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نحن نقول بحياة األمة ال بقتلها
ليحيا أف��راد ليسوا من األمة في
شيء وال يمكن أن يكونوا ...ألنهم
جعلوا قضيتهم قبل مصلحة
األمة.
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بايدن :العودة للتفاهم
ّ
النووي والتفاو�ض من �ضمنه ...ودعوات لتحييد الأميرك ّيين عن الردّ

اللجان تر ّد كرة الدعم �إلى ملعب الحكومة والم�صرف ...وال�س�ؤال من �أين دوالر اال�ستيراد؟
ً
ً
المدني»
تفاديا لف�ساد «الدولة والمجتمع
الدولي للم�ساعدات
�صندوقا للبنك
م�ؤتمر باري�س ُيق ّر
ّ
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
كما كان الفتا ً إعالن الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني
عن رف��ض السير بما ص��در عن مجلس ال�ش��ورى اإلي��ران��ي في
إط��ار ال��ر ّد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده مع
تمسكه بالرد لمعاقبة القتلة ،واعتباره وقف التعاون مع مفتشي
وكالة الطاقة الذرية ورفع التخصيب الى الـ ،20%كان الفتا ً أكثر
وسببا ً في فهم كالم روحاني ،ما صدر عن الرئيس األميركي
المنتخب جو ب��اي��دن ،لجهة حسم ال�ع��ودة للتفاهم ال�ن��ووي مع
إي ��ران والسير ب��أي ت�ف��اوض ح��ول قضايا ال�خ�لاف م��ن ضمن
التفاهم ول�ي��س ك�ش��رط للعودة إل�ي��ه ،ف��ي أول استجابة علنية
لبايدن للمطالب اإليرانية ،كما كان الفتا ً ما نقلته بالتوازي شبكة
سي أن أن عن مسؤول عسكري كبير بالتحذير من أن يشمل
الرد اإليراني األميركيين ،وتحذير مشابه من فريق بايدن بأن
استهداف األميركيين سيع ّرض فرص العودة للتفاهم النووي
إيراني ال يستهدف
للخطر ،بما يعنيه ذلك من تقبل أميركي لرد
ّ
األميركيين ،ليشكل مجموع ه��ذه التطورات أرضية سياسية
وعملياتية ترسم وجهة التطورات المقبلة.
في هذا المناخ الذي يترقب اللبنانيون نتائجه اإليجابية أمالً
بأن تنعكس انفراجات في االوض��اع السياسية والمالية ،عقد

الدوران في الحلقة ال�ض ّيقة...
سعادة مصطفى أرشيد*
عقب شهور من خطاب فلسطيني عالي النبرة ،مردّد
مفردات من زمن مضى ،أعقبت حوارات مط ّولة قيل إنها
ا ّتسمت بالجدية والصراحة ،ونوقشت ملفات على رأسها
المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام بين ش ّقي ما تبقى من
الوطن وعلى طريق استعادة الوحدة الوطنية ،وتط ّرقت
ال �ح��وارات إل��ى تشكيل حكومة وح��دة وطنية تتمثل بها
الشراكة بين الجميع في إدارة الملف الوطني ثم إجراء
انتخابات عامة.
ل��م يكن لمن لديه علم بالسياسة الفلسطينية وتباين
برامج وتحالفات فرقائها من شك في أنها ستصل إلى
نهايتها المحتومة والمؤكدة بالفشل .فالحالة الفلسطينية
ال تستطيع الدوران خارج محورها «األوسلوي» والحلقة
الضيقة التي حشرت نفسها بها ،وأي��ة محاولة تكتيكية
للدوران خارج ذلك المحور ،أو توسيع وتحسين شروط
الحلقة الضيقة لن ُيكتب لها النجاح وستنتهي بمزيد من
الخسران وتصبح الحلقة الضيقة أضيق فأضيق .
وف��ق م��ا ي �ق��ول وزي ��ر ال �ش��ؤون ال�م��دن�ي��ة الفلسطيني
(المسؤول عن ملف االتصال مع الحكومة اإلسرائيلية) انه
قد تلقى رسالة من منسق نشاطات الجيش «اإلسرائيلي»
بالضفة الغربية ،تفيد بأن الحكومة (اإلسرائيلية) ملتزمة
باالتفاقات المعقودة مع الفلسطينيين ،األمر الذي اعتبره
الوزير انتصارا ً مؤزّرا ً للدبلوماسية الفلسطينية وللصمود
(التتمة ص)9

القوى «الخفية» في الواليات

الأميركية المتحدة2/1 ...
زياد حافظ

(�ص)7

في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مؤتمر
للمساعدات اإلنسانية للبنان ش��ارك خالله رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون بكلمة عبر الفيديو وكذلك األمين العام لألمم
المتحدة انطونيو غوتيريس ،وكانت أب��رز خالصات المؤتمر
ما كشفه ماكرون عن تأسيس صندوق برئاسة البنك الدولي
وق �ي��ادت��ه للمساعدات وإن�ف��اق�ه��ا وم��ن ضمنها م��ا سيخصص
إلعادة إعمار مرفأ بيروت الحقاً .وقالت مصادر فرنسية إن هذا
الخيار تم اعتماده بعدما كان الرئيس ماكرون قد تبنى اعتماد
جمعيات المجتمع المدني لتلقي المساعدات واإلش��راف على
إنفاقها تحت شعار تفادي فساد الدولة ومؤسساتها ،لكن فساد
هذه الجمعيات هو الذي دفع بماكرون بالذهاب لخيار صندوق
برئاسة البنك الدولي.
في الداخل اللبناني الملفات القضائيّة في الواجهة ،من تحريك
مجلس القضاء األعلى للنيابة العامة بوجه وزير الداخلية على
خلفية اتهامه القضاء بالفساد ،وسماع مدّعي عام التمييز غسان
ع��وي��دات للوزير محمد فهمي تمهيدا ً إلب�لاغ مجلس القضاء
األعلى مضمونها ،الى ملف االدع��اء على قائد الجيش السابق
ج��ان ق�ه��وج��ي وع ��دد م�م��ن ش�غ�ل��وا م��راك��ز م�ع��اون�ي��ه وع ��دد من
الضباط بتهم اإلثراء غير المشروع ،وصوالً الى تثبيت الحجز

(التتمة ص)8

اللجان المشتركة مجتمعة في المجلس النيابي أمس

الكاظمي :تحديات واجهت الحكومة العراق ّية
تم احتوا�ؤها وفر�ض هيبة القوات الأمن ّية
أك��د رئيس ال ��وزراء مصطفى الكاظمي،
أم� ��س ،أن ه �ن��اك م �ش��اك��ل وت��ح��دي��ات في
الناصرية ت��م اح�ت��واؤه��ا ،مشيرا ً ال��ى دعم
ش��رط��ة محافظة ذي ق��ار م��ن ق�ب��ل وزارة
الداخلية وفرض هيبة القوات األمنية.
وق� ��ال م �ك �ت��ب ال �ك��اظ �م��ي ف ��ي ب� �ي ��ان ،إن
«رئيس مجلس الوزراء ،القائد العام للقوات
المسلحة ،مصطفى الكاظمي ترأس ،اجتماع
المجلس ال��وزاري لألمن الوطني ،وجرت
خالل االجتماع مناقشة المستجدات األمنية
في ال�ب�لاد ،وبحث الموضوعات المدرجة
ضمن جدول أعماله».
وأش ��ار الكاظمي ،ال��ى «ال�ت�ح��دي��ات التي
تواجه البالد ،ومنها التحدي األمني ،ورغم
أن ه�ن��اك إن �ج��ازات ف��ي مكافحة الجريمة
المنظمة والعصابات اإلرهابية ،اّإل أن هناك
م �ح��اوالت ل�ف��رض واق��ع م��ن أط ��راف تحت
عناوين مختلفة».
وب�يّ��ن أن «ه�ن��اك مشاكل وت�ح��دي��ات في
مدينة الناصرية ،وق��د ت��م اح�ت��واؤه��ا ،بعد
أن جرى إرس��ال لجنة وتشكيل خلية أزمة
ب �ش��أن أح� ��داث م�ح��اف�ظ��ة ذي ق���ار ،والتي
ك��ان على رأسها مستشار األم��ن الوطني،
ورئ �ي��س ج �ه��از األم� ��ن ال��وط �ن��ي» ،مشيدا ً

(عباس سلمان)

نقاط على الحروف
توما�س فريدمان
ومفاو�ضات بايدن وظريف
ناصر قنديل

ب�ـ«ال�خ�ط��وات ال�ت��ي ق��ام��ت بها ه��ذه اللجنة،
م��ن ب�ي�ن�ه��ا االج �ت �م��اع��ات وال� �ل� �ق ��اءات التي
ساهمت في تخفيف التوتر» ،موضحا ً أن
«االحتجاجات في مدينة الناصرية تضمنت
مطالب حقيقية».
وأك���د ع�ل��ى «دع���م ش��رط��ة م�ح��اف�ظ��ة ذي
قار من قبل وزارة الداخلية ،وفرض هيبة
القوات األمنية ،وتوفير الخدمات للمحافظة
بالتنسيق م��ع وزارة اإلع �م��ار واإلسكان،
فضالً ع��ن المباشرة بالمشاريع المعطلة
وتوفير البنى التحتية ،وكل ما يحتاجه أبناء

ه��ذه المحافظة» ،مؤكدا ً أيضا ً على «أهمية
عودة األمن واألمان في مدينة الناصرية»،
ووج���ه ب�ـ«ت��رت�ي��ب ل �ق��اء م��ع ذوي الشهداء
ّ
لالستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم».
وق �دّم مستشار األم��ن الوطني ،بحسب
البيان «تقريرا ً مفصالً عن اإلج��راءات التي
ت ّم اتخاذها في مدينة الناصرية ،والنتائج
المتحققة من زيارة اللجنة ،من بينها إشراك
األك��ادي�م�ي�ي��ن ف��ي ال�م�ح��اف�ظ��ة ف��ي مناقشة
األوضاع فيها ،واالجتماعات المتكررة مع
عدد من الشيوخ والوجهاء».

الأمم المتحدة :الم�ستوطنات
ال�صهيون ّية تو�سعت �إلى �أكبر حد
خالل � 4سنوات

الجزائر ت�ستنكر «اعتداءات» فرن�سا
أوروبي
عليها با�ستخدام البرلمان ال
ّ

دان األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش
ال��ن��ش��اط االستيطاني الصهيوني على األراض���ي
توسع إلى أكبر
الفلسطينية ،مشيرا ً إلى أن االستيطان
ّ
قدر له خالل السنوات األربع األخيرة.
وقال األمين العام في بيان له ،إن «توسع االستيطان
والخطط للبناء ال يزال مستمراً ،وقد وصلت عمليات
تدمير البيوت الفلسطينية واالستحواذ عليها من قبل
السلطات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس
الشرقية إلى أعلى مستوى خالل  4سنوات».
وأض��اف أن «ه��ذه األع��م��ال تتناقض مع القانون
ال��دول��ي وت��ق� ّوض آف��اق بناء دول��ة فلسطينية قابلة
للحياة».
وصدر بيان األمين العام لألمم المتحدة في اليوم
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد أكد
أن الكيان الصهيوني «يفرض أمرا ً واقعا ً متدهورا ً من
خالل التوسع االستيطاني» ،واالستيالء على األراضي
وحصار غزة وعزل القدس ،وانتهاك القانون الدولي.
وف��ي تصريح ل��ه خ�لال لقائه وزي���ر الخارجية
السويسري اجنازيو كاسيس في رام الله مؤخراً ،دعا
اشتيه دول العالم إلى «منع هذا األمر والدفع إلنهاء
االحتالل» ،مطالبا ً سويسرا بحماية حل الدولتين من
خالل االعتراف بفلسطين ،واالنخراط في خلق مسار
سياسي جدي وحقيقي على أساس القانون الدولي
والقرارات األممية لكسر األمر الواقع.
وأك��د رئيس ال���وزراء الفلسطيني انفتاح القيادة
الفلسطينية على العودة لمسار سياسي يكون على
أساس مرجعية واضحة مستندة إلى القانون الدولي،
ومع األخذ بالدروس والعبر التي أدّت لفشل العملية
السياسيّة خالل السنوات الـ 29الماضية.

اتهم عمار بلحيمر وزي��ر االتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية ،فرنسا
بالعدوانية تجاه بالده في سياق الئحة صدرت عن البرلمان األوروبي قبل أيام بشأن
وضع حقوق اإلنسان في الجزائر.
وقال بلحيمر ،في تصريح أدلى به لوكالة األنباء الجزائرية ،الرسمية ،إن الجزائر
ضحية «لوابل متدفق من التهجمات اللفظية ( )...تأتينا من فرنسا».
وأضاف أن «هذه االعتداءات تتم عبر قنوات عدة وهي البرلمان األوروبي ومنظمات غير
حكومية وكذا الشبكات االجتماعية ومؤثريها الباريسيين».
ووصف هذه التصرفات بـ»الحمقاء» و»الوقحة» قائالً إن «الحمق المع ّرف في القاموس
على أنه انحراف في السلوك وطيش الشباب أضيف له أنا (الوقاحة) لوصف» االعتداءات
اللفظية الصادرة عن باريس.
وأث��ارت الئحة البرلمان األوروب��ي المنتقدة لوضع حقوق اإلنسان في الجزائر عند
صدورها استياء كبيرا ً لدى السلطات الجزائرية التي اعتبرها العديد من مسؤوليها تدخالً
غير مقبول في الشؤون الداخلية ،آخرهم المتحدث باسم الحكومة أمس الذي ذ َكر بأن
«هذه ليست المرة األولى التي تحاول فيها جماعات ضغط في البرلمان األوروبي النيل
من دون جدوى من الجزائر من خالل حقوق اإلنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح
مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة» ،معلقا ً بأن «األمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل
هدية عيد الفصح أو «خدمة مؤداة» للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات».

 خالل األيام التي م ّرت بعد اغتيال رمز الملف النووياإليراني العالم محسن فخري زادة ،حبس العالم أنفاسه
وتزاحمت التحليالت ح��ول مخاطر تدحرج المنطقة الى
ح��ال��ة ح ��رب ،وك�ث��ر ال �ك�لام ع��ن خطة إسرائيلية يدعمها
الرئيس دونالد ترامب وول��ي العهد السعودي محمد بن
سلمان ،الستدراج ايران لر ّد يقلب الطاولة ويجبر أميركا
على دخ��ول ح��رب ال��ى جانب كيان االحتالل والسعودية
لتوجه
في مواجهة إي��ران ،وقطع الطريق على أي إمكانية
ّ
الرئيس المنتخب جو بايدن نحو العودة الى التفاهم النووي
مع إي��ران ،بعد دخوله الى البيت األبيض ،وكانت النخب
األميركية الديمقراطية والمساندة بقوة للرئيس بايدن أول
المعنيين بما يجب عمله لتدارك هذا الخطر.
 إيران كانت واضحة وحاسمة لجهة حتميّة الرد علىاالستهداف ال��ذي اتهمت كيان االحتالل بالوقوف خلفه،
بالتعاون مع إدارة ترامب والحكومات الخليجية المساندة،
من خالل كالم علني لوزير الخارجية اإليرانية محمد جواد
ظريف عن دور لقاء وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو
ونتنياهو وبن سلمان في قرار االغتيال وتوفير مستلزماته،
وظهر خ�لال اليومين الماضيين أن هناك مساعي تحت
ال�ط��اول��ة لحصر األض� ��رار وال �ح��ؤول دون إع���دام والية
بايدن قبل ان تبدأ ،وال يمكن فصل بعض المواقف التي
حملها اإلعالم األميركي عن سياق هذه المساعي ،وإال ما
معنى الكالم المنسوب لمسؤولين كبار في البنتاغون على
شبكة «سي ان ان» ،عن التحذير من ان يطال الر ّد اإليراني
استهداف مصالح ومواقع وشخصيات اميركية ،وهذا في
مفهوم العالقات الدولية بين خصوم يس ّمى رسم قواعد
االشتباك ،فهو إعالن أميركي عن قبول الرد اإليراني عندما
ال يطال األميركيين ،وفي علم السياسة وقواعدها ال يمكن
لهذا الموقف أن يصدر مجاناً ،والمنطقي والطبيعي ان
مساع ووساطات.
يكون اإلعالن حاصل تفاوض قادته
ٍ
 بالتوازي وفي اليوم ذاته شهد العالم خبرين كبيرين،األول هو موقف للرئيس المنتخب جو بايدن يوضح فيه
للمرة األولى القرار بالعودة لالتفاق النووي والتفاوض من
داخل صيغته على سائر القضايا الخالفية ،بينما كان الموقف
السابق لبايدن غائما ً بمزج الحديث ع��ن ال�ع��ودة لالتفاق
والتفاوض حول الخالفات ،لجهة التزامن وحدود األسبقيّة،
مقابل وض��وح المطلب اإليراني ال��ذي يشترط العودة إلى
االتفاق قبل أي بحث آخر ،وكان واضحا ً أن هذا خالف عميق
بين القيادة اإليرانية وبايدن وفريقه ،وفقا ً لما نقله الوسطاء،
وهو ما حمله رد ظريف على بايدن وفريقه بكالم تفصيلي
عن عدم الحاجة ألي تفاوض يسبق العودة لالتفاق ،وفيما
وضع بايدن في مواقفه المعلنة الجديدة شرطا ً واح��دا ً هو
التزام إي��ران بموجبات االتفاق النووي عليها ،ك��ان الخبر
الثاني في اليوم نفسه هو إع�لان الرئيس اإليراني الشيخ
حسن روحاني عن رفضه تنفيذ القانون الذي أق ّره مجلس
ال�ش��ورى اإلي��ران��ي برفع تخصيب اليورانيوم ال��ى درجة
الـ ،20%واالمتناع عن التعاون مع مفتّشي وكالة الطاقة
الذرية ،مضيفا ً أن هذه الخطوات تتسبب بتعطيل المساعي
الدبلوماسية لحماية االتفاق ال�ن��ووي ،ومنطقيا ً يستحيل
أن يخرج روحاني بموقف بهذا الحجم من دون وجود ما
يستحق على مستوى الجهود الدبلوماسيّة يضمن المصالح
اإليرانية العليا ،وترتضيه القيادة اإليرانية العليا.
(التتمة ص)8
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�سيا�سات ترك ّية متجدّ دة
للتعامل مع بايدن
} د .وفيق إبراهيم
يعرف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بالده مقبلة
على مرحلة صعبة مع الرئيس األميركي الجديد جو بايدن
وحزبه الديموقراطي.
فهناك إجماع لدى تيارات هذا الحزب على رفض السياسة
التوسعيّة التركية في البحر األبيض المتوسط وليبيا
والعراق واليمن ،مع إدانة كاملة حتى من بايدن شخصيا ً
لمحاوالت تركيا ضرب األكراد في سورية ومنافسة قاعدة
العُ َد ْيد األميركية في قطر بنصب قواعد تركية في البلد
نفسه.
ه��ذا ما يدفع أردوغ���ان لالستفادة من هذين الشهرين
يجسدان هزيمة رئيس هو ترامب الحالي الذي خسر
اللذين
ّ
االنتخابات الرئاسية ،ووصول آخر رابح الى البيت األبيض
هو جو بايدن.
ه��ذه ه��ي المرحلة التي يعتقد أردوغ���ان أنها مؤاتية
الستحداث خط دفاع عن السياسات التركية التوسعية من
دون أي صدام مع السياسات المتوقعة لبايدن.
هنا يعتبر األتراك انه يجب إحداث مستجدات سياسية
ت��ف��رض ع��ل��ى ب��اي��دن االس��ت��م��رار ب��اع��ت��ب��ار ت��رك��ي��ا حاجة
جيوستراتيجية للجيوبوليتيك األميركي .وهذا الوضع يمنح
السياسة التركية بعض الحريات في التوغل مع تجاوز
المحظورات األميركيّة أحياناً.
ما هي إبداعات أردوغان الجديدة؟
بعد أسبوع تقريبا ً على إع��ادة ارساله لحفارة بحرية
للتنقيب عن النفط في المدى اإلقليمي البحري لقبرص
عاد وسحبها متذرعا ً بحاجتها لصيانة تقنية ،وتبين أنه
يريد تجاوز عقوبات يحضرها االتحاد األوروبي ضد تركيا
لسياساتها التوسعية البحرية بشكل تعادي فيها اليونان
وقبرص وفرنسا الطامحة بدورها ألدوار في االستثمار في
النفط والغاز.
المتوسطي ي��دور على ث���روات تزيد عن
ه��ذا ال��ص��راع
ّ
احتياطات قد تزيد عن  30تريليون متر مكعب وسط إصرار
أميركي كامن يريد استعماله لضرب الغاز الروسي في
اوروبا.
هذا التراجع التركي يرضي األميركيين مستوعبا ً أيضا ً
غضب االتحاد األوروبي.
هناك وسائل تركية اكثر تجددا ً وهي فتح خطوط حوار
مع السعودية ترجئ الخالف بين البلدين الى مراحل الحقة
أقل خطرا ً عليهما من سياسات أميركية لبايدن قد تستهدف
تغييرا ً في القيادات السعودية والتركية فقط وليس في
المضمون.
ما ينتج بسرعة تقاربا ً بين أردوغ��ان ومحمد بن سلمان
ألنهما مكروهان شخصيا ً في اوساط الحزب الديموقراطي،
فاألميركيون يعرفون مدى والء كل من السعودية وتركيا
للنفوذ األميركي في العالم.
لذلك فاللقاءات السرية بين ممثلين عن البلدين تعمل بجهد
على استيعاب نقاط الخالف ،أما الصعب منها فيجري إبعاده
عن النقاش لمراحل أخرى ،وهذا يتطلب تجميد الصراعات
الفقهية والسياسية بين األخوان المسلمين والوهابيين.
يبدو أن هذه الحلول ال تكفي إلحباط قلق أردوغان منتقيا ً
هذه المرة هدفا ً ثالثا ً هو التقارب مع «إسرائيل» بعد عقد
تقريبا ً من عالقات دبلوماسية هامشيّة كانت تبدو وكأنها
مفروضة باإلكراه على تركيا مقابل عالقات اقتصادية عميقة
ال تعكس اب��دا ً الجمود في العالقات الديبلوماسية وظلت
مزدهرة حتى هذه المرحلة.
لكن سياسات أردوغان تعتبر حاليا ً ان حلفا ً سعوديا ً –
اسرائيليا ً – تركيا ً بإمكانه التأثير على سياسات بايدن في
المنطقة ،وتفرض عليه على األقل عدم المساس بالثالثي
اردوغان ،ابن سلمان ،ونتنياهو.
إن السرعة التركية في هذه الخطوات هي أكثر مؤشر
على انها محاوالت اردوغانية لبناء اسوار دعم من امكانية
استهدافه أميركياً .كما انها تعطي القيادة التركية فترة
استراحة من التنافس على قيادة اإلقليم والعالم اإلسالمي.
فال تركيا حاضرة حاليا ً لذلك وهي المتراجعة اقتصاديا ً وال
السعودية التي يريد ابن سلمان حماية رحلته نحو العرش
السعودي.
لناحية المستجدات الطارئة ،فيبدو أن أردوغ��ان أبدى
كامل استعداده إللغاء كل التباينات الهامشية مع النفوذ
األميركي في ليبيا والعراق .وتلك المتعلقة باالتحاد األوروبي
في البحر المتوسط ،لكنه يص ّر على تسوية في ثروات الغاز
تشارك فيها ب�لاده التي تمتلك أط��ول سواحل بين ال��دول
المطلة على هذا البحر.
ال بأس هنا من اإلش��ارة الى أن االتحاد األوروب��ي أبلغ
مؤخرا ً أردوغان أنه مستع ّد لمناقشة دخول تركيا الى االتحاد
األوروبي إذا سحبت جيشها المرابط في شمالي قبرص منذ
 ،1974وهذا الطلب يعني على الفور إلغاء جمهورية قبرص
الخاصة باألتراك القبارصة.
وال يبدو أن تركيا على استعداد لتنفيذ هذا الطلب األوروبي
إال بعد نيل مكتسبات اكبر من ثروات البحر المتوسط وليبيا.
إن كل هذه التدابير الوقائية التركية ال تكفي أردوغان الذي
يعرف مدى تأييد الرئيس األميركي الجديد بايدن لألكراد.
وهذا ورد في أكثر من تصريح له بدءا ً من مرحلة الرئيس
األميركي السابق اوباما في .2010
كما أن كامل تيارات الحزب الديموقراطي األميركي تعتبر
أن تركيا تمارس إذالال ً وقهرا ً واستبدادا ً على األكراد في تركيا
وسورية والعراق ،وكانت تعمل في ذلك الوقت على السيطرة
على المنطقة باستحداث دويالت لألكراد في سورية والعراق،
تتدحرج نحو إنشاء دولة كردية في تركيا وربما في اوقات
الحقة في إيران.
هذا ما دفع بأردوغان لتنظيم حملة عسكرية متواصلة تريد
دفع أكراد «قسد» السوريين عن كامل حدودها مع سورية
بعمق ثالثة كيلومترات وطول أكثر من  3000كيلومتر ،بذلك
ينحصرون بين قوات تركية وأخرى روسية وثالثة للدولة
السورية مع قوات أميركية صغيرة العدد تنتشر على طول
الخطوط التي تربط بين آبار النفط.
هذه العملية التركية تستعجل حركتها كي تضع نتائجها
أم��ام أي��ة سياسات جديدة لترامب في المحور السوري
العراقي؟ فهل هذا ممكن؟
يبدو أن روسيا بدفع من الدولة السورية لم توافق على
العملية العسكرية التركية ،وال يتبقى ألردوغ��ان إال حلفه
مع السعودية و»إسرائيل» الستقبال بايدن بحركتين :والء
كبير له ومحاوالت ألردوغان وابن سلمان ونتنياهو لحماية
أدوارهم في بالدهم.
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الطبقة ال�سيا�سية والءاتها المد ّمرة...
} علي بدر الدين
ال فائدة مرج ّوة من التلطي خلف اإلصبع ،أو الرهان على الوهم،
أو التعلق بأمل معلق بخيط مشلع ومهترئ ،ألنّ دائرة الخطر تضيق
الخناق على ال��ب�لاد والعباد سياسيا ً واقتصاديا ً وماليا ً ومعيشياً،
وس���ي���ادة واس���ت���ق�ل�االً ،م��ع ت��ف��اق��م ال��ض��غ��ط اإلق��ل��ي��م��ي وال���دول���ي غير
المسبوق ،وقد تح ّولت الساحة اللبنانية إلى حلبة لتصفية الحسابات،
والنتزاع شروط أفضل ،لتدعيم مواقفها وتحسين مكاسبها ،عندما
يحين موعد تقاسم الحصص والمغانم والنفوذ ،ليس في لبنان وعلى
حسابه ،إنما على مستوى المنطقة التي تنتظرها مرحلة صعبة جداً ،قد
تغيّر الكثير من المعالم والتحالفات والمحاور ،ال سيما أنها ترقد على
فوهة بركان يغلي ،قد ينفجر بأية لحظة ،ويطيح بالتاريخ والجغرافيا
والديموغرافيا وحتى بالبشر والحجر وك�� ّل أث��ر ،خاصة في الزمن
المتبقي من عهد الرئيس األميركي الخاسر دونالد ترامب ،الذي يهدّد
ويرعد ويزمجر ،ويتو ّعد بالويل والثبور وعظائم األمور ،وبم ّد حبل
اإلجرام واإلره��اب والعدوان للكيان الصهيوني ،ليمارس هوايته في
القتل والتدمير والتهجير واغتصاب الحقوق.
ه��ذه األخ��ط��ار الجاثمة والمتوقعة على لبنان وشعبه ،التي بدأت
مؤشراتها بالمواقف والفعل األميركي والصهيوني ،وهي إلى تصاعد
مقلق ومخيف ،وق��د تضع مصير لبنان على ح�� ّد السيف والسقوط
في المجهول المعلوم ،رغم ك ّل هذه المخاطر ،فإنّ الطبقة السياسية
والمالية الحاكمة ،كأنها تعيش على كوكب آخ��ر ،ال ه ّم عندها سوى
مصالحها والحفاظ عليها ،وتقاسم القليل المتبقي في لبنان ،حتى أن
رموزها ومك ّوناتها ،يتقاتلون على كيفية امتالك هوائه وتقاسمه ،بعد
أن أنجزوا االستيالء على المال العام والخاص ،وعلى البر والبحر،
ألنهم أدمنوا على الفساد والمحاصصة والنهب ،على مدى  30سنة من
القرصنة واالستبداد.
لم تعد تعنيهم حال البلد ،ألنه بالنسبة لهم ،أصبح خارج زمانهم
ومكانهم ،وق��د نضب خيره ،وارت��ه��ن ق���راره ،ونفطه وغ���ازه ،وربما
يرحلون قبل البحث والتنقيب واالستخراج والبيع والشراء والعموالت
والسمسرات .أم��ا اهتمامهم بالشعب فهو ملغى من قاموسهم منذ
زم��ن ،ول��م تعد الحاجة إليه م��ن أول��وي��ات��ه��م ،ألنهم ص���ادروا حقوقه
ونهبوا أم��وال��ه ،واش��ت��روا أصواته إل��ى أب��د اآلب��دي��ن ،حتى لورثته من
األوالد واألحفاد ،واطمأ ّنوا إلى ارتهانه وتبعيته العمياء لهم.
حصنت وجودها وسلطتها ومصالحها وثرواتها
هذه الطبقة التي ّ
بجهل بيئاتها الحاضنة وتخليها ع��ن حقها بأبخس األث��م��ان ،بعد
أن جعلت م��ن نفسها دم��ى بأصابعها تحركها ع��ن بعد ،وال يعنيها
كثيرا ً او قليالً ماذا سيح ّل بالبلد ،وقد تخلّت عن ناسها وعن دورها
ومسؤولياتها وواجباتها الوطنية اتجاههم وتركتهم فريسة سهلة
مطواعة للقضاء والقدر ولدول تتالعب بمصيرهم وح ّولتهم كاأليتام
على مآدب اللئام ال معيل لهم ،وال سند «مقطوعين من شجرة».

هذه الطبقة التي ال تخجل وطقّ شلش حيائها تنتظر لشعبها «التفاتة
كريمة» من دول خارجية ،علها تؤ ّمن له مساعدات إنسانية ،وقروض
مشروطة ،بأثمان باهظة تصل إل��ى ح�� ّد وض��ع «إش���ارة» على سيادة
لبنان واستقالله وق��راره المستق ّل .المه ّم أن تعفيها من المسؤولية
ورمي حمولتها عن ظهرها ،مع أنّ هذه السلطة أصيبت بخيبة أمل ،ألن
أي واحد من
تدفق المساعدات أيا ً كان عنوانها ومصدرها ،ال تصل إلى ّ
مكوناتها ،ألنها فقدت ثقة المجتمع الدولي ،بعد أن فقدت ثقة شعبها،
وإنْ كان البعض ال يزال يتجلبب بعباءاتها ،ويراهن على قليل جدا ً من
فتاتها ،على قاعدة المثل القائل «شعرة من جمل» أو خوفا ً وتهيّباً ،أو
انغماسا ً غرائزيا ً على المستويين الطائفي والمذهبي ،بعد أن نالت
التعبئة العصبية والعنصرية منه.
الطبقة الحاكمة التي لن تتخلى عن سياستها المعتمدة منذ عقود ،ال
يمكن أن تستسلم أو تنهار وتسلم بهزيمتها ،مهما بلغ حجم الضغوط
الداخلية والخارجية عليها ،حتى لو سقط البلد «بأمه وأبيه وك ّل ما فيه»،
كأنه القدر المستعجل والمستعصي الذي ،ال يمكن مواجهته أو تليين
اعوجاجه المزمن وتطويعه وتوجيهه إل��ى الطريق القويم ،إال بقوة
تفوق قوته ،وتهزمه بالضربة القاضية التي تكفي النهياره وسقوطه،
ويصبح ال حول له وال قوة ،وال سلطة أو نفوذ.
ال ق��درة للبنان واللبنانيين بعد على تح ّمل ال��وع��ود ال��ك��اذب��ة ،وال
على الصبر ،وال ال��ق��درة على االنتظار ،أو ال��ره��ان على المسؤولين
الذين يتع ّمدون ،وعن سابق إص��رار وتصميم وتخطيط ،إفشال أية
��أي ح�� ّل مهما ك��ان بسيطاً ،ويختلقون األزم���ات ،بل
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تأليف الحكومة ،التي تتفاقم أزمتها وتنعدم حلولها ،ويزداد التمسك
ب��ش��روط ال��داخ��ل وال��خ��ارج ،تحت ذرائ���ع وع��ن��اوي��ن ،م��ا أن��زل بها من
سلطان» لم تقنع أحدا ً بصوابيتها ،ألنهم يبحثون عن مصالحهم ،التي
باتت واضحة ومعروفة للقاصي والداني ،وهذا بالتأكيد لن يؤدّي إلى
تأليف الحكومة ال اليوم ،وال في الغد وال في المستقبل القريب ،وك ّل
التسريبات واإليحاءات والزيارات إلى قصر بعبدا لن تثمر ،بل تؤزّم
التأليف ،مع تأزم األوضاع التي تسبح في فلكها ومن حولها ،وتتراكم
في محيطها القريب والبعيد ،ويبدو انّ لبنان متنفسها الوحيد لركاكة
نظامه السياسي وه��زال��ة دوره وارت��ه��ان حكامه ،وانهيار اقتصاده
وإف�لاس��ه ،ولديونه التي تفوق قدرته ،وك�� ّل تص ّور ممكن ،حتى أنه
بات بنظر الدول الصديقة والشقيقة ،وما بينهما ،ال تجوز على شعبه
سوى الحسنة والمساعدات اإلنسانية ،التي هي عنوان مؤتمر باريس،
وليس مؤتمر الدعم الدولي ،وفق مفاهيم الدعم التقليدية المتبعة ،ألنه
وفق التقارير الدولية فإنّ بداية العام المقبل ستصبح نسبة فقراء لبنان
أكثر من  60بالمائة ،وإن وعد المباشرة بسياسة رفع الدعم عن السلع
الضرورية ،ستساهم حتماً ،برفع هذه النسبة وتفشي الفقر والجوع
علناً ،وليس مقنعا ً وال يمكن اعتبارها ،حالة طارئة وتعبر من دون

دعا مجل�س الدفاع �إلى اجتماع ا�ستثنائي اليوم

عون للو�سيط الأميركي في تر�سيم الحدود:
لبنان متم�سك ب�سيادته ويريد نجاح المفاو�ضات
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس األعلى للدفاع ،إلى
اجتماع استثنائي بعد ظهر اليوم الخميس للبحث في األوضاع األمنية
في البالد ،وتطورات متابعة قرار التعبئة العامة.
م��ن جهة ثانية ،أبلغ ع��ون ،رئيس ال��وف��د األميركي الوسيط في
المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير
جون ديروشر ،خالل استقباله له أمس في قصر بعبدا ،أن «لبنان
المتمسك بسيادته على أرض��ه ومياهه ،يريد أن تنجح مفاوضات
الترسيم البحرية ،ألن ذلك يع ّزز االستقرار في الجنوب وسيمكن من
استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط».
ورأى عون خالل اللقاء الذي حضره من الجانب األميركي السفيرة
االميركية دوروث��ي شيا والمستشار السياسي أودري كيرانين ،ومن
الجانب اللبناني ال��وزي��ر السابق سليم جريصاتي والمدير العام
لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران العميد بولس
مطر وأسامة ّ
خشاب« ،أن الصعوبات التي برزت في الجولة األخيرة
للتفاوض ،يمكن تذليلها من خالل بحث مع ّمق يرتكز على الحقوق الدولية
ومواد قانون البحار وكل ما يتف ّرع عنها من نصوص قانونية».
وأش��ار إلى أن «الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة
يفاوض على أساسها» ،الفتا ً إلى «ض��رورة استمرار هذه المفاوضات
لتحقيق الغاية من إجرائها ،وإذا تع ّثر ذلك ألي سبب كان ،يمكن درس
بدائل أخرى».
وكان ديروشر عرض خالل اللقاء المراحل التي قطعتها عملية التفاوض
والدور األميركي فيها ،متمنيا ً استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.
من جانبها أعلنت السفارة األميركية في بيان ،أن ديروشر زار أمس
لبنان وأجرى محادثات ثنائية مع الرئيس عون ،وقائد الجيش العماد
ج��وزاف عون والعميد الركن بسام ياسين ،إضافة الى أعضاء الوفد
اللبناني ،موضح ًة أن هذه المحادثات جاءت في إطار جهود الوساطة
المستمرة ل��دي��روش��ر بشأن ترسيم ال��ح��دود البحرية اللبنانية –
الفلسطينية.
ووصفت السفارة المناقشات بأنها «مثمرة» و»سمحت بتبادل صريح
لوجهات النظر حول الخطوات الالزمة للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره
يفيد الطرفين».
على صعيد آخ��ر ،ش �دّد عون أم��ام وفد جمعية الصناعيين ،على
«ض��رورة تأمين التسهيالت الالزمة لتتمكن الصناعة اللبنانية من
التقدم والنجاح ،لتعويض ما فات القطاع الصناعي من اهتمام خالل
العقود الماضية ،نتيجة إعطاء األولوية إلى االقتصاد الريعي بدال ً من
االقتصاد المنتج».
واعتبر أن «الصعوبات التي م ّر بها لبنان خالل األشهر الماضية

عون مجتمعا ً إلى رئيس الوفد األميركي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود
انعكست على كل القطاعات ،وال سيما على القطاع الصناعي الذي يجب
أن يُعطى األولوية في االهتمام ،ألنه قطاع منتج من جهة ،ويخ ّفف من أزمة
البطالة من جهة ثانية» ،مؤكدا ً أن «الدولة ستواصل توفير التسهيالت
الالزمة لتمكين هذا القطاع المنتج من النهوض وتأمين صناعة وطنية».
وأك��د رئيس الجمهورية أن��ه سيعطي توجيهاته إل��ى المؤسسات
واإلدارات الرسمية «بأن يكون لالنتاج اللبناني األولوية في مشتريات
هذه اإلدارات ،بدال ً من شراء اإلنتاج المستورد».
وكان النائب الثاني لرئيس الجمعية جورج نصراوي ألقى كلمة الوفد
الصناعي في مستهل اللقاء ،فشكر الرئيس عون «على دعمه للقطاعات
اإلنتاجية باعتبارها الركن األساسي والمتين لبناء اقتصاد متعاف
وسليم» .كما شكره على «دعمه الستمرار عمل المصانع في فترات اإلقفال

كوبيت�ش التقى عبد ال�صمد :الأمم المتحدة
تدعم كل م�شاريع وزارة الإعالم

خفايا
قالت مصادر أوروبية تتابع ملف التفاوض
حول ترسيم الحدود والطريق المسدود الذي
دخله التفاوض إن المخرج الذي سيوضع
على الطاولة لتحريك جمود المفاوضات
يتمثل باالتفاق على االستعانة بمكاتب خبرة
مهنية من دول محايدة كالدول اإلسكندنافية
لتقديم تص ّورها لخطوط الترسيم وفقا ً
للمعايير القانونيّة الدوليّة.

