
البعثة  بيان  في  وجاء  المتبعة.  األصول 
»يأخذ لبنان حق الرّد على مندوبة القوة 
القائمة باإلحتالل، المدججة بأعتى أنواع 
نووية  ترسانة  تمتلك  والتي  األسلحة، 
تهّدد بها جيرانها، وذات التاريخ الحافل 
اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة  باإلنتهاكات 
وارتكاب الجرائم الدولية في لبنان وغيره 
من األراضي العربية التي احتلتها، والتي 
ماً  يوماً  الدولي  المجتمع  يقوم  وأن  بّد  ال 
باعتبارها  مرتكبيها  مالحقة  في  بواجبه 
اليوم  ونحن  بالتقادم،  تسقط  ال  جرائم 
وشاتيال  صبرا  لمجزرة   38 الذكرى  في 
في  اإلنسانية  ضّد  الجرائم  أشنع  إحدى 

العصر الحديث«.
حقه  لبنان  »يؤكد  البعثة  وتابعت 
عن  والدفاع  أرضه  لتحرير  المقاومة  في 
الدستورية  بالمؤسسات  ممثالً  سيادته 

اللبناني،  الشعب  إرادة  عن  تعّبر  التي 
أحد  اللبناني  الله  ح��زب  يشكل  والتي 
منها.  يتجزأ  ال  ج��زءاً  المقاومة  حركات 
 ،1701 ال��ق��رار  التزامه  لبنان  يؤكد  إذ 
قيام  لتسهيل  ي��ل��زم  م��ا  ب��ك��ّل  وق��ي��ام��ه 
المجتمع  ي��ذّك��ر  بمهمتها،  يونيفيل 
القائمة  ال��ق��وة  إح��ت��رام  ب��ع��دم  ال��دول��ي 
باإلحتالل لموجباتها بموجب هذا القرار، 
السيادة  على  االعتداء  في  واستمرارها 
الحربية  طائراتها  وانتهاك  اللبنانية، 
لالعتداء  واستخدامه  الجوي  لمجالنا 

على سورية وشعبها«.
القائمة  القوة  أن  »الغريب  وأضافت 
موقع  ف��ي  نفسها  تنصب  ب��اإلح��ت��الل 
اللبنانية في موضوع  القضائية  السلطة 
بعد  تكتمل  ل��م  ال���ذي  ال��م��رف��أ،  ان��ف��ج��ار 
ال  والتي  أسبابه،  شأن  في  التحقيقات 
يجوز استبعاد فرضية العمل المدّبر من 

هذه  ستكون  الحال  هذه  وفي  الخارج، 
القوة في صلب دائرة االتهام«.

أدرى  »ل��ب��ن��ان  أّن  خ��ت��ام��اً،  وأك����دت 

أّي  إل��ى  يحتاج  ال  وحكماً  بمصالحه، 
هذه  شّر  الله  كفانا  ع��دّوه،  من  نصيحة 

النصائح«.

يأسف  »لبنان  أن  بيان،  في  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
إلى حل هذه  إقليم ناغورنو كاراباخ، ويدعو  العنف في  إلندالع أعمال 
الثابت  موقفه  من  انطالقاً  الديبلوماسية  والوسائل  بالطرق  المسألة 
في  التدخل  وع��دم  للدول  اإلقليمية  السالمة  مبدأ  على  يرتكز  ال��ذي 

شؤونها الداخلية وفقاً لميثاق األمم المتحدة«.
وأشارت إلى انضمام لبنان »إلى دعوة األمين العام لأمم المتحدة 
األطراف المعنيين إلى التهدئة وعدم التصعيد، ويؤيد مساعي التوصل 
األمن  منظمة  بجهود  ويرّحب  الحوار  عبر  السلمية  بالطرق  حل  إلى 

والتعاون األوروبية في هذا المجال«.
وتعليقاً على التوتر في إقليم ناغورنو كاراباخ،   رأى النائب السابق 
إميل لّحود في بيان، أن »تصرف تركيا بات خارجاً عن السيطرة وعن 

أكثر  في  المشتعلة  النار  عن  األولى  المسؤولية  تتحمل  وهي  المنطق، 
من بلد، من تدخالتها في ليبيا إلى مؤامرتها على سورية إلى خطرها 
على اليونان وصوالً إلى إقليم ناغورنو كاراباخ، حيث تواصل أطماعها 

التاريخية«.
التركية ورئيسها رجب طيب  القيادة  آثار همجية  أضاف »أصبحت 
استخدام  إلى  يلجأ  كان  وإن  مكان،  من  أكثر  في  واضحة،  أردوغ��ان 
المرتزقة الذين يتنقلون من بلٍد الى آخر، ليكونوا واجهة لعمله القذر«.

وتوجه لّحود بالتهنئة إلى »الشعب األرمني الصامد، عبر التاريخ، 
في مواجهة األطماع التركية، وهو أعطى وال يزال دروساً في النهوض 
الظالمين  مواجهة  وف��ي  ال��ج��راح،  على  التعالي  وف��ي  الكبوات،  من 
ويتنكرون  الحاضر  معارك  يخوضون  الذين  المجرمين  الحاقدين 

لمجازر الماضي«.
معالمها  ظهرت  لبنان،  في  مطامع  يملك  أردوغ��ان  أن  »بما  وتابع 
ارتكبته مجموعات إرهابية على أرضنا، فإننا ننصحه  واضحة في ما 
باالهتمام بوضعه الداخلي، خصوصاً بعملته المنهارة، مؤكدين له أن 
الجيش كما المقاومة سيكونان بالمرصاد في مواجهة أي محاولة إليقاظ 

الخاليا النائمة التي يحركها عن بعد، كما حصل في شمال لبنان«.
الذي  العثمانيين،  السالطين  بآخر  أردوغان  »يذكرنا  لّحود  وختم 
على  السلطنة  فانهارت  القبايح«  كتر  رايح  »يا  اللبناني  المثل  طبق 
كان  وإذا  نهايته.  بقرب  تنذر  مرتبة  أردوغان  قبائح  بلغت  وقد  عهده، 
أحد من أجدادنا لم يأسف على رحيل السلطنة فإن أحداً مّنا لن يأسف 

اليوم على رحيل أردوغان«.

 �صيد ماكرون: بعد �صاعات �صياأتيك

الخبر اليقين والوعد ال�صادق!

{ السيد سامي خضرا

»إبنها  الُمدَّعى  لبنان  َتفشل مساعيها في  أن   عزيٌز على فرنسا 
البار« والُمدَّعي بأنها »أمه الحنون«!

أن  أو  مبادرتها  ُتفشل  أن  مصلحتها  من  وليس  فرنسا  تريد  ال 
تفعل  جيبتها  في  دوماً  كانت  التي  اللبنانية  الساحة  على  تنكسر 

فيها ما تشاء َترَفُع قوماً وُتخِفُض آخرين... 
ولكنها اليوم ُضِرَبت ِمَمّن تحت جناحها أو ينتسبون إليها!

وجودك  وُتثبت  خساِئَرك  ُتعوِّض  أن  ماكرون  يا  أََرْدَت  ف��إذا 
أكثر  تكون  أن  فعليك  واإلقليمية  المتوسطية  الساحة  في  وَتْحضر 
ُجرأًة في تحديد َمن أفَشل تشكيل الحكومة وال تكتفي بالعموميات 
وُتحاول  المسؤوليات  تحديد  فيها  تتجنَّب  التي  واالتهامات 
األميركيين  مع  مواقعك  على  رأي��ك  بحسب  لتحافظ  تتذاكى  أن 

واألوروبيين والالعبين اإلقليميين!
العام  لأمين  ساعات  بعد  تستمع  أن  م��اك��رون  يا  ننصحك 
لحزب الله فلديه الخبر اليقين والوعد الصادق والجرأة المطلوبة 

والموقف الواضح الذي لْن تجَده عند غيره يقيناً.
نصرالله،   حسن  السيد  يتكلم  سوف  ساعات  بعد  ماكرون  يا 
رين واالنتهازيين  فنصيحتنا أن تتغافل قليالً عن الُمَطبِّلين والُمَزمِّ
الجاّد  كالمه  تأخذ  وأن  دين  والمترصِّ والُمَتسلِّقين  والُمسَتغلِّين 
والموثوق والمحَترم والصادق حيث تجد خيَر بضاعة ال َيخيب َمن 

أََخَذ بها ومنها.

الدبلوماسي اللبناني أحمد سويدان يرد على مندوبة العدو
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عقدت هيئة تنسيق لقاء األحزاب والقوى والشخصيات 
الوطنية اللبنانية اجتماعاً طارئاً في مقر »حركة الشعب«، 
واكيم  نجاح  السابق  النائب  الحركة  رئيس  حضور  في 
الرئيس  كالم  وناقشت  العربية«،  التقدمية  »الجبهة  ممثالً 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمره الصحافي مساء أول 

من أمس، وتطرقت إلى مسلسل التطبيع.
الكبيرة  »التناقضات  بيان  في  المجتمعون  واستغرب 
التي أوقع نفسه بها الرئيس ماكرون عندما تحدث عن مسار 
والشروط  األميركية  العراقيل  إلى  وأشار  الحكومة،  تأليف 
وهو  بالتعطيل،  المقاومة  فريق  ويتهم  ليعود  الحريرية، 
الحقائق«،  وتزوير  واإلفتراء  التجّني  من  الكثير  فيه  إتهام 
المقاومة  فريق  قدمها  التي  الكبيرة  »التنازالت  أن  معتبراً 
جهة  ألي  يمكن  ال  النيابية،  األكثرية  حلفائه  مع  يمّثل  الذي 
عن  التنازل  رأسها  وعلى  تقدمها،  أن  العالم  من  بلد  أي  في 
حق األكثرية في تسمية رئيس للحكومة، ولو كانت األكثرية 
مع الطرف اآلخر لما كان يمكن أن يقبل بأن يتنازل عن هذا 

الحق الدستوري والقانوني«.
عن  تحدث  ماكرون  »الرئيس  أّن  إلى  المجتمعون  ولفت 
به  ساهمت  الفساد  هذا  أّن  يعلم  وهو  لبنان،  في  الفساد 
لرموزه  دعمها  خالل  من  والغربية،  األميركية  السياسات 
يشكلون  ألنهم  ودولياً،  سياسياً  وحمايتهم  بل  المعروفة، 
النسخة اللبنانية عن المشروع األميركي والغربي المعادي 
الرئيس  كان  لو  الصهيوني.  للعدو  مواجهتها  في  للمقاومة 
الفاسدين،  ومعاقبة  الفساد  مواجهة  في  صادقاً  ماكرون 
لكان أصدر قراراً بمصادرة أموالهم الموجودة في المصارف 
ال  وغ��ازه  لبنان  نفط  في  فرنسا  مطامع  أّن  إالّ  الفرنسية، 

تسمح لها بتحويل حلفائها الفاسدين إلى أعداء«.

بالتعطيل،  الله  حزب  إتهام  ماكرون  »محاولة  أّن  ورأوا، 
تندرج في سياق المنطق األميركي الذي يستهدف المقاومة، 
اإلسرائيلية،  واألط��م��اع  ال��ت��ه��دي��دات  ب��وج��ه  تقف  ألن��ه��ا 
القضية  تصفية  إلى  الهادفة  األميركية  المخططات  وتواجه 
والمالي  االقتصادي  اإلنهيار  ربط  خالل  من  الفلسطينية، 
البيئة  وع��ل��ى  عليها  للضغط  م��ح��اول��ة  ف��ي  بسالحها، 
المقاومة  إلى أن »المطالبة بوقف  الحاضنة لها«، مشيرين 
المتحدة األميركية وغيرهما،  الواليات  تؤكد أن فرنسا، كما 
ال تعير اهتماماً لمصالح لبنان وشعبه، وإنما تنظر بالعين 
بوقف  ضمانات  إعطاء  عن  العاجزة  وه��ي  اإلسرائيلية، 
عجزها  إلى  إضافًة  اإلسرائيلية،  والعدوانية  التهديدات 
ووطنه  أرضه  عن  للدفاع  يحتاجه  بما  الجيش  تسليح  عن 
قوة  أي  قيام  منع  في  واضح  األميركي  القرار  ألن  وشعبه، 

رادعة للعدو الصهيوني«.
ورفضوا »لغة اإلمالءات التي استعملها الرئيس ماكرون، 
وهي لغة مدانة، مهما كانت األسباب والدوافع، ألنها تشكل 
إهانة للشعب اللبناني بأكمله، ألّن الصداقة التي يرّوج لها 
وفرض  األوامر  بإصدار  الحق  تعطيه  ال  الفرنسي  الرئيس 
أّن لفرنسا مصالح في لبنان، بدءاً من  اإلمالءات. إننا نفهم 
الدول  العالقات بين  لكن  والغاز،  النفط  إلى  الدور ووصوالً 
تكون من خالل تأمين المصالح المشتركة واحترام سيادة 
االستعمارية  النزعة  عن  والتخلي  أراضيها،  على  ال��دول 
كلمته  في  ماكرون  الرئيس  بها  تمّيز  التي  االستعالئية  أو 
الرئيس  هدف  حقيقة  كشف  الذي  العنوان  أّن  إالّ  األخيرة. 
كبيرة  لطائفة  والصريح  العلني  التهديد  ك��ان  م��اك��رون، 
العدو  مواجهة  في  المقاوم  دوره��ا  خلفية  على  لبنان،  في 

الصهيوني واإلرهاب التكفيري«.

ماكرون  لسان  على  جاءت  التي  التهديد  »لغة  أّن  وأكد 
في  المقاومة  دور  من  الفرنسي  القلق  على  بوضوح  ت��دّل 
حفظ سيادة لبنان وثرواته من مياه ونفط وغاز، وبالتالي 
وقوفها عائقاً أمام محاوالت السيطرة على تلك الثروات من 

قبل أميركا ومن معها«.
المقاومة  ه��ذه  أّن  ماكرون  السيد  ف��ات  لقد   « وتابعوا 
مقاومة  وهي  التكفيري،  واإلرهاب  الصهيوني  العدو  هزمت 
عن  للدفاع  حاضرة  وهي  والمساومة،  للتهديد  تخضع  ال 
لبنان وحقه بسيادته وثرواته، وال يزيدها التهديد إالّ عزيمًة 
وإصراراً وثباتاً، وال يستطيع أحد إلغاءها أو الضغط عليها 
لتقديم تنازالت تخدم العدو الصهيوني. وفي هذا السياق، 
الخاليا  تنشيط  إعادة  األيام  هذه  في  مصادفة  تكون  ال  قد 
اإلرهابية التكفيرية التي تأسست برعاية أميركية مباشرة 

ودعم أوروبي وخليجي«.
أضافوا »إّن لقاء األحزاب والجبهة العربية التقدمية وكّل 
الدول  كّل  خلفه  ومن  ماكرون،  للسيد  يؤكدون  األمة  شرفاء 
االستعمارية، أننا ال يمكن أن نرضخ لمنطق التهديد، كما ال 
يؤّثر فينا تزوير الحقائق وتصوير الباطل حقاً والحق باطالً. 
الخياني  التطبيع  مسلسل  رفض  نؤكد  المنطلق،  هذا  من 
رعاياها  على  األميركية  المتحدة  الواليات  فرضته  ال��ذي 
اإلرهابي  للكيان  االعتبار  إلعادة  محاولة  في  الخليجيين، 
المقاومة  مواجهة  عن  عاجزاً  أصبح  أن  بعد  الصهيوني، 
فرضته  ال��ذي  ال���ردع  ت���وازن  بسبب  عليها،  ح��رب  وش��ّن 
المقاومة مع هذا العدو، ويشهد على تطورها وتعاظم قوتها 
تلك االنتصارات الكبيرة التي حققتها في ساحات المواجهة 

مع اإلرهاب التكفيري في سورية«.

توالت أمس المواقف المشيدة بإفشال 
الجيش مخططاً إرهابياً في محلة عرمان 
قوى  ف��ي  المعلومات  شعبة  وق��ض��اء 
إرهابية،  مجموعة  على   الداخلي،  األمن 
خالد  وادي  منطقة  في  الجيش  بمؤازرة 
المجموعات  أن  إلى  مشيرًة  العكارية، 
المناخ  ظل  في  تحركت  النائمة  اإلرهابية 
نبرة  ارتفعت  ما  بعد  المتوّتر  السياسي 
واعتبرت  والمذهبي.  الطائفي  الخطاب 
البلد  سيضع  الوضع  ه��ذا  استمرار  أن 

على حافة الخطر األمني واالنهيار.
العماد  الرئيس  أكد  السياق،  هذا  وفي 
عمل  من  »م��ا  أن  بيان،  في  لّحود  إميل 
أسمى من أن يبذل إنسان نفسه من أجل 
لشهيدي  واجب  التحية  فإن  لذلك  وطنه. 
في  سقطا  ال��ل��ذي��ن  اللبناني  ال��ج��ي��ش 
لذويهما،  والعزاء  اإلرهابيين،  مواجهة 
كما للمؤسسة العسكرية، قيادًة وضباطاً 
جميعاً  ونشاركهم  وعسكريين،  ورتباء 

ألم الخسارة وفخر االستشهاد«.
األولى  المواجهة  ليست  »ه��ذه  وق��ال 
معركة  ف��ي  ف��ن��ح��ن  اإلره��اب��ي��ي��ن،  م��ع 
في  عاماً  عشرين  منذ  معهم،  مستمرة 
حينها  هزمناهم  وق��د  الضنية،  ج��رود 
اليوم،  ُه��زم��وا  كما  تماماً  هزيمة،  أش��د 
تنظيف  حتى  المعركة  هذه  وسنواصل 
لْوَثتهم  م��ن  لبنان  أرض  م��ن  شبر  ك��ل 

وبربريتهم«. وإجرامهم 
لبنان  وجه  ه��ؤالء  يغّير  »لن  وتابع: 
مشروعهم،  أن  ولو  والتنوع،  الحضارة 
بات  يحركهم،  من  مشروع  باألحرى  أو 
مناخ  م��ع  ال��ي��وم  يتالقى  وه��و  واض��ح��اً 
اإلسرائيلي،  العدو  مع  السائد  التطبيع 
وموقف  بخطاب  مواجهته  ينبغي  والذي 
وطنيين، ال بما نسمعه في هذه األيام من 
لبنان،  أعداء  يخدم  بغيض  طائفي  كالم 
الحرب،  ت��ج��ارب  م��ن  نتعلم  ل��م  وكأننا 
من  وال  اإلسرائيلية  ال��م��ؤام��رات  من  وال 

المصالح األميركية التي تخدمها«.
الجيش،  عسكريا  »استشهد  وختم 
أجل  من  الشهادة،  درب  إلى  سبقهم  ومن 
أو  طائفة  أجل  من  ال  موحد  واحد  لبنان 
نتمنى  التي  الرحمة  فلهم  حزب،  أو  زعيم 

أال نطلبها قريباً للبنان كله«.
الحريري  سعد  الرئيس  رأى  ب��دوره،  
االحترافية  »العملية  أن  »تويتر«،  عبر 
قوى  في  المعلومات  لشعبة  الناجحة 
خالد  وادي  في  داعش  مواجهة  في  األمن 
أنقذت لبنان من مخطط  جهنمي«. وقال 
»كل التحية ألبطال الشعبة، وكل االحترام 

والرحمة  اللبناني  الجيش  لتضحيات 
لعكار  الكبير  والشكر  األب��رار.  لشهدائه 
ومؤسساتها  للدولة  الحاضنين  وأبنائها 

والرافضين للتطرف واإلرهاب«.
في  والبلديات  الداخلية  وزير  وأش��ار 
فهمي،  محمد  األعمال  تصريف  حكومة 
نوعية،  وبعملية  جديدة  »م��رة  أنه  إلى 
شعبة  ف��ي  ال��ض��ارب��ة  ال��ق��وة  ن��ج��ح��ت 
الداخلي  األم���ن  ق��وى  ف��ي  المعلومات 
مخططات  وتجنيبه  ال��وط��ن  بحماية 
القضاء  خالل  من  أمنية  وخضات  دموية 
وادي  في  ارهابية  داعشية  خلية  على 
واالحترام.  التحية  »كل  وأضاف  خالد«. 

حمى الله لبنان«.
والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  وأك��د 
الشهداء  »دماء  أن  هاشم،  قاسم  النائب 
لحمايته  الوطن  أرض  جديدة  مرة  تروي 
وجيشه  بالبالد  المترّبص  اإلره��اب  من 
وقواه األمنية، ولتؤكد أن الجيش ضمانة 
أتى  حصل  »م��ا  أن  إل��ى  الف��ت��اً  ال��وط��ن«، 
االستقرار  بأن  السياسية  القوى  لينّبه 
ولكنه  فقط،  عسكرية  أداة  ليس  األمني 
استقرار سياسي والمجموعات اإلرهابية 
النائمة تحركت في ظل المناخ السياسي 
الخطاب  نبرة  ارتفعت  ما  بعد  المتوّتر 
الطائفي والمذهبي، ما يحتم على الجميع 
الموتور  الجو  هذا  خطورة  إلى  االلتفات 
والذي إذا استمر سيضع البلد على حافة 
الخطر األمني الذي قد يأخذنا إلى الخراب 

الكامل مع االنهيار الحاصل«.
في  هي  اليوم  »المسؤولية  أن  ورأى 
الذي  وال��ت��وازن  التفاهم  قواعد  ال��ت��زام 
ويفتح  ال��وط��ن��ي،  االس��ت��ق��رار  ي��ح��ف��ظ 
هذا  من  وإخراجه  النظام  لتطوير  الباب 
العقم  مدى  التجربة  أثبتت  الذي  الواقع 
وتداعياته،  ال��ي��وم  نظام  أص��اب  ال��ذي 
اللبنانيون  يحصد  الذي  المدّمرة  وآثاره 
أنه  م��ؤك��داً  مهترئة«،  تركيبة  سلبيات 
إنقاذي  مسار  في  اإلسراع  لزاماً  »أصبح 
واجتماعي،  اقتصادي  سياسي  متكامل 
أبناؤه  أراده  وطناً  لبنان  يبقى  لن  وإالّ 
وال��ك��ف��اءة،  وال��م��واط��ن��ة  للعدالة  وط��ن��اً 
الطائفية  المصالح  إرادتهم  على  فتغلّبت 
تنهي  أن  فكادت  والمناطقية  والمذهبية 

أحالمهم والوطن«.
اللجان  ل�«تجمع  العام  المنسق  وحّيا 
المؤسس  الرئيس  الشعبية«،  والروابط 
العربي معن بشور عبر  القومي  للمنتدى 
الجيش  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
أمس  من  أول  سقطا  اللذين  والشهيدين 

يثبت  أخ���رى  »م���رة  وق���ال  المنية،  ف��ي 
جيشنا الوطني وقوانا األمنية أنهم السد 
الرغم  على  األهلي  وسلمنا  ألمننا  الواقي 
تحديات،  من  بلبنان  يحيط  ما  كل  من 
األمنية  وقوانا  جيشنا  أن  لنا  يتأكد  كما 
م��ش��روع  ف��ي  المستهدفون  أي��ض��اً  ه��م 
يريد  من  لصالح  كله  لبنان  استهداف 
تفتيت المنطقة وضرب إرادة الصمود في 
الفتنة  مربع  إلى  بلبنان  والعودة  شعبها 

واإلرهاب«.
أضاف »اسم الشهيدين العريف محمد 
أحمد  المجند  والعريف  النشار  خالد 
الشرف  الئحة  إل��ى  يضاف  صقر  خالد 
تحمى  ال  األوطان  أن  تؤكد  التي  الوطنية 
الشعوب  وأن  الجسام،  بالتضحيات  إالّ 
أبنائها  بوحدة  إال  أعدائها  على  تنتصر  ال 
والضغائن  ال��ص��غ��ائ��ر  ع��ن  وت��رف��ع��ه��م 

واألحقاد«.
العلماء  »تجمع  ذك��ر  ناحيته،  م��ن 
»في  دعا  كان  أنه  بيان،  في  المسلمين« 
أكثر من بيان، إلى الحذر من قيام بعض 
خاليا  تحريك  من  التكفيرية  الجماعات 
األهليين  والسلم  باألمن  لإلضرار  نائمة 
ما  وهذا  ومذهبية،  طائفية  فتنة  وإليقاع 
مجزرة  من  ابتداء  األخيرة  األيام  في  ظهر 
كفتون والتي ذهب ضحيتها ثالثة شهداء 
االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  من 
من  الماضيين  باليومين  حصل  ما  إلى 
تكفيرية  لجماعات  األمنية  القوى  كشف 
أدى  ما  خالد،  وادي  منطقة  في  متحصنة 
إلى االشتباك معها والقضاء على أغلبهم 
نفسه  تفجير  بعضهم  م��ح��اول��ة  ب��ع��د 
العملية  جرت  ولكن  المهاجمة،  بالقوى 
الجيش  م��ن  ش��ه��داء  س��ق��وط  دون  م��ن 
بالهجوم  لتقوم مجموعة أخرى  اللبناني 
ما  اللبناني  للجيش  عرمان  ثكنة  على 

أدى إلى سقوط شهيدين من الجيش«.
ال��ت��ح��رك��ات  »ه����ذه  أن  ال���ى  وأش����ار 
تفتح  اللبناني  الشمال  في  التكفيرية 
ال  تحليالت  أم��ام  مصراعيه  على  الباب 
تزامن  خصوصاً  بدقة  إليها  النظر  من  بد 
ذلك مع كالم عن صراع تركي - سعودي 
ص��راع  ضمن  اللبنانية  األراض���ي  على 
هاتين  بين  اإلسالمي  العالم  في  النفوذ 
الدولتين، ما يوجب علينا التنبه والحذر 

من المخاطر المترتبة على ذلك«.
على  »االع���ت���داء  التجمع  واس��ت��ن��ك��ر 
لسقوط  أدى  وال��ذي  اللبناني  الجيش 
اللبنانية  »ال��دول��ة  داع��ي��اً  شهيدين«، 
عليهم  وال��ق��ب��ض  ال��ف��اّري��ن  ل��م��الح��ق��ة 

للتحقيق معهم حول القوى التي تحركهم 
وكشف الخاليا النائمة ومنعها من القيام 
بعمليات تؤدي إلى ضرب السلم األهلي، 
خصوصاً  سورية  مع  ال��ح��دود  وضبط 
التهريب  عمليات  من  الشمالية  الحدود 
الفترة  في  تصاعدت  والتي  تجري  التي 

األخيرة«.
الشعبية«  »الكتلة  رئيسة  واعتبرت 
»الشيء  أن  تصريح  في  سكاف  ميريام 
الوحيد الذي ال يزال مقبوالً في البالد، هو 
األمني،  االستقرار  من  األدنى  الحد  توافر 
أن  توحي  عدة  مناطق  في  التوترات  لكن 
ورأت  الوضع«.  لتخريب  مخططاً  هناك 
جانب  إلى  بحزم  الوقوف  »المطلوب  أن 

الجيش ودعمه في مواجهة األخطار«.
كذلك، استنكر نقيب محرري الصحافة 
بيان  ف��ي  القصيفي  ج��وزف  اللبنانية 
الجيش  ل��ه  ت��ع��رض  ال���ذي  »اإلع���ت���داء 
طرابلس،  في  عرمان  ثكنة  في  اللبناني 
أف��راده«،  من  شهيدين  سقوط  إلى  وأدى 
لشعبة  ال��ن��وع��ي��ة  »بالعملية  م��ن��وه��اً 
خالد  وادي  ف��ي  والجيش  المعلومات 
إرهابية  مجموعة  ضرب  إلى  أدت  والتي 

وتفكيكها«.
عودة  من  والتنبه  اليقظة  »إلى  ودعا 
التحرك،  إلى  النائمة  اإلرهابية  الخاليا 
األزمة  مستغلة  تخريبية،  أعمال  وتنفيذ 
األمن  وق��وى  »الجيش  مهنئاً  الراهنة«، 
على  األمنية،  األجهزة  وسائر  الداخلي 
وحماية  األم���ن  ل��ف��رض  ال��دائ��م  سهرها 
لشهداء  الرحمة  سائالً  األه��ل��ي،  السلم 

الوطن والشفاء للجرحى«.
في  ال��م��ح��ام��ي��ن  نقيب  استنكر  ك��م��ا 
بيان  في  المراد  محمد  والشمال  طرابلس 
الجيش  على  اإلرهابي  اإلجرامي  االعتداء 
المنية،  ع��رم��ان  محلة  ف��ي  اللبناني 
جاء  اإلجرامي،  العمل  هذا  »أن  موضحاً 
التي  والناجحة  النوعية  العملية  إث��ر 
بالتعاون  المعلومات  شعبة  بها  قامت 
إرهابيين على  اللبناني، ضد  الجيش  مع 
منطقة  في  السورية  اللبنانية  الحدود 

وادي خالد«.
وغّرد رئيس »الحزب اللبناني الواعد« 
فارس فتوحي عبر »تويتر«، قائالً »وادي 
جديدة.  بنسخة  إرهاب  والمنية...  خالد 
الجيش  دعم  على  تقتصر  َتُعد  لم  األمور 
في  السياسي  العبث  بوقف  بل  بالكالم، 
في  الله  اتقوا  الفرنسية.  المبادرة  مالعب 

شعبه وجيشه، ليرحمكم التاريخ«.

ا�ضتغرب التناق�ضات الكبيرة في كالم ماكرون 

لقاء الأحزاب: محاولة اتهام حزب اهلل بالتعطيل

تندرج في �سياق ال�ستهداف الأميركي للمقاومة

مزيد من الإ�سادات بالجي�ش وقوى الأمن:

المناخ ال�سيا�سي المتوّتر ي�سع البلد على حافة النهيار

{ عمر عبد القادر غندور*
المعيشي  فالوضع  قاسياً،  أديب  مصطفى  المكلف  الرئيس  اعتذار  كان  ما  بقدر 
الليرة  صرف  سعر  في  المخيف  االنهيار  بفعل  قساوة  أشــّد  كان  اللبنانيين  لكافة 
المواد  ومنها  السلع  كافة  أسعار  على  ذلك  وانسحاب  الــدوالر،  مقابل  في  اللبنانية 
ومشتقاته  الطحين  دعم  عن  المركزي  البنك  يتوقف  ان  قبل  الغذائية  االستهالكية 
من  االحتياطي  ضحالة  بسبب  الحالية  السنة  نهاية  فــي  والمحروقات  واألدويـــة 

الدوالر.
هذا الهّم المعيشي الخانق، ُيضاف الى تعثر المبادرة الفرنسية التي ُوصفت بأنها 

الفرصة األخيرة أمام اللبنانيين.
وبدالً من السعي الى لملمة الشأن الحكومي ومعالجة ما يمكن معالجته للحّد من 
تشكيل  فشل  مسؤولية  وتحميله  آخر  دون  فريق  على  التصويب  يجري  التدهور، 
الذي  هو  لبنان  على  وانعكاساته  اإلقليم  في  االشتباك  اّن  الحقيقة  بينما  الحكومة، 
عّطل تشكيل الحكومة، وليس صحيحاً اّن مبادرة الرئيس الفرنسي وحضوره الى 
لبنان كان بالتنسيق مع األميركيين في حين نفى وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل 
ووزير الخارجية بومبيو ذلك، بل طالبا بالتغيير الكامل وإلزام لبنان بالحدود البرية 

والبحرية بما يتوافق مع المطامع اإلسرائيلية في البر والبحر.
عبر  األول  األســبــوع  خــالل  حصل  الفرنسية  المبادرة  على  النار  إطــالق  وكــان 
واتبعتها  فنيانوس  ويوسف  خليل  حسن  على  السابقين  الوزيرين  على  العقوبات 
عقوبات على شركتي »آرك« و »معمار«! وبات واضحاً السعي األميركي السعودي 
لعدم قيام حكومة لبنانية بعدما قال العاهل السعودي بالصوت والصورة بضرورة 

اللبناني  التعافي  لتسهيل  كشرط  اللبناني  المشهد  من  وسالحه  الله  حزب  خروج 
وإجراء انتخابات نيابية تعطل األكثرية النيابية الحالية وانتقالها الى وجهة أخرى.

