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قد تكللون الحرية حمللاً ثقيللاً ولكنه 
حمللل ال يضطلللع بلله إال ذوو النفوس 
الكبيرة، أما النفللوس العاجزة فتنوء 

وترزح وتسقط غير مأسوف عليها.

سعاده

- لم يكن الذين امتنعوا عن تسمية الرئيس السابق 
ب����وارد خ���وض معركة  ال��ح��ري��ري  ل��ل��ح��ك��وم��ة س��ع��د 
إسقاطه، ألن أحداً لم يضع في المقابل اسماً مرشحاً 
منافساً، وظهرت الدعوات لعدم التسمية ذات معنى 
التكليف،  تعقب  تفاوضية  شروط  لديهم  الذين  عند 
نزاع  ربط  رسالة  إيصال  التسمية  عدم  عبر  أرادوا 
التيار  الطليعة  وف��ي  تصريحاتهم،  أوض��ح��ت  كما 
الوطني الحر، الذي ربط موقفه النهائي بمفاوضات 
امتناع  أن  خافياً  يكن  لم  بينما  ومعاييرها،  التأليف 
الوطني  التيار  لموقف  تثقيل  التسمية  عن  الله  حزب 
الحر وتأكيد على دعوته للحريري لفتح حوار حول 
الحكومة مع التيار، بدا أن طريقه مقفل قبل التكليف، 
معارض  بموقف  التسمية  ع��دم  ربطوا  الذين  بينما 
حوله  يلتقون  منافس  مرشح  بلورة  يستطيعوا  فلم 

بعكس ما حملت االستشارات السابقة.
حول  كانت  التكليف  ح��ول  السياسية  المعركة   -
اللبنانية  ال���ق���وات  أن  بنتيجتها  وظ��ه��ر  األرق������ام، 
بينما  المقبلة،  الحكومة  سياق  خ��ارج  وحيدة  تقف 
الممتنعون اآلخرون يلتزمون بالسعي للشراكة على 
طريق  لفتح  الهادفة  التفاوضية  الوجهة  من  األق��ل 
لبعض  المبدئية  المواقف  استثناء  مع  الشراكة،  هذه 
ال  اع��ت��راض��ي  م��وق��ف  تسجيل  أرادوا  ال��ذي  ال��ن��واب 
يريدون له وال يملكون بدائل سياسية راهنة، ولو أن 
وعذاباتها  الناس  معاناة  عنوانها  كان  التي  مواقفهم 
حلول  بتقديم  المعاناة  هذه  محاكاة  عن  بعيدة  بقيت 
الى  يسقط  والبلد  ينفد  الوقت  فيما  مباشرة،  وبدائل 
صحّي،  أو  غذائي  أو  اجتماعي  أم��ن  بال  الحضيض 
خطراً  فيه  دواء  وب��ال  ج��وع��اً  ال��م��وت  خطر  ويصير 
يهدد أوسع فئات اللبنانيين، حيث من حق الناس أن 

يتوقعوا أكثر من مجرد تسجيل المواقف.
حلفين  تفكك  النيابية  االس��ت��ش��ارات  أظ��ه��رت   -
ال���ت���ي تشكل  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  م��ت��ق��اب��ل��ي��ن، ه��م��ا 
بتشكيل  مكلف  رئيس  لتسمية  النيابية  االستشارات 
حكومة، أبرز مستويات حضورها، فظهرت الغالبية 
التكتيكية،  ال��خ��ي��ارات  ب��ي��ن  ذات���ه���ا،  ع��ل��ى  منقسمة 
حجب  أو  بعدها  التفاوض  ومواصلة  التسمية  منح 
وبالمقابل  ال��ت��ف��اوض��ي،  الموقع  وتعزيز  التسمية 
تجعل  ب��ص��ورة  تفككت  وق��د  آذار   14 ق��وى  ظ��ه��رت 
الغالبية  تملك  ربما  بينما  ال��م��ن��ال،  بعيد  شملها  ل��ّم 
حظوظ استرداد وحدتها في حال نجاح مفاوضات 
مكّوناتها  بين  الجامع  الطرف  ظهر  حيث  التأليف، 
وه���و ح���زب ال��ل��ه ف���ي م��وق��ع ب��ي��ض��ة ال��ق��ب��ان، ال���ذي 
فوقوف  االشتراكي،  التقدمي  الحزب  تقليدياً  شغله 
التسمية  ال��ح��ر خ���ارج  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  ال��ح��زب م��ع 
العقد،  تذليل  نحو  إيجابياً  سقفاً  للتفاوض  سيجعل 
خصوصاً في ظل استحالة والدة الحكومة من دون 
الثامن  قوى  ظهرت  بينما  الجمهورية،  رئيس  توقيع 
التيار  مع  تحالفها  قبل  األصلي  بتكوينها  آذار  من 
ووحدتها،  حضورها  استعادت  وقد  الحر  الوطني 
إذا اعتبرنا موقف حزب الله على ضفة عدم التسمية 
األدوار  تقاسم  إط��ار  ضمن  بامتياز  سياسياً  عمالً 

بين حزب الله وحركة أمل.
)التتمة ص8(

 خريطة جديدة في التكليف

فم�ذا عن الت�أليف؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

الحريري بـ65 �سوتً� رئي�سً� مكلفً�... واال�ست�س�رات اليوم... وب��سيل يتراأ�س وفد التكتل

بّري للتفاوؤل بعالقات الرئي�سين والتيارين... وحردان الأولوّية االأمن االجتماعّي

التاأليف وامتحان الجمع بين االخت�سا�سيين والتمثيل ال�سيا�سّي الجامع والمن�سف

فلسطين،  في  األعلى  اإلفتاء  مجلس  علّق 
من  وفود  بها  تقوم  التي  الزيارات  على  أمس، 

»المطّبعين« إلى ساحات المسجد األقصى.
جلسته  عقب  للمجلس،  بيان  في  ذلك  جاء 
والديار  للقدس  العام  المفتي  برئاسة  الل88، 
األعلى،  اإلفتاء  مجلس  رئيس  الفلسطينية، 

الشيخ محمد حسين.
أنها  معتبراً  الزيارات،  هذه  المجلس  وأدان 
لجنود  المتكررة  االقتحامات  عن  تختلف  »ال 
االحتال ومستوطنيه، الذين يدّنسون ساحات 

األقصى تحت حماية جنود االحتال«.
للمسلمين  األقصى  »المسجد  أن  وأوضللح 
الرحال  شّد  لمن  بها  مرّحب  وزيارته  وحدهم، 
واإلسامية  العربية  الشرعية  ينزع  ال  بما  إليه 
سلطات  مع  التطبيع  خللال  من  وليس  عنه، 

االحتال«.
الخطيرة  التبعات  »مللن  المجلس  وحلللّذر   
السلبية  وانعكاساتها  هذه  الخذالن  لزيارات 
في  المرابطين  وحللرمللة  المسجد،  أمللن  على 

أكنافه«.
اللللقلللدس واللللديلللار  إللللى أن مللفللتللي  ُيلللشلللار 
أن  سبق  حسين،  محمد  الشيخ  الفلسطينية، 
في  اإلماراتيين  صاة  فيها  ُيحّرم  فتوى  أصدر 

المسجد األقصى.
اللللوزراء  رئلليللس  انتقد  سللابللق،  وقللت  وفللي 
عربّية  وفود  زيارة  أشتية،  محمد  الفلسطيني، 
المحتلة،  القدس  مدينة  في  األقصى،  للمسجد 

تحت الحماية الصهيونية.
وقال أشتيه في مستهل الجلسة األسبوعّية 
األقصى  »المسجد  الفلسطينية:  للحكومة 
أصحابه،  بوابة  من  الناس  يدخله  المبارك، 
وليس من بوابة االحتال، من المحزن أن تدخل 
بعض الوفود العربية من البوابة اإلسرائيلية، 
بينما ُيمنع المصلون من الدخول للمسجد ألداء 

صلواتهم فيه«.
واالثنين الماضي، قام عدد من سكان مدينة 
في  وجللوده  خللال  إمللاراتللي  وفللد  بطرد  القدس 

المسجد األقصى، على الرغم من الحراسة التي 
كانت ترافقه.

التواصل مقطعاً  وتداول نشطاء على مواقع 
المسجد  في  الوفد  وجود  لحظة  يظهر  مصوراً 
فيه  يلتقطون  كانوا  الللذي  الوقت  في  األقصى 
إياهم  مطالباً  األشخاص  أحد  ليقترب  الصور،  

بالخروج من المسجد.
 3 مللن  وفلللداً  أن  وقتها  عيان  شهود  وأفلللاد 
إماراتيين وصل إلى المسجد األقصى عبر باب 

السلسلة، وسط حراسة شرطة االحتال«.

»االفتاء« الفل�سطيني يعّلق على الزيارات التطبيعّية لالأق�سى:

ال تختلف عن اقتحامات جنود االحتالل والم�ستوطنين

 �سخرة راأ�س الن�قورة المبتداأ...

فم� الخبُر في التف�و�س

 

حول الحدود البحرّية؟

من الطبيعي أن تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
من  اإلسرائيلي.  العدو  يحتلها  التي  وفلسطين  لبنان  بين 
الطبيعي أن تبدأ بالتأكيد على النقطة األساس على صخرة 
البرية  ال��ح��دود  التقاء  نقطة  تشكل  التي  ال��ن��اق��ورة  رأس 
الحدود  نقطة  ألنها  للبنان.  الجنوبية  البحرية  وال��ح��دود 
وفقاً  ألنه  هذا  نقول  البحر.  مياه  اليها  تصل  التي  البرية 
تعتمد   1982 للعام  البحار  قانون  في  المعتمدة  للقواعد 
حدودية  نقطة  اول  البحرية  الحدود  لرسم  أساس  كنقطة 
برية تصل اليها مياه البحر، ومن نقطة األساس هذه ينطلق 
 LIGNE MEDIANE خط الوسط او الخط المنصف
الذي يفصل بين المياه اإلقليمية والمنطقتين االقتصاديتين 

الخالصتين لكيانين سياسيين متجاورين. 
اللبنانية ووفقاً التفاقية بوليه - نيوكومب  وفي الحال 
لعام 1923 والُمصادق عليها من قبل عصبة األمم والتي 
بين  بها  المعترف  الدولية  ال��ح��دود  نهائي  بشكل  ترسم 
صخرة  ه��ي  ه��ذه  األس���اس  نقطة  ف��إّن  وفلسطين،  لبنان 
يدخل  نافر  صخري  نتوء  بشكل  الظاهرة  الناقورة  رأس 
االتفاقية  عليها  ونصت  ع��داه  ما  كّل  عن  مميّزاً  البحر  في 
»تنطلق  حرفتيه  صريح  بنص  البريطانية   – الفرنسية 
المسّماة النقطة  المتوسط من  األبيض  البحر  الحدود من 
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط �

 عن اأذربيج�ن

والنفط وبالك ووتر

والمأجورين  للمرتزقة  أردوغ����ان  اس��ت��خ��دام  ي��ذك��رن��ا 
في  األرم���ن  المقاتلين  ض��ّد  المعركة  ف��ي  والتكفيريين 
كارباخ، باستخدام سابق لمرتزقة »بالك ووتر« من قبل 
هو  مشابه،  سياق  وفي  أردوغ���ان(  )حليف  علييف  إلهام 
األميركي  اليهودي  الثالثي  عباءة  من  العثماني  االنبعاث 
لتطويق  فيلدمان(  ون��وح  شتراوس  ليو  لويس-  )برنار 
روسيا ومشروع أوراسيا، البديل عن االتحاد السوفياتي 

السابق.
بالتزامن مع  »بالك ووت��ر«،  ظهر اسم عصابة مرتزقة 
ومنطقة  العراق  في  والغاز  النفط  أجل  من  أميركا  حربي 
األميركي،  للعدوان  العراقية  المقاومة  فخالل  ق��زوي��ن، 
عرف العالم اسم »بالك ووتر«، إثر الكمين الذي وقع فيه 
أعمدة  على  المقاومة  وعلقتهم  الفلوجة  في  األميركيون 

الكهرباء.
في  ووت��ر«  »ب��الك  عصابة  ظهرت  قزوين،  منطقة  وفي 
أردوغان  حليف  علييف)  الرئيس  لحكم  كداعم  أذربيجان 

في العدوان األخير ضد األرمن( وذلك في سياقين:
اإلمبريالية األميركية من درس  اإلدارة  األول استفادة 
المباشر  التدخل  واس��ت��ب��دال  ه��ن��اك،  وخسائرها  ال��ع��راق 
بمرتزقة مثل »بالك ووتر«، والحقاً مثل مرتزقة أردوغان 
خاصة السوريين،  والخونة  التكفيرية  العصابات  م��ن 
)التتمة ص9(

 د. موفق محادين �

.. والرئيس عون مجتمعاً إلى الكتلة القومية االجتماعية برئاسة حردان في بعبدا أمس  )عباس سلمان(الرؤساء عون وبري والحريري خالل اجتماعهم أمس

كتب المحّرر السياسّي

سعد  ال��ح��ك��وم��ة  بتشكيل  ال��م��ك��لّ��ف  ال��رئ��ي��س  يطلق 
الحريري اليوم االستشارات النيابية مع الكتل النيابية 
وفي قلبها تنطلق أولى جلسات التفاوض بين الحريري 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد قطيعة 
م��م��ت��دة ل��ع��ام ك��ام��ل م��ن��ذ اس��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ة الحريري 
السابقة، وبعدما أدت االستشارات النيابية التي انتهت 
بتكليف الحريري، إلى حصيلة تتيح انطالق التفاوض 
حصد  فالحريري  مغلوب.  وال  غالب  ال  معادلة  وف��ق 
وباسيل  النيابي،  المجلس  ن��واب  نصف  فاقت  تسمية 
الجمهورية  رئ��ي��س  ل��ت��وق��ي��ع  األح��م��ر  ال���ك���ارت  ي��م��ل��ك 
اللبنانية  القوات  ومقاطعة  حكومية،  تشكيلة  أي  على 
لتسمية الحريري وللمشاركة في حكومته، وقدمت له 
االستشارات فرصة تأكيد حلفه مع حزب الله الذي كان 
أن عدم تسميته للحريري تعبير عن تضامن  واضحاً 
مع التيار وفتحاً للباب أمام التفاهم بينه وبين الحريري، 
وفقاً لما ورد بصورة ال تحتاج للجهد الستخراجها من 

كلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد.
)التتمة ص8(

االأمن الرو�سّي ُيحبط هجومً� »اإره�بيً�« 

 

واالأمن الفرن�سّي ُيخلي محطة للقط�رات 

مخطط  إحباط  عن  أمللس،  الروسية،  الفدرالية  األمللن  هيئة  أعلنت 
»إرهابي« لتدبير تفجير في إحدى المؤسسات في العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان لها »اعتقال شخص من مواليد عام 1999 ومن 
إحدى  على  هجوم  لتنفيذ  يخطط  كان  الوسطى،  آسيا  دول  إحدى  أبناء 
مؤسسات الحكم في العاصمة ثم السفر إلى إحدى النقاط الساخنة في 

الشرق األوسط للمشاركة في القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية«.
وأشارت الهيئة إلى أن »عناصر األمن اكتشفوا مخبأ اإلرهابي الموقوف، 
الشأن  بهذا  الخاصة  واإلرشللادات  ناسفة  عبوة  لتصنيع  مكّونات  وفيه 

وكذلك شريط فيديو أعلن فيه المعتقل مبايعته لقادة اإلرهابيين«.
وفي سياق متصل، فرضت الشرطة الفرنسّية، أمس، طوقاً حول محطة 
الوصول  تفادي  المواطنين  ودعت  ليون  مدينة  في  للقطارات  ديو«  »بار 

للمكان، بعد إنذار بوجود قنبلة.
ديو  بار  محطة  »إخاء  عاجل:  خبر  في  عربية«  نيوز  »سكاي  وذكرت 

للقطارات في ليون الفرنسية بعد إنذار بوجود قنبلة«.
بدورها، أشارت قناة »الحدث« إلى: »تهديدات من قبل شخص بنسف 

محطة »بار ديو« في مدينة ليون«.
ويأتي ذلك بعدما هاجم الجئ شيشاني، مؤخرا، أستاذ تاريخ فرنسي 
استطاعت  قصير  وقت  وبعد  بالفرار،  يلوذ  أن  قبل  رأسه  وقطع  بسكين 

الشرطة القضاء عليه بعد أن وّجهت إليه تحذيرات باالستسام.

التحقيق الم�لّي الجن�ئّي اأواًل...

الغد،  اليوم قبل  أنه يريد حكومة  العام، وال شّك في  الرأي 
صارماً  اصاحياً  برنامجاً  تلتزم  دستورية  لبنانية  حكومة 
مقّيداً بجدول زمني وتعمل بجدية وإخاص بعيداً عن أساليب 

الدجل والمراوغة التي يتقنها أصحاب الثروة والنفوذ.
على  وتسطو  وأهله  بالبلد  لتلعب  حكومة  تأتي  أن  أما 
وسيشعل  مرفوض  فهذا  وجهه،  وماء  ثرواته  من  تبقى  ما 
أن  بّد  ال  البرنامج  في  األولى  والنقطة  أخرى.  مرة  االنتفاضة 
بأبعاده  المالي  الجنائي  التحقيق  واستكمال  استمرار  تكون 
يعلم  بحيث  أصحابه،  وتعيين  الخلل  لكشف  المتعّددة 
الشعب من سرق ماله والمال العام ومن نهب أموال المودعين 
المركزي  البنك  في  باألرقام  وتاعب  النافذين  أموال  وهّرب 
وصللوالً  والللللوزارات  والصناديق  المؤسسات  من  وسللواه 
ومراقبة  متابعة  في  قّصرت  التي  نفسها  المالية  وزارة  الى 
الذي  الحكومة  مفّوض  عبر  وحاكمه  المركزي  البنك  أعمال 
انكشف  فمتى  واحدة.  مرة  الواسعة  صاحياته  يستخدم  لم 
في  المخالفون  سينكشف  المصرفي  القطاع  في  المخالفون 
ميدان  في  وخاصة  األخللرى  القطاعات  وكّل  المالي  القطاع 
الكهرباء الذي تفشى فيه الوباء ومرفأ بيروت الذي دوى فيه 
انفجار رهيب هدم بيوت العاصمة وشّرد أهلها وقتل وجرح 

وسكانها. أبناءها 
اّن التحقيق المالي الجنائي ليس تدبيراً من جملة التدابير 
هو  وإنما  متناهية  وشفافية  بدقة  متابعتها  تنبغي  التي 
المدخل لكّل عمليات الترميم واإلصاح وبدونه ال جدوى من 
أو عربية، ألنها ستصّب بمجملها في  أّي مساعدات خارجية 
جيوب المسؤولين الذين ال يتوقفون عن إطاق وعود جوفاء 

ال ُتسِمن وال تغني من جوع.
* وزير ونائب سابق

 بشارة مرهج �
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 الغرب يبحث عن بديل

لالإ�سالم ال�سيا�سّي؟

{ د.وفيق إبراهيم 
منظمات اإلسالم السياسي نحو أفول سريع بعد فشلها في 
بالمباشر  الغرب  في  داعميها  من  إليها  المسندة  المهام  تحقيق 
األميركية  الغربية  السياسة  في  الفعلي  المشروع  وأصحاب 

واألوروبية الكامنين في خلفية المشهد.
يشمل هذا التراجع المميت، المنظمات المتفّرعة من »القاعدة«، 
وفصائل االخوان المسلمين والحضور السياسي للوهابية في 
السعودية وقطر، وتداعياتها على الكثير من البالد والمنظمات 

في العالم اإلسالمي.
ال��س��ي��اس��ي ارتبط  أن ص��ع��ود اإلس����الم  ل��ق��د ك���ان واض���ح���اً 
التاريخي  ال��س��ق��وط  منذ  ح���اول  ال���ذي  األم��ي��رك��ي  ب��ال��م��ش��روع 
العالم اإلسالمي  إعادة تشكيل   1989 السوفياتي في  لالتحاد 
خصوصاً الشرق بدولتيه األساسيتين العراق وسورية مروراً 

بمصر.
ال��ق��اع��دة وأن��ي��ط بها دور  ف��ج��رى استيالد داع���ش م��ن رح��م 

التفتيت المذهبي للعراق لتسهيل مهمة االحتالل األميركي له.
جهة  من  والقطري  واالم��ارات��ي  السعودي  ال���دوران  ب��دا  هنا 
والتركي من جهة ثانية على درجة كبيرة من الخالف الظاهري 
نحو  العراق  فيه  دفعوا  بشكل  البعيدة،  األه��داف  في  والتكامل 
في  األك���راد  داعمين  ال��داخ��ل��ي��ة،  المذهبية  ال��ش��رذم��ة  م��ن  م��زي��د 
تأسيس كانتون خاص بهم في الشمال ال يحتاج اال الى اعتراف 

دولي حتى يصبح دولة كاملة المواصفات.
ه���ذه ال��م��ح��اوالت ت��ص��اع��دت م��ع دف���ع داع���ش ال���ى الميدان 
مكانة  من  للنيل  والطائفية  المذهبية  الفتنة  لتأسيس  السوري 

الدولة السورية.
فأصبحت هيئة تحرير الشام وحواملها وسطع نجم االخوان 
الغربي  للشمال  المباشر  التركي  االحتالل  مغطياً  المسلمين 
األميركي  لالحتالل  الطريق  تمهيد  داعش  تولت  فيما  السوري 

سورية. شرق  لشمال  المباشر  – األوروبي 
ال ب��د أي��ض��اً م��ن اإلن����ارة على دور االره����اب االس��الم��ي في 
الى  االش���ارة  مع  لبنان  في  الفاشلة  ومحاوالته  وليبيا  اليمن 
الدور االخواني في مصر الذي حظي في البداية بتأييد أميركي 

أوروبي.
لكن هؤالء عادوا الى دعم الجيش المصري بديالً من االخوان 
المنطقة  عموم  في  كبيرة  اخوانية  ادوار  تصاعد  من  لخشيتهم 
بقرتهم  يشكل  الذي  الخليج  الى  وصوالً  واإلسالمية،  العربية 

ذات الضرع الذي ال يجّف.
بها، يوضح  المكلف  المهام  االره��اب في  أثر هذا  اقتفاء  لكن 
انه فشل في سورية وازدادت دولتها قوة وتمكنت من ضربه 
الحشد  بنجاح  العراق  في  تعثر  أنه  كما  الكبيرة  مساحاتها  في 
بغداد  عمق  وحتى  كردستان  حدود  من  مكافحته  في  الشعبي 
التي  المناطق الحدودية  بكامل مناطق الوسط باستثناء  مروراً 
مع  ح��دوده  عند  األنبار  في  األميركي  االحتالل  عليها  يسيطر 
سورية واألردن والسعودية وكذلك حدود الوسط مع سورية 

وتركيا.
انصار  نجح  التي  اليمن  الى  انتقل  اإلسالموي،  الفشل  هذا 
سحبت  فيما  كبيرة  استراتيجية  مناطق  تحرير  في  فيها  الله 
أدوارها  منها  وانتزعت  لداعش  تغطيتها  واإلم��ارات  السعودية 

بشكل مباشر.
ولم ينُج إال االخوان المسلمون في حزب اإلصالح المقبلين 
إنما من قوات دولة صنعاء وليس  بدورهم على هزائم مرتقبة 

من الحلف السعودي – اإلماراتي.
الموالي  القسم  في  اإلسالمي  لإلرهاب  دور  فهناك  ليبيا  اما 
األقوى  حفتر  ب��دول��ة  يصطدم  لكنه  تركيا  وبالتالي  للسراج 
والسعودية  وم��ص��ر  وروس��ي��ا  اوروب����ا  معظم  م��ن  وال��م��غ��ط��اة 

واإلمارات.
ال��س��ي��اس��ي ف��ي أزم���ة وج��ودي��ة مع  ه���ذا يظهر ان اإلس����الم 
العربي واالسالمي،  العالم  اقتراب ضمور دوره االرهابي في 
فكيف يمكنه االستمرار مع توقف داعميه السعودي والقطري 

واإلماراتي والتركي عن إسناده؟ وهزائمه في الميادين؟
فأصبح  والغربيين  العرب  مشغليه  على  عبئاً  اصبح  وألن��ه 
في  جديدة  اخ��رى  مناطق  ال��ى  بنقلهم  إم��ا  عنهم  التخلي  الزم��اً 
لهم  ض��رب��ات  بتسديد  او  الوسطى  وآس��ي��ا  وال��ق��وق��از  افريقيا 

تنقلهم الى مرحلة الدوائر الصغيرة المتفرقة.
يبدو أن الغرب وتركيا بدأوا باستعمال األسلوبين معاً، فهناك 
االرهابية  التنظيمات  م��ن  كبيرة  اع���داد  لنقل  تركية  م��ح��اوالت 
اذربيجان  بين  ب��اخ  ق��ره  ناغورني  ال��ى  لهم  الموالية  السورية 

وارمينيا.
وهذا مطلع الخطة الجديدة التي تعمل على نشر تأثير االسالم 
السياسي في دول آسيا الوسطى االسالمية المحيطة بروسيا 
بما  االسالمية،  الغالبية  ذات  جمهورياتها  بعض  داخل  وحتى 
يعتقد  ما  حسب  الروسي،  القطبي  الصعود  عرقلة  الى  ي��ؤدي 

األميركيون الملهمون للخطة وأصحابها.
السياسي  االسالم  الستعمال  محاوالت  هناك  ان  يتبين  كما 
واالعالم الخليجي والتعليم الديني في مناطق االيغور الصينيين 

إلثارة توتر كبير مع الدولة الصينية.
مع  تبدأ  للصين  عراقيل  اخ��ت��الق  وه��و  مماثل  هنا  وال��ه��دف 
المسلمين فيها، وتتصاعد نحو خالفات بين التعددية السكانية 
اللغوية فيها وصوالً الى صراعات طبقية كامنة يعتقد الغربيون 
الصينية  االندفاعة  تلجم  داخلية  معوقات  البتكار  صالحة  انها 

الخارجية نحو احتكار القطبية االولى قريباً جداً.
اإلسالم السياسي المهزوم في البالد العربية متجه بسرعة 
هائلة لمرحلة اختفاء طويلة األمد مقابل اإلحياء الغربي للجيوش 
على طريقة السيسي والممالك على نمط اإلمارات والسعودية 
روسيا  على  الضغط  ف��ي  منها  الممكن  استعمال  م��ع  وق��ط��ر 

والصين وبعض الخدمات المتنّوعة في باطن أفريقيا.
نحو  ات��ج��اه��اً  اإلس��الم��ي  اإلره���اب  ع��ن  االستغناء  يعني  ه��ل 

التحرر في الشرق األوسط؟
إال  ليست  والجيوش  التقليدية  العربية  االنظمة  ان  الحقيقة 
القرون  زاوي��ة  عند  العرب  اعتقال  من  للمزيد  غربية  محاوالت 
والحيلولة  ثرواتهم  على  السطو  في  االستمرار  مع  الوسطى 

دون انبثاق نظم سياسية معاصرة بشكل فعلي.

خفاياخفايا

توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام حصول تسمية 
الرئيس سعد الحريري بعدد غير ضروري لفوزه 

بالتكليف كمرشح وحيد، لكنه يمثل فرصة تشكيل 
أغلبية نيابية من دون ممانعة حزب الله، رغم عدم 

مشاركته فيها وبقائه تضامناً مع حليفه التيار 
الوطني الحر خارجها.
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خرج الرئيس سعد الحريري من االستشارات النيابية الملزمة التي 
أمس،   بعبدا  قصر  في  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أجراها 
لم  53 نائباً  لتأليف الحكومة الجديدة بـ65 صوتاً، مقابل  رئيساً مكلّفاً 

يسّموا أحداً.
 وفيما أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بّري إلى أّن الجو تفاؤلي بين 
عون والحريري والتشكيل سيحصل في وقت أسرع من المتوقع، أعلن 
الحزبيين  غير  من  اختصاصيين  حكومة  سيشّكل  أنه  المكلّف  الرئيس 
الواردة في  »مهّمتها تطبيق اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية 

ورقة المبادرة الفرنسية«. 

الكتلة القومية
االجتماعية  القومية  الكتلة  رئيس  أعرب  االستشارات،  شريط  وفي 
أّن تحقيق  البلد، وشّدد على  النائب أسعد حردان عن قلقه على مصير 

األمن االجتماعي أولوية قصوى.
وبعد لقاء الكتلة القومية االجتماعية برئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون قال حردان: نحن قلقون جداً على مصير البلد على المستويات كافة، 
فإلى المشكالت السياسية والطائفية والمذهبية،  هناك األمن االجتماعي 
الوضع  انهيار  من  يئّن  والمواطن  خطر،  في  وهما  الغذائي  ــن  واألم
االقتصادي، ونسمع صرخة يومية، وأنتم كإعالميين متصلين بالمجتمع 

تعرفون المعاناة من جراء تفاقم الوضع االقتصادي.
نريد  ال  نحن  الوجع،  يوصف  بل  الحلول  يقّدم  أحد  من  ما  أضــاف: 
توصيفاً للوجع بل نريد حلوالً، والحلول يفترض أن توفرها الحكومات، 
ولذلك مطلبنا تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، حتى تلّبي مطالب الناس 

وتضع الملف االجتماعي على راس سلم األولويات.
وتابع:  يتحدثون عن اإلصالحات، نعم ان اإلصالحات أولوية، ولكن 
األهّم أن تعيش الناس لتستفيد من اإلصالحات. اإلصالحات ضرورية 

ولكن األمن االجتماعي ضروري أيضاً وهو أولوية.
وختم قائالً: في التدوال مع فخامة الرئيس وسؤالنا له عن المرشح 
لرئاسة الحكومة، قال لدينا مرشح واحد هو دولة الرئيس سعد الحريري، 

فقلنا فليتفّضل ويتحّمل مسؤولياته وسّميناه.

رؤساء 
سّمى  أنه  عون  لقائه  بعد  ميقاتي  نجيب  الرئيس  قال  جهته،  من 
الحريري »انسجاماً مع الموقف الذي أعلنته بعد اعتذار مصطفى أديب«، 
متمنياً على الرئيس عون »أن يكون حكماً كما ينّص الدستور وأالّ يكون 

طرفاً بأّي شكل من األشكال«.
بأّي  اإلدالء  دون  عون من  لقائه  بعد  بعبدا  قصر  فغادر  الحريري  أما 
الرئيس تمام سالم تسميته الحريري، متمنياً »من  تصريح. فيما أعلن 

الجميع المساعدة في تشكيل الحكومة بعيداً من المناكفات«.
لقائه  بعد  الفرزلي  إيلي  النواب  مجلس  رئيس  نائب  قال  ــدوره،  ب
عون: »مرّشحي لرئاسة الحكومة هو الحريري وهكذا أرى صورة لبنان 
التعايشية على أمل أن ُيصار إلى تأليف حكومة تحّقق الغاية الرئيسة 

في عملية إنهاض البلد ومنعه من االستمرار في االنهيار«.
أضاف: »الرئيس عون هو األب األكبر وعالقتي معه ال يستطيع أحد 
أن ينال منها ال من قريب وال من بعيد والعالقة مع »تكتل لبنان القوي« 
وّدية مبنّية على احترام متبادل وتعّددية اآلراء يجب أن تكون من صلب 

كّل حركة سياسية في البلد«. 

كتل ومنفردون
كتلة  باسم  الجسر  سمير  النائب  تحدث  عــون،  الرئيس  لقاء  وبعد 
»المستقبل« فقال: »نسّمي الحريري لتكليفه بتأليف الحكومة العتيدة«، 
مضيفاً »نحن مع كّل كالم طّيب يساهم في قيام البلد ويساعد في رفع 

اآلالم عن الناس«. 
أّما النائب محمد رعد فقال باسم كتلة الوفاء للمقاومة: »لم نسِمّ أحداً 
لرئاسة الحكومة علّنا نسهم في ذلك في إبقاء مناخ إيجابي يوّسع سبل 

التفاهم المطلوب«. 
أضاف: »لن نتعب ولن نمّل ولن نيأس ونرى أن التفاهم الوطني هو 

الممّر اإللزامي لحفظ لبنان وحماية سيادته ومصالحه ونجاح العملية 
السياسية وتحقق مصالح اللبنانيين عموماً يتوّقفان على هذا التفاهم«. 
 ورأى النائب طوني فرنجية باسم »التكتل الوطني«، بعد لقاء عون: 
»في هذا الظرف الصعب والدقيق من تاريخ لبنان ال بّد من اإلسراع في 
الحكومة  لتأليف  الحريري  الرئيس  سّمينا  واليوم  والتأليف،  التكليف 
من  بعيداً  الحكومة  ُتكلّف  أن  ونتمنى  التوفيق،  له  ونتمنى  المقبلة، 

المناكفات فنحاسبها على إنجازاتها«. 
أداًء  »نطلب  فرنجية:  قال  ــوزراء،  ب المطالبة  عن  ســؤال  على  ورّداً 
الظلم عنهم وتبحث عن أموالهم وعن  اللبنانيين وترفع  وحكومة تمّثل 

حلم الشباب ومستقبلهم الذي يضيع يومياً في هذا البلد«. 
أنه  الديمقراطي«،  »اللقاء  باسم  جنبالط  تيمور  النائب  أعلن  كذلك 
»لمحاولة إنقاذ البلد والمبادرة الفرنسية، كتلة اللقاء الديمقراطي تسمي 

الحريري«. 
وقال النائب جان عبيد باسم »الوسط المستقل«: »رّشحنا الحريري 
الصعاب  لمواجهة  الموقف  وحدة  تحقيق  المقبلة  المرحلة  في  واألهم 

والعمل في سبيل الوطن«. 
عن  االمتناع  التشاوري«  »اللقاء  باسم  سكرية  الوليد  النائب  وأعلن 
مع  وحيداً  مرشحاً  هناك  أن  »خصوصاً  الحكومة  لرئاسة  أحد  تسمية 
والمشاريع  األفكار  على  وسنحكم  شخصياً  ليس  موقفنا  أن  التأكيد 
واألعمال«. وأوضح »أن السياسة االقتصادية منعتنا من التسمية ونحن 
اقتصادية  سياسة  اتبعوا  اذا  إنهم  الحريري،  لمستشاري  ذلك  أبلغنا 
فسنسمي  ديــاب  حسان  الرئيس  حكومة  طرحته  كما  الشعب  تحمي 

الحريري لكن لم نلَق جواباً«. 
عدم  القوية«  »الجمهورية  تكتل  باسم  عدوان  جورج  النائب  وأعلن 

تسمية أحد.
 وبالنسبة إلى عضو التكتل للنائب جان طالوزيان الذي اختار تسمية 
الحريري مستقالً، قال عدوان: »في حال أراد طالوزيان تسمية الحريري 

يكون قد اّتخذ قرار الخروج من الكتلة«.
النائب  قال  فيما  الحريري،  دمرجيان  إدي  النائب  سّمى  جهته،  من   
ميشال ضاهر: »سّميت الحريري ألّن هذا الوقت هو وقت للتضامن ونحن 
بحاجة إلى حكومة إنقاذية، ال سيما على الصعيد االقتصادي والمالي«. 

كما سّمى النائب نهاد المشنوق الحريري، أّما النائب أسامة سعد الذي 
ال  وطنية،  سلطة  دون  من  »لبنان  فقال:  االستشارات،  في  أحداً  يسمِّ  لم 

جدوى من حكومة ملفاتها في مالعب األمم لبنان«. 
إذ ال يمكن  النائب فؤاد مخزومي: »لم أسِمّ الحريري،  من جهته، قال 
أن ُنقنع الناس بجديد بعد الطريقة التي رّشح نفسه بها واألداء بعد 17 

تشرين«. 
 بدوره، أعلن النائب شامل روكز أنه لم يسمِّ  أحداً، متمنياً »تشكيل 
محاصصات  إلى  تؤدي  التفاهمات  لألسف  ولكن  وقت  بأسرع  حكومة 

والمحاصصات إلى الفساد«. 
السّيد من قصر بعبدا: »لم أسمِّ أحداً على  اللواء جميل  النائب  وقال 
رغم أّن البلد بحاجة إلى حكومة، لكن في هذه الحكومة يبدو أّن الحريري 
هو الشخص الذي سيأخذ األصوات. أسباب عدم تسميتي له تعود إلى 
أنني أعتبر أن اإلنسان ال يتغّير وفي التركيبة المقبلة سيكون مضطراً إلى 
المكلّف  الحكومة  رئيس  »هل  وسأل:  القديمة«.  بالتركيبة  قدماً  المضي 
مضيفاً:  الدولة؟«،  من  له  التابعين  الفاسدين  الموظفين  لطرد  مستعد 
»لدى الحريري خطة صندوق النقد الدولي التي تبدأ برفع الدعم وتحرير 
 30 مدى  على  السرقات  فاتورة  تحّمل  الناس  باستطاعة  فهل  الليرة 

عاماً؟«.
المناورة  ترف  نملك  ال  »ألننا  الصمد:  جهاد  النائب  قال  جهته،  من 
وألن المرحلة تقتضي تجاوز الخالف السياسي وألن مهمة أي حكومة 
هي إعادة الثقة بلبنان الدولة ومع قناعتي الكاملة أن التأليف لن يكون 

مختلفاً عما بعد الطائف أسّمي سعد الحريري«.
وبعدما سّمى النائب طالوزيان الحريري، أشار إلى »أّن هناك اختالفاً 
بالرأي مع »القوات« بموضوع تسمية الحريري وهذا ال عالقة له ببقائي 

أو خروجي من التكتل »وهيدا منحكي فيه بعدين وأنا مش حزبي«. 
باسيل:  جبران  النائب  القوي«  »لبنان  تكتل  رئيس  قال  جانبه،  من 
»موقف التيار بعدم تسمية أحد معروف منذ فترة ألن موقفنا مع حكومة 

إصالح من اختصاصيين برئيسها ووزرائها وبرنامجها. موقفنا سياسي 
وال خلفيات شخصية له وحصل تحوير لموقفنا في اإلعالم وكأنه مرتبط 
بلقاء أو اتصال وهذا األمر لم نطرحه أبداً. ولم نتحدث أبداً عن الميثاقية 
بالتكليف ومن قام بهذا الموضوع هو الحريري بذاته سابقاً عندما رفض 

أن ُيكلّف من دون دعم الكتل المسيحية الوازنة«. 
تكنو  حكومة  أمــام  بتنا  الحريري  تكليف  بعد  »أن  باسيل  واعتبر 

سياسية وهنا يجب مراعاة الميثاقية«. 
أما النائب ماريو عون فقال: باسم كتلة ضمانة الجبل: لم نسّم احداً«.