تداعيات وآثار سلبية ومميتة.
تعب الكالم ،وتعب الشعب ومل ،من االنتظار القاتل ،ومن إغداق
الوعود الكاذبة عليه ممن يدّعون أنهم أصحاب القرار والفعل والشأن
والمسؤولية ،وهم يعرفون والشعب يعرف ،أنهم ليسوا كذلك ،وقد
سقطت أوراقهم وقراراتهم في أحضان مصالحهم والخارج ،وفقدوا
الثقة منذ زم��ن ،من الناس وم��ن ال��خ��ارج ،حتى من أنفسهم ،وباتوا
يبحثون عن مصدر ألمانهم وسلطتهم وثرواتهم ،وال بديل أمامهم،
س��وى اص��ط��ن��اع ال��خ�لاف��ات وف��ت��ح ال��م��ل��ف��ات ،وال��ب��ح��ث ع��ن المكاسب
واألرباح وتأجيل الحلول ،أو تجميدها وتراكمها على حساب مصالح
الوطن والناس ،من دون أن ّ
يرف لهم جفن ،أو يتراجعوا ولو قليالً على
المتحجرة ،ويعيدوا لهذا الوطن مكانته،
ما اقترفته أياديهم وعقولهم
ّ
ولهذا الشعب حقوقه المهدورة والمسلوبة ،ويحولوا دون وقوعه في
براثن الفقر والجوع والبطالة والمرض الذي يفتك بهم.
إنّ تغيير حال الطبقة السياسية والمالية وسلوكها من المحال ،بل
من المستحيالت التي تحتاج إلى معجزات ولت من دون رجعة.
ما يحصل اليوم من تقصير وعجز وفشل وانغماس كلي في الفساد
والمحاصصة والنهب ستكون حتما ً تداعياته خطيرة جدا ً على حاضر
لبنان ومصيره ومستقبل أجياله ،ال سيما أنّ المعطيات والمؤشرات
السياسية واالقتصادية والمالية والمعيشية والسيادية ال توحي أبدا
باإليجابيات ،أو األم��ل ب��أن ال��ق��ادم من الزمن قد يكون أفضل حاالً،
بل على العكس تماماً ،ف��إنّ البلد يتجه بسرعة قياسية إل��ى الهاوية
المحتومة.
بات من الثابت والمؤكد أنّ الرهان على الطبقة السياسية والمالية
الحاكمة مد ّمر ويشكل ق��وة دف��ع هائلة لمزيد من االن���زالق والته ّور
والتدهور ،واللبنانيون المعذبون والمقهورون والمظلومون ،وحدهم
سيكون الثمن باهظا ً عليهم ،ولن ينفعهم التصفيق لهذا المسؤول أو
ذاك ،ألنهم سيقطعون عنهم الماء والهواء والدواء والعيش الكريم حتى
بحدّه األدنى.
ال احد يتوقع تأليف الحكومة قبل أشهر ،وال تنفيذ التدقيق الجنائي،
وال قانون االنتخاب سيتبدّل ،وال مافيات الدوالر والدواء والمحروقات
واالقتصاد والكهرباء ستحاسب أو تسقط  ،ما دام��ت الطبقة ذاتها
تؤ ّمن لها الحمايات والتغطيات ألنها ال يمكن أن تتهم نفسها على ما
ارتكبته طوال حكمها وتحكمها ،وال أم��وال المودعين سيف ّك أسرها،
وال األموال المنهوبة والمه ّربة ستعاد ،وال السلطات الرسمية المعنية
ستق ّر القوانين والتشريعات واإلصالحات الحقيقية ،وال المبادرات
والمؤتمرات وفتات مساعدات ال��خ��ارج ستنقذ البلد وتح ّل مشاكله
وأزم��ات��ه ،ألنها ليست جمعيات خيرية ،وسيدفع لبنان وشعبه ثمنا ً
غاليا ً جدا ً من سيادته واستقالله وحرية شعبه.
الطابة اآلن في ملعب هذا الشعب النائم والتابع بقوة قاهرة ،والرهان
سيكون فقط ،على تحركه وانتفاضته وانفصاله عن سالبي حقوقه .إنه
البديل بل الخيار ومن دونه ،ال أمل وال رجاء وال حلول.

عبد الصمد مستقبلة كوبيتش أمس
استقبلت وزيرة اإلعالم في حكومة تصريف األعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد ،المنسق الخاص لألمم المتحدة
في لبنان يان كوبيتش ،في مكتبها بالوزارة ،وبحثت معه شؤونا ً عا ّمة ومشاريع ته ّم لبنان ،خصوصا ً ما يتعلق منها
بالقطاع اإلعالمي.
وأشارت عبدالصمد إلى أن اللقاء ،وهو الثاني مع كوبيتش «تض ّمن تقويما ً للوضع العام ،وأطلعته على بعض
المشاريع التي نقوم بها بالتعاون مع اليونيسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيرها من المنظمات األممية،
باإلضافة إلى طلب مساعدة تلك المنظمات للقطاع اإلعالمي في ظل الوضع المتردي للمؤسسات اإلعالمية في لبنان،
خصوصا ً مع مغادرة كفاءات كثيرة لبنان».
«رحب بالمشاريع التي تقوم بها وزارة اإلعالم للنهوض بالقطاع اإلعالمي مع تشجيع ودعم األمم
وأكدت ان كوبيتش ّ
المتحدة لكل مشاريع الوزارة».

(داالتي ونهرا)
بسبب جائحة كورونا».
ولفت إلى أن «القطاع الصناعي يواجه ظروفا ً صعبة وأزمات خطيرة
تهدّد بإقفال العديد من المصانع ،فمنذ تشرين األول العام  2019ت ّم وقف
التسهيالت المصرفية ،ما حرم المؤسسات الصناعية من التمويل الالزم،
ومع وقف التحويالت إلى الخارج تع ّثر استيراد المواد األولية للصناعة،
إضاف ًة إلى أزمة تأمين المحروقات من فيول ومازوت للمصانع ،وكل هذه
األزمات أ ّثرت سلبا ً على اإلنتاج الصناعي وعلى تأمين حاجة السوق من
سلع أساسية بات يصعب استيرادها».
وأشار إلى أنه «بالرغم من األزمات المتالحقة التي أصابت القطاع ،ال
تزال الصادرات الصناعية تشكل حوالى  3مليارات دوالر سنوياً ،و ُتعتبر
هذه الصادرات مصدرا ً مهما ً إلدخال العمالت الصعبة إلى البالد».

«اللقاء الت�شاوري» :المعنيون بت�أليف الحكومة
غير متحمّ�سين لإنجازه في المدى المنظور
شدّد «اللقاء التشاوري» على «ض��رورة اإلس��راع في إطالق عملية التدقيق الجنائي المالي
خصوصا ً بعد القرار الصادر عن مجلس النواب عقب جلسته األخيرة ونزع كل الذرائع واأللغام
التي حالت دون استكمال شركة ألفاريز ومارسال مهمتها».
وحث اللقاء في بيان «حكومة تصريف األعمال على المبادرة إلى اإلسراع في إجراء عقد جديد
مع شركة بديلة» ،مجددا ً موقفه من «سلوك حاكم مصرف لبنان» ،الفتا ً نظر «سعادة الحاكم إلى أن
البنك المركزي غير مخ ّول وغير معني بمناقشة الشأن القانوني في ما يتعلق بتسليمه المعلومات
المطلوبة للشركة المكلّفة بعملية التدقيق ،بل يجب عليه التقيد بتعليمات مجلس الوزراء في هذا
الشأن».
ورأى أن «مسارات تأليف الحكومة العتيدة تؤكد لكل المتابعين والعارفين أن هذه الحكومة لن
ُتبصر النور في األفق المنظور ،وهو ما صارحنا به اللبنانيين قبل أسابيع ،إذ بات من الواضح أن
األطراف الداخلية المعنية بعملية التأليف ،ليست متح ّمسة إلنجاز التأليف في المدى المنظور،
ويبدو أن التدخالت الدولية في هذا الشأن حسمت تأجيل البت بأمر التأليف حتى يؤ ّمن الخارج
مصالحه» ،مطالبا ً الحكومة المستقيلة «باعتماد الهوامش األوسع الممكنة قانونيا ً ودستوريا ً
لتصريف األعمال في مواجهة األزمات والتحديات التي يعيشها البلد والتي ال تحتمل االنتظار
والتأجيل».
وع� ّزى «الجمهورية اإلسالمية اإليرانية واألم��ة اإلسالمية جمعاء ،بفقدان العالم النووي
اإليراني محسن فخري زادة الذي اغتيل في عملية إجرامية غادرة ال تخدم سوى مصالح أعداء
األ ّمة ،وتحديدا ً العدو الصهيوني الذي يتابع سياساته التوسعية واالستيطانية وين ّفذ مشاريع
شيطانية وعمليات اغتيال إرهابية وتصفيات وخرق للسيادة بحرا ً وبرا ً وجوا ً وسط صمت
دولي مريب».
ورأى أن «عملية االغتيال المستنكرة هذه من شأنها إذكاء التو ّتر في المنطقة واإلقليم وعرقلة كل
مساعي التهدئة والذهاب إلى الحوار اإليجابي التي يأمل أو يراهن عليها البعض مع تسلّم اإلدارة
األميركية الجديدة زمام الحكم».

الوطن
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عون :م�ص ّمم على متابعة م�سيرة تحرير الدولة من منظومة الف�ساد �إلى النهاية
ماكرون :الم�ساعدات مرتبطة بت�شكيل حكومة �إ�صالحات
افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء
أمس ،المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب
اللبناني ،الذي يعقد في باريس عبر الفيديو ،بدعوة
منه ،وبرئاسته واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس.
وقال ماكرون في كلمة له «فرنسا تساهم في دعم
الشعب اللبناني ،وهذا الدعم ال يمكن أن يأتي عوض
دعم السلطات اللبنانية ،وال يمكنه أن يستبدل ضرروة
تشكيل حكومة» ،مضيفا ً «لن نتخلى عن ضرورة القيام
باإلصالحات وعن التحقيقات في مرفأ بيروت وسأزور
لبنان قريباً».
وأش��ار إلى أن «من المق ّرر تأسيس صندوق يديره
البنك ال��دول��ي للمساعدة على تقديم المساعدات
اإلنسانية للبنان» ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ « 20بالمئة من
اللبنانيّين يعيشون تحت خطالفقر ،والمؤتمر سيساعد
لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت ،ولكن هذا ال
يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها باإلصالحات
المطلوبة منها».
ودعا إلى اإلسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية ،مؤكدا ً
أنّ «المساعدات الدولية إلى لبنان مرتبطة بتشكيل
حكومة إصالحات».
وتابع «لن نتخلى عن ضرورة القيام باإلصالحات
وعن التحقيقات في مرفأ بيروت» ،مضيفا ً «سأعود
إل��ى لبنان ف��ي ك��ان��ون األول للضغط على الطبقة
السياسية».

عون

وألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة
شكر في مستهلها ماكرون على «الدعم القوي والمستمر
ال��ذي يقدمه للبنان من دون ه��وادة .وعلى الرغم من
العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسية ،ال بد لها من
النجاح ،ألن األزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى
أقصى حدّ .ونعلم أن «المستحيل ليس فرنسياً».
وقال «إن الرسالة التي وجهتها إلى البرلمان عقب
توقف التدقيق المالي الجنائي قد القت إقباال ً وإجماعا ً

عا ّمين .ه��ذا ال��ره��ان الوطني ال��ذي أتمسك به شديد
التمسك ،والذي دأبت على المطالبة به منذ العام،2005
إنما يتخطى النزاعات السياسية ومن دونه لن تكون
هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان
وال حتى مع صندوق النقد ال��دول��ي .وج��اء رد الكتل
البرلمانية مؤيدا ً باإلجماع لتدقيق كامل وشامل».
وأشار إلى أن «التدقيق سيبيّن جميع المسؤولين
عن انهيار نظامنا االقتصادي ،كما سيفتح الطريق أمام
اإلصالحات الضرورية إلعادة بناء الدولة اللبنانية».
وتابع «إنني مص ّمم ،مهما كلفني األم��ر ،على متابعة
هذه المسيرة حتى النهاية ،لتحرير الدولة اللبنانية
من منظومة الفساد السياسي واالقتصادي واإلداري
التي أضحت رهينة لها ،بغطاء من ضمانات مذهبية
وطائفية واجتماعية .وال شك أن بإمكانكم أن تقدموا
للبنان مساعدة أساسية في ه��ذا اإلط��ار ،وذل��ك عبر
الوسائل المتاحة لدى األمم المتحدة واالتحاد األوروبي،
لجهة محاربة سرقة األموال العامة ،وتع ّقب التحويالت
غير الشرعية لرؤوس األموال إلى الخارج ،وبالتحديد
ابتدا ًء من  17تشرين األول من العام .»2019
وأك��د أن «أولويتنا اليوم هي تشكيل حكومة من
خالل اعتماد معايير واح��دة تطبق على جميع القوى
السياسية ،والمهام التي تنتظرها ضخمة .فالمطلوب
من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت عينه ورشة
الملحة ،وإع��ادة إعمار بيروت،
اإلصالحات البنيوية
ّ
ّ
خطة التعافي المالي واالقتصادي ووضع
وتطوير
أطرها التنفيذية».
وأشار إلى أن «المآسي الكثيرة التي حلّت بلبنان،
والتي يواجهها اللبنانيون اليوم ،تفوق طاقتهم كما
تتخطى قدرتهم على االحتمال .فالصعوبات االقتصادية
التي تم ّر بها البالد أثقلت كاهلهم ،وأصابت مدخراتهم
ووظائفهم وهدّدت مستقبل أبنائهم .وفي خضم انتشار
وباء كوفيد  19الذي يمعن ولما يزل ،في إلحاق الضرر
على كافة ،بكل دول العالم ونحن من بينها ،أتت مأساة
انفجار مرفأ بيروت لتضرب قلب عاصمتنا ،وتزيد مآسي
شعبنا والضرر الالحق باقتصادنا .وباتت مساعدتكم،

من ج ّراء هذه األزمات المتراكمة والمتصاعدة ،ال غنى
عنها لجميع اللبنانيين في أي منطقة كانوا».
وقال «إن مساعدتكم أساسية مهما كانت طرقها أو
آلياتها أو أدواتها وأيا ً كانت القنوات التي ستعتمدونها،
طالما هي بإشرافكم وإش���راف األم��م المتحدة .ومن
الجدير ذكره أن لبنان يفاوض حاليا ً البنك الدولي على
قرض وقدره  246مليون دوالر لمشروع «شبكة األمان
االجتماعي -أزمة الطوارئ في لبنان واالستجابة إلى
كوفيد  »19على أن تنتهي المفاوضات هذا األسبوع،
ونحن نأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس
المديرين للبنك الدولي».
وش����دّد ع��ل��ى أن «ال��م��س��اع��دة ال��دول��ي��ة أساسية
وضرورية ،خصوصا ً أن لبنان ما زال يعاني ويدفع
األثمان الباهظة ج ّراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين
الملح اليوم ،أكثر من أي وقت سبق،
الوافدين إليه .ومن
ّ
أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم.
إن بلدنا المستنزف ال يملك البنى التحتية وال السبل
المناسبة التي تخ ّوله االستمرار في استقبالهم أو حتى
تقديم أي دعم لهم».
وختم «أي��ه��ا األص��دق��اء ،إن لبنان أي��ض�ا ً ال يعرف
المستحيل ،وتاريخنا يخبر أننا شعب ال يتعب من
النضال ليحافظ على وج��وده .لقد دع��وتُ اللبنانيين
للنهوض معا ً ورف��ع ال��ص��وت ف��ي المكان الصحيح
للضغط حيث يجب ،لنفوز بمعركتنا ضد الفساد ،هذه
المعركة المصيرية للبنان .وها أنا اليوم ،ومن على هذا
المنبر ،أطلب من المجتمع الدولي بأسره أالّ يتخلى عن
بلد األرز ،وما يم ّثله من ثروة للبشرية جمعاء».

حاجات المواطنين ،واألم��م المتحدة ستواصل دعم
لبنان وشعبه في المسيرة الطويلة الستعادة العافية
واالستقرار».

غوتيريس

مالباس

من جهته ،شدّد غوتيريس على «أهمية تلبية حاجات
اللبنانيين ،خصوصا ً منهم األكثر حاجة إلى المساعدة،
وإعادة اإلعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي وغيرهما من الدول والمنظمات».
وقال «علينا أن ندعو بصوت واحد القيادة في لبنان
إلى وضع الخالفات والمصالح السياسية جانبا ً وتلبية

الرئيس عون مشاركا ً عبر الشاشة في مؤتمر باريس

ب��دوره ،ج�دّد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
ال��دع��وة إل��ى السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان
اجتماعي ،واالنخراط في إصالحات ضرورية شاملة،
ومن بينها القطاع المالي.
وق��ال «البنك الدولي مستع ّد لمساعدة اللبنانيين
والمؤسسات في لبنان ،بالمساهمة مع مؤسسات ودول

اللجان ناق�شت مو�ضوع الدعم واالحتياط الإلزامي
وطلبت من الحكومة مقترحات عملية مرفقة بمعطيات

(داالتي ونهرا)
أخرى ،ونلتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة
الطريق إلعادة إعمار مرفأ بيروت بشكل افضل».

شباب من لبنان

واستمع المشاركون في المؤتمر وقبل إلقاء عون
كلمته ،الى كلمة عدد من الشباب اللبناني المنتمين
إلى منظمات وجمعيات أهلية وغير حكومية ،عبّروا
عن مشاعرهم ومعاناتهم ج ّراء االنفجار الذي حصل
في مرفأ بيروت في آب الفائت ،وقال الرئيس عون «إن
الشباب اللبناني عبّر عن هواجسه وتج ّذره العميق
ببلده ،وأمله الكبير بمستقبل لبنان».

فهمي يمثل �أمام «التمييزية»:
�أنا تحت �سقف القانون

فهمي مجتمعا ً إلى قيادة قوى األمن الداخلي أمس

الفرزلي مترئسا ً جلسةاللجان النيابية المشتركة أمس
عقدت لجان المال والموازنة ،اإلدارة والعدل ،االقتصاد
الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الصحة العامة
والعمل والشؤون االجتماعية جلسة مشتركة ،أمس في
المجلس النيابي ،برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي،
وحضور الوزراء في حكومة تصريف األعمال :غازي وزني،
راوول نعمة ،عماد حب الله ،زينة عكر ،رمزي مشرفية ،وعدد
كبير من النواب إضافة إلى المدير اإلقليمي للبنك الدولي
ساروج كومار جاه والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم
شاهين.
وناقشت اللجان وضع الدعم لمواد استهالكية والمشتقات
النفطية واالحتياط اإللزامي في مصرف لبنان .وفيما لم
يتحدث الفرزلي بعد الجلسة ،اكتفى ببيان صدر عن اللجان،
وفيه «أوص��ى السادة النواب بتقديم الحكومة لمقترحات
عملية مرفقه بمعطيات واضحة حول الدعم واالحتياطي
لمناقشته في الجلسة المقبلة».
وكانت الجلسة شهدت كلمات ومواقف وسجاالت ونقاشات
حول موضوع الدعم واالحتياط اإللزامي .وتباينت المواقف
من رفع الدعم أو عدمه ومن موضوع االحتياط اإللزامي وهل
هو من ودائع الناس ،حيث أكد نواب في كلماتهم أنها من أموال
الناس في المصارف .وطالب آخرون بترشيد الدعم ووقف
التهريب وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن من أجل وضع
خطة اقتصادية مالية شاملة.
ودعا نواب إلى تفعيل حكومة تصريف األعمال واإلتيان
بخطة لمناقشتها في جلسة اللجان.
وبعد الجلسة ،أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية
إبراهيم كنعان ،أنه «تمت مطالبة الحكومة ومصرف لبنان
بإرسال مقترحات جدية عملية لمناقشتها مع المجلس
النيابي حول الدعم ،وسيكون لنا موقف من أي قرار ليس
لمصلحة الناس».
من جهته ،دعا رئيس لجنة االقتصاد الوطني والتجارة
الصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني ،إلى «أن نترجم
ما نقوله جميعا ً عن حالة الطوارىء االقتصادية ،بأن تبادر
رئاسة مجلس النواب ،بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون والتمهيد برعايته ،الجتماع ينعقد كل شهر على
األقل وعند الحاجة ،في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف األعمال والرئيس
المكلّف ووزراء المال واالقتصاد والطاقة والصحة ورؤساء
الكتل النيابية الكبرى ورؤس��اء اللجان النيابية المختصة
الموازية ورئيس المجلس االقتصادي االجتماعي ورئيس
الهيئات االقتصادية ورئيس االتحاد الع ّمالي العام».
وق��ال «مجموع الحضور لن يزيد عن عشرين شخصاً،
والهدف وضع خطة طوارىء للشهور الستة األولى من العام
القادم تضمن عبورا ً بأقل الخسائر للمرحلة الصعبة ،وفيها ما
هو أهم من ترشيد الدعم ،تخفيف الضغط على سوق العمالت
ال��ذي سيشتعل عندما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين

(عباس سلمان)
العمالت الصعبة لالستيراد ،عندما سيتكفل سعر الصرف
بالتهام أي مساعدات للعائالت الفقيرة بل مداخيل الطبقات
الوسطى».
المس
وأكد أن «االحتياطي هو ملك المودعين ،فال يجوز
ّ
به».
بدوره دعا أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي
أبو الحسن «الحكومة إلى تشكيل لجنة وطنية لوضع خطة
لكيفية ترشيد الدعم ،على أن ُتؤ ّلف هذه اللجنة من وزارات
المالية واالقتصاد والشؤون اإلجتماعية والطاقة والصحة،
باإلضافة إلى  3مؤسسات ،هي مصرف لبنان ،المجلس
االقتصادي االجتماعي واإلحصاء المركزي ،على أن يتم
التعاون مع المنظمات الدولية ،وفي مقدمها البنك الدولي».
وأكد النائب علي حسن خليل ،أن «مجمل ما تستفيد منه
الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم ال يتعدى الـ،25%
والدعم ال يطال بغالبيته األسر األكثر فقراً ،فهناك  155ألف
أسرة تحت السقف األعلى للفقر و 260ألف أسرة تحت خط
الفقر األدنى ،وبالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مص ّنف
من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم في الظروف
الحالية».
وقال «واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة
بشكل ال يضيع  75%من الدعم الى األجانب أو الطبقات
الميسورة التي يمكن أن تتحمل هذا الفرض» ،مشددا ً على أن
«هذا األمر بالنسبة لنا ال يمكن أن يتأمن إالّ من خالل تشريعات
قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة».

جانب من الحضور في الجلسة

من ناحيته سأل النائب قاسم هاشم «أين ذهبت أموال
المودعين؟» وقال «يجب أن ينطلق النقاش من هذه النقطة
المركزية ،في البداية ،لنعرف حقا ً إذا كنا نناقش أوضاع
المودعين ،ونحن نطلق الصرخات حول هذه القضية».
وأشار النائب أنور الخليل إلى أنه «بعد نقاش مستفيض
ق ّررت اللجان النيابية المشتركة الطلب من الحكومة أن تقدم
رؤيتها الخطية للبندين موضوع النقاش ،باإلضافة إلى كامل
البيانات والمعلومات واألرق��ام المتصلة بالموضوعين ،إذ
كيف يمكن للنواب أن يناقشوا دون أن يكون لديهم أي مستند
رسمي ذات صلة».
وقال النائب جميل السيّد «كان لدي احتجاج على الجلسة
في ذاتها لسبب واضح :نحن كمجلس نواب ليس عملنا أن
نح ّل مكان الحكومة وال أن نكون «ممسحة» ألحد ،وقد سايرنا
فخامة الرئيس بالرسالة التي وجهها والتي اشتكى فيها على
تم ّرد موظف كبير هو حاكم مصرف لبنان على قرار الحكومة.
وأعطينا الغطاء بموجب قرار ،ثم قرأت وزير المال عندما أرسل
الكتاب يقول فيه «استنادا ً إلى قرار مجلس النواب نتمنى
عليكم» بدل نطلب منكم».
وأضاف» إذا كان حاكم مصرف لبنان أرسل النائب الثالث
لحضور الجلسة .نحن نم ّثل الناس وعليه أن يسمع إلى
الناس الذين يشتمونه .نحن سنخاطبه بلياقة ونتفاهم معه
ونسمع منه‘ ،نما عندما تهربونه من الجلسة فهو يهرب من
كالم الناس» .واعتبر «أن عدم حضور حاكم مصرف لبنان
إهانة للمجلس».

مثل وزير الداخلية والبلديات
ف��ي ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع��م��ال
العميد محمد فهمي أم��ام النائب
العام التمييزي القاضي غسان
عويدات الذي استمع إلى إفادته
في االتهام الموجه إليه باإلساءة
إلى القضاة في حديث تلفزيوني،
اعتبر فيه أن « 95في المئة من
القضاة فاسدون».
وسيباشر ع��وي��دات بدراسة
ما أدل��ى به أمامه فهمي ،تمهيدا ً
إلط�ل�اع مجلس القضاء األعلى
عليه خالل اجتماعه األسبوعي
اليوم الخميس.
وفيما غادر فهمي قصر العدل
م��ن دون أي ت��ص��ري��ح ،أك��د في
ح��دي��ث تلفزيوني ،أن��ه يحترم
القانون ويعيش تحت سقفه وأن
طموحه كطموح جميع اللبنانيين
أن يكون لبنان دولة قانون.
وأعلن أنه لم يقدّم أي اعتذار
أم��ام القاضي ع��وي��دات ،مشدّدا ً
على أن��ه لم يقصد اإلس���اءة إلى
السلطة القضائية .وأثنى على
«ال��ع�لاق��ة ال��وث��ي��ق��ة ب��ي��ن األم��ن
والقضاء ،خصوصا ً أن األجهزة

األم��ن��ي��ة ه��ي ج���زء أس��اس��ي من
الضابطة العدلية».
من جهة أخرى ،زار فهمي ثكنة
المقر العام للمديرية العا ّمة لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي (ثكنة الشهيد
إب��راه��ي��م ال���خ���وري) ،وك���ان في
استقباله المدير العام اللواء عماد
عثمان وحضور قادة الوحدات،
حيث استعرض القوة ،ووضع
إكليالً من الزهر على نصب شهداء
قوى األمن.
وألقى فهمي كلمة أوضح فيها
أن زيارته للمديرية هي لتهنئة
عناصر قوى األمن الداخلي ،على
ما قاموا ويقومون به خالل تنفيذ
مهامهم من أجل المحافظة على
أمن المجتمع.
وت��وج��ه إل��ى العناصر قائالً
«أنتم من وقفتم في وجه كل من
ح��اول االعتداء على أمن لبنان،
وأن��ت��م م��ن نجحتم ف��ي عملكم
األمني وكشفتم من ّ
خطط لتفتيت
لبنان ( )...ضعوا القانون نصب
أعينكم ،وابقوا دائما ً إلى جانب
ال��ح��ق وال��م��واط��ن .ك��ون��وا ي��دا ً
ّ
واح��دة ،وفي تماسككم سنقضي

على كل من يحاول العبث بأمن
لبنان .من يعمل يخطئ ،فلنستفد
م��ن أخطائنا م��ن أج��ل مصلحة
مؤسستنا ومصلحة بلدنا».
بعدها ،اجتمع فهمي بقادة
ال��وح��دات ف��ي ق��اع��ة ال��ش��رف -
مبنى المدير العام ،وأشاد بدور
م��ؤس��س��ة ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي
«في هذه اللحظة التاريخية التي
تم ّر بها البالد حيث األنظار كلها
متوجهة إلى دور األمن».
ث��م ت��وج��ه إل��ى مبنى شعبة
ال��م��ع��ل��وم��ات ،ح��ي��ث ك����ان في
استقباله رئيس الشعبة العميد
خالد ح ّمود وع��دد من ضباطها،
وأث��ن��ى على «المهمات الدقيقة
واإلن�����ج�����ازات ال���ت���ي ي��ق��وم��ون
بها ،وال��ت��ي لها ال���دور األس��اس
ف��ي مكافحة اإلره���اب وتوقيف
العصابات المنظمة والخطِ رة،
وت���ل���ك ال���خ���ارج���ة ع���ن سلطة
القانون» ،وطلب منهم أن يبقوا
على أهبة الجهوزية لمواجهة
أي خ��ط��ر ي��ه �دّد األم���ن وس�لام��ة
المواطنين.

االدعاء على قهوجي و� 7ضباط
بالإثراء غير الم�شروع
ذكرت «الوكالة الوطنية لإلعالم» ،أنه بعد نشر
المحامي وديع عقل صورة محضر اجتماع مجلس
إدارة «بنك التمويل» ،من على شاشة الـ  ،otvالذي
يمنح قائد الجيش السابق العماد ج��ان قهوجي
ّ
حق إي��داع مليون و 200ألف دوالر في ك ّل حساب
من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته،
تل ّقى عقل اتصاال ً من مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية باإلنابة القاضي فادي عقيقي ،فزاره أمس
وأعطى إفادة بمثابة إخبار مع المستندات.
وأجرى القاضي عقيقي تحقيقا ً طال عددا ً كبيرا ً
من ضباط الصف األول ،وتر ّكز التحقيق على األمالك
والشركات واألموال .وبعد الحصول على المعلومات
كافة عن األمالك والشركات لألفراد وعائالتهم ،بقيت
دراس��ة األم���وال ،فأتى ال��ج��واب من حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،بأن ال صالحية للمدعي العام
العسكري ،بل الصالحية للمدعي العام االستئنافي

استنادا ً لقانون اإلثراء غير المشروع الجديد ،فت ّمت
إحالة الملف على مدعي عام التمييز القاضي غسان
عويدات الذي أحاله بدوره على مدعي عام بيروت،
الذي ادّعى بدوره على ثمانية ضباط بينهم قهوجي،
ثم أحيل الملف على قاضي التحقيق األول في بيروت
شربل أبو سمرا الذي حدّد جلسة يوم األربعاء المقبل
لمباشرة التحقيق مع المدعى عليهم.
وتجدر اإلشارة إلى أنها المرة األولى يت ّم االدّعاء
بموجب القانون لجديد لإلثراء غير المشروع سندا ً
إلى المادة  11منه.
إلى ذل��ك ،علّق رئيس حزب «التوحيد العربي»
وئام وهاب عبر حسابه على «تويتر» ،على هذا الملف
القضائي قائالً «ادّعت النيابة العامة على الضباط
في ملف اإلثراء غير المشروع  .إالّ أنّ السؤال الكبير
هو لماذا ت ّم استثناء عماد عثمان في هذا الملف؟ رغم
أنّ تقرير  Lbcواضح ويستدعي االدّعاء»؟
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Æ©WO�K� UNFOL�® 301 r�— XY W�d� ∫÷U�d�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 307 r�— MEA W�d� ∫…d�UI�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 863 r�— Pegasus W�d� ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©…b�«Ë WO�U��≈ W�U�® 181 r�— RB W�d� ∫oA�œ WK�— ò
Æ©…b�«Ë WO�U��≈ W�U�® 957 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�— ò
Æ©ÊU�O�U��≈ ÊU��U�® 323 r�— MEA W�d� ∫œ«bG� WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 311 r�— MEA W�d� ∫ÊUL� WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 236 r�— MEA W�d� ∫u�öO� WK�— ò
WO�U��≈ W??�U??�® 268 r??�— MEA W??�d??� ∫‰u�MD�« W??K??�— ò
Æå©…b�«Ë

Æ©ÊU�O�U��≈ ÊU��U�® 266 r�— MEA W�d� ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 566 r�— Air France W�d� ∫f�—U� WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 1423 r�— MEA W�d� ∫÷U�d�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 953 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�— ò
ôU??� f??L??�® 6700 r??�— Pegasus W??�d??� ∫U??M??{√ W??K??�— ò
Æ©WO�U��≈
WO�U��≈ W�U�® 711 r??�— W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�— ò
Æ©…b�«Ë
Æ©WO�K� UNFOL�® 421 r�— MEA W�d� ∫w�œ WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 212 r�— MEA W�d� ∫f�—U� WK�— ò
Æ©ÊU�O�U��≈ ÊU��U�® 826 r�— WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�— ò

´ô°ùàe
¢SQGóªdG íàa QGôb :áeÓY
q
ìÉ≤∏dG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH Éæjód áfÉª°V ’h
Ò s� bÒ �K� sO�u��√ …bL� bK��« ‰UH�≈ò Ê√ ¨W�ö� ÍœU� VzUM�« WO�UOM�« W�B�« WM�� uC� d���«
ôË ¨ÎUO�U� sJ� r� U�Ë—u� ”ËdO� wAH�
w�Ë W�L�U� 15 œËb�� ‰«e� ô WO�U��ù« Uu�H�« W���ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨ò`�H�« …œU�ù UNO�≈ œUM��ô« r� w��« WOLKF�« dO�UFL�« w� U� rKF�
Æò‰UH�ù« l� iH�M� r�Ë ¨Î«b� WFH�d�
Î «dOA� ¨åœUO�√ r�u� vK� ÊuK�I� UM�Ò √ Î UuB� ¨WÒ�œUB��ô« U�uGC�« W�O�� c��Ô « `�H�« —«d�ò Ê√ ¨å…dAM�«ò?� Y�b� w� ¨ W�ö� È√—Ë
œb� Êu� ¨ÎUO�U� ÊuJ� s� «c� sJ�Ë ¨UN�b� U�Ë—u� ÂU��√ lO�u� s� WU��« UHOA��L�« iF� XMJL� ¨sOO{UL�« sO�u��_« w�ò Ê√ v�≈
Ò
ÆåwAH��«
s� WO�U��« W�uL�« »«u�√ vK� s��Ë b�UB��U� Î «dL��� U�Uù«
Ò
WKJAL�« qÒ � w� ¨t�U� vK� l{u�« dL��« U� «–≈ WK�IL�« WK�dL�« w� XÒKH��«Ë wAH��«
s� “UO��U� w�UM�� u�—UMO� ÂU�√ ÊuJM� UM�Ò √ò l�Ò u�Ë
vK� d�Ò R�Ë W�UGK� dOD� d�√ w�B�«
ŸUDI�« w� U�Uù« b�«e�ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨å”ËdOH�« …—uD�� ”UM�« s� dO�� œb� ŸUM�S� UNO�UF� w��«
Ò
ÆåW�U���ô« r��
bFÔ� s� rOKF��U� —«dL��ô«Ë X�u�« iF� —UE��ô« ÊUJ�ùU� ÊU�ò t�√ Î «d��F� ¨ÎU�d���Ô ¡U� Íc�« ”—«bL�« `�� …dJH� tC�— vK� œÒb�Ë
Ò
cOLK��« ÒÊ√ ô≈Ò WHOH� ÷—«uF� w�Q� s��«
v��
Ò —UG bM� U�Uù« Ê√ s� r�d�U�ò t�√ Î UMÒO��Ô ¨åÕUIK�« ‰u� …dJ� v�≈ qB�Ë …—uB�« `{u��
Æåt�KzU�Ë t�c�U�√ v�≈ ÈËbF�« qIM� r�U�� b�
Ò XM�ò ‰U�Ë åÕUIK�« s� UM�B�
Ê_ Î ôË√ ¨ÊUM�� v�≈ t�uu� …œÒb��Ô bO�«u� ¡UD�≈ Âb� qC�√
Ò vK� ‰uB��U� W�UL{ UM�b� fO�ò Ê√ nA�Ë
q�Ë t�uË W�d�� ¨q�«u� …ÒbF� Î UIÒKF�� Ÿu{uL�« Êu� ¨ÎUO�U�Ë ¨XÒKH��« s� b�e� v�≈ ÍÒœR�Ë Î U�Òb� —u�_« c�√ Âb� vK� iF��« l�A�
p�–
Ò
q�� UNO� Y���« V�� WÒO���u�Ë WÒO�U� q�«u� „UM� w�U��U�Ë ¨Î«b� WCH�M� …—«d� W�—b� W�U�� t�Ò √ Î UuB� tM�e��� WÒ�“uN��« UM�b�
W�UG�« ÁcN�Ë ¨ÕUIK�« ¡«d� q�uL�� w�Ëb�« pM��« ÷d� s� …œUH��ô« s� ÀÒb�� s�� bL� W�B�« d�“Ëò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨åbO�«uL�« s� Y�b��«
ÆåqOUH��« Ác� w� Y��K� ÁU�—U�u� ÃË—U� j�Ë_« ‚dA�« w� w�Ëb�« pM�K� wLOK�ù« d�bL�« l� W�
Ò WM�K� lL��M�
ŸUDI�« w� qLF� s� d��FÔ� WOL�UF�« W�B�«
WLEM� V���ò t�√ W�ö� `{Ë√ ¨v�Ë_« WK�dL�« w� ÕUIK�« s� bOH���� w��« U�H�« ‰u�Ë
Ò
v�≈ ÃU��� —u�_«ò Ê√ v�≈ Î U��ô ¨åWM�e� ÷«d�√ s� Êu�UF� s�c�« v{dL�«Ë s��«
Ò —U�� v�≈ W�U{ùU� ¨ U�u�Ë_« rÒK�Ô ”√— vK� w�B�«
d��√ WODG� w� r�U�O� ÕUIK�« ÃU��≈ j� vK� WÒOL�U� W�d� s� d��√ ‰u�œò Ê√ Î «d��F� ¨å…œb�� dO�UF�Ë UÒO�u�Ë√ o�Ë Õu{u�« s� b�e�
Æår�UF�« ‰u� UFL��L�« s� W��d�
w� ÍÒœd�LÔ �« ÍœUB��ô« l{u�« W�O�M� ¨ÎUC�√ wC�dL��« “UN��« qLA� Ÿu{uL�« «c�ò Ê√ Î «b�R� ¨¡U��_« …d�� W�Q�� v�≈ W�ö� ‚dÒ D�Ë
q� r�— ŸUD��L�« —b� rN�U{Ë√ sO���� wF��« UMOK� U�—Ëb�Ë ¨Ã—U��« w� qLFK� Î U{Ëd� ÊuIÒ K�� sO{dLL�«Ë ¡U��_« s� b�bF�« ÒÊS� ÊUM��
ÆåU�Ë—u� W�zU� q� w� rN� W�—ËdC�« W�UL��« sO�Q� V�� q�_« vK�Ë ¨w�UL�« Èu��L�« vK� tO�UF� U�

…b�b� W�U≈ qO��� v??�≈ ¨ÊUO� w� UI�dH� W�bK� —U???�√Ë
¡«d�≈ sOD�U�L�« s� WÎ ��U� ¨…bK��« ¡UM�√ b�_ U�Ë—u� ”ËdOH�
¨”ËdOH�« s� sO��UB� ¡UH� XMK�√ ¨p�c� ÆW�uKDL�« ’u�H�«
WOK�«b�« w�—«“Ë s� …—œUB�« ULOKF��U� bOI��« lOL��«ò vK� WÎ OML��
ÆåW�B�«Ë
”ËdOH� …b�b� W�U≈ qO���ò ÊUO� w� U��u� W�bK� XMK�√Ë
lOL�ò s� WÎ ��U� ¨åw�eML�« d���« Âe�K�Ë ¨…bK��« ¡UM�√ b�_ U�Ë—u�
Æåw�eML�« d���« Â«e��« sOD�U�L�«
”ËdOH� …b�b� W�U≈ò …dO��« …bK� w� W??�“_« WOK� XK��Ë
UN� l�U��« w�D�« o�dH�«ò Ê√ v�≈ …dOA� ¨åÎU�d��� …b�R� U�Ë—u�
Ê√ v�≈ WÎ ��ô ¨å…bK��« ¡UM�√ l� j�U��� r� Íc�« »UBL�« l� q«u�
Æå’U��√ 3 mK� …bK��« w� WO�U��ù« ôU��« ŸuL��ò
…b�b� W�U≈ qO���ò W�dI�« …bK� w� W??�“_« WOK� XMK�√Ë
WK��L�« ôU��« œb� `�BO� ¨…bK��« ¡UM�√ b�_ U�Ë—u� ”ËdOH�
ÃöF�« vIK�� w??�Ë ¨ÎU�d��� W���� U??�U??≈ 10 Ÿu??�??�_« ‰ö??�
r� s�c�« sOD�U�L�«ò s� XK�√Ë Æåw�B�« d���« W�e�K�Ë V�UML�«
dO�«b�� Â«e��ô« ÷dL�« ÷—«u� Êu����� s�Ë rNM� mOK���« r��
bL�� …bK��« —U��� l� q«u��«Ë ⁄ö�ùU� …—œU�L�«Ë W�UF�« W�ö��«
ÆåU�d�“
s� ¨ÊUO� w� WOMC�« ≠ ÊuF�� W�bK� w� W??�“_« WOK� XHA�Ë
d�� sOD�U�L�«Ë sO�UBL�«ò s� WÎ ��U� ¨ U�U≈ fL� qO���
WOzU�u�« «¡«d�ù«Ë WO�B�« dO�«b��« qJ� Â«e��ô«Ë ¨ÎU�u� 14 rN�H�√
ÆåW�B�« …—«“Ë UNM� XMK�√ w��«
W�U« s� ¨ÊUO� w� ¨«bO ¡UC� ≠ ‰uHFM� t�bK� XMK�√ UL�
q«u��« sOD�U�L�« lOL� s� X�K�Ë Æ…bK��« w� ”ËdOH�U� …b�b�
w�U�_« vK� b�√Ë ÆÂeK� U� ¡«d�ù …bK��« w� ¡È«—uD�« WM�� l�
WOK�«b�«Ë W�B�« w??�—«“Ë s� …—œUB�« ULOKF��« Â«e��« …—Ëd{
q� Â«e��«Ë b�U���«Ë W�ULJ�« h� U� w� W�B�« UOu� cOHM�Ë
ÆW�UF�« W�ö��« dO�UF�
¨ÊUO� w� ¨WOMC�« ≠ U�udI� W�bK� w� W�“_« WOK� XMK�√ ¨p�– v�≈
Uu�H�« ZzU�� —uN� bF� ¨U�Ë—u� ”ËdOH� U�U≈ 10 qO���ò
ÆåWO�U��≈ UN�zU�� ¡U�Ë ¨rN� X�d�√ w��« pcr W�d��L�«
¨ÎU�u� 14 …bL� rN�H�√ d�� sOD�U�L�«Ë sO�UBL�«ò s� X�K�Ë
UNM� XMK�√ w��« WO�B�«Ë WOzU�u�« «¡«d�ù«Ë dO�«b��U� Â«e��ù«Ë
wAH�� Î UFM�Ë ¨rN�özU� W�ö�Ë rN��ö� vK� Î U�UH� ¨W�B�« …—«“Ë
Æå”ËdOH�«
¨WOMC�« U�bK� œU��« w� W??�“_« WOK� X�U� ¨p??�– ÊuC� w�
rOIF� q�√ s� WKL�� ¨W�bF� bL�� œU��ù« fOz— s� UNO�u��
¨…—ËU�L�« ¡UO�_«Ë U�Ë—u� ”ËdOH� rN��U≈ X��� s�c�« ‰“UM�
ÆÎUI�ô ”—«bL�« rOIF� r�� Ê√ vK� ¨b�U�L�« v�≈ W�U{ùU�
œb� ŸUH�—« s� ¨ÊUO� w� W��— …bK� w� W�“_« WOK� XMK�√ ¨U�“«u�
WÎ ��ô ¨f�√ …b�b� W�U≈ 12 qO��� bF� ¨ÎU�UB� 52 v�≈ sO�UBL�«
bF� ¨WOK�«b�« …—«“Ë «—«d�Ë UNO�u� s� Î U�U�� sKF��ò UN�√ v�≈
œUL� k�U�L�« W�Uzd� WE�U�L�« WE�U�L�« w� bI� Íc�« ŸUL��ô«
ÆåW��— …bK� w�«bOL�« l�«u�« WF�U�L� ¨wJ��

…b�«u�« ôU��«

‰ULJ��U� ÊUO� w� W�UF�« W�B�« …—«“Ë œU�√ ¨p�– ÊuC� w�Ë
a�—U�� —UDL�« w� X�d�√Ë ËdO� v�≈ XKË ö�d� PCR ’u��
dN�√Ë ª2020Ø11Ø30Ë 2020Ø11Ø28Ë 2020Ø11Ø27
ÆWO�U��≈ W�U� s�dA�Ë l�� œu�Ë ZzU�M�«
∫w�üU� 2020Ø11Ø27 ZzU�� ‰ULJ��« ¡U�Ë
Æ©WO�K� UNFOL�® 566 r�— Air France W�d� ∫f�—U� WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 427 r�— MEA W�d� ∫w�œ WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 214 r�— MEA W�d� ∫nOMO� WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 218 r�— MEA W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 6700 r�— Pegasus W�d� ∫UM{√ WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 953 r�— WO�«—U�ù« W�dA�« ∫w�œ WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 212 r�— MEA W�d� ∫f�—U� WK�— ò
WO�U��≈ W�U�® 711 r??�— W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�— ò
Æ©…b�«Ë
Æ©WO�K� UNFOL�® 159 r�— FZ W�d� ∫w�œ WK�— ò
Æ©ÊU�O�U��≈ ÊU��U�® 826 r�— WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�— ò
ôU??� f??L??�® 268 r??�— MEA W??�d??� ∫‰u??�??M??D??�« W??K??�— ò
Æ©WO�U��≈
Æ©WO�K� UNFOL�® 307 r�— MEA W�d� ∫…d�UI�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 1423 r�— MEA W�d� ∫÷U�d�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 863 r�— Pegasus W�d� ∫‰u�MD�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 429 r�— MEA W�d� ∫w�œ WK�— ò
∫w�üU� 2020Ø11Ø28 ZzU�� ‰ULJ��« ¡U�Ë
Æ©WO�K� UNFOL�® 218 r�— MEA W�d� ∫ —uHJ�«d� WK�— ò
∫w�üU� 2020Ø11Ø30 ZzU�� ¡U�Ë
ÊU��U�® 406 r??�— WO�uO�_« W??�d??A??�« ∫U??�U??�√ f???�œ√ W??K??�— ò
Æ©ÊU�O�U��≈
Æ©ÊU�O�U��≈ ÊU��U�® 828 r�— WO�d��« W�dA�« ∫‰u�MD�« WK�— ò
WO�U��≈ W�U�® 713 r??�— W�dBL�« W�dA�« ∫…d�UI�« WK�— ò
Æ©…b�«Ë
Æ©WO�K� UNFOL�® 416 r�— W�dDI�« W�dA�« ∫W�Ëb�« WK�— ò
Æ©…b�«Ë WO�U��≈ W�U�® 139 r�— WO�«dF�« W�dA�« ∫n�M�« WK�— ò
Æ©WO�K� UNFOL�® 385 r�— G9 W�d� ∫W�—UA�« WK�— ò

:âÑ°ùdG zø«YOƒªdG á«©ªL{`d áNô°U
É¡«a ¢VhÉØà∏d ∫Éée ’h á°Só≤e ÉædGƒeCG

WOFL�K� w�U�B�« dL�RL�« s� V�U�
V�� w��« W�b��« ÁcN� ·—UBL�« wDK�
ö� Î UJO� t�u� Êu�UI�« UNOK� V�U�� Ê√
ÆåbO—
V�UD� ¨bO�—u� ¡ö� WOFL��« fOz— U�√
œ«œd��ô q�UIM�ò ‰U�Ë sO�«uI�« oO�D��
W�—UALK� lOL��« u�b� s��Ë U�dL� vM�
ÆåX���« Âu� lL���« w� UMF�
d���U� ¨”uM� ”«d� WOFL��« uC� U�√
w� sOO�UM�K�« sO�œuL�« ‰«u??�√ WO��U�ò
—«d�Ë W�L�U� 67 W��M� WO�M�_« WKLF�U�
WKLF�U� ‰«u�_« ¡UD�≈ ÊUM�� ·dB� r�U�
—dÒ I� Ê√ tMJL� ôË WOK�_ W�b� u� WO�UM�K�«
ÆåWO�M�_« WKLF�U� UMK�UF� Âb� Áb�Ë

U�dO�Ë sO�œuL�« W�d WOFL�� ¨¡U� v��
ÆåW�ËUF�L�« UOFL��« s�
w� sLJ� q��«ò Ê√ vK� W�d��« œb??�Ë
»U�√ Ë ·—U??B??L??�« ‰«u???�√ v??�« ¡u�K�«
Èb� vK� rN�U�—√Ë rN�ö�√Ë ·—UBL�«
ô sO�œuL�« ‰«u�√ u� Ê«uMF�«Ë U�U� sO�ö�
ôË W�bI� ‰«u�√ w�ò ∫‰U�Ë ÆåUNO� WA�UM�
U� «c�Ë ◊d� Í√ X�� UNO� W{ËUHLK� ‰U��
s�c�« sO�œUB��ô« ¡«d���U� Î UC�√ tN�u�
ÆåW�“_« q�� r�¡«—¬ ÊËb��
U�U�� dOJ�� s??�ò ·—UBL�« —cÒ ? �Ë
s� t�dH� U??� w�dB� pOA� sO�œuL�«
‚d� ‚d�H� ‰Ë√ bM� v??H??�Ë ¨t�uLC�

ÆrNzöL� s� rKE�« l�— V��Ë Êu�uKE�Ë
rN�_ —u�I�« XL Êu��U fJF�« vK� UL�≈
w�dBL�« pOA�« «u??�d??�√ rN� ÆÊËbOH���
·dBL�« o�� ÊuJ�L��Ë t�uLC� s??�
dJÒ ��Ë qOLFK� Î UO�dB� Î UJO� wDF� Ê« w�
«c� Ê√ ·dF� UMK�Ë ÆtM� Î UL�— t�U�� t�
w� W��U�L�« tOK� V�u�Ë bO— ö� pO�
w� ÊUM�� ·dB� rO�UF� ÊuI�D�Ë ¨Êu�UI�«
ÊuK�U���Ë rN��UM� X�U� «–≈ UN�H� WE�K�«
ÆårN��UM� ô ÊU� «–≈ Êu�UI�« oO�D�
Î «—u� „d��� Ê√ ·—UBL�« vK�ò Ê√ b�√Ë
WD�u�L�«Ë …dOGB�« l??z«œu??�« d�d���
UN�H� Ÿ«b??�ù« WOKLF� UNF�œË UN�U�_
U� «c� fO�ÓË√ ÆbOF�� fO� wM�“ ‰Ëb� sL{
ønOK���«Ë bIM�« Êu�U�Ë —u��b�« tOK� h�
qLF�«Ë sO�œuL�« ‚«“—Q� …—U���« nO�u�Ë
60 s� b�e� U� …—U�� W�eN� n??�Ë vK�
Êu�U� —«d�≈Ë w�dBL�« pOA�« WLO� s� W�L�U�
sO�œuL�« ‚uI� sLC� å‰Ëd��u� ‰U�O�U�ò
ÊËœË ÍbIM�« —ôËb??�U??� q�UF��« W�d� l�
nO�u�Ë ¨q�ËU���«Ë V���« WO�U�M��«
nO�u�� …u�√ W�Ëb�« vK� ·—UBL�« …bzU�
W�u�L�« ‰«u�_« …œUF��«Ë ÆsO�œuLK� …bzUH�«
wzUM��« oO�b�K� U�bO�Q�ò Î «b�R� ¨å·—UBLK�
s� VKD�Ë sO�œuLK� W�KB� s� t� U??�Ë
ÈËU�œ l�—Ë ¡UCI�« v�≈ t�u��« sO�œuL�«
Êu�U� s� 703Ë 303 sO�œUL�« vK� s�eJ�d�
a{ s� n�u��« v�≈ U�œË ÆånOK���« Ë bIM�«
ÁdB�Ë sO�«dB�« d�� ‚u��« w� —ôËb??�«
ÊUM�� ·dB� W��«d� X�� jI� ·—UBL�U�
Í√ q�� s� sO�œuL�« r�U� Àb���« Âb�Ë
÷ËUH��« dB�Ë d�¬ ·d� Í√ Ë√ ·dB�
Î UMOF��� t�H� ŸœuL�U� sO�œuL�« ‰«u�Q�

WF�«bL�« åsO�œuL�« W�d WOFL�ò X�œ
¨WO�UM�K�« ·—UBL�« w� sO�œuL�« ‚uI� s�
q�� s� …dA� W�œU��« b�U� lLÒ �� v??�≈
¡«bNA�« W�U� w??� ¨q�IL�« X���« dN�
e�� s� sO�ËR�L�« ÁU�� W�d ‚ö�ùò
ÆårNFz«œË
f�√ Î UO�U� Î «dL�R� WOFL��« bI�Ë
WD� t�ö� X{d� ¨ W�U�B�« ÍœU??� w�
vHDB� WOFL��« w� uCF�« ö�Ë ÆUN�d��
e���� „u??M??�??�«ò tO� ‰U??� ¨U�UO� W�d��«
UM�«u�√ «u�uÒ � Æo??� t??�Ë dO� s� UM�«u�√
‰UL�« œu??�Ë ÂbF� UM�Ëe���Ë Ã—U��« v??�≈
s� Ã—U??�??�« v??�≈ q�u���U� ÊËd??L??�??�??�Ë
–≈ ¨ÊUM�� v�≈ rNK�_ Êu�uÒ �� s�c�« o�d�
w� UN�uI�� ÊUM�� v�≈ q�ËU���« Êu�K�� ô
ÎöC� ¨UN�b� UM�«—ôËœ s� ÊuF�b�Ë Ã—U��«
r�Ë sO�œuL�« vK� …bzUH�« «ËdHÒ  rN�√ s�
«u�U�Ë ÷ËdI�« »U�_ …bzUH�« «uCH��
WO�M�√ U�dA� b�u�Ë—uO�« s� «bM�
UM� ÊuF�b� ô r� ULO� —ôËb�« vK� «uKB�Ë
d��√Ë ¨b�u�Ë—uO�« œÒb�� r� W�Ëb�« Ê√ WF�—c�
ULO� WO�C�« rN�Q� Êu�—Ò c�� rN�S� p�– s�
l�b�« o�d� s� WKzU� Î U�U�—√ ÊuM�� r�
nB� s� q�Q�Ë —ôËb�« ‰b� WOM�u�« WKLF�U�
ÆådF��«
·dB� —dÒ � U�bM� rN�uM� Òs�ò ·U{√
dNA�« w??� …dO� «—UOK� 5 b�b�� ÊUM��
lz«œu�« WLO� s� r��� w�U��«Ë …dOK�U�
`�d�« ÊuJ� Ê√ ÊËb??�d??� rN�√ –≈ —ôËb??�U??�
Î «d�� «—ôËb???�« n�dB� s� r�b�Ë rN�
ÆåsO�œuLK�
ÁU�� rN��d Ë√ rN�u lL�� r�ò l�U�Ë
Êu�UF� rN�Q� Íe�dL�« ·dBL�« Ë√ W�Ëb�«

XMK�√Ë ¨o�UML�« nK��� w� w�uO�« t�UH�—« U�Ë—u� œ«Òb� q«u�
”ËdOH�U� …b�b� W�U≈ 1842 qO��� s� W�Ò UF�« W�B�« …—«“Ë
qO��� l� Î U�“«u� ¨s�b�«u� 15Ë sOOK�L� œuF� W�U� 1827 rNM�
Æ…dO�_« 24?�« U�U��« ‰ö� …U�Ë W�U� 22
¨å19 bO�u�ò «b���� ‰u� w�uO�« U�d�dI� w� ¨…—«“u�« X�H�Ë
¨W�U� 131256 v�≈ œö��« w� lH�—« w�UL�ù« U�Uù« œb� Ê√ v�≈
Æ…U�Ë W�U� 1055 v�≈ w�UL�ù« ¡U�u�« U�U�{ œb� qË X�Ë w�
W�UMF�« w� W�U� 358 ¨¡UHA��« W�U� 962 „UM� Ê√ X�{Ë√ UL�
Æw�UMDô« fHM��« …eN�√ vK� W�U� 147 „UM� ULMO� ¨…e�dL�«
Æ14006 mK� W�d��L�« ’u�H�« œb� Ê√ v�« …—U�ù« —b��Ë
bL� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� W�UF�« W�B�« d??�“Ë d���«Ë
w�“UM��« r�d�« oIÒ �� r� ¨n�ú� ¨sO�u��_ ÂUF�« ‰UH�ù«ò Ê√ ¨s��
Æ ôU��« œb� w� ÁbAM� UM� Íc�«
w��« U�b��« vK� lK�«Ë ¨åw�B�« —UD�L� e�d�ò s�� bIH�Ë
WL�ò ‰U�Ë U�Ë—u� W�zU� WN�«uL� …c��L�« «¡«d??�ù«Ë ¨UN�bI�
U�Uù« œb� l�«d� w��« —UD�L� q�� ¨ UO�U��≈ UNO� UM�L� «bK�
q�Q�Ë ¨W�L�« w� 15 w�«u� w�b�� Í√ ¨W�U� 83 v�≈ 104 s� UNO�
Æåv�œ√ ôbF� u�� w�“UM��« —U�L�« w� qLJ� Ê√ w�

WIKI� UO�Ë

¨Í—e��« sL�d�« b�� U�Ë—u� WF�U�L� WOLKF�« WM�K�« uC� XH�Ë
sO�UBLÔ �« v�≈ W��� ÊUM�� w� ”ËdOH�U� UO�u�« ôbF�ò Ê√ v�≈
WÎ ��� oKI�« v�≈ YF�� UNMJ� ¨ÎUOL�U� qC�_« ôbFL�« sL{ ‰«e� ô
Î «—UL�√ ‰UD� X�U� w��« UO�u�« Ê√ v??�≈ Î «dOA� ¨åsOLOILÔ �« v??�≈
Ò
nK��� w� U�öF�« ôu�u�Ëd� bO�u� r�Ò �� oKI� d�R�
W�uM��
Æ UOHA��LÔ �«

U�ö��« «œ«Òb�

WOK� XMK�√ ¨o�UML�« w� W??�“_« U�ö� U�UO�� oKF�� U� w�Ë
qO��� ¨WO�uO�« UN�dA� w� ¨U�d�“ ¡UC� w� U�Ë—u� W�“√ WF�U��
∫w�üU� W�“Ò u� ¨WO{UL�« W�U� 24?�« ‰ö� …b�b� WO�U��≈ W�U� 14
¨1 ∫qF��� ¨1 ∫ULK� ¨1 ∫W�U�d� ¨2 ∫XO�U�dH� ¨5 ∫UO�b�� ¨3 ∫U�d�“
»u�Ëò rN� sOD�U�L�«Ë sO�UBL�« vK� WOK��« œÒb�Ë Æ1 ∫—«uH�«
ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� ¨w�eML�« d���« Â«e��«
¨ÊuOF�d� ≠ q�U� q�� U�bK� œU��« w� W�“_« WOK� XK��Ë
Ò
∫…b�b� ôU� 7 ¨ U�bK��«Ë ÊuOF�d� ¡UC� VO�� d�dI� vK� ¡Î UM�
ÂUO��«Ë q���« fO�Ë sO�u� s� q� w� …b�«Ë W�U� ¨W�«uB�« w� 2
Æb�u� ô ∫…b�«Ë ôU� Æö�dH� w� ÊU��U�Ë
s� q� w� …b�«ËË W�«uB�« w� ôU� 4 ¨ ôU� 10 ∫¡UHA�« ôU�
Æö�dH� w� ÊU�M�«Ë ÂUO��«Ë sO�u�Ë …dDMI�«Ë U��d��
Æb�u� ô ∫…U�u�« ôU�
W�“_« W�«b� cM� œU��ô« Èd� w� sO�UBL�« œb� ÊS� ¨tOK� ¡Î UM�Ë
Î UO�U� b�u�Ë ¨…U�Ë 20 Ë ¡UH� W�U� 484Ë W�U≈ 651 t��—U� v��
d���« bO� UNM� 110 ¨ÎU�d��� …b�R� W�UB� W�U� 118 WF�U�L�« bO�
ÆvH�A�L�« w� ôU� 8Ë w�eML�«
UN�dA� w� ¨…—uJ�« ¡UC� w� U�“_« …—«œ≈ WM�� XMK�√ ¨ÎU�“«u�
24?�« ‰ö� …—uJ�« w� …b�b� WO�U��≈ W�U� 15 qO���ò WO�uO�«
¨1 ∫UI�L�«— ¨1 ∫U�d� ∫w�ü« qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U�
¨1 ∫lO� ¨1 ∫Ê«dNM� ¨1 ∫tH�√ ¨1 ∫U�K� ¨1 ∫ZO�«—u�� ¨1 ∫sO�HJ�
Æ2 ∫oI���« bO� ¨2 U��u� ¨1 ∫U�U�dH� ¨1 ∫ÊË—UdH� ¨1 ∫d�e�dH�
œÒbA��«ò v�≈ WM�K�« X�œË ÆåtH�√ w� …b�«Ë …U�Ë W�U� qO��� r�Ë
Â«e��« »u??�Ëò sO�UBL�« …Î b�UM� ¨åWOzU�u�« «¡«d??�ù« oO�D��
ÆåWO�ËR�L�« WKzU� X�� w�eML�« d���«
45 —UJ� WE�U�� w� À—«uJ�« …—«œ≈ W�dG� w�uO�« d�dI��« q��Ë
p�c�Ë Æ¡UH� W�U� 19Ë b���L�« U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b� W�U≈
w{UL�« —«–¬ 17 cM� —UJ� w� sOK��L�« sO�UBL�« œb� w�UL�≈ `�√
558 ∫Ê_« W��UFL�« bO� WO�U��ù« ôU��« ÆÎU�UB� 2871 f�√ v��Ë
ÆW�U� 2267 ∫mK�� WK��L�« ¡UHA�« ôU�� w�UL�ù« œbF�« U�Ò √ ÆW�U�
dÒ I��«Ë ÆW��«dL�«Ë WF�U�L�« bO� W�U� 578 ∫w�eML�« d���« ôU�Ë
52 vK� f�√ Âu� v��Ë W�zU��« ¡b� cM� WK��L�«
UO�u�« œb�
Ò
WO{UL�« 24?�« U�U��« ‰ö� WK��L�« U�Uù« X�“u�Ë ÆW�U�
2 WIO�F�« —UJ� ¨2 W��u��« ¨5 U�K� ¨11 W��— ∫WO�U��« «bK��« vK�
¨s�� v�A� ¨W�U�bM��« ¨q�U�d� ∫ «bK� w� …b�«Ë W�U≈ Æ2 sOM��Ë
‚Ë– ¨ UO�I�« ¨…b�b��« ¨UMO�e� ¨…dOL�K� ¨WAON�« ¨ U��uJ�« ¨U�A�
¨X�dJ� ¨X�e�« sO� ¨ÃU��« XO� ¨W�dI�« ¨»u??�√ XO� ¨WB�U���«
ÆöO�d�Ë lDOI�« …b�b� ¨ÊuOF�« ¨gLA� ¨WOMB��« ‚Ë– ¨‚bOM�
w� sO�UBL�« œb� w�UL�≈ sO�� ‰Ëb�� w�uO�« d�dI��« o??�—Ô√Ë
s� —ö�O� ≠ Êu�bO� W�bK� XMK�√Ë ÆW�—UJF�« ÈdI�«Ë «bK��«
Æd���« Â«e��« v�≈ sOD�U�L�« WÎ O�«œ ¨U�Ë—uJ� …bO� W�U≈
sO�b�b� sO��U≈ qO���ò ÊUO� w� q�U�b� W�bK� XMK�√ ¨p�c�
ÊËœ s� w�eML�« d���« ÊU�e�K�ò ULN�√ …Î b�R� ¨åU�Ë—u� ”ËdOH�
qO��� UJ� W�bK� w� W�“_« WOK� XMK�√Ë Æå…bO� W�B�Ë ÷—«u�
Â«e��« …—Ëd??{ v�≈ WÎ O�«œ ¨U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b� U�U≈ Àö�
ÆW�U�u�« «¡«d�≈
WÎ O�«œ ¨U�Ë—uJ� W�U≈ qO��� bL�� aOA�« W�bK� XMK�√Ë
¡«d??�≈ q�� ÷«d??�√ —uN� sO�� d���« Â«e??�??�«ò v??�≈ sOD�U�L�«
ÆåW�“ö�« Uu�H�«
W�U≈ qO���ò ÊUO� w??� ÊuOF�d� …b??�b??� W�bK� XMK�√Ë
⁄ö�≈Ë ¨ÎU�u� 14 d���« Â«e��«ò v�≈ sOD�U�L�« WÎ O�«œ ¨åU�Ë—uJ�
Æå”ËdOHK� ÷«d�√ s� ÍQ� —uFA�« bM� —uH�« vK� W�bK��«

ájOÉ°üàbG QÉÑNCG
oO�b��« ‰u� »U�œ v�≈ w�“Ë s� »U��

fOz— v�≈ Î U�U�� w�“Ë Í“U� —u��b�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� WO�UL�« d�“Ë q�—√
w� c��L�« »«uM�« fK�� —«d� vK� Î UHD�ò tO� ¡U� »U�œ ÊU�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ�
WN�uL�« W�—uNL��« fOz— W�U�— WA�UM� d�≈ ¨2020Ø11Ø27 a�—U�� …bIFML�« t��K�
ÊUM�� ·dB� U�U�� lC��ò Ê√ vK� hM�
Íc??�« ¨wzUM��« oO�b��« ÊQA� tO�≈
Ò
¨Í“«u��U� ¨W�Ò UF�« U��RL�«Ë o�œUMB�«Ë f�U�L�«Ë WKI��L�« `�UBL�«Ë «—«“u??�«Ë
r�U� Ê√ YO�Ë ¨åUN�ö� Ë√ WO�dB� W�d�� Ÿ—Ò c� Ë√ ozU� Í√ ÊËœ s� wzUM��« oO�b�K�
W�Ëb�« U�U�� s� WO�dBL�« W�d��« UN��uL� l�d�Ô V�J� Áb�Ëe� VK� ÊUM�� ·dB�
s� d�U�� qJA� W�ËR�L�« w� WO�UL�« …—«“Ë Ê√ UL�Ë ¨W�Ò UF�« U��RL�«Ë U�ON�«Ë
UN�U�U�� q� t��uL� lC�� ÊUM�� ·dB� r�U� v�≈ Î U�U�� XK�—√ UN�S� ¨W�Ëb�« U�U��
¨p�c� Î ôULJ��«Ë ¨Áö�√ —u�cL�« »«uM�« fK�� —«dI� ÎöL� wzUM��« w��U�L�« oO�b�K�
Ò
W�UF�« U��RL�«® W�UF�« WHB�« ÍË– sO�uMFL�« ’U��_« dzU� v�≈ VKD�U� qCH�K�
¨ÊUM�� ·dB� w� U�U�� rN�b� s�c�« ©ÆÆÆWI�KL�« U�“«uL�« «– «—«œù«Ë U�bK��«Ë
Æå»uKDL�« wzUM��« w��U�L�« oO�b�K� UN�U�U�� ŸUC�S� »U�� ‰U�—S�

sO�Q��« U�d� …—œU��

Ê√ ¨ÊUO� w� WLF� ‰ËË«— ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� …—U���«Ë œUB��ô« d??�“Ë b�√
Q�d� —U�H�« s� s�—dÒ C�LK� WO�UL�« UI���L�« b�b��� sO�Q��« U�d� iF� …—œU��ò
—Ëb�«Ë UNzöL� l� UN��� vK� U�dA�« pK� ’d�� w��« WMO�L�« W�öF�« fJF� ¨ ËdO�
ÆåÊUM�� w� ÊULC�« ŸUD� t� lKDC� Íc�« ÍuO��« ÍœUB��ô« ≠ w�UL��ô«
—U�L�« ŸU��« vK� ¨W�U� sO�Q��« U�d� ÊULC�« U�O� W��«d� WM�� X�Ò � ‚UO��« w�Ë
sOM�Ò RL�« —UGB� …bzUF�« U��UDL�U� oKF�� U� w� Î UuB� ¨ UC�uF��« b�b�� w� t�H�
V�� sÒO�� Íc??�« wL�d�« w�bF�« oIÒ �L�« d�dI� W�O�� —UE��« ÊËœ s� W�U� d��_«Ë
‰œUF� w��« ÍbIM�« w�dO�_« —ôËb�U� i�uF��« s� W��� b�b�� vK� UN��� UL� Æ—U�H�ù«
WO�UHA�«Ë W�«bF�« ¡ÈœU�L� ÎöL� p�–Ë ¨WI���L�« ◊U��_« s� sO�Q��« ÍbOF� UC�uF�
ÆsOM�RL�« l�

åÂuK�ò sO� U{ËUH�
WO�dBL�« WO�dF�« W��RL�«Ë

WO�dF�« W��RL�« pM� l� W�dB� UA�UM� w� t�u�œ Æ‰ÆÂÆ‘ d�NL�«Ë ÊUM�� pM� sK�√
—bBL�« ‰UL�« ”√— w�UL�≈ s� 99.42• WG�U��« t�B�
Ò lO�� ¨ ©Bank ABC® WO�dBL�«
s� ‰U�L�« «c� w� U{ËUH� w� ÊU�dD�« q�bO�ò ¨w�U��U�Ë ¨åÂ ÆÂ Æ‘ dB� ÂuK�ò pM� w�
Æ·dBL�« ÊUO� V��� åwzUN� ‚UH�« v�≈ qu��« WOL�� bO�Q� ÊËœ
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WK��L�« sOD�K�

÷U�— sO�d�GL�«Ë WÒO�—U��« d�“Ë sLÒ � ˚
UM�FA� r�«b�« wJ�ö�d��« n�uL�« ¨wJ�UL�«
·dB�K� WK�U� dO� t�uI��Ë wMOD�KH�«
«bMO�U� ¡«—“u�« fOz— n�u� tM� dÒ�� Íc�«Ë
ÆU��U�U�«—
f??�√ ¨t?? ? � ÊU?? O? ?� w?? ?� w??J??�U??L??�« œU?? ? ? �√Ë
UNO� ‰U?? � Íc?? ?�« U??�? �U??�U??�«— U??�?�d??B?�?�
÷dÒ F�� ‰«“ U??� wMOD�KH�« V??F?A?�« Ê≈ò
q�� s??� rKE�«Ë œU??N?D?{ô« Ÿ«u?? �√ nK��L�
¡öO��«Ë ÍdJ�� rJ�Ë —UB�Ë dO�b�Ë
W�U{≈ ¨ UM�u��L�« ¡UM�Ë w??{«—_« vK�
¨W�œUB��ô« WOM��« w� dO�J�« —u�b��« v??�≈
sOD�KH� w�—U�“ ‰ö�Ë d�� qJ� d�c��«Ë
¨”b??I??�« W??L? �? � u?? ?�Ë ÂU?? ?�Ë d??�??�√ w??�? M? �
l� U??�ö??F?�« Ê√ vK� b�R� Âu??O?�« «c??� w??�Ë
q�U� w??� WOMOD�KH�« …œU??O? I? �«Ë W??�u??J?�?�«
l� qLF�«Ë ÊËUF��« «c� w� dL��M�Ë UN�u�
wMOD�KH�« VFA�«Ë WOMOD�KH�« W�uJ��«
sOD�K� Î U��d� È—√ ÊQ� wK√ wM�≈ Æo�bB�«
WD�d� vK� UNF�u� c??�√ b??�Ë WKI��L�«
Æår�UF�«
d??�“Ë U??�?�d??B?�?� w??J?�U??L?�« V?? �— U??L?�
¨U�«œ—«ËU�u� gOM�œ wJ�ö�d��« WO�—U��«
t�OC�Ë UM�F� l� Áœö??� s�UC� b�√ Íc??�«
l� s�UC�K� wL�UF�« ÂuO�« W��UML� ¨W�œUF�«
ÆwMOD�KH�« VFA�«
¨WO�Ëb�« U�öFK� ÂUF�« ÷uÒ HL�« ‰U� ˚
w�Ë— å`��ò W�d�� W�e�dL�« WM�K�« uC�
¨å”UL�ò W�d� U��dB� Ê≈ ¨f�√ ¨Õu��
UN��J� u??C? � ÊU?? �? ?� v??K? � ¡U?? ??� w?? �? ?�«
Í√d�« Ÿ«b�� W�ËU�� ¨WO��« qOK� w�UO��«
tOK� ‚UH�ô« rÒ � UL� W�e�K� å`��ò Ê≈Ë ¨ÂUF�«
Æ‰u�MD�« w�
¨åU�Ëò W�U�Ë l� WK�UI� w� Õu�� ·U{√Ë
Êö??�≈ q??�? � ÊU?? � …d??�U??I? �« —«u?? ?� q??A? � Ê√
sO�� å`��ò W�d�� W�e�dL�« WM�K�« uC�
ÊUOJ�« l??� W�öF�« —U�� …œu??� s??� aOA�«
Æw�uONB�«
ÂU� cM�Ë å”UL�ò W�d� Ê√ Õu�� b??�√Ë
„UM� Ê√Ë ¨ UL�UH��« lOL�� dJM�� 2010
“U��« qDF� ¨…e� ŸUD� w� UN�«œUO� s� Î UCF�
ÊU�Ë ¨ UL�UH��U� ¡UH�ù« lML�Ë W��UBL�«
UL�UH�� UNC�—Ë å”U??L? �ò dJM� U??�d??�¬
ÆWO��« Y�b� w� b���
w��« ¨‰u�MD�«
Ò

ÂUA�«

Y���«Ë w�UF�« rOKF��« …—«“Ë XMK�√ ˚
UF�U��« `M� WK{UH� ZzU�� ¨f�√ wLKF�«
ÂUFK� WO�D�« dO� UUB��ö� WU��«
Æ2021≠2020 w�«—b�«
WOL�ô« ZzU�M�« …—«“u??�« Êö??�≈ sLC�Ë
W�uKDL�« U�—b�« ŸuL�L� UO�b�« œËb��«Ë
ÍËc�Ë w??�œ_«Ë wLKF�« sO�dHK� qO���K�
ÆW�U�ù« ÍË–Ë ¡«bNA�«
Ÿö�ô« sJL� t??�√ v??�≈ …—«“u?? �« —U?? �√Ë
ŸuL�L� U??O? �b??�« œËb?? ?�? ? �«Ë Z??zU??�? M? �« v??K? �
‰ö� s??� qO���K� W??�u??K?D?L?�« U?? �—b?? �«
Æw�Ëd�J�ù« UNF�u�
`M� W??K? {U??H? � X??M? K? �√ …—«“u?? ? ? �« X?? �U?? �Ë
s� d??A? � w??�U??�? �« w??� W??U??�? �« U??F? �U??�? �«
U�KD�« r�bI� …b� œÒb�Ë w{UL�« dNA�«
UF�U��« w� …bL�FL�« qO����« e�«d� v�≈
Æt�«– dNA�« s� 25Ë 16 sO� U� …d�H�« ‰ö�

‚«dF�«

¨`�U r�d� W�—uNL��« fOz— »d�√ ˚
r�UF�« ‰U??O? �? �« åW??L? �d??�ò t??�? �«œ≈ s??� ¨f?? �√
ÆÁœ«“ Íd�� s��� w�«d�ù«
¨t�U�I��« ‰ö??� W�Ò —uNL��« fOz— b??�√Ë
w�«d�ù« dOH��« ¨œ«bG�� Âö��« dB� w�
…—Ëd{ò vK� ¨Íb��� Ãd??�≈ ‚«dF�« Èb??�
i??�—Ë ¨W??I?D?M?L?�« w??� «d??�u??�? �« n??O?H?�?�
‰UD� w��« «¡«b??�? �ô«Ë nMF�« ‰U??L?�√ W�U�
X�U� ULN� UNOM�«u� W??�ö??�Ë ‰Ëb?? �« s??�√
‰UO��« WL�d�� t��«œ≈ s� »d??�√Ë ¨UNF�«Ëœ
¨åÁœ«“ Íd??�??� s??�? �? � w?? ?�«d?? ?�ù« r??�U??F? �«
W�UL�Ë bOFB��« lM� …—Ëd??{ò v�« Î «dOA�
rK��«Ë s?? �_« e??�e??F?�Ë —«d??I? �? �ô«Ë s?? �_«
ÆåsOOLOK�ù«

Êœ—_«

ULÎ J� ¨W?? �Ë]b? ?�« s??�√ WLJ�� —b???√ ˚
q�I� rN�� vK� uL�« v�� UIÎ M� Â«b�ùU�
Íc�« ¨ «—b??�?L?�« W��UJ� …—«œ≈ œ«d?? �√ b??�√
Æ2017 ÂU� W�«b� w� t�L�d� VJ�—«
w��« WOCI�U� dE]M�« ¨f�√ WLJ�L�« XN�√Ë
WL�«b� ¡UM�√ W��UJL�« œ«d�√ b�√ UN� bNA��«
«—b�� U�UC� vK� sO�uKDL�« s� W�uL��
Æ «uM� l�—√ q�� ¡U�—]e�« o�UM� Èb�≈ w�
Â]bIL�« W�Uzd� Î UO�U�Ë WLJ�L�« —«d� ¡U�Ë
W�uC�Ë ¨W�K� d�U� ÍdJ�F�« w{UI�«
¨‘uD��« dL� bz«d�«Ë ¨ÊUHODI�« d�U� bz«d�«
ÆWOCI�« w� ULÎ N�� 14 o��

X�uJ�«

W�«eM�« WOFL� …—«œ≈ fK�� fOz— b�√ ˚
i�— w�O�F�« —U�– bL�� w�U�L�« WOM�u�«
U�UI� V??�U??�√ s??O?�?�«d??� ‰u??�b??� WOFL��«
Í—u��b�« ÂUEM�« W�«d� Ê√ Î «b�u� ¨Ÿ«d��ô«
V�U�√ sO��«d� …œUNA� W�U��« s� vL�√
q�I� ô W??ÒO? �«d??I? L? �b??�« W??�d??�? �? �« Œu?? ? �—Ë
ÆpOJA��«