الفرنسي  الرئيس  قاله  ما  الحكومة  تشكيل  لتعطيل  الجماعية  المشاركة  ولتأكيد 
اللبنانية  األطراف  الى  بذلك  بالخيانة، وهو يشير  اللبنانية  االحزاب  ماكرون متهماً 
التي سعت الى المحاصصة والى غضبها من الرئيس المكلف لعدم مشاورتها عند 
اختيار الوزراء، وامتناع مصطفى أديب عن اإلجابة على األسئلة التي طرحت عليه 

متمّهالً الجواب، وكأنه ال يملك حق اإلجابة على االسئلة.
تفشل  لم  الفرنسية  المبادرة  إّن  مؤتمر  في  قــال  الــذي  الفرنسي  الرئيس  اّن  اال 
الجميع  واتهم  الوطن،  مصلحة  على  مصالحهم  قّدموا  الذين  اللبنانيين  الساسة  بل 
يوفر  ولم  جميعاً  الساسة  على  عنيفاً  هجوماً  وشــّن  أديــب،  مصطفى  مهمة  بعرقلة 
حزب الله وال سعد الحريري وال األحزاب مجتمعة. ورداً على سؤال قال:ال دالئل 
على اّن إيران هي من يعرقل الحّل في لبنان، وقد نتصل بالمسؤولين اإليرانيين في 

وقت الحق طلباً للمساهمة في إنقاذ لبنان.
جديد الساعات الماضية، اّن أزمة لبنان عميقة معقدة جعلت دولة كبرى كفرنسا 
تغوص في رمالها وال نعتقد اّن الفترة الزمنية الجديدة التي حّددها الرئيس الفرنسي 
األزمة  اّن  مــاكــرون  الرئيس  أيقن  وربما  تمديد،  بعد  تمديد  الــى  وستحتاج  كافية 
بتدويل  المطالبة  الى  ويتجه  منها  يده  يسحب  وربما  وامّر  وأدهى  أصعب  اللبنانية 
األزمة اللبنانية تمهيداً لتدخل أممي وهو ما ألمح اليه، بالتفاهم مع الواليات المتحدة 

وشركائها. وهو مؤشر ينبئ بأحداث جسام ستشهدها الساحة اللبنانية...
حمى الله لبنان.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

هل يطلب ماكرون تدويل الأزمة اللبنانية؟

والموازنة  للمال  المشتركة  النيابية  اللجان  أقّرت 
والثقافة  العالي  والتعليم  للتربية  والعدل  ل��الدارة 
ال��دوالر  والمياه،  والطاقة  والنقل  العامة  لالشغال 
مليار  و300  المتضررة  المناطق  وحماية  الطالبي 
نائب  برئاسة  عقدتها  جلسة  في  وذل��ك  للمدارس 

رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
اللجان  »ُخصصت  الفرزلي  ق��ال  الجلسة،  إث��ر 
المشتركة لنقاش موضوعين رئيسيين: األول يتعلق 
يدرسون  كانوا  الذين  وبالطالب  الطالبي  بالدوالر 
أمام  كثيرة  صعوبات  هناك  وأصبحت  الخارج.  في 
الالزمة  األم��وال  اليهم  يرسلوا  ان  لناحية  أوالده��م 
الستمرار تعليمهم. اتخذ السادة النواب القرار بإلزام 
بتسهيل  يتعلق  المال  من  مبلغاً  تدفع  أن  المصارف 
يذكرها  معنية  ش��روط  وف��ق  ال��ط��الب،  ه��ؤالء  ام��ور 

القانون تفصيالً«.
أضاف »والموضوع الثاني يتعلق بنتائج االنفجار 
المشؤوم لمرفأ بيروت، والذي أدى إلى أضرار كبيرة 
لحقت بحياة الناس وممتلكاتهم، وهو اقتراح قانون 
لحماية المناطق المتضررة نتيجة االنفجار في مرفأ 
بيروت. األمر المهم في الموضوع أن كل السادة النواب 
واالتجاهات  واألح��زاب  التيارات  كل  من  بيروت  في 
اللجان  في  النواب  أك��ده  نص  على  جميعاً  توافقوا 
يلحق  لكي  عليه  المصادقة  في  وسارعنا  المشتركة 
وتصادق  األرب��ع��اء  ستدرس  التي  القوانين  ببقية 
نبيه  الرئيس  دولة  برئاسة  العامة  الهيئة  في  وتقر 
بري. وبسماح منه تم الحاق هذين القانونين بجدول 

األعمال إلقرارهما األربعاء«.
في  دستورية  »المسألة  ق��ال  س��ؤال  على  ورداً 
أراها  ال  لبنانية،  اإلشكالية  أرى  أنا  الحقيقة  البلد. 
وتفسير  الدستور  إلى  اللبنانيين  نظرة  فرنسا.  في 

المواد الدستورية، ال يوجد بلد في العالم ليس لديه 
األساس،  هو  الدستوري  المعيار  لالستقرار،  معيار 
تجاهل  عنوانه  جديداً  منطقاً  تبتكر  أن  تستطيع  ال 
مجلس النواب وتطلب منه الثقة في األمور التي تراها 
وتهمل  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  كتسمية  لك  مناسبة 
مناسبة  غير  تراها  أخرى  شؤون  في  النواب  مجلس 
الشخصيات  بعض  هناك  ثم  يجوز.  ال  أمر  هذا  لك، 
النيابية وبعض رؤساء وزراء سابقين يتحدثون عن 

رئيس وزراء يعاونه فريق عمل«.
اسمه  شيء  هناك  يعد  لم  الطائف،  »بعد  أنه  وأكد 
هو  ال��وزراء  مجلس  ال��وزراء.  رئيس  يعاونون  وزراء 
المرجعية الحاكمة في البلد بعدما أُخذت صالحيات 
شأن  شأنه  حاكم  هو  والوزير  الجمهورية.  رئيس 
رئيس الوزراء. حياة مجلس الوزراء مرتبطة باسمه 
وبعمله وبوجوده وبعدم استقالته، لذلك ال يجوز ان 

يقال فريق العمل أي ينتقي فريق العمل«.
البحث  بسالمة  ج���دالً  سلمنا  »وإذا  وأض���اف 
بالكتل  سيتصل  االنتقاء  في  بحقه  وموضوعيته 
البرلمانية ليأخذ الثقة، بأي منطق تريد أن تستخدم 
الخارج من أجل ان تفرض على الكتل البرلمانية هذا 
التوجه او ذاك. يجب أن يرتدعوا جميعاً ويذهبوا في 
يصبح  وعندما  الحقيقي  الدستوري  المعيار  اتجاه 
الدستوري  المعيار  يلتزم  أن  مستعداً  اللبناني 
الحقيقي، عندها ال يستطيع ال رئيس فرنسا وال رئيس 
اللبناني  على  يعتدي  أن  الصين  رئيس  وال  أميركا 
اللبنانيين  ألن  إليه،  يستند  ان  يجب  الذي  بالمعيار 
التعامل  طريقة  في  جداً  كبيرة  مسؤولية  يتحملون 
هو  اللبناني  يصبح  عندما  الدستورية.  بالمسالة 
الذي يحرض الخارج على إساءة استخدام الدستور 

فلننتظر كل شيء. وهذا أمر في غاية الخطورة«.

اللجان الم�ستركة اأقّرت الدولر الطالبي

وحماية المناطق المت�سررة 

اللجان المشتركة مجتمعة برئاسة الفرزلي أمس  )علي فواز(

المغتربين  والمثقفين  األدب��اء  اتحاد  رئيس  أكد 
الكونغو  في  اللبنانية  الجالية  وعميد  اللبنانيين 
برازافيل طلعت العبدالله، أن »اعتذار الرئيس المكلّف 
عدم  عن  أدي��ب  مصطفى  السفير  الحكومة  تأليف 
استكمال مهمته، خيب آمال المغتربين اللبنانيين كما 
المقيمين، ألّن فرصة إنقاذية جديدة، أضاعتها الطبقة 
المقيم  بجناحيه  الوطن  على  الحاكمة  السياسية 
والمغترب«. واعتبر في تصريح، أن »مواصلة الطبقة 
سياسة التحاصصية والطائفية والمذهبية لن تنتج 
الذي  المجهول  إلى  واالنحدار  االنهيار  من  المزيد  إال 
اللبنانيين  ال ُتحمد عقباه، وسيكون وباالً وبالًء على 

أينما كانوا«.
وقال »آن األوان لهذه الطبقة السياسية أن تكتفي 
بما مارسته من سلطة وتسلط ونفوذ وما راكمته من 
والخارج،  لبنان  في  عقارات  من  امتلكته  وما  أموال 
من  المصارف  في  المودعين  أم��وال  ينقصها  وك��ان 
بكل  عليها  السطو  تّم  حيث  والمغتربين،  المقيمين 
باألمن  ينعم  أن  المنكوب  البلد  هذا  حق  من  وقاحة. 
واالستقرار ومن حق هذا الشعب المسكين والمظلوم 

التعامل  أن يعيش بكرامة وتصان إنسانيته وال يتم 
معه كأنه نكرة، فهذا مخالف لكل الشرائع السماوية 

والقوانين ومباديء حقوق اإلنسان«.
وأضاف »كم آلمنا اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
وشعبهم،  لوطنهم  خونة  بأنهم  السياسيين  ماكرون 
وأنهم غير جديرين بتحّمل المسؤولية، وهذا أصابهم 
الوقت  ي��زال  وال  العكس،  إظهار  وعليهم  بالصميم 
متاحاً إلنقاذ أنفسهم والشعب والوطن والتفاهم على 
إنتاج حكومة إصالحية حقيقية قبل فوات األوان، ألن 
البالد  دّمر  من  يرحما  لن  اللبناني  والشعب  التاريخ 

وجّوع وأفقر وقتل العباد«.
وحّيا العبدالله »الجيش على بطوالته وتضحياته 
داعياً  عليهم«،  والقضاء  اإلرهابيين  مواجهة  في 
اإلره��اب  ضد  حربه  في  الجيش  مع  »ال��وق��وف  إل��ى 
معتبراً  وال��دم��ار«،  والقتل  الفتنة  إلى  يسعى  ال��ذي 
الوطنية  المصلحة  وتغليب  والتفاهم  »بالتوافق  أن 
بتشكيل  واإلس��راع  الخاصة،  المصالح  على  العليا 
االرتهان  وفك  واإلنقاذ  الدعم  يكمن  وطنية،  حكومة 

للخارج وتحرير القرار اللبناني«.

روم��ا  ف��ي  لبنان  سفيرة  ق��ال��ت 
التضامني  اللقاء  »إّن  ضاهر  ميرا 
دل  جورجيو  س��ان  في  لبنان  مع 
سانيو في محافظة بينيفنتو جنوب 
اتضح  فقد  م��م��ت��ازاً،  ك��ان  إيطاليا 
الشعب  اّن  أّي وقت مضى  أكثر من 
المشاكل  عن  بمنأى  ليس  اإليطالي 
في  االستقرار  وأّن  نعانيها،  التي 
على  تأثيرات  له  عدمه  أو  لبنان 
لما  تجاهل  وأّي  بأسرها،  المنطقة 
األوسط  الشرق  منطقة  في  يحصل 
ل��ه ان��ع��ك��اس��ات��ه ال��س��ل��ب��ي��ة على 
لبنان  أولويات  أكدنا  وقد  الجميع. 
تتمثل  التي  الدعم،  إل��ى  بالنسبة 
اللبنانيين  وصمود  اإلعمار  بإعادة 

في أرضهم«.
فاعليات  اختتام  أثناء  ذلك  جاء 
التي  بنفينتو  مدينة  مهرجانات 
الفائت  تموز  شهر  مطلع  في  بدأت 
تضامنية  بلقاءات  أمس  وانتهت 
وتكريم شخصيات قّدمت الكثير من 
السالم والتقّدم االجتماعي، وندوة 
ح���ول ال��ش��رق األوس����ط ش��ارك��ت 
إيطاليا  ف��ي  لبنان  سفيرة  فيها 
في  فلسطين  وسفيرة  ضاهر  ميرا 
حضور  في  ع��وده،  عبير  إيطاليا 
الديبلوماسية  البعثة  رئيسة 
روما  في  العربية  ال��دول  لجامعة 

إيناس كاوي.
المهرجان  ضمن  ال��ل��ق��اء  ج��اء 
جمعية  نظمته  ال��ذي  عشر  الثالث 
تحت  األورومتوسطية،  »كمبانيا« 
للثقافة واآلداب«،  أسم »مارتساني 

في  لبنان  سفيرة  بمشاركة  تمّيز 
الحفل الذي تحّول لقاء تضامنياً مع 

لبنان وفلسطين.
أّن  اإليطاليون  المشاركون  وأكد 
في  لبنان  بدعم  مستمّرة  »إيطاليا 
والسياسية  االقتصادية  المسائل 
أزمته  من  للنهوض  يحتاجها  التي 
في  ستساهم  إيطاليا  وأّن  الراهنة، 
االقتصادي  والنمو  االستقرار  دعم 
واالجتماعي في لبنان«. وتمّنوا أن 
الرئيس  اعتذار  بعد  لبنان  »ينجح 

اجتياز  في  أديب  مصطفى  المكلف 
األزمة«.

ون��ق��ل��ت »ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ضاهر  ال��س��ف��ي��رة  ع��ن  ل���إلع���الم« 
التعبير عن امتنانها وامتنان لبنان 
للعالقات  للدعم اإليطالي، تجسيداً 
إلى  ودع��ت  البلدين.  بين  الممّيزة 
المجتمع  م��ع  إيطاليا  »مساهمة 
الدولي في مساعدة لبنان للنهوض 
انفجار  تبعات  وإزال��ة  باقتصاده 

المرفأ«.

العبداهلل: للتفاهم على حكومة اإ�سالحية 

قبل فوات الأوان

لقاء ت�سامني مع لبنان في اإيطاليا:

الأولوية لإعادة الإعمار بعد النفجار 

السفيرة ميرا ضاهر خالل مشاركتها في اللقاء التضامني
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اإلصابات  أن  خصوصاً  »كورونا«،  فيروس  عّداد  ينذر  باألسوأ 
اليومية باتت تتخطى األلف، وسط توقعات لبعض المتخصصين 
الصحي  الوضع  يبقى  وأن  العام،  نهاية  مع  كبيرة  أرقام  بتسجيل 

على حاله طيلة العام المقبل.  
وأعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 4 حاالت وفاة و1018 
  21 منذ  التراكمي  العدد  رفعت  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 

شباط الماضي إلى 37258 حالة.

الوزارية اللجنة 
دياب  حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  وترأس 
ملف  لمتابعة  ال��وزاري��ة  اللجنة  اجتماع  الحكومي،  السراي  في 
رمزي  نجار،  ميشال  عكر،  زينة  ال��وزراء:  بحضور  كورونا،  وباء 
المشرفية، حمد حسن وشربل وهبة، األمين العام لمجلس الوزراء 
محمد  العميد  الداخلية  وزير  مكتب  مدير  مكية،  محمود  القاضي 
عرض  وجرى  خوري.  وبترا  طالب  خضر  والمستشارين  الشيخ، 
ارتفاع  من  تحد  أن  شأنها  من  التي  الالزمة،  واإلج��راءات  للتدابير 

أعداد اإلصابات.
المناطق  ف��ي  اإلص��اب��ات  ع��دد  معيار  اعتماد  اللجنة  وق���ررت 
كورونا،  وباء  انتشار  مع  للتعامل  السكان  لعدد  نسبًة  اللبنانية 
محددة،  لمعايير  وفقا  الوبائي  التصنيف  إجراء  إلى  يصار  بحيث 
والمستندة إلى إحصاءات يومية لتحديد القرى والبلدات واألحياء 
تلك  عن  اإلعالن  ثم  يوماً،   14 لمدة  وذلك  وعزلها  إقفالها  الواجب 
إدارة  وح��دة  ستطلقها  التي  اإللكترونية  للمنصة  وفقاً  المناطق 
وزارتي  مع  بالتنسيق  الوزراء  مجلس  رئاسة  في  الكوارث  مخاطر 
إص��دار  ستتولى  والتي  والبلديات،  والداخلية  العامة  الصحة 
القرارات المناسبة لوضع ما تقدم موضع التنفيذ العملي. وتعطى 
لتأمين  يومين  مهلة  والعزل  اإلقفال  لقرار  ستخضع  التي  المناطق 

قاطنيها. حاجات 
وزارة  عن  يومي  قرار  إصدار  الى  سيصار  أنه  خوري  وأعلنت   
مضيفًة   تقفل،  أن  يجب  التي  البلدات  إقفال  عن  فيه  يعلن  الصحة 
القدرة  زيادة  اليوم  ويجب  الخطورة  من  درجة  أعلى  في  »أصبحنا 
من  مرحلتين  آخر  في  وأصبحنا  المستشفيات  في  االستيعابية 
دخول  إمكانية  عدم  في  تتجسد  واالنعكاسات  الفيروس  انتشار 

المرضى إلى غرف العناية المرّكزة«.

مئات اإلصابات في السجون 
بياناً،  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  المديرية  أصدرت  جهتها  من 
أشارت فيه إلى أنه »في إطار متابعة الحاالت المستجدة لفيروس 
 PCR      ًكورونا في السجون، أجري لغاية تاريخه 1091 فحصا
حالة   377 وج��ود  تبّين  المركزي،  رومية  سجن  لنزالء    Tests
 5 ومازالت  الحقاً،  فحوصاتها  نتائج  تصدر  حالة   17 إيجابية، 
أن  بعد  نزالء   6 السجن  إلى  أعيد  فيما  المستشفى،  في  إصابات 

تحّسنت حالتهم الصحية.
 )PCR Tests( فحوصات  أجريت  فقد  زحلة  سجن  في  أّم��ا 
حالة   237 وجود  فتبّين  موقوفاً،   556 وعددهم  النزالء،  لجميع 

إيجابية. كذلك توجد حالتان في المستشفى قيد المعالجة«.
مستقّرة  حالتهم  السجون  في  المصابين  »جميع  أن  وأك��دت 
ضّباط  ِقبل  من  المتابعة  قيد  وهم  خطر،  غير  الّصحي  ووضعهم 

وأطباء قوى األمن ومنظمة الّصحة العالمية«.
وذّكرت المديرية العامة بأنها تسّهل عملية التواصل بين الُنزالء 
المصابين إلبالغ ذويهم عبر الهواتف المركّزة في السّجون، إضافة 
إلى ذلك ُيمِكُن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger  على 
لمتابعة   )lebisf( العامة  للمديرية  العائد     Facebook حساب 

االطمئنان إلى أوضاع النزالء الصحّية، إذا اقتضت الحاجة.

إقفال محاكم ومصالح
المذهبية  االستئناف  محكمة  رئيس  أعلن  اإلقفاالت،  إطا  وفي 
محكمة  إقفال  بيان  في  الدين  ناصر  فيصل  القاضي  العليا  الدرزية 
أمس   ي��وم  من  ب��دءاً  األول��ى  الدرجة   - ال��درزي��ة  المذهبية  عاليه 
اإليجابية    PCR ال�  فحوص  نتائج  إلى  نظراً  األربعاء  غد  ولغاية 
الموظفين  وحماية  األعداد  تزايد  ولتفادي  الموظفين  بعض  لدى 
للموظفين   PCR ال�  فحوص  استكمال  حين  إلى  وذلك  والمجتمع، 

كافة وصدور النتائج. 
بإقفال  قضى  قراراً  جوده  أبو  كمال  البقاع  محافظ  أصدر  كذلك، 
غرفة  مبنى  في  ومركزها  البقاع  في  اإلقليمية  الصناعة  مصلحة 
حتى  أمس  يوم  من  بدءاً  زحلة،  في  والزراعة  والصناعة  التجارة 
من  لموظف  إيجابية  إصابة  ثبوت  بعد  المقبل،  اإلثنين  صباح 

المصلحة بفيروس »كورونا. 
بعد  المدينة،  في  العدل  قصر  في  صيدا  تنفيذ  دائ��رة  وأُقفلت 
صيدا  بلدية  فرق  وتقوم  كورونا.  بفيروس  الموظفين  أحد  إصابة 

بتعقيم قصر العدل ودائرة التنفيذ. 
مصلحة  رئيس  إل��ى  ح��ودة  أب��و  كمال  البقاع  محافظ  وأوع��ز 
فحوص  إجراء  موضوع  »متابعة  زراقط  غسان  البقاع  في  الصحة 
وفق  المخالطين،  وجميع  المصلحة  موظفي  لجميع   »PCR»�ال
توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن 

يتم الحقاً اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص«.

االنتشار في المناطق
برجا،  بلدية  في  الصحة  لجنة  عن  الصادر   124 التقرير  وأعلن 

عن »تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وإن عدد الحاالت 
اإليجابية الحالية هو 45 حالة، و9 حاالت شفاء«، مؤكدًة »ضرورة 
الوقائية  وباإلجراءات  الكّمامة  بلبس  واإللتزام  اإلجتماعي  التباعد 

لما فيه مصلحة الجميع«.
بيان  في  طرابلس  قضاء  في  كورونا  أزمة  متابعة  خلية  وأعلنت 
»تسجيل 110 حاالت إيجابية جديدة خالل ال�24 ساعة الماضية«، 
 ،2 القلمون:   ،6 الميناء:   ،88 طرابلس:  اآلتي:  الشكل  على  موزعة 

البداوي: 14«. 
وأعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها 
ساعة  ال�24  خالل  جديدة  إيجابية  حالة   21 »تسجيل  اليومية، 
الفوار:  الماضية، موزعة كاآلتي: زغرتا: 6، مرياطه: 1، مجدليا: 3، 

 .1 ارده:   ،1 كفرحاتا:   ،3 مزيارة:   ،1 رشعين:   ،5
وأعلنت الخلية، في نشرتها االسبوعية المفصلة، أعداد اإلصابات 
اليوم،  في قرى وبلدات قضاء زغرتا، منذ بداية أزمة كورونا حّتى 
حاالت   ،589 اإلصابات:  إجمالي  اآلتي:  الشكل  على  جاءت  والتي 

الشفاء: 404، الحاالت الناشطة: 180، عدد الوفيات: 6 .
نشرتها  في  ال��ك��ورة  قضاء  في  األزم���ات  إدارة  لجنة  وكشفت 
اليومية، عن »تسجيل 15 حالة إيجابية جديدة خالل ال� 24 ساعة 
الماضية« موزعة على الشكل اآلتي: راسمسقا 2، أنفه 2، كوسبا 3، 
1، قيد التحقق  1، عابا  2، داربعشتار  1، دده  2، كفرعقا  بتوراتيج 

 .»1
 وتوازياً، أعلنت بلدية كوسبا في بيان »تسجيل إصابة جديدة 
األشخاص«.  ألحد  إيجابية  نتيجة  صدور  بعد  كورونا،  بفيروس 
أعلنت  بدورها  المنزلي«.  الحجر  التزام  »المخالطين  من  وطلبت 
لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب في بيان، »تسجيل حالة 

البلدة«،  أبناء  ألح��د   COVID-19 بفيروس  جديدة  إيجابية 
مؤكدًة »التزامه الحجر الصحي«. 

الحاالت  »ع��دد  أن  بيان  في  داري��ا  بلدية  أعلنت  ناحيتها  من 
االجتماعي  التباعد  »ضرورة  إلى  داعيًة   ،»6 البلدة  في  اإليجابية 

وعدم االختالط ووضع الكّمامات«. 
إجراء  »بعد  أنه  إلى  بيان،  في  الكورة   - كفرعقا  بلدية  وأشارت 
البلدية  أعلنت  والذي  كفرعقا  في  المقيمين  أحد  لعائلة  الفحوصات 
أنه مصاب بفيروس كورونا، تبّين أن نتيجة ابنته إيجابية  سابقاً 

وهي تلتزم الحجر المنزلي«. 
وأكدت بلدية الدوير في بيان »ثبوت إصابتين جديدتين بفيروس 
للحجر  حالياً  منهما  كل  يخضع  البلدة،  في  لشخصين  كورونا 
»ضرورة  إلى  األهالي  داعيًة  وضعهما«،  البلدية  وتتابع  المنزلي 
التزام التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، لجهة ارتداء الكّمامة 

والتباعد االجتماعي ومنع التجمعات على أنواعها«. 
اجتماعاً  الخوري  مرعي  ناتالي  جبيل  قائمقام  عقدت  ذلك،  الى 
مكاري،  محمود  القاضي  لبنان  جبل  محافظ  مع  التنسيق  بعد 
جبيل  قضاء  في  الرسمية  الحجر  مراكز  وفتح  العمل  لتسريع 
المخصصة لحجر المصابين بفيروس كورونا والتأكد من تأمين كل 
لتأمينها  الالزم  إلجراء  النواقص  وتحديد  التشغيلية  المستلزمات 
بالسرعة القصوى، والسيما بعد تكاثر أعداد المصابين في القضاء 
في  »باإلسراع  المعنيين  جميع  طالبت  حيث  الخريف،  فصل  وبدء 
العمل وتضافر الجهود بغية فتح المراكز تباعاً ابتداًء من األسبوع 

المقبل«.
الكاهن معاد، في حضور  الحجر في بيت  إلى مركز  التطرق  وتم 
األحمر  والصليب  سعادة  وسام  القضاء  وطبيب  مكاري  عن  ممثل 

حجار  هكتور  معاد  ومختار  الكاثوليكية  والجمعية  و«يونسف« 
الذي ُعّين مديراً للمركز. 

وعناصر  المستلزمات  معظم  »تأمين  إل��ى  االجتماع  وخلص 
الخوري  رفعت  ثم  النفقات«،  ببعض  النظر  باستثناء  الحماية 
كتاباً إلى المحافظ بشأنها من كهرباء واتصاالت وطالبت »بوجود 

ممرضين من منظمة الصحة العالمية قبل بدء االستقبال«. 
كانت  حيث  عمشيت،  في  مخايل  مار  مركز  االجتماع  وتناول 
الوقف  ولي  مع  تمهيدياً  اجتماعاً  وعقدت  المركز  زارت  القائمقام 
ونفقات  نفقته  على  ممرضين  ب�«تأمين  وعد  الذي  زخيا  مارسيل 

التشغيلية«. المستلزمات 
وعمال  الطبية  المستلزمات  »تأمين  إل��ى  االجتماع  وخلص 
يونيسف،  من  المرضى  ثياب  وغسيل  الشرب  ومياه  التنظيفات 
العالمية«،  الصحة  منظمة  من  والممرضات  الممرضين  وتأمين 
األسبوع  مخايل  م��ار  مركز  افتتاح  إع��ادة  »وج��وب  على  مشددًة 

المقبل«.
توعية  دورات  الحالي  األسبوع  خالل  ستجرى  »أنها  واعلنت 
للبلديات والمخاتير، بالتعاون مع الصليب االحمر وطبيب القضاء 
حول آلية تشغيل المراكز وادخال المرضى اليها وحول مستجدات 

كورونا«. 
التقرير اليومي لخلية االزمة في إتحاد بلديات جبل عامل  وأفاد 
والبلديات  مرجعيون  قضاء  طبيب  لتقرير  بناء  أنه  مرجعيون   -
ُسجلت أمس إصابة واحدة بفيروس كورونا في بلدة ميس الجبل 
يصبح  وبذلك  البلدة،  في  شفاء  وحالتا  بيروت  من  وافدة  وحالة 
إصابات   203 األزمة  بداية  منذ  االتحاد  قرى  في  المصابين  عدد 
المتابعة  قيد  حالياً  ويوجد  وفاة،  حاالت  وست  شفاء  حالة  و142 
المنزلي و3  الحجر  قيد  منها   47 مخبريا،  مؤكدة  مصابة  حالة   50

حاالت داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي.
بسمة  الضنية   - المنية  قضاء  في  الصحة  قسم  رئيس  قامت  و 
بلديات  اتحاد  في  الصحة  قسم  رئيس  مع  بالتعاون  الشعراني 
بأخذ  حدود«،  بال  »أطباء  وجمعية  سلمى  محمد  الدكتور  الضنية 
 19 كوفيد  المستجد  كورونا  بفيروس  مصابين  لمخالطي  عينات 
في الملعب البلدي ببلدة بخعون � الضنية، حيث سيتم بعدها نقل 
إلتمام  اللبنانية  الجامعة  في  البحوث  مركز  مختبر  إلى  العينات 
األيام  في  النتائج  تظهر  أن  على  الالزمة،  المخبرية  الفحوصات 

المقبلة.
وفي السياق عينه، أصدرت خلية األزمة في بلدة الشرقية بياناً 
جاءت   pcr لفحص  م.ج.ز  بلدتنا   إبن  خضوع  »بعد  فيه   قالت 

نتيجته إيجابية، يهمنا ان نوضح ألهلنا االعزاء ما يلي:
- األخ المذكور أجرى الفحص بشكل احتياطي نسبة إلى إصابة 
البلدة وهو ليس لديه أي عوارض  القاطن خارج  أفراد عائلته  أحد 

نهائياً.
المصاب  ل��دى  ضعيفة  بنسبة  لكن  إيجابياً  ج��اء  الفحص   -
هذه  الفحص،  فيه  أجري  الذي  والمستشفى  األطباء  رأي  وحسب 
يحمل  كان  األخ  أن  يعني  ما  آخر  لشخص  العدوى  تنقل  ال  النسبة 

الفيروس وقد شفي منه.
- المصاب صاحب محل لبيع الهواتف الخلوية في البلدة وعند 
اتخذ  يوماً،   20 ال�  حوالى  منذ  عائلته  افراد  احد  بإصابة  معرفته 
كمامة  ولبس  دائم  تعقيم  من  محله  في  مشددة  وقائية  إج��راءات 
من  طلبنا  أزمة  كخلية  ونحن  الزبائن.  وبين  بينه  فاصل  وشريط 
اسبوع  مدة  محله  إقفال  مشكوراً،  معنا  تجاوب  الذي  م.ج.ز  األخ 
المذكورة  المدة  انتهاء  بعد  جديد  فحص  إجراء  يتم  أن  على  كامل، 

ليبنى على الشيء مقتضاه«.
الحجر  إج��راء  محله،  في  المصاب  زار  من  جميع  من  وطلبت 
الذاتية  الوقائية  اإلج��راءات  في  والتشدد  أي��ام  لعدة  االحتياطي 
التجمع  وع��دم  المستمر  والتعقيم  للكّمامة  ارت��داء  من  المطلوبة 

والجلوس مع اآلخرين.
بعد  أن��ه  بيان،  في  النبطية  بلدية  في  األزم��ة  خلية  وأعلنت 
تبين  أمس،  ليوم  المدينة  في  الخاصة  المختبرات  نتائج  صدور 
وجود خمس حاالت إيجابية. مع العلم أن النتائج اليومية لوزارة 
ما  إضطراداً،  العدد  يزيد  أن  يتوقع  وعليه،  بعد  تصدر  لم  الصحة 

28 إصابة مثبتة. يزيد النسبة التراكمية الحالية في المدينة إلى 
م.  »ن.  أن  بيان،  في  العدوسية  بلدية  أعلنت  ذلك  غضون  في   
الحجر  اآلن قيد  إيجابية، وهي  النتيجة  PCR وأتت  أجرت فحص 
إلى  للتوجه  المباشرين  المخالطين  »جميع  داعيًة  المنزلي«، 
صدور  لحين  المنازل  التزام  ثم  الفحوصات  إلج��راء  المستشفى 
بالتدابير  »االلتزام  األهالي  جميع  إلى  الطلب  وجّددت  النتائج«. 

واإلجراءات وفق مقررات وزارة الصحة العامة«.
الحفاظ  في  وصالحياتها  مهامها  ضمن  ومن  متصل  صعيد  على 
وعدم  كورونا  فيروس  من  للمخاطر  ونظراً  العامة  السالمة  على 
حياة  وتعريض  الالزمة  والتدابير  بالقوانين  المواطنين  التزام 
بوضع  إلزامياً  قراراً  بصاليم  بلدية  رئيس  اتخذ  للخطر،  اآلخرين 
محاضر  تحرير  طائلة  تحت  وذلك  البلدة  نطاق  ضمن  الكّمامات 
البلدية  الشرطة  تقوم  أن  على  القرار،  هذا  يخالف  من  لكل  ضبط 

بتسيير دوريات لقمع المخالفين وتطبيق هذا القرار. 
نتائج  بيان،  في  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  في 
بيروت  إل��ى  وصلت  لرحالت   PCR فحوص  من  األول��ى  الدفعة 
النتائج  وأظهرت   ،2020/9/26 بتاريخ  المطار  في  وأجريت 

وجود ثالث )3( حاالت إيجابية. 

كورونا: 1018 اإ�صابة جديدة والعدد التراكمي 37258 والوفيات تتخّطى الـ300

اللجنة الوزارية تعتمد معيارًا جديدًا لإجراء الت�صنيف الوبائي لكوفيد 19

الليرة التركية تتدنى اأمام الدولر واليورو 
و�صعر �صرف العملة الأميركية اإلى ارتفاع

ارتفع سعر صرف العملة األميركية، بأكثر من %1 وبلغ مستوى 79 روبالً للدوالر، وذلك للمرة األولى منذ 2 
نيسان الماضي. أما العملة األوروبية فقد صعد سعر صرفها بنسبة %0.67 إلى 91.54 روبل لليورو، وذلك 
وفقاً لما نقلته وكالة »نوفوستي« الروسية. إالّ أن ارتفاع الدوالر واليورو تباطأ بعد التعامالت الصباحية، وبلغ 

الدوالر، مستوى 78.70 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.
أمس،  تعامالت  خالل  واليورو  الدوالر  أمام  متدنية  قياسية  مستويات  التركية  الليرة  صرف  سعر  وسجل 
وذلك في ظل مخاوف جيوسياسية. وارتفع سعر صرف الدوالر بنسبة %1.73 إلى 7.7963 ليرة، وفقاً لموقع 

»بلومبرغ«.
وبذلك تكون العملة التركية قد تراجعت إلى مستوى قياسي متدن جديد، وهوت العملة أكثر من %21 أمام 

نظيرتها األميركية منذ بداية العام الحالي وحتى اآلن.
وتتعرض العملة التركية لضغوطات بعدما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعم بالده الكامل 

لباكو بعد المواجهة العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا بسبب إقليم قره باغ.
ويضاف هذا التوتر إلى تفاقم العالقات بين تركيا واليونان بشأن أعمال التنقيب عن موارد الطاقة في شرق 

المتوسط.

األمانيا ت�صّكك في توافق العقوبات
الأميركية على »ال�صيل ال�صمالي- 2« 

»السيل  الغاز  مشروع  ضد  األميركية  العقوبات  أن  في  الشديد«  »شكها  عن  األلمانية  الحكومة  أعربت 
الشمالي2-« تتوافق مع القانون الدولي.

تقرير  على  تعليقاً  سيبرت،  ستيفن  األلمانية  الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث  قدمها  إحاطة  في  ذلك  جاء 
لل�«البوندستاغ«، الذي خلص إلى أن اإلجراءات األميركية ضد المشروع ليست بالضرورة غير قانونية. وقال 
اإلقليمية«،  الحدود  تتجاوز  التي  العقوبات  هذه  شرعية  بشأن  للغاية  قوية  شكوك  األلمانية  الحكومة  »لدى 

مضيفاً »سنقوم اآلن بفحص وتقييم موقف )البرلمان األلماني( بعناية«.
»السيل  ضد  األميركية  العقوبات  أن  إلى  خلصوا  »البوندستاغ«  خبراء  بأن  تقرير  أفاد  سابق  وقت  وفي 

الشمالي2-« ليست بالضرورة انتهاكاً للقانون الدولي كما تقول الحكومة األلمانية والمفوضية األوروبية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة األخيرة من مد األنابيب لمشروع »السيل الشمالي2-«، 
55 مليار متر مكعب سنوياً، من  الروسي بطاقة إجمالية تبلغ  الطبيعي  الغاز  الذي يتضمن بناء خطين لنقل 

الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.
ويلقى المشروع معارضة قوية من الواليات المتحدة، التي تسعى لبيع غازها المسال في أوروبا. وهّددت 

واشنطن أخيراً، بفرض عقوبات جديدة على كل من يشترك في تنفيذ هذا المشروع.

تراجع حجم الصادرات النفطية السعودية، في تموز الفائت 
 ،46.4% بنسبة  الماضي،  العام  من  نفسه  بالشهر  مقارنة  

وبلغ 33.7 مليار ريال )نحو 9 مليارات دوالر أميريكي(.
تموز  شهر  خ��الل  السلعية،  ال��ص��ادرات  تراجعت  فقد 
 8.21( ريال  مليار   30.8 يعادل  بما  بالمئة،   37.6 الماضي 
مليار دوالر(؛ لتبلغ 51.1 مليار ريال )13.63 مليار دوالر(، 
مقابل 81.9 مليار ريال )21.84 مليار دوالر(، في الشهر ذاته 

من 2019.
كما تراجعت الواردات السلعية السعودية ب�30.5 بالمئة، 

بما يعادل 16.5 مليار ريال )4.4 مليار دوالر(؛ لتبلغ 37.7 
ريال  مليار   54.2 مقابل  دوالر(،  مليار   10.05( ريال  مليار 

)14.45 مليار دوالر( للشهر المقابل من 2019.
كورونا  فيروس  تفشي  مع  تزامناً  التراجع  ذل��ك  يأتي 
المستجد وإغالق معظم الدول لحدودها، ما أحدث تأثيراً كبيراً 

على التجارة العالمية.
والمنتجات  الخام  النفط  تصدير  على  السعودية  وتعتمد 
الرئيسي  المصدر  ُيعتبر  النفط  زال  وما  األخ��رى،  النفطية 

للدخل في المملكة.

