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وجد  فقد  الحّب،  اإلنسان  وجد  متى 
ينتصر  التي  والقّوة  الحياة،  أساس 

بها على كّل عدّو.
سعاده

الداخل  ب��وش  ج��ورج  ك��ان  فقط  عاماً  عشرين  قبل   -
أحادية على  أميركية  األبيض في ظّل سيطرة  البيت  إلى 
الدولي،  المشهد  ع��ن  وال��ص��ي��ن  روس��ي��ا  بغياب  ال��ع��ال��م 
واضعاً  وأفغانستان  العراق  من  كل  ال��ى  بقواته  يدخل 
إيران بين فكي كماشة أمالً بإخضاعها وتطويعها، وفق 
تشكل  التي  المنطقة  في  وكان  والعصا.  الجزرة  معادلة 
في  كان  وازنة،  صاعدة  أطراف  إليران،  اإلقليمية  البيئة 
وسط المنطقة كيان االحتالل يتصرف رغم هزيمته في 
القوة  وكيل  أنه  األقصى  انتفاضة  واندالع  لبنان  جنوب 
لفرض  ك��اف  ق��وة  فائض  يملك  وأن��ه  العظمى،  العالمية 
وكان  المنطقة،  شرطي  دور  ل��ه  تحفظ  ل��ل��ردع  معادلة 
المشهد  تتسيد  السعودية  المملكة  حضور  جنوبها  في 
العربي بقوتها المالية وموقعها الديني وعالقتها المميزة 
للعالمين  السعودية  المملكة  بزعامة  بواشنطن، وتسليم 
لنموذج  صعود  الشمال  في  وكان  واإلسالمي.  العربي 
تقدمه تركيا في نهوض اقتصادي وتطلع سياسي للعب 
اإلسالمي  تاريخها  إحياء  عنوان  تحت  اإلقليم  في  دور 
االتحاد  ال��ى  ال��دخ��ول  أب���واب  وجهها  ف��ي  س��دت  بعدما 

األوروبي.
لما  ال��ك��ام��ل��ة  ال��س��ردي��ة  ن��ق��دم  أن  اآلن  م��ه��م��اً  ل��ي��س   -
الحال  ال��ى  النظر  يكفي  ب��ل  العقدين،  ه��ذي��ن  ف��ي  ج��رى 
والرياض  أبيب  وت��ل  واشنطن  من  كل  ومكانة  ال��راه��ن 
وأنقرة، فيكفي القول وفقاً لمفهوم الصراعات اإلقليمية 
العراق  ح��رب��ي  ره��ان  خ��س��رت  واشنطن  أن  وال��دول��ي��ة، 
إيران  مع  النووي  الملف  حرب  وخسرت  وأفغانستان، 
الحاضر  ك��ان��ت  إي����ران  إن  ال��ق��ول  يمكن  ح��ت��ى  م��رت��ي��ن، 
السياسات  اص��اب��ت  التي  التغييرات  خلفية  ف��ي  األك��ب��ر 
كل  خسرت  أبيب  وتل  العقدين،  هذين  خالل  األميركية 
عمقها  إي��ران  تشكل  التي  المقاومة  ق��وى  أم��ام  حروبها 
معركة  في  األهم  الخسارة  الى  وص��والً  االستراتيجي، 
كيان  يعيشها  التي  التغييرات  هي  وه��ا  ال��ق��دس،  سيف 
بطي  ويترجمها  السياسي  المستوى  على  االح��ت��الل 
يغادر  نتنياهو،  بنيامين  الكبار،  الزعماء  آخ��ر  صفحة 
المسرح تفادياً لمواجهة قد تنتهي بحرب مع إيران، أما 
التي خاضتها تحت  اليمن  السعودية فقد خسرت حرب 
رهانها  خسرت  بعدما  وتحجيمها،  إيران  إقصاء  شعار 
هو  لوقفها  شرطاً  ووضعت  سورية  ضد  الحرب  على 
اليوم  وه��ي  وفشلت،  اإليرانية  السورية  العالقة  إنهاء 
اليمن بشروط ال تتصل بالحضور  تسعى لوقف حرب 
اإليراني بل تقوم على التسليم به شريكاً في الحل، وقد 
للتأقلم  وتسعى  سورية  على  الحرب  بخسارة  سلمت 
السوري  التحالف  انتصار  طليعتها  وفي  نتائجها،  مع 
اإليراني، فيما توقف الصعود التركي عند حدود الرهان 
على الحرب على سورية، وانعطف نحو البحث عن سبل 
تفادي المواجهة مع إيران وروسيا، وارتضى االنضواء 
ضمن تموضع جديد ترعاه موسكو وطهران، هو مسار 
لتثبيت  بواشنطن  عالقته  في  التأزم  وارتضى  أستانة، 
معادلة تشكل خاللها إيران ركيزة تجارية واستراتيجية 
بعد  التراجعات  من  الكثير  يعاني  ال��ذي  التركي  للدور 
األخوان  خروج  مع  الجديدة  العثمانية  مشروع  انكسار 
خلفية  على  وت��ون��س  مصر  ف��ي  الحكم  م��ن  المسلمين 

فشلهم في سورية.
)التتمة ص6(

اإيران وال�سعود الأحادّي

 

في الإقليم 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

اإيران تنتخب اليوم رئي�سها الجديد... والترجيحات لرئي�سي... والتفاق النووّي لي�س ناخبًا

رفع الدعم يتقّدم الملفات... ووزير الطاقة يب�ّصر ب�صعر 200 األف ل�صفيحة البنزين 

حزب اهلل ي�صّغل محركاته... والإ�صراب �صرخة في واٍد... باأ�صوات ونّيات متعّددة 
كتب المحّرر السياسّي

السابقة  الرئاسيّة  االنتخابات  عن  تزيد  مشاركة  بنسبة 
الختيار  االق��ت��راع،  ص��ن��ادي��ق  إل��ى  ال��ي��وم  اإلي��ران��ي��ون  يتجه 
رئيس جديد للجمهورية اإلسالمية، تحت أنظار العالم، بينما 
يواصل الوفد المفاوض الذي يرأسه عباس عراقجي مهمته 
النووي، مع  الى االتفاق  العودة األميركية  في فيينا لضمان 
فصل دقيق بين األمرين شكل شهادة إليران بلسان ممثلي 
االتحاد األوروبي الذين قالوا نحن نفاوض الدولة اإليرانية 
وليس رئيساً إيرانياً كي نربط التفاوض باالنتخابات، بينما 
كان الحال على عكس ذلك في الدولة األعظم في العالم، التي 

ارتبط مصير توقيعها بتغيّر الرئاسات فيها.
ف��ي ال��م��ف��اوض��ات، ق��ال ع��راق��ج��ي إن��ن��ا أق���رب ل��الت��ف��اق من 
هناك  يزال  ال  لكن  كبيراً  تقدماً  حققنا  وقد  مضى،  وقت  أي 
قضايا تحتاج الى المزيد، وخصوصاً التأكد من أن واشنطن 

ستلتزم بما نتفق عليه بمعزل عن تغيّر الرئاسات فيها.
%25 على األق���ل عن  ب���  ف��ي االن��ت��خ��اب��ات م��ش��ارك��ة ت��زي��د 
بينما   38% فيها  المشاركة  كانت  التي  السابقة  االنتخابات 
ويتقّدم   ،48% ع��ن  ت��زي��د  الحاليّة  لالنتخابات  التوقعات 
بعد  خصوصاً  رئيسي  إبراهيم  السيد  المحافظ  المرشح 

انسحاب أبرز منافسيه من معسكر المحافظين نفسه سعيد 
مرشحين  أرب��ع��ة  ال��رئ��اس��ي  ال��س��ب��اق  ف��ي  بقي  وق��د  جليلي، 
رئيسي  هما  منهم  اثنين  بين  المنافسة  ت���دور  أن  ي��ت��وّق��ع 
عبد  اإلصالحيين  م��ن  المدعوم  ومنافسه  ف��وزه،  المرّجح 

الناصر همتي.
لبنانياً، بقي التجاذب الحاّد على جبهة رئاسة الجمهورية 
النيابي  المجلس  ورئاسة  جهة،  من  الحر  الوطني  والتيار 
التواصل  وس��ائ��ل  وش��ه��دت  مقابلة،  جهة  م��ن  أم��ل  وح��رك��ة 
كل  عن  التخاطب  لغة  في  خرجت  ساخنة  حرباً  االجتماعي 
مألوف في مراعاة مصطلحات وأوصاف متبادلة في الحديث 
مساعي  استئناف  بصعوبة  أوح��ى  ما  الفريقين،  ق��ادة  عن 
الوحيدة  الجهة  الله،  ح��زب  تأكيدات  رغ��م  قريباً،  الوساطة 
تشغيل  على  العالقة،  ه��ذه  خط  على  ال��دخ��ول  على  ال��ق��ادرة 
نعيم  الشيخ  للحزب  العام  األمين  نائب  وتحدث  محّركاته، 
إلى  للوصول  واإلقناع،  والضغوط  الجهود  بذل  عن  قاسم 
تنازالت متبادلة تتيح تشكيل الحكومة، رفض الشيخ قاسم 
الجمهورية  رئاسة  بموقعي  تمّس  تنازالت  بأنها  توصيفها 
أو رئاسة الحكومة، أو بصالحياتهما، أو بطائفتيهما، بينما 
رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر يلقي كلمته أمام مقر االتحاد أمس  )عباس سلمان()التتمة ص6(

 من يدعو الى الإ�سراب؟

و�سّد من...؟!

 لماذا تتفاقم ماأ�ساة لبنان

وتبتعد الحلول...؟!

إضراب  إع��الن  الى  بالدعوة  الشعب  جماهير  تقوم  أن 
ضّد منظومة حاكمة في بلد ما، نتيجة سياساتها الفاشلة، 
ينجم  وما  فيها،  األوضاع  وتأزم  المستبدة،  وممارستها 
ومعيشية،  واقتصادية،  سياسية،  تداعيات  من  ذلك  عن 
شهدته  طبيعي  أم��ر  فهذا  صعبة،  واجتماعية  وخدمية، 

معظم بلدان العالم.
الغاية من اإلضراب تهدف إلى تصحيح مسار السلطة 
المحقة  مطالبه  وتلبية  ال��ش��ع��ب،  أه����داف  تحقيق  لجهة 

العادلة، والنزول عند إرادته وقراره.
عن  يعبّر  إض��راب  ال��ى  بأركانها  السلطة  تدعو  أن  لكن 
اليه  وصلت  ما  الى  و«الرفض«  و«االستنكار«  »الغضب«، 
على  مؤسساته  فيه  تتحلل  بلد  في  المأساوّية،  األوض��اع 
يد حكامها ومسؤوليها، فهذا أمر غريب عجيب لم يشهده 

العالم إال في لبنان!
البلد، وأذلوا شعبه، وسرقوا  كّل الذين تسبّبوا بخراب 
الفساد  صور  أبشع  ومارسوا  وأفقروه،  ودائعه،  ونهبوا 

على األرض، يدعون الى اإلضراب!
إضراب ضّد َمن؟! وألجل َمن؟! بربكم قولوا لنا: جمعية 
مع  ونّسقته  ورتبته،  فعلته،  وم��ا  وحيتانها،  المصارف 
العملة  وبحق  المودعين،  بحق  »العظيم«  المصرف  حاكم 
للقانون والقرارات ذات  الوطنية، وتهريب األموال خالفاً 
ولَمن؟!  َم��ن؟!  ض��ّد  تشارك  ب��اإلض��راب!  تشارك  الصلة، 

ولمصلحة َمن؟!
بممارساتها  سبّبت  التي  بأركانها  الحاكمة  السلطة 
الويالت للشعب، واالنهيار الكامل في مؤسسات الدولة، 
االتهامات،  راج��م��ات  إال  منها  نسمع  ول���م  ف��ي��ه��ا،  ن��ر  ل��م 
أقطابها. واألنكى من  بين  المتبادلة  والرسائل، والبيانات 
ذلك، أّن أفرقاء السلطة الحاكمة، واألوركسترا التابعة لها 
أهو  اإلض���راب!  ال��ى  تدعو  واألط��ي��اف  الفئات  مختلف  من 
إض��راب ضّد الشعب أم إض��راب ضد نفسها؟ أم إضراب 
ضّد وضع مميت هي العلة الرئيسة في كل ما وصل اليه 

الشعب! 
)التتمة ص6(

لم نوافق على توصيف البعض لألزمة اللبنانية القائمة 
راهناً بأنها أزمة داخلية محضة، وأّن أسبابها كلها وعلى 
البعض  ه��ذا  ك��ان  وإذا  داخلية،   100% وبنسبة  اإلط��الق 
محلياً  منتجاً  ويجعلها  المسألة  يهّون  أن  يريد  غيره  أو 
فإننا  الحّل  بسهولة  يوحي  أو  ما  استقاللية  يثبت  حتى 
الشافي  الصحيح  ال��ع��الج  أّن  موضوعي  وبشكل  ن��رى 
شفاء  عن  تبحث  وعبثاً  الناجح  السليم  بالتشخيص  يبدأ 
مرحلة  في  بدقة  يحّدده  لم  ال��ذي  المرض  يعالج  ال  ب��دواء 

التشخيص.
ونحن ال ننكر دور العوامل الداخلية في صنع المأساة 
هذا  نحصر  ال  أننا  إال  فيه،  نتخبّط  ال��ذي  االنهيار  وإنتاج 
مالزمة  بأنها  التذكير  ينبغي  التي  العوامل  بتلك  االنهيار 
إننا  بل  ال  وجد،  منذ  الحديث  السياسي  اللبناني  للوجود 
أن  شاء  السياسّي  لبنان  نظام  صاغ  َمن  ب��أّن  أكثر  نقول 
الدولة  ب��ن��اء  إل��ى  ال��وص��ول  م��ن  تمنعه  ب����ذوراً  فيه  ي���زرع 
الذي  المكتفي  المواطن  دول��ة  المستقلة  القوية  الوطنية 
يطمئن إلى غده ويشعر بالمساواة مع شريكه في الوطن 

ويكون تحت القانون أسوة بالجميع. 
ما  حّد  إلى  بقي  الذي  لبنان  أّن  أخرى  مرة  نؤكد  وعليه 
بمنأى عن لهيب ما أسمي زوراً »ربيعاً عربياً« رغم ما طاله 
طرابلس، وفي  الشرقية  الحدود  عند  وحرائق  شرر  من 
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 د. عدنان منصور �

 العميد د. أمين محمد حطيط �

العراقي  ونظيره  صباغ  صبحي  زياد  السوري  الصناعة  وزير  بحث 
منهل عزيز خباز سبل االرتقاء بالعالقات االقتصادّية والصناعّية وإقامة 

شراكات للنهوض بالقطاع الصناعّي في سورية والعراق.
المرافق  والوفد  العراقي  الوزير  مع  اجتماع  خالل  صباغ  الوزير  وأكد 
القطاع  أن  وخاصة  الصناعي  التعاون  تطوير  ض��رورة  على  دمشق  في 

الصناعي في البلدين تعّرض لتدمير ممنهج.
والجهات  الوزارات  مع  العمل  إلى  العراقي  نظيره  صباغ  الوزير  ودعا 
المنتجات  تصدير  تعترض  التي  الصعوبات  لتذليل  العراق  في  المعنية 

الرسوم  بارتفاع  المتعلقة  العراقّية  األس��واق  في  وانسيابها  السورية 
المعامل  وتسجيل  وسائقيها  السورية  الشاحنات  ودخ��ول  الجمركّية 

الدوائّية السورية في العراق وتسهيل دخول منتجاتها.
من جهته اعتبر وزير الصناعة العراقي أن الزيارة تأتي بهدف إيجاد 
صيغ توافقّية لكل الموضوعات المطروحة والمضي في صناعة مشتركة 
وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد آلية عمل ليكون هناك تكامل 

حقيقي بين سورية والعراق وتوطين صناعة حقيقية في البلدين.
)التتمة ص6(

دم�سق تحت�سن لقاًء �سورًيا عراقًيا يبحث اإقامة �سراكات وتكامل �سناعّي بين البلدين

بغداد تدعو رجال الأعمال ال�صورّيين لال�صتثمار في بالد النهرين

 الأردن: دفاع عو�س اهلل

يك�سف تفا�سيل »ق�سّية الفتنة«

 

واتجاه ل�ستدعاء الأمير حمزة

الديوان  رئيس  عن  الدفاع  هيئة  ورئيس  محامي  عفيف  محمد  رّجح 
الملكي األردني األسبق باسم عوض الله، المتهم األول في القضية التي 
تعرف إعالمًيا باسم »قضية الفتنة«، توّجه الدفاع إلى طلب األمير حمزة 
العائلة  من  سواء  آخرين  شهود  وأي  القضّية،  في  كشاهد  الحسين  بن 

المالكة أو غيرها.
وأوضح عفيف، في مقابلة أجراها مع »شبكة CNN« بالعربية: »من 
الممكن أن يكون األمير حمزة شاهد دفاع في القضية، ألن موّكلي باسم، 
األمير  أن  ومبّررهما  دفاع،  شاهد  يكون  أن  مصّران  زيد،  بن  والشريف 
حمزة ورد اسمه في كل صفحة من الئحة االتهام وقرار الظن، وعلى أنه 

رئيسي في القضية، وأنا سأطلب ذلك ألن موّكلي يريد ذلك«.
العائلة  في  كعضو  حمزة،  األمير  مثول  يمنع  ما  يوجد  ال  أنه  ورأى 
»حسب  مضيفاً:  قضية،  أي  في  دفاع  كشهود  األمراء،  من  أي  أو  الملكية 
اطالعي لآلن ال يوجد ما يمنع من ناحية قانونّية وما زلت أبحث، وأعتقد 

أن وجوده منتج في القضية«.
الخاصة  االتهام  الئحة  أصدرت  األردنّية  القضائّية  السلطات  وكانت 
بكل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن، 

في القضية المعروفة إعالمياً ب� »ملف الفتنة«.
وتضمنت الالئحة إثباتات على وجود عالقة ارتباط بين األمير حمزة 

بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن.
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اأن�شطة ومواقف

ثالثّية ال�صيغة اللبنانّية

 

وراء الحرب بين عون وبّري 

{ د. وفيق إبراهيم
التزم رئيس المجلس النيابي نبيه بّري بمنع العودة إلى 

أحادية إنتاج السلطة السياسّية في لبنان.
يمكن  التي  لبنان  ف��ي  السياسية  المسلمات  م��ن  ه��ذه 
استنتاجها من الحرب الضروس التي نشبت بين الرئيسين 
أيام  عدة  ومنذ  أدرك  النيابي  المجلس  فرئيس  وعون.  بري 
إنتاج  أحادية  أنصار  من  حاسمة  محاوالت  هناك  بأن  فقط 
السلطة لإلمساك الكامل بالدولة على طريقة السيطرة على 
اللبنانية  السياسية  باللغة  يعني  وه��ذا  ال��وزراء.  مجلس 
االستفراد الكامل بالسلطة والتأكيد على أحادية إنتاجها من 
بيت الطائفة المارونّية حصراً أي كما كان يحدث منذ 1920 
السورية على  السيطرة  الفرنسي وحتى  االنتداب  في عصر 

لبنان في السبعينيات.
من  انتقلت  السلطة  إنتاج  أحادية  إن  القول  اذاً  يمكن 
الثياب  في  واستقّرت  المرحلة  تلك  في  الموارنة  الرؤساء 
كنعان  غازي  لبنان  في  السوري  الجيش  لقائد  العسكرية 
الذي كان يتدّخل حتى في تعيين السياسيين والعسكريين 

اللبنانيين من دون أي تمييز.
لكن عودة الجيش السوري إلى سورية أعاد الدور الماروني 
دائماً  يعكس  كان  نسبي  سني  صعود  جانب  الى  األساسي 

األهمية الخليجية في لبنان.
لذلك عاد الموارنة الى المساهمة بنحو ثلثي معادلة إنتاج 
السلطة في لبنان مقابل 20 في المئة تقريباً للسنة وعشرة 
بقية  في  التائهين  الضالين  مع  الشيعية  للطائفة  المئة  في 

النواب ومذاهبهم.
الى  ثابت  وضع  على  يستقّر  ال  مترّنحاً  بقي  الوضع  هذا 
أن انحدر ألسباب تعود الى الصعود السوري – اإليراني في 
كامل اإلقليم والدور المقاوم لحزب الله في الجنوب وسورية.

في  أهميات  من  يشكله  بما  بري  نبيه  الرئيس  نجح  لقد 
إلفهام  العصا  يستعمل  فلم  الجديد،  المحور  هذا  تجسيد 
الموارنة والسنة الممسكين بالسلطة بحصرية لم تعد تعكس 

أبداً موازين القوى ال في اإلقليم وال في الداخل اللبناني.
الموارنة  الثالث  العصبيات  بين  الفارق  أّن  أدرك  لكنه 
في  الخليجي  فالرابح  كبيراً،  يعد  لم  والشيعة  والسنة 
للسنة  السياسية  األهمية  على  انعكس  العرب  جزيرة  شبه 
اللبنانيين والتداخل الفرنسي – األميركي تحول بدوره الى 
مرجعية لالضطرابات في لبنان، فلم يعد باستطاعة أحد أن 
يتفّرد بالقرار السياسي اللبناني باستثناء الرئيس بري الذي 
كان ملّماً بتطّور اللعبة السياسية، لكنه كان يختار التوقيت 

المناسب إلطالقها.
يبدو هنا أّن أبا مصطفى، الحظ بتمّعن مدى تراجع الدور 
القرار  في  المشاركة  الى  العودة  عن  واستنكافه  السعودي 
صقر  بعيون  مدركاً  الخليج،  كامل  مع  اللبناني،  السياسي 
للمارونية  والفرنسيين  األميركيين  رعاية  أّن  بعيد  من  يرى 
الدورين السوري  السياسية لم تعد مجدية في ظّل صعود 
الشام  ب��الد  في  اآلخ��ر  تلو  النصر  يسجل  ال��ذي  واإلي��ران��ي 

وفلسطين.
داخلياً أدرك الرئيس بري أّن القوى الحزبية التي يمثلها في 
حركة أمل وحزب الله واألحزاب والقوى الوطنية، أصبحت 
طاغية على أحزاب تقليدية تتراجع وال تكبر أبداً كما انتبه الى 
اّن الطائفة الشيعية تخضع لسيطرة أمل وحزب الله بشكل 

شبه كامل ما يجعلها أقوى من بقية الطوائف واألحزاب.
لذلك كانت مداخالت بري في إنتاج مجلس الوزراء صامتة 
تصل الى حدود التجاهل في بعض األحيان، مع إظهار نوع 
مانحاً  العقول  في  يدور  ما  يخفي  االكتراث  عدم  من  غريب 

الوجوه صفة التربص.
فما الذي حدث حتى اعتبر الرئيس بري اّن موعد اإلعالن 
السلطة قد حان،  إنتاج  القوي في حركة  الثالث  الطرف  عن 
في  األول��ى  المارونية  العصبية  اّن  مصطفى  ابو  الحظ  لقد 
لضرب  محاوالتها  الى  انتبه  كما  يكبر،  رأسها  بدأ  الصيغة 
الدور السياسي للطائفة السنية، وهذا يعني عودة الموارنة 
من خالل الرئيس عون وحزبه الى اإلمساك بكامل آلية إنتاج 
القائد  بري  الرئيس  يقبله  ال  ما  وهذا  منفرد.  بشكل  السلطة 
عون  إمكانات  من  بكثير  أقوى  هي  ومذاهب  ألحزاب  الفعلي 

والتيار الوطني الحر.
وهكذا جاءت الفرصة الموآتية لما يريده بري، بدليل أن 
السابقين  الحكومات  ورؤساء  إفتائها  بدار  السنية  الطائفة 
التمّرد  أعلنوا  ه��ؤالء  كل  الحريرية،  والعصبية  وأحزابها 
مجلس  إلنتاج  باسيل  جبران  وصهره  عون  محاوالت  على 
وزراء يسيطر على الغالبية فيه عون وحزب التيار الوطني 
الحر، بذلك يستطيع أداء أدوار تدريجية لعودة الموارنة الى 

اإلمساك بكامل القرار السياسي.
بري  للرئيس  األخيرة  زيارته  في  الحريري  سعد  بدأ  لقد 
السريعة ألنه مهّدد بواحدة من  النجدة  الى  كغريق يحتاج 
حالتين: إما إبعاده عن تشكيل الحكومة ومحاوالت جبران 
ضعيفة  حكومة  رئاسة  في  دعمه  أو  كرامي  فيصل  لتكليف 
الى  بذلك  فيتحّول  باألكثرية  فيه  يمسك  ال  وزراء  لمجلس 

رئيس حكومة ال عالقة له بحكومته.
عدم  معركة  مفّجراً  بري  تلقفه  الحريري  االستنجاد  هذا 
في  الثاني  السني  ال��دور  وإسقاط  الحريري  سعد  تهميش 
حركة إنتاج السلطة، أما الدليل على القوة الساحقة عند بري 
فهي في توقف كّل محاوالت إبعاد سعد الحريري مع إمكانية 

تركه ليشكل الحكومة التي يراها مناسبة.
بذلك يتحّمل سعد نتائجها في المجلس النيابي عند طرحها 
للثقة أو يشكل حكومة تحفظ له سيطرته على طائفته السنية 

مع بعض الوزراء المسيحيين أو ربما من طوائف أخرى.
يستطيع  الحاالت  أضعف  في  ب��ري؟  ث��ورة  تنجح  فهل 
يقّل  ال  ال��ذي  الثالث  العصب  والدة  يعلن  أن  بري  الرئيس 
آليات  فتتحّول  والماروني،  السني  العصبين  عن  أساسية 
تصغر  أو  تكبر  متساوية  رؤوس  ثالثة  الى  السلطة  إنتاج 
مع  وال��دول��ي  اإلقليمي  الخارج  مع  عالقاتها  إل��ى  استناداً 

معدالت هيمنتها على مذاهبها في الداخل.
األقوى في  العصب  الرئيس بري يجّسد حالياً  أّن  يتبّين 
لبنان القادر على إقناع سورية وإيران مع نيل بركات مصر 

وبعض القوى الخليجية وربما الفرنسية.
بري  بين  الحربّية«  »المفاوضات  من  االنتهاء  بانتظار 
أّن  الجزم  يمكن  الحر  الوطني  والتيار  عون  مع  يجّسده  وما 
وال  وعون  بري  بين  الستار  خلف  تجري  عنيفة  مفاوضات 
االقتصادية  األوض��اع  أن  باعتبار  المرتقبة  نتائجها  تطول 
المنهارة في لبنان تحتاج الى عنصر السياسة او ما يشبهها 

لوقف زحف جهنم على كل لبنان بدًءا من القصر الجمهورّي.