بدوره، قال النائب هاغوب بقردونيان باسم كتلة نواب األرمن: » أمام 
غياب خيارات أخرى ارتأينا تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة 
مع  ومتعاونة  جامعة  إنقاذية  حكومة  وتشكيل  االنفتاح  عليه  ونتمنى 

الكتل النيابية«. 
 وأعلن النائب أنور الخليل باسم كتلة »التنمية والتحرير« تسميتها  

الحريري »لتشكيل حكومة تنّفذ الورقة اإلصالحية«.
بـ65  مكلفاً  رئيساً  االستشارات  من  الحريري  الرئيس  خرج  وبذلك، 
صوتاً، مقابل 53 نائباً لم يسّموا أحداً. واُفيد أّن النائب عدنان طرابلسي 
فيه  سّمى  كتاباً  وأرسل  بكورونا  إصابته  بسبب  االستشارات  عن  غاب 

الحريري.

التكليف رسمياً
 بعدها، أعلنت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية، في بيان تاله 
المدير العام أنطوان شقير، أن الرئيس عون، بعدما أجرى االستشارات 
النيابية الملزمة وبعدما تشاور مع الرئيس بّري وأطلعه على نتائجها 

رسمياً، استدعى الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. 
خلوة  ُعقدت  حيث  بعبدا  قصر  إلى  المكلّف  الرئيس  حضر  ذلك،  بعد 

ثالثية ضّمت الرؤساء عون وبّري والحريري.
والتشكيل  والحريري  عون  بين  تفاؤلي  »الجو  بّري  قال  األثر  وعلى 
تيار  بين  تقارب  هناك  وسيكون  المتوقع  من  أسرع  وقت  في  سيحصل 

المستقبل والتيار الوطني«. 
ووّزع المكتب اإلعالمي للحريري تصريحاً له بعد تكليفه، توجه فيه 
بتسميتي  شرفوني  الذين  إلى  خصوصاً  النواب،  الزمالء  »إلى  بالشكر 
تطبيق  مهمتها  الحزبيين،  غير  من  اختصاصيين  حكومة  لتشكيل 
المبادرة  ورقة  في  الــواردة  واإلداريــة  والمالية  االقتصادية  اإلصالحات 
الحكومة  بدعم  البرلمان  في  الرئيسة  الكتل  التزمت  التي  الفرنسية، 
لتطبيقها«. كما توجه »إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حّد 
اليأس، بأنني عازم على التزام وعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف 
ما  إعمار  إعادة  اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى  الذي يتهّدد  االنهيار 
دّمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت وأنني سأنكّب بداية على تشكيل 
هي  الحبيب  بلدنا  أمام  والفرصة  داهــم،  الوقت  ألن  بسرعة،  الحكومة 

الوحيدة واألخيرة«.
الجديدة،  الحكومة  تشكيل  تكليفه  بعد  الحريري،  أّن  المكتب  وأعلن 
أجرى اتصاالت هاتفية برؤساء الحكومة السابقين: سليم الحص، نجيب 
ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سالم وحسان دياب »وتوافق معهم على 
االكتفاء بالتشاور الهاتفي استثنائياً لدواع أمنية، وتمنوا له التوفيق في 
مهامه لتشكيل حكومة لوقف االنهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ 

بيروت«.
من جهته، اعتبر  »تيار المستقبل« في بيان أن مع تكليف الحريري 
تشكيل الحكومة الجديدة »ُفتحت صفحة جديدة عنوانها العمل من أجل 
اإلنقاذ ووقف االنهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت«، داعياً 
الروحية،  بهذه  التكليف  بعد  ما  مواكبة  إلى  المناطق  كل  »في  جمهوره 
دقيقة،  ظــروف  من  البالد  تعيشه  ما  يراعي  بشكل  ذلك  عن  والتعبير 
سياسياً واجتماعياً وصحياً، ويلتزم بالقوانين المرعية اإلجراء، ويبتعد 
ويحرص  التيار  ثقافة  تمثل  التي  االعتبارات  هذه  يناقض  فعل  أي  عن 

عليها أشد الحرص«.
إلى ذلك، يجري الحريري اليوم استشارات التأليف في مجلس النواب 

- ساحة النجمة.

بّري متفائل ب�سرعة التاأليف وبا�سيل يدعو اإلى مراعاة الميثاقية 

الحريري رئي�سًا مكّلفًا  بـ65 �سوتًا: �ساأ�سّكل حكومة اخت�سا�سيين لتطبيق اإ�سالحات الورقة الفرن�سية 

حردان: االإ�سالحات �سرورية لكّن االأمن االجتماعي �سروري اأكثر واأولوية

حردان متحدثاً للصحافيين في بعبدا أمس  )عباس سلمان(الرؤساء عون وبري والحريري خالل اجتماعهم أمس

اخبار

} استقبل رئيس »تيار المردة« النائب السابق سليمان فرنجية 
في دارته في بنشعي، سفير النمسا في لبنان رينيه بول آمري في 
حضور جان بطرس. وجرى البحث في مجمل التطورات واألوضاع 
الراهنة في البالد ال سيما الموضوع الحكومي والوضع االقتصادي 

والمعيشي.
كلود  ماري  األعمال  تصريف  حكومة  في  العدل  وزيرة  التقت   {
نجم، في مكتبها في الوزارة، سفير اليابان تاكيشي أوكوبو. وتناول 
البحث سبل التعاون القضائي بين لبنان واليابان. كما بحثت نجم 
الصعيد  الثنائية على  العالقات  مع سفير بلجيكا هوبير كورومان 

القضائي والحقوقي.
تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  ــر  وزي بحث   {
األعمال شربل وهبة مع  سفير المانيا في لبنان أندرياس كيندل، في 

مجاالت التعاون بين البلدين واالتفاقيات التي ترعى عمل المنظمات 
االلمانية العاملة في لبنان.  كما التقى مديرة برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي سيلين مويرود التي وضعته في صورة البرامج التي تعمل 
عليها في لبنان والسيما دعم المجتمعات المضيفة إلى جانب سبل 

دعم وتفعيل دور المرأة اللبنانية في الحياة السياسية.
غادة  األعمال  تصريف  حكومة  في  المهجرين  وزيــرة  علّقت   {
شريم على إعالن المفوضية االوروبية أّن »حكومة الرئيس حسان 
دياب وضعت أفضل خطة اقتصادية للبنان منذ 15 سنة«. وقالت 
شريم »بحسب المفوضية األوروبية، أفضل خطة مالية وضعت في 
أو حتى اليوم، عندما تتوقف البروباغندا  15 عاماً. غداً  لبنان منذ 
أمل  على  الوقائع  وتنجلي  األمور  حقائق  ستظهر  الغمامة  وتنقشع 

أن يكون األوان لم يفت بعد«.

عبر  هاشم  قاسم  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  لفت   {
خارجية  وزير  يحّذر  جديدة  »مرة  أنه  إلى  »تويتر«،  على  حسابه 
فرنسا جان إيف لودريان اللبنانيين من غرق المركب بهم، وصوالً 
نحن  فهل  وقت،  أسرع  في  حكومة  تتشكل  لم  إذا  النهائي،  لالنهيار 
ذلك،  يــدرك  البعض  كــان  فــاذا  بمصلحتنا،  يذّكرنا  لمن  بحاجة 
ويساهم بمواقفه وخطواته في التأخير في االنقاذ، وبدايته حكومة 
فاعلة قادرة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، فإن مسؤوليته 

مضاعفة واأليام المقبلة ستكشف مواقف الجميع«.
في  مكتبه  في  عون  جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل    {
 Zdravko العقيد  لبنان  في  البلغاري  العسكري  الملحق  اليرزة، 
خلفه  خاللها  قدَّم  وداعية  زيارة  في   ،Rumenov YACHEV

.Pavlin Petkov BOZOFF العقيد

فرنجية وسفير النمساوهبة وسفير ألمانيا
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اأحزاب طرابل�س: لت�ضكيل قوة �ضعبية �ضاغطة

مهّمتها محاربة الف�ضاد وف�ضح الفا�ضدين النهايات لي�ضت اأف�ضل من البدايات لأّن »الفاخوري« لن يتغّير

وقفة ت�ضامنية في طرابل�س

مع الأ�ضير الأخر�س

الأ�ضعد: ل يكفي �ضرد العراقيل

في طريق الإ�ضالح والتغيير

كوبيت�س: على القوى ال�ضيا�ضية 

م�ضاعدة الرئي�س المكّلف 

تجّمع اللجان: نتطلع اإلى حكومة قادرة

على معالجة الأزمات ومحاربة الف�ضاد

�شكر نّوه بالدور الوطني ال�شفاف لرئي�س الحكومة

دياب التقى ال�ضفير الرو�ضي والبنك الدولي ووفودًا

»هيومن رايت�س كومي�ضون الدولّية« تقّدم لغوتيري�س

تقريرًا عن و�ضع المحاكمات في لبنان بظّل كورونا

»يونيفيل« تحتفل بيوم الأمم المتحدة في الناقورة

الوطنية  وال��ق��وى  األح���زاب  لقاء  بحث 
استثنائي  اج��ت��م��اع  خ��ال  ط��راب��ل��س  ف��ي 
المواد  لبعض  الدولة  دعم  »معضلة  أمس 
أدوي��ة،  محروقات،  أغذية،  من  األساسية 
قمح، وغيرها، في ضوء جشع التجار الذين 
الحقائق  وتمويه  تشويه  في  يستمرون 
تلك  أسعار  تخفيض  إل��ى  ت��ؤدي  ال  بحيث 
دعمها  ي��ص��ب  أن  ي��ف��ت��رض  ال��ت��ي  ال��م��واد 
الدخل  وذوي  والكادحين  الفقراء  لمصلحة 
أرب��اح  زي���ادة  لمصلحة  وليس  المحدود 
احتكار  على  تصّر  متوحشة  مالية  طغمة 
المواد وتخفي أغلبها في المستودعات  تلك 
األسواق  من  اختفاؤها  يشكل  أن  أمل  على 
من  المزيد  وتحقيق  األسعار  لزيادة  مبرراً 
أرباح األغنياء وإبقاء الفقراء أسرى البطالة 

والمرض والجوع«.
منسق  تاه  بيان  في  المجتمعون  وأشار 
اللقاء عبدالله خالد، إلى أنه »إذا أضفنا إلى 
ساعات  خال  تختفي  المواد  تلك  أن  ذلك 
ال��م��واد  كمية  ب��أن  ل��إي��ح��اء  م��ح��اول��ة  ف��ي 
جشع  يبّرر  الذي  األمر  نفدت  قد  المدعومة 
تبّني  في  االستمرار  في  الراغبين  التجار 
المواد  تش��مل  التي  األسعار  زيادة  سياسة 
مدعومة  غير  أنها  بحجة  أساساً  المدعومة 
حاجة  لتلبية  بالدوالر  التجار  استوردها 

اللبنانيين«.
مع  التواصل  »ض���رورة  على  وش���ّددوا 
وزارة  مقدمها  وف��ي  المختصة  المراجع 
قائ��مة  ع��ل��ى  ل��اس��ت��ح��ص��ال  االق��ت��ص��اد 
الدولة  قبل  من  المدع��ومة  المواد  بأس��ماء 
األسعار  تخفيض  يشملها  أن  يفترض  التي 
وأس��اليب  وكميتها  توزيعها  وكيفية 
من  انطاقاً  التن��فيذ  حسن  لضمان  الرقابة 
وذوي  الف��قراء  مس��اعدة  الدعم  هدف  أن 
أرب��اح  زي���ادة  ولي��س  ال��م��ح��دود  ال��دخ��ل 
غير  لإثراء  جش��عهم  وتغطي��ة  التجار 

المشروع«.

كما أكدوا »ضرورة التمييز خال العرض 
المواد  بين  ماركت  والسوبر  المتاجر  في 
المضمونة  غير  والمواد  وإبرازها  المدعومة 
يشعر  ال  بحيث  حالياً  يحصل  كما  وليس 
أحد بوجودها لتبرير عرض المواد األخرى 
بحجة حاجة المستهلك لها بعد نفاد المواد 

المدعومة«.
وحثوا على »التركيز على أهمية وضرورة 
من  المراقبين  عدد  وزي��ادة  الرقابة  تعزيز 
وهيئات  الشعبية  القوى  وحّث  الدولة  قبل 
رقابة  م��م��ارس��ة  على  ال��م��دن��ي  المجتمع 
مماثلة تساند الدولة وتفضح جشع التجار 

وتكشف جشعهم ونهبهم للمال العام«.
التجار،  جشع  ضوء  »في  الدولة  وحثوا 
على تخصيص أماكن محّددة تشكل أسواقاً 
المدعومة  ال��م��واد  فيها  ت��ع��رض  شعبية 
التجار  احتكار  لكسر  ج��ادة  محاولة  في 
وجشعهم وإجبارهم على تخفيض األسعار 

واإلكتفاء بنسبة معقولة من الربح«.
ورؤساء  المحافظ  مع  »التواصل  وأكدوا 
على  لحّثها  األخ��رى  والمراجع  البلديات 
تعزيز  في  كاماً  ودوره��ا  بواجبها  القيام 
وكشف  المقصرين  ومحاسبة  ال��رق��اب��ة 
العقوبات  وف���رض  وال��ف��اس��دي��ن  ال��ف��س��اد 
قد  جديدة  مرحلة  ب��أن  إلشعارهم  عليهم 
طائلة  تحت  القانون  احترام  قوامها  بدأت 
فرض العقاب الرادع على من أعمى الجشع 

عيونهم«.
قوة  تشكيل  على  »العمل  على  ورّك��زوا 
الفساد  محاربة  مهّمتها  ضاغطة  شعبية 
اإلستعداد  عن  واإلعراب  الفاسدين  وفضح 
تصرف  في  ومحازبيه  اللقاء  طاقة  لوضع 
أّي جهد يسهم في تنفيذ القانون انطاقاً من 
ورفض  الجميع  على  ُيفرض  واحد  معيار 
منها  يستفيد  م��زدوج��ة  معايير  اعتماد 
والكادحين  الفقراء  حساب  على  األثرياء 

وذوي الدخل المحدود«.

{ علي بدر الدين
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أطلقها  التي  المواقف 
عون قبل ساعات من االستشارات النيابية الملزمة، لم تكن 
صدفة أو في توقيت خاطئ، أو أنه أراد تقديم مبّررات وذرائع 
طغت  وحقائق  ووقائع  وإيجابيات  سلبيات  عن  دفاعية 
وتداعياتها  والمالي  واالقتصادي  السياسي  المشهد  على 
من  له  تعّرض  وما  عهده،  من  الماضية  االربع  السنوات  في 
تصويب واستهداف إلفشال مشروعه في اإلصاح والتغيير 

والمحاسبة.
وغير  االستثنائية  المواقف  ه��ذه  خ��ال  م��ن  أن��ه  يبدو 
وفي  األم��ر،  يعنيهم  لمن  الرسائل  توجيه  قصد  المسبوقة 
مقّدمهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ومن معه وخلفه، 
والعزل،  االنتقام  فرص  وأّن  كيدية،  أو  نكاية  أو  كان،  جدياً 
أو  الغد  في  وال  اآلن  ال  ثمارها،  تؤتي  لن  الحيطان  وتهبيط 
لن  و  كلمته  »يقول  إنه  العلن  وفي  باألمس  قالها  وقد  بعده، 

يمشي«، ونقطة على السطر.
ترشحه  الحريري  سعد  الرئيس  إعان  أّن  واضحاً  كان 
وفق  الملزمة  النيابية  االستشارات  تكلفه  أن  قبل  للتكليف 
يتقّبله،  أو  الجمهورية،  لرئيس  يرق  لم  المعتمدة،  األصول 
ألنه على ما برز من مؤشرات، أّن قوى إقليمية ودولية فرضت 

إعانه بغية ترجمته وتحويله إلى واقع حقيقي وجدي.
هذه  صحة  يثبت  الحكومة  لتأليف  اليوم  تكليفه  أّن 
المرحلة  هذه  إلى  للوصول  المعّد  والمخطط  التوقعات، 
الحبال،  وشّد  والمواجهة  اللعبة  قواعد  بتغيير  تنبئ  التي 
الحال  بطبيعة  إنه  أوالً.  يصرخ  ال  من  حليف  و«النصر«، 
لتقاطع  باهظة  أثماناً  دفع  لطالما  ال��ذي  اللبناني  الشعب 
ال  ثابت  أمر  وهذا  تعارضها،  أو  السياسية  الطبقة  مصالح 

نقاش فيه وال جدال حوله، وشواهد الفقر والجوع والبطالة 
وظاهرة  أمامكم  واإلهمال  والحرمان  والذّل  والقهر  والمرض 

للعيان من القاصي والداني.
إّن السواد الذي يخّيم على المشهد العام في لبنان، يوحي 
بأّن اآلتي لن يكون أفضل على الرغم من أّن الرئيس عون، لم 
المكّونات السياسية األخرى  يقطع شعرة الوصل والوّد مع 
ألنه لم يطلق العنان لكامه، ويسّمي من هو المعرقل والفاسد 
والمرتكب، ومن هي الجهة التي تنفذ أجندات خارجية، وَمن 
من الطبقة السياسية والمالية الحاكمة أو هي خارج الحكم 
التي نهبت األموال العامة وهّربتها إلى الخارج. أمور كثيرة 
ما  وه��ذا  فعل  إذا  ألنه  يفعل،  لم  ولكنه  ليقولها،  عون  لدى 
والمحاسبة  والتغيير  اإلصاح  سكة  فإّن  منه،  متوقعاً  كان 
ستسلك الطريق الصحيح وتحدث الفرق والصدمة اإليجابية 
من  أح��ّر  على  اللبنانيون  وينتظرها  زم��ن،  منذ  المطلوبة 

الجمر.
هذا يعني أّن هناك بصيص أمل ال يزال يخّيم في األجواء 
إحياء  خال  من  الخارج  دول  بعض  بضمانة  السياسية، 
مواقعها  في  الثاث  السلطات  وتثبيث  الفرنسية،  المبادرة 
وانكفاء  شينكر،  دايفيد  األميركي  أعلنه  ما  وفق  السلطوية، 
انه  ع��ون  الرئيس  وإع��ان  بالعلن،  أقله  السعودي  ال��دور 

»سيقول كلمته ولن يمشي«.
ُيعتمد  اّن عدد األصوات التي نالها المكلف ليست مؤشراً 
وتسهيل  خارجي،  توافقي  لقرار  الخاضع  للتأليف  عليه 
وتقاطع  والدولي  اإلقليمي  القرار  دول  من  بضغط  داخلي 
أقله  حاصل،  أن��ه  الحال  بطبيعة  يعني  ال  ه��ذا  مصالحه. 
الشركاء  وأّن  التأليف،  طريق  ستسلك  الحكومة  وأّن  راهناً. 
المواطن،  جبنة  وأكلة  والتحاصص  الفساد  في  الوطن  في 
وطردوا  البعض،  بعضهم  عن  وأعفوا  وتحاببوا  تصالحوا 

ال  نصوحة  توبة  وتابوا  ونفوسهم،  صفوفهم  من  الشياطين 
تراجع عنها.

المهم في تكليف الحريري أنه شكل له ضمانة وحصانة، 
ولم يقدر أحد ان ينتزع التكليف منه، ألنه غير محّدد بوقت أو 
مهلة أو قانون، وأنه ليس في عجلة من أمره للتأليف، ألنه لن 
المتراكمة  المزمنة  أزمات لبنان ومشكاته  لحّل  يقدم جديداً 
التي أصبح من المستحيل إخراج لبنان وشعبه مما هو فيه 
وأسقطته  أغرقته  التي  ذاتها  السياسية  والطبقة  بالعقلية 
والمذهبي  والطائفي  التحاصصي  اإلف��س��ادي  بسلوكها 

والمصلحي.
على  وال  التكليف  على  كثيراً  اللبناني  الشعب  يعّول  لن 
واالقتصادي  السياسي  النهج  تغيير  على  وال  التأليف، 
»جّرب  من  ألّن  واإلداري،  واالجتماعي  والمعيشي  والمالي 

المجّرب كان عقله مخّرباً«.
بعد نجاح قطوع االستشارات والتكليف وإْن على مضض 
ولظروف دولية قاهرة وداخلية خجولة، فإّن معركة التأليف 
ستكون حامية الوطيس، وتتحّول إلى حلبة صراع من نوع 
الحكم  يصفر  ولن  مغلوب،  أو  غالب  فيها  يكون  ولن  آخ��ر، 
نتيجة  لألسف  ستحسمها  النهاية  بداية  ألّن  النهاية  إلعان 
االنتخابات الرئاسية األميركية، ومسار اتجاه رياح السياسة 

الخارجية األميركية في المنطقة ومنها لبنان.
المتوقع في اآلتي من األيام أو األسابيع جوالت وصوالت 
من التصعيد السياسي والخطاب الطائفي والمذهبي وتبادل 
وترك  السلطة،  قوى  بين  المسؤوليات  وتحميل  اإلتهامات 
المواطن في مهب الريح يقلع: شوكه بيديه«، ويبقى فريسة 

سهلة للفقر والجوع والبطالة والمرض.
ال يتوقعن أحد أن تكون النهايات أفضل من البدايات ألّن 

»الفاخوري« لم يتغّير.

مع  وتضامناً  األس��رى  خميس  إط��ار  في 
وإخوانه  األخ��رس  ماهر  المناضل  األسير 
المعتقلين في سجون االحتال الصهيوني، 
من  وفد  بعدها  قّدم  تضامنية  وقفة  نظمت 
فاعليات طرابلس وممثلي األحزاب والقوى 
مندوب  إل��ى  مذكرة  اللبنانية  والفصائل 

الصليب األحمر الدولي في الشمال.
من  كّل  التضامنية  الوقفة  خال  تحدث   
الشمال  في  العربي  القومي  المنتدى  رئيس 
عن  المصري  الناصر  عبد  درنيقه،  فيصل 
المؤتمر الشعبي اللبناني، رضوان  ياسين 
عن حزب طليعة لبنان العربي االشتراكي، 
أبو  الفلسطينية  التحرير  منظمة  سّر  أمين 
الجبهة  عن  عودة  عدنان  أبو  فياض،  جهاد 
سر  وأم��ي��ن  العامة،  القيادة   – الشعبية 

تحالف القوى الفلسطينية أبو وسيم. 
األسير  مع  تضامنهم  المتحدثون  أك��د 
وتضامن  الطعام  عن  إضرابه  في  األخرس 
هذه  في  معه  المعتقات  كافة  في  إخوانه 
هذه  تتكلّل  أن  الجميع  وتمنى  ال��وق��ف��ة، 

الوقفة باإلفراج الفوري عنهم.
والدولية  العربية  الجمعيات  طالبوا  كما 
األس��رى،  س��راح  إلط��اق  ال��ف��وري  بالعمل 
فيه  تجتاح  التي  األوق��ات  هذه  في  خاصة 

من  تسببه  وم��ا  الكورونا  جائحة  العالم 
الازمة  المواد  وإعطائهم  للمعتقلين  مآٍس 

لحماية أنفسهم من هذه الجائحة.
ك  التمسُّ على  التأكيد  المتحدثون  وجّدد 
بقرارات  التزاماً  المقدس،  ال��ع��ودة  بحّق 
 ،194 ال��ق��رار  خاصة  الدولية،  الشرعية 
االحتال  حكومة  ب��ه  تقوم  بما  م��ذّك��ري��ن 
األراضي  ضّم  لمخطط  تمهيداً  الصهيوني 
إلى  إضافة  الغربية  بالضفة  الفلسطينية 
من  الممتلكات  وم��ص��ادرة  المناضل  ه��دم 
الغربية  الضفة  أراض���ي  اق��ت��ح��ام  خ��ال 

والقدس.
األحمر  الصليب  م��ن��دوب  ط��ال��ب��وا  كما 
الدولي في الشمال بيتر ماورر بإعام األمين 
العدو  يرتكبه  ما  بأّن  المتحدة  لألمم  العام 
المساءلة  تحت  يضعه  جريمة  الصهيوني 
تماديه  وأّن  الدولية  والسياسية  الجزائية 
معاناة  من  سيزيد  رادع  دون  من  ذلك  في 
شعب فلسطين وسيفسح المجال لكي تبقى 
حساب  على  السائدة  هي  الغاب  شريعة 
والذي  وحمايته  اإلنساني  الحق  شريعة 
ومؤسساتها  المتحدة  األمم  هيئة  أنشئت 
ذات الصلة بحقوق اإلنسان وحق الشعوب 

بتقرير مصيرها من أجله.

األسعدي«  ل�«التيار  العام  األمين  رأى 
رئيس  خطاب  »أن  األسعد  معن  المحامي 
يفسر  ع��ون  ميشال  العماد  الجمهورية 
سياسياً بأنه تصعيدي في وجه المنظومة 
منذ  لبنان  تحكم  التي  والمذهبية  الطائفية 
لينضم  الحريري  سعد  عاد  وقد  سنة،   30
الحكومة  رئاسة  من  استقالته  بعد  إليها 

منذ سنة«.
»كّنا  أم��س:  تصريح  في  األسعد  وق��ال 
الجمهورية  رئيس  من  نتوقع  بل  نتمنى 
خصوصاً  بأسمائها،  األش��ي��اء  يسّمي  أن 
الفاسدين، إن كانوا من األقربين أو األبعدين، 
على  سنوات  أربع  بعد  يقوم  أن  يكفي  وال 
واليته الرئاسية بسرد ما واجهه والعراقيل 
به  وعد  ما  تحقيق  طريق  في  وضعت  التي 
بذلك  وهو  والتغيير،  اإلص��اح  خصوصاً 
باألسماء  مصارحته  وعليه  للشعب  مدين 

واألرقام والوقائع«.
السياسة  ف��ي  تغّير  »م���اذا  وت��س��اءل: 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ال��ي��ة وان��ه��ي��ار ال��دول��ة 
وقال:  الحريري؟«،  يكلف  حتى  والشعب 
لهذه  تحّضر  الحاكمة  الفساد  منظومة  »إن 
حاكم  ينفذها  مالية  سياسة  عبر  العودة 
الناهي  اآلمر  سامة  رياض  لبنان  مصرف 
يرفع  ال��ذي  وهو  والشعب،  الدولة  بحياة 
ويفتح  يشاء  كما  ويخفضه  ال��دوالر  سعر 

أو  حسيب  دون  من  ويمنعها  االعتمادات 
المودعة  أمواله  من  المواطن  حارماً  رقيب 
أو  الصعبة  بالعملة  كانت  إن  بالمصارف، 
»انخفاض  مستغرباً  الوطنية«،  العملة 
األلف  يقارب  ما  أمس  ال��دوالر  صرف  سعر 
ليرة عند بدء الحديث عن تكليف الحريري، 
فماذا استجد من أسباب ومعطيات إيجابية 

النخفاضه«. واقعية 
وربما  الح��ريري  تكليف  »أّن  ورأى 
عقبات  دون��ه  أنه  مع  التأليف،  في  نجاحه 
وتحكم  ح��ك��م  ع����ودة  ي��ع��ن��ي  وع��راق��ي��ل، 
الله  عفا  قاعدة  على  السياسية  المنظومة 
أي  محاسبة  إمكانية  وسحب  مضى،  عما 

فاسد«.
مرحلياً  سامة  مخطط  »تنفيذ  وتوقع 
لتخفيض سعر صرف الدوالر حين التكليف 
أّن  التأليف«، معتبراً  إذا تعّثر  ورفعه عالياً 
»حصول الحريري على أي اصوات مختلفة 
نتائجها  من  سيكون  عليه،  المعتاد  عن 
استمرار مشهد االنقسام السياسي الداخلي 
و«التيار  الله«  »ح��زب  تحالف  وتكريس 
القوى  باقي  مواجهة  في  الحر«  الوطني 
الخارجي  المشهد  أن  حين  في  السياسية، 
لن يكون سوى شراء للوقت بانتظار نتائج 
وسياستها  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 

الخارجية تجاه العالم ولبنان«.

في  المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  اعتبر 
بلد،  ألي  يمكن  »ال  أنه  كوبيتش،  يان  لبنان 
كارثي  سقوط  حالة  في  ك��ان  إذا  خصوصاً 
ما  إلى  أم��وره  تسيير  في  االستمرار  كلبنان، 
وداعمة  فّعالة  حكومة  غياب  ف��ي  نهاية  ال 
لإصاح، كون ذلك السبيل الوحيد لبدء إنقاذ 
والفوضى  االنهيار  من  مزيد  من  وشعبه  البلد 

والتطرف.«
كوبيتش  رأى  »تويتر«،  عبر  تغريدة  وفي 
مرة  أخذت  التقليدية  السياسية  القوى  »أن  

النظر  بغض  قدماً  التحرك  عاتقها  على  أخرى 
والشكوك  الماضي  في  العديدة  إخفاقاتها  عن 
العميقة بشأن المستقبل. األمر اآلن يعود لهذه 
سعد  المكلّف  الوزراء  رئيس  لمساعدة  القوى 
الحريري على تشكيل حكومة ذات صاحيات 

وفّعالة لبدء تنفيذ اإلصاحات المعروفة«.
الخارج  من  المعجزات  تنتظروا  »ال  وختم: 
أو  أخ���رى  ب���اد  ف��ي  االن��ت��خ��اب��ات  قبيل  م��ن 
في  يبدأ  أن  يجب  اإلنقاذ  الدوليين،  المانحين 

لبنان وبواسطة لبنان«.

إلى  الشعبية  والروابط  اللجان  تجمع  في  مسؤول  مصدر  لفت 
جديدة  حكومة  بتشكيل  أمس  الحريري  سعد  الرئيس  تكليف  أّن 
تزامن مع يوم توقيع اتفاق الطائف قبل 31 عاماً، ذلك االتفاق الذي 
الشديدة  تحفظاتنا  رغم  اللعينة  الحرب  لوقف  كإطار  به  رّحبنا 
الى غطاء  اتفاق قاومنا باستمرار تحّوله  على جوانب متعّددة في 
الطبيعة  لتكريس  وإط��اراً  والساح،  المال  ميليشيات  لتحالف 

الطائفية والمذهبية للنظام اللبناني .
أضاف المصدر »إذا كنا من الحريصين اليوم على ديمومة العمل 
وتحقيق  السياسية  الطائفية  إلغاء  باتجاه  وتطويره  االتفاق  بهذا 
الدولة المدنية حفاظاً على السلم األهلي وصوناً للتوازن الحقيقي 
بين السلطات والرئاسات، فإننا نؤكد على ضرورة تطبيق بنوده 
بالعاقات  المتعلقة  تلك  سواء  اللبنانية  السلطات  قبل  من  كافة، 

بين اللبنانيين، او العاقات اللبنانية – السورية. 
حكومة  فيها  تتشكل  جديدة  مرحلة  الى  نتطلع  فنحن  هنا  ومن 
لبنانية قادرة على معالجة كّل ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات 
على  أيضاً  وق��ادرة  خانقة...  ومعيشية  واجتماعية  اقتصادية 

محاربة الفساد مستحكم بمعظم مرافق الباد محاربة حقيقية.
الى  الوصول  اإلقليمي والدولي في  التوافق  إدراكنا ألهمية  ومع 
اّن التوافق األهّم واألعمق واألشّد ثباتاً  هذه المرحلة، إال اننا نؤكد 
النهب  من  خالية  دولة  في  اللبنانيين  طموحات  يحقق  الذي  هو 
على  إصرار  وفي  وحقوقهم  الناس  أموال  ومصادرة  والمحاصصة 
استمرار التحقيقات الجادة والجريئة في محنة تفجير المرفأ وفي 
األسود  الصندوق  يفتح  ال��ذي  المّركز  الجنائي  المالي  التحقيق 

الكاشف لكّل المآسي التي يعيشها لبنان.

وزير  دي��اب  حسان  األع��م��ال  تصريف  حكومة  رئيس  استقبل 
حركة  وس��ام  ضّم  الدولي،  البنك  من  وف��داً  نعمة  راوول  االقتصاد 
وحليم السيد، في حضور المستشارة ليلى داغر. وجرى البحث في 

المشاريع الممّولة من البنك الدولي.
ألكسندر  لبنان  الجديد في  الروسي  السفير  كما عرض دياب مع 
اللبنانية  للعاقات  المستشار جبران صوفان،  روداكوف، بحضور 

الروسية.
ثم التقى رئيس حزب »التضامن« النائب السابق إميل رحمة الذي 
النهوض  أجل  من  ممكن  وقت  بأسرع  جديدة  حكومة  »تأليف  تمنى 

بالبلد«.
وترأس دياب اجتماعاً للجنة الرقابة التشاركية لمصانع الترابة 
عن  وممثلين  أكاديمية  شخصيات  من  والمؤلفة  لبنان  في  العاملة 
مستشار  حضور  في  المدني،  والمجتمع  البلديات  واتحاد  الوزارات 
رئيس الحكومة الدكتور الياس عساف، وذلك لمتابعة أعمال شركات 

الترابة ضمن بيئة صالحة ورقابة مشددة.
معايير  بتطوير  أعمالها  من  األول  الجزء  دراس��ة  اللجنة  وأنهت 

اإلنبعاثات المضرة بالبيئة التي تسببها شركات الترابة والمعامل 
األخرى في لبنان.

واستمع دياب  من وفد جمعية العائات البيروتية برئاسة رئيس 
الهيئة السياسية لاتحاد البيروتي رئيس المركز الثقافي اللبناني 
الظروف  ظل  في  بيروت  واقع  شرح  إلى  فهيم،  ديب  خليل  العربي 
واألعمال  الدراسي  والعام  البلمند  جامعة  وضع  وعرض  الصعبة.  
الجارية لبناء مستشفى الجامعة مع الدكتورين الياس وّراق وسليم 

كنعان في حضور المستشار أسعد عيد.
كذلك استقبل الرئيس دياب في السراي الحكومية رجل األعمال 
المحلية  األوض���اع  في  ال��ت��داول  اللقاء  خ��ال  وج��رى  شكر،  حسن 

واإلقليمية والشؤون االغترابية.
وأكد شكر على الدور الفاعل للرئيس دياب خال أصعب مرحلة مّر 

بها لبنان، مثنياً على دوره الوطني الشفاف.
لخدمة  شكر  يبذلها  التي  بالجهود  دي��اب  الرئيس  ن��ّوه  ب��دوره، 
للجالية  محبة  رسالة  وحّمله  وال��خ��ارج،  الداخل  في  اللبنانيين 

اللبنانية في بلجيكا.  