كأكبر  موقعها  خسرت  السعودية  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
مصدري النفط إلى الصين ألول مرة في عامين، بعد انخفاض 
تاريخي  خفض  إث��ر  وذل��ك  تموز،  في  الخام  من  صادراتها 
لإلنتاج لمواجهة تراجع الطلب على الوقود وأسعاره بسبب 

جائحة فيروس كورونا. 
وكانت السعودية شحنت 5.36 مليون طن للصين الشهر 
مع  مقارنة  يومياً،  برميل  مليون   1.26 ي��وازي  ما  الماضي، 
تموز  في  طن  مليون  و6.99  حزيران  في  طن  مليون   8.88

العام الماضي.

تراجع حجم ال�صادرات النفطية ال�صعودية 
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 eOH��Ë  r�œ  vK�  e�d�Ëò  ÍœUB��ô«Ë  Í—«œù«  sO�UDI�«
 oI�� UL� w�UO��«Ë w�UMB�«Ë w�«—e�«  ’U��«  ŸUDI�«
 W�U��«  «œUL��ô« …œU�“ v�≈ W�U{≈  U�UDI�« Ác� WOLM�

Æåw�B�« ÊULC�U�
 fK�L�«  fOz—  s??�  ¡«—“u???�«  W??�U??z—  W�H�  XKI�Ë
 w�UL��ô« r�b�« s� vK��� s� W�Ëb�«ò Ê√ ”u�d� sO��
 w�«—e�«  ÃU��ù«  r�œ  V�U�  v�≈  W�u�Ë_U�  vE��  Íc�«

ÆåWD�u�L�«Ë …dOGB�«  U�ËdAL�«Ë w�UMB�«Ë
 ¨f�√ ¨å”UO�U� …UHB� W�d�ò XMK�√ ¨d�¬ bOF� vK�
 …¡U{≈Ë  s�eM��«  ÃU��≈   «b�u�  W�UOB�«   UOKL�  ¡UN�≈
 d��F�  U�  «c??�Ë  ¨…UHBLK�  WO�dG�«Ë  WO�dA�«  sO�KFA�«

ÆÕU�M�  «b�u�« Ÿö�ù W�«b� W�U�L�
 Ê√ ¨”UO�U� …UHB� W�d� w� —bB� `{Ë√ ¨t�N� s�
 …e�U� X���√ s�eM��« …œU� ÃU��S� WB ÒB��L�«  «b�u�«
 w��«  Ÿö�ù«  WK�d�  XK�œË  ¨W�UOB�«   UOKL�  ¡UN��«  bF�
 sO�uO�«  ‰ö�  t�√  v�≈  Î «dOA�  ¨W�U��«  48  w�«u�  dL���
 œu�u�«  UD�� b�Ëe�Ë s�eM��« …œU� ÃU��≈ √b�O� sOK�IL�«

Æå U�Ëd��ò W�d� d��
 vK�  ”u�d�  WM�b�  ‰UL�  å”UO�U�  …UHB�ò  lI�Ë

 ¨œö��«  w�  jH�  w�UHB�  Èb�≈  w�Ë  ¨W�—u��«  q�«u��«
 W�—u��«   UE�U�L�«   U�UO��«  s�  d��_«  ¡e��«  wDG�Ë
 Ìs�  sO�ö�  6  lK��  W�d�dJ�  …—bI�  WODHM�«   UI�AL�«  s�

ÆÎU�uM� ÂU��« jHM�« s� Íd��
 v�≈  ÎUO��—b�  œuF��  ”UO�U�  …UHB�  Ê√  —bBL�«  sÒO�Ë
 X�U�  YO�  Î̈UI�U�  UNOK�  X�U�  w��«  WO�U��ù«  UN�U�U�
 —U�√Ë ¨s�eM��« …œUL� œö��« W�U� s� 70% w�«u� wDG�
 dN� s� 8  ?�«  v�� …dL��� ”UO�U� …UHB� …dL� Ê√  v�≈
 ¨W�UOB�« X�� dODI��«  «b�Ë ‰«e� ô YO� ¨w�U��« s�dA�

ÆVO�U�_« q�U� ‰«b���«  UOKL� ¡«d�≈ V���
 …œU�  ÃU��S�  ”UO�U�  …UHB�  √b��  Ê√  ¨—bBL�«  l�u�Ë

Æ…dLF�« ‰UL�√ ¡UN��« bF� ‰Ë_« s�dA� 10 w�  Ë“UL�«
 vÓL�Ô�  W�uM�  Õö�≈  WOKLF�  …UHBL�«  lC��  ¨…œU�Ë
 q�UJ�U�  qLF�«  s�  UN�ö�  n�u��  ¨åW�uM��«  …dLF�«ò

Æs�dA�Ë ‰uK�√ ÍdN� w� ÊuJ�Ë ¨…b� lO�U�_
 dNA�«  w�«u�  cM�  W�—u��«   UE�U�L�«  lOL�  bNA�Ë
 ‰U�—√  XKJA�  YO�  ¨s�eM��«  …œU�  sO�Q�  w�  WI�U�  W�“√
 iF�  w�  UN�u�  q�ËË  œu�u�«   UD��  ÂU�√   «—UO��«
 jHM�«  …—«“Ë   e??�  ULO�  ¨…b??�   «d��uKO�  v??�≈  ÊU??O??�_«
 w��« ”UO�U� …UHB� …dL� ‰UL�√ v�≈ W�“_« Ác� W�—u��«
 W�d�I�«   U�uIF�«  v�≈  W�U{≈  ¨dNA�«  «c�  q??z«Ë√   √b??�
 œ«dO��«  s??�  UNFML�  w??�??�«Ë  W??�—u??�  vK�  W{ËdHL�«

ÆWODHM�«  UI�AL�«
 s� W�u�bL�« åb��ò UOAOKO� w�K�� s� 6 q�� Î̈UO�«bO�
 —ËU�� vK� W�dH��  UL�� ¡«d� w�dO�_« ‰ö��ô«  «u�

Æ—Ëe�« d�œË WJ���«Ë W�d�« ·U�—√ w� rN�U�d��
 UOAOKO�  s�  sOM�«  sO�K��  Ê√  WOK��  —œUB�  XHA�Ë
 w�  w{—√  rG�  —U�H�«  ¡«d�  f�√  dN�  bF�  ö��  åb��ò
 …—UO��  WH�U�  …u��  —U�H�«Ë  v�O�  sO�  …bK�  jO��
 W�d�«  n�—  w�  sL��«  q�  …bK�  »d�  w�«u��«  vK�  …dO�–

Æw�ULA�«
 …u�F� ÎU�u�� Ê√ o�U� X�Ë w� WOK�� —œUB�  d�–Ë
 UOAOKOL� W�dJ�� …—UO� ·bN��« Êu�uN�� ÁcH� WH�U�
 v�≈  ÈÒœ√  U� —Ëe�«  d�œ ‚d� ‰UL� W�eF�«  …bK� w� åb��ò

ÆUOAOKOL�« w�K�� s� sOM�« q�I�
 sOM�« sO�K�� Ê√ v�≈ —œUBL�« X�H� WJ���« n�— w�Ë

 Âu��  ¡«d�  ULN�dB�  UOI�  åb��ò  UOAOKO�  s�  s�d�¬
 w�«d��« o�dD�« vK� W�dJ�� …—UO� vK� Êu�uN�� tÒM�

ÆWJ���« »uM�
 —U�H�U� åb��ò UOAOKO� w�K�� s� ÊUM�«  b�_« q��Ë
 …—UO�� o�U� X�Ë w� Êu�uN�� UN�—“ ÊU� WH�U� …u��
 jO��  w�  U�—Ëd�  ‰ö�  p�–Ë  UOAOKOLK�  l���  W�dJ��

Æw�uM��« WJ���« n�d� Íœ«bA�« WM�b�
 w�d��«  ‰ö??�??�ô«   «u??�  X??�b??�√  ¨qB��  ‚UO�  w??�Ë
 s�  œb�  ·d�  vK�  WO�U�—ù«   ULOEM��«  s�  t��e�d�Ë
 sL{  W�d�«  WE�U��  w�  aOK��«  ÷u�  w�  W�d�_«  ‰ö��«
 W�d�_« b�«Ë_«Ë l�«uL�« W�d�Ë V�d��� w�U��« UNDD��
 WIDMLK� W�—u��« W�uN�« fLD� UNM� W�ËU�� w� W�—u��«
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 œuL�  œuL��  —u��b�«  n�U�L�«Ë  —U??�ü«  d�b�  d??�–Ë
 À«d��«  b{  w�d��«  ‰ö��ô«   «u�  rz«d�  Ê√  `�dB�  w�
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 WO�«d�ù«  ‰UL�_«  Ác�  ·UI�≈  w�  …b�U�LK�  WBB��L�«
 o��  WO�L�  ÎôUL�√  VJ�d�  Íc�«  w�d��«  ‰ö��ô«  q��  s�
 l�«uL�« Ác� W�UL�� w�Ëb�« lL��L�« „d�� …—Ëd{Ë —U�ü«
 q�� s�U��«Ë l�U��« sOH�_« v�≈ œuF� w��« WLNL�« W�d�_«
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 W�d�Ë nB�Ë n�d�� ‰UL�√ XKL�Ë t�d�√ X�� ÊuKLF�
 WM�b�  w�  VOIM�  ‰UL�√  X�U�  U�d�¬  w�d�  dO�  VOIM�Ë
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 —UA���  q�I��«  `�U�ò  ÊS�  ¨w�Uz—  ÊUO�  V���Ë
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  U�F��«  W??�U??L??�  W??O??L??�√  b???�√  ¡U??I??K??�«ò  Ê√  ¨·U????{√Ë
 o�Ë  ‚«d??F??�«   U??�«e??�??�«  s??�  p??�–  —U���U�  WO�U�uK�b�«
 w��«Ë  UNOK�   «¡«b��ô«  lM�Ë  ¨WO�Ëb�«  ·«d�_«Ë  oO�«uL�«

ÆåWO�Ëb�« q�U�L�« w� bK��« WFL� vK� d�R�
 W�—U����ô«Ë WOM�_« œuN��« nO�J� WOL�√ ¡UIK�« ‰ËUM�Ë
 W�d�  Í√  ¡U??D??�≈  l??M??�Ë  ¨åg????�«œò  U??�ö??�  WI�ö�  w??�

Ær�—«dI��«Ë sOM�«uL�« s�√ W�e�“ w� sO�dD�LK�
 ¨d�u� uO�U� ¨œ«bG� w� w�dO�_« dOH��« b�√ ¨‚UO��« w�Ë
 ¨w�d�_« r�U� w�«dF�« w�uI�« s�_« —UA��� tzUI� ‰ö�
 W��UJ�Ë s�_«  ôU�� w� ‚«dFK� Áœö� r�œ —«dL��« ¨f�√

Æ»U�—ù«
 s�_«  —UA��L�  w�ö�ù«  V�JL�«  s�  —œU�  ¨ÊUO�  d�–Ë
 e�eF�  Y��  ¨¡UIK�«  ‰ö??�  Èd??�ò  t??�√  ¨w�«dF�«  w�uI�«
 WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�«Ë ‚«dF�« sO� „d�AL�« ÊËUF��«
 W�öF�«  d�uD��  WKOHJ�«  q���«Ë  ¨ ôU�L�«  lOL�  w�

ÆåsDM�«ËË œ«bG� sO� WO�UM�L�«
 Áœö� r�œ —«dL��«ò ¨ÊUO�K� ÎUI�Ë ¨w�dO�_« dOH��« b�√Ë
 ¨»U??�—ù«  W��UJ�Ë  s�_«   ôU��  w�  WO�«dF�«  W�uJ�K�

ÆåWM�«d�«  U�b���« wD�� w� …b�U�L�«Ë
 V��ò t�√ w�«dF�« w�uI�« s�_« —UA��� b�√ t��U� s�
 ¡ËbN�«Ë   —«dI��ô«  s�  Î «b�e�  WO�U��«  WK�dL�«  bNA�  Ê√

Æå—«dI��ô«Ë s�_U� r�UF�«Ë WIDML�« rFM��

 w�«dF�«  ÊUL�d��«  w�  ŸU�b�«Ë  s�_«  WM��  fOz—  ÊU�Ë
 s�  W�Ë«b�L�«  ¡U��_«  ¨`�dB�  w�  ¨n�Ë  b�  U{—  bL��
  UL�N�«  V���  œ«bG�  w�  UN�—UH�  ‚ö�≈  sDM�«Ë  WO�
 W�uJ��«  vK�  ◊uG{ò  UN�Q�  …—UH��«  vK�  WO�uO�«  t��
 Âb�  UF�u��  ¨åU�dO�√  h��  WO�U���«  ◊uG{Ë  WO�«dF�«

Æ…—UH��« ‚ö�≈
 W�uJ�K�  W�d�c��  q??zU??�—  UN�√  bI��√ò  U??{—  ‰U??�Ë
 b�√  ôË  ¨WO�dO�_«  …—UH��«  ·«bN��«  h��  UL�  WO�«dF�«
 b�u�  ôË  œ«bG�  w�  WO�dO�_«  …—UH��«  oKG�  w�«œ  „UM�

Æå «uMI�« iF� t�H�Ë UL� b�bN�
 w�dO�_« fOzdK� w�U�B�« dL�RL�«  w� v��ò ·U{√Ë
 oK� „UM� ÊuJ� Ê√ l�u�√ ôË  Ÿu{uL�« «c� v�≈ ‚dD�� r�
 WO�«dF�« W�uJ��« vK� ◊uG{ w� UL�≈Ë WO�dO�_« …—UH�K�
 d��√ ô d{U��« X�u�« w� U�dO�√ h�� WO�U���« ◊uG{Ë
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  d�–  UL���  ¨UNM�  szU�—  c??�√Ë  œ«bG�  w�  WO�dO�_«
 b�u�  ôò  U{—  b�√  ¨WOJ�d�√  —œUB�  s�  öI�  Âö�≈  qzU�Ë
 „UM� X�U� «–≈ sJ� ¨UOB�� w�U�uKF� V�� «cN� jD��
 Èb�  Ë«  WO�dO�_«  …—UH��«  Èb�  …œu�u�  W�d�   U�uKF�
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ÆWO�U�—ù«  U�UL��«Ë åW�b�FL�« W�K�L�«
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ÆKnowledge
 w� ¨ARK ≠ …dO�_« ÊS� Î̈UI�U� WO�Ëd�«  UDK��« XE�ô UL�Ë

Æw�œ w� U�ÒdI� ¨åW�U� W�dJ�� W�d�ò l�«u�« w�
 VzU�  ·u�u�u�ËdO�  mO�Ë√  ‰U�  ¨w{UL�«  ÂUF�«  s�  ”—U�  w�
 q�uL�� 2016≠2013 w� X�U� ARK Ê≈ ¨w�Ëd�« WO�—U��« d�“Ë
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ÆWO�U�—ù« å…dBM�«
  cH� UN�√ vK� ‰b� ¨ARK ?� WOK�«œ ozU�Ë ¨”uLO�u�√  dA�Ë
 66.6  XGK�  WO�UL�≈  WLOI�  ¨2012  ÂU�  cM�  W�—u�  w�  åZ�«d�ò

Æ—ôËœ ÊuOK�
 r�bI�  ‰ö�  s�  W{—UFL�«  r�œ  w�  ARK  X�—U�  ¨W�—u�  w�
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  U��R�ò  UN�√  vK�  WO�dA�«  dO�  W�—u��«  W�K�L�«   U�UL��«

ÆåW�d���Ë WD�CM� W�dJ��
 ¨W{—UFL�«  —UB�√ X�—œ w��«   U�dA�« s� …b�«Ë ARK  X�U�
  ö�UI�  VO�d�  w�   b�U�Ë  ¨Âö??�ù«  qzU�Ë  l�  q�UF��«  vK�
 UL� ¨WO�Ozd�« Âö�ù« qzU�Ë wK�L� l� W�eOKJ�ù«Ë WO�dF�« sO�GK�U�

ÆWO�UD�d��« åWF�«d�«ò …UMI�«Ë åw� w� w�ò p�– w�
 å…bO�  ôUB�«ò ARK Èb� ÊU� t�√ ¨…—uAML�« œ«uL�« w� œ—ËË
 The New York  Ë  The Financial TimesË  “d��Ë—  l�
 Sky  Ë  CNN  Ë  The Guardian  Ë  The Times  Ë  Times

Æå…d�e��«ò p�c�Ë ¨åWO�dF�«ò …UM�Ë ¨ News
 q�«u��«  qzU�Ë   U�U��  ARK   —«œ√  ¨p??�–  v??�≈  W�U{ùU�
 Ác�  WDA�_  Z�Ëd�K�  å¡UCO��«   «–u��«å?�  W�U��«  w�UL��ô«

ÆWLEML�«
 14  l�  ARK  X�ËUF�  ¨2012  ÂU�  cM�  t�√  v�≈  ozU�u�«  dOA�
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ÆsOH�uL�« V�—b� v�≈ W�U{ùU� ¨UN� q�uL��«Ë
 œ—UA��— …œUOI� ¨TGSN l� „«d��ôU� ¨W�—u� w� ARK XKL�Ë
  «d�U�L�«  “UN��  »U�—ù«  W��UJ�  r�I�  o�U��«  fOzd�«  ¨X�—U�
 Ë u�bO� —uB� 97 qL� ¨sO��dA�« W�U�— X��Ë ÆMI6 WO�UD�d��«
 W�ö�Ë  V�—b�  e�«d�  WO�UL�Ë  ÎU�—b�  19  Ë  ÎU��U�  32  Ë  Î «—uB�  23

ÆW�—u� w� WO�ö�≈ V�UJ�
 V�JLK�  l�U��«  W�U�b�«  V�J�  vK�  ·«d??�ùU??�  TGSN  X�U�

Æ©RFS® W�—u��« …—u��« ÈuI� w�ö�ù«
 qI��L�«  Í—U��ù«  l�uL�«  s�  2016  ÂU�  —b�  d�dI�  w�  ¡U�
 ÎU�dN� —ôËœ 17000 mK�� l�œ X{d� RFS Ê√ The Grayzone
 œ«u�  q�UI�  ©t�O�M�Ë  tL�«  s�  nAJ�«  r��  r�®  w�ö�≈  n�uL�

ÆsO�—u��« sO�K�L�« r�b�
 W�—u� w� XKL� ¨InCoStrat W�d� Ê√ ¨…—uAML�« ozU�u�« b�R�
 dO� W�K�L�«  U�UL�K� WO�U��≈ …—u� qOJA� w� ÎULN� Î «—Ëœ X�F�Ë
 s�Ë UO�UD�d� s� ‰UL�« W�dA�« XIK�Ë ÆUN�DA�√ iOO��Ë WO�dA�«
 sO�—u��« ‰UL�_« ‰U�— iF�Ë  «—U�ù«Ë …b��L�«  U�ôu�«  UDK�

Æb�ú� sO�«uL�« dO�

Iôªà°ùe É«é«JGôà°SG ∑ôà°ûªdG πª©dG :≈°übC’G á°VÉØàfG iôcòH ¢SÉªM

∫ƒÑæ£°SG AÉ≤d »a áëdÉ°üªdG ìÉéæH ∂«µ°ûàdG º q¡Øàf :¿GQóH
 »—UI��«ò Ê≈ Ê«—b� ÂU�� ¨UNO� WOM�u�«  U�öF�« V�J� fOz—Ë å”UL�ò W�d�� w�UO��« V�JL�« uC� ‰U�

ÆåWOMOD�KH�« WOCI�« WOHB�  UDD��Ë  ôËU�� u� tO� Ÿd� U�Ë ¨—uN� W�ö� cM� √b� `�� W�d� l�
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ÆåWÒOIOI� ZzU�M� n�ú� œR� r� w��« WI�U��« »—U���« rJ�� wIDM� u�Ë
 ¨sO�UF�« ¡UM�_« ŸUL��U� «Î—Ëd�Ë ¨»u�d�«Ë Í—Ë—UF�« ¡UI� s� Î¡«b��« ¨UÎOL�«d� —«u��« ÊuJ� Ê√ U�œ—√ò ∫l�U�Ë

ÆåqzUBH�« w�U� l� U�UMC� w��« WOzUM��«  «—«u��« ‰ULJ��ô ÊU� `�� l� ¡UIK�«Ë ¨‰u�MD�≈  U�UL��ô Îôu�Ë
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ÆåU ÎB�U� UÎOMOD�K� ≠ UÎOMOD�K� ÊU�
 Îö�b� fO�Ë ¨q�UA�« wM�u�« —«u�K� WLN� WO{—√ qJA� `��Ë ”UL� sO� —«u��«ò Ê≈ ¡UIK�« ‰ö� Ê«—b� ‰U�Ë

ÆåtM�
 ‰ö�Ë ¨WOMOD�KH�« qzUBH�« vK� UN�d� r��Ë ¨‰u�MD�≈ ¡UI� w� UNOK� o�«u��« r� ÎU�UI�ò „UM� Ê√ nA�Ë

ÆåwL�d�« o�«u��« s� Êö�ù« r�O� sO�UF�« ¡UM�ú� ÂœUI�« ŸUL��ô«
 q�√ s� t� XC� Íc�« q�UA�« wM�u�« —«u��«Ë „d�AL�« qLF�« —U�� Ê√ å”UL�ò W�d�  b�√ ¨d�¬ ‚UO� w�Ë

ÆtM� l�«d�� s� UOK� WLO�Ë w�O�«d��« —UO� u� t�UDD�� WN�«u�Ë q��L�« W�ËUI�Ë wMOD�KH�« XO��« VO�d�
 —«dL��ô« v�≈ wMOD�KH�« UM�F� ¡UM�√ vB�_« W{UH��ô s�dAF�« Èd�c�« w� w�U�� ÊUO� w� W�d��« X�œË
 WM�UNB�« sOM�u��L�«Ë ‰ö��ô« œuM�� ÍÒbB��«Ë tM� ŸU�b�«Ë tO� ◊U�d�«Ë vB�_« b��L�« v�≈ ‰U�d�« b� w�

ÆsL� s� p�– nK� ULN� …u� qJ�Ë
 n�u� XM�N��« UL� ¨w�uONB�« q��L�« l�  U�öFK� lO�D� s� iF��« tOK� Âb�√ UL� q�UJ�« UNC�—  œÒb�Ë

Æw�uONB�« ËbF�« l� lO�D��« W�«œ≈ XC�—Ë U�—U�� s� X�d��«Ë XF�«d� w��« WO�dF�« ‰Ëb�« WF�U�
 ÎUFOM� Î «b� rNzU�œ s� «uKF� s�c�« W�—U�L�« vB�_« W{UH��« ¡«bN�Ë UM�F� ¡«bNA� ¡U�u�«Ë WO���U� X�F�Ë

Æt�UDD��Ë w�uONB�« ‰ö��ô« t�Ë w�
 vK�  U�A�«  ULO��Ë 48 ?�«Ë …e�Ë WHC�«Ë ”bI�« w� ¨ÊUJ� q� w� dzU��« wMOD�KH�« UM�F� ¡UM�√ XÒO� UL�
Æ„—U�L�« vB�_« b��L�«  U�U� w�  UD�«dL�«Ë ÊuD�«dL�« rN��ÒbI� w�Ë ¨ «d�«RL�« t�Ë w� rN�U��Ë r�œuL�

 «cN� wCL�« vK� r�U�≈ …b�UF� ¨WK�U��« W�ËUIL�« ‰u� ·UH��ô«Ë rN�uI�� rNJ�L�Ë r�œuL� W�d��« XMÒL�Ë
ÆvB�_«Ë ”bI�« s� ÎU�U�œ o�dD�«



لـ»تسوية  الممكنة  الجهود  كل  تبذل  أنها  فرنسا  أكــدت 
في  واألرمني  األذربيجاني  الجانبين  بين  العسكري  التوتر 

إقليم قره باغ«، داعية إلى »وقف فوري إلطالق النار«.
»رئيس  إن  بيان،  في  الفرنسية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
الهاتفية  محادثاته  خالل  شّدد،  ماكرون،  إيمانويل  البالد، 
الوزراء  ورئيس  علييف،  إلهام  األذربيجاني،  الرئيس  مع 
تتمثل  األولى  المهمة  أن  على  باشينيان،  نيكول  األرمني، 
عملية  إلى  والعودة  باغ  قره  في  القتالية  األعمال  وقف  في 

الحوار«.
كال  مع  دائم  بشكل  فرنسا  »تتواصل  ــوزارة:  ال وأضافت 
مينسك  لمجموعة  مشتركاً  رئيساً  باعتبارها  الطرفين، 
جانب  إلــى  أوروبـــا،  في  والتعاون  األمــن  لمنظمة  التابعة 

شريكيها روسيا والواليات المتحدة«.
الممكنة  الجهود  كل  تفعل  »فرنسا  بأن  الوزارة  وصرحت 
العملية  واستئناف  الطرفين  بين  الحوار  إحياء  أجل  من 

السياسية«.
»دعم  عن  أمس،  األفغانية،  الخارجية  وزارة  أعلنت  فيما 
كابل ألذربيجان على خلفية تفاقم النزاع في إقليم قره باغ«.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن »إقليم قره باغ معترف 
به دولياً كجزء من أذربيجان، وأن أفغانستان تطالب بإنهاء 
أذربيجان  وحكومة  شعب  جهود  وتدعم  باغ  قره  احتالل 

ودول أخرى بهذا الشأن«.
في  النار  إطالق  وقف  »ضرورة  على  موسكو  شّددت  فيما 
المشاركين  الرؤساء  جانب  إلى  روسيا  وأن  وقــت«،  أسرع 
األمن  لمنظمة  التابعة  مينسك«  »مجموعة  في  اآلخــريــن 
والتعاون في أوروبا، ستواصل جهود الوساطة الهادفة إلى 

استقرار الوضع.
أمس،  اإليراني،  الداخلي  األمن  قوى  حذرت  جهتها،  من 
بالخطأ  هاون  قذائف  أي  »سقوط  من  وأرمينيا،  أذربيجان 

قرب الحدود اإليرانية خالل االشتباكات الجارية بينهما«.
وقال نائب قائد قوى األمن الداخلي اإليراني العميد قاسم 
رضائي، إن »أحد مطالبنا الجادة كبلد جار للبلدين هو حل 

وتسوية القضية عبر المفاوضات«.
البلدين  بين  اشتدت  »االشتباكات  أن  رضائي  وأضــاف 
نحن  النيران.  إطــالق  يتبادالن  وهما  األخيرة  األيــام  خالل 
رسالة  اليوم  صباح  وجهت  أنني  حتى  األمــر،  هذا  نرصد 

لحرس الحدود في الطرفين«.
»نطلب  اإليراني:  الداخلي  األمن  قوى  قائد  نائب  وتابع 
والعمل  المفاوضات  عبر  القضايا  وتسوية  حل  البلدين  من 
نرصد  الحال  بطبيعة  نحن  واالستقرار.  الهدوء  إرساء  على 
تبادل إطالق النيران ونعتبر هذه االشتباكات بأنها ال تخدم 
مصلحة أي من البلدين ومن الممكن أن يستغل اآلخرون هذه 

القضية الحاصلة«.
وقال رضائي: »نحن بطبيعة الحال نحذر بأن ال يتم خالل 
وقعت  لقد  أراضينا.  نحو  قذيفة  أي  إطالق  النيران  تبادل 
قذيفتا هاون قرب حدودنا عن طريق الخطأ وقمنا بتنبيههم 

على ذلك ونأمل بإرساء االستقرار في هذه المنطقة«.
في  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أكد  حين  في 
مضطرة  باتت  »أذربيجان  أن  أمس،  بها،  أدلى  تصريحات 
لحل مشاكلها بنفسها«. وقال الرئيس التركي إن »أذربيجان 
التي قالت: حان وقت الحساب )مع أرمينيا(، باتت مضطرة 

إلى حل مشاكلها بنفسها«.
التي  لألزمة  حد  وضــع  ــرورة  »ض على  أردوغـــان  وشــدد 
باغ  قره  إلقليم   أرمينيا  احتالل  بسبب  المنطقة  في  بــدأت 

األذربيجاني«.
األرميني  الهجوم  متلفزة  كلمة  في  دان  قد  أردوغان  وكان 
إلى  الوقوف  ستواصل  »تركيا  أن  مؤكداً  أذربيجان،  على 

جانب أذربيجان الشقيقة والصديقة بكل إمكانياتها«.
عليها  »أرمينيا  إن  بالقول  حديثه  التركي  الرئيس  وتابع 
االنسحاب من المناطق التي تحتلها في أذربيجان«، ومشيراً 
إلى أن »ثالثية مينسك المكونة من روسيا وفرنسا والواليات 
لعدم  عاماً   30 منذ  بوسعها  ما  كل  بذلت  األميركية  المتحدة 

حل المشكلة وحالياً تقوم بالتهديد«.

عربيات / دوليات6

أمنيّة  مراجع  قالت 
الجماعات  نشاط  تتابع 

المسلحة  السورية 
عباءة  تحت  العاملة 

تركيا إن أربعة آالف 
للذهاب  إعداُدها  تّم  منها 

إلى أذربيجان وإن 
هذه  صفوف  في  التململ 

بعداً  يتناول  الجماعات 
الغالبية  لكون  مذهبياً 

للطائفة  اآلذرية تنتمي 
الى  إضافة  الشيعيّة 

المخصصة  المبالغ  أن 
عالية  والمخاطر  محدودة 

جداً.
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اأذربيجان تهّدد.. واأرمينيا ت�ستعّد لحرب طويلة الأمد 

ب�سبب الم�سالح الجيو�سيا�سّية التركّية!

فرن�سا تبذل كل الجهود الممكنة لإحياء الحوار.. واإيران تحّذر..
واأفغان�ستان تدعم الجانب الأذربيجانّي

تفاقم التوتر بين الواليات المتحدة األميركية وروسيا في الفترة األخيرة.
ودّل على ذلك تحليق الطائرات الحربية األميركية قرب الحدود الروسية 

وقيامها بتمثيل توجيه الضربات النووية.
روسية  منطقة  على  هجوماً  تحاكي  عملية  أميركية  قاذفات  نفذت  حيث 
إجراؤها  يتم  عسكرية  تدريبات  ضمن  الشرقية،  أوروبـــا  في  محّصنة 
مناطق  أضعف  من  ثغرة  إغالق  إلى  تهدف  عسكرية  لحملة  كـ«استعداد 

الناتو« على حدوده مع روسيا.
وبحسب صحيفة »forbes« األميركية، فقد قامت قاذفتان أميركيتان من 
في  »محصنة«  روسية  منطقة  على  هجوم  محاكاة  بعملية   »B-52« طراز 

أوروبا الشرقية.
قصف  »محاكاة  عن  عبارة  هي  العملية  هذه  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مدينة كالينينغراد من ضمن تدريبات تم إجراؤها استعداداً لحملة عسكرية 

إلغالق ثغرة مهمة في واحدة من أضعف مناطق الناتو«، بحسب المصدر.
عالمتي  تحمالن   »B-52s« نوع  من  األميركيتان  القاذفتان  وأقلعت 
»Baloo 51« و»Baloo 52«، من قاعدة سالح الجو البريطاني في فيرفورد 

يوم الجمعة الماضي.
وبيالروسيا،  كالينينغراد  منطقة  بين  »سوالكي«  ممر  القاذفتان  وعبرت 
القاعدة  إلــى  أخــرى  مــرة  لتعودا  السويد،  من  بالقرب  شمااًل  اتجهتا  ثم 

البريطانية.
)ذات  القاذفات  بتحليق  سمحت  العملية  هذه  أن  الصحيفة  واعتبرت 
وهو  كالينينغراد،  حول  فّعال«  »بشكل  المسار  في  محركات(  الثمانية 
وانضمت  وليتوانيا(.  بولندا  بين  البلطيق  بحر  على  تقع  روسية  )منطقة 
مقاتالت »تايفون« التابعة لسالح الجو اإليطالي إلى طائرات »B-52« عند 

عبورها التفيا.
ونّوهت الصحيفة إلى أن »السبب من هذه العملية التدريبية على تنفيذ 
أو  شوكة  تشكل  الروسية  كالينينغراد  أن  هو  المنطقة  هذه  على  هجوم 
من  الجوي  الدفاع  بصواريخ  تعج  وهي  الناتو«،  خاصرة  في  روسية  قلعة 
للسفن  المضادة  الصواريخ  إلى  باإلضافة   ،»400 و»إس   »300 »إس  نوع 

وصواريخ »إسكندر«، بحسب المصدر.
وتعتبر القاذفتان من نوع »B-52« اللتان حلقتا بالقرب من كاليننغراد 
يوم الجمعة الماضي، من ضمن مجموعة من 6 قاذفات أميركية أرسلت من 
قاعدة »مينوت« الجوية التابعة لسالح الجو الملكي البريطاني في منطقة 

فيرفورد في 22 آب الماضي.
في هذا الّصدد، ذكرت صحيفة »ريبورتيور« اإللكترونية الروسية نقالً عن 

الجوي  الدفاع  أن »كل ذلك يثير رد فعل  شبكة »سينا« اإلخبارية الصينية 
الروسي«.

بالهراوة  التلويح  على  الباردة  الحرب  خالل  واشنطن  تجرأت  وقلما 
النووية في وجه موسكو.