خفاياخفايا

يعتقد مرجع دبلوماسي أن شبكات 
األمان التي يجري ترتيبها للجيش 

وللبطاقة المالية للعائالت األشد فقراً 
تمهيداً لرفع الدعم من دون تشكيل 

الحكومة تعبّر عن قرار خارجّي بترك 
اللعبة السياسيّة اللبنانية من دون ضوابط 

ما عدا منع الفوضى، وصوالً للحظة تسمح 
بالتفّرغ إلنتاج نظام جديد يتأقلم مع 

متغيّرات المنطقة.
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رئيس  بين  العنيفة  البيانات  ح��رب  توقفت  فيما 
نبيه  النواب  مجلس  ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية 
استمر  العتيدة،  الحكومة  تأليف  خلفية  على  ب��ّري 
التصعيد على مستوى نّواب كتلة »التنمية والتحرير« 
و«التيار الوطني الحّر« الذي خرج أحد أعضائه النائب 
رغبًة  له،  تصريح  في  عاكساً  السرب  عن  درغام  أسعد 
في التهدئة وإعادة مّد الجسور، إذ أكد أن التيار وحزب 
أنه  معتبراً  مستمّرة،  بّري  مبادرة  أن  على  متفقان  الله 
»قد يأتي الحّل مع ارتقاء التأزم إلى درجة االنفجار على 
ضرورة   على  وشّدد  تنفرجي«.  أزمة  يا  إشتدي  قاعدة 
»الترّفع عن كل الصغائر للوصول إلى حّل عبر حكومة 
بحقوق  تتعلق  التي  المشاكل  من  األدنى  الحد  ُتعالج 

اإلنسان«.
في األثناء تابعت  سفيرة فرنسا آن غريو تحركها على 
الحّر«  الوطني  »التيار  رئيس  فالتقت  الحكومي  الخط 
الملف  عرض  وجرى  دارت��ه   في  باسيل  جبران  النائب 
أولوية  على  المشتركة  الرؤية  من  »انطالقاً  الحكومي 
تعترض  ت��زال  ال  التي  العراقيل  ضوء  وفي  التأليف، 

التشكيل«، وفق بيان لمكتب باسيل.
البستاني،  ندى  السابقة  الوزيرة  االجتماع  وحضر 
والسكرتير األول في السفارة جان هويلبرون، ومسؤول 

العالقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد.
وكان نواب التيار تابعوا الحملة على الرئيس بّري من 
دون تسميته، معتبرين في تغريدات على »تويتر«  أن 
المنصافة والمشاركة قد سقطتا. بينما رأى النائب سليم 
على  »الحفاظ  هي  الجمهورية  رئيس  معركة  أن  عون 
الدستور وحقوق كل المكونات اللبنانية والمناصفة بين 
المسيحيين والمسلمين« وأوضح أن »الوزراء الثمانية 
الذين يدعون أنهم لرئيس الجمهورية، من بينهم وزير 
حليف من حزب الطاشناق الذي سّمى الحريري، ووزير 
على  ُينكر  »البعض  وقال  أرس��الن«.  طالل  للنائب  آخر 
الرئيس عون صالحياته ويريدونه »باش كاتب« مهمته 

محصورة بتوقيع التشكيلة التي يعرضونها عليه«.
أن  إلى  تصريح،  في  درغ��ام  النائب  لفت  جهته،  من 
الحّر  الوطني  والتيار  الله  حزب  بين  اإليقاع  محاوالت 
أن  الواقع  لكن  ط��رف،  من  أكثر  عليها  »ويعمل  كثيرة 
هناك اختالفاً في وجهات النظر منها ما يتعلق بملفات 
السياسية  الملفات  من  العديد  في  والمقاربة  الفساد 
الحكومة،  تشكيل  بمسألة  يتعلق  ما  وآخرها  الداخلية 
النظر«،  وجهات  لتقريب  مفتوحة  الحوار  خطوط  لكن 
وقال »هناك مواقف عّدة صدرت عن الهيئة السياسية 

واضحاً  انتقاداً  تضمنت  السياسي  والمجلس  للتيار 
لحزب الله وكيفية تعاطيه مع الملفات الداخلية. وفي 
المقابل، هناك مواقف واضحة للحزب تضّمنت إشارات 
بأن  نقّر  ونحن  النظر،  وجهات  في  لالختالف  واضحة 
هناك اختالفاً في مسألة مقاربة الملفات الداخلية، لكننا 
التأثير أو  مقتنعون بأن ال أحد من الطرفين يعمل على 
الضغط لتغيير موقف الطرف اآلخر. وكٌل مّنا يعمل وفق 

قناعاته مع اإلقرار بضرورة الحوار«.
وعما إذا وصل األمر إلى درجة تحديد موقف الحزب 
»ال  درغام  قال  والتيار،  بّري  الرئيس  بين  خياراته  في 
إلى  بالنسبة  أيضاً  والعكس  بخياراتنا،  لالقتناع  ُنلزم 
حلفائه  عن  يتخلى  ال  الله  حزب  أن  نعلم  الله.  حزب 
ويعمل على تقريب وجهات النظر ولن يكون طرفاً سواء 
مع الرئيس بّري أو مع التيار. نحن والحزب متفقان على 
أن المبادرة مستمّرة، وقد يأتي الحّل مع ارتقاء التأزم إلى 

درجة االنفجار على قاعدة إشتدي يا أزمة تنفرجي«.
تشكيل  خط  على  الروسي  الحراك  إلى  وبالنسبة 
الحكومة، يضعه درغام »في إطار دعم الحريري ليس 
إالّ«، وقال »إن الموقف الروسي كان صريحاً منذ البداية، 
ففي كل المحطات، هناك تأكيد على التمسك بالحريري 

لتأليف الحكومة«.
مع  كطرف  دخ��ل  ب��ّري  أن  كتيار  »نظرتنا  أض��اف 
عن  يتخلّى  ال  الحزب  أن  التجارب  وأظهرت  الحريري، 
بّري فإما الحياد وإما االختالف في وجهات النظر، لكننا 
لن نصل كتيار إلى خالف مع الحزب ». وتابع »لألمانة، 
إن القناعات تختلف عن الواقع، والواقع اليوم يقول إن 
الشعب وصل إلى مرحلة متقّدمة من الفقر واإلذالل وبات 
في مكان آخر. من هنا، ضرورة الترّفع عن كل الصغائر 
من  األدنى  الحّد  ُتعالج  حكومة  عبر  حّل  إلى  للوصول 

المشاكل التي تتعلق بحقوق اإلنسان«.
والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  اعتبر  جهته،  من 
النائب غازي زعيتر في بيان، أنه »فعالً، يعيش العهد 
حتى  واألح��الم  السلطة  وهم  هي  ونكران  انفصام  حال 
األهواء  مذبح  على  والمواطن  بالوطن  تضحية  كان  لو 
حالة  الرئاسية.  والمطامح  الشخصية  والمصالح 
وأول  ومستشاروه  العهد  يعيشها  حقيقي  انفصام 
ضحاياهم الوطن ودستوره الناظم لعالقات اللبنانيين 
بعضهم ببعض. إنها شهوة السلطة التي لم يعد يكبح 
للمؤسسات  الممنهج  والتدمير  الناس  وجع  جماحها 

وتعطيل أدوارها«.
أضاف »إن مشكلة هذا العهد أنه يعيش عقدة التاريخ 

عكس  إالّ  السير  يجيد  ال  فهو  منه،  الثأر  يائساً  ويحاول 
عهدنا  القسمة.  كتاب  في  القراءة  إالّ  ُيجيد  وال  التاريخ 
أبداً ودائماً أن نبقى ننهل من معين مدرسة اإلمام السيد 
موسى الصدر وحامل األمانة دولة الرئيس األستاذ نبيه 
بّري دروس وتعاليم الوحدة والعيش المشترك لحماية 
وطناً  يبقى  أن  أجل  من  األهلي  سلمه  وصيانة  لبنان 

لجميع أبنائه«.
على  حسابه  عبر  ب��ّزي  علي  النائب  غ��ّرد  ب���دوره، 
واللون  والصورة  بالصوت  »معروف  قائالً  »تويتر«، 
الدمار  جحيم  إلى  والشعب  البلد  يأخذ  من  والشعار 
بّري  نبيه  الرئيس  إن  »للتاريخ  وقال  النار«.  وجهنم 
الوطن،  مكّونات  كل  حامياً  الميثاقية،  أوجد  الذي  هو 
خصوصاً المسيحيين، ومدافعاً صلباً عن الدستور من 

أجل كرامة كل اللبنانيين«.
وأكد النائب هاني قبيسي في تصريح »أن لبنان في 
وضعه الراهن لم يعد يحتمل أن يأسره أحد الحالمين 
إشباعاً لنزواته الرئاسية والشخصية الضّيقة وبتكريس 

اعراف جديدة وتجاوز الدستور«.

عن  واقلعوا  الطائف  على  االن��ق��الب  »ح���ذاِر  وق��ال 
االختباء وراء شعارات طائفية مذهبية إرضاًء ألهوائكم 
ألحد،  عائلياً  إرث��اً  وليس  للجميع  الوطن  الشخصية 
احتكموا  الناس،  وج��ع  تلّمسوا  العقل  للغة  انصتوا 
للدستور وكّفوا عن المغامرة بالوطن الذي كان وسيبقى 

.«
ورأى النائب علي خريس في تصريح أن »من يحاول 
أن يرشق الرئيس بّري بسهام الكذب والخداع وتعمية 
الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، 
سُتعالج  التي  الحكومة  تشكيل  عرقلة  في  قدماً  للسير 
طائفية  مصالح  لتحقيق  البلد  يعيشها  التي  األزم��ات 
المسلمين وال سائر  المسيحيين وال  ومذهبية، ال يخدم 

ابناء الوطن«.
كاتباً  »تويتر«،  عبر  نصرالله  محمد  النائب  وغ��ّرد 
»استخدام شعار اإلصالح والتغيير باستغالل أصوات 
الناس من أجل تحقيق مصلحة خاصة ولو أدى ذلك إلى 
الطوفان.  بعدي  من  قاعدة  على  العاّمة  الحياة  تعطيل 

لهو التفسير الطبيعي لما آلت إليه األمور في لبنان«.

هدوء على جبهة الرئا�صات وت�صعيد على خط الكتل... وبا�صيل وغريو يتفقان على اأولوية التاأليف 

»التنمية والتحرير«: بّري اأوجد الميثاقية لحماية كّل المكّونات

»الوطني الحّر«: معركة عون للحفاظ على الد�صتور والمنا�صفة

باسيل مستقبالً غريو في البياضة أمس

والصناعة  والتجارة  الوطني  االقتصاد  لجنة  عقدت 
برئاسة  النواب،  مجلس  في  أمس  جلسة  والتخطيط 
النائب  المقّرر  وحضور  البستاني  فريد  الدكتور  النائب 
علي بّزي والنواب شوقي الدكاش، علي درويش، وأمين 

شري.
كما شارك في الجلسة المدير العام للجمارك باإلنابة 
العميد  المجلس األعلى للجمارك  ريمون خوري ورئيس 
المزارعين  جمعية  رئيس  وحضر  الطفيلي.  أسعد 
أنطوان حويك والعضوان: وسام مسلم وطوني طعمة، 
ونازاريت  نصراوي  ج��ورج  الصناعيين  جمعية  وعن 

صابونجيان.
ترّكز  »النقاش  أن  إلى  أشار  بيان  اللجنة  عن  وصدر 
السعودية  العربية  المملكة  إلى  التصدير  موضوع  على 
اللبنانية  الدولة  اتخذتها  التي  والخطوات  الشقيقة 
المخدرات  تهريب  في  تسّببت  التي  الثغرات  لمعالجة 

إليها«.
والشفافية  بالصراحة  تمّيز  »الحوار  أن  إلى  ولفت 
اللجنة  أعضاء  النواب  أبدى  بعدما  بامتياز  تقنياً  وكان 

آراءهم«، مشيراً إلى أن »الدكاش تقّدم بتقرير شفهي القى 
االجتماعات  عن  وذلك  اللجنة،  أعضاء  من  االستحسان 
التي  والشركات  ضاهر  ميشال  النائب  مع  عقدها  التي 
حّددت  ولقد  عّدة.  معابر  في  السكانرز  بتصليح  ُتعنى 
اللجنة مع الضابطة الجمركية خطة لمعالجة السكانرز. 
القطاع  م��ن  المساعدة  لعرض  ارتياحها  أب��دت  كما 

الخاص«.
مرفأ  عمل  على  حرصهم  أكدوا  »النواب  أن  إلى  ولفت 
على  والمحافظة  المقبلة  األشهر  في  وتنشيطه  طرابلس 
دفاتر  إنهاء  إل��ى  داعين  األول��ى،  الدرجة  في  السكانر 
BOT، ومطالبين بتقرير مفصل لشرح التقدم  الشروط 
الذي أحرزته الدولة منذ االجتماع الذي جرى في وزارة 
الخارجية في 7 حزيران 2021. وكانت مشاركة جمعية 
األعضاء  ت��ش��ارك  إذ  ب��ّن��اءة  والمزارعين  الصناعيين 
بعدما  العصيب،  الظرف  هذا  في  ومعاناتهم  خبرتهم 

توقف التصدير إلى المملكة«.
وفي الختام، أعلن أن »اللجنة وعدت بمتابعة النقاط 

التي أُثيرت في هذا االجتماع مع السلطات المسؤولة«.

تشهد  »فيما  أن��ه  للمقاومة«  الوفاء  »كتلة  أعلنت 
وتموضعات  اصطفافات  حركة  وال��ع��ال��م  المنطقة 
ضمان  سياق  في  ودول  قوى  إليها  تسعى  سياسّية، 
مصالحها وتثبيت تحالفاتها والتزاماتها، ال تزال األزمة 
الحكومية في لبنان ُتراوح مكانها رغم اشتداد الخناق 
والمعيشي  المالي  ال��ت��رّدي  وتفاقم  اللبنانيين  على 
المعنية  والمؤسسات  العام  االنتظام  يتهّدد  بات  الذي 
بحمايته وحفظه، األمر الذي يفرض اإلسراع في تأليف 
الحكومة من جهة وفي إقرار اقتراحات القوانين اإلغاثية 
واإلصالحية من جهة أخرى وال سيما تلك التي تتعلق 
وذلك  والمنافسة،  العام  والشراء  التمويلية  بالبطاقة 
كإضافة ضرورية لما تم إنجازه من قوانين إصالحية 

ُنشرت وأُحيلت سابقاً إلى الحكومة للتنفيذ«.
أمس  ال��دوري  اجتماعها  إثر  بيان  في  الكتلة  ورأت 
رعد  محمد  النائب  برئاسة  حريك،  بحارة  مقّرها  في 
ومشاركة أعضائها »أن مشهد طوابير السيارات الممتدة 
الترّدي  وجوه  من  وجهاً  يكشف  البنزين  محطات  أمام 
والنقدية  المالية  اإلدارة  سوء  به  يتسّبب  الذي  المالي 
التّجار  يمارسه  ال��ذي  االنتهازي  والجشع  جهة  من 
المحتكرون والنافذون الذين يتحكمون بأسعار السلع 
في السوق السوداء وبمقادير ما يوّزع منها لوسطاء بيع 

تلك السلع«.
لكفر  بوطنه،  اللبناني  إيمان  »لوال  أنه  إلى  وأشارت 
بكل ما تقع عليه عيناه اليوم من مآس وضحايا نتيجة 
الفساد داخل السلطة واإلدارة، ومن مشاهد إذالل ُمريعة 
لم يعتد عليها المواطنون وال توجد إمكانية لتبريرها، ال 
بل إن ما يزيد من فداحتها هو النقاش الدائر حول جنس 
المالئكة التي يؤمل مشاركتها في الحكومة إلنقاذ البالد 

مما أوقعها فيه شياطين اإلنس والمال!«.
وإذ أكدت أنها »تتشارك أوجه المعاناة مع اللبنانيين 
على اختالف فئاتهم وطوائفهم ومناطقهم«، اعتبرت أن 
الدعوة لإلضراب أمس تعبيراً عن السخط الذي يتأجج 
وفقدان  االقتصادي  التدهور  جراء  عموماً  النفوس  في 
السلع الحيوّية من األسواق وارتفاع األسعار )...(، هو 
على  الحريصون  الناس  إليه  يلجأ  أن  ُيفترض  ما  »أقّل 
تذكير المسؤولين بواجباتهم وحّثهم لإلسراع في إيجاد 
والمطالب  المشاكل  وجوه  لمختلف  المطلوبة  الحلول 

المحّقة والمشروعة«.

ورأت أن »المشاركة األحجية في اإلضراب، من قبل 
كبرى  مسؤولية  تتحّمل  واقتصادية  سياسية  أطياف 
المواطنين، ال تقلّل من صدقية نبض  في صنع مأساة 
الشارع وال من مشروعية مطالبه وحقه في التعبير عنها 
ورفع الصوت لتحقيقها، وإن كان المطلوب التنّبه للدور 

الفولكلوري وااللتفافي الذي تؤديه هذه األطياف«.
يبقى  لبنان  في  الحكومة  »تشكيل  أن  على  وشّددت 
الحلول  تقرير  عليه  يتوقف  ال��ذي  األول  التدبير  هو 
المتدحرج  الترّدي  وقف  شأنها  من  التي  واإلج��راءات 
والشروع في الخطوات الالزمة لتحسين أوضاع البالد 

في مختلف المناحي والمجاالت«.
أضافت »وبناًء عليه فإن التنازالت المتبادلة ضرورة 
حاكمة على الجميع، وليست َمنَقصًة ألحد، في حين أن 
التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات 
والمواطنين«،  الوطن  على  الثمينة  الفرص  وإضاعة 
معتبرًة أن »اختالف المقاربات بين المسؤولين ينبغي 
وإعادة  والمعطيات  األفكار  لمراجعة  مدعاًة  يكون  أن 
النظر في تقدير األوضاع والمواقف، وصوالً إلى تحقيق 
التفاهم المشترك. ومهما بلغت التعقيدات فإن الجهود 
أثناء  المسؤولون  يواصلها  أن  ينبغي  التي  والمساعي 
نفوس  في  األم��ل  على  تبعث  أن  شأنها  من  األزم���ات، 
األطراف  بين  التالقي  مساحة  توّسع  ألّنها  المواطنين 
والفرقاء، وألن البلد بحاجة إلى مزيٍد من الحوار والتفاهم 
اإليجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البالد العليا ولقطع 
الطرق أمام االنتهازيين والمثيرين للعصبيات ومنعهم 

من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني«.
»بعد  أنه  إلى  الكتلة  لفتت  الفلسطيني،  الشأن  وفي 
في  الصهيوني  العدو  ضد  تحّقق  ال��ذي  المهّم  النصر 
مواجهة »سيف القدس«، ونجاح المقاومة في فلسطين 
تتهيأ  القدس،  تحمي  غ��ّزة  معادلة  فاعلية  إثبات  في 
واستعادة  وجودها  إلثبات  للعدو  الجديدة  الحكومة 
خالل  م��ن  ذل��ك  ب��اش��رت  ولعلها  ال��م��ه��دورة.  الهيبة 
»أن  وأك��دت  غ��ّزة«.  على  الجوية  اعتداءاتها  استئناف 
شعب فلسطين في المقابل، سيواصل الدفاع عن نفسه 
انتصارات  مع  موعد  على  وه��و  ووطنه،  قدسه  وع��ن 
جديدة قادمة وسيؤكد للعالم أن النصر له طريق واحد 
هو المقاومة. وهذا الطريق هو خيار الشعوب المظلومة 

والمضطهدة لحماية بلدانها وصون سيادتها«.

الخازن: لتعجيل والدة حكومة
ُتنقذ البالد من االنهيار ال�صامل

هذه  المواطنون  سيتحّمل  متى  »إلى  بيان  في  الخازن،  وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام  المجلس  عميد  سأل 
من  البعض  فيما  العالم،  في  واألخطر  باألسوأ  لبنان  أزمة  يصّنف  الدولي  والبنك  تحتضر،  البالد  بينما  المراوحة، 
المنظومة السياسية الحاكمة تغّيب نفسها عن هموم الناس وتضّخم خالفاتها المصطنعة، تاركًة المواطنين يواجهون 

مصيرهم من دون رعاية أو حماية؟«.
فلك  في  السياسيين  المسؤولين  ودوران  التعطيل،  في  واالستمرار  الحكومة  تأليف  عدم  تداعيات  من  حّذر«  وإذ 
الفراغ«، نّبه إلى أن لبنان »ُمقبل على انفجار اجتماعي، لن يكون بعيداً، ولن يخلو من احتماالت التفّجر األمني، بعدما 
بات اللبناني يعيش قلقاً يومياً على البطالة والمعيشة والصّحة ومصير الودائع التي تتآكل بالمفرق في المصارف 

من دون رقيب أو حسيب«.
وعدم  الحكومة،  والدة  تعجيل  وإلى  الشعب،  إلى  وااللتفات  عليائهم  من  »النزول  إلى  السياسيين  الخازن  ودعا 
تضييع المزيد من الوقت، وإلى التخفيف من موجة التصعيد اإلعالمي وإلى تهدئة األجواء لقطع الطريق أمام عودة 
خطاب الحرب والتفرقة«، مشيراً إلى أن »الوضع المأزوم يفرض على الجميع بال استثناء أن يجتمعوا، النتشال لبنان 

من قعر الهاوية، وأن يزيلوا العقبات التي تؤّخر والدة حكومة ُتنقذ البالد من االنهيار الشامل«.

لجنة االقت�صاد: حر�ص على تن�صيط 
مرفاأ طرابل�ص والمحافظة على ال�صكانر 

»الوفاء للمقاومة«: التنازالت المتبادلة حكوميًا 
�صرورة حاكمة على الجميع ولي�صت َمنَق�صة الأحد

لجنة االقتصاد مجتمعة برئاسة البستاني في المجلس أمس  )علي فواز( )موقع العهد( كتلة الوفاء للمقاومة مجتمعة برئاسة رعد  

} استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، 
سفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوس، في زيارة وداعية لمناسبة 

انتهاء مهمتها في لبنان.
الثانية  الرئاسة  مقّر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  بحث   {
أنور  النائبين  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضوي  مع  التينة،  بعين 
 . التشريعية  والشؤون  العاّمة  األوضاع  في  خواجة،  ومحمد  الخليل 
كما عرض المستجدات السياسية واألوضاع األمنية، خالل استقباله 
في  بالوكالة  والخارجية  الدفاع  وزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائبة 

توفيق  المجلس  رئيس  والتقى  عكر.  زينة  األعمال  تصريف  حكومة 
سلطان.

األعمال  تصريف  حكومة  في  والبلديات  الداخلية  وزير  عرض   {
مارتن  البريطاني  باألعمال  القائم  مع  مكتبه  في  فهمي  محمد  العميد 

لونغدن، التطورات في لبنان.
في  الدين  تقي  ب��الل  الوطني«  ال��وف��اق  »ح��زب  »رئيس  ش��ّدد   {
المماطلة،  وعدم  الحكومة  تشكيل  في  اإلسراع  »ضرورة  على  بيان، 
ونحن اليوم أمام مخاطر االنهيار الكبير«. ولفت إلى أنه »يجب علينا 

االلتفاف حول مبادرة الرئيس نبيه بّري، واالستفادة من هذه المبادرة 
التي تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على االستقرار الداخلي وتمنع 
من  تخّفف  أنها«  معتبراً  والمالي«،  االقتصادي  االنهيار  من  المزيد 
إليه  الوصول  من  أدن��ى  أو  قوسين  قاب  بتنا  ال��ذي  الكبير  االرتطام 
تشكيل  والمطلوب  للوقت،  إضاعة  هو  اليوم  يحصل  ما  »إن  وقال   .«
حكومة فوراً بالتوافق بين كل األطراف«، مؤكداً أن »الذّل الذي يعيشه 
يجعل  قد  المستشفيات  أب��واب  على  كراماتهم  وانتهاك  اللبنانيون 

األرض مهيأة النفجار كبير«.



3الوطن / �سيا�سة
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قاد معركة ظافرة بمواجهة الحرب الإرهابية الكونية

وكيل عميد التربية وال�سباب في »القومي« يوؤكد دعم مطالب الأ�ساتذة

ويدعو لو�سع اآلية عادلة تن�سف الطالب في الظرف ال�ستثنائي

الق�سيفي زار طرابل�س: ن�سعى دائمًا 

لخدمة ال�سحافيين والإعالميين

الإ�سراب يعّم المناطق واعت�سامات احتجاجًا على تدهور الأو�ساع القت�سادية 

ل حكومة اإنقاذ �سريعًا الفو�سى �ستكون عارمة الأ�سمر: اإْن لم ُت�َسكَّ

غجر في لجنة الأ�سغال: الدعم �سينتهي 

طرابلس صيدا )عباس سلمان( األسمر يلقي كلمته أمام مقر االتحاد العمالي العام  

نريد دولة وطنية ال دويالت طائفية...