اإلنسان  لحقوق  الدولية  للجنة  األوسط  الشرق  مفوض  تقّدم 
أبو  هيثم  الدكتور  السفير  جنيف  إلى  الدولي  المجلس  ومبعوث 
المحاكم  لدى  القانونية  اللجنة  رئيس  مع  تواصله  بعد  سعيد 
األمين  إلى  مفصل  بتقرير  األسعد  معن  الدكتور  المحامي  الدولية 
المجلس  رئي��سة  والى  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
والمف��وض  فيس���لبرغر  إليزابيث  السفيرة  للحقوق  الدولي 
تفاصيل  إل��ى  فيه  مش��يراً  بالشوليه  ميشال  السيدة  السامي 
لبنان  في  الجنائية  المحاكمات  أصول  أبرزها  متعّددة  قانونية 
السبيل  إخاء  يجز  لم  الذي   108 القانونية  المادة  نص  وتحديداً 
حين  إلى  مرتبط  الشيء  وهذا  القضائية،  الشكاوى  من  كثير  في 
خصوصاً  اليوم  وخطورة  األضرار  أشّد  يسبب  ما  الحكم،  صدور 

في ظّل جائحة كورونا.
وأشار إلى أّن هيكلية إدارة لبنان ومؤّسساته لم تتطّور بل على 
العكس فقد انهارت وترّهلت ولم تستطع ان تستوعب التطور العام 

للعالم بعد أزمة كورونا، وعلى هذا المنوال فإنه يؤكد وجود انتهاك 
يحّق  األدن��ى  الحّد  وفي  واض��ح،  بشكل  اإلنسان  لحقوق  ص��ارخ 
للموقوف اإلدالء بدفوعهم الشكلية وان يمارس حقه في الدفاع عن 

نفسه.
من  المطلوبة  والتوصيات  القضايا  بعض  إلى  التقرير  وتطرق 
لماقاتها  اللبنانية  المنظومة  ضمن  تصّور  وج��ود  تحفيز  أجل 
إجراءات كورونا في العالم واالستفادة من خبرة معظم الدول التي 
استطاعت التطّور وان تذهب الى عالم التقنية في المحاكم مما سّبب 
أشّد الضرر للمتقاضين والمتداعين بعضهم ببعض، وأضاع حقوق 
الناس وأّدى الى إطالة أمد الكثير من قضايا الموقوفين وحرمانهم 
من حضور الجلسات للبّت فيها من خال إدالئهم بدفاعهم ودفوعهم 
او إخاء سبيلهم او حتى الوصول الى ان تتّم محاكمتهم، األمر الذي 
يتبّين من خال وجود آالف من الموقوفين الى اآلن غير محكومين 

ولم يستطيعوا ان يدلوا بأّي أقوال تثبت براءتهم من عدمها.

احتفلت »يونيفيل« بيوم األمم المتحدة ال� 75، في مقرها العام في 
الناقورة. وفي كلمة خال  حفل أقيم للمناسبة، جّدد القائد العام لقوات 
»يونيفيل« في الجنوب اللواء ستيفانو ديل كول »تأكيد التزام يونيفيل 

الحفاظ على وقف األعمال العدائية وتعزيزه«.
في  هدفنا  تحقيق  أجل  من  جميعاً  نعمل  يونيفيل  في  »إننا  أضاف 
نعتز  إننا  الدائمين.  واالستقرار  للسام  مؤاتية  بيئة  على  الحفاظ 
جن��وب  في  المسبوق  غير  االستقرار  من  الماضية  ال�14  بالسنوات 
لبنان، وعلينا أن نبني على ذلك، مع الت��زام وإرادة األطراف الم��عنية. 
لبنان  جنوب  يش��هدها  التي  الج��ديدة  التطورات  لنا  تسمح  أن  وآمل 
بالمضي قدماً في تن��فيذ قرار مج��لس األمن الدولي 1701 وفي القضايا 

العالقة على الخط األزرق«.
قصارى  بذل  بوجوب  يذك��رنا  العص��يب  الوقت  هذا  »إن  وتابع 
جهدنا خال هذه األزم��ات وإيجاد فرصة للتغيير اإليجابي والنمو«، 
السابقين والحاليين، لتمسكهم بقيم  أفراد يونيفيل،  ب�«جميع  مشيداً 

األمم المتحدة«.
تقدير  شهادات  »يونيفيل«  بعثة  رئيس  ق��دم  االحتفال،  وخ��ال 

لعشرة موظفين لبنانيين أكملوا 35 إلى 40 عاماً من الخدمة مع األمم 
المتحدة.

وأشارت »يونيفيل« في بيان، إلى أنها »احتفلت بيوم األمم المتحدة 
عطلة  قبل  األول،  تشرين   24 في  يصادف  الذي  والسبعين،  الخامس 
نهاية األسبوع. كما أن مقر األمم المتحدة في نيويورك احتفل بالمناسبة 

أيضاً بحفل موسيقي افتراضي«.
السنوية  الذكرى  مع  يتزامن  المتحدة  األمم  »يوم  أن  إلى  ولفتت 
لدخول ميثاق األمم المتحدة حّيز التنفيذ في عام 1945. وبعد تصديق 
غالبية الموقعين على هذه الوثيقة التأسيسية، ظهرت األمم المتحدة 
رسمياً إلى الوجود. يتم االحتفال بيوم 24 تشرين أول باعتباره يوم 
األمم المتحدة منذ عام 1948. وفي عام 1971، أوصت الجمعية العامة 

لألمم المتحدة بأن تحتفل الدول األعضاء بهذا اليوم كعطلة عامة«.
العالم  فيه  يشهد  وقت  في  تأتي  العام  هذا  »احتفاالت  أّن  وذكرت 
مسبوقة  غير  عالمية  صحية  أزم��ة  تتفاقم  حيث  كبيراً،  اضطراباً 
بسبب جائحة كوفيد19- التي تترافق مع آثار اقتصادية واجتماعية 

صعبة«.

»الموؤتمر ال�ضعبي«: 

للحذر من »�ضيدر« 

والبنك الدولي 
شّدد »المؤتمر الشعبي اللبناني«، على أن »لبنان 
السياسية  الطبقة  من  متحّررة  حكومة  إلى  يحتاج 
أي  فوق  االنتفاضة  وأهداف  الشعب  مصالح  تضع 

شروط أميركية أو إماءات للبنك الدولي«.
التي  الطبقة  معظم  »إن  أم��س:  بيان  في  وق��ال 
على  بقيت  الشعبية،  قواعدها  من  كثيراً  خسرت 
فأثارت  للقرار،  احتكارها  استمرار  حيث  من  حالها 
عّطلت  وحزبية  وفئوية  طائفية  حساسيات  وتثير 
هذه  إن  ونظيفة.  فاعلة  حكومة  تشكيل  وتعّطل 
الطبقة لم تصدر قانون استقالية السلطة القضائية 
عون(  )ميشال  الرئيس  فخامة  وّقع  وال  اآلن،  حتى 
على تشكيات المجلس األعلى للقضاء، ولم يتحرك 
الهدر  ووقف  المنهوب  المال  السترداد  المسؤولون 

والفساد«.
يمنح  دستوري  نص  هناك  »ليس  أنه  إلى  وأشار 
أي شخص أو فريق احتكار تمثيل أي طائفة، فالنظام 
الديمقراطي يقوم أصاً على التعددية السياسية بما 
تفعله  وما  ومذهب،  طائفة  كل  داخل  التعددية  فيها 
قوى طائفية سياسية من احتكار طائفي أو مذهبي ال 

مكان له في الديمقراطية وال في الدستور«.
لتأليف  األميركية  الشروط  بين  »م��ن  أّن  ورأى 
)اخ��ت��ص��اص(  وزراء  م��ن  تشكيلة  ه��و  ح��ك��وم��ة، 
يريدون  الذين  األميركيين  من  إالّ  الهوية  مجهولي 
حسب  يجب  ف��ا  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  سياستهم  تطبيق 
األميركيين وجود أحرار االنتفاضة في الحكومة، وال 
وبخاصة  االختصاص،  أهل  من  وطنية  شخصيات 
ترسيم  حول  خطيرة  مرحلة  من  نعيشه  ما  ظل  في 
ثم  الدولي.  للبنك  الصعبة  الشروط  وحول  الحدود 
إّن تركيبة النظام ال تسمح بإطاق حكومة من دون 

موافقة أغلبية النواب، وهذا أمر واقع اآلن«.
الطاولة،  على  الحدود  ترسيم  كان  »إذا  أنه  وأكد 
موقفها  تحّدد  أن  المتجددة  الحكومة  على  ينبغي 
الكاملة  لبنان  حقوق  على  للمحافظة  متناهية  بدقة 
التزام  إلى  يرتكز  موّحد  وطني  بموقف  وبحراً  ب��راً 

السيادة الوطنية«.
عليها  تشكلت  إذا  المتجّددة  »الحكومة  إّن  وختم 
سيدر  مؤتمر  مع  التعامل  في  تماماً  حذرة  تكون  أن 
والبنك الدولي والشروط األميركية بما فيها السيطرة 

الكاملة على مالية واقتصاد لبنان«.

زغيب: واهم من يعتقد

اأّن تكليف الحريري 

خال�س للبنان
رأى المفتي الشيخ عباس زغيب في تصريح، »اّن 
من يعتبر أّن تكليف الرئيس سعد الحريري هو خاص 
للبنان وهو كما ُيقال »فارس أحام اللبنانيين«، فهو 
واهم حتى ينقطع النفس، ألّن السياسة التي اتبعت 
أوصلته  التي  وهي  الويات،  إال  للبنان  تجلب  لم 
»اّن  وقال:  والمؤسساتي«.  االقتصادي  االنهيار  الى 
السياسة  هذه  من  بالتخلص  يكون  لبنان  خاص 
ومن رموزها جميعاً والمتمثلة بأمراء الطوائف الذين 

خرجوا من رحم الحرب األهلية الدامية«.
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الوطن 4

 ما زالت أعداد اإلصابات بفيروس »كورونا« تسجل 
البلديات  تتخذ  الموازاة  وفي  ملحوظاً،  يومياً  ارتفاعاً 

اإلجراءات الوقائية، سعياً منها للحّد من انتشاره. 
أمس،  تقريرها  في  العامة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
كورونا،  بفيروس  ُمصابة  جديدة  حالة   1450 تسجيل 
الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي  خالل الساعات 

لإلصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 67029 حالة.
1442 حالة إصابة بين  أّنه »تّم تسجيل  وأوضحت 
المقيمين و8 حاالت بين الوافدين«، مشيرًة إلى أّنه »تّم 
الـ24  الساعات  خالل  جديدة  وفاة  حالة   16 تسجيل 
 .»552 إلى  للوفيات  اإلجمالي  العدد  ليرتفع  الماضية، 
ساعة  الـ24  خالل  االستشفاء  حاالت  »عدد  أّن  وذكرت 
الماضية هو 693، من بينها 241 في العناية المرّكزة«، 
لكشف  مخبرّياً  فحصاً   13921 أجرت  »أّنها  إلى  الفتًة 
منها  الماضية،  الـ24  الساعات  خالل  بكورونا  اإلصابة 

المطار«. 615 فحصاً في 
بدورها، عرضت مستشفى رفيق الحريري الجامعي 
عدد  أن  إلى  فلفتت  الفيروس،  مستجدات  تقريرها،  في 
المستشفى  مختبرات  داخل  أجريت  التي  الفحوصات 
عدد  أّمــا   .608 بلغ   المنصرمة  ساعة  الـ24  ــالل  خ
المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل 
الحاالت  وعدد  مريضاً.   85 فهو  للمتابعة  المستشفى 
المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خالل الـ24 ساعة 
مجموع  ليبلغ  مريضان،  ُشفَي  فيما   22 المنصرمة 
حاالت شفاء المرضى من داخل المستشفى منذ البداية 
حتى تاريخه: 580 حالة شفاء. وُنقلت حالة واحدة من 
العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسنها، في حين 
بلغ عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى 30 وُسجلت 

حالة وفاة واحدة.

مستجدات انتشار الوباء
وفي السياق، عقدت إدارة خلية األزمة في بلدة فنيدق 
التي   104 الـ  الفحوص  نتائج  على  لالطالع  اجتماعاً 
و«مستشفى  االميركية«   – اللبنانية  »الجامعة  أجرتها 
 ،2020/10/17 الماضي  السبت  الجامعي«  رزق 

وجاءت النتائج كاآلتي: 
وتماثلوا  مصابون  أنهم  تبين  ألشخاص  فحصاً   22
9 مصدر إصابتهم معروف و6 أشخاص  للشفاء، منهم 
مجهولو المصدر و6 أشخاص مصابون سابقاً، وأجروا 

. pcr فحوص
نتائجهم سلبية، منهم  82  فحصاً ألشخاص جاءت 
تاريخ  من  يوماً   14 أنفسهم  حجر  عليهم  مخالطون 
أخذ  عليهم  مخالطين  غير  ومنهم  بمصابين  اختالطهم 

الحيطة والحذر واتخاذ إجراءات الوقاية. 

سيقوم  مخالط  لشخص  إيجابي  واحــد  فحص   -   
.   PCRبإجراء فحص

الحاالت  ستتابع   المختصة  اللجنة  أن  إلى  وأشارت 
تحديد  ليتم  المصدر،  المجهولة  والمتعافية  اإليجابية 
على  الخلية  إدارة  وتمنت  مخالطتها.  تمت  التي  الجهة 
أهالي البلدة التزام إجراءات الوقاية واالبتعاد عن أماكن 

التجمعات والمناسبات.
قيد  شخصاً   40 »هناك  أن  كفركال  بلدية  وأعلنت 
الحجر اإللزامي في البلدة، وطلبت من األهل المحجورين 
لباصات  ويسمح  المدرسة،  إلى  أوالدهــم  إرســال  عدم 
اإلجـــراءات  الــتــزام  المنطقة  ــدارس  م إلــى  الطالب  نقل 

المطلوبة«. 
الجنوبي  لبنان  محافظة  في  المالية  مصلحة  أمــا 
القدرة  من  األدنى  بالحد  أمس  صباح  عملها  فاستأنفت 
التي  الوقائية  للشروط  وفقاً  للموظفين،  االستيعابية 
تم اتخاذها، بعدما أُقفلت أول أمس جراء إصابة موظفة 
 PCR بكورونا مع وجود مخالطين يقومون بفحوص  
تصدر  أن  على  سلبية،  منها  واحدة  نتيجة  جاءت  التي 
مجراها  العمل  آلية  لتأخذ  تباعاً،  المتبقية  النتائج 

الطبيعي.
في غضون ذلك، أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في 
قضاء زغرتا في نشرتها اليومية »تسجيل تسع حاالت 
موزعة  الماضية،  ساعة  الـ24  خالل  جديدة  إيجابية 
كفردالقوس:   ،3 مزيارة:   ،1 مجدليا:   ،4 زغرتا:  كاآلتي: 

 .»1
15 إصابة  و أعلنت بلدية شحيم في بيان »تسجيل 
خالل  المصابين  خالط  ممن  وطلبت  البلدة،  في  جديدة 
األسبوع الماضي، االتصال على الرقمين: 951266/03 
و989552/76، وبذلك يصبح العدد التراكمي كاآلتي: 
مصابون ضمن بلدة شحيم: 128، مصابون من شحيم 
عدد   ،2 الــوفــاة:  حــاالت  عــدد   ،14 خارجها:  يسكنون 

حاالت الشفاء االجمالية: 140«.
في  الكورة  قضاء  في  ــات  األزم إدارة  لجنة  وأعلنت 
جديدة  إيجابية  حالة   17 تسجيل  اليومية  نشرتها 
على  موزعة  الماضية،  ساعة   24 خــالل  الــكــورة  في 
 ،1 أنفه   ،1 عابا   ،2 بتوراتيج   ،3 كوسبا  اآلتي:  الشكل 
دده   ،2 بحبوش   ،2 كفرعقا   ،1 كفرقاهل   ،1 كفرصارون 

1، قيد التحقق 2.  1، كفرحزير 
البترون   - شكا  بلدية  في  األزمة  خلية  أعلنت  كذلك، 
تسجيل ثالث إصابات بفيروس كورونا، وهم يلتزمون 

الحجر المنزلي.
األزمة في بلدة قرصيتا - الضنية في  وأعلنت خلية 
ألحد  كورونا،  بفيروس  جديدة  إصابة  تسجيل  بيان 

أعضاء الخلية، بعد صدور نتيجة الـ pcr الذي أجراه.

جديدة  إصابة  »عــن  بيان  في  عابا  بلدية  وأفــادت 
أجرى  كما  المنزلي،  الحجر  تلتزم  البلدة  في  بكورونا 
الحجر  يلتزمون  ــم  وه الفحص  المخالطين  جميع 

المنزلي«.
حسن  شيت  النبي  بلدية  رئيس  ــد  أّك ـــار،  اإلط فــي 
في  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  »تزايد  الموسوي 
البلدة بشكل مضطرد ما ينذر بخطر محدق يهدد بلدتنا 
من تفشي هذا الوباء، إضافًة إلى حالتي وفاة«، مناشداً 
أنه  إلى  مشيراً  الوقاية«،  تدابير  أقصى  اتخاذ  »األهالي 

»في حال تزايد العدد سيتم إقفال البلدة أسبوعين«. 
واعلنت بلدية الدوير في بيان »تسجيل إصابة ثالثة 
عائلة  من  البلدة  أبناء  من  كورونا  بفيروس  أشخاص 
واحدة، مخالطين لمصاب أعلن عنه سابقاً، وهم زوجته 
وابنتاهما وجميعهم يخضعون للحجر المنزلي بإشراف 

البلدية ووزارة الصحة العامة«. 
تضمن  بياناً  الحدث  بلدية  وزعــت  آخــر،  خط  على 
تطور الوضع الوبائي في البلدة حتى يوم أمس جاء فيه 
الـ24 ساعة  6 إصابات جديدة خالل  »18 حالة شفاء، 
 117 المخالطين،  من  إصابتان  ضمنهم  من  الماضية، 
مجموع الحاالت اإليجابية النشطة قيد المتابعة و130 

مخالطاً في الحجر المنزلي اإللزامي«.
خلية  عن  الصادر  اليومي  التقرير  سجل  ذلك  الى   
الساعة  حتى  عامل،  جبل  بلديات  اتحاد  في  األزمة 
قضاء  طبيب  لتقرير  بناء  أمس  ظهر  بعد  من  الثانية 
مرجعيون والبلديات، 8 حاالت جديدة: 2 في الطيبة 
2 في كفركال  2 في مجدل سلم -  2 في الصوانة -   -
حاالت  يوجد.  ال  وافـــدة:  ــاالت  ح الصوانة.  في  و2 
رب  في   1 سلم،  مجدل  في   10 حالة،   14 الشفاء: 
الوفاة:  حاالت  الطيبة.  في   2 طلوسة،  في   1 ثالثين، 
عليه،  »وبناء  االتحاد  وأضاف   دبين.  بلدة  في  حالة 
فان عدد المصابين في قرى االتحاد ومنذ بداية األزمة 
 240 الشفاء  وحاالت  إصابة   337 هو  تاريخه  حتى 
المتابعة  قيد  حالياً  ويوجد  وفــاة.  حاالت  و9  حالة 
62 منها قيد الحجر  66 حالة مصابة مؤكدة مخبرياً، 
جبيل  بنت  مستشفى  داخل  في  حاالت  و4  المنزلي 

الحكومي«.
جبل  بلديات  اتحاد  في  االزمة  خلية  »أن  إلى  وأشار 
المخولة  هــي  القضاء  طبابة  مــع  بالتعاون  عــامــل، 
في  الصحية  باإلجراءات  المتعلقة  البيانات  باصدار 

ملف كورونا ».
إدارة  لغرفة  اليومي  التقرير  سجل  فقد  عكار  في  أّما 
بفيروس  جديدة  إصابة   25 المحافظة  في  الكوارث 
البلدات  على  اإلصابات  وتوزعت  المستجد،  كورونا 
الدوسة2،  العتيقة2،  4، ببنين2، عكار  التالية: عندقت 

 ،1 القيطع  جديدة   ،1 القليعات   ،1 فنيدق2، نهر البارد 
1، تلعباس  الكواشرة 1، خريبة الجندي 1، وادي خالد 
 ،1 محمد  الشيخ   ،1 برقايل   ،1 الحوشب   ،1 الغربي 
بيت أيوب 1، الكنيسة 1، ذوق الحبالصة 1. كما سجل 
أنه  إلى  وأشــار  جديدة.  شفاء  حالة   29 أيضاً  التقرير 
»تبعاً لهذا المعطيات الجديدة فقد بات العدد التراكمي 
إلجمالي المصابين المسجلين منذ بدء األزمة وحتى يوم 
المعالجة  قيد  اإليجابية  الحاالت  حالة.   1450 أمس: 
فبلغ:  الشفاء  حاالت  عدد  إجمالي  أّما  حالة،   395 اآلن: 
بات عدد حاالت الحجر المنزلي  حين  في  حالة.   1033

قيد المتابعة والمراقبة: 715 حالة«.
أبناء  أحد  إصابة  »ثبت  أنه  كفرحتى  بلدية  أعلنت  و 
  PCR   البلدة بوباء كورونا، وذلك بعد إجراء فحوصات
التي جاءت إيجابية، وهو قيد الحجر المنزلي، علماً أن 
PCR  وجاءت  أفراد أسرته قد أجروا فحوصات   باقي 
لمدة  أنفسهم  حجر  من  يعفيهم  ال  وهذا  سلبية  النتيجة 

أربعة أيام«.
االتصال  المخالطين  »األشــخــاص  على  أن  ــدت  وأك

بلجنة الصحة في البلدية ليصار إلى إجراء الفحوصات 
الالزمة«. 

 في غضون ذلك، أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في 
قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، »تسجيل 56 حالة 
موزعة  الماضية،  ساعة  الـ24  خالل  جديدة  إيجابية 

كاآلتي:
 -  2 ــداوي:  ــب ال  -  2 الميناء:   -  51 طرابلس:    -

القلمون: 1.
تطبيق  في  التشدد  »وجــوب  تأكيد  الخلية  وجــددت 
الكمامة،  ارتداء  لناحية  خصوصاً  الوقائية،  اإلجراءات 
والتباعد االجتماعي، وعدم االختالط، ومنع أي شكل من 
أشكال التجمعات، تفادياً لتفشي الفيروس وحفاظاً على 
التزام  »وجوب  المصابين  مناشدًة  العامة«،  السالمة 

الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية«.
»ثبوت  بيان  في  النجارية  بلدية  أعلنت  ذلــك  إلــى 
المصاب  حجر  وسيتم  البلدة،  في  جديدة  كورونا  حالة 
بمقررات  التام  »االلتزام  األهالي  وناشدت  عائلته«.  مع 

وزارة الصحة«.

جديدة  �إ�صابة  كورونا: 16 وفاة و1450 

والبلديات تتخذ اإجراءات للحّد من انت�شاره

اأخبار اقت�صادية

البيئيتان  وبدبهون  كفرحزير  لجنتا  عقدت 
اللجنة  في  ممثليهما  إلى  حضره  طارئاً،  اجتماعاً 
إيلي  ضاهر،  سعاده  األيوبي،  سمير  الحكومية: 

الرومللي، لميس األيوبي وجورج العيناتي.
الذي  الوقت  في  أنه  إلى  للجنتين،  بيان  وأشار 
اجتمع فيه رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
معظم  »فوجىء  أمس  اإلسمنت  شركات  مع  دياب 
أسماءهم  بأن  الكورة  في  المدني  المجتمع  ممثلي 
االجتماع  حضور  مــن  لمنعهم  عمدا  مسحوبة 
حضورهم  أكــدوا  أنهم  رغم  الحكومي  القصر  في 
االجتماع ولكنهم منعوا من ذلك إالّ بشرط توقيعهم 
على مشروع تعديل االنبعاثات وهذا يدل على خلل 
الحكومية  اللجنة  رئيس  به  يقوم  وتواطؤ  كبير 
الذي يسعى مع عدد من عمالء شركات الترابة في 
شكا والهري، إلى تشريع مقالع ومصانع اإلسمنت 
ومحاوالته  مؤامراته  افتضحت  وقــد  المخالفة 
اإلسمنت  شركات  وبين  الكورة  أهل  بين  للتطبيع 
تراب  من  تبقى  ما  لجرف  سنة   35 مهلة  وإعطائها 
الكورة وتهجير وقتل أهلها مقابل خمسة بالمئة من 

المبيعات السنوية لهذه الشركات«.
وحّذر من »إعطاء اي مهل جديدة لمقالع شركات 
الترابة بعد الرابع والعشرين من الجاري«، مطالبا 
على  الخارجة  اإلسمنت  لمقالع  النهائي  بـ«اإلقفال 
األعمال  تصريف  حكومة  »رئيس  منبهاً  القانون«، 
مصانع  لمقالع  يــشــّرع  أو  يــمــّدد  ــد  أح ال  أن  ــى  إل
إذا كان مستفيداً برشى أو حصص أو  اإلسمنت إالّ 
مقاوالت حفر ونقل. وقد ثبت تواطؤ رئيس اللجنة 

وتآمره مع شركات اإلسمنت في شكا والهري التي 
أزالت خالل المهلة األخيرة الجبال التي كانت تعج 
ستسبب  خطيرة  انبعاثات  وسببت  بالبساتين 
إصابة سرطانية مقابل كل طن إسمنت. وقد أصبح 
واضحاً أن الياس عساف هو من أكبر المستفيدين 

من صفقة العار هذه مع شركات اإلسمنت«.
رئيس  بين  اجتماع  »عقد  اللجنتان  واستنكرت 
مصانع  بخصوص  ــال  ــم األع تصريف  حكومة 
اإلسمنت من دون مشاركة ممثلي المجتمع المدني 

وطلبتا  وبدبهون«،  كفرحزير  وهي  تضرراً  األكثر 
»موعداً طارئاً من رئيس الحكومة إليضاح الحقائق 

التي اخفيت عنه«. 
مواصفات  تعديل  »مشروع  رفعهما  وأعلنتا 
االنبعاثات إلى مستشارييهما الكيميائيين لمقارنته 
مبديتين  الدولية«،  االنبعاثات  مواصفات  مع 
مستشاريهما  أجوبة  وصول  قبل  عليه  تحفظهما 
اللجنتان  وتساءلت  أسبوعين.  خالل  الكيميائيين 

»هل نريد اإلسمنت أم نريد حياة اإلنسان؟«.

{ النبطية - مصطفى الحمود
والتجارة  االقتصاد  لــوزارة  العام  المدير  جال 
محمد أبو حيدر في مدينة النبطية، والتقى رئيس 
علي  الجنوب  في  والتجارة  االقتصاد  مصلحة 
شكرون ورئيس دائرة االقتصاد في النبطية محمد 

بيطار، ثم انتقل الجميع إلى السرايا الحكومية.
بالتكليف  النبطية  محافظ  حيدر  أبو  والتقى 
حسن محمود فقيه، وتم البحث في أوضاع المنطقة 
من مختلف جوانبها. وأثنى المحافظ على دور أبو 
مهامه  توليه  خالل  شهدت  التي  الوزارة  في  حيدر 
أن  مؤكداً  والمحاسبة«،  المراقبة  في  نوعية  »نقلة 
»ال خيمة فوق رأس أحد إنما مصلحة الناس فوق 
يمر  التي  المعاناة  ظل  في  العليا  وهي  اعتبار،  كل 
بها الوطن من أزمة »كورونا« والوضع االقتصادي 

الصعب«.
وقال أبو حيدر »نحن نطمع بتزويد مهام مصلحة 
والتجارة  االقتصاد  ومصلحة  المستهلك  حماية 
البلديات،  ومع  معنا  تتابع  بدوريات  النبطية  في 
إلى جانب  للوقوف  المحافظ نعمل  ونحن برعاية 
فيها،  نمّر  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  المواطن 
الرقابة،  عمليات  ل  تفعَّ سوف  األساس  هذا  وعلى 
وسنرفع عدد الدوريات من 4 إلى 20 دورية لنكّثف 
جنب  إلى  جنباً  ولنقف  المنطقة  بلدات  في  الرقابة 
مع مواطنينا وناسنا، والبلديات مطالبة بأن تأخذ 
دورها في هذا الموضوع والقانون يحمي هذا الدور، 
في هذه الظروف االقتصادية الصعبة نحن بحاجة 

إلى لتكاتف الجهود والتضامن بيننا وبينكم«. 
 بعدها انتقل أبو حيدر يرافقه شكرون وبيطار، 
إلى مقر اتحاد بلديات الشقيف، حيث التقى رئيس 
البلديات  ورؤســـاء  جابر  جميل  محمد  االتــحــاد 

بلدية  كل  انتداب  بهدف  االتحاد  في  المنضوية 
وزارة  فــي  تدريبية  لـــدورة  ليخضعا  شخصين 
حاجات  تلبية  في  »للمساعدة  والتجارة  االقتصاد 
في  العشوائي  لالرتفاع  ــّد  ح ووضــع  المواطن 
الناس  أمام  حاضرة  ضابطة  وليكونوا  األسعار 

للوقوف إلى جانبها في ظل هذه الظروف«.
البلديات  بين  التعاون  »سبل  على  جابر  وشّدد 
ووزارة  المستهلك  حماية  ومصلحة  واالتــحــاد 
لمكافحة  ذاتها  بالمنهجية  نلتقي  ونحن  االقتصاد 

الغش والتالعب باألسعار«.
وقال أبو حيدر بدوره »نحن هنا لنرسم طريقة 
لخدمة  وبينكم،  االقتصاد  وزارة  بين  بالتعاطي 
لدى  الشرائية  القيمة  انخفضت  بعدما  الناس 
لألسف  العشوائي  واالرتفاع  كبير  بشكل  الناس 

بسعر صرف الدوالر وتدني الرواتب ما أرخى بظله 
ليحصل  كان  ما  األمر  هذا  احتياجاتنا،  كامل  على 
إليه  وصلنا  وما  االستيراد،  على  قائم  بلد  أننا  لوال 
مراقبينا  وعديد  األسعار  نضبط  أن  اليوم  هدفنا 
لبنان،  كل  مستوى  على  مراقب  الـ100  يتجاوز  ال 
سمانة  محل  ألف   22 لبنان  في  يوجد  أنه  ويكفي 

عدا عن محطات البنزين والمولدات وغيره«.
بلدية  كل  لنا  تسّمي  أن  اليوم  »الهدف  وتابع 
للتوجيه  لهم  تدريبية  دورة  إلقــامــة  شخصين 
بلدة  كل  في  المنطقة  في  األسعار  على  والرقابة 

وبلدية«.
وختم  »نريد أن نقيم عالقة نحن والعمل البلدي 
على حمالت التوعية، وليس فقط العقاب للتخفيف 

من معاناة المستهلك ولنقيم سلطة الرقابة«.

لجنتا كفرحزير وبدبهون: 

حذار اإعطاء اأي مهل جديدة للمقالع

اأبو حيدر يجول في النبطية 

واعدًا بتفعيل »حماية الم�شتهلك«

 وقف المناوبة الليلية في المطار 
أعلن الفنيون المناوبون في مديرية الطيران المدني عدم االستمرار 
بتأمين المناوبة الليلية وااللتزام بالدوام النهاري خالل شهري تشرين 
الثاني وكانون األول المقبلين، ما سيؤّثر على خدمات المالحة الجوية 
تأمين  يتم  لم  حال  في  اللبنانية،  ــواء  واألج المطار  في  ليالً  وتوقفها 

االعتمادات الالزمة لموازنة المديرية قبل نهاية تشرين األول الحالي.

كركي يتلقى �ضكاوى م�ضمونين

ما  في  المختلفة  القنوات  عبر  المضمونين  شكاوى  تلقيه  فــور 
والمستعصية،  السرطانية  األمراض  معامالت  معالجة  تأخير  خص 
بسبب النقص الكبير في الموارد البشرية في الصندوق، أصدر مدير 
كركي  محمد  الدكتور  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  عام 
بهم  المناط  المستخدمين  وصارم،  صريح  بشكل  فيها،  ألزم  مذكرة 
عليها،  متعارف  هو  كما  الخاصة،  الحاالت  معامالت  معالجة  أمر 
3 أيام والـ3 أسابيع كحد أقصى، وفق  إنجازها في مدة تتراوح بين 
طائلة  تحت  وذلك  المذكورة،  المذكرة  في  مفصل  بشكل  شرحت  آلية 
المخالفين  حق  في  والفورية  المناسبة  العقوبات  واتخاذ  المحاسبة 

والمقصرين.
مع  مباشرًة  التواصل  إلــى  المضمونين  دعوته  كركي  جــّدد  كما 

االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الرسمية  صفحاته  عبر  الصندوق 
أجل  من  المنشود  الصدى  تلقى  سوف  حتماً  ألنه  صرختهم  وإيصال 
حماية حقوقهم وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يواجهونها.

»الريجي« وم�ضتحقات المزارعين

»أن  )الريجي(  والتنباك  التبغ  حصر  ادارة  عن  صدر  بيان  أفــاد 
المدير العام إلدارة حصر التبغ والتنباك »الريجي« المهندس ناصيف 
لبنان رياض سالمة في مكتبه، حيث  التقى حاكم مصرف  سقالوي، 
تمنى عليه، المساعدة في تسهيل أمور دفع مستحقات المزارعين )ثمن 
كل  الحاكم  أبدى  وقد  نقداً.  المصارف  في  والتنباك(  التبغ  محاصيل 
تجاوب، علماً أن إدارة الريجي كانت قد وجهت 24 كتاباً إلى المصارف 

حيث توزع حسابات المزارعين، طالبًة منهم تسهيل أمورهم«.

الخدمات الإلكترونية في المالية

أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، أنه »بهدف 
خدمة المكلفين بشكل أفضل، تعلن الوزارة عن إطالق النسخة الجديدة 

من نظام الخدمات اإللكترونية«.

اجتماٌع للجنِة الرقابة لمصانع الترابة

ابو حيدر في النبطية
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الذهب يتراجع والدوالر يتعافى

واأ�شعار النفط تنخف�ض

لقاء اتحادي نقابات فل�شطين  وعّمال الجنوب
استقبل األمين العام لالتحاد العام لعمال فلسطين والمشرف 
على اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان عبد القادر عبد الله، 
المرأة  دائرة  ومسؤولة  لالتحاد  اليومي  العمل  قيادة  حضور  في 
العاملة في االتحاد، وفداً من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين 
في لبنان الجنوبي برئاسة رئيس االتحاد عبد اللطيف الترياقي 
والمحامية أمال سكافي ورئيس نقابة الصيادين نزية سنبل، في 

مقر االتحاد بصيدا.
مواضيع  في  بحث  »اللقاء  أن  بيان  في  المجتمعون  وأعلن 
أكانت  ســواء  أحــداث  من  المنطقة  في  يــدور  بما  تتعلق  مختلفة 
التي  كورونا،  جائحة  ظل  في  صحية،  أم  اقتصادية  أم  سياسية 
كما  وصحية.  اقتصادية  فادحة  خسائر  مسببًة  العالم  تضرب 
التهرّول  من  العربية  األنظمة  بعض  به  يقوم  بما  الــتــداول  تم 

المتحدة  والواليات  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  اتفاقيات  عقد  نحو 
على  ذلك  يعكسه  وما  اإلسرائيلي،  لالحتالل  المنحازة  األميركية 
الوضع الفلسطيني الذي يسعى إلى سالم عادل يتم فيه تطبيق 
خصوصاً  الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة  الدولية  القرارات  كل 
القرار 194 وعودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا 

منها«.
وتشكيلها  النقابات  موضوع  في  بحث  »اللقاء  أن  إلى  ولفتوا 
عمالنا  هموم  متابعة  وكيفة  ومسؤول،  مفّصل  بشكل  ــا  ودوره
وأسبابها  االقتصادية  ــاع  األوض تــرّدي  نتيجة  يعانون  الذين 
مطّول  نقاش  دار  حيث  االجتماعية،  األوضاع  على  وانعكاساتها 
حول ترّدي األوضاع وكيفية مواجهتها، مؤكدين حقوق عمالنا في 

العيش الكريم إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية«.

تراجعت أسعار النفط، وذلك في ظل تراكم مخزونات البنزين في 
الواليات المتحدة األميركية، ما يشير إلى تراجع توقعات الطلب على 
العقود  ونزلت  كورونا.  بفيروس  اإلصابات  وتيرة  زيادة  مع  الوقود 
41.72 دوالر  إلى   0.02% اآلجلة لخام »برنت« بنحو طفيف بنسبة 

للبرميل، بعد أن خسرت %3.3 أول من أمس.
تكساس  »غــرب  األميركي  للخام  اآلجلة  العقود  تراجعت  فيما 
الوسيط« بنسبة %0.1 إلى 39.99 دوالر للبرميل بعد نزولها %4 في 

الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية، إن مخزونات البنزين في 
الواليات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في األسبوع المنتهي يوم 
مع توقعات النخفاض 1.8 مليون  مقارنًة  الجاري  األول  تشرين   16

برميل.
أسابيع،  سبعة  في  مستوياته  أدنى  من  الدوالر  تعافى  ذلك،  إلى 
حزمة  في  اآلمال  مجدداً  انهارت  أن  بعد  الدعم  بعض  تلقى  إذ  أمس 
الشهر  الرئاسية  االنتخابات  قبل  المتحدة  الواليات  في  مالي  تحفيز 

المقبل.
وفي التعامالت المبكرة، انخفض مؤّشر الدوالر بشكل طفيف مقابل 
سلّة من العمالت إلى 92.612 نقطة. في حين تراجع اليورو بنسبة 
%0.16 إلى 1.1842 دوالر، ليكون دون أعلى مستوياته في شهر عند 

1.18805 الذي بلغه األربعاء.
وابتعد اليّن الياباني كثيراً عن قمة أربعة أسابيع، التي بلغها أمس 

عند 104.345 يّن مقابل العملة األميركية، ليكون في أحدث المعامالت 
عند 104.74 ين للدوالر.