ولهذا فإن نشاط الطيران الحربي األميركي هذا يمثل »نذير شؤم« للعالم. 
األميركية  والتحّرشات  االستفزازات  أمام  التراجع  تنوي  ال  روسيا  ولكن 

المتواصلة.
تملكه  »ما  أن  إلى  الصينية  الشبكة  تصدرها  التي  الصحيفة  وأشــارت 
الدولتان )الواليات المتحدة وروسيا( من أسلحة نووّية يكفي لمحو جميع 

المدن الكبيرة في أراضي الدولة األخرى من على وجه األرض«. 
ولكي ال تلقى مدنها هذا المصير تقوم روسيا بإبداع وسائط الدفاع الجوي 
الجديدة القادرة على صّد الهجوم الجوي والصاروخي األميركي المحتمل. 
ومع ظهور وسائط الدفاع الجوي الجديدة في روسيا تفقد الترسانة النووية 
األميركية جدواها. خاصة أن روسيا صنعت مؤخراً منظومة الدفاع الجوي 

الصاروخية الجديدة المعروفة باسم »إس500-«.
وأشارت الصحيفة إلى أن »الهيمنة الروسية في مجال الدفاع الجوي أمر 
كعضو  المتحدة  للواليات  حليفاً  تعتبر  التي  تركيا  أن  حتى  حوله  جدال  ال 
متجاهلة  في حلف شمال األطلسي أقبلت على شراء منظومات إس- 400، 

معارضة الواليات المتحدة والدول الغربية األخرى«.
ورأت الصحيفة أن »موسكو أبرزت تفوقها لواشنطن حين صنعت منظومة 
المتوفرة حالياً والمستقبلية ال  إس500-«. وذلك ألن الصواريخ األميركية 

تستطيع اختراق الشبكة التي تشكلها صواريخ »إس500-« المضادة.
وسوف تضم قوات الدفاع الجوي الروسية بحلول عام 2025، من 2 إلى 3 
تبدأ روسيا بسحب منظومات  ثم   .»500 ألوية متسلحة بصواريخ »إس- 
»إس400-« من الخدمة. وال بّد أن تقبل الدول األخرى التي ال تريد االنصياع 

للضغوط الغربية على شراء هذه المنظومات لتقوية دفاعاتها الجوية.
هجوم  بمحاكاة  قام   »RAND California« أبحاث  مركز  أن،  ويذكر 
روسي على ممر »سوالكي« في عامي 2014 و 2015، وأتت النتائج صادمة 
بالنسبة لحلف »الناتو« حيث أكد المركز أن القوات الروسية ستكون قادرة 
الهجوم،  لتنفيذ  كبيرة  بسرعة  جندي،  آالف   10 من  كتيبة   25 تعبئة  على 
بينما سيكون حلف »الناتو« قادر على جمع 17 كتيبة فقط مع 6800 جندي 

فقط.
النتائج  كانت  الطرفين،  بين  معركة  حدوث  بمحاكاة  المركز  قام  وعندما 
الروسية  »القوات  أن  البيانات  أظهرت  حيث  للناتو«،  بالنسبة  »رهيبة 

النتائج،  وأشارت  التسليح«،  في  الخفيفة  الناتو  قوات  تعداد  تفوق  الثقيلة 
قوات  تجاوز  على  قادرة  ستكون  الروسية  »القوات  أن  إلى  المركز،  بحسب 
تدميرها  وسيتم  بنجاح،  التراجع  يستطيعوا  لن  مشاتهم  أن  حتى  الناتو، 

على الفور«.
وُيشار إلى أن القاذفات األميركية تنفذ اختراقات متكررة للمجال الجوي 
آخرها  كان  باعتراضها،  الروسية  المقاتالت  قيام  يستدعي  مما  الروسي، 
التابع  الدفاع  إلدارة  الوطني  المركز  بيان  أشار  حيث  الماضي،  األسبوع 
والسيطرة  التحكم  وسائل  أن  إلى  األربعاء،  اليوم  الروسية،  الدفاع  لوزارة 
على المجال الجوي فوق المياه الدولية للبحر األسود رصدت هدفين يقتربان 
من الحدود الروسية، وقد حلقت مقاتلتان من طراز سو- 27 تابعتان لقوات 

الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية للتعرف على الهدفين.  
على  بالتعرف  الروسيتين  المقاتلتين  طاقما  »قــام  البيان:  في  وجــاء 
للقوات  تابعتان  إتش   52 بي-  طراز  من  قاذفتان  أنهما  تبين  وقد  الهدفين، 

الجوية األميركية، وقد تمت مرافقتهما فوق مياه البحر األسود«.
هيئة  في  الرئيسية  العمليات  إدارة  رئيس  رودسكوي،  سيرغي  وأعلن 
»السفن  أن  الماضية،  الجمعة  الروسية،  المسلحة  للقوات  العامة  األركان 
الحربية التابعة للناتو بدأت في البقاء في البحر األسود لفترة أطول بمقدار 

الثلث مقارنة بالعام الماضي«.
الوطني  الدفاع  إدارة  مركز  في  صحافية  إحاطة  في  رودسكوي  وقــال 
الحربية  السفن  البحر األسود من قبل  إلى  الدخوالت  الروسي »ال يزال عدد 
التابعة للناتو مرتفعاً. وزادت المدة اإلجمالية لبقائهم من كانون األول إلى 
أيلول بنسبة %33 مقارنة بالعام الماضي. ما يصل إلى %40 منهم حامالت 

أسلحة دقيقة بعيدة المدى«.
الفضائية  للقوات  تابعة  طائرات  قامت  سوروفيكين،  للجنرال  ووفقاً 
الجوية الروسية خالل شهر آب وحده بـ27 طلعة بمهمة اعتراض طائرات 
األسود  والبحر  بارنتس  وبحر  البلطيق  بحر  مياه  فوق  أجنبية  استطالع 

وبحر أوخوتسك.
وتتسارع وتيرة تحديث وتطوير الدفاع الجوي الروسي. وقامت روسيا 
مؤخراً بتزويد قواتها المسلحة بمنظومات صواريخ »إس- 400« المضادة 

للطائرات والتي حلت محل منظومات »إس- 300«.
وبينما تفكر أميركا في كيفية مواجهة منظومات »إس- 400« التي تشكل 
خطراً كبيراً على طائرات العدو، تقترب روسيا من تدشين اإلنتاج الصناعي 
لمنظومات »إس- 500« التي تفوق »إس- 400« تطوراً وهو ما يسبب قلقاً 

لواشنطن.

بايرموف،  جيخون  األذربيجاني،  الخارجية  وزير  قال 
الموجودة  األسلحة  كل  األرميني  الجانب  »استخدام  إن 
والطائرات  إسكندر  صواريخ  أنظمة  فيها  بما  ترسانته،  في 
الهجومية ُيعّد أمراً خطيراً ويتعّدى موازين القوى«. وأعلن 
وزير الخارجية األذربيجاني، أمس، أن بالده »سترد بشكل 
صواريخ  منظومات  استخدمت  إذا  على  أرمينيا ،  مناسب 

إسكندر ».
اقتضت  إذا  إال  يحدث  لن  األمــر  »هــذا  أن  بايرموف  وأكــد 
القتالية«.  األعمال  إدارة  منطق  مع  ذلك  وتوافق  الضرورة 

وذلك على خلفية التصعيد العسكري في  قره باغ.
»التدريبات  أن  األذربيجاني  الخارجية  وزيــر  واعتبر 
العسكرية األخيرة التي كانت بمشاركة تركيا لم تكن موجهة 

ومخطط لها ضد أرمينيا«.
في  تركي  تدخل  أي  يوجد  »ال  أنــه  بيراموف،  أكــد  كما 

الصراع مع أرمينيا«.
تحدثنا  إذا  تركي.  تدخل  أي  يوجد  »ال  بيراموف:  وقال 
فإن  وأذربيجان،  تركيا  بين  التقني  العسكري  التعاون  عن 
البلدان،  لديها تعاون عسكري تقني مع عدد من  أذربيجان 
األسلحة  إلى  نظرنا  إذا  خــاص.  بشكل  روسيا  مع  وحتى 
األذربيجانية،  المسلحة  القوات  قبل  من  اليوم  المستخدمة 

فهي في الغالب روسية«.
استقدام  بشأن  االتهامات  وأذربيجان  أرمينيا  وتتبادل 
وقال  األوسط،  الشرق  ودول  سورية  من  مرتزقة  مسلحين 
سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان تاغانيان، بأن »مسلحين 
القتالية في  نقلتهم تركيا من سورية يشاركون في األعمال 

مرتفعات قره باغ«.
باستقطاب  أرمينيا  »اتهامات  إن  بايرموف:  أشار  فيما 
مسلحين أجانب ليقاتلوا إلى جانب أذربيجان ال أساس لها 
على اإلطالق، وفي الوقت نفسه، نعلم أن سفير أرمينيا في 
في  عملوا  إدلب  مدينة  في  ألرمينيا  العام  القنصل  العراق، 

المدة األخيرة على جذب مسلحين لصالح أرمينيا«.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية، في وقت سابق 
سورية  من  وصلوا  مرتزقة  »مسلحين  أن  أمــس،  يوم  من 

والشرق األوسط يحاربون إلى جانب أرمينيا في قرة باغ«.
في  باشينيان،  نيكول  أرمينيا  وزراء  رئيس  قــال  فيما 
إلهام  األذربيجاني  »الرئيس  إن  أمس،  تلفزيونية  مقابلة 
علييف طلب منه في أيلول 2018، الحفاظ على الهدنة على 

خط التماس في قره باغ«.
التفاصيل  أنه »لم يكشف عن هذه  إلى  وأشار باشينيان 
سابقاً، ألسباب تتعلق باللباقة«، ولكن »بالنظر إلى السلوك 
اآلن  الوقت  حان  فقد  األذربيجاني،  للرئيس  المفهوم  غير 

للحديث عن هذه التفاصيل«.
إنــنــي طلبت في  ــــوزراء: »يــقــولــون  ال ـــاف رئــيــس  وأض

أن  الواضح  من  نعم،   ... والتأجيل  الوقت  بعض  دوشنبه، 
أرمينيا مهتمة بالحفاظ على وقف إطالق النار. ولكن دعونا 
نفهم ما إذا كانت أذربيجان ورئيسها بحاجة إلى ذلك؟ وهنا 
الذي  من  ونحدد  للغاية،  مهمة  تفاصيل  عن  الكشف  يمكننا 
فعالً تقدم بالطلب في دوشنبه. في الواقع، لم أطلب طلباً من 

الرئيس األذربيجاني بل هو من طلب ذلك مني«.
شهدت  »يريفان  أن  إلــى  أرمينيا  وزراء  رئيس  ــار  وأش
ما  الحملة  من  كجزء  مسيرات  تنظيم   ،2018 أيلول  في 
وحدث  العاصمة«.  بلدية  رئيس  الختيار  االنتخابات  قبل 
في  الوضع  إلــى  عــدة  خطابات  في  تطرق  باشينيان  أن 
حوار  إجراء  التعبير،  جاز  إذا  »حاولت،  وقال:  أذربيجان. 
انتقادية  مالحظات  وإبداء  األذربيجاني  الشعب  مع  معين 
باالتفاق  معنياً  علييف  وكان  البلد.  هذا  في  الوضع  حول 

معي وطالب مني االمتناع عن ذكر هذا الموضوع«.
وقت  في  البلدين  بين  العسكرية  االشتباكات  وتجددت 
مبكر من صباح أول أمس األحد، مع إعالن وزارة الدفاع في 
أذربيجان أنها شنت هجوماً مضاداً على طول خط التماس 
 12 »تدمير  عن  األذري  الجيش  وأعلن  باغ.  قره  في  بأكمله 

منظومة مضادة للطائرات تابعة لسالح الجو األرميني«.
فيما أعلنت أرمينيا عن »التعبئة العامة في البالد لمن هم 
أقل من 55 عاماً«، لمواجهة التصعيد في منطقة »قره باغ«، 
16 جندياً  األرمينية أيضاً عن »مقتل  الدفاع  وكشفت وزارة 

لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية«.
كبير  هاروتيونيان،  فاغارشاك  قــال  الــصــدد،  هــذا  في 
إن  باشينيان،  نيكول  أرمينيا  وزراء  رئيس  مستشاري 
»أرمينيا تستعد لحرب طويلة األمد في إقليم ناغورني قره 

باغ«.
»إي  يوتيوب  قناة  على  مقابلة  في  هاروتيونيان  وقال 
األمد.  طويلة  لحرب  نستعد  »نحن  أمس:  غريم«  غريانول 
هنا  الرئيسي  الالعب  إن  ــرى  أخ مــرة  ــول  أق ألنني  لــمــاذا؟ 
مصالحها  وراء  تسعى  إنها  تركيا.  بل  أذربيجان،  ليس 
الجيوسياسية. ستعتمد مدة الحرب على عوامل عدة: على 
المجتمع  فعل  رد  وعلى  العدائية،  األعمال  استمرار  كيفية 

الدولي«.
قّدرت  الطرفين  »خسائر  أن  إلى  هاروتيونيان  أشار  كما 
العشرات  »هــنــاك  وقـــال:  والــجــرحــى«،  القتلى  بعشرات 
فقد  األذربيجاني،  الجانب  عند  ذلك  من  وأكثر  القتلى،  من 
عشرات  وتدمير  مسيرة،  طائرة   20 من  أكثر  إسقاط  تــّم 

المعدات«.
وال تزال معارك عنيفة مستمرة في المنطقة لليوم الثاني 
كال  من  ضحايا  سقوط  عن  تقارير  ورود  مع  التوالي،  على 
دعوات  وسط  المدنيين،  صفوف  في  ذلك  في  بما  الطرفين، 
النار وتحذيرات من تداعيات تدخل  دولية إلى وقف إطالق 

جهات فاعلة خارجية في النزاع.

اأزمة جنوب القوقاز.. الهدف 

رو�سيا والو�سيلة تركيا 

{ سماهر الخطيب
ــجــان  ــي أذرب بــيــن  تـــجـــّدد االشــتــبــاكــات  أدى 
منطقة  تصبح  أن  من  قلق  نشوء  إلــى  وأرمينيا 
جــنــوب الــقــوقــاز ســاحــة صــــراع جـــديـــدة بين 
ال  أرمينيا  أّن  ورغــم  الفاعلة،  الدولية  األطــراف 
تمتلك ميزان القوى، فإن لديها ورقتين رابحتين 
بالنسبة لها وهما الموقف الفرنسي والروسي.

الموقف  حــول  التكهنات،  تثار  ذلــك،  وأمـــام 
في  المتصاعدة  األزمــة  من  والتركي،  الروسي 
جنوب القوقاز، وهل سيقود التوتر لفتح جبهة 
غرار  على  هناك  وموسكو  أنــقــرة  بين  جــديــدة 

سورية وشرق المتوسط وليبيا.
داعماً  التركي  الموقف  جاء  األثناء،  هذه  في 
أرمينيا  مــحــمــالً  األذري  لـــ»الــشــقــيــق«  ومـــؤيـــداً 
الــمــســؤولــيــة عــن »احــتــاللــهــا« إقــلــيــم قـــره بــاغ، 
رافــضــاً اســتــمــرار هــذا »االحــتــالل«. كما وضع 
خبراتها  بكل  التركية،  الدفاعية  الصناعات  كل 
وتقنياتها وقدراتها، بما فيها الطائرات المسيرة، 
ــحــرب اإللــكــتــرونــيــة تــحــت تصّرف  ال وأنــظــمــة 
»ميليشيات  اســتــقــدم  وأكــثــر  بــل  أذربـــيـــجـــان، 
أذربيجان  إلــى  وليبيا  ســوريــة  مــن  المقاتلين« 

بحسب تقارير إعالمية سابقة.
وبــحــســب تــصــريــحــات مـــســـؤول كــبــيــر في 
األزمة  هــذه  في  الرئيسي  الالعب  فــإّن  أرمينيا 
وراء  تسعى  إلنها  تركيا،  بل  أذربيجان،  ليس 
بين  األزمــة  أّن  أي  الجيوسياسية.   مصالحها 
مباشر  بشكل  تــرتــبــط  وأرمــيــنــيــا،  أذربــيــجــان 
في  كــانــت  كما  التركية  »الــقــومــيــة«  بالمصالح 
الماضي، وبالتالي فإنها ستعتمد في مدتها على 
كيفية استمرار األعمال العدائية، وعلى رد فعل 

المجتمع الدولي.
جنوب  في  الحرب  خطر  سيصبح  بالتالي، 
وليس  الدوليين  الالعبين  بمشاركة  القوقاز، 
فقط طرفا األزمة على غرار السيناريو السوري 
مصالحه  الالعبين  أولــئــك  مــن  ولكل  والليبي، 
التركية والتي  المصلحة  المقدمة  الخاصة وفي 
ال تترك فرصة إال وتنتهزها في محاولة لكسب 
األوراق من جهة، وفرض نفسها كالعب إقليمي 
أمجاد  استعادة  ومحاولة  ثانية،  جهة  من  فاعل 

»سلطنتها« من جهة ثالثة.. 
أما روسيا فإنها فّضلت أن تدعو الطرفين إلى 
التهدئة والعودة إلى المفاوضات، بل وعرضت 

أن تكون القرم مكاناً للمفاوضات.. 
اآلخر  ضــّد  طــرفــاً  تدعم  لــم  فإنها  وبالتالي، 
حول  األقاويل  من  بالرغم  التركي  الموقف  كما 
من  ذريعة  أي  »تختلق  التي  الروسية  السياسة 
أّن  إال  المنطقة«.  تلك  إلى  العودة من جديد  أجل 
فاستراتيجيتها  ُيقال،  ما  بعكس  تقوم  روسيا 
الرئيسية حالياً التركيز على المسار الدبلوماسي 
والتأكيد  الخالفات،  ونبذ  الدولية  العالقات  في 
على سيادة الدول، وسيادة القانون الدولي، لما 

يعود إليها من فوائد هذا من جهة..
ما  أّن  تعلم روســيــا جــيــداً  أخـــرى  ومــن جهة 
وعدم  النفس،  ضبط  هو  اليوم  به  القيام  عليها 
النعرات في حدودها الجنوبية والشرقية  إثارة 
المجتمع  فــي  تمتلكها  الــتــي  األوراق  وتــرتــيــب 
الدولي، إلّن ما يحاك ضّدها قد تبلورت معالمه 
وجورجيا  وأذربيجان  وأرمينيا  بيالروس  في 
وبــولــونــيــا وشــــرق الــمــتــوســط بـــل وحــتــى في 

أوروبا مع تصعيد قضية تسمم نافالني.. 
وإذا ما أمعنّا النظر في كل تلك األزمات فإننا 
بيد  »الــكــونــتــرول«  لها  الرئيسي  الــمــحــّرك  نجد 
األميركي وذراعه »الناتوي« ليكون الهدف إلهاء 
روسيا بحدودها ريثما تتبلور نتائج اإلنتخابات 
روسيا  استحصال  عدم  من  والتأكد  األميركية 
قوة  نقاط  أكانت  ســواء  مضافة  قوة  نقاط  على 

اقتصادية أو عسكرية أو سياسية..
في حين لم تفّوت تركيا الفرصة، ولم تتخلَّ 
أّنها  طالما  والشرق  الغرب  بين  مراوحتها  عن 
لم  وإن  السياسية  سجالتها  في  أرباحاً  تحقق 
المكنون  النهاية. وهذا  تجنها فلن تخسرها في 
في العقلية التركية حين تكسب بعض الضغوط 
المكاسب،  بــعــض  الســتــحــصــال  ــا  روســي عــلــى 
الرئيس  فيه  بــرع  ما  وهــو  الــغــرب؛  على  وكذلك 

التركي منذ سنوات مضت..
ــكــل من  ــم الــمــســبــق ل ــعــل أضــــف إلــــى ذلــــك ال
أرمينيا وأذربيجان، بأّن أّي حرب بغض النظر 
لصالح  أو  تركيا،  لصالح  ليست  القوقاز،  عن 

المصالح الوطنية لالعب اآلخر روسيا.
الرئيس  والشريك  الحليف  ليست  فروسيا 
الضامن  أيـــضـــاً  هـــي  بـــل  فــحــســب،  ــا  ــي ــن ألرمــي
الدعم  موسكو  رفعت  وإذا  كــدولــة،  لــوجــودهــا 
عنها فذلك يعني زوالها، في ظل واقع اقتصادي 
وبيئة  سياسياً،  فاعل  غير  ونــشــاط  متدهور، 
فأرمينيا  الشباب منها..  غير مستقرة، وهجرة 
وهي  إنــتــاج،  وال  مــوارد  لديه  ليست  فقير،  بلد 
روسيا  على  كــبــيــراً  اعــتــمــاداً  يعتمد  وضــع  فــي 
اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، ويتم التعامل معها 

كأنها »والية« روسية.
أرمينيا  على  األزمة،  لحل  المخرج  بشأن  أما 
طريق  خريطة  تدريجياً  تضعا  أن  وأذربيجان، 
إقليمي من تركيا، ودعم  جديدة بينهما، وبدعم 
أّن روسيا تتطلع ألن  دولي من روسيا خاصة 
تكون وسيطاً في هذه األزمة، لكن محاولتها أن 
في  خطراً  سيشكل  وحدها،  فاعالً  طرفاً  تكون 

المعادلة اإلقليمية.
وإذا ما استمر التصعيد، فإنه يمكن ألرمينيا 
منظمة  التفاق  وفقاً  للمساعدة،  موسكو  دعــوة 
روسيا،  وبين  بينهما  الجماعي  األمــن  معاهدة 
إنــمــا تــحــرص روســـيـــا عــلــى أن تــقــول فـــي كل 
منعطف، إنها ليست طرفاً في االشتباكات التي 
اندلعت، بل اإلعالن عن إمكانية القيام بوساطة 

بين البلدين. وهو ما فعلته مؤخراً..
بحاجة  أنها  جــيــداً  روســيــا  تــدرك  وبالتالي، 
لعالقات وثيقة مع الجانبين األذري واألرميني، 
المتحدة محاصرتها  الواليات  في وقت تحاول 
في شمال أفريقيا والشرق األوسط وجورجيا، 
موسكو  إلدارة  الــمــمــكــن  غــيــر  مــن  فـــإن  لــذلــك 
األرمينية،  للتصرفات  كامل  بشكل  االنحياز 

ألنها بحاجة لعالقات جيدة مع أذربيجان.

القرم م�ستعّدة لتكون من�سة للمفاو�سات ب�ساأن ناغورني قره باغ 

جزيرة  شبه  في  واألذربيجاني  األرمني  »المجتمعين  إن  بالبك،  رسالن  الروسي،  النواب(  )مجلس  الدوما  نائب  قال 
أن تكون منصة  الجزيرة يمكن  أن »شبه  إلى  الحوار«، مشيرين  إلى  النزاع في ناغورني قره باغ  القرم يدعوان أطراف 

للمفاوضات«.
وقال السياسي الروسي، أمس، »إن األرمن واألذربيجان الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم منزعجون للغاية مما 

يحدث في ناغورني قره باغ، ويناشدون األطراف إلى التوصل إلى هدنة واالنتقال إلى المفاوضات«.
وأضاف أن »شبه جزيرة القرم هي مثال حي على التعايش بين مختلف الثقافات والمعتقدات«، مشيراً إلى أن »قرم 

مستعدة لتكون منصة للمفاوضات وحل المشكلة سلمياً«.

ترحيب �سعودّي 

 باالتفاق اليمني

لتبادل االأ�سرى

رّحــــــب الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي 
جـــنـــديـــاً   15 ســـــــراح  بـــــــ»إطــــــالق 
تبادل  اتـــفـــاق  ضــمــن  ســـعـــوديـــاً«، 
األســـــرى بــيــن حــكــومــة عــبــد ربه 
»أنصار  وحــركــة  هـــادي  مــنــصــور 

الله«.
التحالف  باسم  المتحدث  وقــال 
»الصليب  إن  الـــمـــالـــكـــي،  تـــركـــي 
الـــدولـــي ســيــشــرف على  األحـــمـــر 
تنفيذ االتفاق«، مشيراً إلى »إطالق 
ضمن  مـــن  ســودانــيــيــن   4 ســــراح 

االتفاق«.
»اتفاق  أن  الــمــالــكــي  اعــتــبــر  كــمــا 
تـــبـــادل األســـــرى يــشــّكــل امـــتـــداداً 
إلى  التــفــاق ســتــوكــهــولــم«، الفــتــاً 
تكوين  فــي  يــســاهــم  »االتـــفـــاق  أن 
لألطراف  ومناسبة  صلبة  أرضية 
إلى حل  اليمنية للحوار والوصول 

سياسي شامل«. 
ــــــــي مـــــونـــــتـــــرو  وأقـــــــيـــــــمـــــــت ف
مراسم  أمــس،  أول  السويسرية، 
بين  األســرى  لتبادل  اتفاق  توقيع 
وهادي،  صنعاء  حكومتي  وفــدي 
أسيراً   1081 إطـــالق  ســبــيــل  فــي 

كدفعة أولى.
االتفاق  عــلــى  الــتــوقــيــع  وجـــرى 
الــمــبــعــوث األمـــمـــي إلى  بــحــضــور 
وممثل  غــريــفــيــث،  مــارتــن  الــيــمــن 
فبريزيو  الدولي  األحمر  الصليب 
كاربولي، وتضم اللجنة اإلشرافية 
الــمــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ االتـــفـــاق وفــــوداً 
عن  وممثلين  ــنــزاع  ال ـــراف  أط مــن 

العربي.  التحالف 
الـــمـــحـــادثـــات  جـــولـــة  أن  يـــذكـــر 
المتحدة  األمــم  ترعاها  الــتــي  هــذه 
والصليب األحمر الدولي، تستكمل 
شباط  في  عمان  في  عليه  اُتفق  ما 
تبادل  بشأن  الماضيين،  ونيسان 

المحتجزين على مراحل.

تقرير �إخبارّي

التفّوق الرو�سّي ي�ستفز اأميركا 
ويوؤّجج �سراع الأقطاب في الدفاع الجوّي
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 ¡UD�≈ rNOK� sJ� ÎöOK� ”—«bL�« v�« …œuF�«  d�Q� u�Ë ¨wze��«
 lOL�� WOL�— W��JL� fO�Q��«  ‰ö� s� Îö�U� wLOKF��«  ÃUNML�«
  UN�K�  sJL�  UL�  ¨j??I??�   U�u�U�K�  X�O�Ë  WOLKF�«  q??�«d??L??�«
 ŸUL��«  w??�  Î UO�u��√  —uC��«  w??�U??�_«  s??�  VKD�  Ê«  WOMFL�«
 Òq�  ÁbL�F�  Ê√  V��  d�√  «c??�Ë  ¨…—uB�«  w�  rNzUM�√  l{u�  ÂU�
 w�«e�ù«  —uC��«  VKD�  w��«  ”—«bLK�  W��M�U�Ë  Æ”—«b??L??�«
 w�U�—  o??�d??�  „U??M??�  Êu??J??�  Ê√  ÷Ëd??H??L??�«  s??�ö??�Ë_«  bL�F�  ôË
 …dA�  s�  d��√  nB�«  ÈÒbF��  ô  Ê√Ë  w�u�  qJA�  d{U�  w��
 ÎôËe� l�«d�« nB�« s� »öD�« —uC� lMLÔ� Ê√ V�� UL� ¨»ö�
 W��«uL�  ‰“UML�«  s�  ÊuJ�  WOz«b��ô«  WK�d�  ÒÊ√  vMFL�  ÊËœ  U�Ë

Æåq�_«
 d�√  WO�«—b�«  b�UIL�«  v??�≈  …œu??F??�«  ÒÊ√  b??�ƒ√  UM�  s??�ò  ∫·U??{√
 fOK�  ¨w�U��«  —uEML�«  dO�  WO�öI�Ë  dÒ�b��  sJ�Ë  ¨Í—Ëd??{
 ‰UI��ô  …b�«Ë  W�U�  wHJ�  t�u�  ¨q��_«  Òq��«  u�  Â«Ëb�«  nB�
 Î UOK� s�eÒN�� UM�� UM�√  dO�√ Ê√  ÒV�√ UM�Ë ¨»öD�«  sO� ÈËbF�«
 W�—UI�  Î U��dI�  ÂbFM�  —U??�ù«  «c�  w�  U�«u���Ë  bF�  s�  rOKF�K�
 W�uHD�«  cM�  Î UO�Ëd�J�«  Z�d��  W??O??�Ë—Ë_«  œö��«  w�  V�UD�«  l�
 WDIM�«  Ác�  v�≈  ÁU���ô«  UMOK�  p�c�Ë  ¨s�ö�Ë√  rOKF��«  WOMI�  l�

ÆåUMF�«u� W��UML�« ‚dD�« —UJ��« v�≈ wF��«Ë

 s�ÒdA�« Êu�√ bF� s� rOKF��«
 rN�OB�  Ê√  s�  dO�J�  qC�√  w�«—œ  ÂU�  ÍœôË√  d���  Ê√ò
 U�  Òq??�  œ«bIL�«  Ê«“u??�   dB��«  «cJ�  ÆÆÆår??�d??�??�√Ë  ÁËdJ�
 ‰«R�  vK�  Î «œ—  XF�U�Ë  ¨—U??�ù«  «c??�  w�  ‘UIMK�  t�d�  sJL�
 s�  rOKF��«ò  ∫q�b�  q��  bF�  s�  rOKF��«  WO{d�  ‰u�  å¡UM��«ò
  U�uI�  v??�œ√  tO�  d�u��  ô  bK�  w�  W�U�  Òq��«  u�  fO�  bF�
 ¡«u�  WOMI��«  Ác�  œUL��ô  …—bI�«  ÊuJK�L�  ô  s�dO��Ë  …UO��«
 sO�Q��  v??�??�  Ë√  X??�d??�??�ô«  W??�b??�  w??�  „«d???�???�ô«  W??H??K??�  W??N??�??�
 Á“UN�  b??�Ë  Òq??J??�  Êu??J??�  YO��  ‰e??M??L??�«  w??�  d�uO�LJ�«  …e??N??�√
 ¨—UF�ô«  ŸUH�—«  Òq??�  w�  qO����  d??�√  «c??�  l�D�U�Ë  ¨’U��«
 b�«e�  Òq�  w�  W�—bL�«  v�«  …œuF�«  …dJ�  i??�—√  q�UIL�«  w�Ë
 …bL�FL�«  WOzU�u�«  jD��U�  WFM�I�  X��Ë  U�Ë—uJ�   U�U�ù«
 «c�  p??�–  qF�  Íu??�√  ôË  ÍœôË√  q��√  r??�  p�c�  ”—«b??L??�«  w??�
 sJL�  W�«—b�«   «uM�Ë  W�u�Ë√  w�  W��M�U�  rN� Ò��  ÒÊ_  ÂUF�«

ÆåUNC�uF�
 W�—bL�«  …—«œ≈ò  ∫X�U�Ë  Î «dO��  ÍuD�  WL�U�  Í√—  nK���  ô
 w�U�_«  ¡«—¬  lKD���  UN�u�  ’uB��«  «c�  w�  wF�  XK�«u�
 W�«dB�Ë  W�«—b�«  …b�UI�  v�«  …œuF�«  Ÿu{uL�  qB��  U�  w�
 qH�  vK�  VFB�«  s�  t�u�  Î UIKD�  dOGB�«  wM�«  ‰U�—≈  Íu�√  ô
  «¡«d�ù« WN�� ◊U�C�ô« vK� k�U�� Ê« WOz«b��ô« WK�dL�« w�
 d��_«  wzUM�√  l�  v��  bF�  s�  rOKF��«  œUL��«  qC�√Ë  ¨WOzU�u�«

Æåd�_U� q�UJ�« w�UM��« Âb� r�— Î UM�
 vK� dDO�� XKH��«ò ∫w�u�« v�« dI�H� lOL��« ÒÊ√ ÍuD�  √—Ë
 Î U�«e��«  bNA�  ô  s�M�  Î̈ UOK�  œuIH�  w�u�«  ÒÊ√  X��  b�Ë  lOL��«
 s� p�c� WO�ËR�LK� ÒÂU� »UO� „UM�Ë ¨WOzU�u�«  «¡«d�ùU� Î UOIOI�
 ÷UH��« WK�d� mK�� Ê√ v�≈ ”—«bL�« v�« …œuF�« qO�Q� qC�_«
 W�Q��  vK�  Íb??�  qJA�  qLF�«  l??�   U??�U??�ù«  ÂU??�—√  w??�  wKF�
 v��Ë  W�U�  WOMNL�«   U�UDI�U�  Î «—Ëd??�  ‰eML�«  s�  Î «¡b??�  WO�u��«
 …œUF��ô  W�ËU��  w�  Î UC�√  Ÿ—«u??A??�«  w??�Ë  W�UF�«  s�U�_«  w�
 VÒM��� ”—«bL�«  U�bL�F�� w��«  jD��« s� t�Ë«b� Òr�� UL� WI��«

Æå”ËdOH�U� W�U�ù« dD�� ÷dF��« UN�ö�
 —UA��ô«  Òq� w� œu�u� dD��«  ÒÊ√ò  s�b�«  ÃU�  dO��  d���«Ë
 »U�� vK� ÊuJ� Ê√ V�� ô «c� sJ�Ë ¨Òb���L�« ”ËdOHK� dO�J�«
 q�UIL�« w� sJ�Ë wM�« vK� ·U�√ l�D�U�ò ∫X�U�Ë ÆårKF�« qOB��
  bL��« t��—b� …—«œ≈ ÒÊ√ UL�Ë w�«—b�« t�U� d��� Ê√ Áb�—√ ô
 W�U{≈  ¨‰eML�«  w�  t��«Ë√  w�√  YO�  WKJA�  ö�  bF�  s�  rOKF��«
 ¨ÃUNML�«  s�  ¡w�  ÒÍ√  t�uH�  ô  wJ�  WLKF�  t�   dC�√  wMÒ�«  v�≈
 q�� s� ”—«bL�«  w� œôË_« qO��� Âb� √b�� l� X�� UM� s�
 WO�UJ�≈  „UM�  UL�U�  rN��ö�  vK�  ÿUH��«  W���  w�U�_«  iF�
 w�Ë ¨X�d��ô« W�b�� WKB�L�« q�UAL�« Òq� r�— rKF�« qOB���
 d�u��  r�  ÕUIK�«  ÒÊ«  YO�  w�u�  l�«u�«  l�  g�UF��«  UMOK�  W�UNM�«
 U�œôË√  „d�� qN�  «uM�� WO�B�«  W�“_«  ‰uD� b�Ë Êü«  v��

åørN�O�u� vK� qLF� Â√ rK� ö�
 s�“ WL�U� XF{Ë w�B�« l�«u�«  V�U� v�≈ WFH�dL�«  WHKJ�«
 w��«  W�—bL�«  w�  W�ö��«  U�œôË√  qO���  WN��  …dO�  w�  s�b�«
 ÒÊ√  rKF�«  l�  ¨bF�  s�  rOKF��«  bL�F�  UN�√  r�—  Î UO�UO�  Î UL�—  X�K�
 ÂUF�«  s??�  ◊U??�??�_«  q�U�  b�b��  s??�  bF�  sÒJL��  r??�  s??�b??�«  s??�“
 v�«  cO�ö��«  …œu� l� X�� Î UOzb��ò  ∫X�U�Ë ¨ÂdBML�«  w�«—b�«
 ÒÊ√ ô≈ ¨s�dA�« Êu�√ uN� bF� s� rOKF��« q ÒC�√Ë W�«—b�« b�UI�
 n{√  Î U�uOK�  18  XGK�  w��«  ◊U��_«  w�  sLJ�  WOKFH�«  WKJAL�«
 ÍœUB��ô« l�«u�« Òq� w�Ë ¨w{UL�« ÂUF�« s� ÒwK� V�d�� U� UNO�≈
 nO� ÂUF�«  ŸUDI�«  w� qLF� sL�  v�� V�«d�«  WLO�  w�b�Ë rzUI�«
 W�—bL�«  ÒÊ≈  iF��«  ‰uI�  b??�  ømK�L�«  «c??�  sO�Q�  q�ú�  sJL�
 oO�D�� ‚u�u�« sJL� Èb� ÒÍ√ v�≈ sJ�Ë q��_« q��« w� WOL�d�«

åÆÆÆWOz«b��ô« q�«dL�« w� W�U� UNO� WOzU�u�«  «¡«d�ù«

ÆÆÆWO�U�� s�ö�Ë√ rOKF��« Z�«d�
 WM�¬  …œu??�  WD�  p�KF�  Àb??�  ?  uJ�u�  ÊËœ  W�—b�   bL��«
 W�b�  s�  W�ËR�L�«  WOL�  sO�U�  X�H�Ë  ¨W??�«—b??�«  b�UI�  v??�≈
 d�“Ë  —«d??I??�  W�e�K�  …—«œù«  ÒÊ√  v???�≈  W??�—b??L??�«  w??�  s???�ö???�Ë_«
 w�  √b���  W??�«—b??�«ò  ∫X�U�  …c��L�«   «¡«d???�ù«  ‰u??�Ë  ¨WO�d��«
 …—«“Ë —«dI� sO�e�K� UM�u� w�U��« dNA�« s� s�dAF�«Ë s�U��«
 U�bL�F�  s�M�  WOzU�u�«   «¡«d???�ùU???�  qB��  U??�  w??�Ë  ¨WO�d��«
 rOIF��«Ë  »ö??D??�«  s??O??�  W??�U??�??L??�«  W??N??�??�  ÚÊ«  »u??K??D??L??�«  q??J??A??�U??�
 ◊ö��« „UM� ÊuJ� s� Î UF��Ë ¨ U�ULJ�« l{ËË Â«Ëb�« rO�I�Ë
 v�≈  Î «—u??�  ÊuN Ò�u��  »öD�«  ‰u�Ë  WE��  t�√  YO�  VFKL�«  w�
 U�bF�Ë n�u� ÊËœ  U�U� l�—√ Èb� vK� UN�u�e�K�Ë rN�uH�
 q�UIL�«  w�  ÆrN�“UM�  v�≈  Î «—u�  t�u��U�  w�—bL�«  rN�u�  wN�M�
 tO�  »öD�«  œb�  ÒÊ«  YO�  Î UO�u�  —uC��U�  ÂeK�  Íu�U��«  r�I�«

ÆqOK�
 WD��dL�«  UODFL�« vK� ¡UM� …—«“u�« —«d� q�bF� Òr� ‰U� w� U�√
 W�“uN� w� s�� w�U��U�Ë ¨s�ö�Ë√ oO�D� UM�b� w�B�« l�«u�U�
 UM�≈ UL� ¨dOC���« WKL�J� UM��«d�Ë bF� s� rOKF��« œUL��ô W Ò�U�

ÆåZ�bL�«  rOKF�K�  ÊËe�U�
 W�“√ q�� w�Ëd�J�« oO�D� UN�b� W�—bL�« ÒÊ√ò v�≈ WOL� X�H�Ë
 WHKJ�« ‰u�Ë rz«œ qJA� q�_« l� q�«u��« tM� ·bN�«Ë U�Ë—u�
 ’U��«  oO�D��«ò  ∫X�U�  ¨å—U??�ù«  «c�  w�  w�U�_«  vK�  W��d�L�«
 W�—bL�« UNK ÒL��� t�HK� U�Ë—u� q�� q�_« l� q�«u�K� W�—bL�U�
 uN� s�ö�Ë√ rOKF��U� qB�� U� w� sJ�Ë ¨„«d��ô« b�b�� WN��
 Æw�U�ú� UNKOL�� Òr�� w� WHK� ÒÍ√ tOK� V�d�� ôË w�U�� Z�U�d�
 W�b�  w�  w�U�_«  „«d��«  …—ËdC�  q�L��  WOKFH�«  WHKJ�«  ÒqF�

Æår�œôË_ d�uO�L� …eN�√ ¡«d�Ë X�d��ô«

W�u�Ë√ W�u�d��« W�U�d�«
 s�ö�Ë√ w�«—b�« ÂUF�« —UD�L� ? t��Ë wK� W�—b� …—«œ≈  √b�
 Î U�—uC�  »öD�«  b�«u�  VKD��  w��«  WK�dLK�  q�U�  œ«bF��«  l�
 U�√b�ò  ∫—U??�ù«  «c� w� d�eF�«  sO�� –U��_« ‰U�Ë ¨W�—bL�«  w�
 UM�u�Ë ¨WO�d��« …—«“Ë s� —b� —«d� ‰Ë_ Î UI�Ë s�ö�Ë√ f�—b��«
 dNA�«  nB�M� v�� —UE��ö� w�«œ ö� bF� s� f�—b��«  bL�F�
 vK�  ¡UM�  ”—«b??L??�«  w�  »öD�«  ‰U�I��«  qO�Q�  Òr??�  YO�  q�IL�«
 w�Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH�  U�U�ù« b�«e� ¡«d� d�“u�«  —«d� q�bF�
 r�— s�ö�Ë√ w�«—b�« ÂUF�« qLJM� WO�B�« W�“_«  dL��« ‰U�
 ÊuJO� YO� ¨X�d��ô« W�b� nFC� WKB�L�« q�UAL�«Ë WHKJ�«
 Èu��� vK� ÿUH��« ·bN� W�U� l� n� Òq� w� åd�Ë«—ò „UM�

ÆåW��U� …dO�u� »öD�« lOL� l� q�«u��«
 UM�√  b��  UM��—b�  fO�Q�  vK�  WM�  sOF�—√  bF�ò  ∫·U??{√Ë
 W�u�d��«  W??�U??�d??�«  vK�  ÿUH��«  WN��  dO��  qJA�  Êu??�ËR??�??�
 l�«u�«  l�  g�UF��«  WOL�√  vK�  œÒbA�  UM�  s�  ¨v??�Ë_«  W�—b�U�
 d��� ô Ê√Ë W??O??zU??�u??�«   «¡«d???�ùU???� Â«e??�??�ô« ‰ö??� s??� r??zU??I??�«
 l{u�«  ÒdL��«  u??�  «–U??L??�  r�dL�  s??�  W??O??�«—œ   «u??M??�  »ö??D??�«
 WO�u��«  dAM�  Â√  W�«—b�«  b�UI�  „d��  Òq��«  ÊuJ�  q�   «uM��
 ÊuJ�� »öD�« —uC� ‰U� w� U�√ øbF� s� u�Ë rKF��« WF�U��Ë

ÆåW�ULJ�U� Â«e��ô«Ë b�U���«Ë rOIF��« WO�UM� WL�U�  «¡«d�ù«
 W�u�Ë_«  s??J??�Ë  …dO��  W??�œU??L??�«  UM�—U��  ÒÊ√  d??J??�√  ôò  ∫r??�??�Ë
 dDO��  ô  w�  UM��O�Ë  UMFL���Ë  UMK�√  W�b�Ë  W�u�d��«  W�U�dK�
 ÒÊ√  W�U�  t�  WI�«d�  WL�  q�J�«  `�B�Ë  qO��«  «c�  vK�  qN��«
 W�dFL�«Ë  rKF�«  qOB��  VKD��Ë  …dO��  UNAOF�  w��«   U??�“_«
 w�U�_«Ë  W??�—b??L??�«  …—«œ≈  sO�  r??zU??�  oO�M��«Ë  ¨ ÒdL���  qJA�

 Æå…bO� ZzU�M� ÃËd�K�

¡U�Ë ÒÍ√ s� ÎUJ�� Òb�√ qN��«
 ”—«bL�«  ÒÊ√ò  ©Íu�U�  ”—Òb??�®  w�«d�b�«  W�U�«  b�√  t�N�  s�
 Òr��  w��«   «¡«d????�ù«ò  ∫‰U??�Ë  ¨åV??�??�  UL�  …eÒN��  dO�  WOL�d�«
 qJA�U�  WOL�d�«  ”—«b??L??�«  eON��  ‰u??�  Î UO�ö�≈  UN�  o�u���«
 WOF�«Ë  X�O�  Òb���L�«  ”ËdOH�«  —UA��«  s�  W�U�uK�  »uKDL�«
 UM� ÂÒbI� r�Ë Í—«œù« Â«Ëb�U� U�√b� ÍdNM�« wK� W�u�U� w� s��Ë

 ÂuI� U� Òq� ¨dB��« ô ‰U�L�« qO�� vK� «c�Ë  U�ULJ�« …—«“u�«
 ¨W�u�U��«  w�  …c�U�_«  q��  s�  wB��  bN��  u�  rOIF�  s�  t�
 l�D�U�Ë ¨q�IL�« dNA�« nB�M� v�« ”—«bL�« `�� XK Ò�√ …—«“u�«
 qO�Q��«  «c�  —ÒdJ��  ô  Ê«  V��  w�√d�  sJ�Ë  U�—«dI�  Âe�K�  s��
 ¨tOK� dB�MO� W�UM� t�b� s�Ë …—Ëd{ ”ËdOH�« l� g�UF��«Ë
 …d�U�L�« UMOK� p�c� ¨¡U�Ë ÒÍ« s� Î UJ�� b Ò�√ ”ËdO� u� qN��«Ë

Æås�u�« «c� s� vI�� U� vK� ÿUH�K� ¡w� Òq� r�—
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دعوة الى حضور جمعية عمومية عادية
لمساهمي شركة النهضة ش.م.ل

بتاريخ 2020/10/23
يدعو مجلس ادارة شركة النهضة ش.م.ل حضرات المساهمين في الشركة الى 
الساعة  في  ستنعقد  التي  للشركة  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضــور 
الثالث والعشرين  من شهر تشرين  الواقع في  الجمعة  العاشرة من قبل ظهر يوم 
لمناقشة  واقرار جدول  الكائن في بعبدا وذلك  الشركة  2020 في مركز  االول سنة 

االعمال التالي : 
االستماع الى تقارير مجلس االدارة العامة والخاصة عن اعمال للسنوات المالية 

2016 و2017 و2018 و2019. 
السنوات  لحسابات  والخاصة  العامة  المراقبة  مفوضي  تقارير  الى  االستماع 

المالية 2016 – 2017 – 2018 و2019 . 
السنوات  عن  والخسائر  االرباح  وحسابات  العمومية  الميزانية  على  المصادقة 

المالية  2016
و 2017 و2018 و2019. 

 ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن أعمالهم للسنوات 2016--2017 
.2019  2018-

تحديد بدل اتعاب رئيس واعضاء مجلس االدارة .
انتخاب مجلس ادارة .

تعيين مفوض مراقبة للشركة وتحديد اتعابه.
منح بعض اعضاء مجلس االدارة التراخيص المنصوص عنها في المادتين 158 

و 159 من قانون التجارة. 
امور اخرى مختلفة.

يرجى الحضور في الموعد المعين . 
مجلس االدارة

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالتها  مهنا  خالد  روعــة  طلبت 
وريث  بصفته  المرعبي  الكريم  عبد  محمد 
أحمد  فؤاد  من  الوارث  المرعبي  الكريم  عبد 
 254 للعقارات  ضائع  بدل  شهادات  محمد 

و255 و256 جديدة القيطع.
للمعترض 15 يوم للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

البونجي  حاتم  ريــم  المحامية  طلبت 
عبدو  محمد  عبدو  خديجة  عن  بوكالتها 
عبدو  أحمد  محمد  عبدو  ورثة  احد  بصفتها 
و2326  و864   135 ضائع  بدل  شهادات 
و2333  و2331  و2325  و1544  و2260 

و2264 و2389 و2293 تكريت.
للمعترض 15 يوم للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

ضائع  بدل  سند  عواد  أحمد  وليد  طلب 
بالعقار 510 وادي الجاموس.

للمعترض 15 يوم للمراجعة
أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

ورثة   احد  بصفته  عمر  أحمد  عمر  طلب 
أحمد عمر محمد عمر شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 274 خربة داوود.
للمعترض 15 يوم للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالته  حنا  محمود  إيلي  طلب 
ضائع  بدل  شهاداتان  مراد  انطون  يوسف 

بالعقارين 396 و486 سيسوق.
للمعترض 15 يوم للمراجعة

أمين السجل العقاري

إعالن عن مناقصة عمومية
ــة عشرة  ــادي ــح ال الــســاعــة  ــام  ــم ت ــي  ف
فيه  الواقع  الخميس  يــوم  من  الظهر  قبل 
مياه  مؤسسة  تــجــري   2020/11/5
عمومية  مناقصة  لبنان  وجبل  بــيــروت 
»إنشاء  لـ  عائدة  المختوم  الظرف  بطريقة 
وفقاً  البراجنة«  برج  آلبــار  تحلية  محطة 
لهذه  الموضوع  الخاص  الشروط  لدفتر 
الكائن  الرئيسي  المكتب  في  وذلك  الغاية 
الشدراوي  ملك   - الصلح  سامي  شارع  في 

- بيروت. 
هذه  فــي  ــراك  ــت اإلش يــرغــب  لمن  يمكن 
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر 
في  والمشتريات  الصفقات  بدائرة  اإلتصال 
الكائن  المؤسسة  مركز  من   - األول  الطابق 
في وادي خطار- الحازمية - قرب مستشفى 
ل.ل.   /500.000/ مبلغ  لقاء  يسوع  قلب 
إيصال  لقاء  المؤسسة  صندوق  في  يدفع 

يضم إلى العرض.
المؤسسة  قلم  الى  باليد  العروض  تقدم 
الساعة  أقصاها  مهلة  في  الرابع  الطابق 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد 
يصل  عرض  كل  ويرفض  المناقصة  إجراء 

بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس اإلدارة
 المدير العام
المهندس جان جبران

التكليف:934 

إعالن تلزيم
إجراء  إعادة  اللبنانية  الجامعة  تجري 
أعمال  تقديم  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
حراسة وحماية لمباني مجمع بيار الجميل 
تنزيل  ــاس  أس على   - الفنار   - الجامعي 
للجامعة  المركزية  اإلدارة  في  وذلك  مئوي 

اللبنانية - المبنى الزجاجي - المتحف.
 2020/10/21 بتاريخ  األربعاء  يوم 

الساعة 15:30
إعادة هذه  العروض لإلشتراك في  تقدم 
الشروط  دفتر  وفــق  العمومية  المناقصة 
الذي يمكن الحصول عليه لدى السيدة إلهام 
عيسى أمين سر كلية العلوم - الفرع الثاني 

- مجمع بيار الجميل الجامعي - الفنار . 
الدائرة  قلم  إلى  اإلشتراك  طلبات  تقدم 
اإلدارية المشتركة في اإلدارة المركزية قبل 
يوم  آخر  من  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 
إجــراء  إلعــادة  المحدد  اليوم  يسبق  عمل 

المناقصة.

بيروت في 23 أيلول 2020
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف: 940

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلبت سلوى أيوب خليل لمورثتها مريم 
الشيخ يوسف فقيه سند بدل ضائع للعقار 

1232 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

هيثم  عن  بوكالته  عزالدين  أحمد  طلب 
علي  ولموكليه  باألصالة  اسماعيل  سليمان 
فرحات  ابراهيم  وعزيزه  اسماعيل  سليمان 
سندات بدل ضائع للعقار 5/2110 صور. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

سميرة  لموكلته  فنيش  علي  أمين  طلب 
ضائع  ــدل  ب ســنــدات  فنيش  المجيد  عبد 
و800   492-312-224-210 للعقارات 

معروب. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب خليل زين العابدين يوسف مغنيه 
بدل  سند  مغنيه  يوسف  آسيا  لموكلته 

ضائع للعقار 399 طيردبا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

لموكله  خيامي  محمد  ابــراهــيــم  طلب 
عاطف علي عزالدين سند بدل ضائع للعقار 

العباسية.   766
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

عبد  لموكله  دياب  نايف  المحامي  طلب 
بدل  قيد  شــهــادة  جهجاه  لطفي  اللطيف 

ضائع للعقار 308 عرمتى.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب علي محمد سنتينا بصفته مشتري 
سند بدل ضائع للعقار 7/1104 الدكرمان 

بإسم محمد شوقي رامز قاسم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

محمد  لموكله  متيرك  نبيل  حسين  طلب 
للعقار  ضائع  بدل  تمليك  سند  خليل  أحمد 

860 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لمورثها  عثمان   معروف  ناظك  طلبت 
ضائع  بــدل  سند  عثمان  نعمان  معروف 

للعقار 1/1189 الدكرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلبت منى أحمد ناصر سند بدل ضائع 
للعقار 6/751 بقسطا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة.
أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

وهيب  وكيل  هاشم  أحمد  عباس  طلب 
سند  خليل  علي  أحمد  لمورثه  خليل  احمد 

بدل ضائع للعقار 30 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب سعد محمد فرحات لموكلته أمينه 
ضائع  بــدل  تمليك  سند  يحيى  أبــو  محمد 

للعقار 37 لوبية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب

قيد  شهادة  طبوش  عبدالله  زاهي  طلب 
بدل عن ضائع للعقار رقم 1033 كفرملكي.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

التعليق ال�سيا�سي

يجب طلب ك�سف ر�سمّي ب�أموال هيل 

ال تزال تترّدد في لبنان أصداء الكلمات المدوية عن إنفاق عشرة مليارات دوالر، التي أطلقها معاون 
الرئيس دونالد ترامب  إدارة  الخارجية األميركية ديفيد هيل، في معرض حديثه عن حجم تركيز  وزير 
على مواجهة حزب الله والمقاومة، بحيث ضّم ما تّم إنفاقه على الجيش والقوى المسلحة لما أنفق على 

منظمات المجتمع المدني التي راهنت عليها واشنطن في هذه المواجهة.
الخارجية وجدوا  المساعدات  الخارجية ووكالة  التي تعود لوزارة  الوثائق األميركية  الذين دققوا في 
هو  هائل  بملبغ  الفجوة  وبقيت  رسمية،  بصورة  دوالر  مليارات  خمسة  من  أقل  إنفاق  إلى  تشير  أرقاماً 
خمسة مليارات أخرى صّرح بها مسؤول كبير في وزارة الخارجية األميركية أمام لجنة مسؤولة من أبرز 

لجان الكونغرس، وبالتالي يتوازى التسليم بصحة الرقم مع غموض وجهة إنفاقه.
من حق اللبنانيين وحق دافع الضرائب األميركي معرفة وجهة إنفاق المليارات الخمسة الغامضة، من 
أين وردت إن لم تكن مدّونة في قيود الخزانة األميركية، وعلى من أنفقت وألي وجهة، ما دامت ليست 

ضمن البرامج المصّرح بها علناً من المؤسسات األميركية المعنية.
ما يعني دافع الضرائب األميركي يعنيه، لكن وجهة اإلنفاق ولوائح المستفيدين الغامضين والمتستر 

عليهم تعنينا، علماً أن بين المصّرح بهم ما يكشف الكثير، لكن الغامض سيكشف بعد تبيانه أكثر بكثير.
لوزارة  موثقة  مراسلة  توجيه  اللبنانية  الخارجية  وزارة  خصوصاً  اللبنانية،  الدولة  من  المطلوب 
واألرقام  المستفيدة  الجهات  ليحدد  كشف  على  الحصول  وتطلب  هيل  كالم  تظهر  األميركية  الخارجية 

التي وصلتها والبرامج التي استهدفها هذا اإلنفاق.
هذا بعض قليل من السيادة.

اليوم على ماكرون  يرّد  نصرالله 
انهمك  الحكومي،  الصعيد  على  السياسية  االتــصــاالت  انعدمت  وفيما 
أطلقها  التي  المواقف  وتحليل  برصد  الداخلي  المشهد  فراغ  بملء  اللبنانيون 

األول. امانويل ماكرون في مؤتمره الصحافي مساء أمس  الفرنسي  الرئيس 
على  للرد  نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  إطاللة  وعشية 
مصادر  من  »البناء«  علمت  والثنائي.  الله  حزب  فيه  تناول  الذي  ماكرون  كالم 
مطلعة أن »كالم ماكرون هو السبب الذي استدعى إطاللة السيد نصرالله، ولو 
ماكرون  شّنه  الذي  الهجوم  لكن  المقبلة،  القليلة  األيام  خالل  سيطّل  كان  أنه 
أن  إلى  ولفتت  الــرد«.  فرضت  ظلماً  عدة  مسؤوليات  وتحميله  الحزب  على 
حزب  خّص  بما  ماكرون  تناولها  التي  النقاط  كل  على  سيرد  نصرالله  »السيد 
الله شكالً ومضموناً«، وسيركز على ثالث نقاط وردت في المؤتمر: األولى: لغة 
أو  االنهيار  معادلتي  بين  وتخييرهم  وحلفائه  الحزب  ضد  والتهديد  اإلهانات 
واإلسرائيليين  لألميركيين  البلد  تسليم  كان  وإن  الخارج،  يطلبه  لما  الرضوخ 

والخليجيين.
القوة  باستخدام  واتهامه  ولبنان  سورية  في  الله  حزب  دور  انتقاد  الثانية:   
أعلنه  ما  ويناقض  صحيح  غير  ذلك  أن  يعلم  وهو  اللبنانيين  ضد  العسكرية 
الله في  بينه وبين مسؤولين في حزب  في مؤتمرات سابقة ولقاءات شخصّية 

الجنوبية. والضاحية  الفرنسية  والسفارة  الصنوبر  قصر 
يعرف  وهــو  الحكومة  تأليف  بتعطيل  للحزب  مــاكــرون  اتهام  الثالثة:   

األخير«. مؤتمره  في  وسّماهم  الحقيقيين  المعرقلين 
 وتوقعت المصادر بأن يكون رّد السيد »قاسياً وحاسماً وحازماً ضد الهجوم 
المعطلين  باالسم  لماكرون  سيسّمي  »السيد  بأن  وكشفت  عليه«،  الفرنسي 
كشفت  كما  الفرنسية«،  المبادرة  على  والمنقلبين  الحكومة  لوالدة  والمعرقلين 
حيال  وحيادياً  نزيهاً  وسيطاً  تعد  لم  فرنسا  بأن  سيعلن  نصرالله  السيد  بأن 
على  اللبنانيين  يحّرض  طرف  إلى  تحّولت  بل  لبنان  في  السياسي  االنقسام 
مسؤولية  وتحميلها  الشيعية  الطائفة  على  التحريض  سيما  ال  البعض  بعضهم 

التعطيل«.
نصرالله  للسيد  إطاللة  عن  اإلعالن  وفور  أنه  »البناء«  مصادر  كشفت  كما   
محاولة  في  وسياسية  دبلوماسية  قنوات  من  اتصاالت  الله  حزب  دوائر  تلقت 

اليوم.  نصرالله  السيد  مواقف  سقف  وتخفيف  الحزب  وتهدئة  الحتواء 
منذ  توقفت  الله  وحزب  الفرنسيين  بين  االتصاالت  أن  أيضاً  »البناء«  وعلمت 

أيام ولم يرصد أي اتصال مؤخراً.  
الفرنسي  الرئيس  على  بالرّد  نصرالله  السيد  كالم  »المنار«  قناة  واستبقت 
يبقى  دوٍر  »ايُّ  بالقول:  ماكرون  إلى  وتوجهت  اإلخبارية  نشرتها  مقّدمة  خالل 
اإلسرائيلي  الموقِف  مَع  وتماهيَت  االميركَي  الموقَف  نسخَت  اِن  لبناَن  في  لَك 

َطَرفاً«. فِملَت  العربي،  وبعِض 
وأضافت: »وإن خانتُه العبارُة عندما تحدَث عن فعِل الخيانة، فإَن المقاومَة 
وسيبَقْوَن،  االسرائيلي  بوجِه  جيٌش  وهم  َينِكُثوَنها،  ال  عهوٍد  اصحاُب  وأهلَها 
تحترُم  سياسيٌة  وجهٌة  ُيفاخرون،  وهم  التكفيري  بوجِه  وأهلِها  لسورية  وسنٌد 
نفَسها وأهلََها ووطَنها وتعاهُده على افشاِل كلِّ مؤامرٍة يراُد تسويُقها لمصلحِة 

ُد بالحرب«. ُيَهدَّ العدِو بعصا او بجزرة. وليَس لبناُن هذا من 
يمتثل  لم  إذا  العقوبات  خيار  إلى  باللجوء  ماكرون  تهديد  وبعد  المقابل  في 
برلمانية  كشفت  قــال،  كما  جديدة  حكومة  لتأليف  اللبنانيون  السياسيون 
فرنسية أن »الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يّتجه إلى تجميد حسابات 

للحل«. مساعيه  فشلت  إذا  فرنسية  بنوك  في  لبنانية  شخصيات 

تقييم فترة 
مجّمدة  »االتصاالت  أن  لـ»البناء«  الحكومي  للملف  مواكبة  مصادر  وأكدت 
ولم يتم رصد أي لقاء أو اتصال بين المعنيين بالتأليف«، مشيرة إلى أن »كافة 
غادر  الذي  أديب  مصطفى  اعتذار  صدمة  تأثير  تحت  زالت  ال  السياسية  القوى 
وشددت  ألمانيا«.  في  لبنان  كسفير  برلين  في  عمله  إلى  عائداً  بيروت  أمس 
ولم  المقبلة  للمرحلة  تصوراً  يملك  السياسية  ــراف  األط من  أحد  ال  أن  على 
رئيس  يتريث  التي  الملزمة  النيابية  االستشارات  إلى  الدعوة  مسألة  تناقش 
مشاورات  جولة  يجري  ريثما  لها  بالدعوة  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
واسعة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية فضالً عن 

الفرنسيين«. مع  االتصاالت 

ا بعبد
أما بعبدا فترى مصادرها بأننا »في مرحلة تقييم لكل ما جرى وال سيما بعد 
أن  الى  ولفتت  األولى«.  الخطوة  هي  ما  لمعرفة  أديب  مصطفى  الرئيس  اعتذار 
»ما حصل سيفرض أسساً جديدة لمقاربة الملف الحكومي ورئيس الجمهورية 
سيرى كيف ستكون الخطوة التالية وفق اآللية الدستورية«. وشّددت المصادر 

المقبلة. األيام  أال دعوة الستشارات نيابية ملزمة خالل  على 
على  بقي  الجمهورية  رئيس  أن  إال  ماكرون،  مؤتمر  من  امتعاضه  ورغــم 
في  استقباله  وخالل  اللبنانية.  األزمة  خّص  ما  في  الفرنسية  بالمبادرة  تمسكه 
لمناسبة  وداعّية  زيارة  في  فوشيه  برونو  لبنان  في  فرنسا  سفير  بعبدا،  قصر 
الرئيس  تمكن  لعدم  عون  الرئيس  أسف  لبنان،  في  الدبلوماسي  عمله  انتهاء 
مبادرة  مندرجات  وفق  الجديدة  الحكومة  تشكيل  من  اديب  مصطفى  المكلف 
سواء  تتحقق  ان  يفترض  التي  االصالحات  لجهة  خصوصاً  الفرنسي  الرئيس 
تصدر  سوف  التي  تلك  او  النواب،  مجلس  يقّرها  قوانين  الى  تحتاج  التي  تلك 

الثقة. ونيلها  تشكيلها  ُبعيد  الحكومة  عن 

الحكومة« »مؤامرة 
وتوقفت مصادر في فريق المقاومة عند ربط الرئيس ماكرون ملف الحكومة 
باالنتخابات األميركية ما يؤكد على أن الواليات المتحدة هي المعرقلة لتأليف 
المصادر  ولفتت  يوماً!   15 يحدد  ولم  المهلة  هذه  حدد  لماذا  وإال  الحكومة 
14 آذار عطل والدة الحكومة ألنه يراهن على أن تفرز  لـ»البناء« إلى أن »فريق 
قوى  توازن  االقتصادي  واالنهيار  الجديدة  والعقوبات  األميركية  االنتخابات 

وحلفائه«. الله  حزب  تقصي  حكومة  بتمرير  يسمح  جديد 
من  الله  حزب  إخــراج  كان  أديــب  لحكومة  األساسي  »الهدف  بأن  وأكــدت 
عون  الرئيس  إحــراج  كانت  الخطة  أن  كاشفة  نهائياً،  الحكومية  المعادلة 
نالت  فإذا  النيابي،  المجلس  على  الكرة  ورمي  أديب  حكومة  مرسوم  لتوقيع 
حتى  اعمال  تصريف  حكومة  الى  فتتحول  تنلها  لم  وإذا  الهدف  فيتحقق  الثقة 

نهاية العهد ويجري خاللها تهريب قرارات سياسية اقتصادية مالية ال تتوافق 
كان  لذلك  األزمات،  ومواجهة  األعمال  تسيير  شعار  تحت  الوطنية  والمصلحة 

المؤامرة في مهدها«. القرار بوأد 

بموقفه متمسك  الثنائي 
من  بالموقف  التمسك  لـ»البناء«  الله  وحــزب  أمل  ثنائي  مصادر  وأكــدت 
الخارج ستؤثر على  الداخل وال عقوبات  الحكومة، مضيفة: »ال رهانات  مسألة 
حكومة  أو  السياسية  الوطنية  الوحدة  حكومة  مع  اننا  إلى  مشيرة  موقفنا«، 
تكنوسياسية وإال فال حكومة على شاكلة تكنوقراط، متوقعة أن تستمر حكومة 

الرئيس حسان دياب فترة طويلة«.

التينة عين 
إن  بالقول  مكتفية  مــاكــرون،  مواقف  على  التعليق  التينة  عين  ورفضت 
بياناً  ستصدر  أمل  حركة  أن  »البناء«  وعلمت  واضحة،  الفرنسية  المبادرة 
والثنائي  بري  الرئيس  بها  تناول  التي  ماكرون  مواقف  فيه  تفند  اليوم  موسعاً 
والتحرير  التنمية  كتلة  مصادر  ولفتت  المقبلة.  المرحلة  من  موقفها  فيه  وتحدد 
األميركيين  متهمة  آخر«،  إشعار  حتى  متوقفة  »االتصاالت  أن  إلى  لـ»البناء« 
الدور  للجم  الحكومة  تأليف  وعرقلة  الفرنسية  المبادرة  خط  على  بالدخول 
مؤتمر  قبل  الله  حزب  على  االنفتاحي  موقفهم  سيما  ال  لبنان  في  الفرنسي 

األخير. ماكرون 
»ال  ان  خليل  حسن  علي  النواب  مجلس  لرئيس  السياسي  المعاون  وأّكــد 
الحكومي«،  الشأن  في  الداخلي  المستوى  على  حالًيا  مشاورات  أو  اتصاالت 
الفًتا إلى أّن ال شيء يمنع التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الرئيس  مؤتمر  في  ورد  ما  على  تعليق  »ال  وقــال  بــري.  نبيه  النواب  مجلس 
ما  ومعروف  وموزعة  مكتوبة  تفاصيلها  على  اتفق  التي  والمبادرة  الفرنسي 

فيها«. ورد 

قبالن
خالله  رّد  قبالن  أحمد  الشيخ  الممتاز  الجعفري  للمفتي  الفت  موقف  وسّجل 
وطني  وزن  حكومة  تشكيل  هو  اليوم  »المطلوب  أن  الى  مشيراً  ماكرون،  على 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  عرضه  وما  دولية،  وكالة  حكومة  وليس 
مقاومة  هو  لبنان  حماية  معركة  يخوض  فمن  فادح،  سياسي  ظلم  فيه  باألمس 
للمكونات  التمثيلي  بالثقل  تمر  أن  يجب  الفرنسية  والمبادرة  ميليشيا،  وليس 
الفرنسي يجب أن يكون للبنان وليس لفريق وظيفته قطع  الوطنية، واالنحياز 
على  جداً  منفتحون  ونحن  بالدوالر،  واللعب  باالقتصاد  الضغط  أو  الشوارع 
والتهديد  الوطني  المكّون  مصلحة  من  بأقل  نقبل  لن  لكننا  الفرنسية،  المبادرة 

إعالنات«. وليس  ضمانات  والمطلوب  لدينا،  تزداد  فيه عيب كبير، والشكوك 

لبنان على »إسرائيل« رّد 
البعثة  ممثل  بين  اإلنــســان  حقوق  مجلس  في  كالمية  مشادة  وحصلت 

»إسرائيل«. ومندوب  المجلس  في  اللبنانية  الدبلوماسية 
تقصي  لجنة  تقرير  مناقشة  أثناء  حصلت  المشادة  بأن  المعلومات  وأفادت 
الله في سورية. حيث وصف  الحقائق في سورية، وأيضاً حول مشاركة حزب 
بأن  اللبناني  المندوب  فرّد  اإلرهابية،  بالمنظمة  الله  حزب  »إسرائيل«  مندوب 
واسعة  بشعبية  ويحظى  لبناني  الله  حزب  أن  وأكد  االحتالل.  قاوم  الحزب 
اإلسرائيلية  االدعــاءات  هذه  أن  وأضــاف  والحكومة.  البرلمان  من  جزء  وأنه 
سافراً  انتهاكاً  شكل  الذي   ،2006 عام  لبنان  على  العدوان  ذكرى  مع  تتزامن 
بقيت  اإلنسانية  وضد  حرب  جرائم  »إسرائيل«  خالله  ارتكبت  الدولي،  للقانون 
من دون محاسبة، ولفت إلى أن هذا »العدوان تصدى له لبنان بجيشه وشعبه 
ستبقى  المقاومة  هذه  أن  وأكد  اللبناني«.  الله  حزب  رأسها  وعلى  ومقاومته 
تدافع حتى تحرير كامل األرض اللبنانّية وحماية حقوق لبنان االقتصادّية من 

إسرائيل«. »تسرقها  والتي  المتوسط  البحر  في  والغاز  النفط 

ارتفاع عدد إصابات كورونا
1018 إصابة جديدة  على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 
أربع  تسجيل  وتم   .37258 إلى  المثبتة  الحاالت  إجمالي  ليرتفع  بكورونا، 
حاالت وفاة جديدة خالل الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ 
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وحذرت مصادر في لجنة الصحة العامة النيابية من أن تزايد عدد اإلصابات 
أن  إلــى  لـ»البناء«  مشيرة  لبنان،  في  الصحي  النظام  انهيار  الــى  سيؤدي 
الفائقة  العناية  غرف  في  نقص  من  تعاني  والحكومية  الخاصة  »المستشفيات 
المصابين  عدد  لتزايد  نظراً  ــة،  واألدوي الطبية  والمعدات  األســرة  عدد  لجهة 

المستشفيات«.  داخل  عالج  الى  يحتاجون  والذين  بالوباء 
عدد  أن  المصادر  تؤكد  إذ  السجون،  في  الــوبــاء  انتشار  من  حــذرت  كما 
في  عدة  اصابات  تسجيل  مع  إصابة   300 الـ  فاق  رومية  سجن  في  اإلصابات 

زحلة. سجن 

العفو قانون 
على  المدرج  العفو  قانون  اقتراح  النيابي  المجلس  يناقش  أن  المتوقع  ومن 
الخميس  النيابي  المجلس  سيعقدها  الذي  التشريعية  الجلسة  أعمال  جدول 
والوفاء  والتحرير  التنمية  كتلتي  أن  »البناء«  وعلمت  المقبلين،  والجمعة 
الكورونا  انتشار  بعد  سيما  ال  التعديالت  بعض  مع  القانون  يدعمان  للمقاومة 
موقفهما  أبلغا  اللبنانية  والقوات  الحر  الوطني  التيار  لكن  السجون،  في 
موقفه  ربط  مع  أيضاً  لرفضه  المستقبل  تيار  اتجاه  مع  القانون  لهذا  الرافض 
ضمنهم  من  العفو  قانون  الى  عبرا  أحداث  في  اإلسالميين  الموقوفين  بضم  منه 
القانون  يسقط  أن  نيابية  مصادر  وتوقعت  األسير.  احمد  الموقوف  اإلرهابي 
في  ومناقشته  الدرس  من  لمزيد  اللجان  الى  ُيعاد  أن  على  الحالية  بصيغته 
وإدارّية  وطبّية  صحّية  بإجراءات  ذلك  عن  يستعاض  أن  على  الحقة  جلسات 
وحاالت  الوباء  انتشار  الحتواء  المعنية  االجهزة  تتخذها  وأمنية  ولوجستية 

السجون.  في  التمرد 
القاضي فادي صوان،  انفجار مرفأ بيروت  العدلي في قضية  المحقق  وتابع 
السابق  العدل  وزير  من  كل  شهادة  الى  أمس،  واستمع  الجريمة  في  تحقيقاته 

سليم جريصاتي وصاحب إحدى شركات الشحن في مرفأ بيروت.