{ د. عدنان نجيب الدين
عندما تستمع إلى بعض رجال السياسة في لبنان ممن أداروا البلد على مدى العقود 
المالي، تسمعهم ينظرون علينا  االنهيار االقتصادي واإلفالس  إلى  الماضية، ثم أخذوه 
لنا  صنعوه  الذي  المظلم  النفق  من  الخروج  وض��رورة  والوطنية،  الفساد،  بمحاربة 

بأيديهم التي اتسخت بفسادهم وسمسراتهم وصفقاتهم...
جهابذة  وكأنهم  واالقتصاد  السياسة  علوم  في  يحاضرون  وهم  مناظرهم  ترى  أنت 
بنوا  وكأنهم  واستقالها،  الدولة  وسيادة  الوطنية  في  دروساً  علينا  يلقون  ثم  عصرهم، 
الدولة ودعم  الحفاظ على مؤسسات  في  أو تسمعهم يعطوننا دروساً  دولة باألساس، 
الجيش للدفاع عنها، ونحن لم نرهم يوماً جابوا أصقاع األرض بحثاً عن أّي سالح رادع 
يزّودون به جيشنا الوطني المقدام المعروف بكفاءاته وشجاعته وبطوالته الرائعة كي 
حموا  من  هم  كأنهم  أو  الطبيعية،  وثرواتنا  وبحرنا  وسمائنا  أرضنا  حماية  من  يتمكن 
لبنان بفسادهم او بخطاباتهم الرنانة، أو هم من وقفوا في وجه العدّوين »اإلسرائيلي« 
والتكفيري يقّدمون التضحيات، فيما هم لم يحملوا يوماً بندقية في وجه هذين العدّوين 
الخطرين على لبنان، ولم نرهم قّدموا أبناءهم شهداء ال على حدود الوطن وال من أجل 

تحريره من االحتالل »اإلسرائيلي« أو الخطر الداعشي .
في  األرض  حّررت  التي  المقاومة  على  بالمسؤولية  يلقون  انهم  كله  ذلك  من  واألنكى 
العام ٢٠٠٠ وصّدت العدوان »اإلسرائيلي« عام ٢٠٠٦ وردعته بحيث لم يعد يتجرأ على 
شّن أّي عدوان على لبنان منذ ذلك التاريخ، ثم يحّملونها مسؤولية االنهيار االقتصادي 
والمالي والنقدي وتعثر النظام الطائفي ليبرروا فسادهم وفشلهم في إدارة البالد ...ولنا 
الحق أن نسأل ما هي إنجازاتهم على مدى العقود الماضية من السنوات التي حكموا فيها 

البالد والعباد...؟
االقتصاد  وخّربوا  اللبناني  الشعب  وسرقوا  الدولة  سرقوا  أنهم  هو  فعلوه  ما  كّل    

وأفلسوا المالية العامة وهّربوا األموال التي سرقوها إلى الخارج .
وعّمقوا  الواحد،  الشعب  أبناء  بين  والطائفية  المذهبية  بثوا  أنهم  ذلك  من  واألخطر 
حقوق  يحفظ  من  هم  أنهم  الشعب  ويوهموا  رؤوسهم  يحفظوا  لكي  فئاته  بين  الشرخ 
الطوائف، بينما كانوا هم من سرق حقوق الطوائف وأفقروها وأذلوها بال حّس أخالقي 
الطائفية  بالزعامات  المواطن  عيش  لقمة  ربطوا  انهم  ذلك  كّل  من  واألخطر  إنساني.  أو 
وكأنهم يفصلونه عن الدولة، فألغوا المواطنة والوطنية ليكّرسوا دولهم الطائفية على 

حساب الدولة والوطن.
نعم لدولة المواطنة نعم للدولة الوطنية...

وّج����ه ع��م��ي��د ال��ت��رب��ي��ة وال��ش��ب��اب 
ف����ي ال����ح����زب ال�����س�����وري ال���ق���وم���ي 
لكّل  التحية  المقداد  االجتماعي إيهاب 
شهيد عّبد في أرضنا طريقاً للحياة ولكّل 
وطنه  عن  دفاعاً  عمره  زه��رة  أفنى  من 
وأمته، مؤكداً أننا »مالقون أعظم انتصار 
دماء  بفضل  التاريخ«  في  صبر  ألعظم 
الشهداء، وبفضل وقفات العز في معارك 

المصير والوجود.
 وحّيا عميد التربية والشباب الرئيس 
قاد  الذي  األسد  بشار  الدكتور  المقاوم 
والفخر،  والمجد  النصر  ال��ى  س��وري��ة 
األسد  بالرئيس  الثقة  تجديد  أّن  معتبراً 
للعالم  رسالة  جديدة،  دستورية  لوالية 
حول  السوريين  التفاف  أك��دت  بأسره 
قاد  وشجاعته  بحكمته  ال��ذي  رئيسهم 
معركة ظافرة بمواجهة الحرب اإلرهابية 

الكونية التي استهدفت سورية. 
جاء ذلك، في كلمة ألقاها عميد التربية 

رابطة  أقامته  احتفال  ف��ي  وال��ش��ب��اب 
احتفاء  حلب  ف��ي  القدماء  المحاربين 
بفوز الرئيس بشار األسد في االنتخابات 
الرئاسية. وحضر االحتفال اللواء رئيس 
وضباط  وفاعليات  المحاربين  رابطة 
طالل  »ال��ق��وم��ي«  ف��ي  حلب  ع��ام  ومنفذ 

حوري.
في  وال��ش��ب��اب  التربية  عميد  وأك���د 
أمتنا  ف��ي  ال��م��ق��اوم��ة  ق���وى  أّن  كلمته 
مصّممة على مواصلة نهج الصراع حتى 
القوى  وه��ذه  واإلره��اب،  االحتالل  دحر 
الحاضنة  دعم  من  القوة  عناصر  تستمّد 
قلعة  بأنها  للعالم  أثبتت  التي  القومية، 
التفتيت  ومشاريع  اإلرهاب  على  عصية 
والتقسيم بفضل شجاعة قائدها وبفضل 
والتضحيات  الشهداء  قدم  الذي  جيشها 
الى  وقفت  التي  الرديفة  القوى  وبفضل 
معاركه،  في  ال��س��وري  الجيش  جانب 

وفي مقدمهم نسور الزوبعة األبطال.

أّيد وكيل عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي 
إقرارها  إلى  ودعا  األساتذة  مطالب  المصري  االجتماعي محمد 
كاملة، وأكد الوقوف الى جانب األساتذة في تحركاتهم المطلبية 

للحصول على حقوقهم المشروعة.
الثانوي في  التعليم  رابطة  اليه  الذي دعت  االجتماع  وخالل 
لألحزاب  التربوية  المكاتب  مسؤولي  من  عدد  وحضره  لبنان 
والقوى، دعا وكيل عميد التربية والشباب، إلى إنصاف األساتذة 
وتجاوز  مسؤولياتهم  تحّمل  من  لتمكينهم  مطالبهم،  بتحقيق 

أعباء وضغوط األزمات االقتصادية واالجتماعية.
البحث  ض��رورة  على  والشباب  التربية  عميد  وكيل  وش��ّدد 
الجدي بما خص االمتحانات والتوصل الى آلية مناسبة وحلول 
تأخذ بعين االعتبار الظرف االسثنائي الذي فرض نفسه بفعل 
وباء كورونا من جهة، وتحافظ على جودة التعليم الذي اختلف 

بأنماطه بين المدمج والحضوري من جهة ثانية.
مصلحة  زاوية  من  الموضوع  هذا  مقاربة  ضرورة  على  وأكد 
األساتذة والطالب في آن، رافضاً التحامل على األساتذة أو جعل 

الطالب واألهالي رهينة التجاذبات والمشكالت.

 

زار نقيب محّرري الصحافة جوزف القصيفي 
طرابلس والتقى عدداً من الصحافيين شماالً، في 
حضور ممثل النقابة فيها أحمد درويش، وكان 
الصحافة  ووضع  العامة  األوضاع  حول  حوار 

واإلعالم في لبنان.
بالنقيب  بالترحيب  اللقاء  دروي��ش  استهل 
والمتابعات  ب�«الجهود  مشيداً  القصيفي، 
المهنية والمطلبية التي اضطلع بها مع مجلس 
عمل  تمّيز  إذ  الصعبة،  األوض��اع  في  النقابة 
النقابة بالنشاط والحضور والدفاع عن الزمالء 

والسعي إلى خدمتهم والوقوف إلى جانبهم«.
موجهاً  دروي��ش،  شاكراً  القصيفي  وتحدث 
في  خصوصاً  وزميلة،  زميل  »كل  إلى  التحية 
بها  يمّر  التي  والصعبة  الشائكة  األح��وال  هذه 
الوطنية  التحديات  يواجهون  حيث  لبنان، 

والمهنية بثبات«.
وأكد أن قطاع الصحافة واإلعالم »ال يمكن أن 
يكون في معزل عما يجري على امتداد الوطن، 
ألن أبناءه، هم قبل أي شيء، مواطنون يتفاعلون 
مع مجتمعهم ومحيطهم ومهمتهم هي األصعب 
ألنها تفوق أي مهمة أخرى«، داعياً الصحافيين 
واإلعالميين إلى »التحلّي بالمسؤولية العالية 
كي تكون كلمتنا فاعلة وبانية، ال هّدامة ووالّدة 

للمشكالت واالنقسامات«.
قلب  في  »والبالد  النقابة  به  قامت  ما  وعّدد 
االقتصادي  والتدهور  الكورونا  تواجه  المحنة 
في  العاملين  طالت  التي  والمعيشي،  والمالي 
أن  إلى  وأشار  المواطنين«.  سائر  كما  المهنة، 
بإمكاناتها  الزمالء  جانب  إلى  وقفت  »النقابة 
المادية المحدودة، وطاقتها المعنوية الكبيرة، 
وقعت  التي  الزمالء  على  التعديات  فرفضت 
أثناء ممارستهم مهنتهم، ورفضت أن يمِثلوا، إذا 
ما لوحقوا، إالّ أمام محكمة المطبوعات ومحكمة 
المطبوعات فقط، وكانت مواقفها حازمة سواء 
المسؤولين  م��ع  أجرتها  ال��ت��ي  ب��االت��ص��االت 
واألجهزة المعنية، أو بالبيانات العالية النبرة 

اعتداء  ألي  والُمدينة  لهم  إساءة  لكل  الرافضة 
في  أساسي  دور  لها  كان  كما  له.  عرضًة  كانوا 
خالل  من  واجتماعية  وطنية  مبادرات  إطالق 
استضافت  ال��ذي  الحّرة  المهن  نقابات  اتحاد 
الذي  والتحّرك  اجتماعاته،  من  العديد  النقابة 
قامت به تجاه وزارة الصّحة لتوفير اللقاحات 
كثيف  جهد  من  بذلته  بما  كورونا  جائحة  ضد 
بواسطة  تقدمت  وأخ��ي��راً  الصعيد،  ه��ذا  على 
النيابية  الكتل  مختلف  يمّثلون  ن��واب  عشرة 
بشمول  يقضي  مكّرر  معّجل  قانون  باقتراح 
المسجلين على جدول النقابة مع عائالتهم من 
الوطني  الصندوق  بخدمات  المضمونين  غير 
للضمان االجتماعي، فرع المرض واألمومة. وأن 
النقابة تكّثف االتصاالت لضمان سرعة درسه 
وإقراره في اللجان المعنية ليسلك طريقه إلى 
الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت عليه 

كي يصبح قانوناً نافذاً«.
امكاناتها  ضمن  »النقابة،  أن  إل��ى  وأش��ار 
المحدودة، قّدمت مساعدات مالية للزمالء الذين 
أن  كاشفاً  بيروت«،  مرفأ  تفجير  جّراء  تضّرروا 
»هناك إجراءات وأفكار عّدة يتم درسها والسعي 
تشق  أن  قبل  عنها  ُنفصح  ولن  تنفيذها،  إلى 

طريقها إلى التحقيق«.
وبعدما أشار إلى »الدور الكبير للنقابة على 
االتحاد  خالل  من  والدولي  العربي  الصعيدين 
الدولي  واالت��ح��اد  العرب  للصحفيين  العام 
أول  »كانت  النقابة  أن  أعلن  للصحافيين«، 
المحتلة  فلسطين  في  الزمالء  مع  المتضامنين 
مكاتبهم  وهدمت  إسرائيل  عليهم  اعتدت  الذين 
وجرحت واعتقلت عدداً كبيراً منهم أو ضغطت 

لطردهم من وظائفهم ».
وختم »ال نكّف عن السعي لخدمة الصحافيين 
أو  نوّفق  قد  واج��ب.  فرض  وهو  واإلعالميين، 
على  والمعّقدة  الصعبة  لألحوال  نظراً  نوّفق  ال 
من  يعفينا  ال  ذل��ك  لكن  المستويات،  جميع 

المثابرة والعمل حتى بلوغ الهدف«. 

االتحاد  إليه  دع��ا  ال��ذي  اإلض���راب  أم��س،  ع��ّم 
العّمالي العام، العاصمة والمناطق اللبنانية كافة 
والقطاع  والخاصة  العاّمة  المؤسسات  وشمل 
التريوي والمصرفي وقطاع النقل مع تسجيل بعض 

الخروقات.
ونفّذ االتحاد العّمالي وقفًة احتجاجية أمام مقّره 
على طريق نهر بيروت، في حضور رئيسه بشارة 

األسمر وممثلين عن النقابات واالتحادات.
وقال األسمر في كلمة له »يجب علينا أن ُندافع 
لتهجيرنا  محاولة  هناك  واللبنانيين،  لبنان  عن 
الصحية  المنظومات  كل  انهيار  نراه  وما  البلد  من 
وأصبح  والمستشفيات  واالقتصادية  والتربوية 
الحّد األدنى لألجور أقل من 30 دوالراً، ما نراه اليوم 
محاولة اغتيال للشعب اللبناني ودعوته للهجرة«.

وأضاف »يجب التصدي من أجل الحفاظ على ما 
تبقى من لبنان وكل فئات الشعب، وهذا ال يتحقق 
سياسي  الستقرار  تمّهد  إنقاذ  حكومة  خالل  من  إالّ 
وتمّهد للمعالجات االقتصادية وما عدا ذلك ضرب 

من الُمحال«.
»يتحرك  العام  العّمالي  االتحاد  أن  إلى  وأشار 
من  تبقى  ما  على  الحفاظ  هو  واح��د  عنوان  تحت 
على  والحفاظ  إنقاذ  حكومة  تأليف  عبر  لبنان 

ومصالح  يتداعى  الذي  بيروت  كمرفأ  المؤسسات 
للضمان  الوطني  والصندوق  وأوج��ي��رو  المياه 

االجتماعي«.
وتوجه إلى الساسة قائالً »توقفوا عن التراشق 
حكومة  إل��ى  وب���ادروا  والمحاصصة  واالتهامات 
»القوة  هو  العّمالي  االت��ح��اد  أن  معتبراً  ان��ق��اذ«، 
تحّيز«.  أي  دون  من  لبنان  في  الجامعة  الوحيدة 
ألف   250 وهناك  األجيال  تقتلون  »أنتم  وأض��اف 
خريج جامعي ال يجدون عمالً، إن ما يحصل كارثة 
واالتحاد العّمالي حريص على كل عامل بَمن فيهم 

المياومون«.
إصرار  مع  والمحروقات  ال��دواء  »فقدان  وانتقد 
أن  حين  في  التهم  وتراشق  الصراع  على  البعض 
مقّنع  رفع  مع  موجودة  غير  االقتصادية  الخطط 
البطاقة  هي  »أي��ن  سائالً  ش��يء«،  ال  مقابل  للدعم 
يحصل  ما  أن  ورأى  بها؟«.  وعدتم  التي  التموينية 
»يخرج عن نطاق العقل«، متوّجهاً إلى السياسيين 
بحق  القتل  سياسة  تنفيذ  عن  »توقفوا  بالقول 
اإلنقاذية،  الحكومة  تقديم  إلى  وب��ادروا  الشعب 
وإن لم تبادروا لتشكيل حكومة إنقاذ فإن الفوضى 

ستكون عارمة«.
تخوين  على  وليس  الحوار  على  »راهنوا  وقال 

على  وليس  جديد  اجتماعي  عقد  وعلى  اآلخ���ر 
الشعارات خصوصاً مع أصحاب العمل والهيئات 
السقف  نرفع  الحوار  يفشل  وعندما  االقتصادية، 
أكثر فأكثر«، مشّدداً على أن »التخوين ال يفيد بشيء 
ألنه يؤّدي إلى الشارع والفوضى والسرقة والقتل«. 
مع  العّمالي  االتحاد  مع  وتحاوروا  »تعالوا  وتابع 
التنازالت  تقديم  جانب  إلى  جديد  اجتماعي  عقد 
وإلى  تئّن  التي  األمنية  األجهزة  استمرار  لمصلحة 
الدواء ولقمة العيش وليس من خالل اتهام االتحاد 
العّمالي العام بأنه مطّية للسياسيين وهو لم يقطع 
طرقات ولم يعتِد على األمالك العاّمة والخاصة بل 
هو موجود مع الشعب والعّمال والموظفين والفقراء 

واألُسر األكثر فقراً«.
والسياسيين  اللبنانيين،  قتل  »أوقفوا  وختم 
الشعب  وتهجير  بقتل  يساهمون  بتصرفاتهم 
سريعاً  إنقاذ  حكومة  ُتشكل  لم  حال  وفي  بأكمله، 

فإننا بذلك نقتل الشعب أكثر فأكثر«.
وعّمال  السائقين  لنقابات  العام  »االتحاد  ونّفذ 
الوقت  لبعض  الطريق  السائقون  وقطع  النقل« 
في  سير  زحمة  إلى  أدى  ما  والفانات  بالسيارات 

المكان وتّم تحويل السير إلى الطرق الداخلية.
فجّدد  فياض  م��روان  االت��ح��اد  رئيس  وتحدث 

المطالبة »بتأليف حكومة انقاذ وطني«، مشيراً إلى 
أن »تحرك اليوم هو بداية العتصام شامل إذا لم تلب 

المطالب«.
ونّفذ العاملون في قطاع النقل الجوي والنقابات 
مدخل  بجانب  الدولي،  بيروت  مطار  في  العاملة 
المطار، وقفًة احتجاجية على األوضاع االقتصادية 
للقوى  تابعة  عناصر  انتشار  وسط  واالجتماعية، 
األمنية حفاظاً على حركة تنقل السيارات من المطار 
األمنية  القوى  أقفلت  التحّرك،  وقع  وعلى  وإليه. 
بعض الطرقات الرئيسية في بيروت وحّولت السير 
إلى الطرق الفرعية. وُقطع السير على جسر خلدة 
باالتجاهين من قبل بعض المحتجين، وأعيد فتحه 

الحقاً.
وخلت  خفيفة  حركة  المزرعة  كورنيش  وشهد 
النارية،  والدراجات  الماّرة  بعض  من  إالّ  الطرقات 
وُقطعت  اإلضراب،  التجارية  المؤسسات  والتزمت 
اتجاة  في  الناصر  عبد  جامع  تقاطع  أمام  الطريق 
البربير والروشة بالعوائق والسيارات. كما تّم قطع 
السير على تقاطع الكوال - بيروت، وطريق المدينة 

الرياضية من كل االتجاهات، ثم أُعيد فتحها.
بكل  المطار  طريق   - خلدة  جسر  إقفال  وت��م 
متفرعاتها باإلطارات المشتعلة والعوائق واألحجار 

بين  عديدة  إشكاالت  وق��وع  مع  السيارات،  أم��ام 
المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور. 

العاّمة  والمؤسسات  اإلدارات  التزمت  كذلك 
اإلضراب، فأقفلت سرايا الجديدة والدوائر العقارية 
إلى  الموظفين  بعض  وحضر  الزلقا،  منطقة  في 
كما  المعامالت.  إنجاز  عن  امتنعوا  لكنهم  مكاتبهم 
والمصالح  والبلديات  الرسمية  المدارس  أقفلت 
المستقلة ومكاتب الضمان االجتماعي في بتغرين 

والدورة وبرج حّمود.
الرسمية  القطاعات  مختلف  اإلض��راب  وشمل 
المؤسسات  جانب  إل��ى  ال��ش��وف،  ف��ي  وال��ع��اّم��ة 
المستقلة كالضمان االجتماعي و«أوجيرو« و«ليبان 
الموظفين من  بوست« والمحاكم، وحضر عدد من 

دون القيام بأي أعمال إدارية.
عاليه  سرايا  في  العاّمة  اإلدارات  موظفو  أم��ا 
معاملة  أي  يسّيروا  لم  حيث  اإلضراب  التزموا  فقد 

للمواطنين.
وتجّمع عّمال وسائقون في شارع المدارس في 
غرفة  وأف��ادت  اإلض��راب.  في  للمشاركة  طرابلس 
التحكم المروري عن قطع السير عند تقاطع عزمي 
- طرابلس من قبل بعض المحتجين وتحويله إلى 

الطرقات المجاورة لُيعاد فتحه الحقاً.

في  والسياسية  النقابية  الهيئات  وت��داع��ت 
طرابلس إلى تجّمع في منطقة التّل وتم قطع السير 
ثم  الحصنية،  محلة  العبدة  حلبا  عام  طريق  على 

أُعيد فتحها.
ثم  شتورا،  في  الدولية  الطريق  ُقطعت  وبقاعاً، 
أحد  محتجون  قطع  كما  الظهر.  بعد  فتحها  أعيد 
مسَرَبي الطريق الدولية قرابة نصف ساعة عند دّوار 

الجبلي في دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي.
واإلدارات  ال��م��ؤس��س��ات  أُق��ف��ل��ت  ص��ي��دا  وف��ي   
الرسمية والخاصة والمصارف والمدارس الرسمية 
وفرع الجامعة اللبنانية، وتوقف التّجار عن العمل 
لساعة واحدة في سوق صيدا التجارية تحت شعار 
»تشكيل حكومة اختصاصيين للجم االنهيار وإنقاذ 

الوضع االقتصادي والمعيشي«.
العّمال  نقابات  اتحاد  نفذ  الشعار  هذا  وتحت 
في  اعتصاماً  والجنوب  صيدا  في  والمستخدمين 
بمشاركة  القديمة  صيدا  في  الصيادين  ساحة 
الصيادين  وق��ط��اع��ات  ال��ج��ن��وب  ع��ّم��ال  ن��ق��اب��ات 
الرسمية  اإلدارات  وموظفي  العموميين  والسائقين 
الهيئات  عن  وممثلين  الحكومي  صيدا  ومستشفى 
ومؤسسات  والتعليمية  والتجارية  االقتصادية 

المجتمع المدني.

اعتبر وزير الطاقة واألشغال العاّمة في حكومة تصريف األعمال 
ريمون غجر أن »علينا أن نتعود ونقتنع بأن  الدعم الذي استفدنا منه 
أن نعرف، سينتهي،  السنة وربما لسنوات قبل، دون  سنة ونصف 
وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب 
المقتدرة  غير  الناس  أما  الحقيقي،  بسعرها  المواد  سعر  يدفعوا  أن 
فإن  االف��راد،  أو  الحيوية  والقطاعات  دعم  إلى  بحاجة  هي  والتي 

البطاقة التمويلية تحّل المشكلة«. 
وكانت  لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه  عقدت أمس 
جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وبحضور  غجر الذي قال »كميات 
المحروقات التي نشتريها ونستوردها كشركات خاصة غير كافية، 
ألن الناس تعتقد أننا أصبحنا على مشارف رفع الدعم، مصرف لبنان 
ما زال إلى اليوم يدعم موارد استيراد البنزين والمازوت، لكن الناس 
يخزنوها  لم  وإذا  المادة،  يخّزنون  فهم  سُيرفع،  الدعم  أن  مقتنعة 
 3 بالصف  ويقفون  ليترات  عشرة  نقصت  ولو  سياراتهم  يمألون 
ساعات لتعبئتها، ومن لديه سيارتان أو ثالث فهي »مفّولة« لآلخر، 
سيء  أم��ر  وه��ذا  والغالونات  السيارات  في  مخّزنة  كميات  هناك 

وخطير«.
وأضاف »أنذرونا وحاولوا إيجاد طريقة لكي ُتخّفض كمية الدعم 
إلى أن ُتقّر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ 

ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، عند إقرار هذه البطاقة في مجلس 
أن  أو ثالثة فإن مصرف لبنان مستعد  أو شهرين  النواب بعد شهر 

ُيكمل الدعم لكن بطريقة أقّل«.
وأشار إلى أن »هذا الموضوع اقتصادي، والناس ال تستطيع أن 
بسعر  الصفيحة  سعر  يدفع  أن  يستطيع  ال  والذي  بخسارة،  تعمل 
آخر.  أمراً  وسيستعمل  السيارة  استعمال  عن  سيتوقف  ألف   200
سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 ألف ليرة، ونحن ندفع 40 ألف 

ليرة، هذا موضوع يجب أن ينتهي في وقت معّين«.
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  إلى  نجم  توجه  جهته،  من 
اليوم  الدعم  بترشيد  ق��راراً  نتخذ  لم  »إذا  بالقول  دياب  حسان 
نتجاوب  لم  وإذا  والمازوت  البنزين  ألزمة  حالً  ونجد  الغد  قبل 
مع الحل كمواطنين سنذهب إلى محل ال بنزين فيه وال مازوت. 
وعلى  لبنان  مصرف  حاكم  مع  ليرة   3900 حل  إل��ى  وصلنا 
يتأذى  ال  وكيف  تطبقه  أن  تستطيع  كيف  تدرس  أن  الحكومة 
بالوقوف  الوضع  هذا  إمكانيات.  لديهم  ليس  الذين  المواطنون 
في طوابير الذّل أمام محطات البنزين غير مقبول. وغير مقبول 
وأصدرنا  اللجنة  في  قراراً  أخذنا  التي  للترابة  بالنسبة  أيضاً 
ولو  الحكومة  تفّعل  ان  عليك  اتمنى  القرار.  تتخذ  ولم  توصية 

بالجزء الحياتي للناس«.