وهبط الدوالر األسترالي %0.1 مقابل العملة األميركية، في حين زاد 
الدوالر النيوزيلندي قليالً إلى 0.6664 دوالر.

وكان التقدم صوب اتفاق حول التحفيز في الواليات المتحدة يدعم 
األكثر  األصول  على  الطلب  ويرفع  العالمية  األســواق  في  المعنويات 
مخاطرة في الجلسات السابقة، وهو ما ضغط على الدوالر الذي يعتبر 

مالذاً آمناً، والذي يميل إلى التراجع عند زيادة اإلقبال على المخاطرة.
وتراجع الذهب إذ عّوض الدوالر بعض الخسائر بعد شكوك حيال 
مساعدات  حزمة  بشأن  التفاق  أميركيين  مشرعين  توّصل  إمكانية 
جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر 

المقبل.
وهبط الذهب في المعامالت الفورية %0.57 إلى 1913.56 دوالر 
عن  متراجعاً  غرينيتش،  بتوقيت   06:06 الساعة  بحلول  لألونصة، 
حين  في  األربعاء.  سجله  الذي  لألونصة،  دوالر   1931.01 مستوى 
 1916.60 إلى   0.7% اآلجلة  األميركية  العقود  في  الذهب  انخفض 

دوالر لألونصة.
أسعار  بفضل  العام  بداية  منذ   26% من  أكثر  األسعار  وارتفعت 
الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة 
من  يزيد  ما  الجائحة،  تفاقم  بسبب  االقتصادية  الصدمة  لتخفيف 

جاذبية المعدن النفيس.
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  U??�ôu??�«  Ê√  ¨sOMO�dO�  w�dO�
 v??�≈ —«d???� r??�b??I??� ‰ËU??�??� …b??�??�??L??�«
 vK� W�—u� b{ w�Ëb�« s�_« fK��
 W�K�_«  dE�  WLEM�  d�dI�  ”U??�√
 WI�«uL�« uJ�uL� sJL� ôË ¨WOzUOLOJ�«

ÆWIO�u�« Ác� vK�
 f�_U�ò  ¨f�√  ¨sOMO�dO�  ‰U�Ë
 W�UF�«  WOFL��«Ë  s�_«  fK��  vIK�
 dE�  WLEM�  s�  ¨ÍU??�ô  s�  «Îd�dI�
 s�  «Îd??�d??I??�  ¨WOzUOLOJ�«  W??�??K??�_«
 vK� ‰u�I� dO� —«d� –U��ô ÆÆÆW�—u�
 wzUOLOJ�« ‰u� —«d� ŸËdA� Æ‚ö�ù«
 t Ò�u�  ÍU�ô  s�  d�dI��«  ”U�√  vK�
 s�√  v�≈  `{«u�«  s�Ë  ¨W�—u�  b{
 «cN� `L�� Ê√ UMMJL� ô ¨«c� U�œuIO�

Æå«c� l� oH�� Ê√ UMMJL� ôË
 ÊuO�U�uK�b�«  qLFO�  ¨t�  ÎUI�ËË
 Ær�«uF�«  w�  ◊UAM�  Êü«  ”Ëd??�«
 s�  sOO�dO�_«  lM�  q�√  s�ò  ∫‰U??�Ë
 `�M�  r�  «–≈  ÆWO�K�_«  vK�  ‰uB��«

ÆåW�{«Ë UM�UF�√  «¡«d�≈ ÊS� ¨p�–
 r??z«b??�« W???�—u???� »Ëb???M???� ÊU????�Ë
 —UA�  —u��b�«  ¨…b��L�«  r??�_«  Èb??�
 dN� W??�U??N??� w???� b???�√ ¨Íd??H??F??�??�«
 wK�L�  Ê√  ¨w{UL�«  ‰uK�√Ød�L���
 s�_« fK�� w� WO�dG�« ‰Ëb�« iF�
 ozUI��«  t�uA�  W�ËU�L�  ÊËbLF�
 nK�  ÊQA�  V�–U�_«  W�d��Ë  WOLKF�«
 vK�  Î «œbA�  ¨W�—u�  w�  wzUOLOJ�«

ÆÎUOzUN� nKL�« «c� ‚ö�≈ …—Ëd{
 W�—u��«  åU??�U??�ò  W??�U??�Ë  XKI�Ë
 wL�— dO� ŸUL��« ‰ö� t�√  ¨¡U��ú�
 o�Ë  u�bOH�«  d��  bI�  s�_«  fK�L�
 nK�  ‰u??�  ©ôu??�—u??�  U???�—√®  WGO�
 ÍdHF��« t�uM� ¨W�—u� w� ÒwzUOLOJ�«

 »uOF�«Ë  …dOD��«   UH�U�L�«ò  v�≈
 V�J�  qL�  vK�  XG�  w��«  WLO���«
 Õö��«  Ÿe??�  ÊËRA�  …b��L�«  r??�_«

ÆåWOzUOLOJ�« W�K�_« dE� WLEM�Ë
 X�ËUF�  W�—u�ò  Ê√  vK�  œÒb??�Ë
 dE��«  WLEM�Ë  …b��L�«  r??�_«  l??�
 WOzUOLOJ�«  UN��K�√  s??�  hK��K�
 VKD��  U�  ¨WI�UF�«  qzU�L�«  W�u��Ë
 t�ö�≈Ë  nKL�«  «cN�  V�ö��«  n??�Ë
 X�Ë√  W�—u�  ÊuJ�  X??�Ë  »d??�√  w�
 UN�ULC�«  V??�u??L??�  U??N??�U??�«e??�??�U??�
 w� WOzUOLOJ�«  W�K�_«  dE� WO�UH�ô
 cM� UN�Ëe�� q�U�  d Ò�œË 2013 ÂU�

Æå2014 ÂU� Ê«d�e�
 ¨w�dO�_«  WO�—U��«  d�“Ë  ·d��«
 …—U??�“ò  vK�  ÎUIOKF�  ¨uO��u�  p�U�
 XO��«  s??�  ‰ËR??�??�  UN�  ÂU??�  åW??�d??�
  UDK��«  ÊQ??�  ¨oA�œ  v??�≈  iO�_«
 ‰u�  sDM�«Ë  VK�  XC�—  W�—u��«
 Èb�  s�e����  sOO�dO�√  sOM�«u�

ÆW�—u�
 w�U��  dL�R�  w�  ¨uO��u�  ‰U�Ë
 WO�—U��«  dI�  w??�  ¡U??F??�—_«  Áb??I??�
 …—U�“  ‰u�  ‰«R�  vK�  Î«œ—  ¨WO�dO�_«
 Ê≈  ¨oA�œ  v??�≈  w�dO�_«  ‰ËR�L�«
 l�œ  v??�≈  vF��  …b��L�«   U??�ôu??�«
 s� Ã«d???�û???� W??�—u??�??�« W??�u??J??�??�«
 sO��Ë√ ¨e���L�« w�dO�_« w�U�B�«

Æf�U�
 U�UC� vK� qLF� U�bM�ò ∫`{Ë√Ë
 «c�  vK�  UM�UL��«  e??�d??�  sOKI�F�
 Ã«d??�≈  w??�  q�L��  UM�K�  ÆŸu??{u??L??�«
 nAJ�«Ë  f�U�  bO��«  s�  sO�—u��«
 Âb�  «Ë—U��«  rNMJ�  ÆÊuLKF�  UL�  UM�

Æåp�– qF�
 XKI�  Ê√  bF�  `�dB��«  «c�  w�Q�Ë

 ¨å‰U??�—u??�  X�d��  ‰ËËò  WHO��
 —œUB�  v�≈  Î «œUM��«  ¨w{UL�«  b??�_«
 VzU�  Ê√  ¨…b��L�«   U�ôu�«  …—«œ≈  w�
 ¨qO�U� ‘U� ¨w�dO�_« fOzd�« b�U��
 W��UJL� ÎUOMF� Î «“—U� ÎôËR�� bF� Íc�«
 oA�œ  —«“  ¨iO�_«  XO��U�  »U??�—ù«
  U�UL��« bIF� w�U��« ÂUF�« qz«Ë√ w�

ÆsO�—u��« sO�ËR�L�« l� W�d�
 sO�ËR�L�« s� —œUBL�« nAJ� r�Ë
 X�{Ë√ UNMJ� ¨qO�U� rN� vI��« s�c�«
 q�u��« ·bN� X�d�√  U�œU�L�« Ê√
 s� Ã«d�ù«  v�≈  ÍœR�� åWIH�ò v�≈
 sO��Ë√ ¨qI��L�« w�dO�_« w�U�B�«
  «u�  w�  Âb�  Ê√  o��  Íc�«  ¨f�U�
 ‰ö??� v??H??�??�«Ë W??�d??�??�??�« …U??A??L??�«
 ÂU�  W�—u�  w�   «—uD��«  t�UODG�
 ¨Í—u��«  w�dO�_«  VO�D�«Ë  ¨2012
 bF�  vH��«  Íc???�«  ¨“U??L??�U??L??�  b??�U??�
  «uIK�  gO�H�  WDI�  w�  Á“U���«

Æ2017 ÂU� W�—u��« WO�uJ��«
 WKO��  d??zU??A??�  Èb?????�≈  X??K??N??�√
 WE�U��  w??�  W??O??�d??F??�«  å—u??�??�??�«ò
 w�K�� W�—u� ‚d� ‰UL� WJ���«

 Ã«d�û� ¨W�U� 48 …b� åb��ò rOEM�
 Ê√  bF�  ¨…dOAF�«  ¡U??N??�Ë  b??�√  s??�

Æ¡U�ö��« dB� cM� ÁuKI��«
 »UD�u��« …dOA� ¡UN�Ë b�√ ‰U�Ë
 Èd�_« WO�dF�« dzUAF�«Ë t�dOA� Ê≈
 w�d� ‰UL� UNH�—Ë „«d� q� …bK� w�
 rOEM��«  w�K��  «uKN�√  ¨WJ���«
 w�dO�_«  ‰ö??�??�ô«  gO��  w�«uL�«
 b�� aOA�« s� Ã«d�û� W�U� 48 …b�

Æ`KBL�« ÊULOK� rO�d�«
 w��«  «uD��« —bBL�« `{u� r�Ë
 …bL�«  ¡UN��«  ‰U??�  ¨U�–U��«  r�O�

Æåb��ò rOEM� w�K�L� W�uMLL�«
 `KBL�« aOA�« ÊQ� —bBL�« l�U�Ë
 q� w�d� WKH� W�d� w� t�eM� s� Ãd�
 „«d� q� o�d� pK�Ë ¨sO�u� q�� „«d�
 bF�Ë  Æt�  ‰UB�ô«  lDIMO�  WJ���« –
 w� t�UJ� W�dF� XL� ¨WK�u�  U�U�
 Íc�«  Î̈UI�U�  ÍdDO��«  bNFL�«  WIDM�
  UOAOKOL�«Ë  w�dO�_«  gO��«  t� Òu�
 ·d��«  YO�  ¨s��  v�≈  t�  WO�«uL�«
 r�bM� Áœu�u� åb��ò rOEM� u�K��

ÆÎUI�U� p�– rNOH� bF�

 W�U� W�—u� w�d� o�UM� bNA�Ë
 W{UH��ô«Ë  w�FA�«  ÊUOKG�«  s??�
 gO�   U??�—U??L??�  b??{  W�dzUAF�«
 sO�K�L�«Ë  w??�d??O??�_«  ‰ö???�???�ô«
 ¨åb??�??�ò  rOEM�  s??�  U??N??�  s??O??�«u??L??�«
 ¨ ÒwH�F��«  ‰UI��ô«  vK�  e Ò�d��  w��«Ë
 ÷d�Ë  ¨ÊU�A�«  bOM��Ë  ¨nD��«Ë
 ÆWIDML�« w� jHM�« W�d�Ë ¨Vz«dC�«

 WM�b�  w�U�√  rE�  ¨‚UO��«  w??�Ë
 WO�U���«  WH�Ë  ¨f??�√  wKA�UI�«
 w�d��«Ë  w�dO�_«  sO�ö��ô«  b{
 åb��ò  UOAOKO�   U�—ULL�  ÎUC�—Ë
 ‰“UM�Ë  ”—«b??L??�«  vK�  UNzöO��«Ë
 WH�Ë  l�  Í“«u��U�  …uI�U�  w??�U??�_«
 W�u�d��«  —œ«u??J??�«  UN�LE�  WK�UL�
 WJ���«  W??M??�b??�  ”—«b????�  »ö????�Ë
 rEF�  UOAOKOL�«  ‚ö??�ù  Î «—UJM��«
 »öD�« ·ô¬ ÊU�d�Ë WM�bL�« ”—«b�

ÆrOKF��« s�
 wKA�UI�«  WM�b�  w�  w�  w�  wH�
 WM�b�  ¡U???M???�√  s???�   U??�??L??�«  l??L??�??�
 w��«   U�UN��ôU�  b�bM�K�  wKA�UI�«
 sO��UD�  åb��ò  UOAOKO�  UN�—UL�

 w�d��«Ë  w�dO�_«  sO�ö��ô«  œdD�
 W�K�L�«   UOAOKOL�«  ÊUL�b�  s�cK�«

ÆWO�U�—ù«  ULOEM��«Ë
 rK�  WH�u�«  w�  Êu�—UAL�«  l�—Ë
 W�ËUI�  v??�≈  u�b�   UD�U�Ë  s�u�«
 V�UD�Ë w�d��«Ë w�dO�_« sO�ö��ô«
 w��«  W�—u��«  …d�e��«  s�  UL�œdD�
 UNK�√ ‰“UM�Ë UN�L�Ë UNDH� Êu�d��
 t�«dO�  s??�  s??�u??�«  ¡U??M??�√  ÊU�d��
 gO��«  n??K??�  r??N??�u??�Ë  s??�b??�R??�
 d�œË  »U�—ù«  vK�  ¡UCIK�  Í—u��«
 s�ô« W�e�“ vK� qLF� Íc�« ‰ö��ô«
  «Ëd�  VNM�  —«dL��ô«Ë  —«dI��ô«Ë

ÆW�—u�
 —œ«uJ�« X��U� WJ���« WM�b� w�Ë
 WH�u�« ‰ö� ”—«bL�« »ö�Ë W�—«œù«
 e�dL�«  ÂU�√  U�ËcH� w��«  WO�U���ô«
 n�u�  WM�bL�«  w�  w�dF�«  w�UI��«
 –UI�≈Ë  åb??�??�ò  UOAOKO�   U�—UL�
  U??�e??M??�«  s??�  WOLOKF��«  WOKLF�«
 UOAOKOL�«  b??�d??�  w??�??�«  WO�UBH�ô«
 rEF� i�— r�— Õö��« …uI� UN{d�

ÆUN� w�U�_«

 ¨sOKI��LK�  wM�u�«  lL���«  l�—
 WF�U�L�  W???O???�Ëb???�«  W??�??�R??L??�«Ë
 W�UI�Ë  ¨wMOD�KH�«  VFA�«  ‚uI�
 Èu�œ  ¨sOOMOD�KH�«  sOO�U�B�«
 b{  ¨WOM�u�«  r�U�L�«  ÂU�√  WOzUC�
 UN�UO�ËR��  ÊQA�  ¨UO�UD�d�  W�uJ�
 wMOD�KH�«  V??F??A??�«  …U??�U??F??�  s??�
 —uHK�  b??�Ë  ¨å»«b??�??�ô«ò  …d��  ¡UM�√

ÆÂËRAL�«
 w??M??�u??�« l??L??�??�??�« f??O??z— ‰U????�Ë
 dL�R�  w�  ÍdBL�«  VOM�  sOKI��LK�
 »«b��ô«  p�ò  Ê≈  ¨„d�A�  w�U��
 wMOD�KH�«  VFA�«  …U�UF�  q�√  ÊU�
 t�uI�  „U??N??�??�ô  wKFH�«  bONL��«Ë

Æåt{—√ VK�Ë
 ¨‰u�I�  dO�  —uHK�  b�Ëò  ∫·U??{√Ë
 …œUN�  q�  ¨`�dB�  œd��  fO�  u�Ë
 rKE�«Ë —UF�« s� ·Ëd�� W�Ëb� œöO�
 t�L�—  w??�ö??�≈  Z??N??�Ë  Êö??D??�??�«Ë
 W�d��«  l??�  W??�«d??A??�U??�  UO�UD�d�
 s� d��« ‚uI� WK�U��� ¨WO�uONB�«
 `M�Ë  ¨wMOD�KH�«  UM�F�  s�  93%
 „«c�¬  rN����  X�U�  s�c�«  ¨œuNO�«

Æå‚uI��« q�U� 7%

 „«d��«  Ê√  v??�≈  ÍdBL�«  —U???�«Ë
 wM�u�« lL���« ÁœuI� Íc�« w�u�UI�«
  U�d��  Èb�S�  ¡U�  ¨sOKI��LK�
 W??O??M??�u??�« W??O??�??O??�«d??�??�ô« d??L??�R??�
  U�UO�Ë  Êd??I??�«  WIH�  WN�«uL�
 ¨ÂdBML�«  u�U�  Ø—U??�√  w�  ‰ö��ô«
 b{  WO�u�U�  WN��  `��  qO��  w�
 VFAK�  rK�Ë  —dC�  V���  s�  q�
 V�J�  tK�√  s�  ÎU�dF�  ¨wMOD�KH�«

ÆW�u�dL�« Èu�b�«
 WM��  f??O??z—  ‰U????�  ¨t??�??N??�  s???�
 WO�dF�«  dO�UL�K�  UOKF�«  WF�U�L�«
 o�  Ê≈  ¨W�d�  bL��  48?�«  w{«—Q�
 ¨ÂœUI��U�  ‰Ëe�  s�  tM�Ë  w�  UM�F�
 WOK�√  V�U�  wMOD�KH�«  ¡UCI�«Ë
 wK� Ê√ V��Ë ¨U�UCI�« Ác� w� dEMK�
 ÊUOJ�«Ë UO�UD�d� …U{UIL� „d�� p�–
 qL��  wMOD�K�  q�  s�  w�uONB�«
 ULN�U{UI�  t�  `O��  ¨WO�M�√  WO�M�
 qJAO�  Íc�«  d�_«  ¨Íœd�  qJA�  u�Ë
 »U??D??�??�« v??K??� Î «—U???B???�Ë ÎU??D??G??{

Æw�uONB�«
 X�O�  …u??D??�??�«  Ác???�  ∫·U?????{√Ë
 W�ËUI�  Ë√  w�UO��«  ‰UCMK�  Îö�b�

 Ë√  w�U�uK�b�«  „«d��«  Ë√  ‰ö��ô«
 UN�≈ q� ¨w�Ëb�« s�UC��« W�d� e�eF�
 W�d��« W��U�L� Èd�√ ÎU�«u�√ `�H��

ÆUO�UD�d�Ë WO�uONB�«
 œ—Ë U� q�Ë —uHK� b�Ë Ê√ v�≈ —U�√Ë
 VFA�«  ‚uI�  vK�  ¡«b��«  ÊU�  tO�
 w�UD�d��«  »«b��ô«  Ê√Ë  ¨wMOD�KH�«
 w��«  r??z«d??�??�«  W??O??�ËR??�??�  qL���
 ÊU� t�_ ¨WO�uONB�« W�d��« UN��J�—«

Æ„«c�¬ W�ôu�« V�U�
 åWO�uI�« Êu�U�ò Ê√ v�≈ W�d� XH�Ë
 b�Ë  s�  bF�√  …uD�  V�–  w�uONB�«
 sOOMD�KH�«  œdD�  ¡U�  t??�«Ë  ¨—uHK�
 tNM� r� U� qLJO� ¨1948?�« w{«—√ s�

Æå—uHK�ò
 d�U� sOO�U�B�« VOI� ‰U� ¨Á—Ëb�
 WK�dL�  f�R�  Èu�b�«  Ê≈  ∫dJ�  u�√
 ¨wM�u�«  UM�UC�  q�«d�  s�  …b�b�
 »«e�√Ë   U��R�Ë  ¡U�b�√  UM�b�Ë
 WOL�√  Î «b�R�  ¨UO�UD�d�  w�  UML�b�
 ÂUF�«  Í√d�«  qOJA�  ‰ö�  s�  r�—Ëœ

Æp�– oOI��� ¨w�UD�d��«
 WKL�  ‚ö???�≈  r�O�  t???�√  s??K??�√Ë
 ¨„d���«  «cN�  W�“«u�  WO�Ëœ  WO�ö�≈

 W�UIM�«   UO�UJ�≈  lOL�  Ê√  Î «b??�R??�
Æt�u��« «c� ÕU��ù W�U�� ÊuJ��

 ‰U�  ¨WOzUCI�«  Èu??�b??�«  ‰u???�Ë
 œuN�  bF�  ∫Õu??�??�«  qzU�  w�U�L�«
 Êu??�U??�??L??�« ¡ö???�e???�« U??N??�c??� …d??O??�??�
 a�—U��«Ë w�Ëb�« Êu�UI�« w� ¡«d���«Ë
 s� l�U� ô t�√ v�≈ UMK�u� ¨wMOD�KH�«
 å»«b��ô«ò  V���  UO�UD�d�  …U{UI�
 ‰uB�  bF�  W�U�  ¨å—uHK�  b??�ËåË
 w�  V�«d�  W??�Ëœ  WH�  vK�  sOD�K�
 ¡UCI�« qF� Íc�« d�_« ¨…b��L�« r�_«

Æ’UB��« WN� wMOD�KH�«
 l�d� ÊU� ÂUF�« t Ò�u��« Ê√ ·U{√Ë
 ¨w�UO�  l�U�   «–  WOzUC�  Èu??�œ
 w��«  WO�ËR�L�«  UO�UD�d�  qÒL�Ô�

Æp�– vK� X��d�
 ¡U??C??I??�« —d???� ‰U???� w???� ∫l???�U???�Ë
 U??O??�U??D??�d??� q??O??L??�??� w??M??O??D??�??K??H??�«
 q�  o�  XO����  qLFM�  ¨WO�ËR�L�«
 UO�UD�d�  s�  —dC�  wMOD�K�  ÊU��«
 Ë«  q�I�U�  ¡«u???�  ¨w??B??�??�  qJA�

ÆWOB�A�«  UC�uF��U� dO�N��«
 gFM��  Èu�b�«  Ê√  Õu��«  b�√Ë
 rKF�Ë  WOM�u�«  WOMOD�KH�«  …d�«c�«

 rKE�«Ë  X�K�  w��«  rN�uI�  U�¡UM�√
 UM�F�  o��  UO�UD�d�  t��J�—«  Íc�«

Æ—uHK� b�Ë UN�ö�≈Ë UN�«b��U�
 W??B??I??�« o??O??�u??� o???�d???� f???O???z—
 ¨UN��  vHDB�  Œ—RL�«  WOMOD�KH�«
 qL�  WO�¬  q�L�  …uD��«  Ác�  Ê≈  ‰U�

ÆqFH�« v�≈ qFH�« œËœ— s� ‰UI��ö�
 wMOD�KH�«  UM�F�  Ê√  ·U???{√Ë

 rz«d� s� UO�UD�d� t� t�«u� U� t�b�
 ¨w�UD�d��«  »«b??�??�ô«  ‰ö??�  X�J�—«
 i�UM�  —uHK�  `�dB�  Ê√  W??�U??�
 q�UF�� r� t�√Ë ¨14?�« Êu��Ë ∆œU��

ÆVFA� sOOMOD�KH�« l�
 Èu�œ ‰Ë√ ¨fOL��« f�√ XK��Ë
 WLJ��  w??�  UO�UD�d�  b??{  WOzUC�

ÆfK�U� W�«b�

áµ°ùëdGh »∏°ûeÉ≤dG »a ¿Éà q«LÉéàMG ¿ÉàØbhh ..∫hDƒ°ùªd zá qjô°S IQÉjR{ ∫ÓN kÉ«cô«eCG kÉÑ∏W â°†aQ ≥°ûeO ¿CÉH ±ôà©j ƒ«ÑeƒH
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تراقب مصادر أميركيّة 
الصمت الروسي تجاه 

مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية 

للبنان برعاية أميركية 
واتصالها بثروات الغاز 

في ظل الصراع حول 
شبكات األنابيب إلى 
أوروبا بين مشروع 

روسي تركي تسعى 
موسكو لضم سورية 

إليه وآخر برعاية 
أميركية، يضّم مصر 

واليونان وقبرص 
و«إسرائيل« تسعى 

واشنطن لضم لبنان 
اليه.

كوالي�سكوالي�س

علييف  إلهام  األذربيجاني  الرئيس  أعلن 
ثالث  في  بلدة   20 من  أكثر  »نقل  عن  أم��س، 
سيطرة  إلى  باغ  قرة  ناغورني  حول  مناطق 

الجيش األذربيجاني«.
صحيفة  في  صفحته  على  علييف  وكتب 
األذربيجاني  الجيش  »ح��رر  أم��س:  »آغبند« 
ث���الث ق���رى ف��ي ف��ي��زول��ي، وأرب����ع ق���رى في 
أغبيند  وبلدة  قرية  جبرائيل، باإلضافة إلى 13 
في مناطق زنجيالن. وبتحرير بلدة أغبيند، تم 
ضمان السيطرة الكاملة على حدود الدولة بين 

أذربيجان وجمهورية إيران اإلسالمية«.
وأعلن علييف في وقت سابق أنه »ال يستبعد 
نيكول  األرميني  ال��وزراء  رئيس  لقاء  إمكانية 
بشأن  للتباحث  وذلك  موسكو،  في  باشينيان، 
الوضع في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين 

الدولتين«.
وقال علييف في مقابلة مع صحيفة »نيكاي« 
اليابانية: »نعم هذا االجتماع ممكن، لقد حدثت 
شيء  وك��ل  قبل  م��ن  االج��ت��م��اع��ات  ه��ذه  مثل 
الحظ  لسوء  لكن  األعمال،  جدول  على  يعتمد 
مع  للصراع  السلمية  التسوية  احتماالت  فإن 

الحكومة األرمينية الحالية بعيدة جداً«.
وأضاف: »لقد زرت موسكو مراراً بدعوة من 
الرئيس بوتين مرات عدة في السنة. لذلك فإن 
حدث  هي  المستوى  الرفيعة  االتصاالت  هذه 
قائالً:  وخلص  الشريكة«.  ال��دول  بين  شائع 
بهذا  موسكو  لزيارة  بوتين  من  دعوة  أتلق  »لم 

الشأن حالياً«.
أقطاي  فؤاد  التركي  الرئيس  نائب  قال  فيما 
إقليم  إلى  تركية  قوات  إرسال  يستبعد  »ال  إنه 

ناغورني قره باغ إذا طلبت أذربيجان ذلك«.
مساراً  ويريفان  باكو  بين  ال��ن��زاع  ويتخذ 
ال���وزراء  رئ��ي��س  استبعد  حيث  م��ت��ص��اع��داً، 
احتمال  ك��ذل��ك،  باشينيان  نيكول  األرميني 
»جميع  إن  قائالً  للنزاع،  دبلوماسي  حل  أي 
الطروحات غير مقبولة« لدى باكو. ودعا جميع 
وحدات  »تنظيم  إلى  وشعباً،  قادة  األرمينّيين، 

متطّوعين للقتال ضد أذربيجان«.
األذربيجاني  الرئيس  مستشار  رأى  بدوره، 
الصراع  تؤّجج  باشينيان  »تصريحات  أّن 

مجّدداً«.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية، 
األرمينية  العسكرية  »القوات  أن  أمس،  صباح 
منطقة  باتجاه  بالستية  ص��واري��خ  أطلقت 

غابالين الواقعة شمال البالد«.
وأصدرت الدفاع األذربيجانية بياناً جاء فيه: 
9 صباحاً،  22 تشرين األول، عند الساعة  »في 

أطلقت القوات األرمينية صواريخ باليستية من 
أراضيها باتجاه منطقة غباال وكردامير شمالي 

البالد«.
وفي السياق نفسه، نفى المتحدث الصحافي 
ستيبانيان  شوشان  األرمينية  الدفاع  ل��وزارة 
باليستية  صواريخ  األرمينية  القوات  إط��الق 

باتجاه أذربيجان.
إنسانية  هدنة  على  ويريفان  باكو  واتفقت 
المحلي، ولم  الليل بالتوقيت  بدءاً من منتصف 
إليها  الموّجهة  االتهامات  أذربيجان على  تعلق 

بخرق الهدنة حتى اآلن.
وأذربيجان  أرمينيا  خارجية  وزيرا  وتوّجه 
إل��ى روس��ي��ا، أول أم���س، إلج���راء م��ش��اورات 
سيرغي  نظيرهما  مع  منفصلة  دبلوماسية 
ناغورني  إقليم  ح��ول  ال��ن��زاع  بشأن  الف��روف 
لهدنتين  المتتالي  الفشل  بعد  وذلك  باغ،  قره 

إنسانيتين.
»البحث  فإن  الروسية،  الخارجية  وبحسب 
إطالق  وق��ف  اتفاق  تأسيس  ح��ول  سيتمحور 

نار«.
ومن المقّرر أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين 
في  منفصل  بنحو  يلتقيا  وأن  المتنازعين، 
واشنطن نظيرهما األميركي مايك بومبيو، الذي 
ترأس بالده إلى جانب روسيا وفرنسا مجموعة 

»مينسك«.
للشؤون  األع��ل��ى  ال��م��ف��ّوض  ق��ال  ب����دوره، 
جوزيب  األوروب��ي  باالتحاد  واألمن  الخارجية 
تكّف  أن  يجب  الخارجية  »األطراف  إن  بوريل، 
الخطيرة«  التحريضّية  البالغة  استخدام  عن 

فيما يتعلّق بقره باغ.
بعد  أم��س،  تصريح  ف��ي  ب��وري��ل،  وأض���اف 
اجتماع في بروكسل مع الرئيس األرمنّي أرمين 
سركيسيان: »يجب على جميع الجهات، بما في 
عمل  أي  عن  االمتناع  الخارجية،  الجهات  ذلك 
العدائية  األعمال  استمرار  إلى  يؤدي  أن  يمكن 
يشمل  وه���ذا  الضحايا.  م��ن  المزيد  ووق���وع 
والمثيرة  الخطيرة  التصريحات  إنهاء  ضرورة 

للفتنة وكراهية األجانب«.
النزاع  في  المنغمسة  األطراف  بوريل،  ودعا 
التسوية  بشأن  المفاوضات  إلى  »العودة  إلى 
لمجموعة  المشاركين  الرؤساء  رعاية  تحت 
في  والتعاون  األم��ن  لمنظمة  التابعة  مينسك 
دون  وم��ن  مسبقة  ش��روط  دون  م��ن  أوروب���ا، 

تأخير«.
دعوته  األوروب���ي  االتحاد  »يواصل  وق��ال: 
وااللتزام  القتالية،  لألعمال  الفوري  الوقف  إلى 
النار  إط��الق  بوقف  الجميع  قبل  من  الصارم 

عمل  أي  ف��وراً  يتوقف  أن  يجب  عليه.  المتفق 
من  مزيد  في  يتسّبب  أو  المدنيين  ضد  موّجه 

المعاناة للسكان المدنيين«.
قره  ناغورني  إقليم  على  ال��ص��راع  وك��ان 
التي  الحوار  طاولة  على  نفسه  فرض  قد  باغ 
وأذربيجان  أرمينيا  خارجية  وزراء  جمعت 
وروسيا لبحث اتفاق الهدنة في 9 تشرين األول 

الحالي.
أرمينيا  خ��ارج��ي��ة  وزي���را  آن���ذاك  وأج���رى 
منفصلة  دبلوماسية  م��ش��اورات  وأذربيجان 
بشأن  الفروف،  سيرغي  الروسي  نظيرهما  مع 
النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد 

الفشل المتتالي لهدنتين إنسانيتين.
إن  ال��روس��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  حينها  وق��ال��ت 
وقف  اتفاق  تأسيس  حول  سيتمحور  »البحث 

إطالق نار«.
اشتباكات  باغ  قره  ناغورني  إقليم  وشهد 
واألرمينّية،  األذربيجانّية  القوات  بين  جديدة 

بعد إعالن وقف إطالق النار قبل أيام.
اإلقليم، فقد تجّددت  وبحسب مسؤولين في 
في  وتحديداً  المدفعية،  بسالح  االشتباكات 
حيث  الصراع،  منطقة  من  الجنوبية  المناطق 

وصف القتال ب�«الشديد«.
الهدنة  بانتهاك  أذربيجان  أرمينيا  واتهمت 
جوي  قصف  عبر  إليها،  التوصل  ت��ّم  ال��ت��ي 

ومدفعي لبعض مناطق اإلقليم.
في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع األذربيجانية 
اإلنسانية  بالهدنة  االل��ت��زام  »بعدم  أرمينيا 

والسعي لزيادة التوتر في جبهات القتال«.
على  اتفقتا  وأذرب��ي��ج��ان  أرمينيا  أّن  يذكر 
هدنة إنسانية مؤقتة في ناغورني قره باغ يوم 

السبت الماضي.
وكان الرئيس األذربيجانّي إلهام علييف أعلن 
تحرير  حّتى  العسكرية  العمليات  »استمرار 
علييف  ح��ّذر  كما  ب��اغ«.  ق��ره  ناغورني  إقليم 
أرمينيا من عواقب وخيمة إذا حاولت السيطرة 

على خطوط أنابيب الغاز في أذربيجان.
األول  تشرين   10 ف��ي  م��وس��ك��و،  وأع��ل��ن��ت 
اتفاق  إلى  وأرمينيا  أذربيجان  توصل  الحالي، 
المتنازع  اإلقليم  في  النار  إطالق  بوقف  يقضي 
أن  إال  القتلى،  وجثامين  األسرى  وتبادل  عليه، 

الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها.
سيرغي  ال��روس��ي  الخارجية  وزي��ر  وق��ال 
محادثات  »أج���رى  إن��ه  أم��س،  أول  الف���روف، 
واألذربيجاني«،  األرميني  نظيريه  مع  منفصلة 
ومن المتوقع أن يلتقي وزيرا الدولتين بنظيرهما 

األميركي مايك بومبيو في واشنطن اليوم.

�سيطرة الجي�ش الأذربيجانّي على كامل الحدود مع اإيران وا�ستبعاد الحّل الدبلوما�سّي.. 

بروك�سل تدعو لوقف الخطاب التحري�سّي.. واأنقرة م�ستعّدة لإر�سال قوات اإلى قره باغ
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 روحاني لأردوغان: الحل في قره باغ

ينبغي اأن يكون بالحوار ولي�س بالحرب

هاتفياً،  أردوغان  طيب  رجب  التركي  ونظيره  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيسان  بحث 
وسبل  البلدين  بين  العالقات  إلى  باإلضافة  باغ،  قره  إقليم  في  األوضاع  تطورات  أمس، 

تطويرها.
وقال روحاني: »نعتقد أنه يمكن إليران وتركيا وروسيا التعاون إلحالل األمن واالستقرار 

في قره باغ، عن طريق تنفيذ القانون الدولي واحترام سيادة األراضي«.
وأضاف: »نأمل بمواصلة التعاون بين إيران وتركيا وروسيا لحل المشكالت في سورية 
وإنهاء نشاط الجماعات اإلرهابية والحفاظ على وحدة األراضي السورية في إطار اتفاقية 

أستانة«.
وشدد الرئيس اإليراني على »عالقات الصداقة والجوار بين البلدين وأنها تعد نموذجاً 

للعالقة بين دول الجوار في المنطقة«.
على  اإليراني  الرئيس  أكد  كورونا،  جائحة  وتفشي  الصحي  بالوضع  يتعلق  ما  وفي 
بين  التجارية واالقتصادية  العالقات  على  أثرا  األميركية  والعقوبات  كورونا  »فيروس  أن 
البروتوكوالت  مراعاة  مع  العالقات  تلك  »استئناف  في  أمله  عن  معرباً  وأنقرة«،  طهران 

الصحية«.
وجّدد روحاني التأكيد على أن »الجماعات اإلرهابية قد تشكل خطراً كبيراً على المنطقة«، 

مشيراً إلى »مواصلة محاربة اإلرهاب كأساس مهم«.