{ شوقي عواضة

تشكيل  عــدم  عــن  أديــب  مصطفى  المكلّف  الرئيس  اعــتــذار  يكِن  لــم 
التمّسك بحقيبة وزارة  الّشيعي على  الثنائي  نتيجة إلصرار  الحكومة 
أن  على  األميركي  اإلصــرار  نتيجة  هو  إّنما  تعاونهما  لعدم  أو  الماليّة، 
يكون حزب الله خارج الحكومة. اعتذاٌر ممنهٌج ضمن خّطٍة متدّرجة، 
سلمان  الّسعودية  حاكم  كلمة  بعد  االعــتــذار  جــاء  التوقيت  حيث  فمن 
في  حّمل  إذ  المتحدة  األمــم  أمــام  بعد  عن  ألقاها  التي  العزيز  عبد  بن 
باإلرهاب  إّياه  متهماً  بيروت  مرفأ  انفجار  مسؤوليّة  الله  حزب  كلمته 
والسيطرة بالقّوة على البالد، ومطالباً المجتمع الدولي بتجريد الحزب 
من سالحه. موقف حاكم الرياض جاء بالتزامن مع موقف نائب وزير 
الخارجية  وزيــر  إليه  سبقهم  الــذي  هيل  ديفيد  األميركي  الخارجيّة 
الرئيس  بموقف  األميركية  الّرسالة  لتختم  بومبيو  مايك  األميركي 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ظهر كمفّوٍض سامي مكلٍّف من إدارة 
الوسيط  دور  من  متجّرداً  والتّرهيب  التّرغيب  لغة  مستعمالً  ترامب 
المواقف األميركية اإلسرائيليّة بكّل وضوٍح ليعلن  الفرنسي، ومتبنّياً 
مسؤولية حزب الله عن فشل تشكيل الحكومة دون أن يقّدم أّية مقاربٍة 
لتفاصيل ما جرى ودون الحديث عن العراقيل األميركية التي شكلّت 
للسنيورة  األربعة  الــرؤوس  ذات  الحكومة  في وجه والدة  منيعاً  سّداً 
وميقاتي والحريري وأديب الذين شّددوا على أن تكون الحكومة غير 
سياسيّة أو حزبيٍّة أو تابعة، في حين كانوا ينّفذون األجندة األميركيّة 
الثّنائي  مع  ويتعاملون  بحذافيرها  اإلسرائيليّة  السعودية  الفرنسية 
اتخاذ  على  قــادر  غير  كقاصر  معه  والتعامل  اإلقــصــاء  بلغة  الشيعي 
القّوة األميركيّة والتهديدات بتشديد الحصار  إلى  القرارات مستندين 
مجّدداً إضافًة إلى استقوائهم بموقف ماكرون الذي يتبنّى من األساس 
الموقف األميركي بوجه فرنسي والذي تجلّى أكثر وضوحاً في كلمته 
األخيرة التي صّوب بأغلبها على حزب الله وسالحه قائالً بأّنه ال يمكن 
جانب  إلى  وميليشيا  »إسرائيل«  لـ  محارباً  جيشاً  يكون  أن  الله  لحزب 
سورية وحزباً محترماً في لبنان ألّنه يظهر عكس ذلك وعليه أن يفهم 
بأن  الله  لحزب  الوقت  حان  قد  بأّنه  معتبراً  بأسره  لبنان  يخسر  أّنــه 
أّنه  ويقول  السالح  بقّوة  اآلخرين  ُيرهب  أن  يمكنه  وال  اللّعبة  يوضح 
طرٌف سياسيٌّ مضيفاً بأّن حركة أمل وحزب الله قّررا عدم تغيير أّي 

شيء يجب تغييره من خالل إصرارهما بوضوح على تسمية الوزراء 
الّشيعة محّمالً حزب الله مسؤوليّة عدم احترامه لوعوده معه ومحّدداً 
ستة أسابيع إضافية لتشكيل الحكومة وفي حال لم تشّكل سنضطر 
وفقاً لقوله إلى سلوك خياٍر آخر إلعادة تشكيل طبقة سياسيّة جديدة 

دون تحديد ذلك الخيار...
على كّل حال ال بّد للرئيس ماكرون أن يعيد قراءة تاريخ فرنسا قبل 
التدّخل في الّشؤون الداخلية للبنان والتصويب على حزب الله واتهامه 
لـ »إسرائيل«  بترهيب اآلخرين وبأّنه ال يمكنه أن يكون جيشاً محارباً 
التي ما زالت تحتّل جزءاً كبيراً من األراضي اللبنانيّة، عليه أن يصّوب 
األلماني  المحتّل  تستقبل  لم  التي  الفرنسيّة  المقاومة  على  قراءته  في 
بالورود بل قاتلت بكّل شراسٍة من أجل استعادة سيادتها واستقاللها، 
وعليه أن يتذّكر بأّن المقاومة التي يتهمونها باإلرهاب وتهديد اآلخرين 
لم تصّب جاّم غضبها خالل تحرير لبنان من االحتالل االسرائيلي عام 
بل  منهم،  أحــداً  تعدم  ولم  تحاكم  ولم  والخونة،  العمالء  2000على 
المناطق  تشهد  ولم  اللّبناني  القضاء  أمام  للمحاكمة  المقاومة  قّدمتهم 
فعلِت  كما  اإلسرائيلي  المحتّل  لعمالء  تصفيات  عمليّات  الــمــحــّررة 
عمليات  شوارعنا  تشهد  ولــم  ألمانيا،  عمالء  مع  الفرنسيّة  المقاومة 
فترة  خالل  فرنسا  شهدتها  التي  بتلك  شبيهة  وتنكيل  وسحل  إهانة 
حليقي  ونساء  رجــاالً  لبنان  شــوارع  في  العمالء  ُيَسق  ولــم  الــثّــورة، 

الرأس ليبصق النّاس عليهم كما شهدت شوارع فرنسا.
أّما في التاريخ القريب جداً والذي يذكره ماكرون فعليه أن يدرك بأّن 
نفسه  هو  الفرنسيون  له  وتصّدى  فرنسا  قلب  ضرب  الــذي  اإلرهــاب 
اإلرهاب الذي هزمه هذا السالح وأرعَب من يدعمه، تلك هي مقاومتنا 
التي ال يعلم عنها ماكرون سوى ما خّطته أقالم »السياديين« في قوى 

رسمته إدارة ترامب من صورٍة مشّوهٍة لها. وما  آذار،   14
التي باتت في  سقط ماكرون في فخ ترامب ومعه سقطت مبادرته 
من  شيئاً  تغيّر  لن  التي  األميركية  االنتخابات  مع  زمنيٍّ  سباٍق  حقل 
وغيره  بايدن  أو  ترامب  نجح  ســواء  المقاوم  لبنان  تجاه  سياساتها 
بالوصول إلى البيت األبيض، وفي ظّل االستمرار بسياسة عدم تدوير 
العام  الله قبل نهاية  الزوايا فال أفق قريباً لوالدة حكومٍة بدون حزب 

الحالي.

في  أذربيجان  عليها  اعتمدت  التي  الثانية  الــدولــة 
زّودت  التي  تركيا  كانت  جيشها  وتحديث  تطوير  برنامج 
باكو بطائرات مسّيرة من إنتاج تركيا كان آخرها تزويدها 
بعشرات المسيرات من طراز بيرقدار ومروحيات وناقالت 
جند، كما دّربت تركيا القوات الخاصة اآلذرية كل هذا مقابل 

شحنات من النفط والغاز.
و«إسرائيل«،  وتركيا  أوكرانيا  مع  أذربيجان  تتحالف 
أرمينيا مع روسيا وفرنسا وايران، وقامت  بينما تتحالف 
ألذربيجان،  عسكرية  تعزيزات  بإرسال  مؤخراً  تركيا 
لضمان عدم التدخل المباشر لموسكو في الصراع، وهو ما 

تخاف منه أذربيجان.
يتوقع  ال  اآلذري  العسكري  التقّدم  ورغــم  الميدان  في 
طبيعة  بسبب  الطرفين  بين  بسرعة  الحرب  تحسم  أن 
التي  التحصينات  وبسبب  الجبلية  كاراباخ  ناغورني 

أقامها الطرفان منذ ثالثة عقود.
ولم يقتصر الدعم التركي على المعدات بل تعداه ليصل 
تحت  العاملة  السورية  الفصائل  من  مرتزقة  إرسال  الى 
تعداد  بلغ  وقد  السوري،  والشرق  الشمال  في  تركيا  امرة 
مسلح   600 حوالي  تركيا  أرسلتهم  الذين  المسلحين 

يتقاضى كل فرد منهم مبلغ 1800 دوالر اميركي شهريا..

م�كرون والمفّو�ص ال�ّس�مي الأميركي الجديد
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لبنانياً  إجماعاً  المبادرة  شهدت  ولذلك  الوجوه،  من  وجه  بأي 
يشعر  لم  لبنان  في  األساسية  المكونات  من  أح��داً  ألّن  حولها 
أصالً،  وجوده  أو  األساسية  حقوقه  حساب  على  ستكون  بأنها 
الحقوق  تلك  من  الممكن  بالقدر  بالتضحية  الجميع  وارتضى 
المكّونة  األط��راف  هؤالء،  طليعة  في  وكان  إنجاحها  سبيل  في 
القائمة،  بحكومتهم  اإلطاحة  ارتضوا  الذين  النيابية  لألكثرية 
)رغم  رئيسها  هم  يعّينون  ال  سياسية  غير  بحكومة  والقبول 
أو  منهم  حزبّيين  بوزراء  فيها  يشاركون  وال  الدستوري(  حقهم 
قريبين منهم، أّي بمعنى آخر تنازلوا عن حق األكثرية بالحكم. 
إال أنهم لم يتنازلوا عن حق حفظ الذات وصيانة الوجود بالشكل 

المعتَمد دستوراً وميثاقاً.
لتشكيل  شخص  اختيار  وت��ّم  بالمبادرة  العمل  ب��دأ  عندما 
العوائق  برزت  الفرنسية  التسمية  حّد  على  المهمة«  »حكومة 
بإدراج  المتمثلة  األميركية  الرسالة  فكانت  تخشى،  كانت  التي 
العقوبات  الئحة  على  والمقاومة  األكثرية  فريق  من  شخصين 
تفسيرها  على  البعض  اختلف  علنية  رسالة  في  األميركية، 
والخروج  التنازل  من  مزيد  على  لألكثرية  حّث  بأنها  قائل  بين 
ضّد  موجهة  أميركية  سلبية  رسالة  بأنها  وقائل  الحكم،  من 
المبادرة الفرنسية، ما دفع الفريق المستهدف للحذر مما ُيحاك 
عن  مشروع  دفاع  أسلحة  من  يديه  بين  ما  لتفعيل  واضطره  له 
النفس وأصّر على وجود من يثق به ويأتمنه على مصالحه في 
مجلس الوزراء، وزادت مخاوف هذا الفريق مع الموقف السعودي 
المفرط في العدوانية ضّد حزب الله والمقاومة وفريقها والداعي 

للحرب عليها.
فريق  هواجس  من  تزيد  تصرفات  جاءت  فقد  الداخل  في  أما 
األكثرية وترفع من قلقه واستشعاره المخاطر، حيث تشكل على 
أربعة  من  سني«  حكم  »مجلس  عرف  أو  ميثاق  أو  دستور  غير 
األميركي  الفلك  في  ي��دورون  السابقين  الحكومات  رؤس��اء  من 
عليهم  ويسّجل  البحار  عبر  تعليماتهم  ويتلقون  السعودي 
عداءهم للمقاومة ومحورها وأهلها، ويسجل على بعضهم عظيم 
االرتكابات السيئة بحق المقاومة، مجلس شكل مرجعية أساسية 
إليه  تصدر  المكلف،  الحكومة  لرئيس  ووحيدة  حصرية  داخلية 
تعليمات ال يتخطاها وباتت عبارة »تعليمات أصحاب الدولة« 
حاسمة  عبارة  السابقين،  الحكومات  رؤساء  أوامر  بها  ويقصد 
ألّي نقاش أو جدل مع الرئيس المكلف يتلطى خلفها لرفض أّي 

مقترح او رأي أو طلب يوجه إليه.
أكثر،  نقل  لم  اْن  خديعة  »قيد  نفسها  األكثرية  وج��دت  هنا 
في  صفين  خديعة  تتكّرر  كانت  إذا  عما  البعض  س��أل  حتى 
تلك  وق��ّررت  علي،  بممثل  معاوية  ممثل  أوق��ع  عندما  التحكيم 
ويحفظ  ليحميها  بيدها  مما  ش��يء  على  المحافظة  األكثرية 
الموقف  وانقسم  لها،  تعمل  التي  الوطنية  والمصالح  وجودها 
الجمهورية  األول مسيحي رأى في توقيع رئيس  اتجاهين:  الى 
على مراسيم الحكومة فعالً كافياً لصيانة الحقوق خاصة حقوق 
المسيحيين، والثاني شيعي رأى في التمسك بوزارة المالية كما 
جاء في مخرجات مؤتمر الطائف والمشاركة في تسمية الوزراء 

الشيعة نوعاً من ضمان ينتج نوعاً من طمأنينة له.
على  المكلف  والرئيس  الوصاية  مجلس  فعل  رّد  اّن  بيد 
السلوك األكثري كانت سلبية صاخبة، فمن جهة امتنع الرئيس 
المكلف عن إطالع رئيس الجمهورية على اسم واحد مما أعّده في 
الئحته – مشروع الحكومة العتيدة، ومن جهة ثانية امتنع عن 
اإلصغاء إلى مطالب الفريق الشيعي الذي كانت عرضة لهجوم 
قاس شّنه عليه كّل من يتلقى التوجيه الخارجي ضّد المقاومة 

إقليمياً أو دولياً، ما جعل رئيس الجمهورية يتمسك بصالحياته 
بأنه  للتذكير  وصوالً  البيان  تلو  بالبيان  بها  وُيذكر  الدستورية 
أقسم على احترام الدستور، أما الفريق الشيعي فقد ازداد تمسكاً 
باألسلحة القانونية الدستورية والميثاقية التي تحمي حضوره 

في السلطة وتحمي وجوده السياسي والمادي. 
في ظّل هذا المشهد اعتذر الرئيس المكلف عن مهمة التشكيل 
وسقط مشروع رأى فيه األكثريون شراً أريَد بهم وظّن اّن المبادرة 
الفرنسية سقطت فخرج ماكرون في مؤتمر صحافي يعرض فيه 

للموضوع ويقّيم التجربة وهنا كانت المفاجأة حيث انه:
رأي  وإهماله  المكلف  الرئيس  لسلوك  مطلقاً  يتعّرض  لم   �  1
الكتل النيابية، حول تعيين من تقبل بوجوده في الحكومة فضالً 
عن استنكافه عن إطالع رئيس الجمهورية على الئحة أسماء أو 
مشاريع أعّدها لتشكيل الحكومة حيث غاب 12 يوماً عن الرئيس 

دونما اتصال أو احتكاك.
شكل  ال��ذي  السني«  الحكم  »مجلس  ل��دور  يتعّرض  لم   �  2
من  جعلت  المكلف  الحكومة  رئيس  على  وصاية«  »مجلس 

»تعليمات أصحاب الدولة« قدراً ال ُيرّد وأمراً ال ُيخاَلف.
األميركي  السلوك  يستحق  ال��ذي  بالمقدار  يعالج  لم   �  3
هذا  اّن  يعلم  وهو  الحّل،  في  شركاء  أط��راف  ضّد  والسعودي 
أجل  من  بالتيقظ  وألزم  وحذراً  قلقاً  وأنتج  توتراً  فرض  التدخل 

الدفاع عن الذات؟
وصفها  التي  السياسية  الطبقة  على  غضبه  جاّم  صّب   �  4
أما  وتقريع(  لعنة  كّل  يستحق  فيها  من  )ومعظم  »الخائنة«  ب� 
المسؤولية فقد وزعها فعلياً بين رئيس الجمهورية وحركة أمل 
وحزب الله لذي نال نصيباً وافراً من هجوم ماكرون الى حّد اّن 
الموقف  مع  بعيد  حّد  الى  للحزب  توصيفه  في  تماهى  األخير 
الداخل،  المقاومة في  أعداء  األميركي والسعودي وذكر بمواقف 
أفقدت ماكرون  التي ال يمكن تجاوزها حيث  القنبلة  وهنا كانت 

في نظر بعض أصحاب الشأن صفة الوسيط النزيه.
وفشل  إليه  وصلت  ما  ال��ى  األم��ور  وصلت  أن  وبعد  واآلن 
تطرح  المبادرة،  تطبيق  معرض  في  األول«  الفرنسي  »الهجوم 
ماكرون  لها  جّدد  التي  الفرنسية  المبادرة  مصير  حول  أسئلة 
6 أسابيع، فماكرون الذي أبعد عن نفسه  4 الى  مهلة إنقاذ بين 
مسؤولية فشل المبادرة وحّملها للبنانيين، بحاجة الى مراجعة 
الموقف ومعالجة اهتزاز الثقة وإبداء حرص أكبر على الدستور 
والميثاق وصالحيات وحقوق يضّمنها هذا النص أو تلك القاعدة 
وهدم  اإلث��ارة  شأنها  »من  التي  »التأديبية«  المواقف  وتجنب 
تمسك  الستمرار  إيجابي  بشكل  تسجيلنا  مع  هذا  نقول  الثقة، 
أو  الله  ماكرون برفض نزعة البعض الى شّن حرب على حزب 

إحداث فتنة داخلية أو حرب أهلية في لبنان. 
وأخيراً نعود إلى القول بأّن نجاح المبادرة الفرنسية مقترن 
اثنين  اّن  يبدو  عوامل  أعاله،  بها  نّوهنا  التي  األربعة  بالعوامل 
ما  ضّدها  سلبي  بشكل  يعمالن  والسعودي(  )األميركي  منها 
لتستوعب  أسابيع   6 الى  اإلنقاذ  مهلة  لتوسيع  ماكرون  اضطر 
في  ستكون  قيادة  أّي  وليعرف  األميركية  االنتخابات  تاريخ 
وهنا  األم��ور،  ستتجه  أين  أثرها  يعرف  بعدها  األبيض  البيت 
يطرح السؤال هل اّن لبنان سيدخل في فترة مرواحه طيلة تلك 
أجل  من  لبنان  على  سيكون  ولذا  نعم  الجواب  يكون  قد  المدة؟ 
جرأة  تكن  لم  إْن  دياب،  حسان  حكومة  تفعيل  الخسائر  تحديد 
أسقط  من  ندم  وسيبقى  أكثرية،  حكومة  تشكيل  على  مجّدداً 

حكومة دياب مسجالً في تاريخ الوطن.
� أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

سيتّم  الذين  داعش،  لعناصر  تدريب  معسكرات  بإقامة  تركيا  •تكليف 
نقلهم الى الدول األفريقية، بما في ذلك مصر، واإلشراف على عمليات تدريب 
ساحة  من  اكثر  في  مستقبالً  الميدانية  عملياتهم  ومتابعة  المسلحين  وإعداد 

عربية وإسالمية أخرى أيضاً.
التدريب والتأهيل والتسليح •تكليف قطر بتمويل كافة عمليات 

لهذه المجموعات.
إقامة معسكرين كبيرين للتدريب  المعنية، تركيا وقطر،  •أنجزت الجهات 

في األراضي الليبية، يضّمان الفين وستمئة وثمانين فرداً.
•تكليف السعودية واإلمارات بتمويل وإدارة معسكرات التدريب، الموجودة 
في مناطق سيطرة قوات حزب اإلصالح )اليمني(، والتي ستستخدم في إعداد 

المسلحين الذين سيتّم نشرهم في دول وسط آسيا وغرب الصين.
من  فرداً،  واربعين  واثنين  وثمانمئة  آالف  ثالثة  المعسكرات  هذه  •تضّم 

جنسيات مختلفة.
مع  وبالتعاون  سعودي  أميركي  بإشراف  منهم،  فرد  ألف  نقل  •سيتّم 
االستخبارات الباكستانية، الى مناطق بلوشستان، والذين سيكلفون بتعزيز 
الباكستانية  الحدود  منطقة  في  الموجودة  المتطرفة  اإلرهابية  المجموعات 
عسكرية  عمليات  لتنفيذ  باإلعداد  مكلفة  المجموعات  هذه  اّن  علماً  اإليرانية. 

داخل إيران.
مسلح(،  لواء  )عديد  منهم  فرداً  وستين  واربعمئة  الف  نقل  سيتّم  •بينما 
المحاذية  األفغانية،  بدخشان  والية  الى  الصينية،  االيغور  قومية  من  وهم 

للحدود الصينية من الغرب.
اعاله،  اليه  المشار  اللواء  عديد  من  فرداً  وستين  أربعمئة  نقل  سيتم  •كما 
الى الجزء الشمالي من بدخشان )تسّمى غورنو َبْدَخشان في طاجيكستان( 
والذين  الصين،  الحدود مع  والواقع في جنوب شرق طاجيكستان، بمحاذاة 
من  جزء  وهي     Morghobمورغوب مقاطعة  جبال  في  نشرهم  سيجري 
 Murghab الشاهقة. علماً أن مدينة مورغاب  Pamir  سلسلة جبال بامير
الصين  حدود  عن  متراً  كيلو  ثمانين  من  أكثر  تبعد  ال  المقاطعة  هذه  عاصمة 

الغربية.
علماً أّن التكتيك األميركي، المتعلق بالصين، والذي يتّم تطبيقه عبر المناورة 
استراتيجية  عن  االبتعاد  أب��داً  يعني  ال  تدويرها،  ُيعاد  التي  داعش  بفلول 
الرحيل من الشرق األوسط الى الشرق )مضيق ماالقاه وبحار الصين(، وإنما 
إثارة  عبر  الصين،  إضعاف  الى  تهدف  التي  االستراتيجية،  هذه  من  جزء  هو 
الفوضى وبؤر الصراع العسكري بين األعراق المختلفة فيها، قبل الدخول في 

مفاوضات جّدية معها«.
انتهى نص التقرير.

وهدفنا من نقل هذا التقرير كما هو اآلن أمران:
أوالً - ما يجري في شمال لبنان من عمل إرهابي تصاعدي منظم وممنهج.

ثانياً – ما يجري من معركة مفتوحة لجرح قديم عنوانه النزاع االذربيجاني 
- األرميني على إقليم ناغورنو كاراباخ.

في ما يخّص لبنان ال بّد لنا أن ننّبه كّل من يهّمه األمر في لبنان العزيز بأّن 
الهدف هو ليس استنزاف الجيش اللبناني المظلوم فحسب، وإشغال القوى 
الهجوم  وقف  أجل  من  بالكفاح  القيام  عن  حرفها  ومحاولة  والمقاومة  الحية 

األميركي الصهيوني على المقاومة وإنما:
بدأه  ما  الستكمال  أردوغانية  تركية  برعاية  جديدة  جبهة  فتح  محاولة 
بمجموعات  المشاغلة  توسعة  الى  بيروت  مرفأ  تفجير  خالل  من  األميركان 

إرهابية متجّددة التدريب والمهام وبرعاية عمالء داخليين معروفين...!
لكّل  ارتكاز  كقاعدة  طرابلس  ميناء  على  السيطرة  هو  النهائي  والهدف 

المنطقة وصوالً الى حمص والساحل السوري...!
حصل  كما  طرابلس  ميناء  تفجير  الى  يلجأون  فقد  ذلك  يستطيعوا  لم  وإْن 

لميناء بيروت...!
الهجوم  هذا  باّن  تؤكد  السياق  هذا  في  والمتخصصة  المتابعة  المصادر 
تقوم  الذي  األميركي  للهجوم  الثاني  الجناح  هو  إنما  الجوهر  في  األميركي 
لصالح  الصنوبر(  قصر  وحكاية  )المبادرة  بيروت  من  انطالقاً  فرنسا  به 

بالمطامع  تمايزا  أو  اختلفا  وإْن  الجناحين  وهدف  الصهيوني  والعدو  أميركا 
والطموحات الخاصة اال أنهما يشتركان في الهدف االستراتيجي الذي يقوده 

األميركي لصالح العدو الصهيوني أال وهو:
العربية  الشام  بالد  موانئ  كّل  من  بديالً  واش��دود  حيفا  ميناءي  إع��الن 

المتوسطّية...!
حيث يتّم بذلك اآلن بعناية بالغة من خالل ربط الجزيرة العربية إما من 

ميناء ينبع السعودي إلى اشدود أو عبر األردن بحيفا...!
والهدف االستراتيجي األبعد هو تجاوز كلٍّ من قناة السويس وباب المندب 

ومضيق هرمز...! 
وأما في ما يتعلق بالنزاع االذربيجاني األرميني فإّن هدف  أميركا النهائي 
إيران  من  كلٍّ  ضّد  االستراتيجي  الحشد  تعزيز  فهو  بالطبع(  أردوغ��ان  )عبر 

وروسيا والصين..!
بالطبع ثمة مطامع تركية خاصة كأن تهتّم تركيا كثيراً بوصل جغرافيتها 

بأذربيجان الغربية الميول من خالل مرحلتين:
الفترة  تلك  في  هناك  باكو  خسرته  ما  استعادة  اّي   1994 الى  العودة 
الى  األرميني  اإلقليم  كّل  لضّم  القتال  استكمال  ثم  ومن  النزاع،  ان��دالع  من 

أذربيجان...!
من المعلوم أّن غرفة العمليات التي تقود المستشارين األتراك في اذربيجان 
ومعها  كاراباخ  ناغورنو  إقليم  تخوم  على  تقاتل  التي  االذربيحانية  والقوات 
نحو ٤ آالف مرتزق داعشي من عرقّيات دول آسيا الوسطى والقوقاز من إدلب، 

انما هم مجموعة جنراالت إسرائيلّيون كبار ومعهم ضباط أميركيون...!
والهدف التكتيكي هو محاولة استدراج الروس واإليرانيين الى هذا النزاع 
التي  آسيوية  األورا  الجبهة  صالبة  مدى  نبض  لجّس  محاولة  في  اإلقليمي 
والتي  األطلسي هناك،  تمّددات  حلف  لمواجهة  تعمل عليها موسكو منذ مدة 
التنسيق  عمليات  أهّم  من  واحدة  يومين  قبل   2020 القوقاز  مناورات  كانت 
لهذا  والباكستان  وإيران  والصين  روسيا  من  كّل  بين  الكبرى  االستراتيجية 

الغرض...!
تجدر اإلشارة الى أّن هذا الحشد المضاّد لثالثي دول الشرق الكبرى شماالً، 
الساحل  قراصنة  بقايا  مع  بالتطبيع  ُسّمي  ما  سياق  في  يجري  نفسه  هو 

جنوباً، والمتمثل باإلنزال اإلسرائيلي في أبو ظبي...
بحر  من  شماالً  كماشة  بصورة  الصاعدة  الثالثية  القوى  هذه  مشاغلة  اّي 

قزوين )اذربيجان( وجنوباً من بحر خليج فارس...!
لكن ما غاب عن مخّيلة الكاو بوي األميركي هو أّن كلتا الساحتين الشمالية 
والجنوبية إنما يعتبران بمثابة البطن الرخوة الّي معتد او غاز أجنبي سواء 
أو  كان  عثمانياً  منه  أكبر  لدور  المتنطع  ذلك  او  البحار  أعالي  من  القادم  ذلك 
الهضبة  مدى  على  المفتوح  االستراتيجي  للعمق  يفتقد  بأنه  ذلك  إسرائيلياً، 
قرون،  منذ  والرضوخ  التبعية  او  االحتالل  على  والعصّية  المقاومة  اإليرانية 
1826 حيث توقفت آخر غزوات القياصرة الروس هناك  على األقّل منذ العام 
دفع  والذي  فراهاني،  مقام  قائم  القاسم  أبو  الكبير  اإليراني  المصلح  يد  على 
اإليرانية  األراضي  وحدة  حفظت  التي  والممانعة  المقاومة  لهذه  ثمناً  حياته 
عهد  آخر  في  خنقاً  وقتله  ضده  الروس  القياصرة  بتآمر  بعد،  ما  في  الحالية 

الملك القاجاري فتح عليشاه...!
وطهران الجغرافيا التي كانت محّل اجتماع القوى العظمى عام  1943 يوم 
ثم  ومن  النصر  بقمة  ُعرف  ما  وهو  فيها،  وتشرشل  وستالين  روزفلت  اجتمع 
والذي  أراضيها  عبر  والقوقاز  الوسطى  آسيا  في  النازي  المّد  لكسر  االنطالق 
ُسّمي بطريق النصر إلخراج جيوش هتلر من هذه المنطقة، وهي محتلة )أّي 
والمستقلة  الثورية  اليوم  باتت  وقد  هذه  طهران  الحلفاء،  قبل  من  طهران( 
أّي  من  أكثر  قادرة  لهي  والحنكة  الحكمة  عالية  بقيادة  والمسّددة  والمسلمة 
جدارة  بكّل  األميركيين  الجنوب  هجوم  كما  الشمال  هجوم  لصّد  مضى  وقت 

واقتدار...!
لن يمضي وقت كثير ونرى خروج المحتلين عثمانيين كانوا أم إسرائيليين 

وكالء، او أميركيين أصالء.
بعدنا طيبين قولوا الله...