عميد التربية متحدثاً في احتفال رابطة المحاربين القدماء في حلب

Thirteenth year /Friday / 18 June 2021 
السنة الثالثة عشرة / اجلمعة / 18 حزيران 2021 

خالل اجتماع رابطة التعليم الثانوي في لبنان ومسؤولي المكاتب التربوية لألحزاب والقوى الوطنية

قوى المقاومة م�صّممة على موا�صلة نهج ال�صراع حتى 

دحر الحتالل والإرهاب 

غجر ونجم يتحدثان للصحافيين بعد الجلسة  )علي فواز(



�سيا�سة 4

فل�سطين المحتلة

} أطلع رئيس دائرة العالقات الدولية 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  في 
الفلسطينية زياد أبو عمرو، ممثل هولندا 
لدى دولة فلسطين كيس فان بار، على 
والميدانية  السياسية  المستجدات  آخر 
والمنطقة  الفلسطينية  الساحة  على 
بين  الثنائية  والعالقات  ع��ام،  بشكل 

هولندا وفلسطين.
الذي  اللقاء  خالل  عمرو  أبو  وتطّرق 
ُعقد في مدينة رام الله، أمس، لموضوع 
والجهود  غزة،  قطاع  في  اإلعمار  إعادة 
هذا  في  تبذل  التي  والدولية  المصرية 

المجال.
وأكد الجانبان أن دولة فلسطين هي 
اإلعمار،  إع��ادة  عن  المسؤولة  الجهة 
األط���راف  م��ع  والتنسيق  وال��ت��ع��اون 

المختلفة ذات العالقة.
وقف  تثبيت  أهمية  على  وش����ّددا 
العدوان وإطالق النار وتوسعته ليشمل 
فيها  بما  الفلسطينية  األراض���ي  كافة 

القدس.
} ب��ع��ث ال��م��ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة 
الوزير  المتحدة،  األم��م  ل��دى  فلسطين 
متطابقة  رسائل  ثالث  منصور،  رياض 
إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة، 
الشهر  ل��ه��ذا  األم���ن  مجلس  ورئ��ي��س 
العامة  الجمعية  ورئيس  )استونيا(، 
األوض��اع  تفاقم  ح��ول  المتحدة،  لألمم 
الفلسطيني  الشعب  منها  يعاني  التي 
ج���راء م��واص��ل��ة »إس���رائ���ي���ل«، ال��ق��وة 
القائمة باالحتالل، بتصعيد ممارساتها 
وس��ي��اس��ات��ه��ا غ��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة، إل��ى 
يتسّبب  التي  الفوضى  ت��زاي��د  جانب 
الذين  المتطرفون،  المستوطنون  بها 
األرض  إل��ى  قانوني  غير  بشكل  ُنقلوا 
القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية 

الشرقية.
وأش������ار م��ن��ص��ور إل����ى م��واص��ل��ة 
إطالق  »لوقف  انتهاكاتها  »إسرائيل« 
االحتالل  قوات  قيام  إلى  منّوهاً  النار«، 
بشن المزيد من الهجمات الوحشّية ضد 
العزل،  الفلسطينيين  المدنيين  السكان 
الضربات  من  أخرى  جولة  ذلك  في  بما 
ال��ج��وي��ة اإلره��اب��ّي��ة ض��د ق��ط��اع غ��زة 
)الثالثاء(، إلى جانب مواصلة اعتداءات 
الفلسطينيين  على  االح��ت��الل  ق���وات 
المتطرفين  المستوطنين  واستفزازات 

في القدس الشرقية المحتلة.

ال�سام

ال���وزراء  مجلس  رئ��ي��س  ن��اق��ش   {
مع  أم��س،  عرنوس  حسين  المهندس 
محافظة  عن  الشعب  مجلس  أعضاء 
والتنموي  الخدمي  الواقعين  الحسكة 
الجهود  تكاتف  وضرورة  المحافظة  في 
في  األساسية  األهالي  متطلبات  لتأمين 
التي تعاني منها  الصعبة  الظروف  ظل 
جراء  المياه  نقص  سيما  وال  المحافظة 
لالحتاللين  الالإنسانّية  الممارسات 

األميركي والتركي وأدواتهما.
استمرار  ع��رن��وس  المهندس  وأك��د 
في  ال��خ��دم��ات  واق���ع  لتحسين  العمل 
الظروف  به  تسمح  ما  وفق  المحافظة 
 4 إلنشاء  عقد  توقيع  تّم  حيث  الحالية 
محطات تحلية لتحسين واقع المياه في 
الحسكة الفتاً إلى أهمية الدور التكاملي 
والتنسيق المستمر بين أعضاء مجلس 
والمجتمع  الدولة  ومؤسسات  الشعب 
المحلي للوقوف على كل ما يمكن تقديمه 

ألبناء المحافظة.

العراق

عثمان  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  التقى   {
ال��غ��ان��م��ي، أم���س، ب��وف��د ك���ردي رفيع 
المستوى ضم عدداً من المعنيين بالشأن 
األمني، من بينهم أمين عام وزارة شؤون 
جبار  كردستان  اقليم  في  البيشمركة 

ياور.
وذكر المكتب اإلعالمي لوزير الداخلية 
بضيوفه  رّحب  »الغانمي  أن  بيان،  في 
ذات  المواضيع  من  جملة  معهم  وبحث 
االهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق 
واالستقرار  األم��ن  وتعزيز  والتعاون 
بين  المشتركة  المناطق  ف��ي  خاصة 
ال��ق��وات األم��ن��ي��ة االت��ح��ادي��ة وح��رس 
»وزير  أكد  البيان،  وبحسب  اإلقليم«. 
إقليم  ح��رس  ق��وات  أن  على  الداخلية 
الكبير  الدور  لها  كان  العراق  كردستان 
اإلرهابية  داع��ش  عصابات  دح��ر  ف��ي 

ومكافحة الجريمة«.

اأخبار الوطن

الحكومة ال�سورّية ترفع اأ�سعار الأدوية.. والحتالل الأميركّي يدخل 55 اآلّية محّملة باأ�سلحة ومواد لوج�ستية اإلى قواعده في ريف الح�سكة

المقداد يبحث ووزير ال�صناعة والمعادن العراقّي العالقات الثنائية بين البلدين

قا�سي محكمة �سدام ح�سين يك�سف عن توّرط 95 % من ال�سيا�سّيين العراقّيين بق�سايا ف�ساد

بغداد: القمة العراقّية الأردنّية الم�صرّية ما زالت قائمة

م�ستوطنو غالف غزة: البالونات الحارقة ل تقّل خطورة علينا من ال�سواريخ

وفد �صهيونّي في القاهرة يبحث �صفقة تبادل اأ�صرى

الخارجية  وزير  المقداد  فيصل  الدكتور  بحث 
والمعادن  الصناعة  ووزي��ر  أمس،  والمغتربين 
له  المرافق  والوفد  الخباز  عزيز  منهل  العراقي 
بحضور وزير الصناعة زياد صباغ سبل وآفاق 
الصناعي  والتعاون  الثنائية  العالقات  تطوير 

بين البلدين الشقيقين سورية والعراق.
تشهد  ب��أن  أمله  ع��ن  المقداد  ال��وزي��ر  وعبر 
في  الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
مشاريع  إقامة  والصناعي  االقتصادي  المجال 
صناعية تكاملية ومثمرة خالل المرحلة المقبلة 
البلدين  في  الصناعيين  القطاعين  أن  وخاصة 
الذي  والتدمير  السلبية  اآلث��ار  من  كثيراً  عانيا 
تسبب به اإلرهاب خالل األعوام القليلة الماضية 
بد  ال  التي  الجانب  أحادية  القسرية  واإلجراءات 

من مواجهتها بصورة موحدة.
من جانبه أشار الخباز إلى أهمية هذه الزيارة 
فرص  وإي��ج��اد  التعاون  وتوسيع  تفعيل  في 
بما  واالقتصادي  الصناعي  المجال  في  الشراكة 
التطلع  عن  معرباً  البلدين  مصلحة  في  يصّب 
بالعالقات  الدفع  في  ال��زي��ارة  ه��ذه  تسهم  ألن 
البلدين  بين  االقتصادي  والتعاون  المشتركة 
سياسة  أن  وموضحاً  المستويات،  أفضل  إلى 
ت��وازن  تحقيق  على  تركز  العراقية  الحكومة 
المنطقة  دول  بين  واقتصادي  وزراعي  صناعي 

بما يعود بالنفع عليها جميعاً.
كما أوضح الوزيران صباغ والخباز أن الزيارة 
بدأت باالتفاق على األهداف االستراتيجية وبحث 
سبل التعاون المشترك بين الوزارتين باإلضافة 

إلى عقد ورشات عمل ولقاءات ثنائية فنية.
الدكتور  السوري  الجانب  من  اللقاء  حضر 
والدكتور  الخارجية  وزير  نائب  الجعفري  بشار 

ووريف  الخاص  المكتب  مدير  حالق  الله  عبد 
الحلبي مديرة إدارة اإلعالم وماهر بدور من إدارة 
الوطن العربي ورؤى شربجي من مكتب الوزير.

ومن الجانب العراقي الوكيل اإلداري للوزارة 
اتحاد  ورئ��ي��س  والمستشارون  عجيب  مكي 
الصناعات العراقي وعدد من المديرين العامين 

في الوزارة.
إلى ذلك، رفعت وزارة الصحة السورية أسعار 
األدوية بنسب وصلت إلى نحو 50 في المئة بعد 

مطالبات من أصحاب المعامل.
وقالت مديرية الشؤون الصيدالنية في وزارة 
الصحة السورية إن اللجنة الفنية العليا للدواء 
الدواء،  أسعار  تعديل  أمس  جلستها  في  قّررت 
رفع  دوائياً  صنفاً   11819 تضم  قوائم  وأرفقت 

األسعار.
االرتفاع  نسب  فإن  صيدالني  مصدر  وحسب 
تلك  وأن  المئة،  في   50 إل��ى   40 بين  تراوحت 

والصيادلة  المعامل  ألصحاب  مقّسمة  النسب 
الذين ال تزيد عن نسبة الزيادة لديهم عن 20 في 

المئة.
معامل  أصحاب  مطالبات  أن  المصدر  وذكر 
بعد  جاءت  مؤخراً  ال��دواء  أسعار  برفع  األدوي��ة 

ارتفاع التكاليف الذي هّدد بفقدان أصناف عدة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تسّعر الدواء 
 ،1256 على أساس السعر السابق للدوالر وهو 
2500، وقال إن  رغم أنه تم رفع هذا السعر إلى 
صناعة  متطلبات  يستوردون  المعامل  أصحاب 
 2500 بسعر  الفّعالة  المواد  وخاصة  ال��دواء 

بينما تسعره الحكومة ب� 1256.
وش��ه��دت أس��ع��ار األدوي���ة ارت��ف��اع��ات كبيرة 
شأن جميع السلع في البالد، وبلغت الزيادة في 

بعض األصناف أكثر من ألف في المئة.
ميدانًيا، أدخلت قوات االحتالل األميركي رتالً 
لوجيستية  وم��واد  والذخائر  باألسلحة  محمالً 

قادماً من األراضي العراقية عبر معبر الوليد غير 
الشرعي إلى قواعدها بريف الحسكة.

السويدّية  قرية  من  محلية  مصادر  وذك��رت 
شاحنات  تضم  آل��ي��ة   55 م��ن  مؤلفاً  رت���اًل  أن 
مغطاة وصهاريج نفط وبرادات وناقالت تحمل 
األراضي  دخل  مغلفة  كبيرة  بأحجام  صناديق 
قواعد  إلى  واتجه  العراق  من  قادماً  السورية 

االحتالل بريف الحسكة.
الرابع  في  األميركي  االحتالل  قوات  وأدخلت 
معدات  تحمل  آلية   33 الحالي  الشهر  من  عشر 
عسكرية ولوجستية وآليات قادمة من األراضي 
لدعم  الشرعي  غير  الوليد  معبر  عبر  العراقية 

قواعدها في الجزيرة السورية.
وخالل األشهر القليلة الماضية أدخل االحتالل 
بأسلحة  المحملة  الشاحنات  آالف  األميركي 
الحسكة  إل��ى  ولوجستية  عسكرية  وم��ع��دات 
غير  وجوده  لتعزيز  الشرعية  غير  المعابر  عبر 

ولسرقة  السورية  الجزيرة  منطقة  في  الشرعي 
النفط والثروات الباطنية السورية.

مجموعات  اختطفت  متصل،  س��ي��اق  وف��ي 
مسلحة من ميليشيا »قسد« المدعومة من قوات 
بلدة  في  المدنيين  من  عدداً  األميركي  االحتالل 

غرانيج في ريف دير الزور الشرقي.
مسلحة  مجموعات  أن  أهلية  مصادر  وذكرت 
من ميليشيا »قسد« نفذت حملة مداهمة وتفتيش 
في  المعدان  حي  في  المواطنين  منازل  من  لعدد 
المدنيين  من  ع��دداً  أثرها  على  اختطفت  البلدة 

واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
المداهمة  عمليات  »قسد«  ميليشيا  وصعدت 
في  تحتلها  التي  المناطق  ف��ي  تنفذها  التي 
من  العشرات  واختطفت  السورية  الجزيرة 
األهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور 
والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة 

لها تمهيداً لزجهم قسراً في القتال في صفوفها.

القمة  أن  أم��س،  العراقية،  الحكومة  أك��دت 
زالت  ما  ومصر  واألردن  العراق  بين  الثالثية 

قائمة.
حسن  ال��وزراء  مجلس  باسم  المتحدث  وقال 
ناظم، إن القمة ما زالت ولم تتوقف األعمال بين 
الدول الثالث، لكن لم يتم تحديد موعد لها حتى 

اآلن، مشيراً إلى أن هناك مباحثات حول مسألة 
وحددت  الثالثة.  البلدان  بين  الكهربائي  الربط 
عمان  العاصمة  في  عقدت  التي  السابقة  القمة 
والتعاون  والثقافي  االقتصادي  للعمل  مسارات 

التجاري.
واألردن  العراق  بين  الثالثية  القمة  وأجلت 

 27 بتاريخ  بغداد  في  إقامتها  المفترض  ومصر 
آذار الماضي على خلفية حوادث القطارات التي 
من  العشرات  ضحيتها  وذهب  مصر،  في  وقعت 

المواطنين المصريين.
إل���ى ذل���ك، وص���ل وزي���ر ال��خ��ارج��ّي��ة ف��ؤاد 
مدينة  إل��ى  أم��س،  له  المرافق  وال��وف��د  حسين 
أنطاليا  ُمنتدى  في  للُمشاركة  التركّية  أنطاليا 

الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران.
وقالت الوزارة في بيان، ان »وزير الخارجّية 
فؤاد حسين والوفد المرافق له وصلوا إلى مدينة 
أنطاليا  ُمنتدى  في  للُمشاركة  التركّية  أنطاليا 

الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران«.
على  المسؤولين  كبار  الُمنتدى  في  ويشارك   
ويفتتح  الخارجّية،  ووزراء  الرؤساء،  مستوى 
طيب  رجب  التركية  الجمهورّية  رئيس  الُمنتدى 

أردوغان.
ثنائّية  لقاءات  الوزير  يعقد  أن  الُمؤمل  ومن 
الُمشاركين  نظرائه  مع  الُمنتدى  هامش  على 

لبحث عدد من الملفات الُمشتركة، وفقاً للبيان.
قاضي  ح��داد،  منير  كشف  آخر،  صعيد  على 
حسين،  صدام  األسبق  العراقي  الرئيس  محكمة 
العراقيين  السياسيين  من   95% ت��وّرط  عن 

بقضايا »فساد«.
من  »أك��ث��ر  إن  صحافي،  تصريح  ف��ي  وق��ال 
السياسية  الساحة  على  الموجودين  من   95%
قضايا  في  ومتورطون  سياسية  مشاكل  لديهم 

فساد، لكن حيتان الفساد الكبيرة ال يوجد إثبات 
ملموس ضدهم لمحاكمتهم«.

وأضاف، أن »الطعن بالقضاء مشكلة كبيرة، 
يغفل  ال  كما  ومحاكم،  شجعان  قضاة  لدينا  لكن 
على أحد أن القضاء في العراق يتعّرض لضغوط 

وتدخالت سياسية«.
في  صالح،  برهم  العراقي  الرئيس  وكشف 

دوالر  مليار  ألف  خسرت  بالده  أن  سابق،  وقت 
 2003 ع��ام  حسين  ص��دام  نظام  سقوط  منذ 
في  واإلداري  المالي  الفساد  »استشراء  بسبب 

مؤسسات الدولة«.
ويعاني العراق على مدى ال�18 عاماً الماضية 
وفقاً  »ينخر«  الذي  واإلداري  المالي  الفساد  من 

لخبراء مؤسسات الدولة العراقية.

االحتالل  حكومة  من  وفد  يزور  أن  المقّرر  من 
لبحث  القاهرة،  المصرية  العاصمة  الصهيوني، 
النار،  إط��الق  وق��ف  اتفاق  وتثبيت  غ��زة،  ملف 
فيه  توسط  ال��ذي  األس��رى  تبادل  عملية  وملف 
حماس  حركة  م��ع  المصريون،  المسؤولون 

والحكومة الصهيونية.
وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن الوفد يرأسه 
الصهيوني  القومي  األم��ن  مجلس  أعضاء  أحد 

وينضم إليه عضوان آخران من المجلس.
والعسكرية  السياسية  القيادة  إن  وقالت 
الصهيونية بحثت إذا ما كانت ستنفذ المزيد من 

الهجمات العسكرية ضد مواقع تابعة لحماس.
الرسمي  الصهيوني  التلفزيون  وأف���اد 
حكومة  أبلغ  المصري  الجانب  ب��أن  »ك��ان« 
معنية  غير  »حماس  بأن  الجديدة  االحتالل 
بأي تصعيد جديد«، بيد أن الحكومة الجديدة 

إطالق  على  ال��رّد  بشأن  المشاورات  واصلت 
منطقة  باتجاه  القطاع  من  الحارقة  البالونات 
معادلة  لتثبيت  للتوّجه  سعياً  غزة«،  »غالف 
جديدة وتوجيه رسالة لحماس مفادها أن »ما 
الحكومة  عهد  خالل  كان  عما  مغايراً  سيكون 

السابقة«.
األمن  مجلس  من  وف��داً  أن  التلفزيون  وذك��ر 
وسبل  غ��زة  ملف  القاهرة،  في  يبحث  القومي 
اإلسرائيلي  الوفد  يهدف  حيث  التهدئة،  تثبيت 
بوساطة  للتسوية  مسار  صياغة  محاولة  إلى 
الصهيوني  المطلب  على  التأكيد  مع  مصرية 
إعمار  ومشاريع  مدنية  قضايا  بأية  الدفع  بعدم 
المفقودين  الصهاينة  األسرى  إعادة  دون  غزة، 

في غزة.
العسكريون  المحللون  أش���ار  ذل���ك،  إل���ى 
الردع  تحقق  لم  »إسرائيل«  أن  إلى  الصهاينة 
قطاع  في  الفصائل  وباقي  حماس  حركة  مقابل 
غزة، وال يتوقع أن تحققه، رغم أنها من بادر إلى 

العدوان على غزة، الشهر الماضي.
الحارقة  البالونات  أدت  متصل،  سياق  وفي 
باستمرار،  غزة  قطاع  من  نشطاء  أطلقها  التي 
إلى إشعال العديد من الحرائق في المستوطنات 
الصهيونية القريبة من قطاع غزة المحاصر منذ 

15 عاًما.
في  يعملون  صهاينة  مستوطنون  وأك���د 
اليوم«، أن الحرائق  الزراعة لصحيفة »إسرائيل 
تقل  ال  غزة،  من  البالونات  بسبب  اندلعت  التي 

خطورة عن الصواريخ بل هي »أشّد ضرراً«.
الحارقة  البالونات  أن  الصحيفة،  وأوضحت 
 24 ان���دالع  ف��ي  تسببت  غ��زة  م��ن  أطلقت  التي 

حريقاً في اليومين الماضيين، حيث عمل نشطاء 
احتجاجاً  البالونات  إطالق  على  فلسطينيون 
القطاع،  معابر  وإغ��الق  الحصار  استمرار  على 
مدينة  في  االحتالل  به  يقوم  لما  رفضاً  وأيضاً 

القدس المحتلة.
وف���ي ت��ق��ري��ر ل���ه، ذك���ر م��وق��ع »ت��اي��م��ز أوف 
لالحتالل  التابعة  اإلطفاء  طواقم  أن  إسرائيل«، 
عملت على إخماد عدة حرائق نشبت في منطقة 
بالونات  فيها  تسببت  أم��س،  أول  »أش��ك��ول« 
الثاني  لليوم  غزة  قطاع  من  إطالقها  تم  حارقة 

على التوالي.

غزة  م��ن  ال��ب��ال��ون��ات  إط���الق  عملية  وت��ع��ّد 
الليلة  للمقاومة  مواقع  االحتالل  جيش  وقصف 
الفصائل  بين  مواجهة  أول  هي  الماضية،  قبل 
العدوان  بعد  واالحتالل  غزة  في  الفلسطينية 
الصهيوني األخير على القطاع والذي استمّر 11 

يوماً الشهر الماضي.
االحتالل  حكومة  رئيس  أن  الموقع،  وذك��ر 
نفتالي  المتطّرف،  »يمينا«  حزب  وزعيم  الجديد 
على  الجيش  رّد  أن  على  أصّر  »لطالما  بينيت: 
هجمات البالونات الحارقة يجب أن يكون تماماً 

مثل الرد على إطالق الصواريخ«.

أفادت إذاعة االحتالل الصهيونّي الرسمية »كان«، أمس، 
أن األردن تخلى نهائياً عن فكرة مشروع »قناة البحرين«، 
بغية  لتفاهمات  الوصول  حول  الصهيوني  التأكيد  رغم 

البدء بالمشروع المتعثر منذ خمس سنوات.
قولها  عمان  العاصمة  في  مصادر  عن  اإلذاع��ة  ونقلت 
قناة  مشروع  عن  التخلّي  نهائي  بشكل  ق��ّرر  »األردن  إن 

البحرين، بينه وبين »إسرائيل« والسلطة الفلسطينية«.
وبحسب المصدر األردني، ستركز المملكة جل اهتمامها 
لتطوير مشروع »ناقل المياه الوطني«، الذي ال يشارك فيه 
أي طرف، وذلك في محاولة من الحكومة األردنية مواجهة 

النقص الحاد في المياه الذي تعاني منه البالد«.

في   2013 ال��ع��ام  ف��ي  و«إس��رائ��ي��ل«  األردن  ووق��ع��ت 
بشأن  تفاهم  مذكرة  على  واشنطن  األميركية  العاصمة 
 2002 العام  في  تّم  أنه  علماً  البحرين«،  »قناة  مشروع 
للحكومتين  المشترك  المشروع  صياغة  ف��ي  ال��ش��روع 

والصهيونية. األردنية 
خالل  الصهيوني  األردن��ي  المشروع  فكرة  عن  وكشف 
في  عقد  الذي  والتنمية،  للبيئة  األرض  قمة  مؤتمر  أعمال 

جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا في العام 2002.
البحرين«،  األردن عن مشروع »قناة  وعن أسباب تخلي 
ذكرت المصادر األردنية، أنه لم تكن هناك رغبة حقيقية لدى 
معه  التعامل  تم  الذي  المشروع  لتنفيذ  الصهيوني  الجانب 

بنوع من المراوغة والمماطلة من قبل الكيان الصهيوني.
وأضافت المصادر األردنية أن »إنهاء المشروع والتخلي 
وال  أيضاً،  »إسرائيل«  ل�  إستراتيجية  خسارة  يمثل  عنه 

يشكل خطاً مشجعاً لمشاريع وتحركات مستقبلية.
وقال وزير المياه محمد النجار، قبل عدة أيام، إن مشروع 
والميت  األحمر  البحرين  بين  يربط  الذي  البحرين«،  »قناة 
»أصبح اآلن من الماضي وفي خبر كان بسبب عدم وجود 

اتفاق بين أطراف المشروع«.
األردن  جهود  وأن  انتهى  »المشروع  النجار  وأض��اف 
تنصب على تنفيذ مشروع وطني لنقل المياه بدون مشاركة 
أي طرف«، مؤكداً أن »كميات المياه التي كانت منتظرة من 

مشروع ناقل البحرين ال تكفي احتياجات األردن بأي شكل 
من األشكال«.

يحاول  الذي  الوطني«  المياه  »ناقل  مشروع  وسيمكن 
البحر  م��ن  المياه  ض��خ  المرحلة  بهذه  تطويره  األردن 
بحيث  العقبة،  في  منشأة  في  المياه  وتحلية  األح��م��ر، 
من  مكعب  متر  مليون   200-300 على  األردن  سيحصل 

المياه سنوياً.
لكن على الرغم من ذلك، سيضطر األردن خالل السنوات 
التي  المياه  على  االعتماد  ف��ي  االس��ت��م��رار  إل��ى  المقبلة 
السالم  اتفاقّية  بموجب  عام  كل  »إسرائيل«  من  يشتريها 

50 مليون متر مكعب. بين البلدين، وتقدر بحوالي 

الأردن يتخّلى نهائًيا عن فكرة م�صروع »قناة البحرين« مع الحتالل
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مكتب ال�صي�صتاني يوؤكد عدم دعم المرجع 

لأّي مر�صح في النتخابات الإيرانّية

االنتخابات  في  مرشح  أي  دعمه  عدم  قم،  مدينة  في  السيستاني  علي  السيد  المرجع  مكتب  أكد 
اإليرانية المقّرر إجراؤها اليوم الجمعة.

المرجع  أن  اإليرانية  قم  مدينة  في  السيستاني  مكتب  أعلن  العين،  موقع  نشره  بيان  وبحسب 
الشيعي األعلى ال يدعم أي مرشح في االنتخابات اإليرانية القائمة.  

وشدد البيان على أن »ما تداوله نشطاء في منصات التواصل االجتماعي عن دعم مرشح لالنتخابات 
الرئاسية اإليرانية، مزاعم وأكاذيب ال صحة لها«.