منظومة دفاع جوّي 

اإيرانّية ال�ضنع ت�ضاهي 

»اأ�س- 300« الرو�ضّية

العسكرية  المناورات  عمليات  قيادة  أعلنت 
 )99 الوالية  سماء  عن  )المدافعون  المشتركة 
مشاركة منظومة )باور 373( الدفاعية، للمرة 

األولى وتحقيقها أهدافها.
هي  الصاروخية   )373 )ب��اور  ومنظومة 
المدى  بعيدة  متنّقلة  ج��وّي  دف��اع  منظومة 
إيرانيُة الصنع وتضاهي منظومة »أس300-« 

الروسية.
»صياد«  ص��واري��خ  المنظومة  ه��ذه  تطلق 
اإليرانّية الصنع التي يبلغ مدها 300 كيلومتر، 
من  والطائرات  الصواريخ  تدمير  وتستطيع 
دون طيار، والصواريخ الباليستية، والطائرات 

الحربية.
وفي منطقة مساحتها نصف مساحة البالد، 

انطلقت أول أمس، مناورات عسكرية إيرانية.
العميد  الجوي  الدفاع  تدريبات  قائد  وقال 
إلى  تهدف  التدريبات  إن  زادة،  رحيم  ق��ادر 
كما  القتالية،  الجاهزية  بمستوى  االرت��ق��اء 
الجيل  استخدام  م��رة  وألول  فيها  سيجري 
المحلية  واألس��ل��ح��ة  ال��م��ع��دات  م��ن  ال��ج��دي��د 
في  جديدة  تكتيكية  أساليب  وتطبيق  الصنع ، 
مجال الدفاع الجوي والرصد. وستتم محاكاة 
مواجهة مختلف التهديدات الجوية، منخفضة 

ومتوسطة وعالية المدى.
وتعّد هذه المناورات هي األولى بعد انتهاء 

حظر األسلحة الذي فرض على إيران.
الماضي  الشهر  اإليراني  الجيش  وأج��رى 
مكران  سواحل  على   »99 الفقار  »ذو  مناورات 
ف��ي ج��ن��وب ال��ب��الد، الس��ت��ع��راض ج��ان��ب من 
قدراته واستعداداته للمواجهة على المستوى 

الحقيقي.
وأجرت طهران خالل مناورات »ذو الفقار99« 
تجارب ناجحة على صواريخ كروز، وطائرات 

مسّيرة من دون طيار.
كما أجرت إيران في تموز الماضي مناورات 
العامة للخليج  المنطقة  »الرسول األعظم« في 

ومضيق هرمز.

برلمانّيون اأميركّيون 

يطالبون بمقاطعة قمة 

الع�ضرين ال�ضعودية

الرئيس  إدارة  أميركياً  برلمانياً   45 حّض 
مجموعة  قمة  مقاطعة  على  ترامب  دون��ال��د 
أواخر  الرياض في  المقّرر عقدها في  العشرين 
إج��راءات  المملكة  تتخذ  لم  ما  الثاني  تشرين 

لتحسين سجلها في مجال حقوق اإلنسان.
ال�45،  األميركي  الكونغرس  أعضاء  وقال 
بومبيو،  مايك  الخارجية  وزير  إلى  رسالة  في 
»بصفتها  إن��ه:  األرب��ع��اء،  أم��س  أول  نشرت 
رائدة عالمية في الديمقراطية ومرّوجة لحقوق 
تطالب  أن  حكومتنا  على  يتعين  اإلن��س��ان، 
العربية  المملكة  سجل  في  جذرية  بتغييرات 

السعودية السيئ« في مجال حقوق اإلنسان.
وأضافوا: »إذا لم تتخذ الحكومة السعودية 
فعلينا  السجل،  هذا  لمعالجة  فورية  إجراءات 
االنسحاب من قمة مجموعة العشرين والتعّهد 
شرطاً  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  إص��الح��ات  بجعل 
الحكومة  مع  المستقبلية  التعامالت  لجميع 

السعودية«.
الحكومة  وال  األميركية  اإلدارة  تعلّق  ولم 

السعودية على دعوة هؤالء البرلمانيين.
وتأتي هذه الرسالة بعد عريضة وقعها 65 
األوروبي  االتحاد  فيها  طالبوا  أوروبياً،  نائباً 
بعدم المشاركة في قمة الرياض، التي ستعقد 
21 و22 تشرين الثاني، أو  عبر الفيديو يومي 
معللين  القمة،  في  تمثيله  بخفض  األقل  على 
طلبهم بأن »انتهاكات سافرة لحقوق اإلنسان 

ترتكب« في المملكة.
والسعودية هي أول دولة عربية تستضيف 
قمة مجموعة العشرين، وقد أعدت لقمة كبرى 
تعرض من خاللها خطة عصرنة المملكة التي 
وضعها ولي العهد األمير محمد بن سلمان. لكن 
جائحة كوفيد19- قوضت تلك اآلمال إذ باتت 

متعذرة إقامة القمة بالحضور المادي.

أعرب خالد المشري، رئيس المجلس األعلى 
للدولة في ليبيا عن تفاؤله بما حققته األطراف 
بوزنبيقة،  ح��وارات  في  توافقات  من  الليبّية 
كيفية  ستبحث  »األط����راف  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً 

تجسيدها على أرض الواقع«.
وأشار المشري إلى أن »تحقيق ذلك سينهي 
إعادة  في  ويسهم  المؤسسات،  انقسام  حالة 

التوازن االقتصادي والمالي للدولة الليبية«.
المغربي  الخارجية  الشؤون  وزي��ر  وك��ان 
ناصر بوريطة، أجرى في الرباط مباحثات مع 

رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا.
صحافّي:  تصريح  في  المشري  خالد  وقال 
وفي  المغرب،  إلى  الرابعة  الزيارة  هي  »هذه 
كل مرة نزداد يقيناً بإيجابية موقف المغرب«، 
يخّص  التي  »الرعاية  على  شكره  عن  معرباً 
ليبيا  في  أشقاءه  السادس  محمد  الملك  بها 
إلى  للوصول  الوسائل  جميع  توفير  خالل  من 

تفاهمات تخرج البلد من أزمته«.
يبذلها  التي  بالجهود  أيضاً  المشري  وأشاد 
وزير الخارجية المغربي بهدف تقريب وجهات 
ومجلس  للدولة  األعلى  المجلس  بين  النظر 
النواب الليبيين، وذلك »بعيداً عن أي تدخالت، 

وهو ما تجّسد فعلياً في حوار بوزنيقة«.
وذكر رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا 
حققا  بوزنيقة  في  المتفاوضين  »الوفدين  أن 
تفاهمات مهمة في قضايا كانت محط خالفات 
بين أطراف األزمة«، مشيراً إلى أنه »تّم االتفاق 
تقريباً على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية 

التي جرى التوافق بشأنها في المغرب«.
أن  تصريحه،  ختام  ف��ي  المشري،  وأك��د 
ب��دأت  ال��م��غ��ارب��ة،  م��س��اع��دة  بفضل  »ليبيا 
المرحلة  إلنهاء  الصحيح  الطريق  في  تسير 

االنتقالية«.
الدبلوماسية  رئ��ي��س  رأى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
للحديث  مناسبة  ك��ان  »اللقاء  أن  المغربية 
حول كيفية مواصلة الدينامية اإليجابية التي 
خلفها الحوار الليبي الليبي في مدينة بوزنيقة 
المبادئ  إطار  وفي  نفسها  اإليجابية  بالروح 
إطار  وف��ي  ال��ح��وار،  ه��ذا  حكمت  التي  نفسها 
المجال  فتح  على  القائمة  المغربية  المقاربة 

لليبيين من دون التدخل في شؤونهم«.
محمد  »ال��م��ل��ك  أن  ع��ل��ى  ب��وري��ط��ة  وش���دد 
والمجهودات  المبادرات  كل  يدعم  السادس 
حل  إل��ى  للوصول  الليبيون  بها  يقوم  التي 
سلمي يضمن وحدة ليبيا الوطنية وسيادتها، 

ويبعدها عن التدخالت الخارجية«.
»االت��ف��اق  أن  إل��ى  المغربي  ال��وزي��ر  ولفت 
ال  أرضية  الصخيرات،  في  الموقع  السياسي 
لألزمة  حل  أي  عن  البحث  في  تغييبها  يمكن 
الليبية«، موضحاً في هذا السياق أن »ال بديل 

عن اتفاق الصخيرات الذي يمكن تطويره«.

سفنها  ال���ي���ون���ان  وض���ع���ت 
ال��ح��رب��ي��ة ف���ي ج��ن��وب ش��رق��ي 
التأهب،  ح��ال��ة  ف��ي  إي��ج��ه  بحر 
تمديد  تركيا  ق��رار  خلفية  على 
منطقة  في  التنقيب  أعمال  فترة 
لجرفها  تابعة  أثينا  تعتبرها 

القاري.
اليونانية  البحرية  وأص��درت 
نظام  عبر  مضادة  رسالة  أمس، 
الدولي  التكلس المالحي البحري 
رسالة  على  رداً  »ن��اف��ت��ك��س«، 
عن  تركيا  فيها  أعلنت  أخ���رى 
تنفذها  التي  التنقيب  مهام  تمديد 
ث���الث س��ف��ن م��ن��ه��ا »أوروت�����ش 
جزيرتي  بين  المياه  في  رئيس« 
حتى  ورودوس  كاستيلوريزو 
تشرين   22 من  بدالً  تشرين   27

األول كما كان مقرراً أصالً.
وشددت البحرية اليونانية في 
التنقيب  أن »أعمال  رسالتها على 
المنطقة  في  تركيا  تنفذها  التي 
بها  مرخص  غير  عليها  المتنازع 

وغير قانونية«.
صحافية  ت��ق��اري��ر  وأف�����ادت 
رفعت  اليونانية  »البحرية  بأن 
المنطقة  في  قواتها  تأهب  درجة 
اقتربت  عندما  البرتقالية،  إل��ى 
 14 بمسافة  رئ��ي��س  أوروت����ش 

كاستيلوريزو  ع��ن  ك��ي��ل��وم��ت��راً 
الرئيسي  ال��ب��ر  ق���رب  ال��واق��ع��ة 

التركي«.
ال���دف���اع  وزارة  ون����ش����رت 
الماضي  األرب���ع���اء  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
ص�����وراً ت��ظ��ه��ر م���ا ت����ّم وص��ف��ه 
من  المؤلف  الحامي«  ب�«الجدار 
بحماية  المعنية  الحربية  السفن 

المتنازع عليها. المنطقة 
أكثر  تعمل  التقارير،  وحسب 

يونانية  حربية  سفينة   60 من 
متابعة  على  المنطقة  في  حالياً 

تحّركات »أوروتش رئيس«.
تقريراً  يوناني  تلفزيون  ونشر 
احتكاك  وق��وع  زع��م  مؤكد  غير 
و«أوروت��ش  تركية  فرقاطة  بين 
كاستيلوريزو،  قبالة  رئ��ي��س« 
منعت  »ال��ف��رق��اط��ة  أن  م��ّدع��ي��اً 
من  ال��ت��رك��ي��ة  التنقيب  سفينة 

االقتراب من سواحل الجزيرة«.

صوراً  إع��الم  وسائل  ونشرت 
يونانية  حربية  سفينة  تظهر 
تبحران  رئ��ي��س«  و«أوروت�����ش 
إحداهما  من  قريبة  مسافة  على 
من  التأكد  يتسّن  ول��م  األخ���رى، 

صحة الخبر.
بأن  يونانيون  مراقبون  وأفاد 
مجدداً  تقترب  رئيس«  »أوروتش 

من سواحل الجزيرة.

اتفاق الأطراف الليبّية على كل ما يتعلق

بالمنا�سب ال�سيادية في الدولة 

اأثينا ت�سدر ر�سالة »نافتك�ش« م�ساّدة ب�ساأن التنقيب التركّي 

واأنباء عن حادث بين فرقاطة يونانّية و«اأوروت�ش رئي�ش«

الخارجّية الرو�ضّية: �ضنوا�ضل ا�ضتخدام الفيتو 

 

لمنع �ضدور قرارات ل تتفق مع م�ضالحنا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن »موسكو ستواصل استخدام حق النقض 
المصالح  نظر  وجهة  من  للتنفيذ  قابلة  غير  قرارات  صدور  لتجّنب  الدولي،  األمن  مجلس  في  الفيتو 

الوطنية لروسيا«.
وأضاف فيرشينين، في مجلس االتحاد الروسي أمس: »نستخدم حق النقض كثيراً. وسنستخدمه، 
وإال فسنحصل على مجلس أمن يختم القرارات التي سيكون من الصعب تنفيذها أو حتى مستحيلة من 

وجهة نظر المصالح الوطنّية الروسّية على المدى الطويل«.
وأشار فيرشينين، إلى أن »االتحاد السوفياتي نادراً ما استخدم حق النقض حتى التسعينيات، بينما 

استخدمت الواليات المتحدة هذا الحق بشكل متكّرر، خاصة في القضايا المتعلقة بالشرق األوسط«.
وأضاف ممثل الخارجية الروسية، أن »الوضع بات معكوساً اآلن«. وقال: »نحن نعلم طبعاً أن ذلك 
يثير امتعاض الذين يرغبون في بناء نظام عالمي قائم على القواعد. تظهر مطالب للحد من هذا الحق، 

وإلغاء هذه األداة الفريدة«.
وتجب  الدولي،  األمن  مجلس  عمل  في  محورية  أداة  هو  النقض  »حق  أن  إلى  فيرشينين  وأش��ار 

المحافظة عليه وحمايته من جميع التعديات«.

 ال�ضين: موافقة اأميركا على بيع اأ�ضلحة 

لتايوان �ضتكون له اأثر كبير على العالقات

اعتبرت وزارة الخارجّية الصينّية أّن »موافقة واشنطن على صفقة بيع أسلحة محتملة، قيمتها 
مليار و800 مليون دوالر إلى تايوان، سيكون لها أثر كبير على العالقات الصينّية - األميركّية«. 

المتحّدث باسم الخارجّية الصينّية تشاو لي جيان، شّدد أمس، على أّن بالده »ستّتخذ رّد الفعل 
المناسب وفقاً لتطّورات الوضع«.

11 راجمة صواريخ، و135 قطعة من أنظمة صواريخ  صفقة األسلحة المحتملة، ستشمل بيع 
»جّو أرض« مع المعدات الخاّصة بها.

وكانت وزارة الدفاع األميركّية أعلنت أن »الخارجّية األميركّية وافقت على صفقة سالح محتملة مع 
تايوان بنحو 1.8 مليار دوالر«.

وتّم إبالغ الكونغرس رسمياً أول أمس، بالموافقة على الصفقة، بعد أيام من كشف وكالة »رويترز« 
ب�5  تقدر  إجمالّية  بقيمة  لتايوان  أسلحة  لبيع  صفقات   5 تفعيل  على  تعمل  األميركّية  اإلدارة  بأن 

مليارات دوالر.
ُيذَكر أّن صحيفة »نيويورك تايمز« تحدثت مؤخراً عن أّن لهجة الصين تنحو نحو كلمات القتال بما 
يخص تايوان، مشيرًة إلى أّنه »ال يزال احتمال نشوب حرب بعيداً، لكن الخطر يكمن في أن الدعاية 

الصينّية يمكن أن تترجم إلى أعمال استفزازية«. 
ونّددت الصين الشهر الماضي، بإيفاد الواليات المتحدة أحد دبلوماسييها الرفيعي المستوى إلى 

تايوان، ليكون أهم مسؤول في وزارة الخارجّية األميركّية يزورها منذ 40 عاماً.
ووصل مساعد وزير الخارجية األميركي للتنمية االقتصادّية والطاقة والبيئة، كيث كراش، إلى 

»تايبيه« من أجل حضور مراسم تأبين الرئيس األسبق، لي تينغ هوي.
وتعتبر زيارة كيث كراش ثاني زيارة لمسؤول أميركي كبير إلى تايوان في غضون شهرين، بعد 

زيارة قام بها وزير الصحة أليكس عازار في آب الماضي.
ُيشار إلى أن تايوان )التي تعرف رسمياً بجمهورية الصين( ُحكمت بشكل منفصل عن البّر الرئيسّي 
الصينّي منذ العام 1949، بعدما خسر »القوميون« الحرب األهلّية أمام »الشيوعيين«، وهربوا إلى 

الجزيرة لتأسيس حكومة موازية.

غالبّية ال�ضباب يوؤّيدون جو بايدن 

 

ونجاح ترامب يعتمد على عدم اقتراعهم 

أظهرت دراسة جديدة أن »غالبية الشباب من الفئة العمرية )18-34 عاماً( يؤيدون جو بايدن 
لرئاسة أميركا«، مشيرة إلى أن »نجاح دونالد ترامب يعتمد على امتناع الشباب عن التصويت«.

من  الممتدة  الفترة  من  لألبحاث،   SurveyMonkey مؤسسة  أجرتها  التي  الدراسة  وقالت 
المستوى  على  االستطالع  شملهم  محتمالً  ناخباً   640328 على  األسبوع،  هذا  وحتى  حزيران 
الوطني، إنه ال يوجد سوى خمس واليات في أميركا، يفضل فيها الناخبون الذين تقل أعمارهم عن 

الرئيس ترامب على جو بايدن، كما ال توجد واليات متأرجحة«. 35 عاماً 
وتوضح الدراسة أن »ترامب يواجه في االنتخابات المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل »خطر 
اقتراع الشباب«، وقالت: »بعبارة أخرى، يعتمد طريق ترامب إلعادة انتخابه بشكل كبير على بقاء 

الشباب في منازلهم«.
أيضاً  تحذير  بمثابة  هي  المرفق،  البياني  الرسم  في  المبينة  »النتائج  أن  إلى  الدراسة،  ولفتت 
أبعد من مسابقة رئاسية  إلى ما هو  البالد تقريباً، ألنها مؤشر  الجمهوري في كل واليات  للحزب 

واحدة«.
من جهة أخرى، لفتت الدراسة إلى أنه بدءاً من سن 35 تقريباً، يتحّول المزاج العام للناخبين 

بحّدة نحو ترامب في الواليات الجمهورية التقليدية والواليات التي تشهد منافسات عادة.
وأشارت إلى أن »الناخبين حسموا مرشحهم الرئاسي منذ أشهر، إال أن حملتي ترامب وبايدن 

تركزان حالياً على نسبة المشاركة أكثر من محاولة إقناع الناخبين بتغيير آرائهم«.
الناخبين  ألن  »نظراً  إنه   ،SurveyMonkey في  األبحاث  مسؤولي  كبير  كوهين،  جون  وقال 
األصغر سناً ال يمكن االعتماد عليهم في التصويت، فإنه ال تزال لدى ترامب فرصة في هذه الدورة.. 
ولكن إذا صمدت هذه األرقام خالل االنتخابات المستقبلية، فسيكون من الصعب على الجمهوريين 

الفوز بشكل متزايد«.



7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

له  قالت  م��ا  عنها  بالنيابة  وت��ق��ول  المفيد  تختصر  صباحات  م��ع 
مجدداً  الجمعة  حديث  يطل  الكالم  رياضيات  من  بعضا  فيها  ولعل 

لنا  تكسبها  وخبرات  وثقافة  ونثراً  شعراً  األصدقاء  مشاركات  مع 
الحياة وفي كل حديث من كل جمعة جديد.. 

�صباحات
2020-10-22 }

صباح القدس ألهل القدس ورواد مسجدها يلقنون المطّبعين درساً في التاريخ والجغرافيا 
الفلسطينيون  كان  وطالما  يدخلونه  عربي  بلد  اي  في  مميزة  بمعاملة  الخليج  مواطنو  تنّعم  طالما   -
خصوصاً يحرصون على الحذر من توجيه اي إشارة سلبية نحو الخليجيين بما في ذلك حكامهم حرصاً 
على عدم ترتيب أي تأثير سلبي على قضيتهم وتقديراً لما كانت تؤمنه األموال الخليجية من دعم لصمود 

الفلسطينيين. 
- الخليجيون يعرفون أن التعامل المميز الذي تمتعوا به ألجيال ليس عائداً لتميزهم عن أي مواطن عربي 
وال لمواقف مشرفة لحكامهم تجاه القضايا العربية وال لنجاح تجاربهم في الحكم بتقديم نماذج تنموية أو 

ديمقراطية أو تفوق بتحقيق معايير العدالة.
أموالهم  بسبب  عربي  كل  ويعرف  يعرفون  كما  خاصة  بمعاملة  العرب  سائر  عند  الخليجيون  تميز   -
وبسبب فقر سائر العرب وحاجتهم السترضاء صاحب المال تحت ضغط قسوة الحياة. وهذا ربما يكون 
الخليج بأن ذلك سيجعل تطبيعهم مع كيان االحتالل  التطبيع في  الخليج وجماعة  سبباً العتقاد حكام 

موضوع معاملة خاصة ولن يجرؤ أحد على مقاطعتهم أو استغضابهم خشية خسارة نعمة مالهم.
- ذهب المطّبعون اإلماراتيون إلى القدس وزاروا المسجد األقصى في رسالة تسويقية للتطبيع وبهدف 

إظهار تميزهم وهم يطبعون لدرجة أن أحداً لن يجرؤ على التنديد بهم كمطّبعين.
من  أخرجوهم  حتى  المنددة  والهتافات  بالنعال  الفلسطينيون  فالحقهم  المطّبعين  الزوار  ظن  خاب   -

المسجد مذعورين مهرولين.
- أخرج المطّبعون أسوأ ما لديهم بمطالبتهم لالحتالل بقمع الفلسطينيين. 

- كسر الفلسطينيون الجرة ولن يعودوا الى الوراء وسيكتشف المطّبعون أن كل زيارة تطبيعّية ستالقيهم 
خاللها النعال ولن تنفع أموالهم وال شرطة االحتالل لتفادي األسوأ فليدفعوا ثمن فعلتهم ويتذكروا ان ما 
مضى قد مضى وأن »زمن األول تحوَّل« وأن ما راكمه الفلسطينيون وسائر العرب من ذل المراعاة بسبب 
أموال الخليجيين سيجد طريقه للتعبير باللغة المناسبة بعد التطبيع ألن ال ثمن للكرامة وال ثمن للقدس وهم 

لم ينتبهوا أن الناس كانت تراعيهم كي ال يرتكبوا الخطيئة الكبرى. وبعد ارتكابها ال محذور وال محظور.
- الفلسطينيون يميزون شعب البحرين ألنه مّيز مواقفه بقوة عن حكامه وسيمّيزون كل شعب في الخليج 

يتمّيز عن حكامه ومثل الفلسطينيين سيفعل كل العرب.
2020-10-21 }

صباح القدس بوصلة حياة وصراع - قوة خيار ومحور المقاومة تأتي بالمواقف قبل المواقع - فال زال 
الموقف سالحاً - بينما قوة الخندق األميركي بكل من فيه وما فيه فهي قوة مواقع مصدرها كثير كثير من 
المال وكثير كثير من السالح يقابلها كثير كثير من اإلرادة وكثير كثير من الحق - هكذا هم الذين الحقوا 
المطّبعين بالنعال في حرم بيت المقدس - هكذا هو األسير البطل ماهر األخرس في معركة األمعاء الخاوية 
- وفي حدث هذا األسبوع شاهد عظيم له دالالت تفوق خيال األميركي على التصديق - لقد سمع الذين 
تابعوا ملف الحركة األميركية لإلفراج عن رهائن يحتاج الرئيس األميركي صورة مع واحد منهم على األقل 
قبل موعد االنتخابات - الذهول والدهشة األميركيان من الصالبة السورية - فكيف لدولة ال يعترف أغلب 
دول العالم بشرعية مؤسساتها رغم عضويتها غير المنقوصة في األمم المتحدة وتعيش تحت حصار خانق 
وترزح تحت عبء عقوبات قاتلة وتعرف ناسها صنوفاً من العوز لم تذكر مثلها في تاريخها القريب وال تزال 
في قلب حرب دموية تفتك باألرواح والممتلكات والمعالم المدنية والثقافية ومؤسسات الخدمات وتتلقى 
عرضاً بالمساعدة في اإلفراج عن أحد من تسميهم واشنطن بالرهائن، مقابل رفع العقوبات أن تقول ال، وأن 
تضع شرط أي عالقة االنسحاب األميركي من األراضي السورية واستئناف العالقات الدبلوماسية وعندها 
كل شيء ينتظم عبر السفارة األميركية مع دولة شرعّية تفتح الباب للتعاون األمني والسياسي واالقتصادي 
وما دون ذلك هراء - هذا ما نعنيه بأن الموقف سالح وبأن المواقف تقابل المواقع. - القدس موقف وليست 

موقعاً ولذلك ينتصر خيارها.
2020-10-20 }

صباح القدس لكم - صباح ينبض بالحياة ودعوة لتجنب الوقوع في شرك االرتهان لمسار االنتخابات 
االميركية حيث ال نكاد نشهد تحليالً او موقفاً هذه األيام إال ويربط أبسط أحداث بلد من بالدنا وصوالً لمستقبل 
الصراعات الكبرى بمفصل واحد وهو االنتخابات الرئاسية األميركية، بما يشكل على مستوى الوعي نوعاً 
من اإلسهام في معركة كي الوعي واالستالب واالستتباع بينما تتكفل العودة لمجريات نصف قرن مضى 
الرئاسات  بالقول إن ال شيء يتغّير مما يعنينا وما يهمنا في مصائر بالدنا ومستقبل قضايانا مع تغير 
الجمهورية والديمقراطية. فالحروب شنت علينا في ظل إدارات من الصنفين والدعم لكيان االحتالل رأس 
األولويات األميركية في ظل رئاسات من الصنفين ونهب ثرواتنا واستعباد شعوبنا والقتل واالستيطان 
والتهويد وصناعة الفتن ودعم اإلرهاب وخطط االحتالل كلها سمات رؤساء من الصنفين والشيء الوحيد 
الذي يتغّير هو ما نغيره نحن، وألنه باتت لدينا مصادر قوة يقيم األميركي الجمهوري والديمقراطي لها 
الحساب فما سيتغّير يحين أوان تغييره باستبدال رئيس برئيس لمالءمة تكتيكات جديدة بعدما بطلت 
فعالية تكتيكات سابقة يصعب تغييرها مع التجديد ألصحابها، لهذا جاؤوا بأوباما بعد بوش في تغيير 
من الحرب المباشرة الى الثورات المفبركة والفتن واإلرهاب وليس ألن أوباما وحزبه دعاة سالم وبوش 
وحزبه دعاة حرب ويجّددون لرئيس يحتاجون المضي في رهانات كان عنوانها وال تتجّدد السياسات ألنه 
فاز بوالية جديدة - ال تغيير في جوهر السياسات مهما تغّير الرؤساء بل التغيير الممكن هو الذي تفرضه 
موازين القوى وإن تم تغيير الرؤساء لتسويق التغيير األعمق، فألن باتت لنا قوة وقدرة فلنراهن عليهما 
ونتجنب الوقوع في شرك الكذبة التاريخية التي سوقت لالستسالم - %99 من اوراق اللعبة بيد اميركا - 
اميركا قوية وال نعلم كم ستبقى قوية - لكن النقاش يدور حول من هو األقوى في بالدنا وليس في اميركا وال 

على سائر ساحات العالم - صباحكم قدسي يعني صباحكم مقاومة. 
2020-10-19 }

صباح بنور القدس تأتي فيه المتغيرات بمواقيتها مع تحقيق محور المقاومة من خالل ايران انتصاراً 
سياسياً كبيراً سيرسم مسار العالقات الدولية في ملفات كثيرة. فالذي يجري ان 18 تشرين األول 2020 
ليس يوماً إليران وحدها وهو يوم بدء سريان القرار األممي المرافق إلبرام االتفاق النووي بتحديد موعد 
سقوط الحظر على السالح بيعاً وشراء بالنسبة إليران وقد شكل خالل سنوات ما بعد االنسحاب األميركي 
بالفوز  أميركا  وفشلت  إيران  وربحته  الدولية  العالقات  كواليس  في  الدائرة  المواجهة  جوهر  االتفاق  من 
بالمعركة في عرينها األممي ألول مرة مشهودة وكان واضحاً ان إيران بذلت جهوداً دبلوماسية معاكسة 
للجهود األميركية مع أوروبا تضمنت ضبط إيقاع المواقف اإليرانية من االتفاق النووي بما يحفظ بقاءه 
كإطار دبلوماسي قانوني على قيد الحياة، وقد كانت فرصة اللقاء الذي جمعني مع وزير الخارجية اإليرانية 
الخارجية في االتحاد األوروبي  السياسات  العام بعد نهاية زيارة مفوض  محمد جواد ظريف في مطلع 
جوزف بوريل إلى طهران، مناسبة لسماع موقف إيراني عنوانه، انتظروا 18 تشرين، إنه الموعد الفاصل 
بين مرحلتين، والفوز اإليراني بحلول هذا الموعد وتثبيت حق إيران بسقوط حظر السالح عنها، سيكون 
الرئاسي  االستحقاق  اقتراب  مع  الصدفة  باب  من  زمنياً  انطالقها  يتقاطع  نوعّية،  جديدة  مرحلة  فاتحة 
األميركي، وستشهد المنطقة ومعها العالم تبدالت تعبر عن هذا التحول االستراتيجي الكبير على الصعيد 
الدولي وستكون للصراعات في المنطقة ثمار منه أولها تدفق اسلحة إيرانية نوعية على سورية بصورة 
رسمّية تغير التوازن الحاكم لجبهة المواجهة مع كيان االحتالل، ولم يعد خافياً ان مصير هذا التوازن هو 
الكردي - ليس وهماً وال حلماً بل  الكانتون  التركي ومصير  البقاء األميركي وبالتالي  الذي سيقرر مصير 
حقيقة ستظهر نتائجها التطورات الساخنة المقبلة تفسر وحدها جليد االنتظار القاتل خالل شهور - صباح 

المتغيرات المقبلة. 
2020-10-18 }

صباحكم بنور القدس وهو نور الحقيقة المطلقة الوحيدة في منطقتنا منذ عقود يحكم ما سواه وال يحكم 
من سواه ومنذ حرب تشرين عام 73 وبصورة أشد منذ حرب تموز 2006 صار كيان االحتالل محمية أميركية 
عسكرياً ومالياً وصارت أميركا هنا وبالنسبة لكل بلد عربي داخل الحدود أو على الحدود واالستراتيجية 
االميركية مبنية منذ تلك العقود على ثنائية مصادر الطاقة وأمن الكيان وقد صار لكليهما عنوان جديد هو 
لبنان في ظل المقاومة وثروات الغاز وترابطهما وبفضل ثبات المقاومة وتنامي قدراتها وفشل السياسات 
االميركية لتحييد سالحها وتقييده بعد فشل محاوالت نزعه تقترب المقاومة من انتزع نصر يشبه نصرها 
عام 2000 بتحرير جديد ليصير اإلفراج عن الثروات اللبنانية، كما من قبله اإلفراج عن األراضي اللبنانية 
المحتلة عام 2000 طريقاً أحادياً تفرضه قوة المقاومة، لالستقرار، فيما يصف جيفري فيلتمان ما يجري 
بجملة معبرة، بقوله، سيحتفظ حزب الله بكعكته وسيأكلها في وقت واحد، فسيحصل للبنان على ثروات 
وافرة، ويحفظ سالحه، ليصح القول إن لبنان في طريق التحرير الثالث وربما األهم. فإلى اي مدى سينتبه 
مؤّيدو المقاومة الغارقون في نقاشات هامشية حول التفاوض، الى ان المقاومة تحقق نصراً استراتيجياً 
سينعكس تسريعاً وحذراً في التفاوض لعدم استفزاز المقاومة؟ والى أي مدى يدرك حلفاؤها أنها تتحّول 
الفرصة  عن  اإلفراج  يشكل  حد  أي  والى  يعرفون؟  ال  وهم  نعمة  مصدر  الى  يخشون  كما  نقمة  مصدر  من 
الحكومية الجديدة دولياً تعبيراً عن هذا التحول، حيث لم يعد االنهيار اللبناني مفيداً، بل صار مصدر خطر، 
ومع الحكومة الجديدة سنكون على األرجح مع تعويم مالي لضمان االستقرار بعكس مسار االنهيار، ليس 
ألن شخص رئيس الحكومة موضع ثقة، وال ألن الخطة اإلصالحّية تستجيب للشروط التقنية للمؤسسات 
الدولية، وال ألن المبادرة الفرنسية حققت اختراقاً بعدما اخترقوها مراراً، بل ألن معركة تحييد وتقييد سالح 
المقاومة قد انتهت لصالح تثبيت موقع هذه المقاومة في معادالت المنطقة، كالعب إقليمّي كبير، ال تصّده 
دعوات حياد كانت موضع تشجيع أميركّي في مرحلة االشتباك وصارت طلقة صوتّية مع نهاية هذا الفصل 

من هذا االشتباك - صباح االنتصارات.
2020-10-16 }

واستيعاب  خالف  كل  الحتواء  الجهد  وبذل  الصبر  اال  ال يعني  المتوهجة  القضية  ونور  القدس  صباح 
مطلب  بخالف  المقاومة  قوة  مصادر  احد  وهذا  تحالف  اي  من  الخروج  استسهال  وعدم  خصوصية  كل 
المتسّرعين والمنفعلين ومثال الخالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر ال يؤخذ بنظر المقاومة من باب 
المواقف بذاتها وموازين القوى والحاجة وعدم الحاجة وكلفة التحالف وعائداته، بل من باب اإلجابة عن 
سؤال، اال يعني فشل هذا التحالف الذي يشكل افضل فرص التالقي بين طرفين يمثالن شرائح واسعة بين 
اللبنانيين فشل مشروع وطن اسمه لبنان والفشل في إنجاح مشروع الوحدة الوطنية يعني االستعداد 
لفشل مشابه في مواقع أخرى لقوى المقاومة بما يعني تفكك الكيانات الوطنية واشتعال أزمات حول سلمها 
النجاح او النجاح في صيانة التحالف  األهلي وهذا نقيض مشروع المقاومة؟ لذلك يصير الخيار وحيداً 
والتغلب على الخالف وتصغر التضحيات الالزمة لتحصين الوحدة أمام معانيها وتهون التنازالت التي ال 
تمس جوهر المقاومة وقضيتها كما يهون تحمل قسوة الخالف لتثبيت الوضوح في ما يمس قضية المقاومة 
وكله تحت سقف ان امتحان الوحدة الوطنية في الكيانات الوطنية هو جزء من معركة شرعية ومشروعية 
قدرة ثقافة المقاومة على جعل الصراع مع العدو بوصلة واحدة في ساحات المواجهة وتضميد كل جروح 
أخرى لحساب تظهير هذا الوجه الحاكم والحاسم من الصراع والذي يجب اال يعلوه وجه آخر او صراع آخر 
- صباح الصبر على الوحدة فكلفة صيانتها على قوى المقاومة وقضية المقاومة ومسؤوليتها عن قضايا 

شعبها وأمتها اقل بكثير من أكالف استسهال الخروج الغاضب منها.

حرا�صة
سيرحل  وكأنه  المكان  أح��رس 

بعد قليل
أحرس ضحكاتك

أيديهم  سيمّدون  األطفال  وك��أن 
اليها

ظناً بهم انها حبات حلوى
أب��ي  ليبقى  حقيبتي  أح����رس 

مطمئناً في مكانه
كلمة جنب كلمة

أمد سوراً وأحرس به قلبي

حين أعجز عن إسكات الليل
لماذا ال نستطيع أن نبكي

وعيوننا مفتحة
النفس  يفتح  النهار  هذا  ضباب 

للتوقف قليالً
بين نفٍس وآخر

او ربما
التوقف طويال

 لوال رينولدز

طاولة القمار

»ع�شق ال�شباح«ورد و�شوك 

ال عتَب

زمن االأمانة ماذا حّل به؟؟

عالم االأفالم 

ذكرى ب�شمات العناق

أيها السراب
عدني بأنك لن تأتي

فقد مللت االنتظار
وكم جعلَت العالم
صغيراً في عيوني

بعد أن كان ال
يحّده حّدً وال أسوار

كنت في الماضي
أراهن بك الكون
بأكمله من بشر

وحجر وطير وأشجار
صغر الكون في عيوني

مثلما صغر حجمك
وكل ما بنيته لك
في صميم قلبي

قد تحّطم وانهار
مؤسف أن ُيصبح

ذاك الصرح العظيم
مجرد حجارة دون

أساس على شكل جدار
كم تأملت أن أراك

رجالً حقيقياً بمواقفه
ال تشوبه شائبة

وال يكسوه الغبار
جلعتني أشعر بأن

الحكاية بيننا كانت
مجّرد مراهنة قذرة

على طاولة القمار

عبير فضة

أََبت َشَفتاَي الَيوَم إاِّل َتَكلُّماً
ِبَشرٍّ َفما أَدري ِلَمن أَنا قاِئلُه

لبضع سنوات مضت ما حدث فيها كان رهيباً، سواد لياليها ساد حتى 
صباحات نهاراتها….

رغم أنها انطوت في العّد والتقويم إال أن صداها باٍق يشّق عباب الصمت 
وحسن  التفكير  من  فيمنعنا  ضجيج  من  فيها  وما  الحياة  صخب  رغم 

التدبير.
أم لواقع فرضته اليوم تلك السنون والقادم فيه يبدو أنه أصعب على 
كل صعيد بعد محاوالت الخلط بين الغث والثمين والعمل على ترسيخ ما 
يخالف كل ما كان إيماننا فيه عميقاً متالعباً حتى بقدسية ثوابت ال تحتمل 

التأويل…
فتقلب  شتى  طرق  عن  بصفاقة  بيوتنا  تدخل  الباردة  الحرب  وكأنها 

المفاهيم وتثير النقمة لدى البعض ونعرات مختلفة لدى آخرين…
أن  بعد  والتركيب  الجمع  ال  والتشتيت  الفك  نتائجها  تكون  ما  غالباً 
من  عنه  ن��دري  ال  نخراً  الهرم  فأصاب  ترتيبها  في  األول��وي��ات  اختلفت 

المسؤول!!
لكن الواقع يقول إنه إذا تعاظم سيهوي ال محال والبناء بعدها لن يقوم. 