ÊuH�u� rNMO� WJ���« WM�b� w� sOM�«uL�«
‰uÒ ���« dE� WH�U�� W��� ¡U��Ë ÊuO�uJ�
vK� rN�d��√Ë rNOK� WO�U� U�«d� ÷d� l�
ÆW�b�� W�uIF� WK�u� U�U�L� dO��«
‰ö��ô« W�e�d� œÒb� ¨qB�� ‚UO� w�Ë
rN�«¡«b��« WO�U�—ù« ULOEM��« s� w�d��«
n�— w� o�UM�Ë Èd� vK� WOF�bL�« nz«cI�
Æw�ULA�« W�d�«
W�e�d� Ê√ U�U� ?� WOK�� —œUB� d??�–Ë
ÂuO�« «uHB� sOO�U�—ù« s� w�d��« ‰ö��ô«
W�d�Ë v�O� sO� rO�� WKOI��« WOF�bL�U�
jO��Ë w??�Ëb??�« o�dD�« s� »dI�U� «bO
VÒ��� U??� W??�d??�« ‰UL� v�O� sO� WM�b�
UJK�LL�«Ë ‰“UML�« w� WÒ�œU� —«d{√ Ÿu�u�
ÆWO����« vM��«Ë
WOF�bL�U� w�d��« ‰ö��ô« W�e�d� Èb��«Ë
WM�b� jO�� w� o�UM�Ë Èd� vK� WKOI��«
s� dH�√ U� w�ULA�« W�d�« n�d� v�O� sO�
ÆWÒ�œU� —«d{√ Ÿu�Ë

rN��d� «uL�U� s�c�« ¨åb��ò rOEM�� wM�_«
s� W�uL�� ÂUO� bF� p�–Ë ¨ÊU�� ‰UI��ô
»U���ô« vK� W??�—Ëœ —U��S� W�dI�« ÊUJ�
d�� W��� rN�UI��« rÒ � Î U�U� 15 ‰UI��« p�Ë
wAH� lM� W��� ÷ËdHL�« ‰«u���« dE�
ÆU�Ë—u� ”ËdO�
Ê√ WOK�√ —œUB� s� ÎöI� —œUBL�« XMO�Ë
…—U���U� U??�—Ëb??�« «u�ËU� ¨W�dI�« ÊUJ�
ÕËd�� rNM� œb� VO√ sO� w� ¨wBF�«Ë
UOAOKO� w�K�� q�� s� rNOK� ¡«b��ô« W�O��
ÆW�dI�« ÊUJ� s� »U� ‰UI��«Ë ¨åg�U�_«ò
gO�K� w�«uL�« åb��ò rOEM� Ê√ v�≈ —UAÔ�
‰«u��K� Î «dE� ¨ÂU�√ W�L� s� ÷dH� w�dO�_«
W�d�«Ë wKA�UI�«Ë WJ���« Êb� ÊUJ� vK�
”ËdO� wAH� W��� ¨W�—u� w�d� WI�D�«Ë
¨Èd�√ ÂU�√ W�L� …bL� dL��� Íc�«Ë ¨U�Ë—u�
œ«uL�«Ë e���« w� œU� hI� ÀËb�� Èœ√ U�
ÊbL�« bNA� YO� ¨W??O??z«c??G??�«Ë WOM�uL��«
YO� ¨WHOH� ‚uÒ ��Ë W�—Ëd� W�d� …—u�cL�«
s� Î «dO�� Î «œb??� åg�U�ô«ò UOAOKO� XKI��«

œu??�Ë b??{ ©WO�dF�« …d�UFL�« ≠ WO�dF�«
w� WF�U��« UOAOKOL�«Ë w�dO�_« gO��«
ÆrNKO�d� sO��UD� ¨rN�IDM�
U�L�« Ê√ WJ���« WE�U�� w� —bB� œU�√Ë
w�uM��« WJ���« WM�b� n�— Èd� ÊUJ� s�
qI� ◊uD� jO�� w� Ÿ“Ò u�� w��« w�dA�«
«u�d� ¨W�—u��« T�«uL�« v�≈ Í—u��« jHM�«
W�dzUA� WO�F� «d�UEL� ¨w{UL�« sOM�ô«
w�K��Ë w�dO�_« ‰ö��ô« U�—UL� b{
l�u� w� p??�–Ë ¨t� w�«uL�« åb��ò rOEM�
W{UH��ô« sL{ W�dzUAF�« «d�UELK� b�b�
ÆdN�√ cM� …dL��L�« WO�FA�«
w�Ë Èd� 10 ÊUJ� Ê≈ WOK�√ —œUB� X�U�Ë
≠ w�d�« ≠ Êôu��« ≠ dOMOM��« ≠ WO�öB�«®
qO���« ≠ WO�dG�« dL��« ≠ WO�dA�« dL��«
w�d� w�uM� ©d� ≠ ÊUL�— ≠ «dI� œ— ≠
‚dH� s� Î U�öD�« «u�d� ¨WJ���« WM�b�
o�d� vK� ¨‰Ëd���« ‚dH� v�≈ Î ôuË Íœ«bA�«
b{ WO�U���« «d�UEL� ¨©‰uN�« ≠ WJ���«®
w�dO�_« —UB��«Ë wAOFL�« l{u�« Íœd�
qO�d� sO��UD� ¨Í—u��« VFA�« vK� dzU��«
ÆWIDML�« s� t�«u�√Ë w�dO�_« ‰ö��ô«
«uFD� sO���L�« Ê√ —œUBL�« X�U{√Ë
s� rN�K�√Ë ¨W�d��L�« «—U??�ùU??� o�dD�«
…d�UFL�« ≠ WO�dF�« sO�«dA�«® w�KO�� ¡UM�√
w�dO�_« ‰ö��ô« qO�d� «u��U�Ë ©WO�dF�«
r�«d� v�≈ Í—u��« w�dF�« gO��« ‰u??�œË
qI� ◊uD�� Î UJK�� d��F� w��« ¨rN�IDM�Ë
ÆÍ—u��« ÂU��« jHM�«
ÊUJ� s� «dAF�« d�UE� ¨‚UO��« w�Ë
b{ ¨WJ���« WM�b� w�d� r� 4 d�U� d�� W�d�
ÆrN�U�—Ëœ «u�ËU�Ë ¨åb��ò rOEM� U�—UL�
Ê≈ WJ���« w??� W??O??K??�√ —œU??B??� X??�U??�Ë
«uN�«Ë d�U� d�� W�d� ÊUJ� s� «dAF�«
Ÿ«—c�« ¨åg�U�ô«ò UOAOKO� w�K�� U�—Ëœ

w��« W��U��« W�u��« ‰ö??� XA�u� œu??M??�
s� ¨w{UL�« fD��√ Ø»¬ 25 w� XN��«
W�u��« Ác� w�Ë ÆW�O�� Í√ v�≈ qu��« ÊËœ
sO��ö�« …œu??� wHK� w�uJ��« b�u�« Õd�
W{ËdHL�« W�œU�_« WO�dG�« U�uIF�« l�—Ë
dDO� ¨Èd�_« UHKL�« w� UL�Ë ¨W�—u� vK�
s�c� w� ‘UIM�« vK� sO�dD�« sO� ·ö��«
ÆÎ«b� …b�U��� dEM�« UN�Ë X�U�Ë ¨sOHKL�«
X�u�«ò Ê√ W�—u��« W�uJ��« b�Ë d��F�Ë
‰öG��ô« n�u�Ë sO��ö�« …œuF� ÊU� b�
ULO� ôË ‰Ëb??�« iF� q�� s� åw�UO��«
sO��ö�« dL�R� œUIF�« bF� Î UuB� ¨UO�d�
¨w{UL�« d�L�u� Øw�U��« s�dA� 12 Ë 11 w�
W�Ëb�« œ«bF��« s� Êö�≈ W�U�L� ÊU� Íc�«
¡UC�√ Ê√ —bBL�« b�√Ë ÆrN�U�I��ô W�—u��«
w�U��ù« nKL�« Ê√ ÊËd��F� w�uJ��« b�u�«
W??O??�«Ëœ“ô lC�� ô Ê√ V??�??�Ë √e??�??�Ô ôò
r�O� ¨Èd�_« UHKL�« w� Àb�� UL� dO�UFL�«
s� sO�—u��« s� ¡e� …U�UF� sO� o�dH��«
sO�—u��« …U�UF� ‰öG��«Ë ¨d�¬ ¡e� …U�UF�
w�Ëb�« lL��L�« U�œË ÆåÃ—U��«Ë q�«b�« w�
Ò
nJ�«Ë
WO�Ëb�« oO�«uL�«Ë sO�«uI�U� Â«e��ö�
nK��L� w??�U??�??�ô« n??K??L??�« —U??L??�??�??�« s??�
Æt��«u�
b�Ë ¡UC�√ ö�«b� XFL�√ ¨q�UIL�U�
v�� åd�u�� dO� s�_«ò Ê√ vK� ¨W{—UFL�«
WM�ü« …œu??F??�«ò Ê√Ë ¨sO��ö�« …œuF� Êü«
q� v??�≈ qu��U� WD��d� rN� WL�dJ�«Ë
¨å2254 w�Ëb�« —«dI�« oO�D�Ë q�U� w�UO�
W{—UFL�« b�Ë fOz— ¨…d���« ÍœU� ‰U� UL�
ÆW�—u��b�« WM�K�« w�
W{UH��ö� b??�b??� l??�u?
Ò ?� w??� ¨ÎU?O??�«b??O??�
d�UE� ¨W�—u� w�d� W�dzUAF�« WO�FA�«
sO�«dA�«® w�KO�� dzUA� ¡UM�√ s� U�L�«

U�UL��« —u��b�« WA�UM� WM�� XF�U�
w� w�«u��« vK� Y�U��« ÂuOK� WF�«d�« W�u��«
b�u�« W�—UAL� nOM� w� …b��L�« r�_« dI�
ÆÈd�_« œu�u�«Ë wM�u�«
‰ö� w??M??�u??�« b??�u??�« ö??�«b??� e???�—Ë
sOOM�Ë s�√b�� vK� ¨f??�√ ‰Ë√ U�UL��«
Ÿu{u�Ë w�U��ù« nKL�« UL� sOO�U�√
vK� W{ËdHL�« WO�u�UI�« dO� U�uIF�« l�—
¡UC�√ s� œb� b�√ YO� ¨Í—u��« VFA�«
V��Ë ¨√e??�??�Ô ô w�U��ù« nKL�« Ê√ b??�u??�«
‰Ëb??�« Ê√Ë dO�UFL�« W??O?Ò ?�«Ëœ“ô lC�� ô«
cM� X�b���« Í—u??�??�« VFAK� W�œUFL�«
d�J� U�uIF�«Ë »U�—ù« wÚ Ó�ö� »d��« W�«b�
UDD�L�U� ‰u�I�« vK� tKL�Ë VFA�« …œ«—≈
ÆUM�IDML� ‰Ëb�« pK� UN�L�— w��«
WM�K�« U�UL��ô WF�«d�« W�u��« X�U�Ë
b�u�« b�√ YO� ¨‰Ë_« f�√ nOM� w� √b�
…œu??� Ÿu??{u??� œU??L??�??�« …—Ëd????{ w??M??�u??�«
WOL�√ s� t� UL� l�U� wM�Ë √b�L� sO��ö�«
bOFB�« UN��bI� w�Ë bFB�« nK��� vK�
s� ‰Ëb???�« iF� n�u� WOL�√Ë w�U��ù«
ÆnKL�« «c� fOO��
WM�K�« U�UL��ô W��U��« W�u��« Ê√ d�c�
w� …b��L�« r??�_« dI� w� bI� …dGBL�«
sL{ X�U�Ë w{UL�« »¬ dN� d�«Ë√ nOM�
WOM�u�« ∆œU??�??L??�«ò Ê«uMF� ‰U??L??�√ ‰Ëb??�
v??�Ë_« ÊU��u��« bI� ULMO� ¨“WO�U�_«
w�U��« s�dA� dN� ‰ö� nOM� w� WO�U��«Ë
Æw{UL�« ÂUF�« s�
W�—u��b�« WM�K�« U�œU�� oI�� r�Ë ¨«c�
w�U��« ÂuO�« w� ÂÒbI� Í√ …dGBL�« W�—u��«
Ác� XKLJ��«Ë ¨WF�«d�« W�u��« ‰UL�√ s�
w��« WOM�u�« ∆œU�L�« W�—Ë WA�UM� WM�K�«
¨W�—u� …œUO�� W�U� œuM� vK� Î U�U�√ hM�
w�Ë ¨WOM�u�« W�uN�«Ë ôö??�??�ô« i??�—Ë

k Éãe z»°SƒdC’G{ ÖFÉædGh ¥Gô©dG ∫ÓàMG òæe ™«Ñ£à∏d á«cô«eCGƒ«¡°üdG ácôëdG á«q f ≥KƒJ •É≤f
’

»fƒ«¡°üdG
¿É«µdG ™e ™«Ñ£à∏d Iôª©à°ùe ¿ƒµf ød :¿ƒ«bGô©dG
q
∞©°†«°S á«q cô«eC’G äGƒ≤dG ÜÉë°ùfG :π«HQCG
z¢ûYGO{ á¡LGƒe ≈∏Y ¥Gô©dG IQób
»U���« Ê≈ ¨—ËU� —U�� o�dH�« ¨‚«dF�« ÊU��œd� rOK�≈ w� W�dLAO��« …—«“Ë ÂU� sO�√ ‰U�
vK� WÒO�«dF�« «uI�« …—b� nFCO� ‚«dF�« s� åg�«œò rOEM� b{ w�Ëb�« n�U���« «u�
ÆrOEM�K� WO�U�—ù« UOKLF�« w�UM� q� w� w�U�—ù« rOEM��« WN�«u�
¨w�Ëb�« n�U���« »U���« bO�Q� qJ�ò ¨åpOM�u��ò W�U�Ë l� WK�UI� w� ¨—ËU� ‰U�Ë
vK� qLF� w��« WO�«dF�« «uI�« …—b� vK� d�R� ·u� œö��« s� ¨WO�dO�_« «uI�« WU�Ë
Æåg�«œ W��UJ�
oO�M� œu�Ë Âb�Ë ¨W�œU��ô« W�uJ��«Ë rOK�ù« sO� WLzUI�« öJAL�« Ê√ v�≈ XH�Ë
¨WO�U�—ù« t�UOKL�Ë rOEM��« w�UM� vK� Î «dO�� d�√ ¨g�«œ b{ »d��« w� «uI�« sO� q�U�
q�Ë WO�UO��« öJAL�«Ë ÍœUB��ô« l{u�« wD�� s� ‚«dF�« sJL� ‰U� w�ò t�√ Î «b�R�
Æåg�«œ vK� ¡UCI�« w� dO�� —Ëœ ‚«dFK� ÊuJO� UM� ¨rOK�ù« l� öJAL�«
n�Ò u�� r� ¨2017 ÂUF�« w� Î UOL�— rOEM��« WL�e� s� Êö�ù« cM�ò t�√ Î U�{u� —ËU� l�U�Ë
…—uB� sJ�Ë t�U{Ë√ VO�d� rOEM��« œU�√ bI� ÆdÒ L��� b�«e� w� w� q� ¨Êü« v�� t�UOKL�
dO�H� UOKLF� ÂuI� …dOG U�uL�L� U�UBF�« »d� v�≈ ‰uÒ ��Ë ¨o�U��« s� WHK���
sOO�bL�«Ë sO�dJ�F�« iF�� ·UD��ô« UOKL� V�U�� ¨W�dJ�F�« l�«uL�« »d{Ë szUL�Ë
ÆåUNM�U�√Ë U�cOHM� ‚d� s� «ËdÒO� b� «u�U� Ê≈Ë …dÒ L��� UOKLF�U� ¨szU�d�« c�√Ë
Êu�U� 15 ‰uK�� t�Ò ≈ ¨dKO� d�u���d� ¨W�U�ùU� w�dO�_« ŸU�b�« d�“Ë ‰U� ¨o�U� X�u�Ë
n�√ 2.5 v�≈ ·ô¬ 3 s� ‚«dF�« w� sÒOO�dO�_« œuM��« œb� iH�MO� ¨2021 d�UM� Øw�U��«
Æœd�
Ÿ«d�û� d�«Ë√ XIK� ¨©Êu�U�M�® WO�dO�_« ŸU�b�« …—«“Ë ÊQ� …b� Âö�≈ qzU�Ë œU�√ UL�
V��ML�« fOzdK� l�u�L�« VOBM��« r�«d� v�� ‚«dF�«Ë ÊU���UG�√ s� «uI�« V���
Æq�IL�« d�UM� Øw�U��« Êu�U� 20 w� ¨Êb�U� u� ¨b�b��«
UNMO�Ë ¨WO�M�_« «uI�« ÃËd� i�uF�� W�dJ�F�« UO�UJ�ù« pK�L� UN�≈ œ«bG� ‰uI�Ë
`OK���«Ë V�—b��«Ë ÒÍ—U����ô« ÊËUF��« v�≈ UN��U� v�≈ dOA� UNMJ� ¨‚«dF�« s� ¨WO�dO�_«
ÆÈd�_« ‰Ëb�« l�

Ωõà©J âjƒµdG
ÉØdCG 80 IOÉYEG
á«q dõæªdG ádÉª©dG øe
êQÉîdG øe
80 u�� …œU??�ù X�uJ�« bÒ F���
s� Î «¡b??� ¨WO�eML�« W�ULF�« s� Î UH�√
XFDI� Ê√ bF� ¨q�IL�« sOM�ù«
‰Ëb�« s� œb� w� rNLEFL� q���«
UNF� Ê«dOD�« ö�— ‚ö�≈ rÒ � w��«
ÆU�Ë—u� W�zU� V���
¨å…b??�d??�??�«ò WHO� œU????�√Ë
w� √b� X�uJ�« Ê√ r�— t�√ ¨¡U�ö��«
UN�K�d� ¨w{UL�« »¬ØfD��√ ‰Ë√
bF� ¨Í—U���« Ê«dOD�« …œU�ù v�Ë_«
¨w{UL�« —«–¬Ø”—U???� cM� tH�u�
WH�u�� ‰«e� ô Ê«dOD�« ö�— ÊS�
U�d��F� w��« ‰Ëb�« s� W�Ëœ 34 l�
ÆU�Ë—uJ� WO�U� d�U�� «– œö��«
‰ö??� t???�√ WHO�B�« d????�–Ë
·U??I??�≈ d??�??�√ W??O??{U??L??�« —u??N??A??�«
‰ULF�« s� dO�J�« Ê«dOD�« ö??�—
vK� ‰Ëb???�« Ác??� w??� s�b�«u�L�«
¨W��U� W�Ëœ d�� X�uJ�« v�≈ ÂËbI�«
vK� ¨ÎU�u� 14 d�U�L�« UNO� wCI�
‰u�b� t??� `ÓL�Ô� Ê√ q�� ¨q???�_«
ÆX�uJ�«
Ê«dODK� wL�d�« ÀÒb��L�« ‰U�Ë
bL�� b??F??� ¨w??�??�u??J??�« w??�b??L??�«
∫w�U� dL�R� w� ¨w�O�F�«
W�ULF�« …œU???�≈ WD� ÕU�� Ê≈
W�U�L� ÊuJO� Ã—U��« s� WÒO�eML�«
Èd�√ q�«d� v�≈ UMKIM� WO�Ë√ WK�d�
sOLOIL�« s� U�H�« WOI� …œuF�
Ò qJA�
UN��« l� oO�M��U� rEM�
ŸUDI�« ÊËUF��Ë WOMFL�« WÒO�uJ��«
Æ’U��«
ö�— qOGA� r�� Ê√ —dÒ IL�« s�Ë
W�u��« ◊uD�� …d�U�� Ê«d??O??�
‰Ëb�« sO� …d�e��« Ê«dO�Ë WO��uJ�«
WO�eML�« W�ULF�« UNO� b�«u�� w��«
vK� ¨WLNL�« ÁcN� Î UBOB� X�uJ�«Ë
WK�dL�« w� sO�OKH�«Ë bMN�« qLA� Ê√
Æ‰Ëb�« w�U� UNOK� r� v�Ë_«

ÊUOJ�« s� ¡U� t�√ w� WF�U��« …uD��«Ë
WO�—U��« …—«“Ë ¡UA�≈ o�d� s� w�uONB�«
W�NK�U� q??O??z«d??�≈ò W�HB� WO�uONB�«
WHK��� U�u�bO� dA� s� ÎöC� ¨åWO�«dF�«
Æ‚«dF�« œuN� s�
…—U�“ r�«eL� XK�L� wN� WM�U��« …uD��« U�«
ÂU� ‰ö??�??�ô« ÊUO� v??�« WO�«d� œu??�Ë W�ö�
ÊQAK� sOF�U�L�«Ë sOKK�L�« qF� U� 2018
W�b�� lO�D��« Ÿu{u� v�« ÊËdEM� w�«dF�«
‚«dF�« vK� W��«u�L�« UN��« Êu��«d�Ë
bO� ‚«d??F??�« rOK�� ÊËb??�d??� s??�c??�«Ë W???�_«Ë
Z�U�d� vK� qLF� w��« WO�dO�√uONB�« W�d��«
ÆWHK��� «u�—UMO�� lO�D��«

XN��« w��«Ë ‰ö��ô« ÊUO� v�« w�u�_« ‰U��
fK�� s� w�u�_« VzUM�« W�uC� ¡UN�≈ v�≈
W�uCF�« t� œU??�√ WLJ�L�« Ê√ bO� ¨»«uM�«
dO� Î «—«d???� »«u??M??�« fK�� —«d???� X����«Ë
ÆÍ—u��œ
e�d� ¡UG�S� XK�L� W��U��« …uD��«Ë
r�√ s� bÒ FÔ� Íc??�«Ë WOMOD�KH�« U??�«—b??�«
1967 ÂU??� cM� ‚«d??F??�« w??� ÀU??�??�_« e??�«d??�
WOMOD�KH�« ÊËRA�« W�«—b� Î UOMF� ÊU� Íc�«Ë
ÆWO�uONB�«
…œdH� ‰ULF��U� XK�L� W�œU��« …uD��«Ë
w� w�uONB�« ÊUOJ�« …œdH� s� Î ôb� åqOz«d�≈ò
ÆWO�«dF�« UO�œ_« s� dO�J�«

w�«dF�« sO�QAK� Êu??�??�«d??L??�« ‰¡U??�??�??�
w??�«d??F??�« lO�D��« W??O??�U??� s??� w??L??O??K??�ô«Ë
w�«dF�« Ÿ—UA�« tM� ÀÒb��� Íc�« w�uONB�«
ÆÎöOBH�Ë WKL� …uD��« Ác� Î UC�«—
r??�Ë «u??I??K??�« ‚«d???F???�« w??� d??�??�u??� œ«Ë—
sOC�«— lO�D�K�ﬂ…dLF���ﬂÊuJ�ﬂs�£
ÃËÒ d� sL� s�œbM�Ë lO�D��« —UD� v�« ÂULC�ô«
‚«dF�« ∆œU�� l� i�UM�� w��« …uD��« ÁcN�
ÆWOC�Ë Î U�F�Ë Î U{—√ sOD�KH� b�U�L�«
◊UI� v�« «Ë—U�« w�«dF�« ÊQAK� Êu��«dL�«
—U�ô« «c� w� WO�dO�√uONB�« W�d��« WO� o�u�
dO� lO�D� √b� ¨‚«dF�« ‰ö��« ¡UM�« t�« w�Ë
Ã—U� WO�«dF�« ÈuI�« s� œb� ÊËUF� –« ¨wMK�
s�Ë ¨WO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« l� ‚«dF�«
s� »d�I� Ê√ b� ô …b��L�« U�ôu�« l� ÊËUF��
w�O�«d��ô« nOK��« UN�_ w�uONB�« ÊUOJ�«
…b��L�« U??�ôu??K??� WIDML�« w??� b??O??�u??�«
ÆWO�dO�_«
dOOG� W�ËU�� w� XK�L� WO�U��« …uD��«Ë
v�« „«c�¬ w�UI��ô« rJ��« fK�� w� ‚«dF�« rK�
Æw�uONB�« ‰ö��ô« rK� qJ� s� »d�I� qJ�
s� …—U�� ·c�� XK�L� W��U��« …uD��«Ë
«c� q�U�� `L��ò U�œUH� w�«dF�« “«u��«
«b� U� r�UF�« ‰Ëœ W�U� v??�≈ dH��U� “«u��«
UDK��« XF�— p�c�Ë ¨åw�uONB�« ÊUOJ�«
ÆqÒ ��L�« ÊUOJ�« …—U�“ s� dE��« WO�«dF�«
«œU??A??L??�U??� XK�L� W??F??�«d??�« …u??D??�??�«Ë
w� X�b� w��« ÍœU�_U� „U���ô«Ë WO�öJ�«
VzUM�« …—U??�“ V��� w�«dF�« »«uM�« fK��

áëdÉ°üªdG RÉéfEG π£©J øen »g zácôëdG{h ΩÉ©dG …CGôdG ´Góîd ádhÉëe ÉgGôjh á«q ëdG äÉëjô°üJ ≈∏Y qOôj ìƒàa

á∏eÉ°ûdG äÉHÉîàf’G øe É¡Øbƒe ójóëàd zíàa{ ƒYóJ z¢SÉªM{

qBH�«Ë ÂU�I�ô« f�dJ� qO�� w�
—«d??L??�??�ô«Ë s??�u??�« Íd??D??� s??O??�
ÆŸUDI�« vK� …dDO��U�
U�UI���« ÂU??�√ s�� ∫l??�U??�Ë
¨WOM�u�« …b�uK� u�b�Ë ¨WOM�Ë
W��UML�« «u??D??�??�U??� Âu??I??M??�Ë
WOF�dA� U�U���« bI� q�√ s�
WOKL� w� wM�Ë fK��Ë WO�Uz—Ë
„dÒ ��M�Ë ¨—uN� 6 UN�b� WK�UJ��
¡«d�ù w�Ëb�« lL��L�« ÁU�� w�
UE�U�� nK��� w� U�U���ô«
ŸdAM�Ë ”bI�« UNO� UL� s�u�«
UO�ü« b�M�Ë U�U���ô« ¡«d�S�
X�uB��U� s�«u� qJ� `L�� w��«
Æ U�IF�« W�U� qO�c�Ë
¡UN�S� `�� W�d� Â«e??�??�« b??�√Ë
W�«d� oOI�� q??�√ s� ÂU�I�ô«
cOHM�� å”U??L??�ò Î U��UD� ¨WK�U�
¡U???N???�≈Ë ‰u??�??M??D??�« U??L??�U??H??�
ÆÂU�I�ô«
U�öFK� ÂUF�« ÷uHL�« œU�√Ë
nK� w� ÍdBL�« —Ëb�U� WO�Ëb�«
ÆÂU�I�ô« ¡UN�≈Ë W��UBL�«

…d�UI�« —«u� qA� Ê√ ¨åU�Ëò W�U�Ë
WM�K�« u??C??� Êö????�≈ q??�??� ÊU???�
sO�� å`??�??�ò W�d�� W�e�dL�«
l� W�öF�« —U�� …œu� s� aOA�«
Æw�uONB�« ÊUOJ�«
å”UL�ò W�d� Ê√ Õu�� b??�√Ë
lOL�� dJM�� 2010 ÂU??� c??M??�Ë
s� Î UCF� „UM� Ê√Ë ¨ UL�UH��«
s� r??� ¨…e???� ŸU??D??� w??� U??N??�«œU??O??�
ÊuFML�Ë W��UBL�« “U��« ÊuKDF�
U�d�¬ ÊU??�Ë ¨ UL�UH��U� ¡UH�ô«
UL�UH�� UNC�—Ë å”UL�ò dJM�
Y�b� w� b��� w��« ¨‰u�MD�«
ÆWO��«
dE�M� `�� W�d� Ê√ v�≈ —U�√Ë
w�UO��« V�JL�« d�b� s� W�U�—
—«u??�??�U??� ¡b??�??K??� ”U??L??� W??�d??�??�
Î U�u�H� Êu??J??O??� Íc???�« w??M??�u??�«
¨wM�u�« qLF�« qzUB� lOL��
nK��� WA�UML� œ«bF��« vK�Ë
WF�uL�« UO�UH�ô« UNO� UL� U�UCI�«
Æw�uONB�« V�U��« l�
å”U??L??�ò Ê√ v??�≈ Õu??�??� X??H??�Ë
«¡«d?????�ù« s??� WK�K� c??�??�«
WHC�« s� lK� œ«dO��« lM� U�d�¬Ë

w� …b??�??�??L??�« U???�ôu???�« W??�U??zd??�
Êu�ËR�� Èb�√ YO� ¨ U�U���ô«
·UM���ô r�œ«bF��« ÊuOMOD�K�
‰ö��ô« l� WH�u�L�« U{ËUHL�«
WO�dA�« «—«d??� o�Ë ¨w�uONB�«
ÆWO�Ëb�«
÷uÒ HL�« ‰U� ¨qB�� ‚UO� w�Ë
uC� ¨W??OÒ ? �Ëb??�« U�öFK� ÂU??F??�«
å`��ò W�d�� W�e�dL�« WM�K�«
Ê≈ ¨¡U??F??�—_« ÂuO�« ¨Õu�� w??�Ë—
w��« ¨å”UL�ò W�d� U��dB�
UN��J� uC� ÊU??�??� vK� ¡U???�
W�ËU�� ¨WO��« qOK� w�UO��«
å`��ò Ê≈Ë ¨ÂU??F??�« Í√d???�« Ÿ«b??�??�
w� tOK� ‚U??H??�ô« rÒ ? � UL� W�e�K�
Æ‰u�MD�«
l� WK�UI� w??� Õu??�??� ·U???{√Ë

sÓ� —U��� Ê√ wMOD�KH�«
VFA�«
Ò
ÆŸ«d��ô« o�œUM d�� tK�L�
‰ö� ¨WÒOMOD�K� qzUB� X��U�Ë
¨¡U�ö��« ¨…e� ŸUD� w� UN�UL��«
s� l�«d��« v�≈ WOM�u�« WDK��«
‰ö��ô« l� U�öF�« ·UM���« —«d�
W��UBL�« “U??�??�≈Ë w�uONB�«
ÆWOM�u�«
d�L�u�Øw�U��« s�dA� 17 w�Ë
…œu� s� WDK��« XMK�√ ¨w{UL�«
¨X�U� UL� ‰ö��ô« l� U�öF�«
w� ¨UNFD� vK� …b??� d??N??�√ bF�
sOOMOD�KHK� W??�??�U??H??� …u??D??�
VO�d� w� X�d��« w��« qzUBHK�Ë
ÆwK�«b�« wMOD�KH�« XO��«
“u� bF� ¨WDK��« —«d???� ¡U???�Ë
s�U� u??� w??�«d??I??L??�b??�« `??�d??L??�«

¨f??�√ ¨å”U??L??�ò W??�d??� X??�œ
s� n�u��« v�≈ å`��ò W�d� …œUO�
U�U���ô« ‚UI���« s� »dÒ N��«
ŸuL�LK� W??�U??�??�??�« W??K??�U??A??�«
ÆwM�u�«
W??�d??�??�« r??�U??� o??�U??M??�« ‰U???�Ë
Ê≈ ¨t??� `�dB� w??� ¨r??�U??� Â“U??�
ÈuI�« q� UN��d� w��« n�«uL�«ò
¡UIK�« w??� WOMOD�KH�« WOM�u�«
¡«d�≈ …—ËdC� f�√ ©‰Ë√® wM�u�«
q�UI�Ô Ê√ V�� ¨WK�U� U�U���«
W�d� …œU??O??� s??� `???{«Ë n�uL�
U�U���ô« vK� WI�«uL�U� `��
ÆåWK�UA�«
UN�dN� n�Ë `�� W�d� V�U�Ë
t�uJ� WK�UA�« U??�U??�??�??�ô« s??�
o� s� Ê√ Î «b�R� ¨ÎUOM�Ë Î U�UI���«

á«q dÉªdG äÉ≤ëà°ùªdG ∫ƒëj
∫ÓàM’G :ï«°ûdG
q
á£∏°ùdG áæjõN ≈dEG á°UÉ≤ªdÉH
á°UÉîdG
q
Ê√ ¨aOA�« sO�� d�“u�« å`��ò wM�u�« d�d���« W�d�� W�e�dL�« WM�K�« uC� ¨WO�bL�« ÊËRA�« W�O� fOz— sK�√
ÆWOMOD�KH�« WDK��« »U�� v�≈ Vz«dC�« «bzUF� WU��« WO�UL�« UI���L�« W�U� X�u� b� WO�uONB�« W�uJ��«
—«u� bF� ¡U� ¨qIO� ÊuOK� 768Ë «—UOK� W�ö� WG�U��«Ë WO�UL�« UI���L�« W�U� q�u�� Ê√ aOA�« `{Ë√Ë
ÆWOMFL�« WOMOD�KH�« UN��« l� ‰uD� ‘UI�Ë
dN� s� WHC�«Ë …e� w� sOH�uL�« V�«Ë— ·d qOUH�Ë b�u� s� WOMOD�KH�« WO�UL�« …—«“Ë XMK�√ ¨p�– v�≈
Æ2020 w�U��« s�dA� Ø d�L�u�
sOH�uL�« qJ� q�U� V�«— ·d r�O� t�Q� ¨„u��OH�« vK� UN��H d�� w�U� `�dB� w� WO�UL�« …—«“Ë X�U�Ë
Æ UI���L�« s� ¡e�Ë
∫wK� UL� WO�UL�« …—«“Ë Êö�≈ h� ¡U�Ë
Æ2020Ø12Ø03 o�«uL�« fOL��« ÂuO�« W�Ëb�« wH�u� lOL�� WK�U� w�U��« s�dA� dN� V�«Ë— ·d r�O� ≠ 1
Î UC�√ ‰Ë√ s�dA� dN� v��Ë —U�« dN� cM� WL�«d�L�« sOH�uL�« UI���� s� 50% ·d r�O� p�– v�≈ W�U{≈ ≠ 2
ÆfOL��« ÂuO�«
ÆWOI��� m�U�� W�√ ŸU�d��ô d�ü« V�U��« l� V�U���« WO�UL�« …—«“Ë q«u�� ≠ 3
Æw�U��« dNA�« W�UN� ÁUB�√ b�u� w� sOH�uL�« `�UB� UI���L�« s� wI��L�« ¡e��« ·d ‰ULJ��« r�O� ≠ 4
UOHA��LK� WU�Ë WDK�K� lK��«Ë U�b��« Íœ—u� UI���� œ«b�� mK�L�« s� ¡e� hOB�� r�O� ≠ 5
ÆU�Ë—u� W�zU� WN�«uL� w�B�« ŸUDI�« Íœ—u�Ë
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ّ
وتتقدم
محادثات ال�سالم الأفغان ّية تجتاز مرحلة «�صعبة»..

تقدمت محادثات السالم بين الحكومة األفغانية وحركة
«طالبان» ،وبات الطرفان جاهزين للتقدم إلى المرحلة التالية،
بحسب ما أعلن الجانبان أمس األربعاء ،بعد االتفاق على قواعد
المحادثات.
وكانت المحادثات التي انطلقت في أيلول/سبتمبر الماضي،
تعثرت «بسبب الخالفات حول جدول األعمال واإلطار األساسي
للمناقشات والتفسيرات الدينية».
عضو الفريق الحكومي المفاوض ن��ادر ن���ادري ،كتب في
تغريدة على تويتر أنه «تم إنهاء إجراءات المفاوضات األفغانية
( )...والمحادثات على جدول األعمال ستتبعها».
من جهته ،كتب محمد نعيم ،وهو متحدث باسم «طالبان»
أن اإلج��راءات للمحادثات «اكتملت ،ومن اآلن فصاعداً ،ستبدأ
المفاوضات على جدول األعمال».
ويُجري الطرفان مفاوضات هي األولى من نوعها ،في أعقاب
اتفاق انسحاب تاريخي للقوات األميركيّة ،وقعته واشنطن
وحركة طالبان في شباط/فبراير الماضي.
وبموجب هذا االتفاق ،وافقت الواليات المتحدة على سحب
جميع قواتها ،مقابل ضمانات أمنيّة ،وتعهد «طالبان» ببدء
محادثات مع كابول.
وق���ال رئ��ي��س المجلس األع��ل��ى للمصالحة الوطنيّة في
أفغانستان عبد الله عبد الله ،في تغريدة إن «هذا التطور يعد

كوالي�س

خطوة رئيسية أولية».
رح��ب الموفد األميركي الخاص ألفغانستان،
من جانبهّ ،
زلماي خليل زاد باالختراق عبر تغريدة على تويتر واصفا إياه
بـ»المنعطف الهام».
وبحسب خليل زاد فإن الطرفين توصال إلى «اتفاق مؤلف
من ثالث صفحات ،يحدد قواعد واج��راءات مفاوضاتهما حول
خريطة طريق سياسية ووقف إطالق نار شامل» .وأضاف أن
«هذا االتفاق يظهر أنه بإمكان األطراف المتفاوضة االتفاق على
القضايا الصعبة».
وكان الرئيس األفغاني أشرف غني ،أعرب عن معارضته
وغضبه ،جراء استعداد مفاوضي الجانب الحكومي ،القبول
بصياغة تساوي بين إدارت��ه و»طالبان» ،بصفتهما «أط��راف
الحرب» ،وف ًقا لمسؤول أفغاني .وليس من الواضح إن تم إجراء
تعديالت على الصياغة.
وكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو دعا في زيارة في
 21من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى تسريع «مفاوضات
السالم».
وزارة الدفاع األميركية ،أعلنت الشهر الماضي أنها ستسحب
قريبا ً نحو  2000جندي من أفغانستان« ،لتسريع الجدول
الزمني المحدد في اتفاق شباط/فبراير بين واشنطن وطالبان»،
والذي ينص على انسحاب كامل بحلوب منتصف العام .2021

توقعت مصادر
دبلوماسية أن تلعب
باريس دورا ً رئيسيا ً
في ترتيب العالقات
اإليرانية األميركية
ولكن ليس في المرحلة
األولى إنما بعد العودة
لالتفاق النووي ،ورأت
أن االهتمام الفرنسي

مجل�س �صيانة الد�ستور يق ّر قانون
«الإجراءات اال�ستراتيج ّية لإلغاء الحظر»
أعلن المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور «عباس علي
كدخدائي» ،مصداقة المجلس على مشروع القرار االستراتيجي
البرلماني لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب اإليراني،
خالل اجتماعه عصر أمس.
وفي تصريح لمراسل «ارن��ا» ،اوضح كدخدائي ان مجلس
صيانة الدستور قرر إعادة القرار الى البرلمان خالل اجتماعه
الصباحي اليوم ،وذلك نظرا ً للمالحظات التي أبداها حول البند
السادس منه ،وقام البرلمان بعد تعديله بإحالة المشروع من
جديد الى مجلس صيانة الدستور.
وتابع :إن مجلس صيانة الدستور اعتبر خالل اجتماعه
المسائي اليوم (أمس) ،بأن مشروع القرار الصادر عن البرلمان
بصفة عاجلة جدا ً حول اإلجراءات االستراتيجية لرفع الحظر

تفا�صيل جديدة ب�ش�أن
ّ
منفذي اغتيال العالم
النووي فخري زاده
ّ
أعلنت الحكومة اإليرانية ،أمس« ،التعرف على
أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري
زاده».
وقال المتحدث باسم الحكومة اإليرانية ،علي
ربيعي ،إن «التحقيقات حول اغتيال العالم النووي
اإليراني فخري زاده تجري من جميع الجوانب،
وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات»،
م��ؤك��دا ً أن «وزارة األم���ن اإلي��ران��ي��ة تعرفت على
أش���خ���اص ع��ل��ى ص��ل��ة ب��اغ��ت��ي��ال زاده ،وح���ددت
األشخاص الذين أحضروا المعدات للقيام بعملية
االغتيال» ،وذك حسب وكالة «تسنيم» اإليرانية.
وأض���اف ربيعي أن «التحقيقات ح��ول اغتيال
زاده تجري من جميع الجوانب ،وسيتم تجهيز
طبيعة الرد بعد انتهاء التحقيقات».
وشيّعت إي��ران ،يوم االثنين الماضي ،جثمان
العالم النووي اإليراني محسن فخري زاده ،الذي
تم اغتياله ،الجمعة الماضي ،بعد أن تم استهداف
سيارته قرب العاصمة طهران ،واتهمت الحكومة
اإليرانية «إسرائيل» بتنفيذ عملية االغتيال.
وتو ّعد الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،بالرد
في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي
البارز محسن فخري زاده رئيس مركز األبحاث
والتكنولوجيا في وزارة الدفاع اإليرانية ،الذي
قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب
من العاصمة طهران .وأم��ر روحاني «بالمتابعة
الالزمة لمنع ومواجهة مثل هذه األعمال اإلرهابية
التي تهدد أمن إيران».
من جهته ،طالب المرشد األعلى في إيران علي
خامنئي ،بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي
محسن فخري زاده ،مشددا ً في الوقت نفسه على
ض����رورة إن����زال ال��ع��ق��اب ال��ن��ه��ائ��ي بمرتكبي هذه
الجريمة وقادتها.