مكسوراً،  منها  وعاد  القضية،  حقائق  وإدراكه  وعقله  ذهنه  لتفتح  بداية 
حيث رأى أّن الطريق لتحرير فلسطين هو تغيير الداخل في مصر والثورة 
عليه، لتكون البداية لقيادة مصر للصف العربي في مواجهة االستعمار. 
واالستعمار  فلسطين،  في  الصهيوني  االستعمار  على  نقضي  فكيف 
ضّد  معه  يتحالف  )الملك(  الحكم  ورأس  مصر،  في  موجود  اإلنجليزي 
الشعب والحركة الوطنية؟! فال بد إذن من تحرير مصر أوالً، وهو ما حدث 

وقامت ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، بقيادة جمال عبد الناصر.
لما هو وارد في »فلسفة الثورة«، وأكده  فقد كان عبد الناصر، طبقاً 
العربي  والوطن  لمصر  السياسيين  األع��داء  أّن  خطبه،  من  الكثير  في 
كله، هم: )االستعمار العالمي - الصهيونية – الرجعية العربية(، وأّن 
االستقالل  بتحقيق  تكون  األعداء  هؤالء  مع  الشاملة  للمواجهة  الطريق 
الحقيقية  النهضة  لتحقيق  والشاملة  المستقلة  والتنمية  الوطني 
باالعتماد على الذات وتحقيق التقدم من خالل التعليم الواسع والصحة 
والثقافة واإلعالم الجيد. فضالً عن تبّني مشروع تنموي حقيقي عموده 
والتأميم،  التمصير  بعد  أنجز  ولذلك  والزراعة«.  »الصناعة  الفقري 
الصناعات  شامالً  مصنع،  نهضة صناعية قوامها مشروع ال� )1400( 
كما  وغيرها  والسيارات،  والفوسفات  والصلب  كالحديد  االستراتيجية 
الذي  العالي  السّد  بناء  معركة  خاض  لالستعمار  مواجهته  في  أنه 
الذات  على  االعتماد  فقرر  النقد،  وصندوق  الدولي  البنك  تمويله  رفض 
ودعم الصديق الدولي )االتحاد السوفياتي(، وتّم بناء السّد في )10( 

سنوات )1960 – 1970م(. 
حيث إّن السّد العالي، ساهم في توليد الكهرباء وهي أساس مشروع 
للريف  الكهرباء  وتوصيل  والزراعة،  الصناعة  في  الحديثة  النهضة 
المصري وكّل أنحاء مصر. كما أّن كّل ذلك – حسبما رأى وفعل – مهّدد 

إذا ما لم يتأّسس على تحقيق العدالة االجتماعية وبناء طبقة وسطى، 
وزراعيين(،  )صناعيين  العمال  الفقري  وعمودها  الكادحين،  ودعم 

وموظفو الدولة والقطاع العام. 
في  الزراعي  اإلصالح  قانون  الناصر،  عبد  جمال  أصدر  فقد  ولذلك، 
سبتمبر/ أيلول 1952، بوضع الحّد األقصى للملكية )200 فدان –   9
الفالحين  على  الباقي  بتوزيع  وقام  فدانا،   )50( إلى  ذلك  بعد  صارت 
في  الطبقي  البناء  حال  إصالح  فيتم  مالك،  إلى  أج��راء  من  ليتحّولوا 
مصر في ضوء ذلك تدريجياً، وأعاد بذلك توزيع الدخل القومي والثروة 

لصالح األغلبية. 
 ،1952 26 يوليو/ تموز  ثم خاض معركة تأميم قناة السويس في 
بعقد  وذلك  اإلنجليزي،  االستعمار  طرد  بعدما  للشعب،  ويسترّدها 
السّد  تمويل  والصندوق  الدولي  البنك  رفض  وبعد  الجالء،  اتفاقية 
العالي، كعقبة أمام استقالل واستقرار مصر، فكان رّده العاجل والمباشر 
هو تأميم قناة السويس، واستعادة ملكيتها للشعب المصري، فكان رّد 
فعل االستعمار هو العدوان الثالثي )بريطانيا – وفرنسا – »إسرائيل«( 
وراء  ما  أدرك��ت  التي  مصر  وانتصرت  فشل،  وال��ذي  سعيد،  بور  على 
وجود هذا الكيان الصهيوني في المنطقة العربية كخنجر في ظهر األمة 

العربية.
أزمة،  بافتعال  وذلك  والرجعية،  والصهيونية  االستعمار  يهدأ  ولم 
أسهمت في نكسة 1967، وكان عبد الناصر يتمتع بحّس المسؤولية، 
مصر  جماهير  أّن  إال  منصبه،  عن  وتنحى  مسؤوليته  عن  أعلن  حيث 
الواعية أدركت عمق المؤامرة على مصر وفلسطين والعرب، وتمسكوا 
به، وأجبروه على التراجع فما كان منه إال أن أعاد بناء القوات المسلحة 
من  وأكثر  يوم   )1000( م��دار  على  االستنزاف  حرب  وأدار  بنفسه، 

)1400( عملية عسكرية ضّد »إسرائيل«، وأعّد خطط الحرب النهائية 
حتى  يمهله  لم  القدر  ولكن   .)200 والخطة  جرانيت2،  )جرانيت1، 
لحرب  المقدمة  كان  حققه  ما  ولكن  األعداء،  على  الكامل  النصر  يحقق 

أكتوبر 1973، بحسم. 
وفي أعقاب النكسة، دعا عبد الناصر لعقد لقاء قمة عربية في الخرطوم، 
ليعلن الالءات الثالث وهي: )ال.. للصلح، ال.. للتفاوض، ال.. لالعتراف(. 
ومن  الصهيوني  الكيان  ضد  الشامل  العربي  الموقف  مكونات  هي  هذه 
الناصر،  عبد  جمال  حذرنا  متآمرة  عربية  ورجعية  استعمار  من  ورائه 

كثيراً، من خطورتها باعتبارها عميلة االستعمار األميركي. 
بها  يسترّد  »إسرائيل«،  مع  للتصالح  مشروعات  عليه  عرضت  فقد 
كل سيناء مقابل الصلح، ورفض معلناً أّن »فلسطين قبل سيناء«. إال أّن 
القوى المضادة لعبد الناصر ومشروعه، بدأت خطواتها من داخل مصر 
في عهد السادات. فلم يكن السادات ينوي الحرب لتحرير األرض التي 
احتلتها »إسرائيل«، والدليل طرحه لمبادرة فتح جزئي لقناة السويس، 
بالمخابرات  االتصال  قنوات  وفتح   ،1971 شباط  فبراير/   4 في 
كمال  آنذاك  ومديرها  السعودية  المخابرات  عبر  وإدارتها،  األميركية 
وطرد  السوفياتي  االتحاد  مع  العالقات  بتأزيم  قيامه  عن  فضالً  أدهم، 
المصرية  المسلحة  للقوات  كان  لكن   !1972 خبرائه في يوليو/ تموز 
والقيادة  األول(،  )الجيش  السورية  المسلحة  القوات  مع  بالتنسيق 
الدخول  قبل  حتى  عليه،  الضغوط  وممارسة  الفصل  الكلمة  السورية، 
في الحرب ووافق على قرار الحرب، وبعد العبور وتدمير خط بارليف 
بدأ  األول  تشرين  أكتوبر/   )6( نفسه  اليوم  وفي  ساعات،   )6( في 
ضراوة  وازدادت  لألسف!  للتراجع  األميركان  مع  االتصال  قناة  فتح 
إيذاناً  أكتوبر،  حرب  بعد  السادات،  بقيادة  للناصرية  المضادة  القوة 

بعصر االنفتاح، والرأسمالّية، وعودة اإلقطاع، والتصالح مع الرجعية 
للقدس  بالذهاب  لقمتها  األمور  أميركا.. لتصل  العربية، والتواصل مع 
اإلسرائيلية  المصرية  المعاهدة  ثم   ،1978 ديفيد  كامب  ثم   ،1977
إلى  الصهيوني،  العربي  الصراع  صفحة  لطوي  كمحاولة   !1979 عام 
لسالمات  األرض  تعبيد  هو  الهدف  وكان  الوهمي«!  »السالم  صفحة 
تّم  أن  إلى  وأوسلو،  عربة  وادي  في  مشبوهة  باتفاقيات  وانكسارات 
هو  كما  الطريق  في  الخليجية  والبقية  والبحرين،  اإلمارات  مع  مؤخراً 
معلن لألسف مع الكيان الصهيوني، رسمياً، والداعم أو الراعي الرئيسي 
له وهو ترامب، الرئيس األميركي، في محاولة إلنقاذه من الرسوب في 
من  نتنياهو  وإنقاذ  اآلن،  من  وأي��ام  شهر  بعد  لها  المقّرر  االنتخابات 

السجن والعزل!
عبد  جمال  الزعيم  لرحيل  الخمسين  الذكرى  ظّل  في  فإنه  ختاماً: 
الناصر، مؤّسس فكر المقاومة الحقيقي، يمكن القول بأننا سنظّل على 
الزوال  حتى  الصهيوني  للكيان  ومقاومين  للتبعية،  مقاومين  الطريق 

وتحرير كّل فلسطين من النهر إلى البحر.
ال  ت��ف��اوض..  ال  صلح..  )ال  ال��ث��الث،  ب��ال��الءات  متمسكين  وسنظّل 

اعتراف(.
والحرية  والتقدم  الوطني  االستقالل  لتحقيق  مقاومين  سنظّل  كما 
واالعتماد على الذات وتحقيق الديمقراطية، حتى بلوغ الوحدة العربية 

قريباً إْن شاء الله...
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية، واألمين العام 
المساعد للتجمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة، 
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قراءة �شيا�شّية ... )تتمة �ص1( 

مشروعة  غير  لربحية  جهة،  من  المرتفعة  الفوائد  لعبة  على  قائم 
المحاصصة  على  القائم  اإلنفاق  وبالتوازي  المصرفي،  للنظام 
التقليدية  العملية  ســيــاق  فــي  الــعــشــوائــي  والــتــوظــيــف  والــفــســاد 
أنهم  األميركيون  قّرر  فقد  نفسه،  السياسي  النظام  إنتاج  إلعادة 
انهيار،  من  التمويل  وقف  عملية  إليه  ستؤدي  بما  معنيين  غير 
وشعارهم فليسقط لبنان كله إذا كان هذا الطريق يمكن أن ينتهي 
بسقوط حزب الله، ووفقاً لهذا الشعار سار معهم الحلفاء، بحيث 
يجب أن يبقى حاضراً في ذهننا أن القضيّة المحورّية في الصراع 
الله، وهذا  القرار األميركي بالمواجهة مع حزب  حول لبنان هي 
ال يحتاج إلى جهد الكتشافه فكل سياق المواقف األميركية علنّي 
جداً في التعبير عنه، قبل تفجير مرفأ بيروت وبعده، وواشنطن 
وصوالً  المواجهة،  هذه  لخوض  الحلفاء  لحشد  تسعى  تنفّك  ال 
توصيف  حول  المتحدة  األمم  منصة  من  السعودي  الملك  لكالم 
حزب الله كمصدر ألزمة لبنان وأزمات المنطقة والدعوة ألولوّية 

نزع سالحه.
يجب  الصحيح،  الــســيــاق  فــي  الفرنسي  الــكــالم  نضع  كــي   -
ماكرون،  خالله  من  يتحّدث  الــذي  الموقع  معرفة  من  ننطلق  أن 
والحليف  األطلسي  حلف  فــي  العضو  تــزال  وال  كانت  ففرنسا 
القريب من أميركا، والشريك في الحرب على سورية، المتوّضع 
تتكلم،  الــســالح  لغة  حيث  الــلــه،  لــحــزب  مقابلة  ضفة  على  فيها 
تحكم  الــعــداء  لغة  حيث  »إســرائــيــل«،  ومستقبل  بأمن  والضنين 
عالقته بحزب الله. فرنسا هذه هي التي تتحّدث عن محاولة لفعل 
الفريقين  مغادرة  عدم  قاعدة  على  الله،  حزب  مع  مشترك  شيء 
دون  تحول  تسوية  لصناعة  حولها،  النزاع  وربــط  لمواقعهما، 
مشتركة  مصالح  استكشاف  مــن  انطالقاً  لبنان،  فــي  االنهيار 
التقليدي  ومعسكرها  لحلفائها  خالفاً  تعتبر  فرنسا  حيث  بذلك، 
سعودياً  المدعوم  األميركي  الضغط  خيار  أن  وإقليمياً،  دولياً 
معه،  الله  حــزب  ينهار  بــأن  أمــالً  لبنان  ينهار  حتى  وإسرائيلياً، 
خيار أرعن، سيرتب نتائج مؤذية للحلف الذي تقف فيه فرنسا، 
وقبل  والدوليون،  اإلقليميون  المنافسون  يأتي  الفراغ  من  فبدالً 
الله يسقط الحلفاء، وفي الفراغ والفوضى  أن تسقط بيئة حزب 
بصورة  وترتفع  أوروبا  مقابل  سواحل  على  اإلرهاب  يتموضع 
جنونية حالة النزوح، وينتظر الفرنسي من حزب الله أن يقرأ من 
انهيار  منع  أن  ومعسكره،  تحالفاته  موقع  ومن  كخصم،  موقعه 
الستقرار  وتحقيق  يعنيه،  لشعب  إنــقــاذ  فهو  مصلحة،  لبنان 
ال  التي  والفتن  الفوضى  لطريق  وقطع  يفيده،  وأمني  سياسي 
يرغبها، وفتح للباب نحو فرص لتسويات أكثر اتساعاً ربما تقبل 

تحركت  التي  المنطلقات  وهذه  مقبلة.  سنة  خالل  المنطقة  عليها 
لمضمون  سياسية  ترجمة  هي  الفرنسية،  المبادرة  خاللها  من 
مؤتمر  في  لومير  برونو  فرنسا  مالية  وزير  أطلقها  التي  الدعوة 
وزراء مالية قمة العشرين مطلع العام، عندما قال بالنص »تدعو 
فرنسا لفصل مساعي تعافي لبنان عن المواجهة التي تخوضها 

واشنطن ضد طهران وحزب الله«.
نحو  مبادرتها  مقاربة  في  فرنسا  تنطلق  وأكثر  أكثر  لنفهم   -
حليفها  حسابات  عــن  متمايزة  مصلحية  حسابات  مــن  لبنان، 
موقع  الســتــعــادة  فــرنــســي  بسعي  يتصل  بعضها  األمــيــركــي، 
فيما  التمايز  باب  لذلك من  المتوسط ورؤية فرصة  تقليدي على 
مع  وخسرت  أفريقيا،  في  التقليدية  مواقعها  آخر  تخسر  فرنسا 
بصراع  يتصل  وبعضها  ســوريــة،  على  الحرب  خسروا  الذين 
وبعضها  المتوسط،  في  وتركيا  فرنسا  بين  حقيقيين  وتنافس 
للشركات  لــبــنــان  يــوفــرهــا  الــتــي  االقــتــصــاديــة  بــالــفــرص  يتصل 
من  ينطلق  األهــــم  بعضها  لــكــن  الـــركـــود،  زمـــن  فــي  الــفــرنــســيــة 
الذي  االنهيار  طريق  بابها  يفتح  التي  البدائل  من  القلق  موجبات 
المقاربة  فــي  فرنسا  منهج  أن  األهـــم  ولــكــن  واشــنــطــن،  تتبناه 
المتمايزة يتم من داخل حلفها التقليدي وليس إعالن خروج من 
هذا الحلف لموقع منفصل يعرف ماكرون أنه فوق طاقة فرنسا، 
وربما يعتقد أنه في غير مصلحتها. والفهم هنا يصبح أسهل إذا 
مع  والعالقة  اإليراني  النووي  للملف  الفرنسية  المقاربة  اتخذنا 
العدائية  واللغة  االنتقادات  تغيب  ال  حيث  بحثياً،  نموذجاً  إيــران 
تتوانى  ال  وباريس  اإليرانية،  للسياسات  الفرنسي  الخطاب  عن 
إلى  اليمن  من  المنطقة،  في  التوتر  مسؤولية  إيــران  تحميل  عن 
ماكرون  بلسان  وتحّدثت  والــعــراق،  لبنان  إلى  وصــوالً  سورية 
الداخلية  ــة غــيــر مــشــروعــة فــي األوضــــاع  إيــرانــيّ تــدّخــالت  عــن 
تسّميه  ما  مسؤوليّة  إيران  دائماً  فرنسا  وحملت  المنطقة،  لدول 
كانت  ما  بمثل  المنطقة،  في  السالح  بقوة  نفوذ  بفرض  المبالغة 
ــــران في  تــســجــل اعــتــراضــاتــهــا عــلــى بــعــض مـــفـــردات ســلــوك إي
لوقف  الدعوة  في  لألميركي  مشاركتها  وتعلن  النووي،  ملفها 
البرنامج الصاروخي إليران، لكن فرنسا ومعها أوروبا ال ترى 
وتصعيد  العقوبات  وفرض  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  في 
لخيار  مــدّمــرة  تبعات  تخشى  ألنها  المناسب،  الطريق  التوتر 
بالضبط  هو  وهذا  مكان.  إلى  يوصل  لن  بأنه  وتؤمن  المواجهة، 
ما  وبمثل  لبنان،  في  للوضع  الفرنسية  المقاربة  منهج  شكل  ما 
الملف  فــي  تمايزها  ترجمة  عــن  أوروبـــا  ومعها  فرنسا  عجزت 
على  كالتمرد  واشنطن  سياسات  عن  مستقلة  بخطوات  اإليراني 

خارج  من  إيــران  مع  للتعامل  جدية  مالية  آلية  وإقــرار  العقوبات 
منظومة العقوبات، يمكن طرح السؤال حول فرص نجاح فرنسا 
من  تحتاج  التي  مبادرتها،  إنجاح  أي  اللبناني،  تمايزها  بترجمة 
جهة إلى تجاوب حزب الله، ولكنها تحتاج أكثر إلى تسهيل حلفاء 

فرنسا لفرص النجاح.
من  األولــى  النسخة  فشل  بعد  الفرنسي  الكالم  قــراءة  تبدأ   -
من  أخضر  ضــوء  على  الفرنسي  الــرهــان  اختبار  من  المبادرة، 
لمواقف  الفرنسي  الرئيس  تــنــاول  كيفية  ومــن  أوالً،  الحلفاء، 
أي  الخصم،  تــعــاون  لــدرجــة  تقييمه  عــن  الحديث  قبل  الحلفاء، 
عن  خاللها  من  تحدث  التي  النبرة  عن  الحديث  وقبل  الله،  حزب 
هذا الخصم، فالمبادرة تحّولت منذ انطالقتها إلى ساحة صراع، 
والسعوديين  األميركيين  بــاريــس  حلفاء  جــانــب  مــن  مــحــورهــا 
المواجهة،  خــيــار  إلـــى  بــاريــس  لــكــســب  الــســعــي  والــلــبــنــانــيــيــن، 
وإقــنــاعــهــا بــأن ال جـــدوى مــن الــرهــان عــلــى فــرصــة تــســويــة مع 
ماكرون  كــالم  يكفي  التفاصيل،  فــي  دخــول  ودون  الــلــه،  حــزب 
المشهد،  تعقيد  أسباب  أحــد  كانت  األميركية  العقوبات  أن  عن 
للحكومة  السابق  بالرئيس  الممثلين  الداخليين  الحلفاء  وأن 
توظيف  حاولوا  السابقين  الحكومات  ورؤســاء  الحريري  سعد 
ما  بمثل  بتعثرها،  فتسببوا  الطائفية  بالتوازنات  للعبث  المبادرة 
حمل حزب الله مسؤولية التشدد في شروط التعامل مع مبادرة 
أن  يعني  وهــذا  بــالــتــوازنــات«.  اللعب  »خطأ  لتصحيح  الحريري 
جبهة  إلى  االنضمام  بإعالن  ماكرون  يخرج  أن  انتظروا  الذين 
المواجهة مع حزب الله، وأن يحصر به مسؤولية فشل المبادرة 
حلموا  وربما  االنهيار،  نحو  لبنان  أخذ  تبعات  ليحمله  الفرنسية 
األوروبية  العقوبات  نظام  وإنزال  اإلرهاب  لوائح  على  بتصنيفه 
حزب  حــق  مــن  كــان  فهل  واإلحــبــاط،  بالخيبة  أصيبوا  قــد  عليه، 
الله  حــزب  أن  ليعلن  ماكرون  يخرج  أن  انتظار  ومناصريه  الله 
أن  أم  المبادرة،  مع  للتفاعل  إيجابياً  عنصراً  اآلخرين  دون  كان 
اللبنانية  السياسية  الطبقة  القول بأن  مجرد تركيز ماكرون على 
خانت  استثناء  بال  اللبنانية  القيادات  وأن  بالمجمل  فشلت  قد 
اللبنانية  القوى  عند  تقدم  المصالح  على  الحفاظ  وأن  تعهداتها، 
ليعتبر حزب  كافياً  أن يكون  المبادرة إلنجاحها، يجب  على دعم 
يصورونه  الخاسرين  خصومه  يــدع  وال  الجولة،  ربــح  أنــه  الله 

خاسراً بدالً منهم؟ 
- خالل خمسة عشر يوماً كانت المعركة السياسية واإلعالمية، 
المواقع  في  المداورة  طرح  هل  هي  األولى  نقطتين،  حول  تدور 
الفرنسية من  المبادرة  الوزارية هو مجرد ذريعة تم دسها على 

نادي رؤساء الحكومات السابقين، الستفزاز الثنائي وخصوصاً 
حزب الله، أم أنها طرح إصالحي تضمنته المبادرة وانقلب عليه 
العقوبات األميركية جزء من  الثانية هي هل  الله؟ والنقطة  حزب 
باستهدافها  هي  ام  الفرنسية  المبادرة  إلنجاح  الضغوط  سياق 
وقد  لها؟  واستهداف  المبادرة  لفرص  تعقيد  الله،  لحزب  حلفاء 
قال ماكرون ما يكفي لترجيح كفة الرواية التي تبناها حزب الله 

القضيتين. وحلفائه في 
- هل استجابت فرنسا لدعوات االنضمام إلى جبهة المواجهة 
يكفي  ما  والتبريرات  األعــذار  من  وجــدت  أنها  أم  الله،  حزب  مع 
التسوية  إلنعاش  متاحة  تــزال  وال  تسقط  لم  الفرصة  إن  للقول 
قلبها،  وفــي  عليها،  قــامــت  الــتــي  ذاتــهــا  الــفــرضــيــات  قــاعــدة  على 
المواجهة  بتفادي  الله  حــزب  مع  المشتركة  المصلحة  فرضية 

وتفادي االنهيار؟
معسكر  قلب  فــي  هــو  بــل  الــلــه،  لــحــزب  حليفاً  ليس  مــاكــرون   -
الخصوم، وهذا معنى أن حزب الله ربح جولة الحفاظ على التفكك 
ونجح  انقساماته،  وعــّزز  واإلقليمي،  الــدولــي  المعسكر  هــذا  في 
بإبقاء فرنسا خارج هذا الخيار، وماكرون لم يكن ينتظر من حزب 
الله منح االطمئنان لمبادرته بال شروط الحذر الواجب مع خصم، 
كخصم  موقعه  من  استخدم  ولــو  الحذر  بهذا  الله  حــزب  واتــهــام 
ممن  ينتظر  كان  لكنه  يفاجئ،  وال  متوقع  عالية،  نبرة  وصفه  في 
لكنهم فعلوا، وقال  أال يقوموا بتفخيخ مبادرته،  يفترضهم حلفاء 
الطائفية  بالتوازنات  والتالعب  األميركية  بالعقوبات  فعلوا،  إنهم 
أن  يجب  الله  لحزب  بالنسبة  بالنقاط  والربح  المبادرة،  خارج  من 
الحال في  المبادرة، كما هو  كافياً، بمعزل عن فرص نجاح  يكون 
التمسك  على ضفة  بقاء فرنسا وأوروبا  اإليراني،  النووي  الملف 
بلورة  على  قدرتهما  عن  بمعزل  كاٍف  العقوبات  ورفض  باالتفاق 

خطوات عملية بحجم الموقف.
بالتفصيل  يتناول  أن  واجبه  من  بل  ال  الله،  حزب  حق  من   -
يفند  وأن  مــاكــرون،  خــطــاب  فيها  تـــورط  الــتــي  الــمــنــزلــقــات  كــل 
لمسيرته  تشويه  ولكل  عدائية  لغة  ألي  ويتصدى  اتــهــام،  أي 
النضالية، ولكل توصيف غير الئق، وأن يقّدم روايته لما جرى 
خالفاً  بالتعّهد  الــوفــاء  بــشــرف  تعامله  يثبت  مــا  كــل  ويكشف 
أن يفعل ذلــك وهو  الــلــه  عــلــى حــزب  لــكــن  مــاكــرون،  التــهــامــات 
يضحك في سره، ألنه ربح جولة هامة، وأن ال يتيح لخصومه 
تعويض  وينتظر  بالخيبة  أصــيــب  َمــن  بشماتة  يضحكوا  أن 
الخاسر  يحّول  فربما  كخاسر،  الرابح  يتصّرف  بأن  خسارته 

انتصاراً. خسارته 
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بين رمزّية يا�سر عرفات و�سمير دروي�ش

{ حمزة البشتاوي*

لم أكن أعرف شيئاً عن سمير درويش وأسرته وقريته وصداقاته واهتماماته األدبية 
فكّل ما أعرفه عنه هو عمله النضالي ووسامته وابتسامته المترافقة دوماً مع تحيّته لنا 

حين نراه.
محمود  الشاعر  وبين  بينه  المتينة  والصداقة  القرابة  صلة  عن  شيئاً  أعرف  أكن  ولم 
درويش إلى أن قرأت قصيدة »مديح الظّل العالي« التي يحضر فيها سمير درويش كما 
وفق  الوطنية  مسيرتنا  في  والثورية  السياسية  رمزّيته  بكامل  عرفات  ياسر  يحضر 
رؤية الشاعر ولغته الثقافية واإلبداعية المتألّقة وقد وصف الشاعر محمود درويش في 

»مديح الظل العالي« ياسر عرفات بسيد الكينونة المتحولة حين قال:
هي هجرة أخرى

فال تكتب وصيتك األخيرة والسالما
سقط السقوط وأنت تعلو

فكرة
ً ويدا

و ... شاما
ال بّر إال ساعداك

ال بحَر إال الغامض الكحلي فيك
فتقمص األشياء كي تتقمص األشياء خطواتك الحراما

واسحب ظاللك من بالط الحاكم العربي حتى ال يعلقها وساما
واكسر ظاللك كلها كيال يمدوها بساطاً أو ظالماً.

القائد إلى صورة  ثم انتقل بكاميراه ولغته الشعرية في القصيدة نفسها من صورة 
األدب المقاوم التي يتناولها بمشهدّية ساحرة تمزج ما بين اإلنساني واإلبداعي ليكون 
سيد المشهد هو الفدائي الفلسطيني المقاتل وذو الظل العالي، وبهذه الصورة يحضر 

سمير درويش في قصيدة »مديح الظل العالي« حين قال عنه محمود درويش:
المدينة والقصيدة تخرجان

من خصر أجملنا، سمير درويش
ليحتفل المكان

بنا ... وينسبنا إلى أحٍد
ليعطي العائلة

شجراً وأسماء
أتعرف من أنا حتى تموت نيابة عني

ستمضي القافلة
جازاك ربك.. سوف تمضي القافلة

ال، ليس شعراً أن ترى قمراً ينقُط خارطة
ال، ليس شعراً أن ترقب ذكرياتي الساقطة

فانهض على فرس الدخان
وارحل معي من أجل أمك.

وهذا الحضور لسمير درويش في القصيدة ال يستند فقط إلى صلة القرابة والصداقة 
بل إلى شخصية الفدائي في سمير درويش والذي كان يعتبره محمود درويش الممثل 
الشرعي للعائلة والقرية والمدينة في قواعد وأنفاق الفدائيين، حيث انتمى سمير درويش 
في مطلع شبابه إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بقيادة أمينها العام 
أحمد جبريل وكان سمير درويش قد أسر بتاريخ 1967/5/7 بسبب محاولته تنفيذ 

عملية فدائية في مدينة يافا وتحديداً نسف سينما رويال.
وقد كانت وسامته سبباً في اختياره لتنفيذ تلك العملية حيث لبس سمير درويش الجينز 
المتفجرات  بداخلها  يخبئ  كان  شنطة  ظهره  على  ووضع  األزرار  المفتوحة  والقميص 
وراح يتجّول في مدينة يافا مستطلعاً مكان تنفيذ العملية وكأنه سائح أوروبّي إلى أن 
1979/3/14 بعملية  قبضت عليه قوات االحتالل وبقي في األسر حتى تحريره في 
من  تحريره  وبعد  العامة  القيادة  الشعبية  الجبهة  نّفذتها  التي  األسرى  لتبادل  النورس 
األسر أصبح عضواً في اللجنة المركزية للجبهة ورئيساً لتحرير مجلة إلى األمام باللغة 
والرصاص  كالحمام  النضالية  مهماته  في  يتنقل  الحركة  دائم  مثقفاً  وكان  اإلنكليزية، 
لم  الذي  العدو  كسر  على  بقدرته  مؤمناً  وكان  ينكسر  ال  معدن  من  ظهر  صاحب  وكان 
يستطع كسر أحالمه في األسر، وحين بدء العدو باالجتياح والغارات في 1982/6/4 
وتحديداً قصف المدينة الرياضية في بيروت ترك سمير درويش مكتبه وقلمه وأوراقه 
عمليات  وخالل  المقاتلين  من  قريباً  وليكون  الجرحى  إلنقاذ  القصف  مكان  إلى  وذهب 
دقائق  بعد  أخرى  مرة  المكان  وقصفت  »اإلسرائيلية«  الحربية  الطائرات  عادت  اإلنقاذ 
من الغارات األولى، فأصيب سمير درويش إصابات خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى 
واألط��راف  العلوية  األط���راف  دون  من  جسداً  ورأي��ت  هناك  إل��ى  ذهبت  حيث  البربير، 
أيهم  أبو  البيتم  علي  رأي��ت  وهناك  األبيض.  بالشاش  بالكامل  ملفوفاً  ووجهاً  السفلية 
الذي استشهد بعد أعوام، حيث أشار لي بيده هذا هو سمير درويش فلم أستطع البكاء 
والشهيد  واألسير  الفدائي  سمير  بأن  يقيناً  أكثر  أصبحت  ولكنني  اللحظة،  تلك  فهم  أو 
هو أجملنا، كما قال ابن عمه الشاعر محمود درويش والذي عالقته معه كانت مرتبطة 
بالعائلة واألرض والشهداء والمقاتلين والوالدة والموت والبقاء والرحيل وحق العودة 
الرصاص  صراخ  نسمع  كنا  حيث  عالياً،  الفدائي  ظل  فيه  كان  زمن  في  القلقة  والهوية 

ونقرأ الصحف والشعارات على الجدران.
*كاتب وإعالمّي
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�إ�ضاءة

طالل مرتضى*
أحدب  رجل  ق��ال:  من  ثمة  وصوله،  حكاية  علينا  تشاكلت 
آخر:  وقال  يسعى.  المدينة  دخل  جنونه  جهات  ضّل  النوايا، 
رأيت رجالً يمتطي لسان الكالم، جاء يفّض بكارة سكون مدينتنا 

الوادعة..
حارس حدود الضوء قال: ثمة رجل ال أشعث النوايا وال أغبر 
بساتين  نحو  الكالم  قطيع  يسوق  راٍع،  ببردة  تزين  الحواس، 
هي  فال  لهجه،  مالمح  الحقيقة  واربتني  بصراحة،  معنانا، 
بغربية وال هي بشرقية، لكن تيه عينيه يقول: كل هذه الحكايات 
عابرة  امرأة  وحدها  اللسان،  قبل  الكالم  مرمى  العين  وألن  لي. 
المرصودة،  الحلم  ح��واري  مثل  اللغة  بحر  من  خرجت  للسّر، 
هذا  قالت:  الحكاية،  حقيقة  نواصي  على  الحروف  نقاط  لترّتب 
الذي رأيتم، ابن رب الشعر العظيم وأمه القصيدة العصماء: أيها 
يخلب  ال  كي  أفكاركم  وبنات  نساءكم  حّصنوا  المجانين،  القوم 
مذ  فأنا  مريداً،  وأجعله  أطّوعه  كي  لي  اتركوه  ألبابهّن.  سحره 

رأيته تطهرت روحي وآمنت بأن إله الشعر قام.. حقاً قام.
حياد  على  الوقوف  تستطع  لم  فتال  وئام  السورية  الشاعرة 
الحكاية، لهذا جاءت لتدلي بدلو رؤيتها للغريب وتدحض كل ما 
يوماً  قرأته  أبداً،  باسمه  أسمع  »لم  بقولها:  عنه  تأّخر  وما  تقّدم 
أياٍم في  التاريخ واستذكرت جّده األكادي العظيم منذ  في كتب 
عتِيّ الكالم.. ورث عنه أصالَة المعنى وحداثة األسلوب، الشعر، 

جباٌر كأجدادنا..
هو  الهمم،  شحذ  م��داده  ويعلُم  العاصفة،  يعتنق  يسمو، 
حديقة  في  وسكين  »سندس  ديوانه  في  األسطورة  تّدعي  وكما 
وإحدى  الغيب  في  يرى  حين  األنبياء  ميزة  وله  نبي  الخليفة« 
رؤاه، »في حديقة باريسية علّقت أرملة وشاحاً ربيعياً على يد 
تمثال.. تقّمصه حبيبها سأل فرنسي أشقر عن محٍل لبيع اللحم 
الشرطة  أدرك��ت  الكحول  لبيع  ُدك��ان  عن  عربي  ورجل  الحالل 
أفريقياً يبيع الحشيش ومراهقاً صَبّ زجاجة بيرة على ضريح 
فوق  بؤسها  »بقجة«  تسعينية  عجوٌز  ألقت  فوقه.  وبال  سارتر 
قهوتها  فنجان  في  وردة  غجرية  غرست  بارد.  حديدي  كرسي 

وقّبل طيفي عاشقان..
تبقى  ما  وأغمضُت  صدقتها..  أنا  نعم  رؤي��اه؟..  صدقتم  هل 
من لهفتي تمليَح قصيدته لفتنٍة أخرى، ومثل غجريٍة لها قدمان 
وأتصّبب  العرجاء  أهزوجتي  وقع  على  ِشعرُه  أجوُل  حافيتان 
الصِدّ  في  الِشعر  أناغي  للمزيد،  شوقاً  الغواية  م��دَرِج  على 

فيستميلني البوُح بين جذٍر ومِدّ .
وضمن  فيينا،  والفنون«  للثقافة  النمساوي  العربي  »البيت 
خاللها  من  استضاف  شعرية  فعالية  أقام  المعتاد  برنامجه 
الرغم  وعلى  ألمانيا.  في  المقيم  كرم  سرجون  اللبناني  الشاعر 
جائحة  بسبب  فيينا  حكومة  فرضتها  التي  الجديدة  القيود  من 

كورونا، األجواء الممطرة إال أن جمهور الشعر لم يتأخر..
بالضيف  رّحبت  العربي  البيت  في  األدبية  اللجنة  رئيس 
والذي  الشاعر  فتال  وئام  الشاعرة  بدورها  قّدمت  ثم  والحضور 

قرأ علينا ما فاض من نهر الكالم:
»أريد أن أموت خارج هذه األرض

في مكان لست ضيًفا عليه
وعلى صهوة مالٍك

غدر بماِرَدي القبر ألنه يحّبني...
ال شيَء كتابي...

مذ نّصبت نفسي خليفًة على نفسي
شّرش الكون على خّدّي لحيًة حمراَء

من خمٍر ومن عسٍل،
َحْدَوتي  عن  تنزع  امرأًة  لي  جد  ألخيه:  يقول  جواًدا  واعتلى 

عذابي...
ودّلني على جّنة اٍل قارًبا للنجاة فيها

وال كلَب داٍر يتذكّرني حين أمّر ليلة الميالد بين بيوت أهلي...
أحّدق من كّوة شبابيكها

وأندم حين أراني داخلها أضّيع عمري على طريق سيتركني 
أصدقائي فوقه

أعّد لهم النجوَم والخراَف كي يناموا.
تعّودُت أْن َتُعّدني النساُء في مقاهي هذا الكوكِب

وكلّهّن يَخلَن أّنهّن رأيَنني في مكاٍن مختلٍف.
ال قبَر لي في هذه األرض...أبني فيه ُفلًكا

من خشب الهيكِل،
وآخذ معي من كّل جنٍس أنثاُه«.

ثم قرأ:
»الحبر األعظم

اليوم مات...
ألقى عّدة األرض جانًبا...

خلع أصابعه من يديه
وأطفأ بها شمعًة في الرمل

وأضاء
في شرقه األعظم.