فالمسافة باتت شاسعة بين المنظور والمأمول والمستطاع…
بقاءنا  لكن  شيئاً،  تساوي  ال  الحياة  أن  علّمنا  بنا  مّر  ما  أن  صحيح 
بإصرار  نبقى  أن  مطالبون  فنحن  وعليه  يساويها  شيء  ال  أن  يعني  فيها 

مقاومين.
ترانا على ذلك قادرين..؟!

رشا المارديني

قال الذي في يده مفاتيح الدروب:
والؤك النور وعهدك الوفاء طريق وعر ولكن في النهاية بعد الظالم يجيء الضياء

 تتسع في الفجر زرقة السماء.. تتسع... تبدأ من البحر حيث المدى ملح على جرح 
وتتسع حتى ينكشف الضباب عن وجه الطبيعة التي حاول تجار الحرائق تشويه فطرة 

جمالها الذي وهبُه الله سبحانه لسورية فرادة عن كل طبيعة جغرافيات الدنيا.
سنديان وزيتون وقمح - ع مد البصر - يمتد سندس وأقحوان إلى أعالي قمم الجبال 

ال الريح العاصفة مالت من عزيمته... وال انكسرت إرادة الحياة فيها وفينا.
قالت السماء: رح يورق الزيتون مع أول مطر...

خلف نوافذ الليل..
خدني إليك... أنا حائر خيالي يطوف في جهات الكون وقلبي يفتش في طيات الغيم عن ريح 
تحمل عطركم.. يركض قلبي كلما هل طيفكم على الشرفات يؤجج نار الشوق في الجوى... 

نغمات حروف اساميكن في البال عزف ناي لراٍع غّص بالدمع والشوق...
وعلى شفاه الصبح أنتم أنشودة شمس الضحى... لقد ترّمد الصبر في العروق على الغياب.. 

ترّمد، توّسدت الصبر وسلكت بزهد الناسكين في محراب الليل...أرتل قصائد العاشقين...
 راغب باللقاء أسعى ألروي ظمأ فؤادي من دنان نبيذ عناقيد دوالي تلك الكروم...

لعلها تمّن على وجعي ألنهل منها رشفة ترمم وجع روحي...
-هي عندي أشهى من رحيق شهد العسل..

عالبال..
ثمة أصوات بظل صداها مسكون فينا متل ما بتسكن الحكايا الذكريات

لم أزل احتفظ بدفاتري القديمة والصور وخربشات قالمكن ومشاغباتكن...
أتلو في مقام الضوء اساميكن.. أقرأ نظرات عيونكن وهمسات شفافكن....

»وجدي قديم في غرامي فيها أضناني الحنين«
وجوهكن حيث اتجهت تصير قبلتي...؟!.

حسن إبراهيم الناصر 

ال عتَب لي على أحٍد
فجميعكم تشبهوَن الّربَّ

؟! وهل ُيعاَتُب ربٌّ
مهما  ص��دي��ٍق  على  ل��ي  ع��ت��َب  ال 

تجاهَل ندائي
يشيُح  ال��ذي  ال���ّربُّ  ه��و  فكذلك 

َس قسماتِه بوجِهِه كلّما حاولُت تلمُّ
ومازلُت

أوّدُه!
ال عتَب لي على قريٍب حّتى لو بتَر 

يديَّ ليفكَّ الوثاَق الذي يجمُعنا
طرَدني  عندما  ال��ّربُّ  فعَل  فهكذا 

من عرشه
وما زلُت
أناجيه!

ال عتَب لي على حبيٍب ال أراُه
من  وبالّرغم  قط  الّربَّ  أَر  لم  فأنا 

ذلك ما زاَل يقطُن رأسي
وقلبي ووجداني

ال عتَب لي على أحٍد وال حّتى على 
نفسي

وهل ُيعاَتُب َمن لم يكن
ولن يكوَن؟! 

 ريم رباط 

أثمرت  الناس  أمانة  لقياس  مذهلة  تجربة  عن  قرأت 
باحثون  ألقى  التجربة  هذه  وفي  متوقعة،  غير  نتائج 
البنوك  مثل  عامة،  أبنية  من  نقود  حافظة  ألف   17
والمحاكم،  البريد  ومكاتب  الشرطة  ومراكز  والفنادق 
كانت  ال��ن��اس.  أمانة  لفحص  هندية  م��دن  ثماني  في 
بعضها  وكان  النقود،  من  خالية  الحافظات  هذه  بعض 
 )3.30( ي��ع��ادل  م��ا  أي  روب��ي��ة   230 يحتوي  اآلخ���ر 
بطاقات  ثالث  على  تحتوي  حافظة  كل  وكانت  دوالراً، 
ورصد  صاحبها،  هوية  تحدد  معلومات  تحمل  عمل 
التي كانت  المئة من الحافظات  43 في  الباحثون إبالغ 
تحتوي على أموال، بينما كان الرقم أقل بكثير بالنسبة 
بالمئة   22 أعيد  حيث  النقود،  من  الخالية  للحافظات 
ما  الناس  أمانة  أن  على  برهاناً  ذلك  وكان  فقط،  منها 

تزال بخير في تلك الدولة.
واآلن بالعودة إلى الدول العربية نقرأ أخباراً عديدة 
حاولت  إذا  وباألخص  الناس  بين  األمانة  قلة  مفادها 
تداول  من  المحاكم  أروقة  في  يحصل  ما  إلى  تستمع  أن 

أحدهم  يحدثنا  المثال  سبيل  فعلى  األحاديث  هذه  مثل 
أن قضية طالق كان سببها الرئيس أن الزوج قد ضبط 
أّما  مالبسه،  جيب  في  مال  على  تسطو  وهي  زوجته 
الزوجة فتبرر تصرفها وتنعت زوجها بالبخيل!! وربما 
التي  الموريتانية  المرأة  شاكلة  على  بطالقها  ستحتفل 
صديقاتها  إليه  تدعو  بهيج  بحفل  الطالق  تستقبل 
الفخاريات  من  به  بأس  ال  ع��دداً  تكسر  أو  وقريباتها، 

احتفاالً بطالقها على الطريقة اليونانية!!
ال��زوج��ة  على  يستوجب  ي��وم��اً  البخل  ك��ان  وه��ل 
أع��ادوا  وال��ذي��ن  ال��زوج��ة  ه��ذه  بين  شتان  ال��س��رق��ة؟؟ 
كان  ولو  ألصحابها  عليها  عثروا  التي  المال  حوافظ 
مواطن عربي عثر على حافظة تحوي مبلغاً ال بأس به 
بعد  المحفظة  سيأخذ  كبيراً  ونقول  الخيال  نشطح  ولن 
اجتني  الي  رزقة  هي  والله  عمي  )يا  بجملة  يطربنا  أن 

من السما معقول رجعا(!!
على  وضعت  الحافظات  ه��ذه  أن  نتخّيل  دعونا  أو 
طاوالت المسؤولين العظماء في قطاعات العمل المختلفة، 

ترى كيف ستكون ردات الفعل التي تسبق تصرفهم والذي 
يعتبروها  لن  بالطبع  ونزاهته،  بأمانته  الجميع  يجزم 
يقوم  عمل  أول  ربما  معروفة،  أساليبها  فالرشوة  رشوى 
تحوي  الحافظات  هذه  تكون  أن  والتبهيل  الدعاء  هو  به 
على الدوالرات الخضراء اللون فهم اعتادوا القلم األخضر 
النقود أيضاً  أن تتحور  الرغيدة الخضراء وال بد  والحياة 
اللون األخضر بدالً فئة األلف مثالً، ويجب أن تحوي  إلى 
أو  دعاء  لهم  يخالف  أن  يستطيع  فمن  يرغبون.  ما  على 

رجاء والجميع يثق بنزاهتهم المشروعة!!
بما  يصيح  تجوال  بائع  نجد  اآلخ��ر  الجانب  وعلى 
تبقى لديه من صوت في حباله الصوتية لتلميذ مدرسة 
أعطاه خمسمئة ليرة ونسي أن يعيد له المتبقي منها.. 
يقول بصوت عاٍل: »ُعد يا ولدي وخذ المئة ليرة فهي من 
حقك وليست من حقي فأنا لم أطعم يوماً أوالدي سوى 

من تعبي وعرقي«..

صباح برجس العلي 

نحُن ال نعيش في عالم األفالم يا رفيق..
لن يأتي أحٌد في لحظات رحيلَك األخيرة ليخبرَك بأنه ال يستطيع العيش من دونك، لن 
والطيبون  دائماً،  يخسرون  ال  األشرار  بخير،  لست  بأنَك  يحس  أنه  ويخبرَك  أحد  بَك  يتصل 
ُتنفَّذ، واألصدقاء ال  ال يربحون معركتهم األخيرة ويحققون حلمهم الكبير، الوعود ُتقَطع وال 
يربتون على أكتاف بعضهم في كل انتكاسة أو انهيار نفسي، الجثث التي تراها في األفالم 
أغنية  أو  المطر  زخات  تحت  ُقبلة  فقط  يكفيها  وال  كريمة  وحياًة  ووظيفة  بيتاً  منك  ستطلب 
فال  وُتدمر  تحترق  تراها  عندما  هذه  مدينتك  غرفتها،  ُشرفة  من  إليَك  تنظر  وهي  تسمعها 
تنظر الى السماء على أمل ظهور بطل خارق يهبط على األرض ويقضي على األشرار وينقذ 

الموقف.
هذه حبكات أفالم ال تمُت للواقع بصلة يا صديقي.. 

ميساء الحافظ

فستاناً  أمسكُت  الحب..  اعتزلت  أن  منذ  سنين،  منذ  إقفالها  أحكمُت  التي  خزانتي  فتحُت 
قلّصت  قد  ما  خيبة  لكن  فيه  حاضرة  العناق  بصمات  زالت  ما  النسيان،  رفوف  على  مطوّيا 
مقاساته فما عاد يليق بجسدي... تناولته ببطء وخوف خشية أن يقع منه عطر الذكريات. 

وضعته على سريري برّقة وبدأُت بتلّمس، أطرافه..
صور تمرُّ بصمت في ذاكرتي وتضجُّ بأصوات ضحكات كان القلب ثغرها..

اليوم،  هذا  مثل  وفي  عام  كل  ففي  أحداقي..  بين  الغارقتين  ولعينيه  للذكرى،  ابتسمُت 
وعدني  حيث  هناك،  األخير..  للقائنا  المجاورة  الضفة  على  وأنتظره  هذا  فستاني،  أرتدي 

بالعودة وأخذني معه في حقيبة غيابه ليبقى جسدي وحيداً في محطة االنتظار.. 

ناريمان علوش 
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 WO�ƒUH�  U�UM� Y�O� Íd�d��« bF� nKJL�« fOzd�«Ë
 ‚—“_« s�—UO��«Ë sO�Ozd�« sO�  U�öF�« q�I��� ‰u�
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 nKLK� WF�U�� —œUB� X�U� UL� ¨qO�U� Íd�d��« j�
 n�«uL�«  d��  WÒO�uI�«  WK�J�«  XF{Ë  ULO�  ¨w�uJ��«
 WOL���«  ¨Ê«œd??�  bF�√  VzUM�«  UN�Oz—  UN�  v??�œ√  w��«
 `�d� »UOG� w�uJ��« ⁄«dH�« ¡q� W�u�Ë_« ‚UO� w�
 qL���  …u�b�«Ë  ¨ULNMO�  WK{UHLK�  Íd�d��«  dO�  d�¬
 l�«u�  w??�  X??�U??�  w??�??�«   «œU??O??I??�«  q??�  s??�  WO�ËR�L�«
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 XO� v�≈ ÎUHKJ� t�u�Ë bF� Íd�d��« `�dB�Ë q�I��L�« —UO�
 VKD�� œö��« W�KB� X�U� «–«Ë W�«b��« UNÒ�≈ò ∫t�uI� j�u�«
 ULO� ÆåbK��« W�KB� VOKG� ÷d�HL�« sL� lOL��« l� ÎUL�UH�
 wM�u�« —UO��« Ê√ WF�U�� WO�UO� —œUB� s� å¡UM��«ò XLK�
 w��« …b�b��« WO�uJ��« åW�u���«ò s� Î«bOF� ÊuJ� s� d��«
 ÊUM�� w� q��« qON��� Ì «R� wLOK�≈ – w�Ëœ ŒUM� l� o�«d��
 WO�U��ù«Ë  œËb��«  rO�d�   U{ËUH�  ‚öD�«  l�  ULO�  ô
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◊Ëd� sL{ qÒN�M� ∫tK�« »e�
 n�u� Ê√ å¡UM��«å?� W�ËUILK� ¡U�u�« WK�� —œUB� X�{Ë√Ë
 WOM�u�« W�KBL�« l� ÎU�U���« ÊU� b�√ WOL�� ÂbF� WK�J�«
 cM� nOKJ��« ‚UI���« w� wzb�L�«Ë w��—U��« »e��« n�u�Ë
 fOzd�«  l�  ÒdL��«Ë  Íd�d��«  oO�—  bONA�«  fOzd�«  WK�d�
  U�uJ��« q� w� Íd�d��« »e��« r�� rK� ¨Íd�d��« bF�
 —œUBL�«  V���  t�H�  X�u�«  w�Ë  UN�√d�  w��«  WI�U��«
 q�  ¨Íd�d�K�  WÒO�K�  W�U�—  n�uL�«  «c??�  —U���«  sJL�  ô
 …b�b��«  W�uJ��«  nO�Q��   öON���«  r�bI��  ÒbF���  »e��«
 WOL��  w�Ë  o�U��«  w�  UNF{Ë  w��«  ◊ËdA�«  nI�  sL{
 sOO�UB��ô«  s�  W�uJ��«  w�  UNOK�LL�  WO�UOM�«  q�J�«
 UMH�u�  w�U��U�Ë  ¨—u??�_«  bÒIFÔO�  p�–  dO�Ë  sOO�e��«  dO�
 fOzd�«  U�bL�FO�  w��«  f??�_«  vK�  n�u��  nO�Q��«  s�
 WO�UOM�«Ë  WO�UO��«   U�“«u��«Ë  qOJA��«  WOKL�  w�  nKJL�«
 s� UMH�u� UN�ö� s� œÒb��� Íc�« Í—«“u�« ÊUO��«Ë WOHzUD�«Ë
 W�UO��« Òh� U� w� U�√  ÆW�uJ�K� WO�UOM�«  WI��«  ‚UI���«
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النتوء  هذا  من  القنن  خط  وتتبع  الناقورة  رأس   
 la«  «  1 رق��م  العالمة   / المعلم  ال��ى  الحافز   /
 frontier part de la mer mediterranee
 de point appele RAS-EL-NAKURA
 et suit la ligne de crete de cet eperon

»..…jusqu,au signal 1
نقطة  تحديد  يخضع  ال  أن  الطبيعي  من  وكان 
األساس هذه ألّي نقاش او جدل طالما ان اتفاقية 
أّي  عن  بمنأى  األصل  في  هي  نيوكومب   - بوليه 
اغتصاب  قبل  ونهائية  ثابتة  وهي  ونقاش  جدل 
فلسطين وقبل قيام الكيان الصهيوني المحتّل، كما 
1949 بين لبنان والعدو  ان اتفاقية الهدنة للعام 
اإلسرائيلي أكدت على هذه االتفاقية ثم جاء القرار 
425 الصادر عن مجلس األمن للعام 1978 يؤكد 
على الحدود الدولية للبنان تلك كما وعلى اتفاقية 
الهدنة التي تستند عليها لرسم خط الهدنة تطابقاً 
ذلك  كّل  يذكر  لم  اإلطار  تفاهم  ان  )لألسف  معها. 
بتوجيهاته  الجمهورية  رئيس  فعل  حسناً  ولكن 

لرئيس الوفد الذي ذكرها في كلمته االفتتاحية(. 
سهل  يكون  ال  والقانون  والحق  المنطق  اّن  بيد 
المعني  الطرف  يكون  عندما  والتطبيق  التناول 
أساساً  القائم  اإلسرائيلي  كالعدو  عدواً  بتطبيقه 
المفيد  من  يكون  لهذا  والمشروعية،  للحق  خالفاً 
ان يستند المرء في مواجهة العدو اإلسرائيلي الى 
الحق  تحّصن  التي  أيضاً  الميدانية  المادية  القوة 
لبنان  ف��إّن  وهكذا  منطق.  او  قانون  من  المنبثق 
عندما احتلت ارضه من قبل »إسرائيل« في العام 
سنة   18 بعد  تمكنت  شعبية  مقاومة  نظم   1982
معظم  من  »إسرائيل«  طرد  من  والقتال  الكفاح  من 

األرض اللبنانية في العام 2000.
عسكرية  للجنة  رئيساً  أكون  أن  لي  قّيض  وقد 
أرض  خلو  من  التحقق  مهمة  بها  أنيطت  لبنانية 
لبنان من جند العدو، وطردهم منها خارج الحدود 
الذي   425 القرار  ينص  كما  بها  المعترف  الدولية 
وطلبت  له  تنفيذاً  تنسحب  أنها  »إسرائيل«  زعمت 

من األمم المتحدة ان تواكب هذا االنسحاب لتتأكد 
من اكتماله.

حول  وج���دل  ون��ق��اش  تحضير  ط��وي��ل  وب��ع��د 
المتحدة  األم��م  مع  توصلنا  والخطوط  الخرائط 
وقواعد  معايير  ال��ى  اليونيفيل  بقوات  الممثلة 
من  للبدء  وذهبنا  االنسحاب.  ه��ذا  من  للتحقق 
الناقورة.  رأس  أّي  المبتدأ  النقطة  الى  التحقق 
 2000/6/8 فيه  الواقع  األربعاء  يوم  ذلك  كان 
وبوصولنا تحققت على األرض مباشرة من 3 أمور 
والسلوك  نيوكمب  بوليه  التفاقية  وفقاً  أساسية 
المقتحمة  الناقورة  صخرة  ان  األول  المعادي: 
الوقوف  يصعب  ولكن  موجودة  زال��ت  ال  للمياه 
عليها ألنها أسفل جرف صخري، ثانيها اّن النقطة 
نملكها  إحداثيات  ذات  عالمة  أول  تشكل  التي   B1
لنقاطنا الحدودية ازيلت من مكانها ونقلت مسافة 
اّن  ثالثها  لبنان،  داخ��ل  الشمال  باتجاه  م   20
الرئيسية  الحدودية  العالمة  وهي   Bp1 النقطة 
الُمشار  الحدود  توصيف  نص  ذكرها  التي  االولى 
ألغام يصعب الوصول  اليه أعاله هي داخل حقل 

اليها.
سجلت يومها مالحظاتي تلك وطلبت من رئيس 
الوفد األممي الجنرال سيرينن معالجتها ليصّوب 
الوضع عبر وفده األممي العامل على الجانب اآلخر 
)رفضنا نحن قيام لجنة ثالثية مشتركة تجمعنا 
مع األمم المتحدة و«إسرائيل« وفرضنا قيام لجنة 
»إسرائيلية«   - أممية  ولجنة  أممية   - لبنانية 

وتكون األمم المتحدة هي َمن يتولى االتصال(.
وعليه نكون قد عاينا 3 نقاط حدودية رئيسية 
هي نقطة صخرة راس الناقورة التي لم يعبث بها، 
وحركتها  »إسرائيل«  بها  عبثت  التي    B1ونقطة
من  نتمكن  لم  التي   Bp1 ونقطة  شماالً،  م   20

الوقوف عليها مباشرة بسبب حقل األلغام. 
الجنرال  من  وع��داً  وتلقينا  مالحظاتنا  سجلت 
طويل  بعد  بالفعل  تّمت  التي  بالمعالجة،  سرينن 
األسبوع  ع��ن  مّدتها  زادت  إسرائيلية  مماطلة 

إلى    B1النقطة إع��ادة  من  خاللها  تمكّنا  تقريباً 
لدينا،  التي  اإلحداثيات  حسب  الصحيح  مكانها 
كما تحققنا من النقطة Bp1  في مكانها الصحيح 
الثانية،  جولتها  في  التحقق  عملية  خ��الل  من 
من  المتشكل  الخط  اّن  المطاف  نهاية  في  وتأكدنا 
تنص  كما  القنن  لخط  مطابق  تلك  الثالث  النقاط 
أنهينا  وعندما  نيوكومب.   - بوليه  اتفاقية  عليه 
3 أشهر من بدئها كان  مهمة التحقق الشاملة بعد 
ميدانياً  سليماً  الناقورة  في  ال��ح��دودّي  الوضع 
وصحيحاً على الخرائط التي كانت األمم المتحدة 
تحاول وبدفع من »إسرائيل« أن تعبث بها لتقتطع 
13 منطقة من لبنان ومنها رأس الناقورة لتعطيه 
اصطدمت  أن  بعد  تراجعت  لكنها  »إسرائيل«،  ل� 
العام  في  اللبناني  الموقف  بصالبة  محاولتها 

.2000
بيد أّن هذا الواقع انقلب بعد ذلك حيث اكتشفُت 
العماد  مع  قمُت  عندما   2009 العام  في  التغيير 
تفقدية  ب��زي��ارة   2009/5/14 في  لحود  إميل 
استطالعية للحدود )زيارة خاصة وشخصية بعد 
ان كنت قد استقلت من الجيش وكان الرئيس لحود 
قد أنهى واليته في رئاسة الجمهورية( حيث تبّين 
لي اّن »إسرائيل« عبثت بالحدود في الناقورة كما 
كانت  التي   13 ال�  المناطق  من  أخرى  مناطق  في 
عدوانها  خالل  وأنها   ،2000 العام  في  بها  تطمع 
إلى  ودخلت  عادت   ،2006 العام  في  لبنان  على 
وأج��رت  الحدودية،  بمعالمها  وعبثت  المنطقة 
نتوءاً  اّن  واّدع��ت  الصخرة  طال  للحدود  تحويراً 
شماالً  أمتار   10 مسافة  األصل  صخرة  عن  يبعد 
هو نقطة بدء الحدود البرية، كما انها نقلت المعلم 
Bp1  فبدا لي  اما النقطة  25 م شماالً  B1 حوالي 
تمّس.  لم  موقعها  في  يومها  زالت  ال  انها  ظاهراً 
مناطق  بأنها  عليها  المعتدى  المناطق  )اسمت 
متنازع عليه ومتحفظ عليها وهو وصف تزويري 
رميش  هي  فقط  مناطق   3 على  واقع  التحفظ  الّن 

والعديسة والمطلة فضالً عن مزارع شبعا(.

ترسيم  على  واإللحاح  النفط  ظهور  ومع  واآلن 
تقني   - عسكري  وفد  وتكليف  البحرية  الحدود 
الوفد  مهمة  تبدو  تكاد  حولها  للتفاوض  لبناني 
مهمة  وهي  ذاته.  اآلن  في  وشاقة  سهلة  اللبناني 
رأس  م��ن  ن��ق��اش  وب���دون  حتماً  ت��ب��دأ  ان  يجب 
في  عليه  كان  ما  الى  فيه  الحال  بإعادة  الناقورة 
في  مستنداً   2000 العام  من  /يونيو  حزيران 
ال�  ونقاطها  نيوكومب   - بوليه  اتفاقية  الى  ذلك 
ال�  النقاط  إليها  Bp مضافاً  اليها برمز  المشار   38
معيار  ومعها   B برمز  اليها  المشار  الوسيطة   96
يتحور  وال  يتبّدل  ال  الناقورة  منطقة  في  حاسم 
وهو خط القنن، فالحدود تتبعه تطابقاً وتستطيع 
بدقة  الخط  تحّدد  ان  االصطناعية  األقمار  صور 
احتيال.  او  لغلط  مجال  ك�  هنا  يبقى  وال  متناهية 
ولهذه األسباب كانت مالحظاتنا على تفاهم اإلطار 
مرجعية  أّن  على  واصرارنا  للمفاوضات  الممّهد 
التفاوض يجب ان تكون اتفاقية بوليه نيوكومب 
واتفاقية الهدنة والقرار 425 وليس تفاهم نيسان 
1996 الذي نخشى أن يطرح له تأويل هنا ال يكون 

في مصلحة لبنان. 
ان اختبار نيات العدو وجدية الوسيط األميركي 
البحرية  الحدود  لترسيم  الناقورة  مفاوضات  في 
يتعّدى  لن  اختبار  الناقورة  في  وينتهي  يبدأ 
المكان  بين  المسافة  هي   25 ال�  األمتار  ميدانه 
معطوفاً    B1 للنقطة  الصواب  والمكان  الخطأ 
رأس  على  القائمة  للصخرة  العشرة  األمتار  على 
والمكان  الحقيقي  المكان  بين  والفاصلة  الناقورة 
المزعوم لها؛ فإن نجح المختبرون فتحت الطريق 
فائدة  يكون  فال  فشلوا  وإن  اآلم��ن  الترسيم  ام��ام 
لرسم  المباشر  غير  التقني  التفاوض  متابعة  من 

الحدود البحرية...
*أستاذ جامعي - باحث استراتيجي

�صخرة راأ�ص الناقورة ... )تتمة �ص1( 

 أّن الصراع على قزوين قد يؤدي إلى توتر عسكري مع روسيا وإيران.
الثاني، هو تقدير فريق ديك تشيني لالحتياط النفطي في أذربيجان وكازخستان 
شأنه  من  الروسيين  والنفط  الغاز  إقصاء  أّن  عن  فضالً  برميل،  مليار  عشرين  بنحو 
إضعاف موسكو وتطويقها والسيطرة على الجمهوريات اإلسالمية السوفياتية السابقة 
الروسية  للصحوة  سياسية  عمل  واستراتيجية  كأيديولوجيا  أوراسيا  فكرة  وإنهاء 

وصعودها مجدداً.
وبحسب الكاتب األميركي جيرمي سكاهيل في كتابه )»بالك ووتر«، فإّن السيطرة 
على أذربيجان عبر علييف تعني استبدال الخطوط الروسية واإليرانية، بخط يمتد من 

باكو األذرية إلى تبليس الجورجية إلى جيهان التركية فأوروبا.
ولهذه الغاية، وبحسب سكاهيل ركزت واشنطن على أذربيجان وجورجيا وأوكرانيا 
وقام رامسفيلد وفريق من رجال النفط والمخابرات األميركية والتركية و«اإلسرائيلية« 
بجوالت علنية وسرية على هذه البلدان وبوضع سيناريوات تركزت باتجاهين لتمرير 

خط النفط الجديد ومحاصرة روسيا وإيران:
االتجاه األول هو أّن الثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا تستكمل اليوم في روسيا 
البيضاء وقرغيزستان وتحت شعار مواجهة الشمولية واالستبداد )يذكر سكاهيل أّن 
أول اتصال هاتفي لرئيسة جورجيا الجديدة آنذاك كان مع األميركيين للتأكيد على خط 
سورية  في  انقالبه  بعد  الزعيم  حسني  باتصال  االتصال  هذا  وُيذّكر  المذكور(،  النفط 
للتنسيق مع األميركيين لتمرير خط التابالين، وكانت الشركات األميركية في حينها 

منافسة لشركة النفط البريطانية.
االتجاه الثاني، بعكس األول دعم حكم االستبداد والفساد والشمولية في أذربيجان 
ممثالً بعلييف، رغم سجله المعروف بكّل هذه االتهامات، وقد كلفت المخابرات األميركية 
و«اإلسرائيلية« عصابة »بالك ووتر« بهذا الملف عبر تدريب وحدات قتل خاصة وأخرى 
لحراسة الرئيس، كذلك عبر بناء قواعد ومستعمرات للمرتزقة واإلرهابيين وتجنيدهم 

من كّل العالم.
وبحسب سكاهيل أيضاً، راحت »بالك ووتر« تؤّسس أشكاالً أخرى من هيئات التجارة 
العصابات  ورجال  اإلرهابيين  تناسب  التي  العسكرية  والمعدات  األسلحة  وتصنيع 

عموماً، كما ظهرت في معارض دولية وكذلك خالل المؤامرة األخيرة على سورية.
إلهام  إلى  باإلضافة  الشركات،  لهذه  االستشارية  المجالس  أعضاء  أبرز  من  وكان 
سكوكرفت،  سنونو،  كيسنجر،  مثل:  وأميركيون  األوسط  الشرق  من  زعماء  علييف، 
والصناعة  النفط  لشركات  تنفيذيون  ومدراء  أرميتاج  تشيني،  ديك  بيرل،  ريتشارد 

المعروفة، مثل بكتل، أكسون موبيل، شيفرون، وكوكا كوال.
هكذا صارت عصابة »بالك ووتر« من خالل أذربيجان شركة عالمية وجزءاً من كارتل 
الشركات األميركية الكبرى وجماعات المرتزقة من كّل مكان، من سورية إلى ليبيا إلى 

أذربيجان.
*الرئيس السابق لرابطة الكتاب األردنيين وكاتب ومحلل سياسي

عن اأذربيجان ... )تتمة �ص1( 

 بعد التكليف ال�ضعيف للحريري

التاأليف �ضيكون �ضعبًا...

{ حسن حردان
لتسمية  النيابية  االستشارات  نتائج  تأِت  لم 
الرئيس سعد الدين الحريري لتولي مهمة تأليف 
الحكومة اللبنانية الجديدة، كما يشتهي الحريري، 
وقد أخفق في الحصول على أغلبية نيابية مريحة 
التشكيل،  عملية  في  بياض  على  شيكاً  تعطيه 
وهو أضعف من أن يفرض حكومة وفق توجهاته 
األميركية  والرغبات  هات  التوجُّ مع  تنسجم  التي 
بالموافقة  لبنان  مطالبة  في  المتمثلة  الفرنسية، 
على شروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول 

على قروض مالية ُميّسرة.
أوالً، ليس لدى الحريري غطاء مسيحي، بعد أن 
الحر )أكبر كتلة في  الوطني  التيار  امتنعت كتلتا 
تسميته،   عن  اللبنانية  القوات  وكتلة  البرلمان(، 
فالتيار  مختلف.  سياسي  موقف  من  كتلة  وك��ّل 
حكومة  الحريري  يشكل  أن  على  الموافقة  رفض 
اختصاصيين مستقلين، ألّن الحريري سياسي وال 
التيار  يؤيد  لهذا  اختصاصي،  صفة  عليه  تنطبق 
حكومة تكنو سياسية. أما القوات فهي تصّر على 
حكومة اختصاصيين مستقلة بالكامل من رئيسها 
تأليف  من  الحريري  يتمكن  وحتى  وزرائها،  إلى 
ال  الوطني،  التيار  تأييد  إلى  بحاجة  هو  حكومة 
دستورياً  الشريك   � الجمهورية  رئيس  أّن  سيما 
في عملية التأليف � لن يقبل بأي حكومة ال تحترم 
تمثيل  عدالة  ضمان  من  تعنيه  وم��ا  الميثاقية 

الطوائف من خالل الكتل النيابية التي تمثلها. 
الحصول  الحريري  بإمكان  يكون  لن  ثانياً، 
إال  الحكومة،  تأليف  على  الله  حزب  موافقة  على 
إذا قبل بحّق الحزب في تسمية وزرائه من ناحية، 
من  النقد  صندوق  شروط  من  العديد  ومعارضته 
لبنان في  ك بحّق  التمسُّ ناحية ثانية، واستطراداً 
في  حقوقه  كامل  على  والحفاظ  االحتالل  مقاومة 
البحر والبر ورفض أّي مساومة عليها، من ناحية 

ثالثة. 
بال  تأييد  على  ال��ح��ري��ري  يحصل  ل��م  ث��ال��ث��اً، 
الذين  وال��ن��واب  الكتل  بعض  قبل  م��ن  ش���روط، 
األرمنية  الكتلة  مثل  االس��ت��ش��ارات،  في  سّموه 
في  تمثيلهما  تشترطان  اللتين  القومية،  والكتلة 
أما  عليها.  االتفاق  يتّم  التي  بالصيغة  الحكومة 
يتفّرد  بأن  تقبل  لن  فانها  والتنمية  التحرير  كتلة  
الحريري في تسمية الوزراء، وهي سوف تقف مع 
ُرِفض  فما  الشأن.  هذا  في  للمقاومة  الوفاء  كتلة 
ألّن  للحريري،  ُيمنح  لن  أديب  لمصطفى  إعطاؤه 
سيشكل  أمر  وهو  له  السلطة  تسليم  سيعني  ذلك 
انقالباً سياسياً على الدستور ونتائج االنتخابات، 
وهي  وأح��الم  واشنطن  رغبات  بالتالي  ويحقق 
توظيف  ومحاولة  األزم��ة  تفجير  وراء  تقف  التي 
االنقالب  هذا  لفرض  الشارع،  في  االحتجاجات 
اختصاصيين  حكومة  تشكيل  م��ن  يبدأ  ال��ذي 

مستقلين، موالية للسياسة األميركية. 
سعد  المكلف  الرئيس  ف��إّن  الواقع،  هذا  أم��ام 
تشكيل  ف��ي  اليدين  مطلق  يكون  ل��ن  الحريري 
الحكومة، وهو محكوم بتوازن القوى، واالستجابة 
في  بالمشاركة  حقها  في  النيابية  الكتل  لمطالب 
الحكومة، إن كان عبر اختصاصيين أو سياسيين، 
كما أنه سيكون محكوماً باألخذ بوجهة نظر رئيس 
الجمهورية الذي ال يمكن تأليف الحكومة من دون 
موافقته على شكلها ومضمونها ومدى انسجامها 
مع الدستور. أما إذا  أصّر على موقفه في السعي 
إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين يسّمي 
هو وزراءها، والتمسك بإعطائه شيكاً على بياض 
الفرنسية  للمبادرة  اإلصالحي  البرنامج  لتطبيق 
صندوق  شروط  قبول  أساس  وعلى  رؤيته،  وفق 
النقد الدولي، فإنه سيواجه صعوبة في ذلك، بل 
أّن تشكيل  إنه سيفشل بكّل تأكيد، ويتبّين عندها 
على  الحريري  بحصول  مرتبط  وف��اق،  حكومة 
قبل  يظهر  لن  الضوء  وأّن  أميركي،  أخضر  ضوء 
انتهاء االنتخابات األميركية وإعالن نتائجها، لذلك 
يستهلك  سوف  الحريري  الرئيس  أّن  المتوقع  من 
مع  سيجريها  التي  المشاورات  في  الفترة  هذه 
الكتل النيابية واألطراف والقوى السياسية، ومن 
األميركية  اإلدارة  موقف  يتضح  ريثما  االنتظار  ثم 
فيه،  المضّي  أم  للفيتو،  رفعاً  االنتخابات،  بعد 

وبالتالي استمرار أزمة تأليف الحكومة.
 م��ا ك���ان الف��ت��اً ه��و م��س��ارع��ة م��س��اع��د وزي��ر 
التذكير  إلى  شينكر  ديفيد  األميركي  الخارجية 
ما يعني  الحريري،  العقوبات بعد تكليف  بسيف 
أّن واشنطن تعارض حكومة توافق، وهي مستمرة 
المالي  الحصار  بواسطة  الضغط  سياسة  في 
من  الحريري  تمكين  لمحاولة  العقوبات  وسالح 

فرض تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. 