يشار إلى أن المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني اشتهر ببعده عن الحراك السياسي بصورة 
للمتحدثين  تصريحات  أو  بيانات  عبر  نظره  وجهة  ممثلوه  وينقل  الظهور،  عدم  يفضل  حيث  علنية، 

باسمه.
لقائه جينين هينيس - بالسخارت،  السيستاني قد دعا عقب  الماضي كان  أيلول  وفي سبتمبر/ 
االنتخابات  في  واسعة  بصورة  »المشاركة  إلى  العراق،  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوثة 

العراقية«.

ال�صفة الغربّية ت�صهدا تدهورًا اأمنّيًا خطيرًا داهمًا 

شهدت الضفة الغربية سلسلة متواصلة من االعتداءات الصهيونية على مختلف المدن والمحافظات في 
الضفة الغربية بطريقة متصاعدة أدت إلى سقوط نحو عشرين شهيداً منذ بداية العدوان على الشيخ جراح.

وبمعدل شهيد كل يوم )معظمهم من األطفال والنساء( دأبت محافظات الضفة على تشييع جنازة شهيد 
مخابرات  منهم  أمن  رجال  خمسة  »استشهد  بالرصاص  الفلسطيني  األمن  رجال  استهداف  وجاء  يوم.  كل 
واستخبارات ووكيل نيابة ومدير شرطة«، ليهز المؤسسة األمنية للسلطة ويصبح المحّرك الجديد لوصول 

األمور إلى مرحلة الغليان.
االحتالل لم يقّدم أي اعتذار ولم يشكل أية لجنة تحقيق في حوادث قتل الجنود للفلسطينيين في الضفة.

يضاف إلى ذلك تواصل استفزازات المستوطنين في باب العامود وشتم األبناء وشتم العرب وتمني الموت 
لهم، يضاف إلى كل هذا تصريحات المتطرفين أمثال تالميذ كهانا والشيخ جراح، واعتداءات المستوطنين 
على قصرة ويطا وأرياف رام الله وجنين ومصادرة أراضي بيت لحم واالستيالء على جبل كامل من أراضي 

بلدة بيتا. لتصل األمور إلى مرحلة غير مسبوقة منذ فترة طويلة.
بعد تأجيل االنتخابات. ينقلب الرأي العام الفلسطيني بشكل كبير وتزيد نسبة تأييد المقاومة المسلحة. 

وقد اتضح ذلك من خالل هتافات الشباب لمحمد ضيف ولشهداء المقاومة المسلحة.
تصدر  التي  والفصائل  القوى  بيانات  مجرد  يرضيهم  وال  معهم.  يتحّدث  من  يجدون  ال  الضفة  شباب 
بشكل أنيق عبر وسائل اإلعالم كل فترة. ويطالبون بقرارات تحميهم وتحمي منازلهم وأوالدهم من عدوان 

المستوطنين.
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تقرير �إخبارّي

المرونة التنموّية تعّزز التعافي المّطرد 
لالقت�صاد ال�صينّي

واصل االقتصاد الصيني زخم التعافي السليم خالل أيار المنقضي، مدفوعاً بمرونته التنموية، 
حيث أظهرت المؤشرات الرئيسية عالمات مشجعة في مختلف القطاعات.

أيار  شهر  خالل  فإنه  أمس،  أول  لإلحصاء  الوطنية  الهيئة  عن  الصادرة  البيانات  وبحسب 
قوية  خدمات  وصناعة  التجزئة  مبيعات  في  نشطاً  وتوسعاً  مطرداً  صناعياً  نمواً  البالد  شهدت 

وانخفاضاً متواصالً في معدل البطالة في المناطق الحضرية.
وارتفع الناتج الصناعّي ذو القيمة المضافة، الذي يقيس نشاط المصانع، بواقع 8.8 في المئة 
على أساس سنوي في أيار، حيث واصل الطلب على المنتجات تعافيه. وارتفع هذا الرقم بنسبة 
العامين  خالل  النمو  متوسط  ليصل   ،2019 عام  في  ذاته  المستوى  مع  مقارنة  المئة  في   13.6

الماضيين إلى 6.6 في المئة.
وصول  مع  العام،  هذا  قوياً  تعافياً  سجل  التصنيع  »قطاع  أن  المذكورة  الهيئة  وأوضحت 
اتجاه  يغّير  ما  وهو  المئة،  في   0.6 إلى  الماضيين  العامين  خالل  االستثمارات  نمو  متوسط 

االنكماش خالل فترة كانون الثاني- نيسان.
51 ليحافظ على بقائه في منطقة التوّسع  وفي أيار سجل مؤشر مديري المشتريات الصيني 

للشهر الـ15 على التالي، حسبما أظهرت بيانات سابقة للهيئة الوطنية لإلحصاء.
فائق  التصنيع  »قطاع  إن  لإلحصاء،  الوطنية  الهيئة  باسم  المتحدث  هوي،  لينغ  فو  وقال 
التكنولوجيا في الصين يكتسب زخماً في ضوء استراتيجية البالد للتنمية المدفوعة باالبتكار«، 
متوسط  ليصل  بالمئة،   17.5 بنسبة  القطاع  ناتج  توّسع  الماضي  الشهر  »في  أنه  إلى  مشيراً 

13.1 بالمئة«. النمو خالل العامين الماضيين إلى 
طويلة  للتنمية  متكامل  صناعي  ونظام  سليم  صناعي  أساس  لديها  »البالد  أن  فو  وأوضح 

األمد«، مضيفاً أن »عائد حجم سكانها يتحّول إلى مزايا في رأس المال الفكري«.
وحافظت مبيعات التجزئة للسلع االستهالكية على توسع مطرد في أيار، لترتفع بنسبة 12.4 
التجزئة  مبيعات  سجلت  كما  شهري.  أساس  على  بالمئة   0.81 و  سنوي  أساس  على  بالمئة 

4.5 بالمئة، وفقاً للهيئة. متوسط نمو على مدار العامين الماضيين بلغ 
اإلنترنت  عبر  التجزئة  مبيعات  ارتفعت  حيث  مضيئة،  نقطة  اإلنترنت  عبر  االستهالك  وظل 
متوسطاً  أيار، مسّجلة نمواً  الثاني-  بالمئة على أساس سنوي خالل فترة كانون   24.7 بنسبة 

14.2 بالمئة. خالل العامين الماضيين بلغ 
إنتاج  مؤشر  وسجل  الماضي.  الشهر  قوياً  زخماً  الصين  في  الخدمات  صناعة  اكتسبت  كما 
عن  مئوية  نقطة   0.4 6.6 في المئة، بزيادة  الخدمات متوسط نمو خالل العامين الماضيين بلغ 
لمسافات  بالسفر  الصلة  ذات  الخدمات  أعمال  نشاط  يقيس  الذي  المؤشر  وسجل  أبريل.  شهر 
طويلة، سجل مستوى أكثر من 65 في المئة، بينما وصلت مؤشرات قطاعات مثل تجهيز األطعمة 

والترفيه إلى أكثر من 58 بالمئة.
كوفيد19-،  وباء  تفشي  قبل  نظيره  المحليين  السياح  عدد  تجاوز  العمال،  عيد  عطلة  وخالل 
بيانات  أظهرت  حسبما  الوباء،  قبل  ما  مستوى  من  المئة  في   70 من  أكثر  تشكل  إيرادات  وحقق 

الهيئة.
وأشار فو إلى أن »التعافي المستقبلي لالستهالك يتمتع بأساس قوّي«، مشدداً على »التوسع 
البالد  في  ومكافحته  الوباء  من  للوقاية  السليمة  والجهود  السكان  دخل  وزيادة  التوظيف  في 

عالوة على تطبيق سلسلة من سياسات حفز االستهالك«.
المناطق الحضرية الصينية بلغ  البطالة على أساس المسح في  الهيئة أن »معدل  وأوضحت 
0.9 نقطة مئوية عن نظيره في الفترة ذاتها من العام الماضي.  المئة في أيار، بانخفاض  في   5

ومقارنة مع المستوى في نيسان، انخفض المعدل في أيار بنسبة 0.1 نقطة مئوية«.
 15.4 الثابتة في الصين ارتفعت بنسبة  وأظهرت بيانات أول أمس، أن »استثمارات األصول 
بالمئة على أساس سنوي خالل األشهر الخمسة األولى من العام. وعلى أساس شهري ارتفعت 

االستثمارات بنسبة 0.17 في المئة في أيار«.
االقتصاد  واصل  عام،  »بشكل  إنه  الصيني،  مينشنغ  بنك  في  المحللين  كبير  بين،  ون  وقال 

الصيني منحى الصعود المطرد، حيث جاءت وتيرة التعافي االقتصادي موافقة للتوقعات«.
الصيني،  لالقتصاد  المتواصل  التعافي  إلى  أيار  في  االقتصادّية  البيانات  أشــارت  وبينما 
بين  للتعافي  المختلفة  المستويات  مثل  قائمة،  يقين  عدم  أوجه  هناك  تزال  »ال  أنه  من  فو  حذر 
على  المتوازن  غير  والتعافي  الدولية  السلع  أسعار  في  السريع  واالرتفاع  العالم،  اقتصادات 

الداخلي«. المستوى 
السياسات  وتطبق  ومكافحته،  الوباء  من  الوقاية  تدابير  ستواصل  »البالد  أن  فو  وأوضح 
االقتصادي،  التعافي  أساس  لتوطد  االنفتاح  أكبر  بشكل  وتعمق  وفعال،  علمي  نحو  على  الكلية 

وتحافظ على عمل االقتصاد في إطار معقول ومناسب«.

طالبت وزارة الخارجية اإلثيوبية جامعة الدول العربية 
بالقضايا  واالهتمام  لألفارقة  األفريقية  الشؤون  بـ«ترك 
مائي  مــورد  النيل  »نهر  إن  قائلة  العربية«،  والتحديات 

أفريقي«.
مفتي،  دينا  الخارجية  الشؤون  باسم  المتحدث  وقــال 
خالل إفادة صحافية مساء أول أمس، إن »تدويل ملف سد 
النهضة هو اتجاه معتاد من قبل مصر، لكن أديس أبابا ما 

زالت ترفض مثل هذه النزعات«.
هي  إثيوبيا  أن  بحزم  أعلنا  جانبنا،  »من  قائالً:  وتابع 
مصدر النيل األزرق، ويمكننا استغالل النهر بطريقة عادلة 
وصحيحة دون اإلضرار ببعضنا البعض«، حسبما أوردت 

وكالة األنباء اإلثيوبية.
حوض  في  دول   10 من  أكثر  وجود  »رغم  أنه  وأضــاف 
والسودان  مصر  تعتبر  العربية  الدول  جامعة  فإن  النيل، 
غير  الموقف  »ذلك  أن  معتبراً  للمياه،  منفصلين«  مالكين 

عادل من الجامعة«.
الذي  المتحدث بالقول إن »الميثاق االستعماري  وأردف 
تجاهل معظم دول حوض النيل ال يمكن تطبيقه اليوم، ولن 
الحادي  القرن  في  المتحيزة  االتفاقية  هذه  مثل  أحد  يقبل 

والعشرين«.
وشّدد على أن »نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لبالده 
في  يعيشون  زالوا  ما  السكان  من   60% من  أكثر  ألن  أيضاً 
الوحيد  السبيل  هما  والتعاون  »الحوار  أن  مؤكداً  ظالم«، 

لحل المسألة بطريقة مستدامة«.
القضية  وعرض  النيل  حوض  دول  »استبعاد  أن  وتابع 
المشكلة«،  يحل  أن  يمكن  ال  فقط  دولتين  تخّص  أنها  على 
وعضو  أفريقية  دولة  ومصر  أفريقي  نهر  »النيل  أن  مضيفاً 
االتحاد  أو  ــذاك  آن األفريقية  الــوحــدة  منظمة  في  مؤسس 

األفريقي الحالي«.
االتحاد  في  عضو  كذلك  ــودان  ــس »ال قــائــالً:  واستطرد 
داخل  أيضاً  هي  والمشكلة  أفريقي  نهر  النيل  األفريقي. 
الدول  إلى  الموضوع  لنقل  داعــي  فال  وبالتالي،  أفريقيا. 
العربية  الــدول  تواجه  التي  التحديات  ليحلوا  العربية، 

ويتركوا القضايا األفريقية لألفارقة«.
في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الجامعة العربية أنها 
تدعم كافة الخيارات التي تراها مصر والسودان مناسبة في 

قضية سد النهضة.

العربية،  الــدول  لجامعة  المساعد  العام  األمين  وقــال 
حتى  يتعامالن  والسودان  »مصر  إن  زكي،  حسام  السفير 
أجل  من  التصعيد  عن  بعيداً  مسؤول  بشكل  اللحظة  هذه 

الحل السلمي لألزمة«.
األمم  لدى  العربية  الجامعة  بعثة  رئيس  أكد  وباألمس، 
على  عربياً  حرصاً  »هناك  أن  الفتاح،  عبد  ماجد  المتحدة، 
عربي  صراع  إلى  اإلثيوبي،  النهضة  سد  أزمة  تحول  عدم 

أفريقي«.
فيما أعلن وزراء دول التعاون الخليجي، خالل اجتماعهم 
يمّس  إجراء  أي  رفضهم  الرياض،  السعودية  العاصمة  في 
قبل  مــن  النيل  نهر  فــي  المائية  ــودان  ــس وال مصر  حقوق 

إثيوبيا.
تابعة  هيئة  اإلثيوبية  الحكومة  حثت  أخرى،  جهة  من 
في  جديد  لتحقيق  الفوري  الوقف  على  األفريقي  لالتحاد 
الصراع  أدى  حيث  تيغراي،  منطقة  في  االنتهاكات  مزاعم 

الدامي إلى تحذيرات من مجاعة و«تطهير عرقي«.
وانتقد بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلثيوبية، أمس، 

إلى  ويفتقر  »مضلل«  بأنه  ووصفته  المستقل  التحقيق 
القانوني واقترحت إجراء تحقيق مشترك بدالً من  األساس 

ذلك.
إطار  في  إنشاؤها  تم  التي  الجديدة،  اللجنة  أعضاء  لكن 
إنهم  قالوا  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة 
في  التحقيق  أن  مؤكدين  إثيوبيا،  من  البيان  هذا  يتلقوا  لم 

انتهاكات حقوق اإلنسان سيمضي قدماً.
الــلــجــنــة، ريــمــي نــجــوي لومبو،  نــائــب رئــيــس  ـــال  وق
إلى  مشيراً  إيقافه«،  يمكن  ال  بدأناه  »ما  أمس  للصحافيين، 
موعد  لكن  تيغراي  لزيارة  للجنة  اإلذن  منحت  »إثيوبيا  أن 

الزيارة لم يتحدد بعد، نظراً للوضع األمني في اإلقليم«.
لم  لكنه  حجبها«،  يتم  »لن  نتائج  أي  أن  لومبو  وأضاف 

يحدد بعد موعد نشر التقرير.
في  الصراع  بدء  منذ  تيغراي  في  المدنيين  آالف  وقتل 
إريتريا  من  بقوات  المدعومة  اإلثيوبية  القوات  بين  نوفمبر 

ومقاتلين يدعمون قادة اإلقليم الهاربين.

اإثيوبيا توّجه ر�سالة حادة اإلى الدول العربّية 

وتدعو لوقف فورّي لتحقيق اأفريقّي في تيغراي

القوات اليمنّية تنفذ عملّية هجومّية 
على مواقع ع�سكرّية في مطار اأبها ال�سعودّي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية هجومية ظهر أمس، على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي 
بطائرتي »قاصف 2K«، مؤكدة أن »اإلصابة دقيقة«.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن »هذا االستهداف يأتي في إطار الرد 
الطبيعّي على جرائم العدوان وحصاره المستمّر على اليمن«.

أبها  مطار  في  عسكري  لموقع  اليمنية  المسلحة  للقوات  آخر  استهداف  من  أيام  بعد  االستهداف  هذا  ويأتي 
.»2K السعودي، بطائرة مسيرة من نوع »قاصف

المطار،  اليمنّية تتكّرر على مواقع عسكرية سعودية داخل  المسلحة  القوات  إلى أن هجمات  تجدر اإلشارة 
حيث شهد شهر آذار الماضي ثالث هجمات خالل أسبوع واحد، ترافق آخرها مع إسقاط طائرة تجّسس سعودية 

في أجواء محافظة مأرب.
هذا باإلضافة إلى استهداف آخر للمطار في نيسان، حيث أعلن سريع في حينها أنه تّم قصف موقع عسكري 
مهم فيه، وجاء ذلك بعد إعالنه أن القوات المسلحة »تعّد العّدة لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية باسم الرئيس 

الشهيد صالح الصماد«.

على  روحاني،  حسن  اإليراني،  الرئيس  أكد 
في  والمكثفة  الواسعة  المشاركة  »ضــرورة 

االنتخابات الرئاسية التي تجري اليوم«.
وقال روحاني، خالل مراسم تدشين مشاريع 
صحّية في عدد من المحافظات، إن »اليوم يوم 
مهم جداً في تاريخنا. إنني وفي ضوء تجربتي 
كرئيس للجمهورية على مدى األعوام الثمانية 
جداً  مؤثرة  الشعب  أصوات  إن  أقول  األخيرة 
كي يتمكن رئيس الجمهورية من حل المشاكل 
الجهد  وبذل  والخدمة  العمل  وكذلك  الداخلية 
في القضايا الدولية بقوة أكبر«، حسب »وكالة 

فارس« اإليرانية.
وأضاف: »من الممكن أن تكون لدى البعض 

عتابات على بعض األمور ولكن ال ينبغي أخذها 
بنظر االعتبار وإن لم يكن هنالك الشخص الذي 
المرشحين،  قائمة  في  له  بالتصويت  نرغب 
في  قرباً  األكثر  للمرشح  التصويت  فبامكاننا 

الرؤية لذلك الشخص«.
أعدائنا  مــن  الكثير  »أن  روحــانــي  وتــابــع 
أن  يريدون  العالم  أنحاء  في  لنا  والمناهضين 
علينا  لذا  غداً  فارغة  الناخبين  صفوف  تكون 
على  ولنعمل  احالمهم.  تتحقق  بأن  نسمح  أال 
إقامة انتخابات مهيبة وتسجيل صفحة ذهبية 

أخرى في تاريخ الثورة«.
االنتخابي،  الصمت  مرحلة  إيــران  ودخلت 
وذلك قبل أربع وعشرين ساعة من بدء االقتراع 

الثالثة  اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات  في 
عشرة، الختيار رئيس جديد لمدة أربع سنوات، 
ويبدأ االقتراع عند الساعة السابعة من صباح 
يوم غد الجمعة، ويستمر حتى منتصف الليل، 
مع إمكانية تمديده حتى الساعة الثانية فجراً.

ثالثة  مرشحين،  أربعة  المنافسة  ويخوض 
رئيسي،  إبراهيم  وهــم:  المحافظ  التيار  عن 
رضائي،  ومحسن  القضائية،  السلطة  رئيس 
وأمير  النظام،  مصلحة  تشخيص  مجمع  أمين 
األول  النائب  هاشمي،  زاده  قاضي  حسين 
المعتدل  والمرشح  البرلمان،  لرئيس  السابق 
للبنك  السابق  المحافظ  همتي،  الناصر  عبد 

المركزي اإليراني.

روحانّي يوؤكد �سرورة الم�ساركة الوا�سعة في االنتخابات الرئا�سّية

العام  لـ«االتحاد  المساعد  العام  األمين  قرر 
سحب  الطاهري،  سامي  للشغل«  التونسي 

مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية.
التونسّي  الــعــام  االتــحــاد  بشدة  ورفــض 
قيس  للرئيس  األخيرة  التصريحات  للشغل 
وأنه  األخير  الحوار  وطنية  عدم  بشأن  سعّيد 

جرى بتدّخل من دول أجنبية.
الدين  ــور  ن لالتحاد  الــعــام  األمــيــن  وقـــال 
بالقول:  الكالم  هــذا  على  تعليقاً  الطبوبي، 
المرمى  أخــطــأْت  لقد  الرئيس  سيدي  »عــفــواً 
الوطنية  »المنّظمات  أن  مضيفاً  المرة«،  هذه 
التي قادت الحوار.. هي وطنية غصباً عن كل 

إنسان«. 
وقال االتحاد إن الحوار »قادته قامات كبيرة 
شخص،  أي  من  شهادة  إلى  حاجة  في  ليسوا 
كما قال. جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة اإلدارية 
لالتحاد«، كما نقلْت مصادر أّن »االتحاد يدرس 

عقد حوار وطني من دون الرئيس سعّيد«.
دعا  سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس  وكان 
على  االتــفــاق  ــى  إل يقود  وطني  »حـــوار  ــى  إل
 2014 دستور  وتعديل  جديد  سياسي  نظام 
وأشار  أقفال«،  كله  إنه  قال  الــذي  العام  هذا 
رؤساء  وثالثة  المشيشي  مع  اجتماعه  خالل 
وطنياً  كان  »من  أنه  إلى  سابقين،  حكومات 
مؤمناً بإرادة شعبه ال يذهب إلى الخارج سراً 
بحثاً عن طريقة إلزاحة رئيس الجمهورية بأي 

شكل من األشكال حتى باالغتيال«.
للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  وّجه  كما 
أمس،  البالد،  في  عمالية  نقابية  منظمة  أكبر 
رئيس  إلــى  مسبوقة  وغير  ــة  الذع انتقادات 
البرلمان وقائد حركة النهضة راشد الغنوشي، 

واتهمه بأنه »سبب البلّية في البالد«.
التونسي  العام  لالتحاد  العام  األمين  وقال 
تصريحات  في  الطبوبي،  نورالدين  للشغل، 
موجهاً  الخاّصة،  آم«  آف  »شمس  إذاعــة  مع 
خطابه إلى الغنوشي: »الذي تحدث على ربع 

دقيقتين  تشتغل  لم  أنت  له  أقول  عمل،  ساعة 
»احــتــرام  ــى  إل الجميع  داعــيــاً  حياتك«،  فــي 
أنفسهم، خاصة من ال يستطيع تقديم أي شيء 
والغوغائية،  المهاترات  عن  واالبتعاد  للبالد 
سبب  إنه  قال  الذي  الغنوشي،  إلى  إشارة  في 

البلّية«.
جاء ذلك رداً على تصريحات للغنوشي قال 
ساعة  ربع  يعمل  التونسي  »الموظف  إن  فيها 
في اليوم، ويتقاضى راتب 8 ساعات«، وأكد أن 
القطاعات  في  باإلضرابات  تتقدم  لن  »تونس 
في  ملّمحاً  بالعمل،  وإنما  والخاصة،  العامة 

ذلك إلى االتحاد العام التونسي للشغل«.
أعلنت  التونسية  النهضة  حركة  وكانت 
رفضها دعوة الرئيس قيس سعّيد إلجراء حوار 
وطني بهدف تغيير النظام السياسي والنظام 

االنتخابي للبالد، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة 
»مشرفة على الحوار ال على أجندته«.

لرئيس  الــســيــاســي  المستشار  واعــتــبــر 
سعيد  »تأكيد  أن  الشعيبي،  رياض  الحركة 
إلى  الوطني  الحوار  يفضي  أن  ضــرورة  على 
نتفق  ال  نظر  وجهة  البالد،  في  سياسي  تغيير 
موزاييك«  ــة  »إذاع حسب  وذلــك  معه«،  فيها 

التونسية.
مع  الرئيس  اجتماع  الشعيبي  ــف  ووص
رؤساء الحكومات باإليجابي، مؤكداً في الوقت 
ذاته أنه »كان من المفترض أن يجلس سعيد 
البرلمانية  والكتل  السياسية  األحــزاب  مع 
واالتحاد العام التونسي للشغل للحديث حول 

ترتيبات الحوار الوطني«.