واإليراني بلبنان يشكل
ركنا ً مهما ً في الدور
الفرنسي المتوقع.

ال يتعارض مع الشريعة والدستور ،لذلك ص��ادق على هذا
المشروع.
ُي��ش��ار ال��ى ان ال��م��ادة السادسة م��ن ه��ذا المشروع ال��ذي
ت ّمت المصادقة عليه أول أمس الثالثاء ،في مجلس الشورى
اإلسالمي تم تعديله كاآلتي« :الحكومة ملزمة في حال عدم
التطبيق الكامل لبنود االتفاق النووي من قبل الدول التي قطعت
عهودا ً إلي��ران وعدم عودة العالقات المصرفيّة الى مسارها
الطبيعي ،وتسوية كافة العقبات التي تعترض صادرات وبيع
النفط والمشتقات النفطية والعودة الكاملة والسريعة لعائدات
النفط بالعملة الصعبة بعد شهرين من إقرار هذا القانون ،فإن
مجلس الشورى اإلسالمي سيوقف عمليات التفتيش التي تفوق
االلتزامات ومنها التطبيق الطوعي لـ»البروتوكول الملحق».

ّ
يحذر بومبيو
البرهان
من تجميد التطبيع
مع «�إ�سرائيل»!

الرو�سي دون تطوير تكنولوجيا النانو
بوتين :ال م�ستقبل لالقت�صاد
ّ
الجماعي
والو�ضع تط ّور في نطاق م�س�ؤول ّية منظمة الأمن
ّ
أع��ل��ن الرئيس ال��روس��ي ،فالديمير
بوتين ،أم��س ،أن «مستقبل االقتصاد
ال��روس��ي م��ره��ون بتطوير التقنيات
الحديثة مثل تكنولوجيا النانو والذكاء
االصطناعي».
وق��ال بوتين ،خ�لال لقائه النائب
األول ل��رئ��ي��س ال��م��ج��م��ع ال��ص��ن��اع��ي
العسكري ،سيرغي كوليكوف ،الذي
ع���رض ع��ل��ي��ه رئ��ي��س ال���دول���ة ت��رؤس
شركة «روس نانو»« :من دون تطوير
تقنيات مثل تكنولوجيا ال��ن��ان��و ،لن
يكون القتصادنا مستقبل ،وهذا واضح
تمامًا .األمر نفسه ينطبق على الذكاء
االصطناعي وغيرهما من المجاالت،
ّ
مثل التكنولوجيا الحيوية .كل هذه
التقنيات مرتبطة ج���دا ً م��ع بعضها
البعض في العالم الحديث».
وأض��اف الرئيس« :كل هذا موجود
في مثل هذه الحزمة ،من أجل استخدام
أي منها ،يجب أن نضع كل مك ّون في
االعتبار ونط ّور كل مك ّون بشكل كامل.
وب��ه��ذا المعنى ،ستقع على عاتقكم
مسؤولية كبيرة ،وستكون أمامكم مهام
كبيرة جداً».
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة «روس
نانو» تتولى تنفيذ سياسات الدولة
في مجال تطوير تكنولوجيات النانو،
وت��س��ت��ث��م��ر ف��ي م��ش��اري��ع ذات ق��درة
اقتصادية أو اجتماعية كبيرة .وخالل
سنوات عدة بلغ حجم االستثمارات،
حسب معطيات الشركة ،أكثر من 200
مليار دوالر.
كما أكد الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتين ،أن «الوضع في منطقة مسؤولية
منظمة معاهدة األم��ن الجماعي كان

مضطربا ً وت��ط � ّور بشكل ال يخلو من
المشاكل ،وهذا ينطبق على بيالروس
وقيرغيزستان وناغورني قره باغ».
وق���ال ب��وت��ي��ن خ�ل�ال اج��ت��م��اع قمة
منظمة معاهدة األمن الجماعي ،أمس،
إن «الوضع في نطاق مسؤولية منظمة
معاهدة األم��ن الجماعي تط ّور بشك ٍل
محفوف بالمشاكل وكان مضطربا ً بشكل
عام .أعني النزاع المسلح الذي اندلع
في منطقة قره باغ في أيلول ،بمشاركة
دول��ة عضو في منظمة معاهدة األمن
الجماعي ،وكذلك األحداث التي أعقبت
االنتخابات ف��ي ب��ي�لاروس والضغط
غير المسبوق من الخارج ،كما أعني
أيضا ً الوضع السياسي الداخلي في
قيرغيزستان».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية ،اللواء إيغور كوناشينكوف،
يوم أمس الثالثاء ،أن روسيا وتركيا
توصلتا إلى اتفاق بشأن إجراءات نشر
وعمل مركز مراقبة وقف إطالق النار في
إقليم قره باغ ،وأن العاملين في المركز
سيكونون من الطرفين.
وق��ال كوناشينكوف للصحافيين،
إنه «وفقا ً للمذكرة الموقعة في تشرين
الثاني ،بين وزارة ال��دف��اع الروسية
ووزارة ال��دف��اع الوطني التركية ،تم
التوصل إل��ى ات��ف��اق بشأن إج���راءات
نشر وعمل المركز الروسي  -التركي
المشترك لمراقبة وق��ف إط�لاق النار
وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة» ،موضحا ً
أن��ه «سيتم نشر المركز على أراض��ي
أذرب��ي��ج��ان .وسيكون ع��دد الموظفين
الروس واألت��راك في الهيكل التنظيمي
للمركز المشترك متساوياً».

وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الدفاع
التركية توقيع اتفاقية بشأن تأسيس
مركز المراقبة المشترك م��ع روسيا
لمراقبة تطبيق وقف إط�لاق النار في
إقليم ناغورني ق��ره ب��اغ بين أرمينيا
وأذربيجان.
وأعلن الجيش األذربيجاني ،أمس،
أن قواته دخلت إقليم التشين الثالث
واألخير ،الذي سلمته أرمينيا والمجاور
إلقليم ناغورني قره باغ.
ودع��ا الرئيس األذرب��ي��ج��ان��ي إلهام
علييف ،إلى شراكة اقتصادية إقليمية

تضم كالً من أذربيجان وأرمينيا وإيران
وت��رك��ي��ا وروس��ي��ا ،مضيفا ً أن ب�لاده
«تريد سالما ً طويل األمد» ،ولذلك «من
ال��ض��روري أن يتط ّور التعاون بشكل
مشترك مع اإلجراءات األمنية».
ي��ذك��ر أن��ه ف��ي ال��ت��اس��ع م��ن تشرين
ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي ،وق��ع��ت أرم��ي��ن��ي��ا
وأذربيجان برعاية روسيا ،ا ّتفاقا ً لوقف
إطالق النار في ناغورني قره باغ ،دخل
حيز التنفيذ في الـ  10من الشهر ذاته،
وذلك بعد أسابيع من المعارك الدامية
بين الطرفين.

ّ
إخباري
تقرير �

ال�سعودية تقترب من �صفحة جديدة مع قطر وتركيا...
أث��ارت المكالمة الهاتفية األخيرة بين الملك سلمان
بن عبد العزيز ،والرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
الكثير من التكهنات والتساؤالت حول ما إذا كانت حجرا ً
سيحرك المياه الراكدة في العالقات بين البلدين ،خاصة
أنها تزامنت مع تصريحات سعودية تكشف انفتاح
الرياض على تحسين العالقة مع قطر.
وقالت تقارير إعالمية ،في األي��ام القليلة الماضية،
إن هناك رغبة سياسية لدى أنقرة الستعادة وإصالح
العالقات مع الرياض ،رغم سلسلة من القضايا المتالحقة
التي أضرت بالروابط بين الجانبين.
ونقل موقع «ميدل إيست آي» عن مسؤولين أتراك
قولهم ،إن تركيا تسعى إلصالح العالقات مع السعودية،
والمضي قدما ً بعيدا ً عن خالف مقتل الصحافي السعودي
جمال خاشقجي ،وذلك عبر اتصاالت رفيعة المستوى
بين قادة البلدين.
ت��ده��ورت العالقات بين القوتين اإلقليميتين بعد
خالفات خالل السنوات الماضية ،أبرزها الموقف التركي
الداعم لقطر في األزم��ة الخليجية ،لكنها بلغت أسوأ
مرحلة لها منذ مقتل الصحافي السعودي في إسطنبول
قبل عامين.
ومع ذل��ك ،بدا أن هناك فرصة سانحة لتركيا لطي
صفحة الماضي ،يوم  20تشرين الثاني الماضي ،عندما
تحدّث العاهل السعودي الملك سلمان مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان عبر الهاتف لمناقشة تفاصيل إعالن
قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض.
وق��ال م��س��ؤول ت��رك��ي« :ك��ان الملك سلمان يحاول
تخفيف حدة المعارضة التركية للغة المستخدمة بشأن
تغير المناخ في اإلعالن».
لكنه أضاف أن «أردوغان أثار خالل المكالمة مسألة

المقاطعة غير الرسمية للحكومة السعودية للبضائع
التركية والمطبقة منذ بداية الصيف الماضي .واقترح
الملك تنظيم اجتماع بين وزي���ري الخارجية لحل
القضية».
عقب ال��زل��زال ال��ذي ض��رب إقليم إزمير التركي ،في
وجه العاهل السعودي مركز الملك
تشرين األول الماضيّ ،
سلمان لإلغاثة «بإرسال المساعدات الطبية واإلنسانية
واإليوائية العاجلة للمتضررين من األشقاء في تركيا
ً
مخلفا أضرارا ً
جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا ً
مادية بالغة بوالية أزمير التركية» ،حسبما أوردت وكالة
األنباء السعودية ،لكن محللين قالوا إنه ال يمكن اعتبار
أن لهذا الموقف طابعا ً سياسياً.
في الشهر الماضي ،دعت  8مجموعات أعمال تركية
كبرى المملكة إلى إنهاء الحظر غير الرسمي المفروض
على السلع والشركات من تركيا وتحسين العالقات .وفي
وقت سابق من هذا العام ،أخبرت مصادر عدة الموقع
البريطاني ،أن مسؤولي الحكومة السعودية وجهوا
دعوة فردية ألصحاب الشركات السعودية لحثهم على
عدم التجارة مع تركيا.
رغم أن أحدث البيانات الرسمية من كال البلدين ال تظهر
انخفاضا ً كبيرا ً في التجارة حتى اآلن ،إال أن األشخاص
المعنيين بالمسألة قالوا إن المقاطعة اشتدت في تشرين
األول .تجاوزت الصادرات التركية إلى المملكة  3.1مليار
دوالر في عام .2019
وفقا ً ألح��دث البيانات المتاحة من وزارة التجارة
التركية ،تراجعت ص��ادرات البالد إلى السعودية بين
كانون الثاني وآب من العام الحالي ،بنسبة  18%على
أس��اس سنوي ،وبلغت  1.9مليار دوالر .بلغت 3.1
مليارات خالل عام  2019بأكمله.

قال مسؤولون أتراك للموقع إن «تركيا لم تكن تنوي
قط اإلضرار بالعالقة مع الرياض ،لكنها أرادت فقط رؤية
المجرمين الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي يواجهون
العدالة».
كما دعمت تركيا قطر ،ون��ش��رت ق��وات ف��ي الدولة
الخليجية الصغيرة بعد أن فرضت الرياض وحلفاؤها
(اإلمارات والبحرين ومصر) حظرا ً ومقاطعة للدوحة في
.2017
هناك توترات بين الرياض والدوحة بسبب السياسات
المتباينة تجاه الربيع العربي عام  ،2011لكن األمور
ساءت للغاية عندما فرضت الرياض حصارا ً على قطر
في حزيران عام  2017وقطعت العالقات الدبلوماسية.
فيما قال وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن
فرحان آل سعود ،مؤخراً ،إن الرياض تسعى إلى إنهاء
الحصار المفروض على قطر ،في تصريح أثار تكهنات
بأن المملكة يمكنها أخيرا ً تطبيع العالقات مع تركيا
وقطر.
ووفقا ً لوكالة «األناضول» التركية ،فإن التصريحات
السعودية ج��اءت ،بعد فوز المرشح الديمقراطي جو
بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية ،وهو ما وضع
الرياض تحت ضغط إلصالح سياستها الخارجية.
خالل حملته الرئاسية ،تعهّد بايدن بـ»إعادة تقييم»
العالقات مع الرياض ،ال سيما في ما يتعلق بمقتل الكاتب
الصحافي في «واشنطن بوست» ،جمال خاشقجي ،إلى
جانب الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ،بحسب
الوكالة التي قالت إن «الملك سلمان والرئيس أردوغان
اتفقا على «إبقاء قنوات الحوار مفتوحة».
رغم أن االتصاالت األخيرة كانت عالمة إيجابية ،ال
تزال تركيا تشعر بالتشكك في إمكانية تح ّول الموقف

السعودي ،وقال مسؤول تركي «لألناضول»« :المكالمة
الهاتفية لم تفتح صفحة جديدة .علينا أن نرى إلى أين
ستذهب .ومع ذلك ،ونظرا ً ألن تركيا استجابت للمكالمة
الهاتفية من الملك سلمان ،فإن أنقرة أكثر استعدادا ً
الستعادة العالقات مع الرياض».
وبالمثل ،قد يكون من السابق ألوانه افتراض انفتاح
المملكة على إصالح العالقات مع قطر .على الرغم من
أن وزير الخارجية السعودي قال إنه يتقبل إعادة بناء
العالقات ،إال أنه أضاف أن هذا يعتمد على المفاوضات
التي تتناول «المخاوف األمنية».
أصدرت دول المقاطعة  13مطلباً ،بما في ذلك إغالق
وسائل اإلعالم مثل الجزيرة ،وإنهاء العالقات مع إيران،
وتقليص التعاون العسكري مع تركيا ،وقطع العالقات
مع «الجماعات اإلرهابية» .لكن قطر رفضت االتهامات
والمطالب واس��ت��م��رت ال��ت��وت��رات داخ��ل دول مجلس
التعاون الخليجي.
قد تجبر رئاسة بايدن المقبلة الرياض على سياسة
خارجية أكثر براغماتية ،تدفعها نحو إن��ه��اء أزم��ة
الخليج .لكن هذا يتوقف على تمسك بايدن بوعوده
االنتخابية ،لذلك من السابق ألوانه حاليا ً معرفة ما إذا
كانت استعادة العالقات بين الرياض والدوحة وأنقرة
أمرا ً ممكناً ،وفقا ً «لألناضول».
كما أن الرياض قد تواجه أيضا ً ضغوطا ً من اإلمارات
التي قد تعارض إعادة العالقات مع قطر وتركيا ،إذ ال
تزال أبو ظبي معارضة لتوجهات الدوحة وأنقرة.
قال السفير اإلماراتي لدى الواليات المتحدة يوسف
العتيبة مؤخرا ً للقناة  12اإلسرائيلية« :ال أعتقد أنه
سيتم حلها في أي وقت قريب (األزمة الخليجية) .كما
اتهم العتيبة قطر «بلعب دور الضحية».

كشفت صحيفة «ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز» أن
«رئ��ي��س مجلس ال��س��ي��ادة ال��س��ودان��ي عبد
الفتاح البرهان ح� ّذر في اتصال هاتفي مع
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو من أن
الخرطوم «ستج ّمد التطبيع مع تل أبيب».
وأضافت الصحيفة نقالً عن البرهان أن
«هذه الخطوة سيتخذها السودان إذا لم يوافق
الكونغرس على منحه حصانة من الدعاوى
القضائية في تفجيرات  11أيلول».
ووفق الصحيفة فإن بومبيو وعد البرهان
بأن «الكونغرس سيوافق في األسابيع المقبلة
على قانون الحصانة وأن الرئيس األميركي
يخطط إلقامة حفل رسمي لتوقيع االتفاق في
البيت األبيض».
ويذكر أن الشهر الماضي ،قررت الواليات
المتحدة تمديد ع��ق��وب��ات األم���م المتحدة
المفروضة على السودان على خلفية الصراع
في إقليم دارفور.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترامب في
بيان له «على الرغم من التطورات اإليجابية
األخ��ي��رة ،إال أن األزم��ة التي نشبت نتيجة
تصرفات وسياسات الحكومة السودانية
وأدّت إلى إعالن حالة الطوارئ الوطنية في 3
تشرين الثاني  ..1997لم يتم حلها بعد».
وأضاف أن «هذه التصرفات والسياسات ال
تزال تمثل تهديدا ً خاصا ً وطارئا ً لألمن القومي
والسياسة الخارجية األميركيّة .ولذلك ق ّررت
أن��ه م��ن ال��ض��روري تمديد ح��ال��ة ال��ط��وارئ
الوطنية».
من جهته ،رأى وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،أن هذه الخطوة «لن تؤثر سلبا ً
على العالقات األميركية السودانية».
وفي  23تشرين األول الماضي ،توصلت
الخرطوم وواشنطن التفاق يقضي بإزالة
السودان من قائمة ال��دول الراعية لإلرهاب
مقابل دف��ع  335مليون دوالر كتعويضات
ألسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في
سواحل اليمن ع��ام  ،2000وأُس��ر ضحايا
تفجير السفارتين األميركيتين في نيروبي
ودار السالم عام .1998
كما أعلن ترامب في تشرين األول الماضي
عن توصل السودان و»إسرائيل» التفاق من
أجل تطبيع العالقات بينهما.

برلين ال ت�ستبعد تو�سيع
العقوبات الأوروب ّية
�ضد بيالرو�س
لم يستبعد وزير الخارجية األلماني ،هايكو
م��اس ،أن يقوم االتحاد األوروب���ي بتوسيع
عقوباته المفروضة على بيالروس في حال
رفض سلطاتها بدء الحوار مع المعارضين
المحتجين.
وجهها إل��ى المشاركين في
وف��ي كلمة ّ
مؤتمر عبر الفيديو نظم تحت عنوان «منتدى
مينسك» ،ذ ّك��ر م��اس ب��أن االتحاد األوروب��ي
سبق أن فرض حزمتين من العقوبات ضد
ب��ي�لاروس (ال��ت��ي شملت رئيسها ألكسندر
لوكاشينكو).
وتابع الوزير األلماني« :إذا لم يستجب
نوسع هذه
لوكاشينكو وأن��ص��اره ،فسوف
ّ
العقوبات خطوة تلو األخ��رى ،هذا هو قرار
االتحاد األوروب��ي» ،مضيفاً« :نحن نتشاور
مع شركائنا األوروبيين حول كيفية جمع أدلة
دامغة على انتهاكات يوميّة لحقوق اإلنسان
في بيالروس ،وبدء مقاضاة المسؤولين عنها
في نهاية المطاف».
وتشهد بيالروس احتجاجات متواصلة
منذ إعالن سلطاتها ،في  9أغسطس الماضي،
عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ،الذي
يحكم البالد منذ العام  ،1994بانتخابات
الرئاسية ف��ي ال��ب�لاد للمرة السادسة على
ال��ت��وال��ي .ورف��ض��ت ال��م��ع��ارض��ة االع��ت��راف
بنتائج االقتراع ،متهمة السلطات بتزويرها
ومدعية فوز المرشحة المعارضة ،سفيتالنا
تيخانوفسكايا ،باالنتخابات.
وتستخدم السلطات البيالروسية طيفا ً
واسعا ً من أساليب ردع المحتجين ،بما في
ذلك الرصاص المطاطي والقنابل الضوئية،
إلى جانب لجوئها إلى اعتقاالت في صفوف
المعارضة.
وشملت عقوبات االتحاد األوروب��ي الذي
لم يعترف بنتائج االنتخابات الرئاسية في
بيالروس  55من كبار المسؤولين في هذا
البلد ،بمن فيهم لوكاشينكو.
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”ËeO� fLO�
…—UI�« w� l�u��«
vK� WOM�� X�U� w�dO�_« ÂUEM�« WFO�D�
Ò
WO�«dG��« W�U�L�« vK� …dDO��« s� XN��« U�bM�Ë WO�dO�_«
WOMO�ö�« U�dO�√ u�� U�uM� XN��« …b��L�« U�ôu�« X��√ w��«
dA� l�U��« ÊdI�« s� w�U��« l�d�« w� Ë—uM� fLO� W�dE� X�UJ�
Ò
UL� ÆU�uM� …—UI�« ÊËR� w� q�b��«
s� WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�« —cÒ � Íc�«
dA� l�U��« ÊdI�« W�UN� w�Ë Í«ËUN�« —e� XK�Ò �U� U�d� XN�u�
Ò
ÂUEM�« WL� w� »d��« ÆwKM�U� fOzd�« bN� w� sO�OKOH�« XÒK��«
WM� 250 “ËU��� ô Íc�« ÁdL� s� WM� 215 s� d��√ ·d Íc�«
Ë√ »Ëd� l�� w� W�d�M� …b��L�« U�ôu�« UO�U� Æ»Ëd��« w�
WOM�u�« åW�KBL�«ò w�U��U�Ë d�U�� dO� Ë√ d�U�� qJA� U�«e�
w�UMB�« ÍdJ�F�« lL�L�« —Ëœ rNH� UM� s??�Ë »Ëd??�??�« w�
r�U�L�« ÊuJ� YO� »Ëd��« s� bOH��� WO�UL�« WI�D�U� Æw�UL�«Ë
WOMFL�« UN��« l�b� p�c� ¡UM��« …œU�≈ l�—UA� q�uL� w� d��_«
WO�U� ”√— W�dE� Èu�� u� «c� ÆU�¡UM� …œU�ù ‰Ëb�« dO�b� v�≈
W�bMJ�« W��UJ�« UNM� dÒ�� w��« ©shock capitalism® W�bB�«
w�dO�_« w�UL�« ”√d??�« ÂUEM�« WFO�� w� Ác� Æs�ö� w�uF�
w�U��U�Ë q�UF�« »U�� vK� ‰UL�« ”√— T�UJ� Íc�« g�u�L�«
Ò
Æw�dO�_« s�«uL�« »U�� vK�
UMOF���« lKD� cM� qB�� w�UL�« bNAL�« vK� …dDO��« U�√
Æq�UI� ÊËb� —ôËb�« W�U�� w�U��U�Ë V�c�U� —ôËb�« W�ö� lD� l�
W��ML�« ‰Ëb�« sO� o�«u��U� rÒ � jHM�« qO�d� —UF�√ l�— Ê√ UL�
jHM�« dOF��� WO�dO�_« …—«œùÏ« bMÒ � w��« WODHM�« U�dA�«Ë
w�U��U�Ë oKD� t�� —ôËb??�« vK� VKD�« `�√ p�c� Æ—ôËb�U�
‰UL�« sO�«d� vK� …dDO��« s� WO�dO�_« «—«œù« nK��� sJÒ �
ÆWO�Ëb�« U�u�bL�« W�uEM� w� —ôËb�« W�e�d� V��� WOL�UF�«
—U�� s� WO�dO�_« WM�e��« …—«“Ë s� sO�ËR�L�« rEF� b�� p�c�
w�UL�« ŸUDI�« WL�U�� b�Ò R� U� WO�UL�« U��RL�« w� sOK�UF�«
w�U��U�Ë WO�UL�« U�UO��« t�u�Ë
r�d� w��« `�UBL�« WJ�� w�
Ò
ÆW�U� U�UO��«
ÆÁö�√ ÁUM{d� U� q�Ò L� f�—U�ØÊb�U� …—«œù VI�dL�« o�dH�«
w� qLF�« sO� lL� sJMOK� w�u� vLÒ �L�« WO�—U��« d�“u�
s�_« —UA��L� W��M�U� d�_« p�c� ÆÀU��_« e�«d�Ë U�U�Ë√ …—«œ≈
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äÉ°ù°SDƒªdGh ...áé«àædÉH
ÉgõéY äô¡XCG ájQƒà°SódG
Ék «eÓYEGh Ék «FÉ°†b á°UÉNh
«uM�� Êu�MK� Í—öON� o�U��« —UA��L�« ÊUHO�u� „U� w�uI�«
b�Ò R� ŸU�b�« …—«“u� «u�—uK� ‰UAO� WOL�� s� ŸUA�Ô U�Ë Æ…b�b�
ÍdJ�F�« lOMB�K� Èd�J�« U�dA�«Ë ÀU��_« e�«d� sO� W�öF�«
U�bM� …—«œù« w� qLF�«Ë åW�—UA��ô«ò U�dA�«Ë UO�uK�«Ë
UN�Ëd� cML� Æ©undersecretary® ŸU�b�« …—«“Ë WKO�Ë X�U�
W�—UA��« W�dA� e�dL� X��√2011 d??�«Ë√ w� …—«œù« s�
w� UN�u�œ q��Ë ÆWO�uJ��«Ë WOM�_« ÊËRA�« w� å„e�√ X�Ëò
X�� ÀU��ú� «e�d� 2007 WM� X��√ b� X�U� U�U�Ë« W�uJ�
s� sO�—uNL� l� W�«dA�U� b�b��« w�dO�_« s�ú� e�dL�« r�«
uJ� UN�Ë“ Ê√ UC�√ dOA�Ë ÆÊU�U� d�Ëd� œb��« sOE�U�L�«
w� U�BM� v�Ò u�� Ê√ q�� WO�dO�_« W�d���« w� «bzU� ÊU� b�u�
Í√ W�d� w� ôËR�� `�B� Ê√ q��Ë v�«bI�« sO�—U�L�« …—«“Ë
lL�L�« U��R� sO� W�öF�« s� Áö�√ ÁUM{d� U� b�Ò R� U� Â√ w�
Æw�UL�«Ë wM�_« w�U�uKFL�« w�UMB�« ÍdJ�F�«
s� rNM� fOzd�« VzU�Ë fOzd�« Í—UA��� s� œbF� d�_« p�c�
ÈdM�Ë Æ u�d�U��« a�—«u lMÒ B� w��« ÊuO��«— W�d� s� v�√
w�UMB�« ÍdJ�F�« lL�L�« U�d� w� sOK�UF�« s� b�eL�«
…b�b��« …—«œù« w� …d�UA�« e�«dL�« Êu�KL� w�U�uKFL�«Ë w�UL�«Ë
«c�Ë Æs�_«Ë ŸU�b�«Ë WO�—U��« W�UO��U� WIÒKF�L�« «—«“u�« w�
v�M� ô Æ «—«œù« q� w� q� …b�b��« …—«œùU� «—uB�� fO� d�_«
«u�√ V�«d� W�ôË W�«b� w� w�uI�« s�_« Í—UA���Ë ŸU�b�« d�“Ë Ê√
wDHM�« ŸUDI�« s� v�√ t�O�—U� d�“Ë Ê√ UL� W�ÒK�L�« «uÒ I�« s�
u�Ë W�e�dL�« «—U����ô« r�— s� v�√ w�U��« t�O�—U� d�“ËË
ÆW�dJ�F�« XM�u� X�Ë WF�U� Z�dÒ �
lOL� bM� ŸUL�≈ t�� „UMN� WOK�«b�« UHÒ KL�« bOF vK� U�√
ÈuN�«« WO�«dIL�œ Ë√ W�—uNL� X�U� ¡«u� WO�UO��« ÈuI�« Ác�
w�UL��ô« q«u��« qzU�ËË w�U�dA�« Âö�ô« w� rKJÒ ��« Âb� vK�
v�� Æ UO�dF�«Ë U�uN�U� oÒKF�� UHÒ K� s� q� åWI�D�«ò s�
ÆWO�UL��ô« ÂuKF�« s??� w�UO��« bF��« X�e� UF�U��«
©economics® jI� åœUB��«ò v�≈ ‰uÒ �� w�UO��« œUB��ôU�
©sociology® åŸU??L??�??�ô« r??K??�ò v??�≈ WO�UL��ô« Âu??K??F??�«Ë
WO�UL��ô« UI�D�« s� Y�b� Í«Ë w�UO� bF� Í√ s� «bOF�
W�dBMF�« b{ …dO�_« U�U���ô«Ë ÆW�œUB��ô« «u�H�«Ë
dB��« U�U���ô« UL�U� Èd�J�« U�dA�« s� W�uÒ L� X�U�
p�c� ÆWOI�� UH�UC� Í√ s� «bOF� W�dBMF�U� b�bM��« vK�
vK� …¡U{ù« l� UN� W�dHL�« WODG��U� U�U���ô« pK� XOE�
„ö�_« w� V�d���« s� w{UG��«Ë W�dA�« Èu� åWOA�Ëò
„u�L� ÂUF�« Í√d�« Ê√ UL�Ë ÆsO���L�«
q�� s� W�UF�«Ë WU��«
Ò
Âö�ô« s� WzUL�U� 90 Í“«u� U� U�—Ëb� pKL� U�d� X� q�� s�
WO�uO�« …UO��« w�Ë WF�U��« w� b�«u�« Í√d�« W�UM Ê√ b��
ÃU���ô« w�UM� l� ¡w� q� dÒOG� sJ� ÆÊü« v�� W��U� W�UM
ÆWI�ô …dI� w� t��—UI� sJL� U� «c�Ë V�M�« b{ w�FA�«
Ê√ X�UD��« ÂUF�« Í«dK� WJ�LL�« `�UBL�« s� WJ�A�« Ác�
WOF�dA��« W��RL�U� ÆW�—u��b�« U��RL�« W�U� —U�� w� d�RÒ �
w� —bB� UF�dA��« YO� `�UBL�« ÁcN� W�cOHM� …«œ√ X��√
w��« åW�—UA��ô«ò U�dA�«Ë UO�uK�« r�— s� ÊUO�_« rEF�
‰U� ÆUN�uÒ L� w��« U�UDI�«Ë U�dA�« `�UB� UF�dA� ⁄uB�
ÂuNH� Ê√ …b��L�« U�ôu�« w� ‚uI��« UOÒK� ¡«bL� b�√ UM�
U??�Ë—Ë√ w� ÂuNHL�« s� nK��� …b��L�« U�ôu�« w� Êu�UI�«
k�U�O� u� …b��L�« U�ôu�« w� Êu�UI�U� Ær�UF�« ¡U��√ dzU�Ë
w� p�– Èd� Æs�«uL�« ‚uI� vK� fO�Ë `�UBL�« ‚uI� vK�
Ë√ UNH�u�� rÒ � w��« WL�UM�« œuOI�U� oÒKF�� w��« UF�dA��«
·—UBL�« ‰UL�_ WD�UC�« œuOI�U� ÊUO�_« s� dO�� w� UNzUG�«
Ò
W�—UIF�« U�u�d�« W�“√ X�UJ� ÆrEML�«
bOI�« Ã—U� X��√ w��«
U��R� Ê√ UL� ÆWO�dO�_« WO�UL�« ‚«u�_U� `OD� œU� w��«
W��� UNO� sOK�UF�« œb�Ë UN�UO�«eO� iOH�� rÒ � WO�UL�« W�U�d�«
XKB� w��« ôuÒ ���« Æ «—œU�L�«Ë ‰UL�_« oOF� b� W�U�d�« Ê√
WU�Ë WL�UM�« œuOI�« ¡UG�≈ v�≈ œÒ √ WO�UL�« ”«d�« WOM��« w�
Æw{«d��ô« w�UL�« r�UFK�
w�UO� ÍœUB��« Y�U�Ë V�U�*
w�dF�« w�uI�« dL�RLK� o�U��« ÂUF�« sO�_«Ë

wJ�M��d� uOMG�“
ÆWO�UL�«Ë W�œUB��ô« U�UDI�«
U�uC� iF�� UNCF� WD��dL�« `�UBL�« WJ�� pK�� WLzUIK�
UNO� XK�œ q� WO�UMB�« U�UDI�«Ë U�dA�« jI� qLA� ô
© UF�U��« rF�® UF�U��« rC� XF�u�Ë
WO�UL�« U��RL�«
Ò
w��« w�U�dA�« Âö??�ô« v�≈ W�U{≈ UO�uK�«Ë ÀU��_« e�«d�Ë
ÂUF�« Í√d�U� ÆjI� U�d� X�� WzUL�U� 90 W��M� t�OJK� X��√
w{«d��U� b�«u�« Í√d�« ÷dH� w��« U�d� X� WFOM `�√
WO�uLA�« WLE�_« sO� ‚dH�« UL�— u� «c??� Æt??� f�UM� ÊËœË
WO�uLA�U� Æ…b��L�« U�ôu�« w� rzUI�« ÂUEM�«Ë W�—u�U��b�«
WOM�_« …uÒ I�U� «d�� ÷dH�Ï v�Ë_« sJ�Ë sO��U��« ö� w� …b�«Ë
Æw{«d��U� b�«u�« Í√d�« ÷d� X�UD��« WO�U��« ULMO� VO�d��«Ë
d�� …dDO��« v�≈ vF�� Íc�« w�UL�« ”√d�« ÂUEM�« …uÒ � w� Ác�
Æ—uNL��« p�– W�KBL� u� t� ŸuC��« ÊQ� l�«u�« —uNL��« ŸUM�«
t� fO� U� ¡«dA� pKN��L�« lMI�Ô w��« W�U�b�« WH�K� w� Ác�
WO�UO� U�U��Ë W�—U�� U�U�� Âb����Ô W�U�b�« °tO� W�U�
Z�Ëd��«Ë o�u���« s� w� X�b�√ …b��L�« U�ôu�«Ë b�«Ë Ê¬ w�
ez«d� w�U�� w��« WO{«dF��ô« b�UAL�«Ë Âö�_« W�UM d��
ÆUN�U��≈ ‰ËU��Ë œdH�«
w�«u� Ê√ v�≈ dOA� Ê√ wHJ� WO�UL�« U��RL�« bOF vK� U�√
fL� UNOK� dDO�� Ë√ UNJKL� WO�UL�« ‰u_« s� WzUL�U� 75
U�d� l�—√ bO� w� U��RL�« pK� WOJK� Ê√Ë WO�U� U��R�
Èd� p�c� Æw�UL�« —«dI�U� rJÒ ��� w��« w� U�dA�« Ác� Í√ ¨jI�
Êu�MK� …—«œ≈ w� WO�dO�_« WM�e��« …—«“Ë w� sO�ËR�L�« rEF� Ê√
w�U��U�Ë U��RL�« pK� åu��dÒ �ò V�«d�Ë U�U�Ë«Ë s�ô« ‘u�Ë
pK� W�KB� w� ULz«œ VB�
w��« UF�dA��« »dG��� Ê√ V�� ô
Ò
ÆWO�UL�« U��RL�«