لم ألْد لغتي ولم أتبّن ما غزلت
ولكّنني ولدُت اسمي

على شجيرة المرصاد.
ما اخترُت نفسي ولكّنني

اخترُت روحي
من محّل الحياكة المجاور

في الذهاب واإلياب.
اليوم مات...

ونفض إظفره مثل رصاصة تقشر ظهر الهواء
مثل طفل يقّشر موزة...

مثل فتاة تقّشر رّمانًة في المنام
قبل أن تصحو

وإذ نهدها يشتعل في العراء«.

وتال في خاتمة الكالم:
»ال شْعَر إال السْحَر...

حين يخرُج ْشُمهوِرش من الحائط
ويترُك شعراء اإليروتيكا يبولون كالضباِع على سيقانهم...

يقطع أذنابهم لكْن... كي ال يرّشوا بها الكالْم.
يْجعُر في فضاء ال ُيرى منه سوى صوِت رعٍد:

أفروديُت أّمي وابنتي، أختي وزوجتي
من ثديها يرضع نبّي العصمة سماًء

ال تراها بعينين في قفاَك.
ْشُمهوِرش حين أنام

يريني البشَر يقفز كالقرِد على حائط الشهوة...
. ينهرني: قل لي بعُد إّن هذا الجنتلماَن رُبّ فٍنّ

ْشمهوِرش حين ينام
يغمزني بعين موشومٍة على لسانه

ويسُرّ لي: المشكلُة ليست في الغّدة الدرقّية يا صديقي
المشكلُة في بشٍر منحرٍف لن تغّيَرُه.

يا حسرًة على عبادي،
أراَك غًدا

والسالْم.
أعدني طفالً

اللهّم أعدني طفالً ألكتب
تاريخ األّمة ب�«فنتورة« الصباح...

وأعود بعد قيامي مشّعث الشعر إلى حضن يشفع لي
ال أمام المخابراِت

ولكن يوَم القيامة...
أعدني طفالً

ألجلس على جرائد أبي
و«أشرشر« على حروف ال أفهمها

لعابي الممزوج شوكوالتة وبسكويتاً،
أصنع منها صواريخ ورقّية

أطلقها – بل أبعثها- في الهواْء.
ما هّمي إن األخوان فيها

– مسيحّيين كانا أم مسلَمين أم بوذّيين
أم قومّيين أم عروبّيين أم شيوعّيين أم ملحَدين–

اقتتال أم لم يقتتال
فكالهما في النار

التي يوقدها للتّو جّدي.

اللهّم أعدني طفالً
فعندي بضع كلمات بذيئة في خليقتك...

ألتحّجج أّني تعلّمتها من ابن الجيران
فال يطالني

ال عقاُب أبي
وال عقاُبْك«.

*كاتب عربي/ فيينا

»�سرجون فايز كرم«.. يجّر نهر الكالم نحو م�سراه.. فيينا!!..

عبر  نشرته  بيان  في  خميس  ظبية  اإلماراتيَّة  الكاتبة  أعلنت 
قبل  من  السفر  من  منعها  عن  »فيسبوك«  موقع  على  صفحتها 
الصهيونية  ضّد  المعلنة  مواقفها  بسبب  اإلماراتيَّة  السلطات 
لحمايتها  التدخل  اإلنسان  حقوق  منظمَّات  مناشدًة  والتطبيع، 

من التهديد واالعتقال.
وجاء في البيان الذي تناقله عدد كبير من الكتَّاب: »أنا الكاتبة 
اإلماراتيَّة ظبية خميس تمَّ منعي من السفر بقرار صادر من أبو 
طيران  على  رحلة  في  دبي  مطار  من  األسباب  إبداء  دون  ظبي 
لمواقفي  واألغلب   2020/9/26 بتاريخ  للقاهرة  اإلم���ارات 
حريتي  على  وأخشى  والتطبيع  الصهيونيَّة  ض��ّد  الُمعلنة 
التهديد واالعتقال. بالغ لمنظّمات حقوق اإلنسان.  وحياتي من 
برجاء إيصال الرسالة إلى المنظمَّات عبر الجميع وفي أّي مكان 
وأحّمل حكومة اإلمارات كامل المسؤوليَّة عن أّي قمع أو اعتقال 

أو اغتيال أو تصفية أتعرَّض لها«.
مذّكرة  خميس  غ��رَّدت  »تويتر«  موقع  على  حسابها  وعبر 
1987 واعتقالها لشهور عدة  بحادثة اختطافها من منزلها عام 
حيث  النخيل«  »مقبرة  مقالها  بسبب  محاكمة  دون  من  اً  انفراديَّ
غادرت اإلمارات بعدها لتعيش خارجها قرابة ثالثين عاماً، قبل 
لمقاالتها وكتبها  الترّبص نفسها مع منٍع  أن تعود لتجد أجواء 
تغريدة  في  وتساءلت  مجدداً«.  ل�87  سنعود  أنَّنا  »يبدو  قائلة 

أخرى: »أال يعرفون أنَّ مهمة الكاتب أن يكتب؟«.
العائلة« قد عبَّرت بشكل واضح عبر  وكانت صاحبة »موت 

للخطوة  رفضها  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  حساباتها 
التي أقدمت عليها دولة اإلمارات عبر تطبيع العالقات مع كيان 
في  إسرائيل  مع  للتطبيع  »ال  كتبته:   ومما  كامل،  بشكل  العدو 
اإلمارات والخليج العربي. إسرائيل عدو لألمة العربية بكاملها 
وكيان احتالل عنصري وال يشّرفنا وجود المحتل في بالدنا. ال 
أخرى  منشورات  في  وعّبرت  الصهاينة!«.  مع  للتطبيع  وال  وال 
تبريرات  لكّل  ورفضها  االتفاقيَّة  من  واستيائها  غضبها  عن 
االحتالل،  بدولة  االعتراف  نحو  لذهابها  بالدها  في  السلطات 
عن  غابت  ربَّما  التي  التاريخيَّة  الحقائق  من  العديد  ونشرت 

أذهان البعض حول الصراع العربي اإلسرائيلي.
الكتَّاب  من  عدد  بادر  السفر،  من  منعها  خبر  ذيوع  وبمجرد 
إلى التضامن معها افتراضيَّاً  مناشدين جميع المثقفين العرب 
أن يرفعوا الصوت عالياً من أجل سالمتها وحريَّتها. وإذ شكرت 
أن  أعلنت  معها،  المتضامنين  ج��داً«  ه��ادئ  »انتحار  صاحبة 
قاحل  عربي  »زمن  معلقة  تعليقاتها،  إيقاف  يحاول  الفايسبوك 

وأغبر. زمن األشرار بال هوادة!«. 
ولم تنَس في غمرة انشغالها توجيه التحيَّة لروح الصحافي 
والناشر الراحل رياض نجيب الريس الذي نشر لها »السلطان 
و«منفى   ،1987 عام  اعتقالها  بعد  بالبحر«  حبلى  امرأة  يرجم 
جامعة الدول العربية« بعد أزمتها مع عمرو موسى عام 2012، 
واصفًة إياه بالرجل الكبير والمحترم واألب والصديق والناشر 

النادر.

ب�سبب رف�سها للتطبيع... ظبية خمي�س ممنوعة من ال�سفر

�ستنت�سر بيروت!

وفاء يونس
نعُدك يا أُمَّ المدائِن والحواضِر والعواِصِم..

نعُدِك يا بيروُت، ياَ أقدَم حاَضرٍة لإلنسانيَِّة في تاريِخ الَبشِر..
أَّننا سنكوُن معاً، ويداً بَيٍد في لملمِة جراحك..

َبيروُت، يا أُمَّ الفكِر والَشرع والحَقّ والُحقوِق..
ِة.. نحن معِك، يا َمن نقشِت الُحّب، في جبيِن الدُّنيا، وِشرعَة القوانين لخالِص البشريَّ

النازفِة،  لجراحك  بلسٌم  لعلَّها  جراَحِك،  بدموِعنا،  نمسُح  بل  اليوَم،  نحُضُنِك  بَيٍد،  ويداً  معاً، 
وألبنائك المشّردين..

الغدِر  ج��رَح  بيروت،  أص��اب  ال��ذي  الغدر  جرح  نضِمّد  أَن  الدُّنيا،  وعلى  علينا،  وأج��ٌب  بلى! 
المفتوح..

وواجٌب ونحُن يٌد بيد، أَن نطرد المتآمرين عليها، وسارقيها، واعداء اإلنسانية..
رها بورِد األمِل والقيامِة من َتحِت األنقاض،  ومعاً ، يداً بَيد، سنعيُد بناَءها، يداً بَيٍد ، ال ُبدَّ أن ُنسِوّ

ونعيُد ليهاليها بعودِة الفرِح..
وأكثر ِمن َنَعم ..

بيروُت ستعوُد بمساندتكم
وتتعافى بدعمكم

وستهزأُ من الّصعاِب
ستنتصُر بيروت، على من أَساَء إليها..

، وصدراً مفتوحاً للعاَلِم كّل العاَلِم.. ومعاً، نجدَُّد مجدها، وستبقى مداميَك للُحَبّ
مركز اإلعالميات العربيات..

 بعد »دفعة بيروت«

  �سارة اأبي كنعان

ت�ستعّد لعملين جديدين

قليلة  أي��ام  كنعان   أب��ي  اللبنانية  س��ارة  للممثلة  يتبقى 
لالنتهاء من تصوير مسلسل » دفعة بيروت » الذي يصّور في 
لبنان منذ أشهر مع عدد كبير من الممثلين من مختلف الدول 

العربية.
وبعد االنتهاء من التصوير تستعد سارة لمشاريع جديدة 

منها داخل لبنان ومنها خارج لبنان.
وكانت قد اختارت  سارة أبي كنعان  أن تقدم تحّية خاصة 
أغنية  فقدمت  بها،  تليق  التي  طريقتها  على  بيروت  لمدينتنا 
في ذكرى مرور 40 يوماً على كارثة  انفجار بيروت  الذي وقع 
في الرابع من شهر آب الماضي، وذلك من خالل فيديو يجمع 
 What About« أغنية  سارة  وتغني  الكارثة،  من  لقطات 
جديد،  موسيقي  بتوزيع   ،Pink العالمية   للمغنية   »Us

مضيفًة إليها مقطعاً باللغة العربية.

مهرجان الجونة ال�سينمائّي يك�سف عن مل�سق دورته الرابعة 

السينمائي  الجونة  مهرجان  أعلن 
دورته  وملصق  الرئيسّي  موضوعه  عن 
الجونة  مدينة  في  ستقام  التي  الرابعة، 
األح���الم«،  »ع��ال��م  بتصّور  ال��ع��ام،  ه��ذا 
للمؤتمرات  ال��ج��ون��ة  م��رك��ز  ويحتضن 
والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من 
نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان 

وعروض سجادته الحمراء. 
لتصاميم  ال��ب��ص��ري��ة  االخ���ت���ي���ارات 
من  مستوحاة  ال��ع��ام،  ه��ذا  المهرجان 
لشعوب  وال��ث��ق��اف��ي  ال��ع��رق��ي  ال��ت��ن��وع 
المتنّوعة  األطياف  في  ممثلة  المنطقة، 
أوسطية  وال��ش��رق  العربية  للمواهب 
الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي 

يجّسدونها في أعمالهم السينمائّية. 
ص����رح ان���ت���ش���ال ال��ت��م��ي��م��ي م��دي��ر 
المهرجان: »ما أروع التواجد في ريفييرا 
البحر األحمر الملهمة للعقول والحواس، 
حب  ف��ي  ممتعة  تجربة  تخلق  وال��ت��ي 
المهرجان  هوية  ال��ع��ام،  ه��ذا  السينما. 
والعناصر  المبهجة  ب��األل��وان  مليئة 
بينها  فيما  المتناغمة  المنوعة،  الثقافية 
من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم. بينما 
وتكشف  سحرها،  الجونة  مدينة  ُتعمل 
عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة 

للمؤتمرات والثقافة«.
تصور  الجونة  مهرجان  فريق  أع��اد 
على  للتغلب  للمهرجان،  الرابعة  الدورة 
بوباء  المتعلقة  المفروضة  التحديات 

معايير  كل  المهرجان  يوفر   .-19 كوفيد 
الحضور  ل��ل��س��ادة  واألم����ان  ال��س��الم��ة 
ألجل  للقاعات،  التطهير  وبروتوكوالت 
وآمنة  ممتعة  مهرجانية  تجربة  ضمان 

في الوقت ذاته. 
السينمائي  الجونة  مهرجان  سيقام 
بين  م��ا  الفترة  ف��ي  الجونة  مدينة  ف��ي 
ستقام  بينما   ،2020 أكتوبر   31-23
السينمائية،  الجونة  منصة  فعاليات 
في  بالصناعة،  الخاصة  المهرجان  ذراع 

الفترة ما بين 25-29 أكتوبر 2020. 
واحد  هو  السينمائي  الجونة  مهرجان 
من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق 

مجموعة  ع��رض  إل��ى  يهدف  األوس���ط، 
الشغوف  للجمهور  المتنّوعة  األفالم  من 
بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل 
أفضل بين الثقافات من خالل فن السينما، 
المنطقة  م��ن  األف����الم  ص��ن��اع  ووص����ل 
روح  تعزيز  أجل  من  الدوليين  بنظرائهم 
إلى  إضافة  الثقافي.  والتبادل  التعاون 
ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف األصوات 
ليكون  ويتحّمس  الجديدة،  السينمائية 
محفًزا لتطوير السينما في العالم العربي 
خاصة من خالل ذراع الصناعة الخاصة 

به، منصة الجونة السينمائية.
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أفقياً:
أديب إيرلندي راحل علم إحدى الفتيات وأغرم  1 .

بها فكتب إليها “مذكرات إلى ستيال”
متشابهان، تعبىء، قبيح المظهر 2 .

باشرن العمل )هن(، نعاون 3 .
بلدة لبنانية، نتشوق للقيام بعمل ما 4 .

غّير، أعلى قمة في كريت، رب 5 .
نفاخر، نرفض الشيء 6 .

خالف كفرها، طريقة 7 .
يضرب باليد، أشار باليد 8 .

خاصتي، مدينة مصرية، والية أميركية 9 .
رفعت عن األرض، مدينة إيرانية 10 .

من الفصول األربعة، بلدة سورية 11 .
وما  األكياس  صناعة  في  تدخل  مادة  رجاء،  12 .

شابه

عمودياً: 
فلكي أندلسي إشبيلي أثبت أن المريخ والزهرة أقرب  1 .

إلى األرض منها الى الشمس
مدينة سودانية، حمام بري 2 .

أمالي، أحرف متشابهة 3 .
في  دانماركية  جزيرة  إيطاليا،  في  مشتعل  بركان  4 .

البلطيق
إسم إشارة، حادثتم مالسنة، من الحبوب 5 .

آلة طرب، أعلى قمم العالم وأضخمها 6 .
بشر،إقترب من، خوفي الشديد 7 .

مدينة فيتنامية، قوى الشيء 8 .
خالف إستقبلت، أبو البشرية، سكان البادية 9 .

يثنيان على، بلدة لبنانية 10 .
حرف جر، مكان اللعب، يجمع عن األرض 11 .

تجعله مستوي السطح، ظهر من بعيد، للتفسير 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112
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:Sudoku حل
 ،137268549  ،829745136  ،546139278
 ،394571862  ،618324957  ،275896413

981653724  ،462917385  ،753482691
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
3 ( لس، بادن، وني  2 ( ديانا، عادالت  1 ( بويرتو ريكو 
 ) 7 6 ( ناسبه، دبلن  5 ( يتوق، الكم، ما  4 ( بارنتس، بيال 
 )  10 العب  حاله،   )  9 دم  لوريان،  لن،   )  8 لمحت  اعاتب، 
كيف، امسي، نيس 11 ( مايسن، منحا 12 ( ترسان، دبغت. 

عموديا:
1 ( بد، بيت الحكمة 2 ( ويالت، عنايا 3 ( ياسرونا، لفيت 
4 ( رن، نقاتله، سر 5 ( تابت، سبو، انس 6 ( اسلب، ريم 7 ( 
رعد، اهلي، سمن 8 ( يانبك، مالين 9 ( كد، يمدحنا، حد 10 ( 

ولول، بت، عناب 11 ( انامل، دبي 12 ( فتي، انام، سرت.

حلول العدد ال�سابق

 �ضطرنج اإفترا�ضي: فوز الجامعة اللبنانية 

على جامعة لفيف الأوكرانية 98 ـ 95

حقق منتخب الشطرنج في الجامعة اللبنانية نتيجة طيبة، بفوزه على نظيره في جامعة 
لفيف األوكرانية للتربية البدنية، في اللقاء اإلفتراضي، الذي جمعهما األحد الماضي. وقد 
فاز منتخب الجامعة اللبنانية 98 – 95 حاسماً النتيجة إثر تقّدمه في الدقائق األخيرة من 
3 دقائق إضافة إلى ثانيتين لكل نقلة. وحقق  الجوالت التي أجريت، وكانت مدة كل منها 
عضو منتخب الجامعة اللبنانية ميشال عضيمي الرصيد األعلى وبلغ 28 نقطة، تاله العب 
جامعة لفيف فيتالي دوزراك جامعاً 26 نقطة، وزميله ليوبومير فولوسرسكي )24(. وتأّلف 
وهبي،  عيسى  بازارباجيان،  كريكور  حمد،  محمد  خلوف،  عبدالله  من  اللبنانية  منتخب 
السفير  وّجه  اللقاء،  إنطالق  وقبل  شالال.  وكارن  عضيمي  ميشال  )كابتن(،  خيرالله  رالف 
األوكراني في لبنان ايغور أوستاش رسالة عبر وسائل التواصل، رّحب من خاللها بأفراد 
المنتخبين، الفتاً إلى أن البادرة التضامنية تؤّكد أن أوكرانيا ولبنان معاً ويدعمان بعضهما 

بعضاً.  من جانبه، أعرب عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية
الحدث  ه��ذا  بتنظيم  سعادته  عن  مرئية  رسالة  في  الحاج  حسني  محمد  الدكتور 
االستثنائي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مشيراً إلى أن جامعتنا اللبنانية 

تتعاون وتعمل مع جامعات أوكرانية كثيرة، آمالً من خالل
هذا التواصل توقيع اتفاق عمل وتعاون مشترك للتبادل األكاديمي واألنشطة المختلفة. 
تابع  الذي  فرحات،  زهير  اللبنانية  الجامعة  في  الرياضي  النشاط  دائ��رة  رئيس  وهّنأ 
مجريات اللقاء، المنتخب الفائز منّوهاً بالجهود التي بذلت النجاحه، ومتطلّعاً إلى تعاون 

مثمر مع الجانب األوكراني يعود بالفائدة المرجوة.

 �ضحب قرعة الدور ربع النهائي

لأبطال غرب اآ�ضيا

ربع  الدورين  قرعة  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  التعليمية  المدينة  ملعب  في  ُسحبت 
بين  مرتقب  لقاء  عن  أسفرت  والتي  آسيا،  أبطال  دوري  لمسابقة  النهائي  ونصف  النهائي 
النصر السعودي ومواطنه األهلي، فيما سيكون هناك ربع نهائي متكافئ بين برسيبوليس 
النهائي  ربع  الدور  إلى  تأهل  قد  السعودي  األهلي  وكان  األوزبكي.  وباختاكور  اإليراني 
بعد تغلبه في ثمن النهائي على شباب األهلي دبي بركالت الترجيح )4-3( بعد التعادل 
التواجد  في  األوزبكي  باختاكور  نجح  فيما  واإلضافي،  األصلي  الوقتين  في  لهدف  بهدف 
في ربع النهائي بعد فوزه على استقالل طهران اإليراني بهدفين مقابل هدف. بدوره صعد 
برسيبوليس اإليراني إلى الدور ذاته بالتغلّب على السد القطري بهدف نظيف فيما تجاوز 

النصر السعودي عقبة مواطنه التعاون بالنتيجة ذاتها. 

 اإطالق اأن�ضطة الريا�ضة المائية

في البترون

مؤتمر  خ��الل  نشاطاتها   BATROUN WATER SPORTS جمعية  أطلقت 
البترون  قضاء  بلديات  اتحاد  رئيس  بحضور  البترون،  في  مركزها  في  عقدته  صحافي، 
دوري  كميل  لليخوت  اللبناني  االتحاد  رئيس  الحرك،  مرسيلينو  البترون  بلدية  ورئيس 
سالم،  ربيع  الكومودور  لليخوت  اللبناني  النادي  ورئيس  لالتحاد  العام  األمين  شمعون، 
من  وعدد  خباز  جورج  الفنان  فياض،  سايد  المحامي  البترون  مهرجانات  لجنة  رئيس 
ممارسي الرياضات البحرية. وكانت كلمة لرئيس الجمعية البطل السابق مالك ضو الذي 
البيئة  أولوياته على »حماية  الذي يرتكز في  الجمعية وكيفية برنامج عملها  أهداف  عّدد 
كل  تقديم  ضمنها  ومن  البحرية،  الرياضية  النشاطات  ممارسة  خالل  والتوعية  البحرية 
وخصوصاً  التوّحد  حاالت  من  يعانون  والذين  الجسدية  االعاقة  ذوي  للرياضيين  الدعم 
مع  بالتعاون  سيكون  »العمل  أن  وأوض��ح  مترافقة.  نشاطات  سلسلة  معلناً  األطفال، 

االتحادات الرياضية كافة التي تعنى بالرياضات البحرية«.

 �ضباق دريفت الثاني من تنظيم النادي اللبناني

الألقاب لدعيب�س واليا�س و�ضرحال والقاعي

)الدريفت(  االنجراف  في  الثانية  المسابقة  والسياحة  للسيارات  اللبناني  النادي  نّظم 
 39 وبمشاركة  )كفردبيان(  بارك«  موتور  »المزار  في  »دنلوب«  الجاري  برعاية  للعام 
يلي  ما  وفي  »كورونا«.  وباء  من  الوقائية  االجراءات  كافة  المنّظم  النادي  واتخذ   . سيارة 

اسماء الفائزين في كل فئة:
 � فئة المحترفين

:296 نقطة 3 كوبيه    ام  ام دبليو  � جالل دعيبس على بي   1
:280 نقطة  30 ام دبليو اي  � ماريو قليعاني على بي   2

:271 نقطة 350 زد  ايلي حشيمي على نيسان   � •
)hybrid(فئة السيارات المعّدلة بنسبة كبيرة  �

264 نقطة  :318 ام دبليو  الياس على بي  � باتريك   1
:246 نقطة 323 اي  ام دبليو اي  2 - عامر جوهري على بي 

318 اي:235 نقطة ام دبليو  الدين على بي  3 - توفيق ناصر 
street modified( (فئة الهواة للسيارات المعّدلة � 
• �  محمد سرحال على شيفروليه كامارو:141 نقطة
36:78 نقطة ام دبليو  اي  2 - وليم الصمد على بي 

� كأس السيدات
350 زد:215 نقطة القاعي على نيسان  1 -  كارن 

وتألفت  لجنة الحكام من مصطفى فخري ونيقوال هندي ويوسف باسيل.
وفي الختام، وّزع ممثل بلدية كفردبيان وليد بعينو ومراقب اللجنة الرياضية الوطنية 

في النادي المنّظم كابي كريكر ومدير السباق مارك حايك الجوائز على الفائزين.
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اليابان  التقليدية في  ستعود الشعلة األولمبية إلى جولتها 
األلعاب  إثر تأجيل  تّم تعليقها  المقبل، بعدما  آذار   25 من  بدءاً 
المستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب   2021 صيف  حتى 
ووصلت  االثنين.  أم��س  المنظمون  أعلن  م��ا  بحسب  وذل��ك 
الثانية  للمرة  االلعاب  ستستضيف  التي  اليابان  إلى  الشعلة 
وكان  اليونان.  في  ايقادها  بعد  الماضي  آذار  في   ،1964 بعد 
 24 في  اتخذوا  المنظمين  لكن  جولتها،  تبدأ  أن  المتوقع  من 
المقبل  آذار قرارا تاريخيا قضى بتأجيل األلعاب حتى الصيف 
طوكيو.  في  راهنا  الشعلة  وُتعرض  كورونا.  جائحة  بسبب 
فوكوشيما  منطقة  في   2021 آذار   25 في  الشعلة  تتابع  ويبدأ 
وتسونامي  أرض��ي  زل��زال  بعد  نووية  كارثة  ضربتها  التي 
محافظة   47 في  الشعلة  تجول  أن  المتوقع  ومن   .2011 في 

يابانية، تحت شعار »األمل ينير طريقنا«، ويهدف إلى تسليط 
رة في 2011. وقال  األضواء على إعادة البناء في المناطق المدَمّ
المنّظمون في بيان »في أعقاب جائحة كوفيد19-، سوف يرمز 
أيضا إلى الضوء في نهاية النفق المظلم، بارقة أمل للعالم مع 
الوحدة  للصمود،  رمز  أيضا  وهو  طوكيو2020-،  من  االقتراب 

االنسانية«. وتضامن 
كبيرة  لوجستية  بمشكالت  االل��ع��اب  تأجيل  وت��س��َبّ��ب 
لذلك،  نتيجة  باهظة.  مالية  أعباء  إلى  باالضافة  للمنظمين، 
من  التكاليف،  لخفض  اجراءات  سلسلة  تحديد  المنظمون  قَرّر 
حدث  وتبسيط  الشعلة  لَتتابع  صغيرة  مركبات  ارسال  بينها 
االطالق. ومن المقرر ان تنطلق االلعاب في موعدها الجديد في 
23 تموز 2021. وتّم اإلعالن االسبوع الماضي عن أكثر من 50 

اجراء اقتصاديا للحد من التكلفة االجمالية لاللعاب، وذلك قبل 
أقل من 10 أشهر من اقامة حفل االفتتاح.

وستكون ألعاب طوكيو أقل ضخامة من سابقاتها في األعوام 
بين  ما  الوطنية  البعثات  عدد  تقليص  سيتم  حيث  األخيرة، 
الرياضيين،  عدد  يتأثر  أن  دون  من  ولكن  بالمئة،   15 إلى   10
بحسب ما أكدته اللجنة التنظيمية.  ولم يكشف المنظمون عن 
االول  كانون  في  انه  علما  االلعاب،  القامة  االجمالية  التكلفة 
الجانب  على  يورو  مليار   11 بحوالي  النفقات  قدروا   2019
األلماني  الدولية  األولمبية  اللجنة  رئيس  وك��ان  الياباني. 
توماس باخ أعلن االسبوع الماضي إن أولمبياد طوكيو 2020 
هذا  إنجاح  إلى  داعيا  كورونا،  ضد  لقاح  بدون  حتى  يقام  قد 

الحدث الرياضي على الرغم من تأجيله لمدة عام.

بلغ النمساوي دومينيك تييم المتّوج بباكورة ألقابه الكبيرة في 
الثاني  الدور  أسبوعين،  قبل  المفتوحة  المتحدة  الواليات  بطولة 
الكبرى ضمن  األربع  البطوالت  المفتوحة إحدى  من بطولة فرنسا 
الغراند سالم في كرة المضرب، بفوزه السهل على الكرواتي مارين 
أمس  غ��اروس  روالن  مالعب  على  و3-6  و3-6   4-6 تشيليتش 
االثنين. وكان تييم تغلب على األلماني ألكسندر زفيريف في نهائي 
مثير في نيويورك تخلف فيه بمجموعتين قبل أن يخرج فائزاً بخمس 
مجموعات، محققاً أول القابه الكبيرة في مسيرته علماً بأنه خسر 
نهائي روالن غاروس بالذات مرتين امام اإلسباني رافايل نادل في 
العامين الماضيين، ونهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي 
القرعة  ترحم  ولم  عالمياً.  األول  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  أمام 
تييم ألنها أوقعته في الدور األول أمام تشيليتش الفائز ببطولة أميركا 
المفتوحة في العام 2014، لكن النمساوي اجتاز االمتحان باقتدار. 
وقال تييم »الفترة الزمنية التي فصلت بين فالشينغ ميدوز وروالن 
انه  البطولة،  هذه  أعشق  لكني  جداً،  قصيرة  )اسبوعان(  غاروس 
الغراند سالم المفضل لدي وكنت أريد االستعداد جيدا لخوضها«. 
وأضاف »أنا سعيد جداً ألدائي في الدور األول« متطرقا الى الفوارق 
باللعب على مالعب صلبة وأخرى ترابية في فترة قصيرة باالضافة 
االيام  في  الفرنسي  العاصمة  في  الباردة  المناخية  األج��واء  الى 
الحالية.وكشف تييم بانه خالفاً لالعبين آخرين فإنه يعشق اللعب 
في درجات حرارة متدنية وقال في هذا الصدد: »أعشق اللعب عندما 

تكون تتراوح درجة الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية«. 

قام أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي بزيارة شابة في 
المستشفى استفاقت من غيبوبة دخلتها قبل تسعة اشهر، بعد 
سماع تسجيل صوتي لنجم كرة القدم االيطالية السابق. وتدافع 
التسيو  أل��وان  عن  عاما   19 العمر  من  البالغة  ماتيلي  إيلينيا 
دخلت  وهي  األخير،  أنصار  من  لكنها  لروما  التقليدي  الغريم 
في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير مروع ذهب ضحيته احد 
أشهر  قبل  الفيديو  على  تسجيل  بإرسال  توتي  وقام  اصدقائها. 
متوجهاً فيه إلى إيلينا بالقول »ايلينا ال تستسلمي، تستطيعين 
القيام بذلك )الخالص(، كلنا معك«. وخرجت ماتيلي أخيراً من 
الغيبوبة وكما وعدها توتي قام بزيارتها في المستشفى. وقال 
توتي بعد لقائها: »لقد ابتسمت لي، غمرتني وبدأت بالبكاء. كان 
اللقاء مثيراً مع ايلينيا وعندما ستخرج من المستشفى سنلتقي 
مجدداً«. هذا، وال تزال ايلينيا غير قادرة على الكالم لكنها قامت 
والتعبير  اليدين  حركات  خالل  من  مشاعرها  عن  باإلفصاح 
تشجيعي  بكالم  توتي  ادلى  بدوره  لوحي.  جهاز  على  بكلمات 
هذه  )من  الخروج  تستطيعين  تستسلمي،  »ال  بقوله  إليلينيا 
منزلك  في  بزيارتك  سأقوم  الشفاء.  في  استعجلي  الوضعية(. 

عندما تتمكنين من المشي والكالم«.

الدولي  القدم  كرة  العب  زوجة  ياغمور،  للسيدة  وّجهت 
زوجها،  لقتل  التخطيط  تهمة  أسيك،  إمري  السابق  التركي 
لتنفيذ  محترف  ق��ات��ل  على  دوالر  مليون   1.2 وعرضها 
العام  في  أسيك  من  عاما(   27( ياغمور  وتزوجت  الجريمة. 
عالقة  بإقامة  اتهامها  بعد  لكن  أطفال،  ثالثة  وأنجبا   ،2012
ما  وهو  الطالق  إج��راءات  في  عاماً(   46( أسيك  بدأ  غرامية، 
صحيفة »حريت«  وذك��رت  لقتله.  للتخطيط  ياغمور  دفع 
العام،  المدعي  مكتب  من  وثائق  على  حصلت  أنها  التركية، 

حاولت  األخيرة  أن  ياغمور،  عشيق  سنجر،  إردي  فيها  يزعم 
من  بدالً  تتحول  أن  قبل  أسيك،  قتل  على  حمله  البداية  في 
للمدعي  سنجر  وق��ال  محترف.  قاتل  عن  البحث  إل��ى  ذل��ك 
في  فقط  تفّكر  كانت  ياغمور.  مع  عالقة  لي  »كانت  العام: 
»ذات  وأضاف:  رفضت«.  لكنني  قتله،  مني  طلبت  ميراثه.. 
أطلق  أن  مني  أرادت  اللحم..  من  قطعة  لي  أحضرت  م��رة 
ثم  حدقت  لكنني  النار،  إطالق  حاولت  لقد  اللحم.  على  النار 
سنجر  رفض  وبعد  ذل��ك«.  فعل  يمكنك  ال  بغضب:  صرخت 

تنفيذ الجريمة، تقول الوثائق إن ياغمور قدمت سالحاً لقاتل 
مأجور، وطلبت منه تصفية زوجها، لكن قبل وقوع الجريمة، 
قام القاتل المأجور بفضح الزوجة، بعدما غّير رأيه، وكشف 
اعتقلت  بدورها  والتي  الشرطة  أبلغ  الذي  ألسيك،  شيء  كل 
وسبق  القتل.  تهمة محاولة  لهما  ووّجهت  وعشيقها  الزوجة 
غلطة  وهي  األشهر،  الثالثة  التركية  لألندية  لعب  أن  ألسيك 
 34 لخوضه  باإلضافة  وبيشكطاش،  فناربخشة،  س��راي، 

مباراة دولية مع منتخب تركيا.

طوكيو 2020 : اإنطالق جديد ال�شعلة في اآذار 2021

تييم ينتقل اإلى الدور ربع النهائي  لدورة فرن�شا المفتوحة بالتن�س

زوجة الالعب التركي اإمري اأ�شيك:  دفعت مليون دوالر لمن يقتله

لفتة اإن�شانية من النجم االيطالي توتي
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 Ê_ W�O��« vK� ÿUH��« WOL�√ s� ÎU�öD�« ÊUJL�« …—œUG� q�� Êu�—UAL�« UN�

ÆÂUL��ô« q� o����Ë WKOL� UM��«u�
 WOFO�D�« b�UAL�« n�Ë hL� WE�U�� s� WM� 25 —UFA�« ¡«b� »UA�«
 ÷—UF�  b�√  w�  W�uK�  Ë√  rK��  t��√  UN�Q�  t��—UA�  ‰ö�  U�b�U�  w��«
 fLA�«  ◊uO�Ë  ‰U���«  …dC�Ë  d���«  W�—“  XFL��«  YO�  oKD�«  ¡«uN�«

ÆT�UA�« ‰U�— V�«b�

..¿ƒàjõdG

º°ùé∏d ™«æe π«∏≤dG √QGôe

áq«bPÓdG »a áq«°ShQóÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y AÉbQõdG ¥ÉaB’Gh á©àªdG

jO���«Ë WO�Ë—b��«

·uDI� Êu��“ UN�UD� sO��Ë ZCM�� ¡UL��« dO� dE�M� Êu��e�« …dL�


	Binaa P01
	Binaa P02
	Binaa P03
	Binaa P04
	Binaa P05
	Binaa P06
	Binaa P07
	Binaa P08
	Binaa P09
	Binaa P10
	Binaa P11
	Binaa P12