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، لقاًء مغلقاً مع رئيسة 
وزراء صربيا آنا برنابيتش، خالل مشاركتهما باجتماع »عملية التعاون 

في جنوب شرق أوروبا« في أنطاليا جنوب غربي تركيا.
واستغرق  أردوغان،  فيه  يقيم  الذي  الفندق  في  المغلق  اللقاء  وجرى 

نحو 40 دقيقة.
ــا«  أوروب شــرق  جنوب  في  التعاون  »عملية  أن  ــره،  ذك الجدير  من 
تأسست عام 1996، بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجاالت 

السياسة واألمن واالقتصاد.
ألبانيا  تضم  التي  المجموعة  لهذه  المؤسسة  البلدان  من  تركيا  وتعّد 
والبوسنة والهرسك وبلغاريا والجبل األسود وكوسوفو وشمال مقدونيا 

ومولدوفا ورومانيا وصربيا واليونان.
أبلغ  إنه  أمس،  ــان،  أردوغ طيب  رجب  الرئيس  قال  أخــرى،  جهة  من 
نظيره األميركي جو بايدن، بثبات موقف بالده من قضيتي طائرات »إف 

الروسية. 400« الصاروخية  35« األميركية، ومنظومة »إس- 
األذربيجانية،  للعاصمة  زيارته  أثناء  أردوغان  الرئيس  صّرح  حيث 

من  يتوقع  ال  بأن  بايدن،  جو  األميركي  نظيره  »أبلغ  بأنه  أمس،  باكو، 
 ،)35 )إف-  طائرات  بملفي  يتعلق  ما  في  مختلفة  خطوات  اتخاذ  تركيا 
يتعلق  فيما  عاتقنا  على  يقع  بما  قمنا  ألننا   ،)400 )إس-  ومنظومة 

بطائرات )إف- 35(، ودفعنا األموال المترتبة علينا«.
وأضاف: »أما فيما يخص منظومة )إس- 400(، طلبنا منكم منظومات 
باتريوت ورفضتم بيعها لنا، بل وقمتم بسحب المنظومات المنتشرة في 
قواعدنا العسكرية، وبالتالي لم يكن لدينا خيار سوى البحث عن حلول 

بأنفسنا«.
والتقى أردوغان بنظيره األميركي، يوم االثنين الماضي، على هامش 
وأعرب  الرئاسة،  بايدن  تولي  منذ  لهما  لقاء  أول  في  الناتو،  حلف  قمة 

الطرفان عن أن لقاءهما كان »مثمراً وإيجابياً« في بروكسل.
عنه  أعلن  وحسبما  تركيا،  إلى  بزيارة  بايدن  يقوم  أن  المقّرر  ومن 
زيارة  موعد  يتحدد  »لم  فإنه  باكو،  في  صحافي  مؤتمر  في  ــان  أردوغ
بايدن لتركيا، لكن هناك مؤشرات. فبايدن قال إنه بمجرد أن يقرر جدوله 

الزمني، فإنه يريد القيام برحلة إلى تركيا«.
االتحاد التون�سي لل�سغل للغنو�سي: »اأنت �سبب البلية«

وي�سحب مبادرة الحوار الوطنّي من رئي�س الجمهورّية 

اأردوغان يبلغ بايدن بثبات موقفه من منظومة �سواريخ »اإ�س- 400«

واجتماع مغلق مع رئي�سة وزراء �سربيا على هام�س منتدى اأنطاليا

الشرطة  في  كبير  مسؤول  وصول  احتمال  فرنسياً  برلمانياً   35 استنكر 
في  )اإلنتربول(،  الدولية  الجنائية  الشرطة  منظمة  رئاسة  إلى  اإلماراتّية 

حين تستهدفه شكوى في فرنسا بتهمة تعذيب ناشط حقوقي.
األغلبية  من  الشيوخ  ومجلس  البرلمان  في  أعضاء  وهم  النواب،  وأرسل 
باريس  فيه  طالبوا  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  إلــى  كتاباً  والمعارضة، 

بمعارضة ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي للمنصب.
على  انتخابه  ليتم  طريقه  في  الريسي  ناصر  »أحمد  إن  البرلمانيون  وقال 
أن  حين  في  فرنسا،  شرق  ليون،  مدينة  في  ومقّرها  الدولية  المؤسسة  رأس 

سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية«.
نوفمبر  في  الجنائية  الشرطة  لمنظمة  جديد  رئيس  انتخاب  المقرر  ومن 

المقبل.
وأضاف النواب في رسالتهم أن الريسي »مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة 
الشرطة في بالده التي تعمل بإفالت شبه كامل من العقاب«، واتهموه بلعب 
العديد من  التي عانى منها  التعسفي واالنتهاكات  »دور مركزي في االعتقال 

نشطاء حقوق اإلنسان«.
الخليجية،  الدولة  في  األمنية  القوات  بإدارة  مكلف  اإلماراتي  والمسؤول 

وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية لإلنتربول.
اإلنسان«  لحقوق  الخليج  »مركز  منظمة  الماضي  األسبوع  بداية  وقدمت 
»تعذيب«  بتهمة  الريسي  ناصر  أحمد  ضد  فرنسا  في  شكوى  الحكومية  غير 
أربعة  منذ  االنفرادي  الحبس  في  المعتقل  منصور  أحمد  اإلماراتي  المعارض 

أعوام.
وكان الناشط في الدفاع عن حقوق اإلنسان قد اعتقل في 2017 وحكم عليه 
بالسجن عشر سنوات في العام التالي ألنه قام بحسب السلطات اإلماراتية، 

بانتقاد السلطة وتشويه صورة بالده على مواقع التواصل االجتماعي.
أبوظبي »في ظروف شبيهة بما ساد  ووفق الشكوى، يحتجز منصور في 

في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب«.
التي تحمل اسم  إينالز«  وسبق أن حكم على منصور حائز جائزة »مارتن 
في  سنوات  ثالث  بالسجن  الدولية،  العفو  لمنظمة  السابق  العام  األمين 
قادة  لشتم  اإلنترنت  »استخدامه  بسبب  العربي«  »الربيع  بداية  في   2011

اإلمارات«.
وأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز 

سفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يعتقل مرة أخرى.

الدبيبة ين�ّسق

 

مع عبا�س كامل لتفعيل 

االتفاقّيات الم�ستركة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد 
كامل،  عباس  اللواء  المصرية  المخابرات  ورئيس  الدبيبة، 
الماضي،  أيار  في  لطرابلس  المصري  الوفد  زيارة  نتائج 

المشتركة. االتفاقيات  لتفعيل  والتنسيق 
رئيس  »التقى  للدبيبة:  اإلعــالمــي  المكتب  وحــســب 
رئاسة  بديوان  الخميس،  امس  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
العربية  مصر  جمهورية  في  المخابرات  رئيس  مع  الوزراء 
بحضور  له  المرافق  الــوزاري  والوفد  كامل  عباس  اللواء 
الداخلية  ووزير  العائب  حسين  اللواء  المخابرات  رئيس 
ورئيس  الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  ووزير  مازن  خالد 

الحكومة عادل جمعة«.
حكومة  رئيس  الليبي،  للبيان  وفقاً  كامل،  عباس  وأطلع 
المصري  الــوفــد  زيـــارة  نتائج  »على  الوطنية  الــوحــدة 
تفعيل  بشأن  التنسيق  وآلية  الماضي،  مايو  في  لطرابلس 

كافة االتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين«.
بين  المشتركة  العالقات  تعزيز  سبل  اللقاء  وتناول 
البلدين والتعاون في مختلف المجاالت، مشيراً إلى »الدور 
الليبية  األطراف  بين  المصالحة  لتعزيز  لمصر  اإليجابي 

بما يعّزز األمن واالستقرار في المنطقة«.
وتّم خالل اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة 
اللجنة  لتفعيل  العربية  مصر  جمهورية  إلــى  الوطنية 
الليبية المصرية واستكمال ما تّم االتفاق  المشتركة العليا 

عليه في جميع المجاالت.
عبد  الليبية،  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وكــان 
فتح  إعــادة  على  مصر  مع  االتفاق  أعلن  الدبيبة،  الحميد 
الفطر،  عيد  بعد  ليبيا  في  المصرية  والقنصلية  السفارة 
في  مصر  مع  االتفاقيات  من  عدد  توقيع  »تم  أنه  إلى  الفتاً 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  وّجــه  فيما  عــدة،  مجاالت 
المساعدات  وكل  المصرية  اإلمكانات  بتسخير  السيسي 

الممكنة إلى ليبيا«.

ا�ستنكار فرن�سّي الحتمال

 

تولي م�سوؤول اإماراتّي رئا�سة االإنتربول
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 …dOG� …—UO� ÊuJ� Ê√ u�Ë r�b�« ‚UI���« UN�U��√ vK� o�DM� …—UO� ÊuOK� nBM� r�b�« dB� ÎUMJL� ÊU� ULMO� ¨r�b�«
 w��OH� rN�M� sJL� ¡ôR�Ë ¨WO�M�√ W�œU� œu�Ë tL�« vK� Îö��� ÊuJ� ôË Èd�« …—UO� UN��U� pKL� ô Ê√Ë
 ÊU� q� ¨sH� b�_ ·d� r�Ë XF�œ —ôËœ —UOK� s� Îôb� Î U�uM� —ôËœ ÊuOK� 60 ?�« ÈÒbF�� ô rNL�œ WHK�Ë Î U�dN� s�eM�
 V�dN��« Ê√ ÊuLKF� r� ULO� ¨V�dN��U� W�ËUIL�«Ë W�—u� ÂUN�U� Î U�«d� UO�b�« ÊËúL� VO�d��«Ë r�b�« s� ÊËbOH��L�«

ÆsOMI�K� j�«u{ W�Ëb�« UNO� lC� w��« W�—u��« ‚u��« s�  «—ôËb�« ·eM���
 W�uJ��« s� w�Ëb�« pM��« VKD� Íc�« ÷dI�U� qB�� ‰«R� Õd� s� Òb� ô ¨W�uF� Òb�√ WE�K� UMK�Ë b�Ë ÂuO�«  ≠
 ÂUF�« qIMK� —ôËœ ÊuOK� 300 ÷dI�« Ÿu{u�Ë ¨WOK�uL��« W�UD��« q�uL� —œUBL� tL{Ë Á¡UG�≈ Êu�ËR�L�« VKD�Ë ÁcOHM�
 ¨o�UML�« q� w� sOO�UM�K�« qIM�  U�U� WODG�� wHJ� WÒO�U�d�« ◊Ëd� qJ� q�R�Ë b�b� ’U� ·ô¬ 6 ¡«dA� wHJ� mK�L�«Ë
  «—UO�Ë  U�U��« ÁcN� œu�u�« sO�Q�� r�b�« dB�Ë ¨qL� W�d� n�« 100 v�« qB� qL� ’d� sO�Q� s� p�– o�«d� U�Ë

ÆÎ U�dN� —ôËœ ÊuOK� v�« qB� ô r�b�« WHK�Ë ¨ÊU�Ë …—UO� sO� n�« 50 U�œb� mK�� w��«  U�UH�«Ë …d�_«
 ÂU�√ q�� »«uM�« s� œb� l� w�Ëb�« pM��« s� b�Ë Òr{ Íc�« ŸUL��ô« w� ÷dI�« ¡UG�≈ Õd� WO�UOM�« ‰UL�« WM�� fOz— ≠
 ¨…b�«Ë WM�� WOK�uL��« W�UD�K� tL{ wMF� …b�«Ë …dL� d�u�� mK�L�« Ê√ ÂuKF�Ë ¨WOK�uL��« W�UD��« WODG�� mK�L�« r{ ·bN�
 bI� ¨sOO�uJ��« sO�ËR�LK� Î UOIOI� Î UL� Î U�u� sJ� r� Íc�« ¨ÂUF�« qIM�« sO�Q� u�Ë wK�_« t{dG� t�ULF��« ULMO� ¨wN�M�Ë
 WO�UL�« WL�d��« Ác� lML� Êu�ËR�L�«Ë »«uM�« nI� qN� ¨t� Y�F�« ÕuL�L�« dO� s�Ë …dOIH�«  özUFK� Î U�œu�Ë ÂuO�« —U�

 øWO�UL��ô«Ë

 `dG ¢Vôb Ghò qØf

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 dL�RL� WÒO��dH�« …u�b�« UN�L�d� w��« WO�Ëb�« W�d��« X�Ë√
 ‰uK�  œu??�Ë  ÂbF�  w�UM�K�«  gO��«  r�b�  w{«d��«  w??�Ëœ
 WOHOJ�  Y���«  l�d��  v�b��«  U??�  w�uJ��«  nKLK�  W��d�
 ¨w�uJ��«  ⁄«dH�«  q�  w�  v{uH�«  lML�  ÊU??�√  WJ��  sO�Q�
 ¨⁄«dH�« «c� l� rK�Q��« vK� w�UM�K�« gO��«  «—b� e�eF� d��
 W�ËbK� w�UL�« e�F�« ÷ÒuF� WO�U�Ë WOMO�  UL�U�� ‰ö� s�

ÆgO��«  U�U� WO�K� Èu��� vK� ·dB�« dF� dO�Q�Ë
 l�d�   «¡«d???�≈  s�  Y�b��«  Ê√  W�œUB��«  —œUB�  Èd??�Ë
 sOO�UL�«  sO�ËR�L�«  Èu���  vK�  Î «d�R�  b�«e�  b�  ¨r�b�«
 q��  r�b�«  l�—  v�«  »U�c�«  —UO��  w�u�  UL�  ¨sOO�uJ��«Ë
 Ác�  ‰ö??�  lH�d�  —ôËb???�«  dF�  „d???�Ë  ¨…b??�b??�??�«  W�uJ��«
 ‚u�  w�  tK�b�Ë  ÊUM��  ·dB�  WBM�  qOGA�  ÊËœ  …d�H�«
 d�“Ë  Âö�  Î U��ô  ÊU�Ë  ¨WI�U��«  œu�u�«  X�U�  UL�  ¨·dB�«
 n�√  200  v�«  s�eM��«  W�OH�  dF�  ŸUH�—«  »d�  s�  W�UD�«
 ¨W�U�—  ÊËœË  q�b�  ÊËœ  ‚u��«  „d��  Î «bONL�  rN�Ë  ¨…dO�
 Á—œUB� X�ÒdH�  b�Ë ¡w� qF� s� Î «e�U� «b�  Ÿ—UA�«  ULMO�
 ·Ëe�  q�  w�  ¨w�bL�«  lL��L�«   öOJA�Ë  »«e??�_«  sO�
 tM� d�� U� «c�Ë ¨W�O�� Í√ oOI�� s� ”QO�« s� Z�U� w�F�
  U�UO� ÃU��«Ë ÂUF�« w�ULF�« œU��ô« tO�« U�œ Íc�« »«d{ù«
 ÊUL{  ÊËœ  s�  ¨t�U��  ÊULC�  ¨tL�b�  »«e??�_«  lOL�  s�
 ¨…u�b�«  VK� w� X�U� w��«   U�UB��ô« w� WO�F� W�—UA�
 ¨»«d???{ù«  ÈËb???�  ‰U??D??�  WO�FA�«   ôƒU??�??�??�«  X??�U??�  ULMO�
 —U�  UL�U�Ë  ¨œö��«Ë  WO�C�«  tO�  „—UA��  UL�U�  t�N�ËË
 q�I��L�«  —U??O??�Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«  lL��  Íc??�«  Ê«u??M??F??�«

Æ¡UD�≈ ÊËœ s� …b�b� W�uJ�� …u�b�«

 «b�F�  WN��  ‰UF��«  dO�Q�  X��  wK�«b�«  w�UO��«  bNAL�«  wI�Ë
 —UO��«Ë  q�√  W�d�  sO�  w�ö�ù«  o�«d��«  —«dL��«  l�  WMO��«  sO�  –
 w�ULF�«  œU��ô«  ÁcH�  Íc�«  ÂUF�«  »«d{ù«  l�Ë  vK�  d��«  wM�u�«
 ŸU{Ë_«  Íœd�  vK�  ÎU�U���«  WO�UM�K�«  o�UML�«  nK���  w�  ÂUF�«
 w�UM�K�«  gO��«  W��R�  X�U�√  w��«  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«
 ÂUOI�«  vK�  UN�—b�Ë  W��RL�«  …b�Ë  œbN�  UL�  ¨W�—U��«  U�U�UEA�
 d��√  d�c��  ¡u{  w�  q�«b�«  w�Ë  œËb��«  vK�  …œbF�L�«  U�—«ËœQ�
 Ÿ—«uA�« „d��Ë wM�_«Ë w�UL��ô« l{u�« …—uD�� wM�√ l�d� s�
 Íc�«  gO��«  r�œ  dL�R�  nD�Ë  Æœu�u�«   UD��  ÂU�√   «d�u��«Ë
 d��  bIF�«  Íc�«  ¨¡«u{_«  …b��L�«  r�_«  W�U�d�  U��d�  t��UC��«
ÆWO�Ëb�«  ULEML�« s� œb�Ë W�Ëœ 20 »—UI� U� —uC�� u�bOH�« WO�¬

 dL�RL�« bI� V��ò Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� WO�U�uK��œ —œUB�  —U�√Ë
 ö��   U�Ëd��Ë  ¡UHA��«Ë  ¡«ËœË  ¡«c??�  s�  gO�K�  r�b�«  sO�Q�
 tz«œ√Ë  Á—Ëœ  vK�  W�Ë“QL�«  W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«  ŸU{Ë_«  fJFM�
 v�≈ W��ô ¨å…œbF�L�« WOM�_« —UD�_« WN�«u� w� Î «d{U� vI�� wJ�Ë
 ÎUOIOI� Î«dD� WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�«  dFA��« U�bF� —dI� dL�RL�« «c�ò Ê√
 w�  wFO��  qJA�  Á—Ëb�  —«dL��ô«  vK�  t�—b�Ë  gO��«  vK�  Î «dO��Ë
 l�  t�U�{Ë  Ád�UM�  œdL�  ÊËœ  ‰ËR�K�Ë  ¨ÂË“QL�«  l{u�«  «c�  q�
 gO��«   U�uMF�  vK�  d�R�  U�  W��RL�«  s�  —«dH�«   ôU�  œU??�œ“«
 WOK�«b�«  W�U��« l�dA�Ë —«dI��ô« b�bN�Ë s�_« i�uI� w�U��U�Ë
 W�dD��  Èu??�  ‰u??�œ  …œu??�Ë   UOAOKOL�«Ë  »«e??�_«  —Ëœ  l�u��
 sO�“UM�«  s�  WKzU�  W�dA�  WK��  œu�Ë  q�  w�  ÊUM��  v�≈  WO�U�—≈
 sO�  —ËUA��«  bF�  w??�Ë—Ë√  ŸUL�≈  d�u�  p�c�  ¨ÊUM��  w�  sO�—u��«
 V���« «cN�Ë ¨gO��« r�b� …b��L�« r�_« l�Ë w�Ë—Ë_« œU��ô« ‰Ëœ
 w�Ë—Ë_« œU��ô« w� s�_«Ë WO�—U��« ÊËRA� vK�_« ÷uHL�« —Ëe�
 vK� V�� s� Ÿö�ö� Ÿu��_« W�UN� WKD� w� ÊUM�� q�—u� n�“u�
 mOK���Ë f�—U� dL�R�  «—dI� cOHM� vK� ·«d�ù«Ë w�UM�K�«  l�«u�«
 q�� –UI�û� WK�U� W�uJ� nO�Q� …—ËdC� sO�ËR�LK� …dO�√ W�U�—
  «dL�R�  bI�  Ê√  XE�ô  WO�UO�  ÎU�U�Ë√  Ê√  ô≈  Æåq�UJ�«  —UON�ô«
 ÊQ�  WOL�√  –  WO�Ë—Ë√  W�UM�  wH��  gO��«  r�b�  f�—U�  dL�RL�
 W�œUB��«  ‰uK�  ô  w�U��U�Ë  …dL���  WO�uJ��«Ë  WO�UO��«  W�“_«
 dL�RL�«  «c�  bIF�  ÊuO�Ë—Ë_«  q�F��«  p�c�Ë  ¨…b�  dN�√  q��  WO�U�
 l{uK�  w��—b��«Ë  pO�u�«  —UON�ô«  s�  v�œ√  b��  gO��«  –UI�ù
 v�Ë_«  …—dC�L�«  w�  U�Ë—Ë√  ÊuJ�  ¨w�UL�«Ë  w�UL��ô«Ë  ÍœUB��ô«
 ∫WHOC�  ¨åÊUM��  w�  …dO��  WOM�√  v{u�  W�√  s�  U��d�  UN�√—  vK�Ë
 r��  UL��—  dL�RL�«  q�Q�  ÊUJ�  ÎU��d�  WO�UM�K�«  W�“ú�  q��«  ÊU�  u�ò
 l�  ÷ËUH��«Ë   U??�ö??�ù«  “U��S�  √b��Ë  …b�b�  W�uJ�  nO�Q�

ÆåÍœUB��ô« ÷uNM�« …œUF��ô w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�
 sO�Q�Ë  gO��«  r�œ  …—Ëd??{ò  dL�RL�U�  Êu�—UAL�«  b�√  ULO�Ë
 w�  t�UNL�  ÂUOI�«  vK�  Î «—œU??�  vI�O�  t�  w�U�_«  r�b�«   U�KD��
 n�“u�  œULF�«  gO��«  bzU�  b�√  Æå—«dI��ô«Ë  s�_«  vK�  WE�U�L�«
 dO�  W�œUB��«  W�“√  t�«u�  ÊUM��ò  Ê√  dL�RL�«  w�  t�LK�  w�  Êu�
 V�dI�«  X�u�«  w�  ‰uK��«  ’d�  Â«bF�«  ÎU�{«Ë  Ëb��Ë  W�u���
 ÂuO�«  W�U��«  œ«œe�  «c�  WO�ËœË  WOK��  WI�Ë  Ìr�b�  vE��  gO��«Ë
 ÂUOI�«  vK�  Î «—œU??�Ë  ÎUJ�UL��  vI��  w�  t�b�U��Ë  tL�œ  v�«  d��√
 w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  l{u�«  —u�b�  —«dL��«ò  Ê«  s�  —Òc�Ë  Æåt�UNL�
 W��RL�« UNML{ s�Ë  U��RL�« —UON�« v�« ÎUL�� ÍœRO� ÊUM�� w�

ÆåÎUOM�√ ÎU�uAJ� ÊuJO� tKL�Q� bK��« ÒÊS� w�U��U�Ë ¨W�dJ�F�«
 …dOH��«  …—U�“  d��  Òw�uJ��«  j��«  vK�  U��d�  XK�œ  Í“«u��U�Ë
 d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz—  …—«œ  v�«  u�d�  Ê¬  ÊUM��  w�  WO��dH�«
 XLK�Ë  Æw�uJ��«  nKLK�  ÷d�  Èd�  YO�  ¨qO�U�  Ê«d��  VzUM�«
 ¡UM���U� ÎUOK� WFDIM� WÒO�uJ��«  ôUB�ô«Ë  «—ËUAL�« Ê√ å¡UM��«ò
 fK�L�«  fOz—  sO�Ë  tK�«  »e�Ë  q�√  w�œUO�  sO�  —ËUA��«  iF�
 »d�  bF�  p�–Ë  Íd�d��«  bF�  nKJL�«  fOzd�«Ë  Íd�  tO��  w�UOM�«

ÆWMO��« sO�Ë «b�F� sO� …dO�_«  U�UO��«
 d��√   U�  w�uJ��«  bNAL�«ò  Ê√  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�   œU�√Ë
 ULO� ô Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOz—Ë Íd� sO� d�u��«  bF� Î «bOIF�
 j�u�« XO� l� ‚bM���« v�≈ j�u�« WDI� s� XKI��« WMO��« sO� Ê√
 wD�Ë  —Ëœ  VFK�  Íd��  WO�UJ�≈  „UM�  bF�  r�  w�U��U�Ë  ¨«b�F�  b{
 …—U�“ dOC�� Ë√ Íd�d��«Ë qO�U�Ë Êu� sO� dEM�«  UN�Ë V�dI��
 ¨…—œU�L�«  X���  u�  ULO�  ÎUF�u��  ÊU�  UL�  «b�F�  v�≈  nKJL�«  fOzdK�

Æå ôUL��ô« W�U� vK� W�u�H� W�“√ UMK�œ w�U��U�Ë
 bF�  «b�F�  w�  WON�ML�«  rJ��  Íd�  fOzd�«  …—œU��  X�U�  ULO�Ë
 WHB�  UN�UI�≈Ë  Íd�  —Ëœ  vK�  v??�Ë_«  W�Uzd�«   U�UO�  V�uB�
 —«dL��ô« W�—uNL��« W�Uz— bO�Q� r�— fK�L�« fOz— vK� jO�u�«
 fOz—  s�  »dI�  —bB�  —U??�√  ¨WMO��«  sO�  …—œU��  l�  ÊËUF��U�
 wMKF�«  Á“UO��«  sK�√  Íd�  fOzd�«ò  Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  W�—uNL��«
 fO�Ë ÎUDO�Ë ÊuJ� Ê√ V�� Íc�« X�u�« w� l�u�� UM� UL� Íd�d�K�
 wzUM� p Ò�L� V��ò s� —bBL�«  ‰¡U�� –≈Ë Æåt�—œU�� ÕU��ù ÎU�d�
 ULO�  WOFOA�«  WOM��«  WM�H�«  —UF�  X��  Íd�d��U�  tK�«  »e�Ë  q�√
 t��ö�  UNMO�  s�  »U��√  …bF�  W�uJ��«  nO�Q�  lOD���  ô  Íd�d��«
 d�R�  w��«  WO�U�_«  WKJAL�«ò  Ê√  vK�  œb�  ¨åW�œuF��U�  W�O��«
 W�œuF��«Ë  Íd�d��«  sO�  W�O��«  W�öF�«  w�  W�uJ��«  nO�Q�
 WF�UIL�«  ÍœR??�  Ê√Ë  W�uJ�  n�√  u�  ULO�  UN�UC�≈  s�  t�OA�Ë
 ÆåtN�Ë w� U�—U�H�«Ë W�œUB��ô« W�“_« r�UH�� t��uJ�� W�œuF��«
  «¡UIK�«Ë   U{ËUHL�«  vK�  WFKD�   UN�  XHA�  ‚UO��«  «c�  w�Ë
 w�dO�  w�Ëd�«  WO�—U��«  d�“Ëò  Ê√  å¡UM��«å?�  WOLOK�ù«  ≠  WO�Ëb�«
 v�≈ …dO�_« t�—U�“ ‰ö� ÍœuF��« WO�—U��« d�“Ë s� mK�� ·Ëd�ô
 Í√ b�U�� s�Ë qN�� s� W�œuF��« ÊQ� w{UL�«  —«–¬  w� W�œuF��«
 ÎUC�√ p�– mK�� Íd�d��«ò Ê√ v�≈  …dOA� ¨åÍd�d��« UN�√d� W�uJ�

Æås�b�b� ¡UD�Ë s�
 «c�  vK�  l{u�«  dL��«  U�  «–≈  W�—uNL��«  fOz—   «—UO�  s�Ë
 W�—uNL��«  fOz—ò  Ê√  v�≈  Êu�  s�  »dIL�«  —bBL�«  XH�  ¨‰«uML�«
 fOzd�«  b�  s�  nOKJ��«  ŸeM�  l�«u�«  dOG�  wJ�   UO�öB�«  pKL�  ô
 q�  w�  s�«d�«  X�u�«  w�  Êu�  tKF�  lOD���  U�  Òq�  q�  ¨nKJL�«
 Í√d�«  W��U��  u�  ¨t�b�  WO�UO��«Ë  W�—u��b�«   «—UO��«  oO{
  UO�O�  qOBH��U�  ÕdA�  W�U�d�  w�Ëb�«  lL��L�«Ë  w�UM�K�«  ÂUF�«