øqLF� nO� ≠ 2

UNCF� WK�«b�� X��√ WHK��L�« `�UBL�« s� WJ�A�« Ác�
—«dI�« lM w� r�U�� w��« V�M�« WO�U� s� Z�M� wN� ÆiF��
’U��« ŸUDI�«Ë ÂUF�« ŸUDI�« w� ÂUNL�« ‰Ë«b�� UN�√ UL� t� ÃËÒ d�Ò Ë
sOO�UO��« sO�ËR�L�« s� ÊËdO�J� ÆrE�M�Ë r�b��� qJA�
Ê√ UL� UF�U��«Ë ÀU��_« e�«d� w�Ë ’U��« ŸUDI�« w� «uKL�
«uKL� W�œUOI�« e�«dL�« w� ’U��« ŸUDI�« w� sOK�UF�« s� «dO��
tKL� s� ‰ËR�� wN�M� U�bM�Ë ÆÀU��_« e�«d�Ë ÂUF�« ŸUDI�« w�
U�dA�« w� ¡«u??� ’U��« ŸUDI�« v�≈ œuF� ÂUF�« ŸUDI�« w�
e�«d� w� Ë√ åW�—UA��ô« U�dA�«ò Ë√ UO�uK�« w� Ë√ …dO�J�«
vK� qO�œ dO� ÆÈd�√ …dÒ � …dÒ J�« —Ëb� r� UF�U��« w� Ë√ ÀU��_«
sOO�UO��« s� WLzU� U�¡UC�√ qJÒ A� w��« ÀU��_« e�«d� p�–
—UA��ô« »U�√ sOO�ö�ù«Ë s�“—U��« sOOF�U��«Ë sO�u�dL�«
Ë√ e�«dL�« pK� q�uL� w� ÊuL�U�� Íc�« sOO�UL�«Ë sO�œUB��ô«Ë
ÆW�uKDL�« UN�u�K� ådE� UN�Ëò Êu�ÒbI�
WO�O�«d��ô« U�«—b�« e�d� v�≈ ö�� dOA� t{dF� U� `O{u��
ÊËU� Ã—u� WF�U� »U�— w� 1962 WM� f??�
Ò Ô √ Íc�« WO�Ëb�«
ÀU��√ e�d� r�√ `�√ UL� WM{U��« X�U� W�u�dL�« WF�U��«®
s�_« —UA��L�« ÊU� UN�œUO� “d�√ s�Ë Æ©WO�Ëb�« U�UO��« w�
UM� Æœ—U�—U� WF�U� Z�dÒ � wJ�M�d� uOMG�“ o�U��« w�uI�«
ÆUN�U��R�Ë W�Ëb�«Ë ÀU��_« e�«d�Ë WF�U��« sO� q�«b��« Èd�
Èd�J�« U�dA�« rC� e�dL�« p�– sO�uÒ L� WLzU� Ê≈ Èd�√ WN� s�
»Ëd��—u� W�d�Ë WODHM�« ÊËdHO� W�d�Ë U�dO�« Ë« pM��
Ê«dODK� mM�u� W�d�Ë ¨WO�d��« «dzUD�« lMÒ B� w��« sL�Ëd�
lMB� w��« bON�u� W�d�Ë eL��O� ‰UJO�u�Ëd�« ‰«dM� W�d�Ë
fJO�UM�«œ ‰«dM�Ë W�ËUIL�« q��� W�d�Ë WO�d��« «ÒbFL�« UC�√
lMÒ B� w��« ÊuO��—Ë WO�U�uKFL�« w� WB��L�« w�UJ� W�d�Ë
‰uÒ L� w��« WK�uD�« WLzUI�« s� iF� «c� Æ u�d�U��« a�—«u
WLzUI�« pK� v�≈ W�U{ù« V��Ë ÆWzUL�U� 30 W��M� e�dL�« «c�
Ò
W�dO��« U��RL�« rC� WLzU� U�dAK� WO�–uLM�« …dGBL�«
W��R�Ë f�O� qO� W��RL� ©foundations® W�dO��« dO� Ë√
WO�U� s� WzUL�U� 29 w�«u� ‰uÒ L� w��« ‰U�L�« qO�� vK� w��—U�
WO�M�√ ‰Ëœ UL�U�� q�I��� `�√ e�dL�« Ê√ UL� Æe�dL�«
WO�dF�« «—U???�ù« W??�Ëœ YO� ‰U�L�« qO�� vK� ZOK��« ‰Ëb??�
‰Ëb??�« WL�U��Ë Æe�dLK� sOL�U�L�« —U�� s� d��F�Ô …b��L�«
U�«—b�« e�d�Ë Æe�dL�« WO�U� s� WzUL�U� 14 Í“«u??� WO�M�_«
s� b�bF�« s� nK��� ô ©”≈ Í√ ”√ w�® WO�Ëb�« WO�O�«d��ô«
w� dO�J�« –uHM�« V�U w�K�_« fK�L�U� WN�UAL�« e�«dL�«
nK��L� WO�—U��« U�UO��« w� WO�O�«d��ô« «—«dI�« lM
pK� qL� WO�¬ s� qOBH��U� UM� `L�� ô W�U�L�« oO{ Æ «—«œù«
—«dI�« lM ‰ö� s�Ë —«dI�« lM w� r�U�� nO�Ë U��RL�«
v�≈ …—U�ùU� wH�J� ÆfOzd�« Í√ p�– qJ� WN�«u�« å—UO��«ò r��
å U�«—œò vK� vM��Ï œuI� cM� WO�U��L�« «—«œù« «—«d� rEF� Ê√
Æe�«dL�« pK� U�ÒbF� ån�u� «d�bI�òË
sOJL� vK� UN�uÒ L� w��« U�dA�« UNF�Ë e�«dL�« Ác� rEF� oHÒ ��
Ær�UF�« ‰Ëœ vK� …b��L�« U�ôuK� WL�b��L�« WMLON�« WO�UO�

Êu�MOK� Í—öO�

—ËUN�e�√ X�«Ëœ

ÊuO��«— W�dA� W�dJ�� UIO�D� l� U�uKFL�« ÃU��ù« ŸUD�
lMÒ B� X�U� w��« XML�d���« ”U�J� W�d� vK� X�u��« w��«
W�dA� WO�öN��ô« œ«uLK� l�“u��« U�d� v��Ë Æ»u�U��«
Ò UL� WOM�_« WO�U�uKFL�« ŸUD� XK�œ ÊË“U�«
…dO�J�« œuIF�« ‰b�
«—U����ô« W�U�Ë sO�Ë UNMO� «—ôËb??�« s� sO�öL�« U�L�
w��« X�u� sDM�«u�√ WHO� …«œUF� rNH� UM� s� ÆW�e�dL�«
ÊË“U�« W�dA� f�RL�«Ë d��_« r�U�L�« ”ËeO� fLO� UNJKL�
V�«d� sO� …d�u�L�« W�öF�U� ÆV�«d� b�U�Ëœ w�dO�_« fOzdK�
fOzdK� WHO�B�« ¡«bF� XL�d�Ô W�e�dL�« «—U����ô« W�U�ËË
Æ2016 WM� V�«d� »U���ô v�Ë_« U�U��« cM� p�–Ë
U�ôu�« nË w� œ—UNK��« Âu�� »U�Ò J�« iF� V�c� p�c�
WOM�_« U��RL�« d�UJ� l??� “UO��U� WOM�√ W??�Ëb??� …b��L�«
bÒ �� ULzU� UFL��� X��√ w��« ©°Êü« v�� 17® W�—U����ô«Ë
ŸU�b�« …—«“Ë å‰ËUI�ò w��« WOM�_« U�dA�« v�≈ W�U{≈ p�–Ë t�«–
ôU�u�« lL�L� ÆUN� ÂUOI� …—«“u??�« Î UO�u�U� lOD��� ô ÂUN� w�
V�«d� ◊UI�_ «“—U� «—Ëœ VF� …b��L�« U�ôu�« w� W�—U����ô«
s� q� l� U�öF�« w� WO�UO��« t�bM�« WK�d� Ë√ W�«b��« cM�
WOM�_« U��RL�« sO� W�öF�«Ë ÆWO�ULA�« U�—u�Ë sOB�«Ë UO�Ë—
‰œU�� w� W�uC� W�ö� X��√ sLONL�« w�U�dA�« Âö??�ô«Ë
b�d� w��« U�uKFL� WOM�_« U��RL�« d�u� WN� sL� Æl�UML�«
Í√ XO���Ë W�UL�� sLONL�« Âö�ô« ÂuI� q�UIL�U� ULMO� UN��Ëd�
sO� W�öF�« X��√ d�_« p�c� ÆWOM�_« U��RL�« U�b�d� W�œd�
d��u�Ë »uO��u�Ë q�u�Ë „u� fOH� w�UL��ô« q«u��« U�d�
W�—UL� w� U�dA�« pK� U�UO� t�u�
WOM�_« U��RL�«Ë
Ò
ÆUN�U�b� w�b���� vK� W�U�d�«
ÊU� WO�U��« WOL�UF�« »d��« cML� w�dO�_« wzULOM��« ŸUDI�« U�«
ÆW�U��« v�� ‰«“ U�Ë W�ÒK�L�« «uÒ I�« «“U��ù w�ö�ù« ‚u��«
X�O�Ë WÒOCH�« U�UA�« vK� w� WO�dO�_« W�dJ�F�« ôuD��U�
W�—uJ�« »d��« cM� w�K� W�K�L�« «uÒ I�« q�� YO� Ê«bOL�« w�
‚«dF�«Ë ÊU���UG�√ s� q� w� q�U� ‰ö��« v�≈ ÂUM�O� »d� v�≈
w� «œU�«d� …d�e� ‰ö��« ¡UM���U� ¨ÊUM��Ë ‰U�uB�« w� qA� v�≈
Æw��—UJ�« d���«
U�dA�« s� W�uL�L� u� „«c�¬ —ËUN�e�√ fOzd�« tO�≈ —U�√ U�
‰«dM� W�dA� ŸU??�b??�« …—«“u???� UNFO��Ë W�K�_« lMÒ B� w��«
‰U�L�« qO�� vK� »Ëd�—u�Ë lM�u�Ë s�—U� bON�u�Ë fJO�UM�«œ
U�ôË …Òb� w� UNF�UB� X�“Ò Ë U�dA�« Ác�Ë ÆdB��« fO�Ë
bOF vK� ¡«u??� «Òb? � «dO�� w�UO��« U�–uH� `�√√ YO�
U�ôu�« «œUB��ô w�UL�«Ë ÍœUB��ô« bOFB�« vK� Ë√ nO�u��«
pK� w� Êu���ML�« ÊuO�UO��« `�√ w�U��U�Ë UNO� qLF� w��«
vK� ‰uB�K� ÊuK{UM�Ë U�dA�« pK� s� sOF�«bL�« s� U�ôu�«
U�dA�« ÕU�—√Ë uL� sO�Q�� ŸU�b�« …—«“Ë l� œuIF�« s� b�eL�«
UMOF���« lKD� w�Ë ÆWOMFL�« W�ôu�« w� U�—«dL��ô w�U��U�Ë
X��√ UL� w�ULÒ � nO�u� WJ�� d��√ U�dA�« pK� X��√
U�dA� Æ…b��L�« U�ôu�« w� WO�UMB�« WK�FK� w�U�_« „dÒ �L�«
WO�u�uMJ��«Ë WOLKF�« ÀU??�??�_« ‰uÒ L� w��« UC�√ w� ŸU??�b??�«
r�Ë ôË√ W�dJ�� ÷«d�_ «d���L�«Ë UF�U��« UN� ÂuI� w��«
‚uÒ H�K� r�_« l�«b�« w� W�dJ�F�« U�UMB�U� ÆW�—U�� ÷«d�_
Ê√ v�≈ s�e�« s� œuI� …Òb� vK� …b��L�« U�ôuK� w�u�uMJ��«
ÆsOB�«Ë UO�Ë— s� q� bF
l� q�UF�� w��« w� w�UMB�« ÍdJ�F�« lL�L�« U�d�
WO�UL�« WM��« wH� ÆW�dJ�F�« «ÒbFL�« lO��Ë ŸU�b�« …—«“Ë
W��M� sO�ËUIL�« ‰Ë√ s�—U� bON�u� W�d� X�U� 2019Ø2018
—ôËœ —UOK� 48 Í“«u� UL� ôËUIL�« qL�� s� WzUL�U� 12¨5
—UOK� 26¨3 Í“«u� U� Ë√ WzUL�U� 6¨9 W��M� mM�u� W�d� UNOK�
Æ—UOK� 16¨5 Ë√ WzUL�U� 4¨31 W��M� fJO�UM�«œ ‰«dM� r� —ôËœ
b��U�u�Ë sL�Ëd� »Ëd�—u�Ë ÊuO��— s� q� rC� WLzU� „UM� r�
ÆU��dI� —UOK� 40 Í“«u??� U� Ë√ WzUL�U� 10 W��M� tO�u�uMJ�
W��dL�U� X�U� U�U�u� w�B�«
sO�Q��« W�d� Ê√ d�c�U� d�b��«
Ò
UL�Ë Æ—ôËœ —UOK� 6¨7 Í“«u� U� WzUL�U� 1¨76 W��M� WF�U��«
XKË w��«Ë W�Ëb�« w� WO�«eO� d��Q� vE�� ŸU�b�« …—«“Ë Ê√
«–≈ —ôËœ ÊuO�d�K� »d�√ w�Ë® U�uM� —UOK� 700 s� d��√ v�≈
qIM�« «“u� ŸU�b�U� WD��d� Èd�√ «—«“Ë WO�«eO� UMH{√ U�
…dO�� WB�
c�Q� U�dA�« pK� Ê√ Èd� ©w�uI�« s�_« …—«“ËË
Ò
W�uC� W�ö� „UMN� Æ…b��L�« U�ôuK� W�UF�« W�“«uL�« s�
w� …d??O??�_« YO� ÍdJ�F�« lOMB��« U??�d??�Ë W??�Ëb??�« sO�
Ò
s�Ò R� w��« w�Ë WO�UMB�« WK�F�« v�Ë_« W��dL�U� qGA�
w��«
U�ôË w� …b�«u�L�«Ë sOK�UF�« s� WF�«Ë `z«dA� nO�u��«
Æw�UO��« —«dI�« dz«Ëœ w� UL�U� åUN�√—ò `�B� w�U��U�Ë …b�b�
»d��« vK� X�U� …b��L�« U�ôu�U� p�– »dG��� Ê√ V�� ôË
sDI�« Ÿ—«e??� qOGA�� sOOI�d�ù« œU�F��«Ë »uFA�« …œU??�≈Ë
vK� X�U� UL� …b�b��« WJ� UJ�� ¡UM�� sOOMOB�« ‰öG��«Ë
WLz«b�« »Ëd�K� w� œUB��ô« WOM�� Æ»Ëd��«Ë rz«b�« l�u��«
Ò
qL�� qLA�� ÍdJ�F�« lOMB�K� WIÒOC�« WIK��« s� b��«Ë
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ôË UNK�K�� t�M� r??� w��« …d??O??�_« WO�dO�_« U�U���ô«
vK� WOKBH� X�«“ U�Ë X�U� —uD��« Ác� W�U�� bM� UN�UO�«b�
W�Ëb�« —U�� w� sKF� ‰uÒ �� WDI� qJÒ A� wN� ÆbOF s� d��√
v�Ò �Ë UN�UO� ‰u� Î U�U���« UN��—U� w� WO�U��« …dÒ LK� bNA� w��«
ÊdI�« nB�M� w� WOK�_« »d��« X�U� v??�Ë_« …dÒ L�« ÆU�œu�Ë
»d��« s� …—uD� d��√ WK�d� »«u�√ vK� w� ÂuO�«Ë dA� l�U��«
·«dA��« w� d�U�� qJA� sOOMF� W�—UIL�« Ác� w� UM�� ÆWOK�_«
—u�_« Íd�� nO� rN� W�ËU�� w� q� …b��L�« U�ôu�« q�I���
Æ—u�_« dÒO�� w��« ÈuI�« w� s�Ë UMOF���« W�«b� cM� q�_« vK�
U�ôu�U� rJÒ ��� w��« ÈuI�« W�u� ôË√ ÷dFM� W�—UIL�« Ác� wH�
nO� UO�U� ÷dF� r� w�—U��«Ë wK�«b�« bOFB�« vK� …b��L�«
ÆUNK�I��� u� U� «dO�√Ë XKF� «–U� U��U�Ë qLF�
WOL�— WN�«Ë Ò ô≈ X�O� Êu�UI�«Ë U��RL�« W�Ëb� vLÒ �Ô� U�
iF��« ÆW�Ëb�« tO�u� vK� …—bI�«Ë —«dI�« pK�L� WOL�— dO� ÈuI�
W�œUB��« `�UB� WJ�� UNOLÒ �� ÊËd�¬Ë WIOLF�« W�Ëb�« UNOLÒ ��
rJÒ ��� w��« w� «d�U�L�« …eN�√ Ê√ d��F� iF��«Ë WO�U�Ë
UNCF� l� q�UJ��Ë WOze� UM�√— w� UOL���« Ác??� Æ—u??�_U??�
Æ—dÒ I� Íc�« u� t�Q� w�dO�_« V�UM�« ÂUN�≈ vK� qLF�Ë iF��«
W�uOM��« «dG��« XHA� WO�—U��«Ë WOK�«b�« «—uÒ D��« sJ�
w�O�u��« œU��ô« ◊uI� l� dN� w��«Ë w�dO�_« ÊUOJ�« w�
lMB� w��« WK�UH�« ÈuI�« q�� s� …b�b� ôËU�� v�≈ ÈÒœ√ U�
—«b��ô« ¡UD�√ Ë√ nO�u�� —u�_« —U�L� W�UF�« UN�u��«Ë
—«dI�«
Ò
Æ…œÒbF�� U�UO� t�UJ� ‰ö�≈Ë ÊUOJ�« ‰«Ëe� —cM� Íc�« wL���«
WFDIM� Èu� UN�_ —u�_« `O�B� w� `�M�� UN�√ s�b�Q�� UM��
WO�UO��« WOM��« w� UN��UJ� W�«uÒ I� WOH�J� w�FA�« l�«u�« s�
r�d��F� UL� W�d�J� dO�Ë WO�UI��«Ë WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«Ë
Êu�MK� Í—öO� nË b� vK� ©deplorables® s�–u�ML�« s�
fOzd�« VzU� Ê√ UM� d�Ò c� ·UB�û� sJ� Æw�dO�_« VFA�« nBM�

äOÉb »àdG ídÉ°üªdG áµÑ°T
ájÉ¡f òæe IóëàªdG äÉj’ƒdG
â∏°Uh á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG
Ohó°ùe ≥jôW ≈dEG
t�«d��« Âb� s� dÒ�� U�bM� UN�UA� tH�u� ÊU� wMO� p�œ o��_«
Æ‚«dF�« vK� »d��« b{ d�UE�� ÊU� Íc�« w�dO�_« VFA�« Ã«eL�
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تتمات � /إعالنات
بايدن :العودة ( ...تتمة �ص)1

على أمالك حاكم المصرف المركزي في دعوى مقامة بوجهه من
قبل محامين كأصحاب ودائ��ع ،باإلضافة الى بعض التسريبات
والتوقعات حول التقرير االتهامي في تفجير المرفأ المنتظر من
المحقق العدلي فادي صوان.
في الحراك السياسي كان تجميد مفاوضات ترسيم الحدود
الذي ترجم بزيارة أميركية لقصر بعبدا الحدث األبرز ،بعدما فشل
اجتماع اللجان النيابية المشتركة بالخروج بصيغة تجيب على
تساؤالت اللبنانيين عن مصير الدعم وخطط الترشيد ،في ظل
احتجاج نيابي على غياب حاكم مصرف لبنان عن الجلسة وعدم
تقديم الحكومة تص ّورا ً وخطة للنقاش وغياب األرقام الحكوميّة
التفصيلية حول مواضيع الدعم وأكالفها ،وانتهت اللجان برد الكرة
الى الحكومة ومصرف لبنان للتقدم بأرقام وخطط واضحة.

مؤتمر دعم لبنان

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «وعلى الرغم من العوائق
التي تواجهها المبادرة الفرنسيّة ال ب ّد لها من النجاح ،ألن األزمات التي يمر
بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد ونعلم أن «المستحيل ليس فرنس ّياً».
وخالل كلمة له في «المؤتمر» الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب
اللبناني» ،ا ّل��ذي عقد برئاسته واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس ،بواسطة تقنيّة الفيديو قال عون« :رسالتي إلى البرلمان عقب
توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقباال ً وإجماعا ً عاماً؛ هذا الرهان
الوطني الذي أتمسك به ،والذي دأبت على المطالبة به منذ عام ،2005
يتخطى النزاعات السياسية ،ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي
دولة راغبة في مساعدة لبنان وال حتى مع صندوق النقد الدولي».
وفي الشق االقتصادي ،قال عون إن «لبنان يتفاوض حاليا ً مع البنك
الدولي على ق��رض وق��دره  246مليون دوالر لمشروع «شبكة األم��ان
االجتماعي -أزم��ة ال��ط��وارئ في لبنان واالستجابة إل��ى كوفيد»-19
وستنتهي المفاوضات هذا األسبوع ،ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة
من مجلس المديرين للبنك الدولي».
وأشار إلى أنّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير
واح��دة تطبق على جميع القوى السياسية ،والمهام التي تنتظرها
ضخمة ،فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت نفسه ورشة
الملحة ،وإعادة إعمار بيروت ،وتطوير خطة التعافي
اإلصالحات البنيوية
ّ
المالي واالقتصادي ووضع أطرها التنفيذية».

ماكرون

بدوره أ ّكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،خالل افتتاح «المؤتمر»
أنّ «دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى ،ولك ّنه لن يح ّل مح ّل عمل
السلطات اللبنانية» .ور ّك��ز على أننا «م��ن واجبنا دع��م لبنان لتلبية
احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت ،وال ب ّد من تعزيز االستجابة الدوليّة
لهذا الغرض».
ولفت إلى أنّ « 20بالمئة من اللبنانيّين يعيشون تحت خط الفقر،
والمؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت ،ولكن هذا ال
يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها باإلصالحات المطلوبة منها»،
مش ّددًا على «أ ّننا لن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعن
ضرورة القيام باإلصالحات» .وكشف أنّ «من المق ّرر تأسيس صندوق
يديره «البنك ال��دول��ي» ،للمساعدة على تقديم المساعدات اإلنسانيّة
للبنان».
ودعا ماكرون إلى «اإلسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية ،وتنفيذ خريطة
طريق اإلصالحات وإلاّ فلن تقدَّم مساعدات دوليّة» ،معل ًنا «أ ّنني سأزور
لبنان قريبًا».
وكانت الرئاسة الفرنسية قد بعثت برسالة قبيل انعقاد المؤتمر ،أشارت
فيها الى انه «لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خريطة الطريق الفرنسية
للبنان ولم يتم تنفيذ أي شيء في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف
لبنان» .وتابعت الرئاسة« :ال نعتقد أن العقوبات األميركية ستؤدي إلى
تشكيل حكومة في لبنان».

غوتيريس

من جهته ،شدّد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على
أهمية تلبية حاجات اللبنانيين ،وخصوصا ً منهم األكثر حاجة الى
المساعدة ،وإعادة اإلعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وغيرهما من الدول والمنظمات.

التعليق ال�سيا�سي

وفي سياق متصل ،أكد متحدث باسم الخارجية األميركية أنه بشكل
عام تدعم الواليات المتحدة إجراء تدقيق للمؤسسات العامة الرئيسية في
لبنان حتى يفهم الشعب اللبناني النطاق الكامل للتحديات التي يواجهها
البلد.
البنك الدولي
وجدّدرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدعوة الى السلطات اللبنانية
لـ «وضع شبكة أمان اجتماعي ،واالنخراط في إصالحات ضروريّة شاملة،
ومن بينها القطاع المالي».
وقال مالباس« :البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات
في لبنان ،بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى ،ونلتزم بمساعدة لبنان
على تنفيذ بنود خريطة الطريق إلعادة إعمار مرفأ بيروت بشكل أفضل».

الحريري في بعبدا خالل أيام

في غضون ذلك ،من المتوقع أن يتحرك الملف الحكومي خالل األسبوع
المقبل في ضوء الدفع الفرنسي لعملية التأليف والمساعدات التي تقدمها
الى لبنان .وأكدت مصادر «البناء» أن «الرئيس المكلف سعد الحريري
سيزور قصر بعبدا خالل اليومين المقبلين لعرض مسودة حكومية على
رئيس الجمهورية».
ولفتت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن «الحريري
مستع ّد لتقديم مسودة حكومية واألسماء جاهزة لديه ،لكن األمر يحتاج
إل��ى مالقاة رئيس الجمهورية للحريري في وس��ط الطريق» ،وأك��دت
المصادر «إصرار الحريري على وزراء من أصحاب الكفاءة واالختصاص
يس ّميهم هو بالتشاور مع رئيس الجمهورية بمعزل عن انتماءاتهم الحزبية
والسياسية» ،وشدّدت على أن «الحريري لن ينتظر طويالً بل سيقدّم في
نهاية المطاف تشكيلة حكومية الى الرئيس عون ليبدي رأيه فيه».

بري ممتعض

في المقابل لفتت أوساط مق ّربة من عين التينة لـ«البناء» إلى أن «والدة
الحكومة تنتظر اتفاق الرئيسين عون والحريري» ،ونفت األوساط أي اتفاق
بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على تسمية وزراء ثنائي أمل
وحزب الله ،كما نفت أن يكون الرئيس بري قد سلم الرئيس المكلف أسماء
ممثلي «الثنائي» ،مضيفة« :من المعروف والمعهود أن يسلم الرئيس بري
أسماء ممثليه في الحكومة في ربع الساعة األخير» .وأوضحت أن «الصيغة
المطروحة منذ تكليف السفير مصطفى أديب ولم تتغير مع الحريري اليوم،
وهي أن كل فريق يقدم مجموعة أسماء لممثليه على أن يختار الرئيس
المكلف من بينها» .ونقلت األوساط عن رئيس المجلس «امتعاضه وعدم
ارتياحه إلى سير األم��ور على مختلف الصعد ال سيما تأليف الحكومة
والتعامل مع األوضاع االقتصادية».
قاسم :الرهان على الوقت ال يُجدي
من جهته ،رأى نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن
«العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور أصبحت
معروفة ،والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعاً،
وما سنصل إليه لوالدة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه
اليوم ،وال يمكن االعتماد على الموقف األميركي للتسهيل أو لتحسين
الشروط أو لعدم العرقلة ،وال فرق بين ما قبل بايدن أو ما بعده».
وح ّذر قاسم من أن «المؤشرات تدل على أن البلد ي ّتجه إلى الهاوية إذا
لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت ،وكل يوم يم ّر هو خسارة
للبنان .واألفضل الحوار المباشر وتدوير الزوايا الستعادة ثقة القوى
السياسيّة ببعضها .ف��إذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل
العالم معها وكذلك أميركا» .وأضاف« :أي خطوة إلى األمام ،وإن أحاطتها
التهديدات ،أفضل وأنجح من عدم تأليف الحكومة .فالتهديدات احتمال
يسقط بتعاون اللبنانيين .أما الجوع واالنهيار فهما متحققان ويزدادان
مع الزمن .قليل من الشجاعة والعمل لمصلحة الوطن ينجز االستحقاق
الحكومي».

جلسة صاخبة للجان المشتركة

وعشية اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان للبتّ في مصير
الدعم للسلع االساسية ،انعقدت أمس في ساحة النجمة ،جلسة اللجان
النيابة المشتركة لدرس وضع الدعم واالحتياطي بحضور عدد من الوزراء
المعنيين وممثلين عن المصرف المركزي وعن المصارف.
وبحث المعنيون في ترشيد الدعم لتبقى السلع األساسية متاحة
للعائالت األكثر فقراً .ولم يصدر عن المجلس أية توصية بانتظار ان تقوم
الحكومة بإعداد دراسة شاملة بالتعاون مع مصرف لبنان حول موضوع
الدعم واالحتياط .وأشارت المعلومات الى أن «جمعية المصارف حضرت
في الجلسة بشخص رئيسها سليم صفير وهي في موقف الدفاع عن

مصرف لبنان» ،الفتة الى ان «النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم
شاهين تال كلمة مكتوبة ولم يقدّم أرقاما ً ما أثار حفيظة النواب وبلبلة في
الجلسة التي تض ّم عددا ً من اللجان في مجلس النواب» .وتابعت أن «ضجة
أثيرت داخل جلسة اللجان المشتركة عندما أعلن ممثل حاكم مصرف لبنان
أنّ آخر مرة تم تعداد الذهب فيها كان عام  .»1996وتحدثت المعلومات عن
جو متوتر ساد جلسة اللجان وسط تخبط القوى السياسية بين الحفاظ
على االحتياطي اإللزامي في المصرف المركزي وخطورة رفع الدعم على
المواطنين.
واحتدم النقاش حول خيارات الدعم وترشيده ،وتساءل عدد كبير من
النواب بحسب معلومات «البناء» عن مصير الدعم والجهات المستفيدة
منه ،ولماذا توسعت مروحة الدعم لتشمل أصنافا ً ومواد غذائية إضافية
ولمختلف الطبقات االجتماعية؟ وكيف يمكن االستمرار بالدعم من دون أن
وتوسعت أسئلة النواب
يطال احتياطي مصرف لبنان وأموال المودعين؟
ّ
لتشمل حقيقة األرقام حول احتياطات مصرف لبنان بالعملة األجنبية،
ففي حين أكد وزير المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني ونائب
حاكم مصرف لبنان بأن االحتياط يشمل أموال المودعين ،قال سالمة كالما ً
يتناقض مع هذا الكالم ،بتأكيده في إطاللته األخيرة بأن الودائع ال تزال
في المصارف.
وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ«البناء» أن
«المجلس النيابي لم ير ِم الكرة إلى الحكومة كما يُشاع ،بل هذه مسؤولية
الحكومة تقديم خطة للدعم وعرضها على المجلس النيابي الذي يُش ّرع
ويراقب ،واليوم أخذ دوره الرقابي» ،ودعا هاشم الحكومة إلى عقد جلسة
لمناقشة وإقرار خطة تفصيلية للدعم وإحالتها الى المجلس لالطالع عليها
واتخاذ القرار المناسب» ،معتبرا ً أن «هذا الموضوع وطني بامتياز ال يمكن
أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها .وهذا الكالم أبلغه مجلس النواب
للوزراء الحاضرين من ضمنهم وزير المال».
وبحسب ما علمت «البناء» فإن الوزراء الحاضرين لم يردوا على دعوات
النواب للحكومة بطرح خطة للدعم ،ما يؤشر بأال قرار أو توجه حكوميا ً
حتى اآلن بهذا الصدد» .وشهدت الجلسة سجاال ً حادا ً بين النائب جميل
السيد ونائب حاكم مصرف لبنان.
أما تيار المستقبل فلم يعلن موقفا ً واضحا ً بل جاء موقفه ملتبساً ،ولدى
سؤال «البناء» عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم عن موقف الكتلة
من الخيارات المتاحة بموضوع رفع الدعم ،رفض تأييد أي من الخيارات
المطروحة قبل عرض خطة واضحة من الحكومة لمناقشتها والتصويت
عليها في المجلس .وأكد رفض تيار المستقبل خفض احتياطي مصرف
لبنان لكي ال ُتمس ودائ��ع المودعين ،وينسحب ذلك تدريجيا ً ما يؤدي
إلى تآكل الودائع المصرفية» .ورأى نجم أن الحل يبدأ بتفعيل النشاط
االقتصادي ال��ذي يبدأ بتشكيل حكومة وإج��راء اإلصالحات المطلوبة
والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على األموال بدل البحث عن
حلول مؤقتة ومخدّرة».

عون للوسيط األميركي :لبنان متمسك بسيادته

وعقب إرجاء جولة التفاوض بين لبنان والعدو االسرائيلي لترسيم
الحدود البحرية ،أبلغ رئيس الجمهورية رئيس الوفد األميركي الوسيط في
المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون
ديروشيه خالل استقباله له في قصر بعبدا ،أن «لبنان المتمسك بسيادته
على أرضه ومياهه ،يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية ألن ذلك
يعزز االستقرار في الجنوب وسيم ّكن من استثمار الموارد الطبيعية من
غاز ونفط» .وأشار رئيس الجمهورية إلى أن «الوفد اللبناني المفاوض

لم يعد هناك الكثير مما يُقال حول كيفية تص ّرف الرئيس
األميركي دونالد ترامب تجاه مستقبل تسليم السلطة،
بعدما كان قد رفع السقف ملوحا ً برفض تسليم الرئاسة
والخروج من البيت األبيض وبعدما ل ّوح بمعركة مفتوحة
حول النتائج التي حملتها صناديق االقتراع بعملية قضائية
طويلة.
مع إعالن المدعي العام الفدرالي ان العملية االنتخابية
سليمة في اتجاهها العام الذي بنيت عليه النتائج وأنه ال
توجد عمليات خرق قانونية تستحق الذكر من زاوية حجم
تأثيرها على نتائج االنتخابات لم يعُ د هناك ما يمكن أن
يفعله ترامب لمواصلة النزاع القانوني حول النتائج.
بعد عملية اغتيال شيخ الملف النووي اإليراني العالم
محسن فخري زادة استنفد ترامب مع حليفه رئيس حكومة
االحتالل بنيامين نتنياهو سقف ما يمكن فعله لتعطيل
المسارات السياسية بقلب الطاولة ،بعدما فشل في انتزاع
موافقة البنتاغون على القيام بأي عمل عسكريّ .

ا�شتباكات بين قبائل يمن ّية وقوات «التحالف»..
ومحافظ عدن :انتفا�ضة �شاملة!
نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات محلية مدعومة سعودياً،
وقبائل «المناهيل» في منطقة ثمود الواقعة بين محافظتي المهرة
وحضرموت شرق اليمن.
وبحسب مصادر إعالميّة ،فقد هاجم مسلحون قبليون نقاطا ً
عسكرية تابعة لقوات أنشأتها السعودية في صحراء ثمود،
الفت ًة إلى أن «الهجمات جاءت بعد توتر بين الطرفين منذ أكثر
من شهرين».
من جهته ،قال محافظ عدن طارق مصطفى سالم ،إن «أبناء
ّ
يتحضرون النتفاضة شاملة ضد االحتالل
الجنوب اليمني
ً
السعودي اإلماراتي» ،مشيرا إلى أن التحالف «يتبنى سياسة
االغتياالت ،ويغذي االقتتال األهلي ،وينهب ثروات الشعب».
وأك��د س�لام أن «االنتفاضة الشاملة تتطلّب تكاتف أبناء
الجنوب ،ومواجهة االحتالل بجهود ّ
منظمة».

وفي هذا السياق ،تتجهز األطراف اليمنية الموالية لتحالف
العدوان السعودي في المحافظات الجنوبية لمعركة حاسمة،
خاص ًة مع تع ّثر تنفيذ «اتفاق الرياض» بين «المجلس االنتقالي
الجنوبي» الموالي لإلمارات ،وحكومة الرئيس المنتهية واليته
عبد ربه منصور هادي.
وقتل  9عناصر من قوات «المجلس االنتقالي» ،قبل أيام ،في
محافظة أبين بينهم قائدان ب��ارزان في قوات الدعم واإلسناد
التابعة لـ«المجلس االنتقالي» العقيد عوض السعدي والنقيب
عبد المجيد بن شجاع ،بقصف لقوات الرئيس ه��ادي على
مواقعهم بين مدينتي ُش ْقرة و ُز ْنجبار.
واتهم المتحدث باسم ق��وات «المجلس االنتقالي» القوات
الحكومية بتلقي «دعم تركي» ،متوعدا ً بأن «عمالً غادرا ً وجبانا ً
كهذا ،ال يمكن أن يمر من دون عقاب ٍ
كاف».

ثالثة ملفات قضائ ّية

قضائيا ً ُس ِجلت تطورات بارزة في ثالثة ملفات:
األول الحكم الذي أصدره رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل
مكي برد االعتراض المقدم من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة طعنا ً
بقرار الحجز االحتياطي الصادر لمصلحة المحامين حسن بزي ،هيثم عزو،
جاد طعمة ،فرنسواز كامل وبيار الجميل وبالتالي بقاء قرار الحجز نافذاً.
وكان القاضي مكي قد أصدر قرارا ً في  17تموز الماضي ،ألقى بموجبه
الحجز االحتياطي على األسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان في عدد من
العقارات والمنقوالت المملوكة منه ،وذلك بناء على استدعاء تقدّم به
المحامون المشار اليهم أعاله.
الثاني استجواب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لوزير
الداخلية والبلديات في حكومة تصريف األعمال العميد محمد فهمي في
قصر عدل بيروت حول ما أدلى به عن القضاء ،حيث خرج فهمي بعد ذلك
من دون اإلدالء بأيّ تصريح.
وأشار فهمي في تصريح تلفزيوني إلى أنني «أحترم القانون وأعيش
تحت سقفه وطموحي كطموح جميع اللبنانيين أن يكون لبنان دولة قانون
بتماسكنا ووحدتنا» .أضاف« :لم أتراجع ولم أعتذر أمام القاضي عويدات
وقلت إني متأكد من وجود فساد في القضاء لكني قد أكون بالغت بالنسبة
المذكورة».
وتردّدت معلومات أن القاضي عويدات قد يستدعي اإلعالمي مارسيل
غانم لالستماع إليه على خلفية ما قاله خالل الحلقة التلفزيونيّة بحق
القضاء.
أما الثالث فهو االدعاء في ملف الضباط من قبل النيابة العامة التمييزية
أمام المدعي العام في بيروت الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق االول
في بيروت باإلنابة شربل ابو سمرا وذلك ألول مرة بموجب قانون اإلثراء
غير المشروع .واالدعاء ت ّم على  ٨ضباط من بينهم قائد الجيش السابق
العماد جان قهوجي ،ومدير المخابرات األسبق العميد أدم��ون فاضل،
ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش
األسبق محمد الحسيني ،باإلضافة الى أربعة ضباط آخرين.

مجلس الدفاع األعلى

الصحي ،حذر وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال
على الصعيد
ّ
حمد حسن من أننا «ما زلنا في عين العاصفة ،فعدد من المستشفيات تفتح
أسرة إضافية لمصابي كورونا ولكنها تمتلئ بسرعة» .وفي إطار ذلك ،دعا
رئيس الجمهورية المجلس األعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي بعد ظهر
اليوم للبحث في األوضاع األمنية في البالد وتطورات متابعة قرار التعبئة
العامة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها عن تسجيل  1842إصابة
جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي لإلصابات إلى 131256
كما سجل لبنان  22وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات منذ بدء انتشار
الوباء في شباط الفائت إلى .1055

توما�س فريدمان ( ...تتمة �ص)1
 هذه التطورات ال تحدث عفواً ،فكيف إذا علمنا أن الذي حاورالرئيس بايدن هو الصحافي توماس فريدمان ،من خالل عموده
في نيويورك تايمز ،واضطر إلجرائه على الهاتف ،من مسافات
بعيدة ،عالمة على إلحاح نشر المواقف بتوقيت عاجل ،وبالمقابل
يقول فريدمان مرارا ً إن عالقته بوزير الخارجية اإليرانية محمد
ج��واد ظريف هي عالقة وطيدة تعود لثالثين عاما ً ول��م تتأثر
بتراجع العالقات األميركية اإليرانية .وفريدمان أكثر من مجرد
ديمقراطي ومساند بحماسة لتولي بايدن مقاليد
صحافي ،فهو
ّ
الرئاسة ،وصوالً للتحذير من خطر الحرب األهلية ،وهو صاحب

مبادرات سياسية من موقعه الصحافي ،تجاه قضايا شديدة
التعقيد والحساسيّة ،وال يمكن أن ننسى أنه َمن كتب المبادرة
العربيّة للسالم التي عرفت بمبادرة الملك السعودي عبدالله بن
عبد العزيز.
 البعض يقول إن فريدمان أدار خالل أيام صعبة مفاوضاتأش ّد صعوبة بين بايدن وظريف رسمت قواعد االشتباك ،بتقبّل
رد إيراني ال يطال األميركيين ،وبقواعد واضحة متفق عليها
��ووي ،وت�� ّم تظهير االلتزامات
تضمن ال��ع��ودة ال��ى االت��ف��اق ال��ن ّ
المتبادلة بمواقف خرجت على اإلعالم.

�إعالنات

ذمة التاريخ
ترامب في ّ
اعلن ترامب بفعل الضغوط التي مارسها الجمهوريون
أنه سيسلم السلطة إذا أعلن المجمع االنتخابي فوز الرئيس
المنتخب جو بايدن ،وهو ما بات محسوما ً مع كل الوقائع
المتج ّمعة حول تسمية أعضاء المجمع.
ربما يكون ترامب قد حصل على وعد جمهوري باعتماده
مرشحا ً رئاسيا ً في انتخابات عام  2024لكن حتى ذلك
التاريخ ال أحد يستطيع التنبؤ بالمتغيرات ،فقد ينجح
ترامب بزعامة متطرفي الحزب الجمهوري والعنصريين
البيض ،لكن سيكون صعبا ً على الحزب الجمهوري خوض
المنافسة الرئاس ّية بشخصية مثل ترامب.
سيكتب التاريخ أن شخصا ً متهورا ً وفاقدا ً اللغة السياسية
واحترام القانون قد تولى قيادة الدولة األعظم في العالم
وتسبّب بالكثير من الفوضى الداخلية والخارجية بلغت حد
تهديد االستقرار في العالم كله ،لكننا في منطقتنا سنتذكر
ترامب بصفته مجرم حرب ومَن قدّم لكيان االحتالل ما لم
يسبقه إليه أحد.

لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها» ،الفتا ً الى «ضرورة استمرار
هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها ،وإذا تعثر ذلك ألي سبب كان،
يمكن درس بدائل أخرى».
بدوره تمنى السفير ديروشيه استمرار المفاوضات لما فيه مصلحة
الجميع.
وشهدت سماء الجنوب مساء أمس ،تحليقا ً مكثفا ً للطائرات الحربية
االسرائيلية.

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2020/11/12على المتهم بسام عارف
إبراهيم جنسيته اللبنانية محل إقامته
جالال  -ملك جمال طربيه  -قرب مدرسة
الراهبات والدته فوزية تولد  1973سجل
 773/25الخيام أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2020/1/21وال يزال ف��اراً .بالعقوبة
التالية تجريم المتهم بسام عارف إبراهيم
المبينة كامل هويته أعاله بجناية المادة
 443/440ع��ق��وب��ات وب���إن���زال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة خمس
س��ن��وات وت��غ��ري��م��ه مبلغ م��ل��ي��ون ل.ل ،
وباعتباره ف��ارا ً من وجه العدالة وبإنفاذ
م��ذك��رة إل��ق��اء ال��ق��ب��ض ال���ص���ادرة بحقه
وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
فترة فراره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوي عدا
تلك المتعلقة بحقوقه الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال الغائب وبنشر
الحكم أص��وال ً وبإبالغ من يلزم وتدريكه
الرسوم والنفقات القانونية
وفقا ً للمواد  443 /440عقوبات من
قانون العقوبات .
الرتكابه جناية ترويج عملة أميركية
مزيفة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2020/11/17
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبد الله
التكليف1158 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2020/11/12على المتهم حسين محمد
مظلوم جنسيته اللبنانية محل إقامته
بريتال – حي شميس والدته رقية تولد
 1974سجل  16بريتال أوق��ف غيابيا ً
ب��ت��اري��خ  2010/5/6وال ي���زال ف���اراً.
بالعقوبة التالية تجريم المتهم حسين
محمد مظلوم المبينة كامل هويته أعاله
بجناية المادة  443/440عقوبات وبإنزال
عقوبة األش��غ��ال الشاقة المؤقتة بحقه
مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مليون
ل.ل  ،وباعتباره ف��ارا ً من وج��ه العدالة
وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه
وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
فترة فراره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوي عدا
تلك المتعلقة بحقوقه الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال الغائب وبنشر
الحكم أص��وال ً وبإبالغ من يلزم وتدريكه
الرسوم والنفقات القانونية
وفقا ً للمواد  443 /440عقوبات من
قانون العقوبات .

الرتكابه جناية ترويج عملة أميركية
مزيفة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2020/11/17
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبد الله
التكليف1158 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2020/11/12على المتهم سليم علي
أبو أحمد جنسيته اللبنانية محل إقامته
المعلقة والدته فاطمة تولد  1983سجل
 50المعلقة الشمالي أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2020/1/21وال يزال ف��اراً .بالعقوبة
التالية تجريم المتهم سليم علي أبو
أحمد المبينة كامل هويته أع�لاه بجناية
ال��م��ادة  443/440ع��ق��وب��ات وب��إن��زال
عقوبة األش��غ��ال الشاقة المؤقتة بحقه
مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مليون
ل.ل  ،وباعتباره ف��ارا ً من وج��ه العدالة
وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه
وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
فترة فراره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوي عدا
تلك المتعلقة بحقوقه الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال الغائب وبنشر
الحكم أص��وال ً وبإبالغ من يلزم وتدريكه
الرسوم والنفقات القانونية
وفقا ً للمواد  443 /440عقوبات من
قانون العقوبات .
الرتكابه جناية ترويج عملة أميركية
مزيفة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2020/11/17
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبد الله
التكليف1158 :
إعالن إعادة تلزيم تأمين آليات الدفاع
المدني ضد الغير
(إلزامي – أضرار جسدية)
الساعة العاشرة من يوم اإلثنين الواقع
فيه الثامن والعشرون من شهر كانون األول
 ،2020ب��دال ً من ي��وم اإلثنين الواقع فيه
الرابع عشر من شهر كانون األول ،2020
تجري إدارة المناقصات -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة الداخلية
والبلديات  -المديرية العامة للدفاع
المدني – مناقصة إعادة تلزيم تأمين آليات
الدفاع المدني ضد الغير (إلزامي – أضرار
جسدية).
التأمين المؤقت/10,000,000/ :ل.ل.
فقط عشرة ماليين ليرة لبنانية ال غير
طريقة التلزيم :تقديم أسعار

ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه من المديرية العامة للدفاع
المدني.
يجب ان تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلية
التكليف1161 :
إعالن مناقصة تلزيم تأمين تقديم قطع
غيار إلعادة تأهيل آليات عائدة للمديرية
العامة
للطرق والمباني والمديريات اإلقليمية
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
فيه األول من شهر كانون األول ، 2020
تجري إدارة المناقصات  -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة األشغال
العامة والنقل  -المديرية العامة للطرق
والمباني  -مناقصة تلزيم تقديم قطع غيار
إلعادة تأهيل آليات عائدة للمديرية العامة
للطرق والمباني والمديريات اإلقليميّة.
التأمين المؤقت :خمسة عشر مليون
ليرة لبنانية فقط ال غير.
طريقة التلزيم :تقدم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الصيانة
المركزية  -مديرية الطرق.
يجب ان تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
د.جان العلية
التكليف1163 :
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا ً
من يوم األربعاء الواقع فيه 2021/1/20
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم
عائدة ل «تعزيل صيانة وتأهيل أقنية
الري في قضائي جبيل وكسروان» وفقا ً
لدفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية وذلك في المكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح  -ملك الشدراوي
 بيروت.يمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر
اإلتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في
الطابق األول  -من مركز المؤسسة الكائن
في وادي خطار -الحازمية  -قرب مستشفى
قلب يسوع لقاء مبلغ /500.000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء إيصال
يضم الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
اجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام
المهندس جان جبران
لتكليف 1171:
مناقصة عامة
رقم  /3588م ع إ  /م م 3 /
 - 1الساعة الثامنة والنصف من
نهار الثالثاء الواقع في 2020/12/29
تجري وزارة الدفاع الوطني  -المديرية
العامة لإلدارة  -مصلحة العتاد في قاعة
المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل
 أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:قطع بدل للطوافات نوع  AB212لصالح
الجيش لعام . 2020
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /30
م ع إ  /م ع  1 /تاريخ .2020/11/25
 - 2الساعة العاشرة والنصف من
نهار الثالثاء الواقع في 2020/12/29
تجري وزارة الدفاع الوطني  -المديرية
العامة لإلدارة  -مصلحة العتاد في قاعة
المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل
 أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:قطع ب��دل لآلليات ن��وع هامفي لصالح
الجيش لعام . 2020
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /24
م ع إ  /م ع  1 /تاريخ .2020/11/25
 - 3الساعة الثانية عشرة من نهار
ال��ث�لاث��اء ال���واق���ع ف��ي 2020/12/29
تجري وزارة الدفاع الوطني  -المديرية
العامة لإلدارة  -مصلحة العتاد في قاعة
المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل
 أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:قطع بدل آليات إنكليزية لصالح الجيش
لعام . 2020
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /23
م ع إ  /م ع  1 /تاريخ .2020/11/25
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة
العامة ه��ذه اإلط�لاع على دفتر الشروط
ال��خ��اص ف��ي المديرية العامة ل�ل�إدارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت��رس��ل ال��ع��روض بالبريد المضمون
المغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -المديرية العامة
ل�ل�إدارة  -مصلحة المالية  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2020/12/2
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف1173 :
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب سهيل فارس صعب بالوكالة عن
أحمد موفق بلوط إص��دار سند تمليك بدل
عن ضائع على العقار رقم  705من منطقة
بالط العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
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خطط مريبة و�إجراءات قاتلة...
} فيوليت داغر
يوما ً بعد ي��وم تتكشف لنا معطيات جديدة حول
ف���ي���روس «ك��وف��ي��د  »19ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م���ن التالعب
واألك��اذي��ب والمعلومات غير الموثوقة .مما لم يعد
بالحري على أصحاب
خافيا ً حتى على متابع ،فكيف
ّ
اختصاص ُيفترض أن يكونوا أكثر أم��ان��ة ودفاعا ً
عن الحقائق .لخدمة أهداف مريبة ،انخرطت منظمة
الصحة العالمية في لعب دور قائد أوركسترا غير
نزيه ،مقدمة معلومات لإلعالم وتوجيهات لوزارات
ال��ص��ح��ة ف��ي ب��ل��دان ال��ع��ال��م الت��خ��اذ اإلج�����راءات التي
تصب ف��ي خدمة ه��ذه األه���داف ،وال��ت��ي على العالم
ّ
أن يكتشفها سريعا ً وال يبقى ضحيتها لزمن أطول.
أما َمن وما يخرج ليخالف الصورة الرسمية ويضع
ع�لام��ات اس��ت��ف��ه��ام ع��ل��ى ه���ذه ال��ه��س��ت��ي��ري��ا السائدة
ُيحذف سريعا ً من التداول إن كان معلومة أو ُيمنع
من التعريف بوجهة نظره ،ال بل تجري محاصرته
مهنيا ً وأح��ي��ان��ا ً توقيفه ع��ن العمل ومقاضاته أمام
القضاء .الشواهد على ذلك كثيرة جداً ،ال يسعني في
هذا المقال أن استعرض ك ّل ما جمعته حولها وأكتفي
بالبعض القليل منها.
ب��ت��اري��خ  4اك��ت��وب��ر /تشرين األول ال��ف��ائ��ت و ّقع
ما يقرب من  36.000شخصية علمية وطبية من
الواليات المتحدة وأوروبا في الغالب« ،إعالن غريت
برينغتون» .على رأسهم ثالثة من أه ّم علماء األوبئة
م��ن ج��ام��ع��ات ه��ارف��ارد واك��س��ف��ورد وستانفورد،
وذلك في محاولة إليجاد أجوبة منطقية وعقالنية
على السياسات المتعلقة بـ «كوفيد  »19واإلجراءات
المتوجب اتباعها .عبّروا عن انشغاالتهم بالتأثيرات
ّ
الجسدية والعقلية الناتجة عن السياسات المتبعة
بقضية الوباء ،والنتائج السلبية الناجمة من عدم
م��ت��اب��ع��ة ح��م�لات التلقيح ل�لأط��ف��ال ض��� ّد األم���راض
ال��ت��ي ت��ه��دّده��م ،واالك��ت��ش��اف المتأخر للمع ّرضين
لإلصابة بأمراض القلب والسرطان واإلختالالت
العقلية ،بما سيرفع من أعداد الوفيات في السنوات
ال��م��ق��ب��ل��ةة .ه���ذه ال��س��ي��اس��ات ،ال��ت��ي أب��ع��دت الكثير
م��ن ال��ت�لام��ي��ذ وال��ط�لاب ع��ن م��ق��اع��د ال���دراس���ة رغم
أنّ «ك��وف��ي��د  »19ال يصيب ه��ذه األع��م��ار أك��ث��ر من
إصابتهم بفيروس االنفلونزا وما شابه ،يفترض
بها أن ت�لائ��م بين أح��ج��ام ال��وف��ي��ات واالنعكاسات
االج��ت��م��اع��ي��ة ل�ل�إج���راءات المتبعة وب��ل��وغ المناعة
ض�� ّد ال��ف��ي��روس .حماية األش��خ��اص األك��ث��ر عرضة
لإلصابة يجب أن تكون هدف السياسات الصحية،
مقابل ع��ودة اآلخ��ري��ن لمزاولة أعمالهم وحياتهم
السابقة ،وإع��ادة فتح أب��واب المدارس والجامعات
ك��م��ا ال��م��ط��اع��م وال��م��ت��اج��ر وق���اع���ات ال��ري��اض��ة وما
شاكل .مع ذل��ك ،ال أعتقد أنّ أح��دا ً من القراء سمع
باألمر .فشبكات التواصل االجتماعي من «تويتر»
إل��ى «ف��ي��س��ب��وك» و»ي��وت��وب» ال��ت��ي ت��راق��ب ع��ن كثب
ك��ل م��ا يتعلق ب��ال��وب��اء ،ل��م تسمح بنشر ش��يء عن
ه��ذا اإلع�لان .ال بل ذه��ب األم��ر الستهداف العلماء
بأشخاصهم وتحقيرهم وإهانتهم ،في الوقت الذي
ال شيء على اإلطالق يستحق منطقيا ً هذه المعاملة
التي تلقوها.
هذا ما تع ّرض له أيضا ً كثيرون في فرنسا ،منهم
من أُوقف عن مزاولة مهنته أو طرد من عمله لمجرد
تقديمه رأي���ا ً مخالفا ً للسياسات المتبعة .أحدهم
وق��د يكون أب��رزه��م هو البروفسور ديديه راوول،
الخبير األول عالميا ً في األم��راض المعدية ،حسب
ترتيب «اكسبرتسكاب» لشهر آذار  .2020فبعد
الضغوط المتنوعة األش��ك��ال واإله��ان��ات وحمالت
التشهير التي تع ّرض لها خالل هذه السنة ،يواجه
ال��ي��وم تصعيدا ً ج��دي��دا ً ف��ي الحملة ض���دّه ،ك��ون��ه لم
يقبل أن ي��رض��خ ألوام���ر قاتلة أو يرتشي أو يبيع
ضميره .بل جاهر بالحقيقة واختار إنقاذ المصابين
حسب البروتوكول الذي وضعه ،كما قدّم ك ّل األدلة
والبراهين التي تثبت صحة مسلكه .لكن آلهة الش ّر
التي دعمت دواء الرمدسفير انتقلت لرفع المواجهة،
رغم ثبوت أنّ عالج الرمدسفير الذي يكلف 2000
أورو للشخص (مقابل الهيدروكسيكلوروكين الذي
أي إنجاز ُيذكر،
استعمله بكلفة  5أورو) ،لم يحرز ّ
بل هو سا ّم ومض ّر بالكبد والكليتين .وهذا ما أكدته
دراس����ات ج��دي��ة ،ك��م��ا أنّ منظمة ال��ص��ح��ة العالمية
نفسها أعلنته .م��ع ذل��ك ي��ذه��ب االت��ح��اد األوروب���ي،
الذي يحظى المق ّررين فيه بـ  40مليون أورو سنويا ً
كدعم من شركات الدواء ،لشراء كمية من هذا الدواء
بمليار أورو ،كما تطلب اإلدارة العامة للصحة في
فرنسا من مستشفياتها اعتماده ،ويرفض مختبر
سانوفي الذي ينتج الهيدروكسيكلوروكين تسليمه
لمشفى راوول في مارسيليا .فماذا تعني عشرات
الماليين عندما تسجل شركة جلعاد فقط في الربع

الثالث م��ن ه��ذه السنة أرب��اح��ا ً م��ن بيع الرمدسفير
بقيمة  900مليون أورو؟ بالتأكيد هؤالء ال يريدون
أن ي��ج��ادل��وا علميا ً م��ع ال��ب��روف��س��ور راوول ،ب��ل أن
يقضوا عليه ويرتاحوا من القلق ال��ذي سبّبه لهم.
فلمن ال يزال مخدوعا ً ببريقها الكاذب في منطقتنا،
ه��ك��ذا ه��ي حقيقة ه��ذه السلطات ال��ت��ي أب��ان��ت زيفها
وباعت مصيرها وضميرها لمن يملي القرار عليها
في مكان آخر .حاربت من يعمل بضميره بعيدا ً عن
اإلغ��راءات وإع�لاء المصالح الشخصية ،ولم تتوانَ
عن رفع دعوى ضدّه إليقافه عن العمل.
ف��ي واش��ن��ط��ن خ���رج ق��ب��ل م���دة أم����ام الكونغرس
األميركي والمحطات اإلعالمية مجموعة من األطباء
متوجهين بالقول لمن يسمع
وأصحاب االختصاص
ّ
وي��ش��اه��د إن��ه ت�� ّم ت��ه��دي��ده��م ومنعهم م��ن التصريح
ب��أن وب��اء ك��ورون��ا م��رض طبيعي وع�لاج��ه معروف
وم��وج��ود وب��س��ي��ط ون��س��ب��ة ن��ج��اح��ه  99.6بالمائة،
أي ال��زن��ك وال��زي��ت��روس��ي��ن والهيدروكلوروكين.
ت��س��اءل��وا ف��ي كلمتهم ع��ن أس��ب��اب إص���رار الحكومة
وإدارة فاوتشي على إث��ارة الرعب وممارسة القتل
اليومي ووضع الكمامة وإغ�لاق المدارس والتباعد
االجتماعي وسائر اإلجراءات القاتلة نفسيا ً لشعوب
ال��ع��ال��م؟ ول��م��اذا ه��ذه المهزلة طالما أنّ ال��م��رض له
أي مرض آخر ،في حين يجري التشديد
عالج مثل ّ
ّ
على أن اللقاح هو الحل .طرحوا السؤال عمن يكون
المستفيد من اللقاح ليجيبوا ب��أنّ الفيروس مصنّع
أميركيا ً ألغراض الحرب البيولوجية.
كذلك ظهرت بدايات شهر نوفمبر /تشرين الثاني
الماضي تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة
تتحدّث أمام مجلس الوزراء البريطاني قائلة:
«أُعلنها بكل صراحة ووض��وح ،أن��ا ال أواف��ق على
اإلج������راءات اإلج��ب��اري��ة المتعلقة ب��ـ ك���ورون���ا وغير
مقتنعة ب��ه��ا .إن��ي أرفضها عقليا ً وعلمياً ،وأ ُ ّ
فضل
مواجهتها نفسيا ً وعمليا ً وال أعيش في ظ ّل إجراءات
الحظر المز ّيف والتكميم والترويع النفسي للبشر.
إج����راءات ك��ورون��ا ال��ت��ي تفرضها شياطين األرض
وصلت في قناعتي األكيدة إلى ح ّد الجنون وصار
هدفها خ��دم��ة أج��ن��دات لعصابات غامضة نجهلها.
ضررها يتجاوز أضعافا ً مضاعفة أية فائدة ترجى
منها .أنا ُمص ّرة على موقفي هذا بعد ان دخلنا في
د ّوام��ة ُمميتة لن تنتهي غدا ً إذا سكتنا ،بل ستستمر
هذه المؤامرة لسنوات طوال عِجاف حسب مخطط
شياطين األرض .أما اللقاح المنتظر فهو وهم وخيال
يخدعون به عقولنا .وال ُيعقل أن تتوقف البشرية كلها
بانتظار تحقق ذلك الوهم ،بل سيكون ضحاياه  -إذا
ب��دأ استخدامه وفرضه  -أكثر من ضحايا كورونا
نفسها .ألنّ الماديين السفلة الذين يحكمون األرض
يخططون الستغالل هذا اللقاح لقتل البشر واالسئثار
بخيرات األرض لعصابتهم .مخاطر الحظر النفسية
أكبر بكثير من مخاطر كورونا .فإذا لم تقف الشعوب
ضده بحزم خالل السنتين المقبلتين ،فهي ستسحق
نفسيا ً واقتصاديا ً وجسدياً ،وحينها لن ينفع الندم.
كتبت ك��ث��ي��را ً ح��ول ك��ورون��ا وم��وق��ف��ي اآلن صار
ُ
أي وق��ت مضى ،أرف��ض أن نموت مرات
أق��وى من ّ
ومرات من الخوف والذعر وأرفض تدمير االقتصاد
وال��ع��ب��اد وم��ا ينتج ع��ن ذل��ك كله م��ن ضغط نفسي
وم��ع��ن��وي وم���ادي يضعف ج��ه��از ال��م��ن��اع��ة .كما انّ
الحظر والجلوس في البيوت واإلدمان على األلعاب
وم��ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��از وال��ه��وات��ف وال��ك��م��ب��ي��وت��ر تقتل
األجساد وتخلق جيالً خامالً ال يقوى على مقاومة
الشياطين وال الدفاع عن نفسه ،فيذهب لقمة سائغة
لتلك العصابات».
في استبيان للرأي جرى مؤخرا ً في فرنسا يظهر
أن  60%من المستطلع آراؤه��م ال يقبلون اإلجبار
على التلقيح ،مقابل  17%يعتبرون أن��ه يمكن أن
يقضي ع��ل��ى ال��وب��اء خ�ل�ال ال��س��ت أو ال��ت��س��ع أشهر
المقبلة .وق��د خرجت الكثير من العرائض الموقعة
ض�� ّد اللقاح ،وأعلن الرئيس م��ؤخ��را ً في كلمة له أن
اللقاح غير إجباري ،فقانون «كوشنر» يمنع إجراءات
طبية على شخص راف��ض لها .لكن األش��ي��اء تسير
وكأنّ اللقاح هو الح ّل الوحيد ويجب أن يكون إلزاميا ً
ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات ب��ع��ض ال�����وزراء والمسؤولين
وجوقة اإلع�لام التابع .وهناك من يوغر ص��در من
يتخذون القرارات بالعمل جاهدين للقول إنه وإن لن
ُيلزَم أحد باللقاح ،فمن يرفضه سيتصرف كمن يطلق
النار على رجله وسيبقى سجين السجن الذي ارتآه
لنفسه .فهو ل��ن يستطع أن يركب ط��ائ��رة أو يذهب
لمطعم أو مسرح ،ك��ون ارتياد ه��ذه األماكن يحتاج
لتأشيرة تثبت أنه ملقح .هكذا سيُعا َمل من ال يقبل
أن يكون فأر تجارب للقاحات طورت بسرعة فائقة
وليس من معلومات كافية عن محتوياتها أو معرفة

بالدراسات الصحيحة التي رافقت خروجها للنور
والتجارب التي أجريت لمنح التراخيص بها.
إن��ه لمن ال�لاف��ت للنظر أن��ه ف��ي ال��ي��وم ال��ذي أعلنت
فيه شركة فايزر نجاح المرحلة الثالثة من تجربتها
على اللقاح ،يبيع مالكها السيد ألبير بورال  62%من
أسهمها ويربح  5,6مليون دوالراً .الفت للنظر أيضا ً
أن المختبر البريطاني استرازينيكا ،الذي حجز 300
مليون جرعة لفرنسا واالتحاد األوروبي ،عمل بك ّد
ال��ص��ي��ف ال��ف��ائ��ت لتأمين نفسه م��ن ن��ت��ائ��ج شكاوى
قضائية يعلم أنها سترفع ضده عند حصول عوارض
جانبية غير مستحبة أو خطرة .وقد حصلت عوارض
جانبية وأمراض غير مفهومة لشخصين على األق ّل
علمنا بهم ،أحدهم شاب من البرازيل توفي بعد تلقيه
اللقاح .مثار تساؤل أيضا ً أن دراسة دانمركية حول
ف��وائ��د األقنعة للحماية م��ن ال��ف��ي��روس ،خرجت منذ
شهر حزيران الماضي ولم تنشر سوى قبل أسابيع
قليلة .بيت القصيد أن ه��ذه ال��دراس��ة ،التي ُوصفت
بأنها األفضل واألشمل والتي اتخذت عينة من 4862
شخص ت ّم انتقاؤهم بشكل يغطي عديد المواصفات
مع انتقاء النوع األفضل من األقنعة الذي يصل معدل
الفلترة له لـ  98%حسب التصنيفات المتبعة ،وجدت
أن القسم الذي استعمل القناع أصيب بمعدل ،1.8%
بينما القسم الذي لم يستعمله كانت نسبة االصابة
بالفيروس في صفوفه  ،2.1بما يعني أنّ النتيجة
متشابهة ت��ق��ري��ب��اً .وه���ذه ال��دراس��ة ه��ي دل��ي��ل علمي
ُيرفع بوجه ك ّل من يفرض استعمال القناع بالقوة،
خاصة أنّ اإلج��رام وصل لح ّد فرضه على األطفال،
كما في فرنسا بدءا ً من عمر  6سنوات أو لمن يسير
ّ
بغض النظر عن وضعه
في الهواء الطلق وفي الشارع
الصحي أو عمره .لكن هل من يرعوي؟
من كان ال يصدق أننا سنجبر على قبول اللقاحات
المعتمدة لنصعد ف��ي ط��ائ��رة م��ث�لاً أو ن��رت��اد أماكن
تس ّوق أو لهو ،ها نحن اليوم نصل إليه .لقد خرجت
قبل أيام جمعية الطيران الدولي  IATAالتي تضم
 290شركة طيران أي  80%من مجموع شركات
ال���ط���ي���ران ،ل��ت��ع��ل��ن إط��ل�اق م���ا أس��م��ت��ه «ج�����واز سفر
صحي» .إنه عبارة عن تطبيق على الهاتف يحتوي
على المعلومات الصحية للمسافر م��ن فحوصات
ونتائجها وتطعيم بلقاح «كوفيد  .»19ذل��ك لطمأنة
الحكومات التي فرضت رق��اب��ة على الداخلين الى
بلدانها ،كما صرح مديرها العام .وقد بدأت شركات
برفض من يرفض هذا اإلجراء على خطوطها ومنها
شركة  Qantasاالسترالية .بالطبع ستتوالى ردود
الفعل الرافضة لهذا اإلج��راء الذي سيفتح الباب في
قادم األيام على أخرى مماثلة في مناحي كثيرة من
الحياة االقتصادية واالجتماعية.
السؤال الكبير ال��ذي ال ب ّد من طرحه في النهاية
ه��و م��اذا نفعل بكل م��ا كنا لزمن طويل نناضل له
ونعمل على حمايته :من حق في التنقل أو التجمع
أو التعبير أو الصحة أو ما شاكل؟ لقد بتنا اليوم في
وضع أكثر تعديا ً وبما ال يقاس على حقوقنا ،وعلى
ألي يكن أن
رأسها الحق في الحياة .فكيف يمكن ّ
يق ّرر رغما ً عنا ،وأن يفرض بالقوة ما ال��ذي يجب
أن يفعله اآلخ��رون بما يتعلق بصحتهم وحياتهم؟
ه��ذه المسرحية التي ط��ال زمنها والتي استعملت
كل أساليب التأثير النفسي على البشر ،باتت باينة
لكل ذي عقل ل��م يغيّب المنطق ول��م يتأثر عاطفيا ً
ب��ال��خ��وف ع��ل��ى ص��ح��ت��ه م��ق��اب��ل اإلذع�����ان للقبضة
األمنية واإلج��راءات القاتلةَ .من مِن هذه السلطات،
ب��ن��وع خ��اص الصحية ،ابتعدت ع��ن إش��ع��ار الناس
بالذنب وتحميلهم مسؤولية اإلص��اب��ات الحاصلة
فيما لو خالفوا األوام��ر بتسطير محاضر الضبط،
وقدّمت لمجتمعاتها نصائح حول الوقاية  -ما عدا
الكمامة والنظافة والتباعد والتي ليست أساسية؟
ه��ل ع��م��دت للتنبيه لنوعية ال��غ��ذاء لتقوية المناعة
أو لحاجة الجسم للنوم واالبتعاد ق��در المستطاع
عن التوتر وممارسة الرياضة وغيره من وسائل
��رت لها بشكل مفصل في مقال سابق
معتمدة (أش ُ
يمكن االط�لاع عليه على موقعي)؟ أليس معروفا ً
لدى هذه السلطات الصحية أنّ هرمون الكورتيزول
ال��ذي يفرزه الجسم عند التع ّرض للضيق والقلق
وال��ت��وت��ر ،كما حصل بشكل واس��ع خ�لال األشهر
الفائتة ،يضعف المناعة ويسبّب اإللتهابات بفعل
تعطيل الجهاز المناعي كما إيقاف إف��راز الكريات
ال��ب��ي��ض��اء ال��م��داف��ع��ة ع��ن ال��ج��س��م؟ ه���ذه االلتهابات
منها ما يبقى عرضيا ً ويزول مع الوقت ،لكن منها
م��ا يصبح دائ��م��ا ً ويتسبّب ب��أم��راض مزمنة أحيانا ً
خبيثة .ه��ل ه��ذا ه��و المأمول م��ن بعض م��ن يتولى
زم��ام أم��ورن��ا ،ول��م��اذا يمعن في إج��راءات��ه القاتلة؟
أسئلة برسم المتابعة لك ّل منا.

الدوران في الحلقة ( ...تتمة �ص)1
الفلسطيني ولما قام به الرئيس أبو مازن من اتصاالت ،ثم أنه – حسب الوزير المذكور  -يمثل
إسقاطا ً لمشروع الض ّم الوارد في «صفقه القرن» ،ولكن المنسق (اإلسرائيلي) كشف عن رسالة
كان قد أرسلها له الوزير يسائله إن كانت حكومته ملتزمة باالتفاقات وأنّ المراسالت كانت بمبادرة
ومبادأة من الطرف الفلسطيني .بناء على تلك المراسالت ،ق ّررت السلطة العودة إلى التنسيق
األمني مع االحتالل (العلني) والعودة عن قرار وقف تسلّم أموال المقاصة التي تجمعها الحكومة
(اإلسرائيلية) لصالح السلطة الفلسطينية.
من دون المخاطرة في االجتهاد والتوقع ،فإنّ ما بُذل من جهد وعمل وسفر وظهور إعالمي لقيادات
على ضفتي االنقسام ،ثم ما دبّج من خطابات وكلمات قيلت في اجتماع األمناء العامين اليتيم ،قد
أصبح جزءا ً من الماضي ،فلن يكون بعد هذا مصالحة ونهاية لالنقسام ،ولن نرى حكومة وحدة
وطنية مستندة على شراكة ،واالنتخابات لم تعُ د واردة ،وهذه السلطة باقية كما حكومتها ،اللهم
إال إن قادها فشلها في األداء واعتمادها الشعبوية بديالً عن العمل مرفقا ً بتداعيات جائحة كورونا
للرحيل وإفساح المجال أمام حكومة مماثلة لها ،وإن أتت برئيس جديد ووزراء ثانويين جدد.
استطاعت السلطة تقطيع الوقت الكافي ،متخذة من الحوار وشعارات الشراكة الوطنية أداتها
في تجاوز الزمن لحين ظهور نتائج االنتخابات األميركية ،التي تعني بحسابات السلطة ،ال رحيل
ترامب ونهجه فحسب وإنما أفول نجوم قيادية أخرى بالضعف أو بمغادرة الحياة السياسية،
وعلى رأس هؤالء بن يامين نتنياهو ،رئيس الوزراء األطول خدمة في تاريخ «إسرائيل» القصير،
ولكن السؤال؟ هل سيكون بايدن أفضل من سلفه في مقاربته للشأن الفلسطيني؟ وهل سيعود
ُبق متسعا ً أو
للعمل بناء على الرؤية القديمة وح ّل الدولتين ،مع أنّ الثنائي ترامب – نتنياهو لم ي ِ
حيّزا ً من األرض يسمح بالدولة الثانية.
ملحة،
جردة حساب سريعة تفيد بأنّ العالم بأسره لم يعد يرى في المسألة الفلسطينية أولوية ّ
فالمحيط القومي منشغل بصراعات مفروضة عليه وال يستطيع الهروب منها في القريب ،والعالمان
العربي واإلسالمي أصبحت فلسطين عندهم أندلس جديدة ،وأمرها ثانوياً ،فيما لم يعد االحتالل
هو العدو الذي استبدل عند بعض منهم بإيران والتشيّع ،وعند بعض آخر بتركيا وعثمانيّتها
الجديدة ،والعالم على اتساعه وبقواه المهمة يرى أنّ الصراع يم ّر بمرحلة خمود ،واالشتباك
مع (اإلسرائيلي) شبه متوقف ومسيطر عليه ،وبالتالي فال أخطار محدقة قد تأتي من جانبه،
ال من الضفة الغربية وال من غزة ،وأية حوادث تحصل قد أصبحت ذات طبيعة نمطيّة ،حاجز،

بؤرة استيطانية ،عملية دهس أو شهيد ،اقتحامات واعتقاالت يسبقها انسحاب القوى األمنية
الفلسطينية ،فيما يطلق مسلحون بعض األعيرة النارية في الهواء ،وسرعان ما تنتهي القصة على
هذا النحو ،التي نادرا ً ما أصبحت ترد في نشرات األخبار العالمية وإلى ح ّد ما اإلقليمية ،أو تحظى
باهتمام يُذكر.
لما كان القريب والبعيد ال يرى في فلسطين أولويّة تستحق االلتفات لها ،فهل نتوقع من إدارة
بايدن أن ترانا بشكل يستحق االهتمام؟ والرئيس الجديد الذي لديه جدول مزدحم من األولويات
الداخلية لترميم ما أتلفته إدارة ترامب في المجتمع األميركي واقتصاده وفي مؤسسات الرعاية
الصحية واالجتماعية والفشل في التعاطي مع جائحة كورونا ،والخارجية وعلى رأسها التوترات
في الباسيفيكي وبحر الصين ،والعالقة مع روسيا ،واالرتباك الذي افتعله ترامب مع الحلفاء
األوروبيين ،والملف النووي اإليراني وغير ذلك كثير ،وعند الحديث عن أية مقاربة لجو بايدن
تجاه الشأن الفلسطيني ،فهي باألصل محكومة بصهيونيّته التي يعلنها ويفتخر بها ،وهي التي
شجع (إسرائيل) على
عبّر عنها عديد من الرؤساء الديمقراطيين من قبل كان آخرهم أوباما ،الذي ّ
سنّ قانون القوميّة العنصريّ  ،الذي يؤكد يهودية الدولة ،أو بكالم آخر أنّ هذه الدولة ال تتسع
لشعب آخر غير الشعب اليهودي فقط الذي ال يجوز أن يشاركه أحد في أرضه «التاريخيّة»
الموعودة ،وقد عبّر عن ذلك عندما زار نصب المحرقة في القدس إذ تحدّث عن ألمه لمعاناة اليهود
على يد األلمان ،ولكن لم يفته أن يؤكد على أنّ إقامة دولة (إسرائيل) ،لم يكن ردا ً على تلك المعاناة
وإنما هي لوجود حق لليهود في هذه األرض ،نافيا ً بذلك الرواية التاريخية الصحيحة والعلمية
للفلسطينيين الذي أكد في المناسبة ذاتها أنّ عليهم اإلقرار بأنّ هذه دولة (إسرائيل) يجب أن تكون
دولة يهودية خالصة .
بايدن سيستقبل الرئيس الفلسطيني في البيت األبيض ،وسيعيد فتح مكتب منظمة التحرير
في واشنطن ،وسيُرسل المبعوثين وستستقبل حكومته ضيوفا ً من رام الله لن ينقطعوا عن زيارة
واشنطن بعد هذه الغيبة الموحشة ،ولكن في السياسة لن ننال منه أكثر من إدارة األزمة ،والتعامل
مع الحقائق التي صنعها الثنائي ترامب – نتنياهو على أرض الواقع ،سيعود للدفع لوكالة الالجئين
األممية (األونروا) ،وسيدفع أمواال ً وتنفذ وكاالت التنمية األميركية بعض المشاريع غير المنتجة،
وسيكثر القال والقيل ،وهذا التصريح وذاك ،وما على الفلسطيني إال انتظار انتخابات عام ...2024
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قد تكتمل فصول الحكاية عند أ ّول إعالن من قيادة العدو «اإلسرائيلي» عن عدد
أي عملية معقدة فتاكة ض��دّه ،يتوزّع ع��دّاد اإلصابات غالبا ّ بين إصابة
قتاله في ّ
خطرة وبعض الجرحى ويغلق الملف ،ما يحدث الحقا ّ بات معروفا ّ وب��ات يفتح
بابا ّ للتندّر على ما ٌيسمح بنشره (انتحار جندي ،حادث مرور ،تع ّرض أحد الجنود
لصعقة كهرباء) ،والعديد من اإلعالنات المشابهة وربما ما زاد مستوى التندّر ما
أعلنته قيادة الجيش األميركي عن اإلصابة بارتجاج دماغي ألكثر من مائة جندي
عقب قصف قاعدة «عين األسد».
الحديث عن غنائم العدو «اإلسرائيلي» عندما دخل بعض القرى الجنوبية أثناء
اعتداء تموز (حرب لبنان الثانية) كان عبارة عن ُكتيّبات تابعة لكشافة تابعة لحزب
الله ،وقد أخذ هذا األمر حيّزا ً كبيرا ً في دوائر الدراسات في الكيان الصهيوني ،و ُعدّت
الخطط الجديدة لمواجهة أمر التنشئة االجتماعية لمجتمع حزب الله بما يتعلق
بالجيل الجديد والبيئة التي يخرج منها منتسبو هذا الحزب ،وفي لمحة سريعة
عن لدراسة كنت قد قمت بها عن الخطوط الموازية لهذا األمر داخل الكيان العبري،
نجد عزيزي القارئ األجوبة الكثيرة ،الكافية ،الصادمة أيضاّ ،حيث عمدت العديد
من الجمعيات اليهودية على إنشاء مراكز إيواء لألطفال الغير معروفي نسب األب
وعددهم مرتفع جدا ً نتيجة للتفكك المجتمعي الصهيوني ،وبعض األطفال الذين
فقدوا أهلهم نتيجة حوادث متفرقة ،حيث ال يوجد أجداد وال آثار عائالت راسخة
في أغلب األوقات نتيجة للهجرات التي حدثت نحو أراضي فلسطين المحتلة .
يت ّم تنشئة ه��ذا الجيل الصهيوني داخ��ل ه��ذه المعاهد على تعاليم المعتقدات
المتعصبون ،ويت ّم جمع التب ّرعات لهذا األمر
الصهيونية ويدير أغلبها الحاخامات
ّ
على صفحات اإلنترنت المنتشرة على مواقع التعريف لهذه المعاهد وأكثرها
موجها ً للخارج باللغات الفرنسية اإلنكليزية والروسية ،حيث ُيحدّد للمبلغ ال ُمراد
التب ّرع به وط��رق الدفع ويرتفع المبلغ حسب مستوى نتيجة التب ّرع (ش��رح من
بعض المواقع).
أغلب متخ ّرجي معاهد اإليواء لديه خيارات متعددة إما العمل بالمهن التي أتقنها
وقت دراسته داخل المياتم أو غالبا ً يدخل الى المؤسسات العسكرية منها الجيش
او مراتب الكيانات األمنية ،ما يحدث بعدها هو النقطة األه ّم ،عندما تقوم المقاومة
اإلسالمية في لبنان او فصائل المقاومة الفلسطينية بعمل أمني او قصف مراكز
احتالل او حتى اشتباك مباشر ويت ّم إحصاء العديد من سيارات اإلسعاف إلجالء
القتلى والجرحى والنتيجة ال ُمعلنة تكون كالعادة جريحين حالة أحدهم خطرة،
السبب هو أنّ خريجي معاهد اإليواء في الكيان المحت ّل هم أعداد للنسيان وال أهل
لهم ليخبروهم عن فقدهم بالمعارك او الحروب ،ويحدث أيضا ً انّ بعض الجنود
زجهم في ه��ذه المعاهد ليبدأ مسار جديد لرفد العسكر
القتلى لديه أوالد ويت ّم ّ
بمجنّدين وقودا ً لإلعتداءات...
ناهيك عن الحالة النفسية المعقدة التي تنتاب خ ّريجي هذه الكنتونات بفقدهم
مفهوم العائلة ونتيجة للتح ّرشات الجسدية من الحاخامات والمد ّرسين وزمالء،
ونتيجة العلوم التلمودية الموضوعة ضمن مناهج التنشئة ،هذا المزيج المعقد
متوحشة همجية تمارس عقدها وأمراضها على باقي شعوب
يعكس شخصية
ّ
المنطقة ،سياسة الكذب التي ينتهجها العدو «اإلسرائيلي» وعدم اإلعالن عن عدد
قتاله بشكل صحيح مردّها ال��ى ع��دة أم��ور أ ّولها ع��دم اعترافه بهزيمته وفقدانه
للجنود ،ولذلك يعمد الى الدعاية المضللة وثانيا ً لمعرفته ان ال أحد من األهالي
سوف يسأل عن المفقودين ،وأخيرا ً عند التوجه للداخل «اإلسرائيلي» انّ جيشه
ال ُيقهر وال ينهزم وهو لديه ك ّل الحق بفعل ذلك ،وإال فهو أمام حركات احتجاجية
كثيرة مثل حركات األمهات األربع التي كانت عالمة فارقة بالوعي الداخلي للمجتمع
اإلسرائيلي».
أيها الصهاينة ...جيشكم يكذب عليكم ،ما قاله السيد حسن نصرالله بمعرض
حديثه عن أش�لاء وبقايا جنود كانت بيد المقاومة في لبنان بعد حرب تموز هو
الخطاب الذي هز بعض مواقع الدراسات الصهيونية وك ّذب مقولة انّ جيش الدفاع
اي أحد من جنوده في أرض المعركة ،في مقابل صدق مقولة
االسرائيلي ال يترك ّ
«نحن قوم ال نترك أسرانا» ...الحروب الشرسة لتركيع بيئة المقاومات ومؤسساتها
كمؤسسة الشهيد وهيئة الدعم يهدف ألمر آني وأمر أكثر اهتماما ً لدى األعداء ،وهو
مجابهة تنشئة جيل مقاوم جديد وحرفه عن مسار الفكر المقاوم بإتجاه التطبيع...