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
 أضحت التحذيرات من اندالع اشتباكات مسلحة قد 
تتطّور إلى ما هو أسوأ مادة شبه دائمة في األروقة وبين 
النخب السياسية والفكرية األميركية، كمحصلة صراع 
موازين القوى الراهنة بين طرفي االنتخابات الرئاسية، 
وامتدادهما في المؤسسة الحاكمة بكّل تشّعباتها، وفي 
السياسي  النظام  أركان  تهّز  حادة  استقطاب  حالة  ظّل 

برّمته.
ترامب«  الرئيس  »رفض  المسألة  خطورة  تجاوزت   
اإلقرار مسبقاً بنتائج ما تفرزه االنتخابات«، وُرصد أحد 
مسؤولي إدارته مغّرداً على وسائل التواصل االجتماعي 
متحدثاً بحّرية عن »شراء الذخيرة وتخزينها، استعداداً 
ألعمال عنف« تعقب اإلعالن أو في فترة انتظارها وإبطاء 
كابوتو،  مايكل  الصحة،  وزي��ر  )مساعد  عنها  اإلع��الن 

»نيويورك تايمز«، 14 ايلول/ سبتمبر 2020(.
في  منخرطان  والديمقراطي،  الجمهوري  الطرفان،   
كّل  العليا،  المحكمة  إلى  للتوجه  االستعدادات  تهيئة 
أّن قرارها شبه  من وجهة نظره، رابحاً أو خاسراً، علماً 
محسوم سلفاً لصالح الحزب الجمهوري، بحكم توازن 

القوى الراهن للقضاة.
العاصمة  في  والمراقبين«  »المحللين  بعض  ذهب 
من  أهلية«  »ح��رب  لمخاطر  الترويج  إل��ى  األميركية 
انتشار  يمّيزه  الذي  والعشرين،  الحادي  القرن  طراز 
بعضها  ومسلحة،  مدّربة  لمجموعات  ومنظم  واس��ع 
للمؤسسة  العداء  تكّن  وهي  مدّرعة،  ميدانية  بأسلحة 
الحاكمة، وتتسلح بحقها الدستوري في اقتناء السالح 

المرخص.
إلى كثافة مرعبة  العالمية تشير  الرسمية  البيانات   
 120« بمعدل  ف��ردي��ة  أسلحة  األميركيين  لحيازة 
استحواذ  إلى  ُيترَجم  مما  فرد«،   100 لكّل  سالح  قطعة 
األميركيين على %47 من مجموع األسلحة الفردية في 

العالم بأكمله.
األسلحة  اقتناء  على  األميركيين  إقبال  تعاظم  وقد 
الرئيس  تسلّم  منذ  وخصوصاً  األخيرين،  العقدين  في 
ال  جزء   .2016 العام  في  الرئاسية  واليته  مهام  ترامب 
معزز  وبعضها  ميدانية  عسكرية  أسلحة  منها  به  بأس 
المخزنة  الذخائر  حجم  ويقّدر  بالليزر،  تصويب  بدقة 
بمئات  الميدانية  وال��رش��اش��ات  ال��ف��ردي��ة  لألسلحة 

المليارات من الطلقات.
لدى  المتاحة  األسلحة  إّن  القول  إلى  يذهب  البعض 
بنوعيتها  تفوق  ربما  اليمينية  الخاصة«  »الميليشيات 
ما  ال��دول،  من  عدد  في  الشرطة  أجهزة  لدى  يتوفر  ما 
يضاعف حجم التحديات أمام أجهزة الشرطة األميركية 

في حال نشوب صدام مباشر بين الطرفين.
المؤسسة  أع��رب��ت  ال��م��ؤّس��س��ات��ي،  ال��ج��ان��ب  ف��ي   
في  االنخراط  نّيتها  عدم  عن  مراراً  األميركية  العسكرية 
العسكرية من  مهام ميدانية داخلية، »بخالف عقيدتها 
أجل الدفاع عن سيادة الوطن ضّد االطماع الخارجية«، 
بيد أّن الميليشيات المسلحة المتعددة ال تخفي مراميها 
قسط  إلى  مطمئنة  مسلحة،  الشتبكات  االستعداد  في 
في  الشرطة  أجهزة  عناصر  والء  ازدواج��ي��ة  من  وفير 
مناطق متعددة، أقلها في توفير معلومات استخباراتية 

استباقية ألّي تحركات معادية لها.
 بعض النخب السياسية المؤثرة في القرار األميركي 
انتخابية  إنها »تستبعد استكمال عملية  تقول صراحة 
مسلحة  ص��دام��ات  ح��دوث  بعد  وخصوصاً  سلسة، 
الماضي،  مايو«  أي��ار/  شهر  منذ  الشرطة  أجهزة  مع 
غير  العتداءات  رسمية  حكومية  مباٍن  فيها  تعّرضت 
اإلضرابات  لتلك  نهاية  تصّور  الصعب  »ومن  مسبوقة، 
وفق  االنتخابات«،  يوم  فجأة  المشهد  عن  واختفائها 
اكتوبر  األول/  تشرين   7 في  ران��د«،  »مؤسسة  وصف 

.2020
 أجمعت األطراف المتنافسة على عدم قدرة أّي طرف 
مرّجحة  االنتخابات،  يوم  أنصاره  بتصرف  »التحكم« 
عند  وخصوصاً  عفوية،  غاضبة«  »احتجاجات  اندالع 
شعور أّي منهما بحرمانه من حق التصويت، وهي مسألة 
تتجّدد في كّل دورة انتخابية، ألسباب عدة أبرزها تباين 
وحتى  الواليات،  كّل  بين  االنتخابية  الشروط  استيفاء 
إذ ال يزال  الواحدة،  الوالية  المقاطعات داخل  في بعض 
بصورة  مرفقة  الناخب  هوية  بإثبات  متمّسكاً  بعضها 
تتوفر  ال  التي  السيارة  قيادة  كرخصة  رسمية،  شمسية 

للكثيرين، إما بسبب الفقر وإما عوامل أخرى.
 »التهديد بوجود مواد متفجرة ومفرقعات« في مراكز 
التصويت  عملية  استكمال  دون  للحيلولة  االنتخاب 
طرداً  احتماالته  تتضاعف  بل  مستبعدة،  مسألة  ليست 
المجتمع  في  الراهنة  والتجاذب  االنقسام  حالة  مع 
المسألة،  جدية  األمنية  األج��ه��زة  إدراك  مع  بأكمله، 
أّن  كما  التجارية.  السوق  في  المواد  تلك  توفر  إلى  نظراً 
إلى  تحتاج  ال  وحيها  من  والتصرف  العدائية  المشاعر 

إدارة مركزية.
 والجدير بالذكر هو توفر حملة دعائية استباقية لدى 
توصيف  إلى  »التطرق  بعدم  المختلفة،  اإلعالم  وسائل 
أعمال العنف باإلرهاب«، استناداً إلى توجيهات مشّددة 
قائالً  آي(،  بي  )أف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  من 

مالزمة  كظاهرة  الداخلية  »التهديدات  مع  يتعامل  إنه 
أّن  بيد  كمنظمات«،  وليس  عدوانية،  نزعة  لديهم  ألفراد 
يتعلق  حين  سيما  ال  التوجيهات،  تلك  يناقض  الواقع 
بالمجموعات  صلة  له  من  لكّل  المكتب  بتوصيف  األمر 
المستنسخة  المنظمات  وبعض  واليسارية  الليبرالية 
القرن  من  والسبعينيات  الستينيات  عقدي  حقبة  من 

المنصرم.
حافل  سجّل  لديه  آي،  بي  أف  األبرز،  األمني  الجهاز   
وتصنيف  والجماهيرية  الفردية  التحركات  كّل  برصد 
سّجل  وقد  وجماعات.  أف��راداً  بها،  الخاصة  المعلومات 
في  سنوياً«  إرهابي  تفجير  حالة   60 إل��ى   50« نحو 
يشتهر  وهو  السبعينيات،  عقد  في  المتحدة  الواليات 
للتحركات  السياسية  بالدوافع  اإلق��رار  عن  بعزوفه 
الشعبية، وحصرها في قوالب »اضطرابات مخلّة باألمن 

العام« تستدعي تقديم مرتكبيها للقضاء.
بعض  لدى  رشحت  التي  األخيرة  التوجيهات  وما   
المؤسسات اإلعالمية سوى دليل على إصرار المؤسسة 
األمنية على تجاهل األبعاد والمطالب السياسية العامة 
ترامب  الرئيس  والية  بدء  منذ  وتشّعبت  اشتدت  التي 
بشكل خاص، باتساع رقعة المهّمشين، وارتفاع معدالت 
البطالة، وانسداد آفاق االحتفاظ ببيوت ومنازل أو شقق 

مؤجرة.
تقييم  بحسب  والعنصرية،  اليمينية  المنظمات   
جهاز »أف بي آي«، استفادت من التجارب والمواجهات 
واليسارية، واعتمدت على  الليبرالية  للتيارات  السابقة 
كي  القيادة«  مبهمة  مناهضة  »مجموعات  بروز  أسلوب 

تعّقد سبل مالحقتها واستهدافها.
»لتلك  المتطرف  اليمين  تبّني  أّن  الجهاز  وأض��اف   
االنكشاف  من  قياداته  حماية  في  أسهم  االستراتيجية 
م��ح��اوالت  أم���ام  إض��اف��ي  كحاجز  وك��ذل��ك  وال��ت��ع��ق��ب، 
ونشاطاتها  تحركها  آليات  تتقن  جعلها  ما  االختراق«، 
ضمن حدود القوانين السارية، أبرزها حقها في التجمهر 

والتدّرب على حمل السالح.
 في معرض مقارنة الجهاز المذكور لطبيعة المصالح 
المتباينة  المسلحة  المجموعات  قبل  من  المستهدفة 
يميلون  اليساريين  »المتطرفين  أّن  أّكد  توجهاتها،  في 
واضطهاد  الرأسمالي  االستغالل  رم��وز  مهاجمة  إل��ى 
استهداف  إلى  المتشّدد  اليمين  يميل  بينما  مؤّسساته، 
البشرة  ذوي  والمهاجرين  واإلثنية،  العرقية  األقليات 
أنه  يعتبرونه  من  وكّل  والمسلمين،  واليهود  الداكنة، 

يساند مصالح األقليات«.
 تتعّدد هوية القوى والمجموعات المحتمل انخراطها 
قوى  ومع  البعض  بعضها  بين  مسلحة،  صدامات  في 
مواجهة  ساحات  إلى  األوضاع  وانزالق  الرسمية،  األمن 

مستمرة تقارب الحروب األهلية.
المسلحة  القوات  باستثناء  الرسمية،  األم��ن  قوى   
وعناصر  المختلفة  الشرطة  أجهزة  تشمل  النظامية، 
التي  مسلحة من »أف بي آي«، وقوات الحرس الوطني 
لكن  األول��ى،  بالدرجة  الواليات  حكام  لسلطة  تخضع 
والقائد  التنفيذية  السلطة  كرأس  الرئيس،  باستطاعة 
األعلى للقوات، استدعاؤها إلى أّي ساحة أو مدينة يراها 

ضرورية.
والبحرية  البرية  أفرعها،  بكافة  المسلحة  القوات 
وقواعدها  منشآتها  حماية  إل��ى  ستلجأ  وال��ج��وي��ة، 
وخصوصاً  األميركية،  األراض��ي  عموم  في  المنتشرة 
قواعد األسلحة النووية، وتأمين الحماية التامة لمراكز 
ومحيطها  واشنطن  العاصمة  في  السياسية  السلطة 
والدفاع عنها، لكن من دون االنخراط الفعلي في مواجهة 

»االحتجاجات واالضطرابات سريعة االشتعال«.
 برز في اآلونة األخيرة خالل اشتداد تنافس الحملة 
تأتمر  مسلحة«  »فيدرالية  عناصر  دخول  االنتخابية 
مجموعات  أنها  الحقاً  ثبت  مباشرة،  األبيض  البيت  من 
الضخم،  الحدود  حرس  جهاز  من  باألسلحة  مدّججة 
الغرب  أقصى  في  وسياتل  بورتالند  مدينتي  دخلت 
األميركي، من دون موافقة مسبقة من سلطات المدينتين 
أو حكام الواليتين، واشتهرت باستخدام القوة المفرطة 
المحاكمة.  إل��ى  تقديمهم  دون  المحتجين  واحتجاز 
المحتجين  قمع  في  محورياً  دوراً  ت��ؤدي  أن  ويرّجح 
االنتخابات  في  فاز  سواء  ترامب،  للرئيس  المناهضين 

أو خسرها.
قوات  نشر  في  القرار  صاحبة  السلطة  ازدواج��ي��ة   
تخضع  محمولة،  وق��وات  مشاة  من  الوطني،  الحرس 
ترامب  الرئيس  لكن  األولى،  بالدرجة  الواليات  لحكام 
يراه  ما  بحسب  لتوظيفها  الصالحية  من  متسع  لديه 
وخصوصاً  السلطتين،  تصادم  على  يؤشر  ما  مناسباً، 
في والية كاليفورنيا المناوئة بأغلبيتها للرئيس ترامب، 
وربما يلجأ حاكم الوالية الديمقراطي إلى إصدار أوامره 
لها بإعاقة تقّدم قوات مسلحة رسمية، سواء من قوات 
تدحرج  إمكانية  م��ع  ال��ح��دود،  ح��رس  أو  البر  س��الح 

المسألة إلى مواجهة محدودة بينهما.
شرطة  وه��ي  رسمية،  أمنية  ق��وات  م��ن  يتبقى  م��ا   
اليمين  لميليشيات  بالتصدي  لها  يعهد  قد  الواليات، 
المتطرف، على الرغم من ميل ميزان التسلح لصالح تلك 
المتوفرة  األسلحة  نوعية  في  وخصوصاً  الميليشيات، 
فردية  بأسلحة  مسلحة  بمجموعها  الشرطة  للطرفين: 

كبير  عدد  لدى  تتوفر  ميدانية  أسلحة  مقابل  ورشاشة، 
من الميليشيات.

نادراً  أمنية  فئة  إلى  األنظار  المحللين  بعض  لفت   
وهي  األمنية،  األجهزة  مع  الصراعات  في  تستخدم  ما 
قوات الشرطة، لحماية مراكز السكان األصليين، الهنود 
إلقصاء  األوضاع  تستغّل  أن  المرجح  من  والتي  الحمر، 
بعضها  إعالن  وربما  مناطقها،  عن  الرسمية  األجهزة 
االستقالل الذاتي عن الكيان السياسي األميركية. بيد أّن 
طبيعة تسليحها ومستويات تدريبها المتدنية ال تشير 

بشدة إلى مسألة االنفصال.
اليمينية  الميليشيات  تقف  المقابل،  الطرف  في   
 370 على  أع��داده��ا  تزيد  والتي  المتعددة  المسلحة 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  بيانات  وفق  مجموعة، 
لتدريبات  بالتأهل  عناصرها  ويتمّيز   ،2018 للعام 
األخيرة،  اآلونة  في  وتيرتها  ازدادت  تكتيكية  عسكرية 

وهي تنتشر في معظم الواليات األميركية.
عقب  أيام  بضعة  قبل  العلن  إلى  إحداها  برزت  وقد 
إعالن عناصر »أف بي آي« اعتقال عناصر من »حراس 
عنصرين  من  وشاية  بعد  مشيغان  والية  في  الذئب« 
بأقرانهما،  تجنيدهما(  األجهزة  )استطاعت  داخلها 
غريتشين  الوالية  حاكمة  لخطف  بالتخطيط  اتهموا 

ويتمر.
 ويعد أخطرها، حسب تصنيفات األجهزة األمنية، قلة 
من الميليشيات المسلحة ذات انتشار واسع ألعضائها، 
معظمهم عمل أو ال يزال على رأس عمله في أجهزة األمن 
الرسمية، وهم يتمتعون بالتدريب العسكري وحيازتهم 
»حراس  مجموعة  تصّدرتها  وقد  الرسمية.  لألسلحة 
القسم«، التي أنشئت خالل والية الرئيس السابق باراك 
قوى  مع  المسلح  بالصدام  حضورها  ودشنت  اوباما، 
الجهاز  ذاك  أزمة  خالل   2014 العام  في  آي«  بي  »أف 
كاليفن  الفيدرالية  األراضي  على  المعتدي  المزارع  مع 

بندي.
ميليشيا  ألعضائها  الواسع  االنتشار  في  يوازيها   
عداًء  تكّن  وكندية  أميركية  عناصر  تضّم   »3%« تدعى 
على  أطلقت  وق��د  األميركي.  السياسي  للكيان  مزمناً 
نفسها تلك الصفة الّدعائها بأن »%3« من المستعمرين 
البريطانيين،  ض��ّد  ال��س��الح  حملوا  األوائ���ل  البيض 
وارتدى عناصرها زياً حربياً خالل ظهورهم في مسيرة 
بوالية  شارلوتسفيل  مدينة  في  البيض  للعنصريين 

فرجينيا في العام 2017.
مشاة  ميليشيا  هي  مسلحة  أخ��رى  مجموعة  ثمة   
على  ح��ض��وره��ا  ويقتصر  االس��ت��ع��م��اري،  البحرية 
وأوهايو  وانديانا  »مشيغان  األوس��ط  الغرب  والي��ات 

وبنسلفانيا«. وقد نشرت عناصرها مدّججة باألسلحة 
آي«  ب��ي  »أف  الستهداف  تحّسباً  أي���ام،  بضعة  قبل 
»ح��راس  مجموعة  عناصر  اعتقالها  بعد  لعناصرها 

الذئب« المشار إليها أعاله.
 تزعم المجموعة أعاله امتالكها »سالح جو، وقدرات 
لوجستياً  ونظاماً  مؤللة،  ووح��دات  متحركة،  جوية 
وجه  على  عناصرها  نشر  وباستطاعتها  متطّوراً«، 

السرعة في أّي ساحة تريد.
مجموعة  إل��ى  أيضاً  آي«  بي  »أف  بيانات  تشير   
»سلسلة  والي��ات  في  تتوزع  النشأة  حديثة  محترفة 
جبال الروكي«، تدعى »قوة الدفاع األميركية الموحدة«، 
»القوات  صفوف  من  أت��ى  عناصرها  بعض  أّن  تزعم 
الخاصة األميركية«، وشارك في الهجوم الذي تعّرضت 
العام  في  بنغازي  مدينة  في  األميركية  القنصلية  له 

.2012
أّدت  والعنصرية،  اليمينية  الميليشيات  بموازاة   
منذ  المحلية  الشرطة  أجهزة  مع  األخيرة  المواجهات 
بروز  إل��ى  فلويد،  ج��ورج  األس��ود  للمواطن  اغتيالها 
مجموعة مسلحة من السود، NFAC، نشرت نحو 500 
عنصر مسلح في مسيرة موازية لخصمها المتطرف في 
مدينة أتالنتا في والية جورجيا مطلع العام الحالي، بيد 
أّن المجموعة تتمّيز بوالئها للسلطة والكيان السياسي 
بعض  أّن  رغم  اليمين،  ميليشيات  بخالف  األميركي، 
واليات  لتشكيل  استقاللية  نزعات  يحملون  أعضائها 

خاصة بالسود )من أصول أفريقية(.
 تجمع األجهزة الرسمية على أّن مكامن الخطر لألمن 
والسلم االجتماعي هي في المجموعات المسلحة التي لم 
تعلن عن هويتها بعد، والتي يتّم رفدها بعناصر مدّربة 
بشدة  تنخرط  وقد  الرسمية.  العسكرية  خدمتها  أنهت 
المشترك  والقاسم  المقبلة،  المسلحة  المواجهات  في 

بينها هو عدم خشيتها من نشوب حرب أهلية جديدة.
الوفيات  أع���داد  وتنامي  ك��ورون��ا  جائحة  تفشي   
والمصابين في أميركا من دون يقين بالتوصل إلى لقاح 
مضاد سيعزز من مخاطر الصدامات المسلحة، يواكبها 
السياسيين  القادة  فعالية  من  عامة  أمل  خيبة  انتشار 
االنتخابات  في  الفائز  هوية  عن  النظر  بصرف  للبالد، 
النموذج  »لنشر  ال��ع��ام  ال��ح��م��اس  وف��ت��ور  المقبلة، 

الديمقراطي« األميركي أو االعتزاز به.
 تضاريس اللوحة السياسية األميركية ال تبشر خيراً 
قواه  على  طرف  كّل  ويعّول  المقبلة،  المرئية  األيام  في 
الذاتية ومناصريه للسيطرة على دفة القيادة السياسية 
بلوغ  سبيل  في  المسلح  للصدام  واستعداده  للبالد، 

أهدافه.

حرب اأهلية اأميركية... ال�سيناريو المحتمل والأدوات

ما مدى صحة التهديد بوجود مواد متفجرة ومفرقعات في مراكز االنتخاب؟

تزايد اإلقبال على شراء األسلحة في الواليات المتحدة
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�أحمد ز�هر يح�ضد جائزة �أف�ضل 

ممثل في رم�ضان 2020

في  ممثل  أفضل  جائزة  زاهر   المصري  أحمد  الممثل  حصد 
رمضان 2020، عن دوره في مسلسل » البرنس »، بحفل جوائز  
مواقع  على  متابع  ألف   25 من  أكثر  بمشاركة   ،»EAMA«

التواصل االجتماعي.
وعّبر زاهر عن سعادته بهذه الجائزة، خصوصاً أنها نابعة 
الشكر  ووّجه  معاً،  الجمهور  وتصويت  الشباب  النقاد  آراء  من 
الى أصحاب الفضل في هذا النجاح، وقال: »األول هو المخرج  
لدرجة  قوية  وكيمياء  عالقة  به  تربطني  الذي  سامي ،  محمد 
أننا نفهم بعضنا من نظرات العين، فهو مخرج ومؤلف عبقري 
من  مخرجاً  أعتبره  فأنا  ممتاز،  بشكل  الممثل  إحساس  ويدرك 
وجهة  من  لكوني  )السفاح(  لقب  عني  أطلق  وهو  آخر،  كوكب 
نظره أقضي على أي ممثل يقف أمامي في المشهد، لكني ال أفعل 

ذلك عن قصد«.
زاهر،  هدى  زوجتي  فهو  الثاني  الشخص  »أم��ا  وأض��اف: 
في  سعيدة  أسرة  تكوين  عاماً   18 خالل  معها  استطعت  التي 
دعمها  خالل  من  العمل  في  متعددة  نجاحات  وتحقيق  البيت، 

المتواصل لي«.
مي  بطولة  من  »لؤلؤ«،  مسلسل  في  يشارك  زاهر  أن  ُيذكر 
عمر، نجالء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي 
تأليف  من  هيكل،  وحمدي  زي��ادة  عماد  عثمان،  سلوى  ك��رم، 

محمد مهران، وإخراج محمد عبد السالم.

»مملكة �لأمنيات« لندى مهري 

بالإنجليزية

مؤخراً  والطباعة(،  للنشر  فهرس  )دار  عن  ص��درت 
للكاتبة  األمنيات«  »مملكة  لرواية  االنجليزية  الطبعة 

الجزائرية المقيمة في القاهرة ندى مهري.
للشباب  موجهة  صفحة،   150 في  جاءت  التي  الرواية 
»جمعية  رئيس  بترجمتها  وقام  الخيال،  أدب  إلى  وتنتمي 
المترجمين واللغويين المصريين« حسام الدين مصطفى.

حب  وقصيدة  فنية  »تحفة  بأنه  العمل  نقاد  ووص��ف 
للمعنى  واكتشاف  خيالية  ورح��ل��ة  وإي��م��ان،  وص��داق��ة 

الحقيقي لماهية الحياة التي نبحث عنها جميعاً«.
»ملحمة  تعد  األمنيات«  »مملكة  إن  فقال  المترجم  أما 
لكل  موجهة  وهي  والدهشة..  باألسرار  مليئة  إنسانية 

األعمار وإن كانت خّصصت لفئة الشباب«.
ُيذكر أن رواية »مملكة األمنيات« تعد تكملة لقصة »أميرة 
النجوم« التي كتبتها الروائية بالجزائر عام 1996، وتدور 
تخّصصت  عمرها  من  العشرينّيات  في  فتاة  حول  فكرتها 
للبحث  خيالّية  مغامرة  في  تنطلق  أن  قبل  الفلك،  علم  في 

عن صديقتها أميرة »مملكة النجوم«.

مبادرة »بالقر�ءة نتو��ضل« للأطفال 

�لمت�ضّررين من �نفجار �لمرفاأ

برنامج  تنفيذ  بيان،  في  للعنف«  ال  »قل  جمعية  أعلنت 
ومضمون  نتواصل«،  »بالقراءة  بعنوان:  تعليمي  ثقافي 
نظمتها  لألطفال  اإليجابية  القصص  قراءة  حول  البرنامج 
تعّرضوا  الذين  لألطفال  الكرنتينا،   - بيروت  في  الجمعية 

لضغوط نفسية جراء انفجار مرفأ بيروت.
في  البرامج  مسؤولة  واألكاديمية  الباحثة  وق��ال��ت 
الذي  االطفال  مع  كجمعية  نعمل  غانم:  عبير  الجمعية 
المرفأ،  انفجار  ج��راء  والخوف  والهلع  للعنف  تعّرضوا 
تنمية  على  تساعد  لألطفال  اإليجابية  القصص  وق��راءة 
عدد  وزي��ادة  األط��ف��ال،  ل��دى  المهارات  وتطوير  ال��ق��درات 
المدرسية،  المراحل  خالل  إليها  يحتاجون  التي  المفردات 
واالستاذة  األه��ل  يقرأها  التي  القصص  ع��دد  كثر  وكلما 
والقاموس  المفردات  ع��دد  ازداد  ع��اٍل،  بصوت  لألطفال 
التي  والمكانة  بالعالم،  معرفته  وازدادت  للطفل،  اللغوي 
الفكري  الترفية  من  ج��زء  وأي��ض��اً  إليها،  ال��وص��ول  يريد 
ال��ق��راءة  خ��الل  م��ن  لديهم  النفسي  والتفريغ  لألطفال، 

واالستماع.
وفي الختام، تّم توزيع القصص والهدايا والقرطاسية على 

األطفال المشاركين.

�إ�ضاءة
ذهب النم�صا.. يتّكلم عربي )د. ا�صراقة م�صطفى حامد(!

اختتام فعالّية يوم الطفل العربّي... ور�صات تعليمّية وتدريبّية لتكري�س مفاهيم التراث

نان�صي عجرم تطرح اأغنية »اإلى بيروت الأنثى« 

تاأجيل »معر�س تون�س للكتاب« ب�صبب كورونا »خط دم«... جديد نيللي كريم وظافر عابدين

{ طالل مرتضى
في  وانا  اوصاني  الحكايات  سّر  في  الطاعن  ابي 
في  تشتري  ان  عليك  ولدي  يا  قال:  الحليب،  مطالع 
اين  قلبي وقتها وقلت: من  بيتاً. ضحكت ملء  بلد  كل 
لي ونحن نعيش في منزل موجر.. حين قامت قيامة 
عرفت  لتّوي  كلها،  االرض  جهات  في  وتشتتنا  البالد 

مرامي مقولة الرجل، قلت: صدقت يا ابتي.
في فيينا المدينة الغارقة في ماء نهرها )الدانوب( 
التي  كاالساور  حي(  )ح��ي..  روحها  حول  والملتفة 
تلتف حول معصم انثى غاوية كاملة الدوال، ال يتوه 
الزائر العربي في شوارعها الفارهة.. يعرف كل االدباء 
العرب، شعراء وكتاباً وفنانين طريقهم الى حيث هم 
الحكايات  سبل  بهم  تقّطعت  الذين  وكذلك  مدعوون.. 
عالمات  وجوههم  وعلى  منكسرين  هنا  الى  ووصلوا 
التعب ومهانة الطريق وانتكاسات البالد التي لفظتهم 
ريح  به  تعصف  يباباً  ليصيروا  جلدها  تحت  من 

الجهات حيث الالمعلوم..
محطات  ف��ي  تنتظرهم  كانت  س��م��راء  ام���راة  ثمة 
القطار وتتناوب مع رفاقهم اللتقاط كل عابري سبيل 

الضياع..
التي  االرض  تراب  اال  سمرتها  في  تشبه  ال  ام��راة.. 
اوصيت بناتي اللواتي خرجن عنوة من مالذهن المن 
بيتنا،  ابواب  على  لمعت  التي  السيوف  سطوة  تحت 
باقي  يدفًنّ  ان  الله،  باسم  الحرية  الحرية..  تنادي: 

جسدي فيه..
امراة.. ال تنظر الى الوراء وهي سائرة.. همها االول 
واالخير ما سياتي، واما ما مضى فهو ماٍض صار في 

محطات الذكرى..
معرفتي  بحكم  تفاصيلها  ارسم  ان  قررت  مرة  ذات 
رسمت  قد  انني  وجدت  انتهيت  وحين  منها،  وقربي 
عبرتها  التي  الجسور  كتلك  حقيقياً..  جسراً  جسراً.. 
ذات زيارة الى بودابست العاصمة المجرّية، لم يخطر 

ببالي ان عاصمة المجر هي من بلدتين يقسم بينهما 
بالتساوي نهر الدانوب )بودا و بشت(..

تلك المراة رسمتها تشبه جسور بودابست بالشكل، 
لكنها بالحجم اكبر بكثير.. اكبر مما تتصوره قصص 

العبور..
يربط  جسراً  االنسان  يكون  ان  كيف  تتخّيلون  هل 

بين شرق االرض ومغربها؟..
الدكتورة اشراقة مصطفى حامد السودانية هي ذلك 
الشريان الذي كنُت احاول جاهداً توصيفه على الرغم 
احاول  حين  الكالم،  لغة  وتلعثم  أصابعي  ارتباك  من 

استجالء غبار العطاء عن مسيرتها المشرقة..
يطلق  وكما  وكامنة،  كاملة  وحبر..  ماء  من  ام��راة 
للنيل  كناية  في  االنهار  ابنة  االدب،  قطار  ركاب  عليها 

والدانوب..
هذا  كل  لكن  اك��ث��ر..  والمسّميات  كثيرة  االل��ق��اب 

يتالشى عند سطوة الذهب.
لدى  وعملها  المشرفة  ومسيرتها  لعطائها  تقديراً 
والمراة  االنسان  )حقوق  الفاعلة  الدولّية  المنظمات 
خالل  من  قّدمتها،  التي  واالدي��ب��ة  التحديد(  بوجه 
ترجمة تلك الكتب من العربية الى االلمانية وبالعكس 

حيث اثرت المكتبة هنا..
القلم  منظمة  في  العربي  لالدب  ممثلة  إنها  وحيث 
ودفعت  اال  هواء  نافذة  تترك  لم   )PEN  ( النمساوي 

اليها بمبدع عربي وصل فيينا على انكسار..
احوالهم،  في  منشغلون  البالد  ه��ذه  اه��ل  ج��ّل 
لكنهم  بالمطلق،  يعنيهم  ال  م��ا  ف��ي  يتدخلون  ال 
ق��راءة  ويستطيعون  بكثب  وي��راق��ب��ون  يراقبون 
ابناء  نحن  نتفاجا  لم  لذلك  قلب،  ظهر  عن  الوجوه 
الجالية العربية حين عرفنا بان النمسا قررت منح 
لدورها  تقديراً  الذهبية  الميدالية  اشراقة  الدكتورة 

الفاعل في البالد..
منذ  التشريف  بهذا  نحتفل  ان  المقّرر  م��ن  ك��ان 
بالدكتورة اشراقة  شهور عدة باحتفائية كبيرة تليق 

وبالجائزة، لكن كورونا كانت في المرصاد..
اليوم والذي صادف 21 أكتوبر 2020 تمت دعوتنا 
وفي عدد محدود إلى مقر برلمان فيينا لحضور تتويج 

بطلتنا العربية السودانية بالذهب..
االحتفالية  مراسم  اختصرت  كورونا  لطقس  نظراً 
من  المقربين  من  وعدد  اشراقة  الدكتورة  عائلة  على 

رفاق الحبر والعمر..
وكذلك  ال��س��ودان  جمهورية  سفير  حضر  رسمياً 
الراوي  عمر  السيد  فيينا  برلمان  في  العربي  النائب 
والحقوقية،  اإلنسانية  المنظمات  ممثلي  من  وع��دد 
والفنون  للثقافة  النمساوي  العربي  البيت  ورئيس 

النمساوي  العربي  التواصل  ملتقى  من  واع��ض��اء 
وغيرهم.

والجدير بالذكر ان هذه الجائزة التقديرية تعد من 
اعلى جوائز الدولة في النمسا.

المانحة  الجهة  ع��دة،  كلمات  الفعالية  في  القيت 
وكذلك كلمة عن المنظمات النسائية وفي كلمة الختام 
بكلمتين  لكم  ساوجزها  والتي  اشراقة  الدكتورة  كلمة 
الجميع  قبل  وصلت  السن  في  طاعنة  المراة  قالتهما 

على كرسي مدولب: شكراً امي.

*فيينا.

{ شذى حمود
اختتمت احتفالّية يوم الطفل العربي ال�18 التي 
أقامتها مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة، تحت 
عنوان »تراثي ذاكرتي وهويتي« بفعاليات ثقافية 
وورشات عمل فنية وتراثية جوهرها الحفاظ على 

التراث وتكريس قيمته في أذهان األطفال.
المركز  استضافه  ال��ذي  الختام  حفل  تضّمن 
لخيال  مسرحياً  عرضاً  كفرسوسة  في  الثقافي 
تعريف  إلى  هدفت  تدريبّية  ورشة  ثمرة  كان  الظل 
ومكّوناته  وتاريخه  الفن  بهذا  واليافعين  األطفال 
كعنصر   2018 عام  أدرج  الذي  تراثنا  من  كجزء 
المادي  غير  الثقافي  التراث  قائمة  ضمن  سوري 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  في 
يونيسكو كما قرأ الحكواتي أبو جميل خالل الحفل 

قصة لألطفال بأسلوب جاذب ودرامي.

خيال  مشروع  مشرفة  نداف  شيرين  وأوضحت 
خالل  تّم  أنه  للتنمية  السورية  األمانة  في  الظل 
الدمى  صنع  المشاركين  األطفال  تعليم  الورشة 

تحريكها. وطريقة 
عمار  الناقد  الظل  خيال  ورش��ة  على  المشرف 
حسن لفت إلى أن الورشة تضّمنت نقل عنصر من 
من  تمّكنهم  التي  لألطفال  السوري  التراث  عناصر 
وتقنيات  بمواصفات  كرتونية  شخصيات  رسم 
من  وربطها  عدة  أجزاء  إلى  وتقسيمها  الظل  خيال 
بصوت  التمثيل  في  واستخدامها  تحريكها  أجل 
األطفال المشاركين مؤكداً أن أهمية الفعالية تكمن 
الثقافي  وتراثهم  بهويتهم  صغارنا  تعريف  في 

ونقله عبر األجيال للمحافظة عليه.
الوردة  حول  عمل  ورشة  االحتفالّية  تخللت  كما 
الشامية، حيث بينت نور اإلبراهيم مشرفة الورشة 
وفوائدها  النبتة  بهذه  األط��ف��ال  تعريف  تم  أن��ه 

إدراجها  وأهمية  رسمها  وكيفّية  قطافها  وطريقة 
وطرق  العالمي  اإلنساني  ال��ت��راث  قائمة  ضمن 

توظيفها ضمن حكايات مسرح خيال الظل.
ذكرت  ياسين  ملك  الطفل  ثقافة  مديرية  مديرة 
جالت  التي  االحتفالية  هذه  من  الهدف  أن  بدورها 
األط��فال  ارت��ب��اط  تع��زيز  المحافظات  أغ��ل��ب 
الغ��نّي  وتراثهم  الحضارية  الثقافية  بهويتهم 
على  وتدريبهم  به  تعريفهم  طريق  عن  والمت��نّوع 
صدًى  القى  ال��ذي  األم��ر  التراثّية  اليدوّية  المهن 

لديهم. إيجابياً 
وهم  المشاركين  األط��ف��ال  م��ن  ع��دد  وتجمع 
عبر  حيث  اليدوية  واألعمال  اللوحات  يرسمون 
الطفل علي طعمينا من الصف السابع عن سعادته 
زاهية  بألوان  وتلوينها  عيواظ  شخصية  برسم 
مليئاً  صغيراً  قلباً  داالتي  ويس  الطفل  رسم  بينما 

بالحّب ليعّبر عبر محبته لوطنه.

األطفال  تعليم  فتض��ّمنت  الف��نية  الورش��ة  أم��ا 
الحرف  على  وتدريب��هم  بالصلصال  العم��ل 
القش  أط��ب��اق  كص��ناعة  وال��ت��راث��ي��ة  ال��ي��دوّي��ة 
وإعادة  الصوف  صناعة  في  السنارة  واستخدام 
على  الحياكة  أعمال  وتنفيذ  األقمشة  بعض  تدوير 

النول.
صوفياً  بساطاً  صنعت  التي  قصار  لين  الطفلة 
أوضحت  الملّون  الحجر  مستخدمة  خشبة  على 
على  وتعمل  اليدوية  األع��م��ال  مهنة  تحب  أّنها 
إتقانها في أوقات فراغها، بينما جسدت المشاركة 
الذي تحب  اليدوي  القش  من  مودة سعادات طبقاً 
العمل به وما يزال موجوداً في بيوت بعض الناس 

الرتباطه بتراثنا الجميل.
بالتعاون  أقيمت  التي  االحتفالية  أن  إلى  ُيشار 
تضّمنت  بالمحافظات  الثقافة  م��دي��ري��ات  م��ع 

فعاليات ثقافية وفنية وتراثية متنّوعة.

تحسباً من تفشي فيروس »كورونا« خالل األسابيع 
المقبلة، وتماشياً مع اإلجراءات الوقائية التي فرضتها 
السلطات التونسية، أُعلن اليوم تأجيل معرض تونس 

الدولي للكتاب إلى ربيع العام 2021.
أعلنت  بياناً  للمعرض  المنظمة  الهيئة  وأص��درت 
فيه تأجيل المعرض الذي كان من المزمع إطالقه في 

الفترة الممتدة من 13 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 
بالبلد  السائد  الصحي  الوضع  إلى  »نظراً  المقبل، 

وبغيره من بالد العالم«.
وجاء في البيان أن الهيئة ستعلن قريباً عن الموعد 
الجديد إلقامة المعرض الذي سبق وتم تأجيل انطالقة 

دورته ال�� 36 في نيسان/أبريل الماضي.