هزيمة الأمم على �أبواب م�أرب
} شوقي عواضة
كشفت صحيفة «اإلندبندنت» البريطانية عن قيام بريطانيا بإرسال ق�� ّوات خاصة
الصحيفة ع��ن م��ص��در في
ب��ص��ورة س�� ّري��ة لحماية ح��ق��ول النّفط السعودية ونقلت ّ
وزارة ال��دف��اع البريطانية أنّ وح��دة رص��د متط ّورة للطائرات المسيّرة هي من بين
الوحدات التي ت ّم نشرها ،إعالن لم يكن أمرا ً جديدا ً يكشف عن مشاركة بريطانيا في
العدوان على اليمن ال سيما أنّ دور ومشاركة بريطانيا في العدوان ال تق ّل أهميّة عن
الدّورين األميركي والفرنسي منذ بداية العدوان ،فقد سبق أن أعلن مصدر في ق ّوات
الكوماندوس البريطانية لصحيفة «دايلي مايل» أنّ وح��داتٍ من الكومندوس التابعة
للق ّوات الخاصة البريطانيّة قد قاتلت بشك ٍل مباشر في المواجهات ض ّد الجيش واللّجان
الخاصة للقوارب وأدّى ذلك إلى سقوط
الشعبيّة داخل اليمن من خالل وحدة الخدمة
ّ
عدد من الجرحى في وحدة النخبة البريطانيّة .وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما كشفته صحيفة
«دايلي مايل» البريطانية للم ّرة األولى بالتزامن مع بداية العدوان على اليمن بإعالنها
عن مشارك ٍة للق ّوات الملكية البريطانية في عمليّاتٍ عسكري ٍة داخ��ل محافظة صعدة
شمال اليمن أدّت إل��ى إصابة خمسة من جنود وضباط ال��وح��دة .مشاركة بريطانيا
الخاصة والسرية إلى اليمن أو
في العدوان على اليمن لم تقتصر على إرسال الق ّوات
ّ
إلى السعودية بل أنّ بريطانيا تعتبر شريكا ً أساسيّا ً في العدوان من خالل ما قدمته
للسعودية من أسلح ٍة متط ّورة ومشاركتها في العدوان أمنيّا ً وعسكريا ً ومن خالل
التخطيط واإلشراف وتعزيز قدرات سالح الجو السعودي وتدريب طياريه وتجهزيهم
إضاف ًة إلى تعزيز القدرات القتالية والتدريبيّة للجيش السعودي ومرتزقة العدوان وما
أعلنه النّاشط أندرو سميث مدير حملة ض ّد األسلحة في بريطانيا عن تدريب طيارين
سعوديين على يد الق ّوات البريطانية يؤ ّكد مدى مشاركة بريطانيا في العدوان وإذا ما
أضفنا إلى تلك ّ
الشراكة الشركاء اآلخرين في العدوان :الواليات المتحدة األميركية
وفرنسا ودول الحلف األعرابي التي ش ّكلت تحالفا ً أمميا ً عدوانيا ً على اليمن وشعبه
لم تج ِن منه على مدى سنوات العدوان سوى المزيد من الهزائم النّوعية لنخبة القوات
الملكيّة البريطانية وق ّوات البحرية الفرنسية وأدمغة االستخبارات األميركيّة وضبّاطها
من المارينز وغيرها .اليوم يعود هذا التّحالف العدواني وعلى رأسه بريطانيا للتهويل
على اليمنيين من خالل إعالنها إرسال ق ّوات خاصة وسر ّية .فتوقيت اإلعالن جاء في
ظ ّل استهداف الجيش وأنصار الله لـ «أرامكو» جدة بصاروخ قدس 2المجنح والذي
أصاب الهدف بدقة وبالتزامن مع سقوط موقع ماس العسكري حصن الدّفاع األ ّول
عن م��أرب عاصمة التحالف العدواني ومركز القيادة السابعة .وه��ذا يعني أنّ قوى
العدوان تحاول استدراك الموقف وخطورة سقوط مأرب بيد الجيش واللجان الشعبيّة
والوقوف سدا منيعا ً في وجه نقل المعركة خارجيا ً من خالل فرض قواعد االشتباك
الجديدة التي أعلنها العميد يحيى سريع باستهداف ك ّل المصافي النفطيّة والشركات
االجنبيّة في ظ ّل استمرار الحصار والعدوان على اليمن .وبال ّرغم من التجربة الميدانية
أي إنجاز وفشله في تسجيل أي
التي أثبتت عجز قوى التّحالف العدواني عن تحقيق ّ
انتصار ال يزال هذا التحالف يص ّر على حماقته باستمرار العدوان دون أن يقرأ التجربة
ويستخلص العبر من عمليّات توازن الّردع التي أصبحت من التاريخ بعدما استطاعت
الق ّوات المسلحة اليمنية من االنتقال إلى مرحلة تف ّوق ال��ردع والق ّوة من خالل نقل
المعركة إلى الخارج واستهداف مصالح دول العدوان في السعودية في ظ ّل حصار
مطبق وتقدّم على مستوى الجبهات الداخلية .ومن يراقب حركة المواجهة الميدانية منذ
بداية العدوان ال يحتاج إلى الكثير ليدرك أنّ اتساع سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة
ّ
تؤشر بوضوح على م��دى فشل العدوان
التي تتزايد يوميا على مساحاتٍ شاسع ٍة
الذي لم يدرك طيلة سنوات هزائمه أنّ المعركة بالنّسبة إلى اليمنيين هي معركة وجود
وليست معركة حدود مع قوى العدوان وفي مقدمتها نظام ال سعود وبن زايد الذين لم
يدركوا جيدا ً بأنّ ال الق ّوات الملكية البريطانية وال المارينز األميركية وال الق ّوات البحر ّية
الفرنسية ستدفع عنهم بأس اليمنيين وال صواريخ الباتريوت األميركية وال منظومات
«جيراف» (الزرافة) البريطانية سترهب اليمنيين وتحبط عزيمتهم البالستية التي هي
كصواريخهم إذ ستأتيكم من حيث ال تدرون فارتقبوا هزيمتكم اآلتية ولو بعد حين.
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عائ�شة

لمجاهل مأهولة بمناديل بلواي
هذا النحيب أو ّزعه دمعة ..دمعة
وصالة على ذكرها
كلما طار بي طائر الشوق
نحو شذى عائشه!
ما الذي فك أزرار حزني
بمزالج قافية
ّ
جف في حلقها مطر الضوء
لما استفاق على شهقة في سماء األمومة
تذرف آخر أعراسها في عيون النساء
تر ّتل أجمل آياتها
لتعمدها فوق عرش البهاء..
خميس لفاجعة البحر في معجمي
صفحة سوف أكتبها بدموع اليتامى
خميس لنعش الشجا
وانحباس الصدى
في دروب الغناء
أسميك أ ّمي على مسمع اليتم والموت
ال امرأة كاللواتي أقمت لهن الوليمة
في غرفات القصائد..
مر غيابك يا عائشه
والنوى جارح
المساءات هاوية لخطى من نحيب
غيابك أقصى مدارج تيهي
وتيهي جواب على ألق ليس لي!
 ..أي��ه��ا األف���ع���وان ال���ذي يخطف ال���ورد
والنبض
من صدرها المزدهي ببساتين من عسل
ونوارس خضراء:
كيف تس ّمي البريق الذي قد سرقت
وطيّرته نحو باب السماء؟
كيف أطفأت بالمكر زر الندى
في دماء المها :عائشه؟!
***
مقلة رنقت للهجوع األخير
وبحر سيسقط ..يسقط عما قليل
على ساحل العابرين إلى خيمة الله..
يابسة خطوتي
ودمي في سلى جمل يستعيد الطفولة
والذكريات التي جرفت سهو يأسي
لماذا على كاهل الموت ألقي بكأسي
لماذا يضيع الشذى فجأة
في المهب المرير؟
ونار الحشا
في الحشا :عائشه!
***

} الشاعر مصطفى بدوي  -المغرب

«ا�سكوريال» تنال جائزة �أف�ضل عر�ض
الم�سرحي الرابع
في ختام مهرجان ال�سويداء
ّ
ديار نصر

وتر رافل في خشوع المالئكة المتعبين
صالة يعطرها نيزك الحزن معتمرا ً سيرة
البحر
ال موج لي كي أبوح له
بنهايات حتفي على عتبات الجنازة
ال أرض تحتي ألكشف عن مستهل القيامة
منذ الخميس..
خميس لفاجعة العمر في ناظري
غابة لمهاوي النجوم
ومشنقة لرقاب القوافي
نشيج أخير..
وأنت هناك على صهوة الصمت
ال تسمعين عويل فتاك
يقولون لي :أيها المصطفى
يا سليل الهباء..
هي الروح تصعد للمنتهى هكذا ،راجعه!
غير أني أشق عصا الحق مرتطما ً بالخواء
وعائشة الواحة األزلية رهن دمي دائما ً
شريان الهواء
وسيّدة الكائن اللغوي التي أرضعتني
حليب البالغة والخيالء
لديني غدا ً كي أعود إلى دهشتي
في الخروج الطفولي
ذاك الذي كنته
وانتهى بالرحيل! ..

نالت مسرحية «اسكوريال» لفرقة حكايا إخراج ليال الهادي
جائزة أفضل عرض في مهرجان السويداء المسرحي الرابع
الذي اختتمت فعالياته أمس.
كما حاز العرض المسرحي حذاء سندريل الذي قدمته فرقة
حلم المسرحية بالتعاون مع فرقة شهرزاد السورية للمسرح
الراقص من تأليف وإخ��راج وئام البدعيش على جائزة لجنة
التحكيم الخاصة ،فيما ذهبت جائزة أفضل إخ��راج لرفعت
الهادي عن مسرحية الدب للكاتب الروسي انطون تشيخوف
والتي قدمتها فرقة تجمع حكايا الفني.
وحصلت لجين حمزة على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في
مسرحية حذاء سندريل بينما حصل على جائزة أفضل ممثل
مناصفة ه��ازار نوفل عن دوره في مسرحية تكسير األنوف
وطالل أبو شديد عن دوره في مسرحية الدب فيما ذهبت جائزة
أفضل سينوغرافيا لعرض سيلفي الذي قدّمته فرقة المسرح
الجامعي بالسويداء إعداد وإخراج وليد العاقل.
وتضمن حفل ختام المهرجان ع��رض مشهدية مسرحية
بعنوان بائع اليانصيب تأليف منصور حرب هنيدي وتمثيل
وإخراج الفنان معن دويعر تعكس الشغف بالمسرح إضافة
إلى عرض فني راقص لفرقة شآم للمسرح الراقص ضم فقرات
فنية متعددة تراثية ووطنية تجسد قيم الشجاعة والشهامة
والعادات األصيلة وتحيي أهلنا في الجوالن السوري المحتل
كما تم تكريم أعضاء لجان اختيار وتحكيم عروض المهرجان.
ون ّوهت لجنة التحكيم في تقريرها حول المهرجان الذي
تلته عضو اللجنة المخرجة سهير برهوم مديرة المسرح
القومي بدمشق في حفل الختام بالجهود الجماعيّة المبذولة
إلنجاح هذه الفعالية وعملية تنظيم حضور الجمهور للعروض
المسرحيّة ضمن مقتضيات الشروط االحترازية الصحية
المطلوبة مؤكدة وج��ود حركة مسرحية شابة ونشيطة في
المحافظة تحتاج إلى إقامة مهرجان خاص بها بهدف تشجيعها
المسرحي مع
وتحفيز العاملين فيها على االستمرار في النشاط
ّ
ثنائها على مستوى العروض في المهرجان ودعوتها لتقديم
العرض الفائز على مسارح دمشق.
ورأى رئيس لجنة التحكيم الدكتور تامر العربيد أن استمرار
المهرجان وانعقاده إنجاز مهم وكبير وخاصة في ظل صعوبة
اإلنتاج المسرحي ،معتبرا ً أن هذه الدورة حققت نقلة نوعية عن
سابقاتها على صعيد مستوى العروض ولجهة كتابة النص
واإلخراج واألداء على الخشبة إضافة إلى الجمهور الكبير الذي
غصت به صالة العرض.
تابع العروض لدرجة أن ّ
فيما أعرب رئيس دائرة المسرح القومي بالسويداء وجيه
قيسية عن أمل المسرحيين والمهتمين أن تحقق الدورة المقبلة
طموحات المهتمين بالشأن المسرحي عبر جهود المعنيين
متوجها ً بالشكر لكل من ساهم بإنجاح هذه الدورة.
ّ
وكان المهرجان الذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقا
في وزارة الثقافة ودائرة المسرح القومي بالسويداء بالتعاون
مع مديرية الثقافة بالمحافظة انطلق الخميس الفائت ضمن
فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية «ثقافتي هويتي».

*قصيدة عائشة ترجمت إلى اليونانيّة!

«ماراثون قراءة» في مكتبة �شومان
غادة عبدالرازق
ت�ستعدّ لرم�ضان  2021بـ«لحم غزال»
تستع ّد الفنانة غادة عبد الرازق للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل ،بعمل درامي جديد
بعنوان «لحم غزال» ،حيث تعقد خالل تلك الفترة جلسات عمل مكثفة مع المؤلف إياد إبراهيم،
والمخرج محمد أسامة ،لالنتهاء من كافة التفاصيل لبدأ التصوير خالل شهر كانون االول.
الجدير بالذكر أن «لحم غزال» هو التعاون الثاني بين غادة عبدالرازق والسيناريست إياد
إبراهيم ،حيث قدما معا ً العام الماضي مسلسل «سلطانة المعز».

ال�سو�س
غزوة ُّ
كنت أجلس في فيء الصنوبرة الكبيرة  ،وأمامي األشجار المثمرة
من ك ّل نوع ،وكانت نظراتي تستقر على شجرة التفاح ،وقد تعافت،
وعادت تخض ُّر وتورق من جديد .
كانت الشمس تنحدر نحو المغيب والهواء االَتي من الوادي ينسم
طر َّيا ً يحاكي الغصون وتحاكيه ،وكان الما َّرة يلقون السالم وكنت
أجيب ...
وكنت أقول لنفسي :ما أجمل هذا الوطن بطبيعته وناسه ...
وأسكت
عدت الى صحيفة اليوم التي رميتها عندما قرأت عناوينها ،وعدت
أقرأ كما أقرأ كل يوم عن الفساد والفاسدين ،والنهب والنهابين ،والدين
الكبير الكبير ...والكارثة القادمة...
وضعت الصحيفة جانباً ،واتكأت على « ت َّكايتين « ناعمتين .
ولم يطل الوقت حتى رأيت ،في ما يرى النائم ،جيشا ً من الكائنات
يقترب مني .هو سوس؟ كأنه سوس ،لكنه سوس منتفخ ،مختلف.
لكل سوسة شكل غريب ،وحجم ضخم ،تم ّد قرونا ً كأنها الكالليب.
أحاط الجيش بي .كيف اتسع المكان له؟ ال أعرف .وسمعت أصواتا ً
نكِرة :
 أنت ...أنت ...الجالس يقرأ ويكتب ...تريد أن تبيدنا؟!قلت :أنا!؟ مَن قال ذلك؟
 عندما تعافت شجرة التفاح قلت :هذا ما يجب أن نفعله بالسوس.لنتعافى ينبغي أن نبيده ...
 صحيح .عرفت هذا بالتجربة .كادت شجرة التفاح تيبس .فتشناعن السبب .وجدنا السوس ينخر جذعها .قلعنا منه ما قدرنا عليه،
والباقي رششناه بالدواء ،وهذه هي الشجرة تخض ُّر وتخض ّر...
 -أنت ال تقصد شجرة التفاح .أنت تعطيها مثالً ،وتقصدنا نحن...

تماشيا ً مع أنشطة القراءة التي تنفذها المكتبات حول العالم ،للترويج لممارسة فعل القراءة
بطريقة جماعية وتفاعلية ،تدعو «مكتبة شومان» جميع محبي القراءة والكتاب لالنضمام إلى
«ماراثون قراءة» الذي يبدأ اليوم.
وبحسب القائمين على هذه الفعالية فإن الهدف الرئيسي منها هو «نشر فعل القراءة وتجميع
المهت ّمين بهذا الفعل في مكانٍ واحد ليكون احتفاليا ً في طريقة العرض».
وسيت ّم تجهيز شكل المكان بطريقة مشابهة لسباق الماراثون الرياضي ،فهناك خط بداية
ونهاية ومسار للمشاركين في الماراثون ،وذلك يساعد على تعريف المشتركين بأقسام المكتبة
كافة وكتبها ،وبالتالي توسيع مداهم المعرفي في الكتب.
وال يشترط قراءة كتب معينة أو أنواع معينة ،إذ يحق ألي مشارك اختيار أي كتاب من المكتبة
على أن يت ّم قراءته داخلها.

} عبد المجيد زراقط
 مَن أنتن أو أنتم؟ ال يهم .أنت أستاذ لغة واَدابها ،ما عالقتك بالسوس وإبادته،وخالص الوطن .
 الوطن وطني ،أال تعرفن أن كل مواطن مسؤول!؟ نحن وحدنا المسؤولون. مَن انتن؟ قل أنتم . مَن أنتم؟واختلطت األصوات :
أنا أكولة ...أنا بالوعة ...أنا ناهوبة ...أنا شافوطة ...أنا الهوطة...
أنا جاروفة ...أنا ساروقة ..أنا فاسودة ...
قلت  :كفى  ...كفى ...كلكم فاعولة .
قال فاسودة :صيغة مبالغة عندكم ...وصيغة قوة ال ُتر ُّد عندنا .
وتقدَّم كائن ضخم الجثة كالليبه مثل رؤوس الشياطين ،وقال،
وهو ينفخ :وأنا ساخوطة .أسخطك ان بقيت تحكي وتكتب ع َّنا .
َ
قلت ،وأنا أنظر الى الغيوم تتلبَّد في السماء ،وأشعر بالهواء االتي
من الوادي يقوى ويشتد :
تهب العاصوفة؟
عندما
 وماذا تفعلونُّ
لم يجيبوا .كانت العاصفة قد هبَّت ،وكنستهم .
أفقت .كانت الشمس قد غابت ،وغدا الهواء االَتي من الوادي قو َّيا ً
وبارداً ،فقلت :
 ما أحوجك  ،يا وطني إلى عاصوفة تكنس السوس الذي ينخرك!
من مجموعة قصص قصيرة بعنوان «جذور فوق التراب» ،ستصدر قريبا ً .

«التنمر» ق�ضية على �شا�شة
ّ
مهرجان القاهرة ال�سينمائي في فيلم «منفى»
يعرض مهرجان القاهرة اليوم في سينما أوديون ،فيلم «منفى» من إخراج فيسار مورينا ،وذلك في
عرضه األول بالشرق األوسط وشمال أفريقيا.
الفيلم الحاصل على جائزة «قلب سراييفو» ،من إنتاج ألمانيا ،بلجيكا ،كوسوفو ،وتدور أحداثه عن
مهندس من كوسوفو يعيش في ألمانيا مع زوجته األلمانيّة ويشعر أنه عرضة للتنمر من زمالئه ومن
أسرته مما يجعله في أزمة حقيقية ويندرج العمل ضمن قسم البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة.
وكانت قد افتتحت أمس ،الدورة  42لمهرجان القاهرة السينمائي ،حيث شهد الحفل تكريما ً للكاتب
الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية إلنجاز العمل ،والتي يت ّم منحها أيضا ً للكاتب
والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون ،كما يك ّرم المهرجان في حفل االفتتاح الممثلة منى زكي
بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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رونالدو يتف ّوق على مي�سي و�صالح
بالقدم الذهب ّية
حظي البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة
القدم الذهبية في نسختها الثامنة عشرة،
متف ّوقا ً على األرجنتيني ليونيل ميسي،
واأللماني روبرت ليفاندوفسكي ،والمصري
م��ح��م��د ص��ل�اح .ون����ال ن��ج��م ي��وف��ن��ت��وس
اإليطالي كريستيانو رونالدو أكبر عدد من
األصوات لعام  ،2020ففاق ما حصده كل
من ميسي وصالح وليفاندوفسكي وزميله
ف��ي البيانكونيري ،ج��ورج��ي��و كيليني،
ونيمار ،وسيرجيو رام���وس ،وسيرجيو
أغ��وي��رو ،وج��ي��رارد بيكيه ،والع��ب وسط
إنتر ميالن ،أرتورو فيدال .وتعتبر «القدم
الذهبية» جائزة كروية على المستوى
ال��دول��ي يت ّم تنظيمها سنويا ً في إم��ارة
موناكو الفرنسية ،وأبرز معايير الجائزة
أن يبلغ الالعب المرشح  28عاما ً على
األقل ،وأن يكون صاحب مهارات كرويّة
خاصة على المستوى ال��ف��ردي واألداء
الجماعي .ويت ّم اختيار الفائز من بين 10
مرشحين ّ
ّ
ترشحهم لجنة من المتخصصين،
وي��ح��ق ل��ل��ج��م��ه��ور ال��ت��ص��وي��ت ل��واح��د من
المرشحين العشرة على الموقع الرسمي
للجائزة.
وتتميز هذه الجائزة ،بأن الفائز بها يترك قالبا ً
لرجله على ممشى المشاهير لكرة القدم  ،The Champions Promenadeوهو
نوع من ممشى لمشاهير كرة القدم على شاطئ إمارة موناكو ،ولذلك يمكن لالعب
كرة القدم الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرة واحدة فقط .وأصبح «رونالدو» رابع
العب يفوز بالجائزة من اليوفي ،بعد كل من ،بافيل نيدفيد ،أليساندرو ديل بييرو،
وجيانلويجي بوفون .كما حصل رئيس نادي يوفنتوس ،أندريا أنيلي ،أيضا ً على
النسخة األولى من جائزة « ،»Golden Foot Prestigeالتي اختارتها لجنة من
الشخصيات اإلعالمية الدولية .يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش ،نجم ريال مدريد
االسباني ،هو آخر المت ّوجين باللقب في العام .2019

«اليويفا» يدر�س دوراً
افتتاح ّي ًا من  10مباريات

زيدان :لن �أ�ستقيل
والريال �سيوا�صل القتال

دوري الأبطال بال�صداع:
دييغو �سيميوني ي�صف
ّ
فريقي ي�سير في االتجاه ال�صحيح رغم التعادالت

سيناقش االت��ح��اد األوروب����ي ل��ك��رة القدم
«اليويفا» هذا األسبوع مقترحات بشأن تغيير
نظام مسابقته األولى لألندية ،دوري األبطال،
بحيث تخوض الفرق  10مباريات على األقل
في الدور األول .ويتوقع أن يبدأ االتحاد القاريّ
بتطبيق النظام الجديد عام  ،2024وذلك في ظل
خشيته من اعتماد بطولة رديفة «سوبر ليغ»
تضم فقط األندية الكبرى في القارة العجوز.
وذك��رت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أن
«النظام السويسري» سيعتمد في المسابقة،
بحيث تشارك كل الفرق الـ 32أو الـ 36في دوري
واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة ،في أبرز
مؤشرات اإلصالح على المسابقة األشهر عالميا ً
لألندية .وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس
المجموعات ،يخوض كل فريق خمس مباريات
على أرضه ،ثم خمس مباريات خارج ملعبه،
ضد أندية من مستويات مختلفة .وت ّم تصميم
النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات
الهامشية في المجموعات ،وأكبر بين األندية
الكبرى في القارة .وبعد خوض عشر مباريات،
تتأهل األندية الـ 16األولى في الترتيب إلى الدور
اإلقصائي ،واألندية بين المركزين  17و 24إلى
مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» .وفي
الدور اإلقصائي األول ،يواجه المتصدر صاحب
المركز الـ 16األخير ،والثاني يواجه الخامس
ع��ش��ر ..ف��ي نظام مشابه إل��ى ح��د م��ا األدوار
اإلقصائيّة ف��ي دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين «أن بي ايه» .ويخوض حاليا ً 32
فريقا ً دور المجموعات ،بواقع أربعة أندية
في ثماني مجموعات ،حيث سيتأهل المتصدر
ووصيفه الى دور الـ 16بعد خوض  6مباريات،
فيما ينتقل الثالث الى البطولة الرديفة «يوروبا
ليغ» .وت ّم استبعاد مقترحات سابقة تض ّمنت
توزيع األندية على أربع مجموعات تض ّم كل
واحدة ثمانية أندية ،وذلك لضمان خوض كل
فريق  14مباراة.

تعهّد زين الدين زيدان ،مد ّرب ريال مدريد
بمواصلة القتال بعدما أصبح فريقه في مأزق
ويواجه خطر الخروج المبكر من دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم عقب الخسارة بنتيجة 2-
صفر أمام شاختار دونيتسك مساء الثالثاء
الماضي .ول��م يحقق ري��ال أي ف��وز في آخر
ثالث مباريات بالدوري اإلسباني وسيدخل
الجولة األخ��ي��رة من منافسات المجموعة
الثانية بدوري األبطال وهو في المركز الثالث
بعدما استقبل هدفين من دينتينيو ومانور
سولومون ليتعثر للمرة الثانية أمام الفريق
األوكراني بعد الهزيمة  3-2في تشرين األول
الماضي .وسيستضيف ريال منافسه بروسيا
مونشنغالدباخ المتصدر يوم األربعاء المقبل
بينما سيلعب شاختار ،ال��ذي يأتي ثانيا ً
بسبب األفضلية في المواجهة المباشرة ،في
ضيافة إنتر ميالن آخر الترتيب .وقال زيدان
في مؤتمر صحافي« :أشعر بالق ّوة وكما جرت
العادة سأقدّم كل شيء ممكن وكذلك الحال
بالنسبة لالعبين ،يجب أن نبقي رؤوسنا
مرفوعة ونركز على المباراة المقبلة .ال يوجد
أي شيء آخر يمكننا فعله» .واستقال المدرب
الفرنسي من قيادة ريال في أيار  2018بعدما
ت ّوج بلقب دوري األبطال للمرة الثالثة على
التوالي في كييف لكنه أص ّر أنه ال يوجد فرصة
لتكرار ذلك اآلن .وأضاف« :لعبنا بشكل رائع
في الشوط األول لكن الكرة لم ترغب في دخول
المرمى .صنعنا الكثير من الفرص وسددنا
في القائم وبعد ذلك أصبحت األمور أصعب
بالنسبة لنا .نحن نمر بسلسلة نتائج سيئة.
وهذا واقع لكن يجب أن نواصل المضي قدماً.
لدينا مباراة إضافية في المجموعة ويجب
الفوز بها».

أكد دييغو سيميوني ،مد ّرب أتلتيكو مدريد أنّ فريقه ال يزال يسير في االتجاه الصحيح رغم
أن التعادل بنتيجة  1-1مع بايرن ميونخ مساء الثالثاء الماضي سيجعله ينتظر حتى الجولة
األخيرة لمحاولة حسم التأهل إلى األدوار اإلقصائيّة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .وكان قد
سجل توماس مولر هدفا ً من ركلة جزاء قبل صافرة النهاية بدقائق معدودة ليلغي تقدّم أتلتيكو
بهدف جواو فيلكس في الشوط األول وبات أتلتيكو يحتاج إلى تج ّنب الهزيمة أمام سالزبورغ
األسبوع المقبل للتأهل لدور الستة عشر.
وسيتأهّ ل الفريق النمساوي ،الذي فاز  1-3على لوكوموتيف موسكو ،على حساب أتلتيكو
إذا خرج باالنتصار في مباراة األسبوع المقبل .وفاز فريق سيميوني مرة واحدة فقط في خمس
مباريات بالمجموعة األولى ،وتعادل بذلك ثالث مرات متتالية بعد تعادلين مع لوكوموتيف.
وقال المدرب األرجنتيني في مؤتمر صحافي :لدي شعور أن الفريق ال يزال يسير في االتجاه
الصحيح رغم أن دوري األبطال يتسبّب في صداع بالنسبة لنا ،كنا نستحق المزيد من هذه
التعادالت الثالثة ،لكن لم نكن حاسمين بالشكل الكافي .لعبنا بشكل رائع في الشوط األول
وسجلنا هدفا ً جميالً .اقتربنا من تسجيل الهدف الثاني لكنه لم يأت ،وبايرن فريق قويّ وحصل
على ركلة جزاء.
وحاول سيميوني النظر إلى الجانب اإليجابي رغم اإلخفاق في الفوز ،وقال« :هذا هو الطريق
الذي نسلكه ،وهذا واضح .نحن نعمل بجدية والالعبون في حالة رائعة وأحببت تعاملهم بهدوء
مع الكرة ،صحيح أننا لم نكن حاسمين أمام المرمى ،لكننا نصنع الكثير من الفرص ويمكن أن أقول
لمشجعينا إننا سنواصل ذلك».
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القطري
افتتاح رابع مالعب المونديال
ّ
بنهائي ك�أ�س الأمير في  18الحالي
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن استضافة رابع استادات بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022لنهائي بطولة كأس األمير  2020في  18كانون األول الحالي ،والذي
يوافق اليوم الوطني للدولة ،تزامنا ً مع بدء العد التنازلي لعامين على انطالق صافرة
المباراة النهائية للمونديال.
مشجع ،والذي سيصبح المقر الرسمي لنادي
وينضم األستاد الذي يتسع لـ  40الف
ّ
الريان بعد انتهاء منافسات المونديال ،إلى ثالثة من استادات البطولة الثمانية أُعلن
عن جاهزيتها ،وهي استاد خليفة الدولي ،واستاد الجنوب ،واستاد المدينة التعليميّة،
وسيستضيف سبع مباريات في المونديال من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر.
وحول االستعدادات المتواصلة الستضافة المونديال قال األمين العام للجنة المشاريع
واألرث حسن ال��ذوادي« :تحضيراتنا للحدث الكبير تسير وفق الجدول الزمني المقرر،
نجحنا في إنجاز أكثر من  90%من مشاريع البنية التحتية المخصصة للبطولة ،ونعتزم
اإلعالن عن جاهزية مزيد من االستادات العام المقبل ،على أن يجري االنتهاء من جميع
ٍ
كاف يسمح باختبار جاهزيتها
االستادات قبل موعد انطالق مباريات البطولة بوقت
الستقبال آالف الجماهير من أنحاء العالم».
ومن أهم ما يميّز االستاد الجديد واجهته الخارجية الب ّراقة التي تضم في تصميمها رموزا ً
وأشكاال ً تجسد جوانب الحياة في قطر مثل الترابط األسري ،وجمال الطبيعة الصحراوية
والحياة البرية ،والتجارة المحلية والدولية ،وتجتمع كل هذه الرموز في تناغم تام ضمن
شكل خامس على هيئة الدرع ،والذي يرمز إلى الترابط والقوة والمتانة التي تميز المجتمع
في كافة أنحاء قطر.
وتأتي مراعاة جوانب االستدامة البيئية في صميم االستاد ،بهدف الحد من بصمته
الكربونية ،وشملت خطوات عدة من بينها استخدام مواد بناء ُمعاد تدويرها من استاد
أحمد بن علي الذي كان يشغل موقع االستاد الجديد ،واالحتفاظ باألشجار في البيئة
المحيطة باالستاد دون المساس بها للمحافظة على الطبيعة األصلية للمكان .وفي
ضوء االلتزام بمعايير االستدامة؛ استحق االستاد الجديد عن جدارة الحصول على ثالث
شهادات مرموقة من المنظومة العالمية لتقييم االستدامة ،في استدامة التصميم والبناء
من فئة األربع نجوم ،وإدارة التشييد من الفئة األولى ،ونسبة كفاءة الطاقة الموسميّة،
والتي تمنحها المنظمة الخليجيّة للبحث والتطوير.

الدوري
مباريات ودّ ية ا�ستعداد ّية قبل ا�ستئناف
ّ
فوز الأن�صار وتعادل النجمة والمعتوق متفائل
تستع ّد األندية اللبنانية الستئناف منافسات الدوري الممتاز ،الثالثاء المقبل الواقع
في  8كانون األول ،حيث ستنطلق مباريات الجولة السابعة ،في حين ستنطلق مباريات
الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية .وخاضت أندية عدة من الدوري الممتاز مواجهات
ودّية استعدادا ً للعودة ،منها أمام نظيرتها من فرق دوري الكبار ،وأخرى أمام فرق الدرجة
الثانية .وفي سياق االستعدادات ،فاز اإلصالح برج الشمالي على حساب الشباب الغازية
( ،)1-2في المباراة التي جرت على ملعب كفر جوز حيث سجل الواعد علي شعيتو هدفي
اإلصالح في حين سجل حسين جواد خليفة للخاسر .وفاز األنصار بنتيجة ( )2-6على
حساب الحكمة ،وذلك في المباراة التي جرت على ملعب األنصار ،حيث سجل أهداف
األنصار حسن معتوق «رباعية» وكريم درويش «ثنائية» ،في حين سجل هدفي الحكمة
وسيم عبد الهادي .وعلى خط آخر ،تعادل النجمة وديا ً مع سبورتينغ بنتيجة ( )1-1في
المباراة التي جرت على ملعب المنارة حيث سجل للنجمة خالد تكجي وعادل لسبورتينغ
حسن ترمس.
وقبل استئناف ال��دوري ،واألنصار في ص��دارة الترتيب ،اعتبر حسن معتوق ،قائد
منتخب لبنان وهدّاف األخضر ،أن استئناف الدوري بعد توقف دام  3أسابيع ،أمر إيجابي،
لكنه سينعكس على مستوى اإلصابات العضليّة لالعبين .وقال معتوق« :الجهاز الفني،
بقيادة المدرب عبد الوهاب أبو الهيل ،أصبح يعرف الالعبين بشكل كبير ،وبدأت التوليفة
تؤتي النتائج إيجابية» .وشدّد على أن األنصار يركز على كل المواجهات ،حيث سيدخل
المباريات كأنها مواجهات في مسابقة الكأس .وأض��اف« :نسعى للفوز بلقب الدوري
وإهدائه للجماهير األنصارية» ،مشيرا ً إلى أن «عالقة الالعبين ب��إدارة النادي ممتازة،
ومبنية على االحترام المتبادل» .وختم« :ال ّ
شك في أن كورونا غ ّير وجه العالم ،وبكل
تأكيد الكرة اللبنانية تأ ّثرت كثيرا ً بهذه الجائحة ،ونأمل أن تنتهي لتعود الصحة والسالمة
للعالم».

بطولة �أ�ستراليا المفتوحة بالتن�س
في � 8شباط المقبل
ذك��رت تقارير إعالمية أسترالية ،أم��س األرب��ع��اء ،أن النسخة المقبلة من بطولة
أستراليا المفتوحة للتنس ،سيُجرى تأجيلها ثالثة أسابيع ،لتنطلق في شباط بدال ً
من موعدها المعتاد في كانون الثاني .وق��ال كريغ تايلي ،مدير البطولة ،في خطاب
لالعبين ،نشرته صحيفتا «ذي إي��دج» و»سيدني مورنينغ هيرالد»« :استغرق األمر
بعض الوقت ،لكن األخبار السارة هي أنه يبدو أننا سنتمكن من إقامة بطولة أستراليا
المفتوحة ،في الثامن من شباط» .و ُتجرى المفاوضات بين االتحاد األسترالي للتنس
ومسؤولي والي��ة فيكتوريا ،التي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن،
حول مواعيد وترتيبات وصول الالعبين والمرافقين لهم ،في ظل استمرار أزمة جائحة
ك��ورون��ا .وذك��رت الصحف أن الالعبين سيكون عليهم ال��وص��ول إل��ى أستراليا ،بين
يومي  15و 17كانون الثاني ،للدخول في الحجر الصحي اإللزامي لمدة أسبوعين.
ويجرى السماح لهم خ�لال الحجر ب��إج��راء التدريبات ،على أن يخضعوا لفحوص
كورونا مرات عدة .وكان من المفترض أن تنطلق البطولة ،في  18كانون الثاني ،وقد
يكون للتأجيل تأثيرات كبيرة على ج��دول منافسات التنس ،خالل الموسم الجديد.
وحتى اآلن ،لم تنشر أيّ من الرابطة العالمية لالعبي التنس المحترفين ،والرابطة العالمية
لالعبات التنس المحترفات ،جدول بطوالت موسم  .2021وجرى إلغاء بطوالت ،كانت
تشكل مرحلة استعدادية قبل أستراليا المفتوحة ،منها بطولة بريزبين.
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