عبر  متابعيها  كريم   المصرية  نيللي  الممثلة  صدمت 
حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي حين 
نوعية  الى  ينتمي  سينمائي  فيلم  عن  صفحتها  عبر  نشرت 
الرعب ستخوض بطولته الى جانب الممثل التونسي  ظافر 
عابدين  وسُيعَرض في صاالت السينما قريباً بعنوان »خط 
دم «. وكتبت تعليقاً على الفيديو قائلة: »في حدود مش الزم 

نتعّداها! عشان كده انا وظافر العابدين خط احمر! ترقبونا 
رامي  إخ��راج  من  دم«  »خط  لفيلم  وحصري  اول  عرض  في 

.»vip ياسين قبل السينما قريباً على »شاهد
مسلسل  في  تشارك  كريم  نيللي  ممثلة  أن  ذكره  الجدير 
مسلسل  في  يشارك  عابدين  ظافر  والممثل  اتنين«  »نمرة 

»عروس بيروت«.
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»إلى  اسم  تحمل  جديدة  أغنية  عجرم  نانسي  اللبنانية  الفنانة  طرحت 
بيروت األنثى«، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات »يوتيوب«.

على  حسابها  عبر  وقالت  األنثى«  بيروت  »إلى  ألغنية  نانسي  ورّوج��ت 
موقع التغريدات »تويتر«:«  ِلُكِلّ َمْن َوما ُيْجِبُرنا َعلى الَرّحيِل.. َسَنعوُد، فيكن 
تحضروا كليب  إلى بيروت األنثى ابتداًء من اليوم الساعة 7 مساًء بتوقيت 

بيروت«.
أغنّية »إلى بيروت األنثى«، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني »إلى 
 ،1981 39 عاماً وتحديًدا سنة  بيروت األنثى مع حبي«، والتي قّدمها قبل 
كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت األخير، ألحان 
من  عدد  عبر  مؤخراً  نانسي  وطرحتها  رزق،  باسم  توزيع  بولس،  هشام 

التطبيقات الموسيقية.
يذكر أن نانسي عجرم قّررت مؤخراً تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كان 

مقّرراً طرُحه العام الحالي، وأوضحت نانسي في مداخلة مع أحد البرامج، 
من  العالم  به  يمّر  ما  ظل  في  جديد  غنائي  ألبوم  طرح  على  قادرة  غير  أنها 

مشكالت وأزمات بسبب انتشار فيروس كورونا.
الشعراء  من  كبيرة  مجموعة  عجرم  لنانسي  الجديد  األلبوم  ويضّم 
األلبوم  أغاني  صناع  ومن  أيضاً،  والجدد  الكبار  والموزعين  والملحنين 
الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد عالء الدين، 

وشادي نور.
أما الملحنون فتتعاون نانسى مع كل من وليد سعد، ومودي سعيد، وبالل 
سرور، وزياد برجي، ومحمد يحيى، أما الموزعون فتتعاون مع كل من هاني 

يعقوب، وهادي شرارة، وأحمد إبراهيم، وطارق مدكور.
ومن مفاجآت األلبوم تقديم عدد كبير من األغاني باللهجة المصرية، ولم 

تستقر نانسي حتى اآلن على اسم نهائي لأللبوم.



11ريا�سة / ت�سلية
رئي�س نادي �شباب البرج نادر عالمة:

�شكرً� التحاد �للعبة... و�أدعو �لحّكام لالنتباه �أكثر

ثقتنا كبيرة بالمدّرب و�لالعبين و�لم�شتوى متقارب

دوري اأبطال اأوروبا بكرة القدم ـ الجولة الأولى

�نطالقة قوّية للبايرن وفوز �شعب لليفربول

�ل�شيتي تجاوز بورتو و�لريال �شحية �شاختيار

{ حاوره إبراهيم وزنه
الكابتن  دورة  في  الجّيدة  ونتائجه  المقبولة  عروضه  بعد 
التنشيطية، واصل فريق شباب البرج تألقه، الفتاً األنظار إلى ما 
يقّدمه من أداء رجولي بقيادة مدّربه المجتهد والواقعي يوسف 
الجوهري، النقلة النوعية الداء الفريق الساعي إلى اثبات ذاته 
رقماً صعباً في المعادلة الكروّية المحلّية، إلى جانب طموحاته 
إلى  قادتنا  المعايير،  بكافة  االستثنائي  للموسم  ومالحظاته 
ـ  كعادته  ـ  صارحنا  الذي  عالمة،  نادر  الشاب  رئيسه  محاورة 
من  مراحل   3 وبعد  النتائج،  عن  النظر  »بغض  اآلتي:  موضحاً 
الدائم  سعينا  نؤّكد  جعبتنا،  في  نقاط   4 وبرصيد  الــدوري 
قّدموا  لكونهم  الالعبين  أداء  عن  راضية  اإلدارة  األفضل،  لتقديم 
على  نشّد  كما  عافية،  ألف  ويعطيهم  منهم  المتوّقع  من  أكثر 
أياديهم لتقديم المزيد وثقتنا بهم كبيرة، فما قّدمه الالعبون جّيد 
خالل  تحكيمية  هفوات  حصلت  وقد  جداً،  جيد  لعالمة  ونطمح 
مباراتنا مع األنصار ربما لو تداركها الحكم لكّنا في وضع أفضل 

مما نحن عليه اليوم«. 
برنامج  ضمن  الجوهري  يوسف  المدرب  ــاره  أث ما  حــول  ـ 
منعه  على  واعتراضه  باستقالته  تلويحه  لجهة  بول«  »غولدن 
النجمة  ضد  بزي  وعيسى  علي  الالعبين  ــراك  إش من  كمدرب 

)انتهت بالتعادل 1 ـ 1( أوضح عالمة:
بعدم  النجمة  نادي  إلدارة  قطعناه  بوعد  التزمنا  »بصراحة، 
أن  علمنا  مع  بالرغم  السابق،  فريقهما  ضد  الالعبين  إشــراك 
المسألة غير قانونية، ففي جميع دول العالم ينتقل الالعب إلى 
فريق آخر فيلعب ضد فريقه السابق بعد اسبوع ... وهنا أوضح 
بأننا وضعنا عالقتنا مع نادي النجمة في المقام األول فكان الذي 
والحقاً  الالعبين،  بإشراك  يطالب  أن  الحق  كّل  للمدرب  حصل، 
تفّهم الوضع، فهو صاحب الكلمة الفصل في الملعب، ومن اآلن 
وحتى نهاية الموسم يحق له إشراك َمن يراه مناسباً ولم نلتفت 
ثانية إلى مراعاة أي ناٍد سبق واستقدمنا منه العبين... وحول 
موضوع االستقالة، كل ما في األمر أن النقاش كان صاخباً إلى 
بعد  جوانبه  بكافة  الموضوع  الجوهري  المدرب  استدرك  أن 

مراجعة متأنية بعيدة عن حسابات الربح والخسارة«.
سيعزز  مدى  أي  وإلى  أجانب،  بال  دوري  عن  انطباعكم  وما  ـ 
»بداية  عالمة:  فأجاب  األضواء؟  تحت  موقعكم  لتثبيت  آمالكم 
نشكر االتحاد على حرصه الزائد لتنظيم الدوري في ظل ظروف 
كهذه، حيث المشاكل والعوائق الصحّية واالقتصادية واألمنية 
والموازنات،  والمضمون  الشكل  إلى  النظر  دون  من  والمصرفية 
اللقب محصورة بين  المنافسة على  ففي الوضع السابق كانت 
األوراق،  خلط  المستوى  فتقارب  اليوم،  أما  ثالثة،  أو  ناديين 
وأصبحت الفرق تلعب على قاعدة الند للند، فهناك فرق مجتهدة 

الفريق  األنصار  مع  فنتيجتنا  طامحة،  فرق  إعاقة  على  قادرة 
تعكس  لم  اللقب  على  للمنافسة  اليوم  حتى  وضوحاً  األكثر 
أبو صالح  تّم طرد قلب دفاعهم أنس  لو  أداء فريقنا، ربما  واقع 
والموسم  النتيجة،  لتغّيرت  ثانية  صفراء  بطاقة  يستحق  الذي 
الحالي مناسبة مهمة لالعبين المحليين وتحديداً للشباب منهم، 
تشكيالت  في  أماكنهم  وحجز  للبروز  أمامهم  سانحة  فالفرصة 

فرقهم. وهذا سينعكس إيجابياً على المنتخبات الوطنية«.
ويحقق  األفضل  ليقّدم  البرج،  شباب  يحتاجه  ما  اخبرنا،  ـ 
النتائج المطلوبة؟ رّد عالمة: »يحتاج إلى المزيد من المباريات 
واالحتكاكات لزيادة منسوب الخبرة، وخصوصاً خبرة مباريات 
األندية،  من  كبير  عدد  ميدانها  في  يسبقنا  التي  األولى  الدرجة 

الجهاز  بتعليمات  وااللتزام  االنضباط  إلى  باإلضافة  وطبعاً 
الفني وهذا متوّفر، ويسّجل للمدرب يوسف الجوهري بأنه رسم 
واحدة  بوتقة  في  الجميع  أداء  صهر  في  ونجح  للفريق  هوية 

وبالتالي اللعب بروح واحدة... وقلب واحد«.
أداء  من  تابعناه  وما  واألنــصــار،  للنجمة  مواجهتكم  بعد  ـ 
بأنكم  تعتقد  هل  الفريقين،  مع  لفريقكم  جيدة  ونتيجة  رجولي 
نحترم  نحن  »أبداً،  فأجاب:  أسهل؟  والقادم  الصعب  تجاوزتم 
جميع الفرق، فال استخفاف في قاموسنا وال في عقليات المدرب 
فلكل  الموسم،  في  دقيقة  آخر  حتى  مطلوبة  الجّدية  والالعبين، 
مباراة ظروفها، واعتقد بأن المفاجآت واردة والمهم أن يحالفنا 
في  التوفيق  إلى  بحاجة  واالهتمام  والجهد  فالتعب  التوفيق، 

كثير من األحيان«.
ـ وما رأيكم، بالتحكيم، واإلجراءات الصحّية المفروضة، وهل 
تطالبون بمواكبة محدودة للجمهور؟ فرّد عالمة: »نحن تجاوزنا 
ما حصل خالل المراحل الثالث، أخطاء الحكام واردة لكننا نأمل 
وال  يدعم  ال  االتحاد  بأن  يقيننا  مع  متدنية،  نسبة  إلى  تصل  أن 
نرفع  ــراءات  االج وبخصوص  معّين،  ناٍد  أي  لدعم  نية  يمتلك 
الالعبين  وعلى  تطبيقها،  في  االتحاد  لمساعي  احتراماً  القبعة 
واألندية التجاوب والتنفيذ، على أمل أن تزول هذه اآلفة الوبائية 
أما بالنسبة للجمهور، فقد سررنا  العالم ولما تزل.  أقلقت  التي 
بما سمعناه من رئيس االتحاد السيد هاشم حيدر مؤخراً لجهة 
المدرجات(،  إلى  الجمهور  )عودة  السياق  هذا  في  الجاد  سعيه 
المباريات،  جمالية  من  سيزيد  الجمهور  حضور  أن  في  شك  وال 
بأقرب  ذلك  لتحقيق  اللعبة  على  القّيمين  أيدي  على  نشّد  وهنا 
فرصة، وطبعاً ال بّد من اللجوء إلى خطوات تصاعدية مدروسة 
في هذا السياق، ولو عبر إدخال مجموعات محددة وفق معايير 

مدروسة بهدف بّث الروح والمعنويات عند الالعبين«.
الحساسية  وصلت  مستوى  أي  إلى  أخبرنا  الختام،  في  ـ 
مبتسماً:  فأجاب  و«شبابه«؟  البرج  البراجنة،  برج  فريقي  بين 
الكثافة  ذات  البلدة  فريقي  بين  موجودة  الحساسية  »ستبقى 
البلدة  عائالت  أن  الموضوع  في  والجميل  العالية،  السكانية 
هي  الواحد...  البيت  ضمن  وحتى  الفريقين  على  موّزعة  نفسها 
لتقديم  الحافز  أوجــدت  لكونها  وايجابية  مشّجعة  حساسية 
وتفاعلياً  فنياً  مكسباً  الحصاد  فجاء  الفريقين  بين  األفضل 
للفريقين معاً، فالبرج أفاد شباب البرج وكذلك »شباب البرج« 
النتائج  البرج، من حيث ال يدري كّل منهما، ونأمل تحقيق  أفاد 
وجيران،  وأقارب  أخوة  فكلنا  األضواء...  تحت  لفريقينا  الطّيبة 
من  بدالً  بلدنا  شوارع  في  الكروية  الحوارات  تسود  أن  واألجمل 
االنغماس في وجع القلب الناتج من الجدل البيزنطي المشتعل 
من  وغيرها  واألمــن  والفساد  والقهر  واالقتصاد  السياسة  في 

المواضيع الخالفية«.

في  قوية  ميونخ انطالقة  فريق بايرن  حقق 
بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا 
مدريد  أتلتيكو  ضيفه  على  وتغلّب  القدم،  لكرة 
مباريات  من  األولــى  الجولة  في   0 ـ   4 اإلسباني 

المجموعة األولى. 
لبايرن  التسجيل  كومان  كينغسلي  وافتتح 
ليون  زميله  أضــاف  ثم   28 الدقيقة  في  ميونخ 
جوريتسكا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 41. 

توليسو  كورنتين  سجل  الثاني،  الشوط  وفي 
الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 66 ثم 
أضاف كومان الهدف الثاني له والرابع لبايرن في 

الدقيقة 72. 
شوطي  مـــدار  على  األفــضــل  الــبــايــرن  وكـــان 
المباراة من حيث االستحواذ على الكرة والضغط 
الفرص  من  العديد  عليه  ضاعت  لكن  الهجومي 
انتصار  بتحقيق  كفيلة  كانت  التي  التهديفّية 
ساحق، كما قّدم أتلتيكو مدريد عرضاً مقنعاً، لكنه 
عانى من الهفوات الدفاعية المتكّررة خالل الشوط 
األول كما أهدر أكثر من فرصة خاصة في الدقائق 

األولى من المباراة.
من  اإلنكليزي  ليفربول  عاد  أخرى  مباراة  وفي 
هولندا بفوز صعب على أياكس أمستردام بهدف 
الرابعة.  المجموعة  مباريات  ضمن  رّد،  دون  من 

األرجنتيني  طريق  عــن  الوحيد  الــهــدف  ــاء  وج
نيكوالس تليافيكو مدافع الفريق الهولندي، الذي 
الدقيقة  في  اإلنكليزي  للفريق  عكسياً  هدفاً  سجل 
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حقيقياً  نـــداً  أيــاكــس  ــان  ك الــخــســارة،  ورغـــم 
على  التعادل  بنقطة  يظفر  أن  وكــاد  لليفربول، 
الذي  الحظ  وسوء  العبيه  رعونة  لوال  تقدير  أقل 
ليفربول  ليربح  مناسبة،  من  أكثر  في  صادفهم 
مرحلة  في  مــشــواره  بداية  في  غالية  نقاط   3

المجموعات.
أنيابه  عن  أتاالنتا  كشر  األخرى،  المباراة  وفي 
مبكراً، وأعلن عزمه المنافسة بقوة على الحصول 
على إحدى بطاقتي التأهل لألدوار اإلقصائّية عن 
تلك المجموعة، عقب فوزه 4 - صفر على مضيفه 
زاباتا  دوفــان  الكولومبي  وافتتح  ميتييالند. 
قبل   ،26 الدقيقة  في  اإليطالي  للفريق  التسجيل 
أليخاندرو غوميز،  األرجنتيني  أن يضيف زمياله 
الثاني  الهدفين  مورييل  لويس  والكولومبي 
الترتيب.  على  و42   36 الدقيقتين  في  والثالث 
مهرجان  ميرانتشوك  أليكسي  الروسي  وأنهى 
في  ألتاالنتا  الــرابــع  الهدف  بــإحــرازه  األهـــداف، 

الدقيقة 89.
وفي مباريات المجموعة األولى قلب مانشستر 

سيتي اإلنكليزي تأّخره بهدف إلى فوز 3 ـ 0 على 
ضيفه بورتو البرتغالي، ضمن المجموعة الثالثة. 
والتي شهدت فوزاً صعباً ألولمبياكوس اليوناني 

على مارسيليا الفرنسي 1 ـ 0. 
طريق  عن  بورتو  تقّدم  األولــى،  المباراة  ففي 
يسجل  أن  قبل   ،14 الدقيقة  فــي  ديـــاز  لــويــس 
في  التعادل  هدف  أغويرو  سيرخيو  األرجنتيني 
 65 الدقيقة  وفي  جــزاء.  ضربة  من   20 الدقيقة 
لسيتي،  الثاني  الهدف  غوندوغان  إلكاي  سجل 
ثالثّية  توريس  فيران  اإلسباني  يختتم  أن  قبل 

فريقه في الدقيقة 73 . 
وفي المباراة الثانية فاز أولمبياكوس اليوناني 
أحمد  للمصري  بهدف  الفرنسي  مارسيليا  على 

حسن كوكا )90 + 1(.
وفي المجموعة الثانية، أفلت إنتر ميالن بنقطة 
من براثن ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ بتعادل 
ــداف  األه وجـــاءت   ،  2-2 بنتيجة  ومثير  قاتل 
األربعة في النصف الثاني بعد أن فشل الفريقان 

في هز الشباك خالل الـ45 دقيقة األولى. 
افتتاح  في  األرض  ألصحاب  األسبقية  وكانت 
التسجيل بعد 4 دقائق من انطالق الشوط الثاني 
روميلو  المتألق  البلجيكي  المهاجم  طريق  عن 
إدراك  من  مونشنغالدباخ  تمّكن  ولكن  لوكاكو. 

نفذها  جــزاء  ركلة  من   63 الدقيقة  في  التعادل 
المدافع الجزائري الشاب رامي بن سبعيني. 

األخــيــرة،  أمتارها  الــمــبــاراة  دخلت  وعندما 
بهدف  األرض  أصحاب  األلماني  الفريق  باغت 
84 عن طريق جوناس هوفمان،  الدقيقة  ثاٍن في 
األلمان.  نحو  طريقها  في  الثالث  النقاط  لتصبح 
خروج  ــض  ورف آخــر  رأي  له  كــان  لوكاكو  أن  إال 
التعادل  هدف  وسجل  مهزوماً  »النيراتزوري« 
من  األخيرة  الدقيقة  في  له  الثاني  والشخصي 
المركزين  في  الفريقان  ليحّل  األصــلــي.  الوقت 
األوكراني  شاختيار  انفرد  بينما  والثالث،  الثاني 
التاريخي  فــوزه  إثر  نقاط   3 برصيد  بالصدارة 
والمفاجئ بنتيجة 3ـ  2 على ريال مدريد اإلسباني 
الذي تذّيل الترتيب من دون رصيد، وتقّدم الفريق 
األول،  الــشــوط  فــي  رائــعــة  بثالثية  ــي  ــران األوك
سجلها تيتي ورافائيل فاران »بالخطأ في مرماه« 
وسولومون في الدقائق )29 و33 و42(. ليقلّص 
الثاني،  الشوط  في  الفارق  المدريدي  العمالق 
بهدفي لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور في 

الدقيقتين 54 و59.
التعادل  ــدف  ه فالفيردي  فيدي  سجل  كما 
للريال في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، 
التسلل. بداعي  الهدف  وألغى  تدخل  الفار  أن   إال 

�لتحاق جهاد فادي �لخطيب بفريق فنربخ�شة �لتركّي
الواعد  السلة  كــرة  العــب  أعلن 
عن  ــاً،  ــام ع  16 الــخــطــيــب،  جــهــاد 
فريق  إلى  رسمي  بشكل  انضمامه 
بعدما  ــك  وذل التركي،  فنربخشة 
كشوفات  على  سابق  وقت  في  وّقع 
ليلعب  اللبناني،  الشانفيل  نــادي 

إلى جانب والده. 
كرة  بطولة  توّقف  ضــوء  وفــي   
من  أكــثــر  مــنــذ  اللبنانية  الــســلــة 
االقتصادية  األزمـــة  نتيجة  عــام، 
أزمة  استفحال  ثم  ومــن  الخانقة 
مرفأ  انفجار  وبعدها  كورونا،  وباء 
بيروت )4 آب الماضي(،  لم يحالف 
ليلعب  الصغير  الخطيب  الــحــظ 
الشانفيل،حيث  نـــادي  بقميص 
يلعب  بأن  سابقة،  ستسّجل  كانت 
ــب والــــده فــادي  ــان ـــى ج االبــــن إل
تاريخ  في  األبرز  الالعب  الخطيب، 

السلّة اللبنانية. 
وأمس، سافر جهاد الخطيب إلى 
لاللتحاق  أنقرة،  التركية  العاصمة 
سيخوض  حيث  الجديد،  بفريقه 
أن  معه بطولة الفئات العمرّية أمالً 

يلتحق تدريجياً بالفريق األول.

الدوري اللبناني لكرة القدم ـ الجولة الرابعة

لقاء �لقّمة... بين �لعهد و�الأن�شار

ديربي منتظر بين �ل�شفاء و�الإخاء

{ محمد حسن الخنسا
الشباب  بلقاء  الجمعة،  اليوم  عصر  القدم،  لكرة  اللبناني  الدوري  من  الرابعة  المرحلة  تنطلق 
الغازية وشباب البرج. فيما تستكمل المباريات، غداً السبت بمباراتين، األولى بين الصفاء واإلخاء 
األهلي عاليه، والثانية بين التضامن صور وشباب الساحل. على أن تختتم المرحلة، بعد غٍد األحد 
بثالث مواجهات، حيث سيلتقي النجمة مع طرابلس واألنصار مع العهد والسالم زغرتا مع البرج.
بقيادة  األول  ويطمح  البرج  وشباب  الغازية  الشباب  مواجهة  العهد  ملعب  يستضيف  اليوم، 
مدربه حسن حسون، لتعويض الخسارة األخيرة أمام األنصار وتحسين ترتيبه، في حين يطمح 

شباب البرج لالستمرار بتقديم العروض القوية بقيادة مدّربه يوسف الجوهري.
بينهما،  الديربي  لطبيعة  نظراً  المباريات،  أبرز  أحد  في  الصفاء  وشقيقه  االخاء  يلتقي   وغداً، 

والذي طالما حفل بإثارة كبيرة خالل السنوات األخيرة.
يطمح الصفاء بقيادة مدربه إميل رستم إلى محو آثار الهزيمة الكبيرة أمام البرج )4-1(، في 
حين يطمح اإلخاء بقيادة مدربه فادي الكاخي إلى االستمرار بتقديم النتائج الجيدة ورفع رصيده 

إلى 10 نقاط من 4 مباريات.
كما يلتقي التضامن صور وشباب الساحل على ملعب العهد، ويسعى األول بقيادة مدربه محمد 
زهير إلى تسجيل أول فوز له في البطولة، وذلك بعد األداء الكبير الذي قّدمه خالل المواجهة األخيرة 
ضد العهد. في حين يأمل الساحل بقيادة مدربه محمود حمود إلى تسجيل الفوز واالستمرار في 

رحلة التواجد بقوة وجدارة ضمن أندية النخبة.
وفي مباريات األحد، يستضيف ملعب طرابلس البلدي المواجهة المرتقبة بين النجمة وطرابلس، 
حيث يأمل األول بقيادة مدربه موسى حجيج إلى استعادة ثقة جماهيره، في حين يأمل طرابلس 
بقيادة مدربه المؤقت فادي عياد إلى تسجيل نتيجة جيدة بعد النتيجة األخيرة الممّيزة ضد جاره 
األول  يطمح  حيث  والعهد،  األنصار  بين  القمة  لقاء  جونيه  ملعب  يستضيف  كما  زغرتا.  السالم 

بقيادة مدربه عبد الوهاب أبو الهيل إلى االستمرار في صدارة الدوري وتقديم النتائج الالفتة. 
في حين يطمح العهد بقيادة مدربه رضا عنتر لمصالحة جماهيره، واستعادة هيبة العهد أمام 

المتصدر الحالي.
وفي المباراة السادسة، بين البرج والسالم، فمن المتوقع أن تكون المباراة سهلة للبرج حيث 
يطمح بقيادة مدربه محمد الدقة، إلى سجيل فوز ثاٍن على ملعب بحمدون الذي سجل عليه فوزه 

الوحيد بالدوري حتى اللحظة. 
فيما يأمل غسان خواجة بتسجيل المفاجأة ولو بالتعادل على األقل، بعد سلسلة الهزائم التي 

وضعت الفريق في ذيل الترتيب.

لبنان في �لمركز 91 وفق ت�شنيف »�لفيفا«
تراجع منتخب لبنان في تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« الذي صدر أمس، من المركز 

الـ91، بفارق نقطتين فقط عن مدغشقر في المركز 92.  إلى   90
عدٌد  خاضها  التي  والرسمية  الودية  المباريات  بسبب  حالياً  اللبناني  المنتخب  تراجع  ويأتي 
من المنتخبات في األسابيع األخيرة، مستغلًة فترة التوّقف الدولي، في حين لم يخض لبنان أي 
لرومانيا، بعشرة مراكز، في حين كانت  األكبر كان  التراجع  الدوري.  انطالق بطولة  مباراة، بعد 

اإلمارات أكثر المنتخبات تراجعاً في المراكز على الصعيد االسيوي )3 مراكز(. 
وهونغ  اليمن  مثل  اسيوية  منتخبات  تقّدمت  فيما  مراكز،  بستة  لمالطا  فكان  األكبر  التقّدم  أّما 
الثاني  تشرين   12 في  وديًة  مباراًة  اللبناني  المنتخب  وسيلعب  منهما. هذا،  لكل  مركزين  كونغ 
إلى  المؤهلة  المزدوجة  التصفيات  لخوض  استعداداً  اإلمارات،  في  البحريني،  نظيره  مع  المقبل، 
كأس العالم »قطر 2022« وكأس اسيا »الصين 2023«، التي لم ُيحدد االتحاد االسيوي لكرة القدم 

مواعيدها بعد.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق

ة
ع
ط
قا
مت
ال

ت 
ما
كل
ال

أفقياً:
إحدى جزر األنتيل الكبرى 1 .

للندبة، ألوذ إلى، أعزم على األمر 2 .
ضربت، قوانين تحكم البالد 3 .

يقامرا على، قلب، عملة آسيوية 4 .
نتبع، لطخا بالعار، يضع خلسة 5 .

يفّوضه، من المعادن 6 .
مدينة كندية، ضجر 7 .

يضرب على الكتف قلياًل، نواكبه 8 .
متشابهان،  األرض،  عن  جمعه  عطف،  حرف  9 .

للنداء
منطقة في بيروت، لهوت 10 .
وّبخوا، من أنواع األتربة 11 .

نلبسها اإلكليل، حاكم المملكة 12 .

عمودياً: 
إحدى مجموعات جزر أوقيانيا، للتفسير 1 .

مدينة بلجيكية، مدينة فرنسية 2 .
من  يصنع  الــقــوقــاس،  شــمــال  روســيــا  فــي  مدينة  3 .

الحليب
شاهدته، مدينة أميركية عاصمة أركنساس 4 .

األغاني  قبل  تقال  نطلي،  قليالً،  مرتفعة  أرض  5 .
الشعبية

ضمير، يكمل العمل 6 .
من األطراف، شّدت بقوة، ال يبوح به ألحد 7 .

األشجار الكثيفة الملتفة، إسم موصول 8 .
راسل، رطبا بالماء 9 .

در، ينزل دمع عينه، بيرق 10 .
شريان في العنق، لسان النار 11 .

خاصتي، نستفسر من، أهمل دون عناية 12 .
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أو   Sudoku
ــة األحـــاجـــي  ــب ــع ل
على  تقوم  الفكرية، 
في  ــام  األرق ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 الــمــؤلــفــة مـــن 
عدم  يجب  خــانــة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،681594732  ،935762841  ،247813956
 ،168245397  ،792638514  ،354179268

876951423  ،523486179  ،419327685
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( دويت ايزنهاور 2 ( بدر، ساير، لبت 3 ( قنا، ندين 
4 ( اي، بللت، مدحت 5 ( السا، اهريمن 6 ( الفت، سن، ات 
7 ( بدن، اياب، انس 8 ( امتحن، الكم 9 ( وأدنا، رنين 10 

( وكر، ارمنيا 11 ( سرير، داهم، اه 12 ( هنيبعل، البا. 

عموديا:
1 ( دبرا ليبانوس 2 ( ود، يا، دم، كره 3 ( يرق، سانتورين 
6 ( يا، التي، نردع 7 (  5 ( اسال، فاندا  4 ( نبال، حا، ري 
زينته، االمال 8 ( نرد، رسبا، نه 9 ( يمين، كريما 10 ( النم، 

امنا 11 ( وب، حنان، اب 12 ( رتبت، تساندها.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

ر�صالة من اأّم �صورية اإلى ولدها ال�صغير*

{ الياس عشي

يا ولدي كي تفهم ماذا جرى في سورية  ما زلَت حدثاً 
خالل هذه السنوات التي تكاد أن تكون أربعاً، وليس مهّماً 
أن تفهم... المهّم أن يأتي زمن تكون فيه قادراً على صناعة 
الفرح في البيت السوري، وأن تعيد إلى الحارات السورية 
أم حنّا، وأم علي، وأم عمر، وأم معروف، اللواتي كّن، حول 
تنّور واحد، يتقاسمن الرغيف الواحد، والهموم الواحدة، 

واآلمال الواحدة.
ماذا جرى؟ وتلّح في السؤال.

الذين  أت��راب��ك  أّن  ب��ن��ّي ال سيّما  ي��ا  ت��س��أل  أن  م��ن ح��ّق��ك 
مدرستك،  وأوتوكار  تالوينك،  وأق��الم  ألعابك،  قاسموك 
ومالعبها، وألواحها الخضر، ونزهاتك، وعرائس الطعام؛ 
استشهد،  من  ومنهم  هّجر،  من  فمنهم  الحرب:  بعثرتهم 
وم��ن��ه��م م��ن ُف��ق��د، وف��ري��ق أج���ب���روه ع��ل��ى ح��م��ل السالح 
ودّربوه على القتل، والكثيرون منهم صاروا من النازحين 

المتسّولين. 
 قد أموت يا ولدي قبل أن تكون قادراً على فّك حروف 
هذه الرسالة، فالموت يقف وراء األبواب، والملّوحون به 
ال يرحمون أح��داً! ألم تكن في أحضان أبيك قبل أسبوع؟ 
لم أتصّور أبداً، وأنا أالحق أصابعه تعبث بشعرك األشقر، 

أّنك ستصبح ابن الشهيد، وأني سأكون أرملة الشهيد. 
أن  المهم  ف��رق،  ال  معي...  أو  بدوني  بنّي،  يا  ستكبر،   
وأّن  فقط،  ع��ّز  وقفة  الحياة  ب��أّن  أب��وك  ب��ه  آم��ن  بما  تؤمن 
أبواب دمشق ستبقى مشّرعة ألصحاب العقائد الحيّة، وأن 
ياسمينها هو ذاكرة كّل سورّي ساهم في تجاوز مؤامرة 

اإللغاء التي كانت تعّد لحذف سورية عن خارطة العالم. 
هل يمكنك يا ولدي أن تتصّور عالماً بدون سورية؟

تولد في سورية،  األع��وام واآللهة  منذ سبعة آالف من 
وحقول  والشعراء  والقوانين  واألبجدية  المالحم  وكذلك 
الغزاة،  من  وص��ار  اإلنسان  توّحش  أن  ومنذ  الياسمين. 
عصيّة،  وستبقى  عليهم،  عصيّة  السورية  المدن  وأسوار 
التاريخ«،  لو فعلت لغيّرت وجه  »قّوة  السوريين  ألّن لدى 

مقولة حفظتها على ظهر قلبي وأنا أسمعها من أبيك.
 تأّكد يا ولدي أّن العالم الخارجي ما عاد يعني لي ولكّل 
من  مجموعة  تحكمه  متوّحش  عالم  إّنه  شيئاً،  السوريين 
القراصنة ذوي العين الواحدة، كّل ما يهّمني اليوم أن تبقى 
سورية وأن تبقى أنت سالَمين، إذ »ماذا ينفع اإلنسان إذا 

ربح العالم كلّه وخسر نفسه«؟
وسادة  تحت  دّستها  ثّم  فطوتها،  رسالتها،  األّم  أنهت   
إل��ى ش��رف��ة طالما  ال��ن��وم، ث��ّم ت��وّج��ه��ت  ال��غ��ارق ف��ي  ابنها 
الشرفة  أخذت مكانها على  إن  تقاسمتها مع زوجها، وما 

حتّى انفجرت قذيفة هاون حّولتها إلى أشالء.
وفي الصباح كان الطفل الصغير يسأل عن أّمه، ويحاول 

أن يفّك حروف الرسالة التي تركتها له تحت الوسادة.

على  ال��ب��رب��ارة  عيد  ف��ي  »ال��رق��ص  األخ��ي��ر  كتابي  *من 
الطريقة األميركية«.

اآخر الكالم

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

المدير العام
وليد زيتوني

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المدي�ر الفن�ي
رّمـــال محمد 

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

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

فاكس 01-748923

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

التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،
03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

 First National Bank FINK LBBE
بالليرة اللبنانية:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001
بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معــًا �ســد الوبــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري 
القومي االجتماعي إلى دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها 
والشبابية،  واإلنسانية  االجتماعية  المؤسسات  من  عدد  مع 
وتهدف إلى جمع تبّرعات لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن 

هم بحاجة إليها.

1851

 

بة
مرت

ال

الشبكات القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

أرقام مطابقة  61

أرقام مطابقة  52213.459.5881213.459.588

أرقام مطابقة  5352.357.500114.759.773

أرقام مطابقة  4452.357.50099552.621

أرقام مطابقة  35118.160.00014.7708.000

2.552.869.565المبالغ المتراكمة للمرتبة االولى للسحب المقبل

المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية للسحب المقبل

Zeed

بةاالرقام الرابحة
مرت

ال

األوراق القيمة االجمالية
القيمة اإلفراديةالرابحة

10164175.000.00000
01642900.000
164390.000
6448.000

75.000.000المبالغ المتراكمة للسحب المقبل

551616272727272929323232323232323939393923

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1073، وكانت النتيجة كاآلتي:

يومية ثالثة:  526

يومية أربعة: 1606

يومية خمسة: 14563

َجَدُل الحا�ضر.. والتاريخ

)تصوير: عباس سلمان(

مبادرة  الفلسطينيين  الشباب  عشرات  أطلق 
الزيتون،  قطف  موسم  خالل  المزارعين  لحماية 
من  القريبة  باألراضي  يلحق  قد  مما  لمخاوفهم 
المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية من 

تخريبية. هجمات 
نحو  الفلسطينيون  يتوّجه  عام  كل  أواخر  في 
وسرور،  فرح  بكل  الزيتون  ثمار  لقطف  أراضيهم 
هجمات  بسبب  العام،  هذا  يساورهم  القلق  لكن 

المزارعين  على  شّنوها  المستوطنين  إن  قالوا 
هجر  إلى  أدى  ما  وتخريبها،  الزراعية  واألراضي 
ينتهجها  التي  ــراءات  اإلج مع  األراضــي  من  كثير 
الزراعية.  الجيش اإلسرائيلي بمنع وصول اآلالت 
لتثيبت  المبادرة  إطــالق  إلى  دفعهم  الــذي  األمــر 
عليها  والمحافظة  أراضــيــهــم  فــي  الــمــزارعــيــن 

واالستفادة من محصولها.
المزارع  لدى  كبيرة  مكانة  الزيتون  ولشجرة 

الذي  الثمار  قطف  موسم  في  خاصة  الفلسطيني، 
مثل  بها،  القيام  اعــتــادوا  كثيرة  طقوس  ترافقه 
الطعام  تحضير  وكذلك  النار  على  الخبز  إعــداد 

وغناء األهازيج التي تعّبر عن هذا الموسم. 
ويعيش في الضفة الغربّية، نحو نصف مليون 
مستوطن إسرائيلي في 120 مستوطنة إلى جانب 
عدد أشجار الزيتون  ويبلغ  فلسطيني  مليون   2.7
شجرة  مليون   12 قرابة  الفلسطينية  األراضي  في 

منها قرابة 9 ماليين شجرة زيتون مثمرة والباقي 
غير مثمر، بحسب إحصائيات رسمية.

يقدَّر  دخالً  الفلسطيني  الزراعي  القطاع  ويدر 
بحدود 800 إلى 900 مليون دوالر أميركي سنوياً 
الفلسطيني  اإلجمالي  الدخل  في  يساهم  بحيث 

بنسبة 20 إلى 25 في المئة.
والمشاهدة: لالستماع 

https://youtu.be/fEUN1RSfZuY

3362 العــدد   2020 األول  تشرين   23 الجمعة 
Friday 23 October 2020 Issue No. 3362
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بقطف الزيتون قرب المغت�ضبات اليهودّية...
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