ÆånO�Q��«Ë nOKJ��« ·Ëd�Ë
 v�≈  å¡UM��«å?�  ÍuI�«  ÊUM��  q�J� —œUB� X�H� t�H� ‚UO��«  w�Ë
 q�  ¨jI�  …d�  18  fO�  «b�F�  …—U�“  nKJL�«  fOzd�«  V�«Ë  s�ò  Ê√
 oKDM� Ê√  V��Ë  W�uJ��«  nO�Q��  Í—u��b�«  t��«Ë  «c�Ë  …d�  180
 Íd�d�K�  nOJ�  ÆÆÆ‚U�OL�«Ë  —u��b�«  ÕË—  s�Ë  W��U�  dO�UF�  s�
 q�J�«  l�  —ËUA��«  ÊËœ  s�  WO�UOM�«  WI��«  b�d�Ë  W�uJ�  n�R�  Ê√
 W�—uNL��« fOz— tAOLN� s� ÎöC� WI��« Ác� wDF�� w��« WO�UOM�«
 lOL�  l�  —ËUA�  Íd�d��«  Ê√  ULO�  ô  nO�Q��U�  w�U�_«  p�dA�«
 Æåd��«  wM�u�«  —UO��«  l�  ô≈  …d�U��  dO�  Ë√  …d�U��  WI�dD�  q�J�«
 WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  WKJAL�«  q�√  Ê√  q�ò  ∫—œUBL�«  X�¡U��Ë
 —UO��«  sO�  ·ö��«  vK�   œb�Ë  øåW�“ú�  q��«  ÊuJO�  ÊUM��  w�

 W�œUB��ô«   U�UO��«  s�  WO�U�√   UHK�  WKL�  vK�  Íd�d��«Ë
 sO�“UM�«Ë  œU�H�«  W��UJ�Ë  wzUM��«  oO�b��U�  W�bIM�«Ë  WO�UL�«Ë
 vK�  Íd�d��«  —«d??�≈  w�  sLJ�  WKJAL�«ò  Ê√  X�U{√Ë  ÆåU�dO�Ë
 tOK�  o�«Ë  Íc�«  qO�U�  Õd�  tC�—Ë  sOO�O�L�«  s�d�“u�«  WOL��
 lL��L�«  s�  ¡UL�√  s�  W�zô  l??{Ë  sLC�Ë  w??�«d??�«  „d�dD��«
 UN�«dG��«  —œUBL�«   b�√Ë  ÆåÍd�d��«Ë  Êu�  UNM�  —U���  w�bL�«
 q�  WOL���  „«d��ôU�  W�—uNL��«  fOz—  o�  Íd�d��«  —œUB�  nO�
 sOO�O�L�«  s�d�“u�«  WOL��  nKJL�«  fOzdK�  o��  nO�Ë  Æ¡«—“u�«

 ÆåsOOM� s�d�“Ë Êu� wÒL�� Ê√ i�d�Ë
 vK�  d��  tK�UD�  Ã—u�  VzUM�«  ÍuI�«  ÊUM��  q�J�  uC�  œÒd??�Ë
 ÂUL�Ë V�«—√ s� r�U�— s� q� Ê√ nA��« s� „UM� Ê√ Ëb��ò ∫åd��u�ò
 tK�b�  v�b��«  Íc�«  d�_«  ¨UN�  sOHKJL�«  WLNL�«  w�  «uKA�  q�«“
 vK�  ÿUH��«  ¡U�œ«  jI�Ë  ¨„d�AL�«  gOF�«  ¡U�œ«  jI��  ¨d�U�L�«
 WK��  uC�  d���«  q�UIL�«  w�  ÆårNH�  …—U�ù«  s�  tO�M�«Ë  ¨WO�U�OL�«
 Ê√  ‰ËU�� s Ó�ò Ê√  `�dB� w� f�d� wK� VzUM�«  d�d���«Ë WOLM��«
 wDK��«Ë ozUI��« WOLF�Ë Ÿ«b��«Ë »cJ�« ÂUN�� Íd� fOzd�« o�d�
 qOJA�  WK�d�  w�  ÎU�b�  dO�K�  ¨„UM�  s�  `�dB�Ë  UM�  s�  ÊUO�  ¡«—Ë
 `�UB�  oOI���  bK��«  UNAOF�  w��«   U�“_«  Z�UF��  w��«  W�uJ��«
 ¡UM�«  dzU�  ôË  sOLK�L�«  ôË  sOO�O�L�«  Âb��  ô  ¨WO��c�Ë  WOHzU�

Æås�u�«
 l�  qOL�  u�√  Íœ«Ë  w�  Íd�d��«  …—«œ  vK�  XLB�«  rO�  ULO�Ë
 wM� r�—Ë t�√ å¡UM��«ò XLK� ¨Íd�Ë Êu� sO� bOFB��« ‰PL� UN��d�
  U�uJ��«  ¡U�ƒ—  ÍœU�Ë  w�ö�ù«  w�dA�«  fK�L�«Ë  Íd�  fOzd�«
 ‰ö�  …uI�  ÕdD�  —UO��«  «c�  Ê√  ô≈  —«c��ô«  s�  Íd�d��«  sOI�U��«
 œUHM��«Ë  V�UML�«  X�u�«  dE�M�  sJ�  ¨WOK�«b�«  Íd�d��«   «—ËUA�
 sO�u� WL�  U�UJF�« —UE��« l� tK�«  »e�Ë WMO��«  sO� ‚«—Ë« q�U�
 VzUM�« q�I��L�« WK�� uC� XH�Ë ÆÊUM��Ë qJ� WIDML�« vK� Êb�U� –
 ÂbD�« tMJ�Ë ÎU�b� wCL�« b�d� Íd� fOzd�«ò Ê√ v�« —U���« bL��

ÆåÊu� o�d�  U��dB�Ë n�«uL�
 nO�Q��U�  sOOMFLK�  d�c���«  qzU�d�  tK�«  »e??�  wH�J�  ULO�Ë
 bF�  W�ËUILK�  ¡U??�u??�«  WK��  XMK�√  ¨Èd???�√   «u??D??�  Í√  ÊËœ  s??�
 ¨lOL��«  vK�  WL�U�  …—Ëd??{  W�œU��L�«   ô“UM��«ò  Ê√  UN�UL��«
 qODF�  v??�≈  ÍœRO�  VÒKB��«  ÒÊ√  sO�  w�  ¨b??�_  ÎWBIM�  X�O�Ë
 s�u�«  vK�  WMOL��«  ’dH�«  W�U{≈Ë  ¨ U��UFL�«  bOIF�Ë  ‰uK��«
 wG�M� sO�ËR�L�« sO�  U�—UIL�« ·ö��« Ê√ò …d��F� ¨åsOM�«uL�«Ë
 d�bI�  w�  dEM�«  …œU�≈Ë   UODFL�«Ë  —UJ�_«  WF�«dL�  Î…U�b�  ÊuJ�  Ê√
 ULN�Ë  ÆÆ„d�AL�«  r�UH��«  oOI��  v�≈  Îôu�Ë  ¨n�«uL�«Ë  ŸU??{Ë_«
 UNK�«u�  Ê√  wG�M�  w��«  w�U�L�«Ë  œuN��«  ÒÊS�   «bOIF��«  XGK�
 ”uH�  w�  q�_«  vK�  YF��  Ê√  UN�Q�  s�  ¨ U�“_«  ¡UM�√  Êu�ËR�L�«
 Ê_Ë  ¨¡U�dH�«Ë  ·«d�_«  sO�  w�ö��«  W�U��  l�u�  UNÒ�_  sOM�«uL�«
 tzUM�√  sO�  w�U��ù«  r�UH��«Ë  —«u��«  s�  Ìb�e�  v�≈  W�U��  bK��«
 s�dO�L�«Ë sO�“UN��ô« ÂU�√ ‚dD�« lDI�Ë UOKF�« œö��« `�UB� kH��

ÆåwM�u�« ‚U�u�« X�«u� ◊UI�≈ s� rNFM�Ë  UÒO�BFK�
 rEF�  qA�  ÂUF�«  w�ULF�  œU��ô«  »«d{≈  `��  ¨p�–  ÊuC�  w�
 wH�u�Ë  sOIzU��U�  Î «—Ëd??�  —UDL�«  v�«  ·—UBL�«  s�  ¨ U�UDI�«
 W�uJ��  W��UDL�«Ë  wAOFL�«  l{u�«  vK�  ÎU�U���«  ÂUF�«  ŸUDI�«
 »UO�  q�  w�  Ÿ—«uA�«  w�  w�FA�«  bA��«  w�  qA�  t�√  ô≈  ¨–UI�≈
 t�UL�√ v�«  t�u��«  ŸUD��« s� sO� «uL�I�«  s�c�«  sOM�«uL�«  q�UH�
 w�UIL�«Ë  r�UDL�«  œU�—«  s Ó�  sO�Ë  t�eM�  Âe��«  s�  sO�Ë  t��UB�Ë
 iF� s� ô≈ ¨W�œU� t�� ‚«u�_«Ë Ÿ—«uA�« iF�  b� YO� ÁeM�K�

Æ«bO�Ë ŸUI��«Ë ‰ULA�« w� W�uDIL�«  U�dD�«
 lL���«  w�  ¨dL�ô«  …—UA�  ÂUF�«  w�ULF�«  œU��ô«  fOz—  U�œË
 o�«d��«  s�  «uH�u��  ÊQ�  W�U��«ò  œU��ô«  dI�  ÂU�«  s�  Íe�dL�«
 Æå–UI�≈  W�uJ�  nO�Q�  v??�≈  «Ë—œU??�??�Ë  WB�U�L�«Ë   U??�U??N??�ô«Ë
 ¨WO�B�«  ¨W�u�d��«   U�uEMLK�  —UON�«  s�  ÂuO�«  Á«d�  U�ò  ∫·U{«Ë
 UMOK�  Î̈ «—ôËœ  30  ÍËU��   U�  v??�œ_«  b��«Ë  W�œUB��ô«Ë  WO�O��«
 q�Ë ÊUM�� ‰UL� vK� ÿUH��« q�√ s� q�UJ��U� l{u�« «cN� ÍbB��«

Æåw�UM�K�«  VFA�«  U��
  d�–  UL�Ë  Â“Q��«  s�  b�e�  v�«  œu�u�«Ë  ¡U�dNJ�«  W�“√  Ê√  Ëb��Ë
 W�Q��Ë ÎUF�«Ë Î «d�√  U� s�eM��« s� r�b�« l�— ÊS� ÂU�√ cM� å¡UM��«ò
 fK�L�«Ë ÊUM�� ·dB�Ë W�UD�« …—«“Ë sO� Y���« wN�M� v�� X�Ë
 U�  ¨…dOIH�«  WO�UL��ô«   U�H�«  W�UL��  r�b�«  l�d�  WO�¬  s�  w�UOM�«
 U�  ‚u�  U�Ë  ÎUH�√  sO�ö�Ë  W��  v�«  s�eM��«  W�OH�  dF�  l�—  wMF�
 d�“Ë  tO�«  `L�√  U�  «c�Ë  Æ…dO��  WO�UL��«Ë  W�œUB��«  W�“√  d�HO�
 WM��  ŸUL��«  bF�  d��  ÊuL�—  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  W�UD�«
 W�Uzd� w�UOM�« fK�L�« w� ÁUOL�«Ë W�UD�«Ë qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_«

Æw�“Ë Í“U� ‰UL�« d�“Ë —uC�Ë r�� t�e� VzUM�«
 tM� U�bH��« Íc�« r�b�« «c� Ê√ lM�I�Ë œ ÒuF�� Ê√ UMOK�ò ∫d�� ‰U�Ë
 ¨wN�MO� ¨·dF� Ê√ ÊËœ s� ¨q��  «uM�� UL�—Ë WM��« nB�Ë WM�
 V�� ÊË—b�IL�«Ë ¨…d{U� ”UM�« ÊuJ� Ê« V�� p�– qB�� U�bM�Ë
 …—b�IL�«  dO�  ”UM�«  U�«  ¨wIOI��«  U�dF��  œ«uL�«  sL�  «uF�b�  Ê√
 ÊU�  ¨œ«d???�ô«  Ë«  W�uO��«   U�UDI�«Ë  r??�œ  v??�«  W�U��  w�  w��«Ë

ÆåWKJAL�«  q�� WOK�uL��«  W�UD��«
 200  dF��  WHO�B�«  dF�  l�b�  Ê«  lOD���  ô  Íc�«ò  ∫·U{√Ë
 dF�  Æd�¬  Î «d??�√  qLF��O�Ë  …—UO��«  ‰ULF��«  s�  n�u�O�  n�«
 ¨…dO� n�« 40  l�b� s��Ë ¨…dO� n�« 200  œËb�� wIOI��« W�OHB�«
 s� U�—c�� ÊU� r�U��«Ë ¨sOF� X�Ë w� wN�M� Ê√ V�� Ÿu{u� «c�
 nI�  Ê√  ‰b�Ë  Æw�«e�ù«  w�UO��ô«  v�«  qB�  U�bM�  nIO�  r�b�«  Ê√
 ÁcN�  UO�¬ „UM�Ë ¨WOK�uL��« W�UD��« dC��Ë UM�H�« dC�M� …Q��

ÆåÊËd�Q�O� s�c�« ”UMK� ÎU�uB� W�UD��«
 ÎUO�d�  ÎU�—Ë“ò  Ê√  ÊUO�  w�  gO��«  …œUO�  XMK�√  ¨d�¬  bOF�  vK�
 ”√—  q�UI�  WO�UM�K�«  WOLOK�ù«  ÁUOL�«  ‚d�  wKOz«d�ù«  ËbFK�  ÎUF�U�
 ‚—Ë“  Âb�√  U�  ÆozU�œ  10  …bL�Ë  Î «d��  222  v�«u�  W�U�L�  ¨…—u�UM�«
 v�«u�  W�U�L�  ¨…—u�cL�«  W�d���«  WFI��«  ‚d�  vK�  ¨q�UL�  ÌœUF�
 l� oO�M��U� ‚d��« Ÿu{u� WF�U�� r��Ë ¨ozU�œ 5  …bL�Ë Î «d�� 55

ÆåÊUM�� w� W��RL�« …b��L�« r�_«  «u�
 ¨Ÿu��_«  «c�  UN�BM�  UNLK��  bF�  UN�  wL�—  n�u�  ‰Ë√  w�Ë
 ÊUOJ�«  œ«bF��«  s�  —«d��«  s�—U�  WOKOz«d�ô«  W�UD�«  …d�“Ë  XMK�√
 UNzUI�  bF�  p�–Ë  ¨årO�d��«  nK�  ¡UN�ù  WO�«b�≈  ‰uK�  w�  dEM�«ò
 bF�  WK��L�«  sOD�K�  —Ëe�  Íc�«  tO�Ë—Ëœ  Êu�  w�dO�_«  jO�u�«

ÆÊUM�� v�« UN� ÂU� …—U�“

 (1¢U áªàJ) ...Ωƒ«dG ÖîàæJ ¿GôjEG

 ¡UHK��  Ì“«u�  l�«d�Ë  ¨w�dO�√  w�O�«d��«  l�«d�  q�UI�  w�  ¨Ê«d�ù  ÍœU�_«  w�O�«d��ô«  œuFB�«  «c�  VK�  w�  ≠
 ÊUM��Ë  W�—u�Ë  ‚«dF�«  w�  ¨WIDML�«  w�  …b�UB�«  W�ËUIL�«   U�d�  l�  ÊËUF�   UJ��  ¡UM��  Ê«d??�≈  X���  ¨sDM�«Ë
 v�«  sOB�«  s�  …b�LL�«  400  ”√  ?�«   UJ��  tM�  d�F�  UO�Ë—  l�  ÒÍdJ��  pO�A��  X�U�  Í“«u��U�Ë  ¨sLO�«Ë  sOD�K�Ë
  e��√Ë ¨ «—«œ«d�«  dE� X�� ¨UNOK� WKDL�«   UDO�L�«Ë —U���«Ë UO�¬ `�B� YO�� ¨UO�Ë—Ë W�—u�Ë UO�d� v�«  bMN�«
 W�uO�¬   U�U��  wDG�  w��«Ë  ¨o�dD�«Ë  Â«e��U�  …UL�L�«  sOB�«  W�uEM�  VK�  UNKF�  sOB�«  l�  d�¬  Î UJO�A�  Ê«d??�≈
 nKL�«   «—uD�Ë  u�UM�«   UOMI�Ë  U�Ë—u�  ÕUI�  UN�K�  w�  WO�u�uMJ�  W�uEM�  Ê«d�≈  XM�Ë  ¨UO�¬  ‚d�Ë  ÊU���U�  qLA�
 VK� w� WF�«u�« w�Ë ¨WIDML�« w� Ÿ“UM� ö� v�Ë√ W�Ëb� Ê«d�≈ lC� U� ¨WO�UMB�« —UL�_«Ë a�—«uB�« Z�«d�Ë ¨ÍËuM�«
 w� ¡UH��ô« tO� U� r�√ w�«—“ w�«– ¡UH��« q� w� ¨UN�Ëœ s� W�Ëœ s�dA� s� d��√ l� W�d��Ë W�d� Î «œËb� pKL�Ë UO�¬

ÆWL�� ÊuOK� W�L�« Êu�—UI� s�c�« UN�UJ�� WO�U� WÒOz«c� WÒK� ÊULC� ¨t�«uH�«Ë —UC��«Ë Âu�K�«Ë `LI�« W�«—“
 wN�  ¨UN��Ëœ  ¡UM�  —U��  w�  d??�¬  Î U�uH�  ÂbI��  ¨…—u??B??�«  Ác??�  q�  WOHK�  vK�  ¨WO�Uzd�«  UN�U�U���ô  Ê«d??�≈  V�c�  ≠
 ÊUN�A�  sO�K��  sO�  f�UM�K�  Î UO�  Î «—U�≈  UN�UEM�  XFM�  b�Ë  ¨WO�Uzd�«Ë  WO�UL�d��«  WO�U���ô«  UNL�«u�  …d�U�L�  rEM�
 Ác� l� X���Ë ¨UO�UD�d� w� sOE�U�L�«Ë ‰ULF�«  w�e�Ë ¨U�dO�√ w� Í—uNL��«Ë w�«dIL�b�«  sO�e��« f�UM�Ë »ËUM�
 sO� ¨w�U���« r�u� q� l� Íd�� wLK��« WDK��« ‰Ë«b� Ê√Ë ¨ «bOIF��« q� r�— UNI�d�  b�Ë WOzUM��« Ê√  U�U���ô«
 WÒO�«dIL�b�«  W�—ULL�«  s�  Èu��L�«  «cN�  UN�«—U��  UNO�  Ê«d�≈  dO�  vK�  VFB�  WIDM�  w�  ¨sOE�U�L�«Ë  sOO�ö�ù«
 WI�d� w� Íd�� U� q� l� W�—UIL�U� t{u� w� Ê«d�≈ ‚ ÒuH� q�U�� VFB� Î U�b�� p�– qJA� YO� ¨WLE�ML�«Ë WÒ�b��«

ÆWIDML�« w� WL�U��«  UDK��« s�uJ�

 (1¢U áªàJ) ... q…OÉMC’G Oƒ©°üdGh ¿GôjEG

Thirteenth year /Friday / 18 June 2021
2021 Ê«d�e� 18 Ø WFL'« Ø …dA� W��U��« WM��«

 r�œUM�Ë rN�U�UJ�Ë rN�ËdA� W�uJ��« qOJA� «u�U�√ s�c�«
 WOKL�  —c�Q�  bK��«  «u�K�√  s�c�«  °»«d???{ù«  ÊuMKF�  ¨‰œU��L�«
 ·—UBL�«ò W�uEM�Ë ÊUM�� ·dB� °»«d{ù« l� ÊuHI� ¨uD�
 œU��«  °»«d??{ù« l� nI� ¨Ãd??� ôË UNM� ÀÒb??� w��«  åWN�eM�«

°»«d{ù« v�« u�b� ¨…dB��« »«d� bF� ¨ÂUF�« ‰ULF�«
 U�bM�  ¨VFA�«  W�KBL�  f??O??�Ë  ¨VFA�«  Òb??{  »«d???{≈  t??�≈
 V�UM�«  ¨‚Ëd??�??L??�«Ë  ‚—U??�??�«  ¨‰u�IL�«Ë  q�UI�«  tO�  ÈËU���

°Êu�GL�«Ë s�UG�« ¨»uNML�«Ë
 vK�  XKH�√  w��«  WL�U��«  …d??�e??�«  ÒÊ√  bK��«  «c??�  VO�U�√  s�  
 ‰ô–≈Ë  ¨s�«uL�«  dN�Ë  œU�H�«  s�  UN�dOB�Ë  UNOMO�  ¨Â«Ëb??�«
 WG�œ_«  dO�N�Ë  ¨ÂUF�«  ‰UL�«  vK�  uD��«Ë  ¨Á—U??I??�≈Ë  VFA�«
 UN�H�  w�  ¨dOGB�«Ë  dO�J�«  X�U�  WK�U�  W�UD�Ë  ¨r�UF�«  ‰Ëb??�

°»«d{ù« w� „—UA� w��« WLGD�« Ác�
 …d�UE�  v�«  …u�b�«  ¨WL�U��«  WLGD�«  W�—u�U�J�œ  ÂU�√  vI��  
 WOFL�  fOz—Ë  ¨Íe�dL�«  ·dBL�«  r�U�  UN�√—  vK�  W�U�
 œÒœd�Ë n�N� ¨ «—UFA�« UNO� l�d�� ¨WDK��« d�“Ë ¨·—UBL�«

°VFA�« ◊UI�≈ b�d� WLGD�« ∫‰U�  uB�
 »«d{ù«  W�U�  vK�  wI�K�  U�bM�  VzU�F�«  bK�  w�  UM��√  
 ·UH���«Ë  ¨sO�ËR��  ‰“UN�  s�  UNO�  U�  ÒqJ�   UC�UM�L�«
 …d�UML�  ‰U??L??�«  ’u??B??�  r??�«e??�Ë  ¨sOM�«uL�«  ‰uIF�  ÂU??J??�
 ¨iOC��« v�« bK��« q�Ë√Ë s�u�U� Y�� s� ‚UH�Ë ¨sOFzU��«

°o�dD�« W�—U� vK�Ë ¨rJ��« Ã—U� VFA�« qF�Ë
 WLGD�«  …c�UN�  œ«—√  ¨¡«u��«  vK�  VF�Ë  s�Ë  …U�Q�  UNÒ�≈

°ÆÆÆ»«d{≈ ÒÍ√Ë °»«d{S� UN� Îö� «Ëb�� Ê√ WL�U��«
o��_« WO�—U��« d�“Ë*

 (1¢U áªàJ) ...≈dG ƒYój øe

 (1¢U áªàJ) ...IÉ°SCÉe ºbÉØàJ GPÉªd

 (1¢U áªàJ) ... kAÉ≤d ø°†àëJ ≥°ûeO

 w�dO�√ —«dI� XF{Ë WÒOLMN� WD��  cH� Èd�√ »d� WO�{ ÊU� t�S� 
 sJL�� Ê√ q�√ s� Á—UON�« v�≈ X�— WD� ¨n�ú�Ë WO�UM�� Ìb�Q�  cH�Ë
 Íu� Ÿ«—– lDI� ÊUM�� s� UN�D�Ë W�ËUIL�« vK� ÷UCI�ô« s� Íb�FL�«
 WO�uJ�« »d��« w� rNOK� vBF��« Íc�« W�ËUIL�« —u�� Ÿ—–√ s� q�U�

ÆUN�«b�√ oOI�� w� XKA�Ë q�U� bI� WKO� W�—u� vK� XÒM� w��«
 w�dF�« lO�d�«ò oz«d� s� ¡e� w� Êü« ÊUM�� vK� »d��« ÒÊ≈ w�U��U�Ë
 U�dO�Q�Ë UNKO�UH� sJ� ¨WHK��� qzU�ËË ZNM�Ë WGOB� sJ�Ë åÂu�eL�«
 ÎU�«bK� X�U� w��« dO�N��«Ë —U�b�«Ë q�I�«Ë —UM�« »Ëd� s� Î«dD� ÒqI� ô

ÆÆÆ a�≈ W�—u�Ë sLO�«Ë UO�OK� UNO�« oHKL�« åw�dF�« lO�d�«ò —U� XI��
 WD�  ÊUM��  lC�  Ê√  ÷dH�  rOK��«  oDML�«  ÊU�  p�c�  l{u�«  ÒÊ_Ë
 ©uO��u� WD�® pK� WD��U� cHML�« tOK� Ê«ËbF�« WFO��Ë V�UM�� ŸU�œ
 Íc�«  sJ�  ÆqLF�«  bO�  ‰«e�  ôË  2019  —«–¬  cM�  ÊUM��  Òb{  XIK�√  w��«
 b�Q� WD��« cOHM� Òr� YO� «c� rOK��« wM�u�« oDML�« fJ� ÊU� qB�

∫wK� UL� WO�UM��
 Ê«uMF�  ÊuMFL�«  WD��«  s�  ‰Ë_«  bM��«  cH�  s�  r�  ÊuO�UM�K�U�  ?  1
 vK�  t��uJ�  w�  Íd�d��«  bF�  Âb�√  YO�  åw�UO��«  ⁄«dH�«  À«b�≈ò
 f�«u�« vK� XM� 6 ?�« W��d{ vK� ÎU�U���« Ÿ—«uA�« v�≈ ”UM�« Ã«d�≈
 w� W�—UAL�« s� t� ¡UHK� l� lM��«Ë p�– bF� W�UI��ô« vK� Âb�√ r� ¨»√
 XK�d� r� ¨W�UI��ô« vK� qL Ô�Ë t�F�UI� XÒL� q�b��« sÒO Ô� UL�Ë rJ��«
 sJL� qOJA��« ÒÊ√ Ëb�� ôË dN�√ 10 cM� W�uJ��« qOJA� WOKL� X�«“ ôË
 c��« s�Ë Î «c�U� ‰«e� ô w�UO��« ⁄«dH�U� —«dI�« ÒÊ_ V�dI�« q�I��L�« w�

ÆËb�� UL� ¨q�IL�« »¬ q�� tF�«d� s� —«dI�«
 w��«  W�UO��«  d��  ÍbIM�«  —UON�ôU�  VÒ���  s Ó�  r�  ÊuO�UM�K�«Ë  ?  2
 WO�UM�K�« W�uJ��«Ë ‰UL�« …—«“Ë  UO�uK�Ë ÊUM�� ·dB� r�U� U�bL��«
 ‰«u�_« o�œUM� X�d�√ v�� Ã—U��« v�≈ ‰«u�_« »Òd� s Ó� r�Ë ¨WFL���
 Ê√ bF� ”UM�« lz«œË XHH�Ë XFK��«Ë W�FB�« WKLF�« s� UN�U�u��� s�
 Î «—UOK� 15 s� b�e� U� V�dN�® Ã—U��« v�≈ ‰«u�_« s� d��_« rOEF�« »Òd�
 r�U� l� d�P��Ë ‰U��� s Ó� r� ÊuO�UM�� Êu�ËR��Ë ©dN�√ 6 s� Òq�√ w�
 l�UL�« —«b��« w� …u� `�� lMLO�Ë ÒwzUM��« oO�b��« lMLO� ÊUM�� ·dB�

Æw�UL�« —UON�ô« n�ËË Õö�û�
 s�d�« u�Ë ÍœUB��ô« —UON�ô« Z��√Ë VÒ��� s Ó� r� ÊuÒO�UM�K�«Ë  ?  3
 s Ó� r�Ë ¨WD��« ÊU�—√ s� ÍbIM�« —UON�ô«Ë w�UO��« ⁄«dH�« bF� Y�U��«
 «uKG��«Ë WO�UM�K�« WKLFK� WOz«dA�« WLOI�« d���Ë ÍbIM�« —UON�ô« ÒqG��«
 l�u��Ë —UJ��ô«Ë V�dN��« vK� «u�b�√Ë lK�K� œËb�L�« r�b�« W�UO�

ÆW�O���« uO��u� WD� UNO�« X�— w��« ·«b�_« oOI��Ë ”UM�«
 pK�  s�  l�«d�«  bM��«  cOHM�  v�≈  —u�_«  l�b�  Ê√  s�  vA��  Êü«Ë  ?  4

 q�bL�« tO� Èd�Ë WD��« tO�« w�d� U� u�Ë ¨wM�_« —UON�ô« u�Ë WD��«
 qA� Íc�« —UON�ô« «c� ¨tF� t��ËUI� ◊UI�≈Ë ÊUM�� …d�U�L� V�UML�«
 Ë√ rNKA�Ë UN� «u�U� …œbF��  ôËU�� r�— Êü« v�� ÁcOHM�� ÊuO�UM��
 cOHM��U� nÒK� s� Èb� WOM�Ë WEI� Ë√ w�u� sJ� r� cOHM��« s� rNHK��
 W�U�  ÊuN�A�  U�  dO�  w�  —u�_«  Ãd�b�  s�  WOA�  Ë√  e�F�  ÊU�  q�

ÆrN�dDO� X�� —u�_« wI�� w��« …uI�« ÊuJKL� ô rN�√
 — ÒuC�� ÊUM�� vI�O� q�Ë dOBL�« s� ‰«R��« ÕdD� ÂÒbI� U� Òq� w�Ë

ø–UI�ù« v�≈ —œU�� s� b�O� Â√ uO��u� WD� VON� vK�
 ÒÊ≈Ë ¨q Ò��� r� WOKFH�«  –UI�ù«   ôËU�� s� ÎU�O� ÒÊ≈  ‰uI� n�√ s�
 ÚÊ«Ë Òq�K� Î «d�� qJA� ô …œUCL�«  U�UN�ô«Ë  U�UN�ô«Ë  U�UO��« »d�
 X�A�  dO�H��«  ‰uI�  UM�S�  åw�dHM�  W�“√  ÍÒb��«ò  ‰uI�  iF��«  ÊU�
 W��UFL�  √b��  Íc�«  Òq��«  ÃU��ù  Í—ËdC�«  lL��«  V�u���  ¡UM��«Ë
 v�≈  W�—U�L�«  »u�Ë wMF� U� ¨W�cOHM��«  WDK��« w� w�UO��« ⁄«dH�«
 s�—UON�ô« W��UF� ¡UD�≈ dO� s� v�u�� Ê√ UNOK� w��« W�uJ��« qOJA�

 ÆwM�_« —UON�ô« s� l�UL�« ŸU�b�« qzU�Ë sOB��Ë ÍœUB��ô«Ë w�UL�«
 W�uJ��« qOJA� ÊUJ�S� T�M� ô qOJA��U� sOOMFL�«  UO�uK� Ê√ bO�
 dO�  Ã—U��«Ë  Æ„d��K�  Ã—U��«  s�   «—U�≈  dE�M�  rNCF�  ÒÊ√  W�U�
 ÎUO�Oz— ÎUHK� Êü« fO� ÊUM�� ÒÊ√ dN� b�Ë W�U� ÊUM�K� Òq� œU��S� Òr�N�
 UNKLF��� …«œ√Ë jG{ s�u� ÊUM�� s� c��� Ê√ b�d� t�« q� ô t�UHK� s�
  UHKL�«  w� rOK�ù«  w� Èd�√  UHK� w� ZzU�M�«  nDIO�Ë ÁbI� q� w�

ÆUL�dO�Ë W�—u�Ë sLO�U� t� W�d�u��« Ë√ WO�U�_«
 œ«uL�«  s�  œUH��« WO�—U� W�UM� u� ÊUM�� ‚“Q� ÒÊ√  Èd� tOK�Ë
 ¨bB� dO� Ë√ bB� s� ÊuO�UM�� dN�Ë ¨WO�UM�K�« W�cOHM��« bO�«Ë WOÒ�Ë_«
 cHM� s Ó� r�Ë W�“_« lM� s Ó� r� rN�Q�Ë «ËdN� ¨rK� ÊËb� Ë√ w�Ë s�

Æ Òq��« lML� s� r�Ë UN�uB�
 sO�ËR�L�«  Èb� dOL{ WEI� UM�√d�  VKD�� t�S�  `O�B�« Òq��«  U�√  
 s� —Òd���«Ë W�u�H�«Ë WOB�A�«Ë W�œdH�« `�UBL�« “ËU��Ë sOO�UM�K�«
 t� «uI�√ Íc�« VFA�« «c� …U�UF� v�≈ dEM�«Ë t��UB�Ë Ã—U��«  «¡ö�≈
 “ËU��� –UI�≈ W�uJ� qOJA� v�≈ W�—U�L�«Ë rKE�«Ë WLKE�« V�UO� w�
 s�u�« q�I��� v�≈ dEM�Ë WO�UO��«Ë WO��cL�«Ë WOHzUD�«  UO�U���«
 U�  —uEML�«  ÈbL�«  w� Èd� ôË d�u�� dO� «c� n�ú�Ë sJ�Ë ÆÁdOB�Ë
 UMOK� ÊuJO� qN� ¨wK�«œ q� b�«u� ¡U�—≈Ë Ád�u� WO�UJ�≈ v�≈ s�LD�
 ÎUI�Ë  w�UM�K�«  l{u�«  ⁄UB�  U�bM�Ë  t�U{Ë√  W�u���  rOK�ù«  —UE��«

°ÆÆÆn�_« l� `�—_« u� «c� øb�b��« wLOK�ù« bNALK�
w�O�«d��« dO�� – wF�U� –U��√*

 WOzUOLOJ�«Ë W�dDO��« W�Ëœ_«Ë ‚—u�U� WO�O�M�«Ë WÒOz«Ëb�« W�U�Ë ‚«dF�« w� l�UBL�« rEF� XH�u� »d��« V��� t�√ v�≈ w�«dF�« d�“u�« —U�√Ë
  ôU��  w�  W�—u��«   «d���«  s�  …œUH��ô«Ë  sOO�«dF�«  rNz«dE�  l�   U�«d�  W�U�≈  vK�  qLF�«  v�≈  sO�—u��«  sOO�UMB�«Ë  ‰UL�_«  ‰U�—  ÎUO�«œ
 V�U� v�≈ ‚«dF�« w� …d�u�� WÒO�Ë√ œ«u� œu�Ë q� w� W�d�A� l�UB� W�U�≈Ë w�«dF�« w�UMB�« ŸUDI�« WCN� q�√ s� —œ«uJ�« V�—b�Ë lOMB��«

Æ…dO��  ôU�� w� w�UM� q�UJ� W�U�≈ s� UMMJL� U� XML�ô«Ë WOzU�dNJ�«  «ÒbFL�«Ë …eN�_« W�UMB�  U�UMB�« iF� —uD�
  «d���« v�≈  ÃU���Ë nÒ�u�� UNLEF� ‚«dF�« w� lMB� n�√ 57 UM�b�ò ∫‰U� sO���« »UJ� ‰œU� WÒO�«dF�«  U�UMB�« œU��« fOz— ‰U� t�N� s�

ÆWO�«dF�« WO�UMB�« ÊbL�« w� —UL���ö� …dO��  «eH�� œu�Ë v�≈ Î «dOA� ¨åW�“ö�«  öON���« q� r�bI�� ÊËÒbF���Ë UNKOGA� …œU�ù WÒ�—u��«
Æ…—U�e�« ÂU�√ ‰ö� …dL��  ZzU�� v�≈ ‰u�u�« q�√ s� ‰U�� q� w� sO��U��« s� WÒOBB�� ÊU��Ë qL� ‘—Ë qOJA� vK� Ê«b�u�« oH�«Ë

  PAMLK�   «—U�“Ë VK�Ë oA�œ w� W�UMB�«  ·d�Ë ¡«—“Ë l�  «¡UI�  sÒLC�� ÂU�√  …b� o�«dL�«  b�u�«Ë  w�«dF�«  W�UMB�«  d�“Ë …—U�“  ÒdL���Ë
 w�  W�UMB�«  Íd�“Ë  q��  s�  „d�AL�«  ŸUL��ô«  dC��  vK�  lO�u��U�  r����Ë  VK�Ë  hL�Ë  UNH�—Ë  oA�œ  w�  W�U��«Ë  W�UF�«  WO�UMB�«

Æs�bK��«

 qOôj π¨°û∏d q»°ùfƒàdG OÉëJ’G

zá q«∏ÑdG ÖÑ°S âfCG{ :»°Tƒæ¨dG ≈∏Y

 w�  WO�UL�  WO�UI�  WLEM�  d��√  ¨qGAK�  w��u��«  ÂUF�«  œU��ô«  t Ò�Ë
 rO�“Ë  ÊUL�d��«  fOz—  v�≈  W�u���  dO�Ë  W�–ô   «œUI��«  ¨f�√  ¨œö��«

Æåœö��« w� WÒOK��« V��ò t�Q� tLN�«Ë ¨w�uMG�« b�«— WCNM�« W�d�
 ¨w�u�D�« s�b�«—u� ¨qGAK� w��u��« ÂUF�« œU��ö� ÂUF�« sO�_« ‰U�
 v�≈  t�UD�  ÎUN�u�  ¨W Ò�U��«  åÂ¬  ·¬  fL�ò  W�«–≈  l�   U��dB�  w�
 qG�A�  r�  X�√  t�  ‰u�√  ¨qL�  W�U�  l�—  vK�  ÀÒb��  Íc�«ò  ∫w�uMG�«
 ô  s�  W�U�  ¨rN�H�√  Â«d��«  v�≈  lOL��«  ÎUO�«œ  ¨åp�UO�  w�  sO�IO�œ
 w� ¨WOzU�uG�«Ë  «d�UNL�« s� œUF��ô«Ë œö�K� ¡w� Í√ r�bI� lOD���

ÆåWÒOK��« V�� t�≈ ‰U� Íc�« ¨w�uMG�« v�≈ …—U�≈
 Òw��u��« n�uL�« Ê≈ UNO� ‰U� w�uMGK�  U��dB� vK� Î«œ— p�– ¡U�
 s� f�u� Ê√ b�√Ë ¨ U�U� 8 V�«— v{UI��Ë ¨ÂuO�« w� W�U� l�— qLF�
 ÎU�ÒLK� ¨qLF�U� UL�≈Ë ¨W�U��«Ë W�UF�«  U�UDI�« w�  U�«d{ùU� ÂÒbI��

ÆqGAK� Òw��u��« ÂUF�« œU��ô« v�≈ p�– w�
 fO�  fOzd�«  …u�œ  UNC�—  XMK�√  WO��u��«  WCNM�«  W�d�  X�U�Ë
 Òw�U���ô« ÂUEM�«Ë Òw�UO��« ÂUEM�« dOOG� ·bN� ÒwM�Ë —«u� ¡«d�ù bÒOF�

Æåt�bM�√ vK� ô —«u��« vK� W�dA�ò W�Uzd�« W��R� Ê√ …b�R� ¨œö�K�
 bO�Q�ò Ê√ ¨w�OFA�« ÷U�— W�d��« fOzd� w�UO��« —UA��L�« d���«Ë
 ¨œö��« w� w�UO� dOOG� v�≈ wM�u�« —«u��« wCH� Ê√ …—Ëd{ vK� bÒOF�
 ÆWO��u��« åpO�«“u� W�«–≈ò V�� p�–Ë ¨åtF� UNO� oH�� ô dE� WN�Ë

Æ Òw�U��ùU�  U�uJ��« ¡U�ƒ— l� fOzd�« ŸUL��« n�ËË



7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

نصيب،  األميركية  الروسية  فللقمة  كباراً،  أحداثا  تختصر  أسبوع  كل  الصباحات 
ولمسيرة األعالم المكبوحة بسيف القدس أكثر من نصيب، ولسيد المقاومة السيد 

وفي  النصيب،  كل  األس��د  بشار  الرئيس  النهوض  مسيرة  وقائد  نصرالله  حسن 
المشاركات ثقافة وحب وعيد ميالد القائد األممّي الثورّي ارنستو تشي غيفارا.

�آية حب
على مقاس وحدته

ُيعّد الّبن والّشعر
ويشدو قرب شرفته
عريش الفل والزنبق

على مقاس وحدته
يأتي الوقت والقمر

كأّن حزنه وتٌر
ُيحاكي الليل واألمل

كأّن حرفه لحٌن

يروي قسوة المعنى
و َمْن أدرى... بَمن أبقى

بَمن أتقى... بَمن أبهى
كأّن الفجر في شغٍف

ُيطّرز روحه سوراً
ويأتي الصبح في َسَبٍق

ليتلو آية الفلق

ميادة األشقر

ُيربكني �لموت

غيڤار�.. حبي �الأوالني

في هجاء اال�ستقطاب

المنزل  في  أك��ون  حين  الموت  يربكني 
وحيدة

يربكني
أني ال أعرف على أية كرسي يجلس

على أية كنبة يتمّدد
هل يحّرك قدميه على وقع موسيقاي

هل يلعب بشعره وهو
ينظر إلّي وأنا أحضر قهوتي

أو وأنا أقفل سحاب فستاني..
هل يقلق

وعندما أحلو بعينيه
أتساءل

هل سوف يمّد يده
هل

سوف يكون مهذًبا ويسألني
أم

سوف يأخذني
وحسب..

لوال رينولدز

حكايتك، معاركك، إصاباتك، خياراتك الثورية، أقوالك، إنسانيتك، لباسك العسكري، 
مالمحك الحادة التي تفيض حناًنا صامًتا.. كلها تفاصيل خرجت إلى العالم واختار كّل 

من أحّبك منها ما يالئمه وجعله عنواًنا في الحديث عنك..
روحك  تعكس  ال  واحدة،  لوحة  في  اجتمعت  وإن  التفاصيل،  هذه  كّل  أّن  أؤمن  لكن 
وجوه  في  ألمحها  أن  أمكنني  لكن  بها،  إلماًما  أدعي  ال  التي  الحقيقة  تلك  بحقيقتها. 
ميالدك،  ذكرى  في  والحرية..  الثورة  إلى  خطوة  كل  في  عنك  تختلف  ما  بقدر  تشبهك 

كل الحب. 
ليلى عماشة 

كثير من شباب األلفية الحالية يعانون من نمطية التفكير القطبي، الذي نعني به 
بالتوتر والدونية  الشعور  إلى  المؤدية  األسباب  أهم  األبيض واألسود.، وأحد  تفكير 
تكون  أن  فأما  التطرف،  إلى  يميل  والذي  التفكير  من  األحادي  النمط  هذا  في  يكمن 
يكون  أن  وإما  مالكاً  صديقك  يكون  أن  إما  تماماً،  فاشالً  تكون  أن  وإما  تماماً  ناجحاً 

شيطاناً.
على   American psychological Association وتطلق جمعية علم النفس
هذا النوع من التفكير مصطلح )التفكير ثنائي التفّرع(، وذلك لكونه يعُمد إلى تشويه 
اإلدراك ويمنع صاحبه من رؤية العالم كما ينبغي، فالعالم مليء بالتعقيدات، وهذا 

ما يرفضه صاحب التفكير القطبي، ألن عقله يعمل بأسلوب كل شيء أو ال شيء.
تصير  ولذا  وسطى،  حلول  إيجاد  لنا  يتيح  ال  واألس��ود  األبيض  التفكير  نمط  إن 
الحدود  بمحاذاة  دوماً  البقاء  العسير  من  ألنه  الشقاء،  بالغة  لمستخدميه  الحياة 
يكون  ال  حينما  عبرها  المرور  نستطيع  مرنة  فسحة  هناك  تكون  أن  بد  فال  القصوى، 
هناك مفرٌّ آخر. يقول أينشتاين: »الجنون هو أن تفعل الشيء نفسه، مرة بعد أخرى 
لطريق  يصل  أن  بد  ال  التفكير  من  النمط  هذا  يستخدم  من  مختلفة«.  نتائج  وتتوقع 
وفي  الحديث  وفي  التعامل  في  للمرونة  تحتاج  التي  الحياة  طرق  جل  في  مسدود 

مجاراة وتيرة الحياة المتسارعة.
المحيطة  البيئة  دفنتها  التي  الطاقات  عن  الحقيقّية،  الثروات  عن  التنقيب  مرحلة 
بأسره  اإلنسان  وجود  على  بنورها  تسطع  حتى  للسطح  إخراجها  ثم  األعماق،  في 
التفكير  من  النمط  هذا  فأصحاب  الجامد.  القطبي  النمطي  التفكير  وليس  نحتاجه  ما 
البحث  يهملون  كما  العنف،  إلى  أقرب  بوسائل  الشائكة  القضايا  حسم  إلى  يميلون 
فإن  األدوار،  وتبادل  التعاون  من  نوعاً  العمل  يتطلب  وعندما  الواقعية،  الحلول  عن 
ويتشبث  يتجاوزها  ال  صارمة  حدوداً  لنفسه  يصنع  التفكير  من  النوع  هذا  صاحب 

بمهنات وظيفته وبدوره فيها غير عابئ بسياسة شركته أو مؤسسته وال بأهدافها.
من يجد نفسه يفكر ضمن هذا النمط من االستقطاب الذي ال يقبل إال لونين فحسب 
االستفادة  جاهداً  يحاول  أن  بمكان  األهمية  من  فإنه  األخرى،  األلوان  سائر  متجاهالً 
أن  األلوان وتجربتها لكي تتلون حياتك باألبهى واألجمل وال أحد بمقدوره  من باقي 
على  انتصرت  فإذا  بنفسك،  نفسك  اصنع  نعم  نفسك،  غير  ذلك  فعل  على  يساعدك 
وإيجابية  بواقعية  العالم  وسترى  بها  تحلم  تكن  لم  كثيرة  أبواب  لك  ستفتح  نفسك 
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صباح القدس للقيصر وقد أتقن فن التفاوض وسيطر، وصحح المشهد الدولي 
والتمسك  الدولية،  والقوانين  الحق  عنصر  األول��ي،  للعنصر  االعتبار  رد  ب��أن 
والقانون، بوجه  الحق  تمثل معسكر قوة  المرجعية، فروسيا  بالندية، في موقع 
يردم  أن  الحروب  فشل  بعد  االستقرار  عن  الباحث  وعلى  القوة،  قانون  معسكر 
التقاهم  الكبار ومن  الهوة، وأن يدرك أن من اجتمع بهم في لندن ليسوا السبعة 
في بروكسل ليسوا حلف األطلسي، وكلهم يعاني االنهيار وفي العالم المنسي، 
مهما  مكرر،  للتجمع  الصحيح  فاالسم  بجمعهم،  وال  بهم  االستقواء  يفيده  فال 
يبكون  فاشلون  فاشلون،  بروكسل  وفي  فاشلون  لندن  ففي  المحضر،  تضخم 
منافسة  ويشكون  ينتحبون،  لندن  ف��ي  واالزده����ار،  بالتقدم  الصين  منافسة 
لإلرهاب،  وحلفاء  سورية  على  الحرب  في  فاشلون  بروكسل  وف��ي  األس��ع��ار، 
يريدون استعراض قوة وجانب يهاب، بينما يقابلهم رئيس دولة تحالف الصين 
إيران والمقاومين، جمعان فاشالن ال يصيران  النصر في سورية مع  وشريكة 
جمعاً ناجحاً، كما الهزيمتان ال تصنعان انتصاراً، وليس المعيار كم ثروة روسيا 
وجيوشها بالمقابل، بل َمن انتصر وهو يقاتل، وكم خاضت معارك رابحة وكم 
من  تمكنت  التحالفات  وال  عزيمتها،  هزمت  العقوبات  فال  راجحة،  كفتها  كانت 
أحالف  تتفكك  وإيران،  الصين  مع  يضّمها  صاعد  حلف  ينهض  وفيما  هزيمتها، 
باالعتدال،  تسمى  دول  بين  والشمال،  اليمين  ذات  ك��ان  فالترقيع  األمريكان، 
انفسهم فك اشتباك، وفي  الفرنسيين واألتراك، ومرة بين األوروبيين  مرة بين 
في  س��واء  األت��ب��اع،  معسكر  في  وضعف  ن��زاع��ات  للصراع،  المحورية  المنطقة 
عرب االعتدال او في كيان االحتالل، مقابل حلف ثابت األوضاع ال ُيشترى وال 
وكان  والهمة،  النخوة  في  واضحاً  وكان  القمة،  في  حاضراً  كان  ذلك  كل  ُيباع، 
بائنا من يريد التفاؤل واإليجابية، ومن يتمسك بالمبادئ القانونية، ومن يوحي 
بالتقدم في التفاهمات، ومن ينتظر اختبار النيات، ولم ينس القيصر لغة التحدي 
في حديث حقوق اإلنسان وكذبة المعارضات، مذكراً بأن الغرب يدعم عمالء ال 
أخيارا،  أش��راره  يصير  ال  المعتقالت،  ويبني  المدنيين  يقصف  من  وأن  أح��رارا، 
عن  البحث  اردت��م  ف��ان  بالعسل،  السم  تدسوا  ول��ن  بائنة،  مكشوفة  اللعبة  وان 
توافقات، فتجاهلوا الجماعات الخائنة، وتعالوا لنبحث أصل المسألة، فتدخالتكم 
ما  وتعرف  مغفلة،  ليست  الشعوب  ألن  بالبصل،  الرز  تخلطوا  وال  المشكلة،  هي 
حصل، وال نتمنى لبالدنا مشاهد الفوضى والجريمة، باسم الديمقراطية، وكذبة 
االمة العظيمة، على حافة حرب أهلية، فالتعدد السياسي ضمن حدود الشرعية، 
شكل  يعلمها  من  تنتظر  ال  العالم  وشعوب  الوطنية،  الضوابط  تحكمها  والحرية 
للشعوب  يضع  ال  العبيد،  قانون  س��ّن  فمن  طريقتها،  أم��ة  ولكل  الرشيد  الحكم 
عن  ونتحّدث  نصالح،  او  نخالف  فربما  المصالح  حسابات  الى  تعالوا  شريعتها، 
مشتركات الدول وتخفيف التوتر، لسحب فتائل التفجير والحروب، وهذا شرطه 
التخلي عن وهم الوصاية والتنمر، وتقبل التغيير في األسلوب، فالعالم كله تغير 
والعهد  التفوق،  لمزاعم  وال  للفوقية  وال  للعنصرية  وال  للمستعمر،  مكان  وال 
التعاون  طريق  يفتح  اليوم،  بالحقائق  فاالعتراف  بالظهور،  بدأ  الجديد  العالمي 
والتقدم، فال مكان للوم، وال بد من التعلم، وقليل من التواضع وقليل من التراجع 
لمن  المختصر  هو  وهذا  التوازنات،  احترام  اردتم  ان  للتسويات،  الباب  يفتحان 
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األعالم،  مسيرة  ف��وق  من  سيفها  معادلة  شمس  أشرقت  وق��د  القدس  صباح 
وبدد وميضها كل هذا الظالم، فللمرة األولى يسير المئات بدالً من ألوف مؤلفة، 
يحكمهم الخوف وأصواتهم مرجفة، وإال لماذا لم يتقّدموا صوب المسجد وحائط 
عن  بمعزل  العربية،  األحياء  يدخلوا  لم  ولماذا  والنفاق،  الكذب  عن  بعيداً  البراق، 
اكذوبة الديمقراطية، أليس السبب هو الخوف من الصواريخ، وليس قراءة جديدة 
الحمراء  بالخطوط  تسليم  بل  المبكى،  وحائط  الهيكل  فيها  ليس  التاريخ،  لرواية 
عودة  بين  ليس  فالخيار  قادمة،  مواجهة  كل  في  األنكى،  يتجنبوا  بأن  للمقاومة، 
الشياطين،  حلف  من  فالثالثة  المستوطنين،  وانفالت  اليمين  وحكومة  نتنياهو 
استراتيجيتها  تخدم  والمقاومة  األم��ي��رك��ي،  راعيهم  تعني  بينهم  والمفاضلة 
أخرى  وبيد  ملوكهم،  آخ��ر  إط��اح��ة  حفظت  ي��د  ففي  التكتيكي،  نصرها  وتحفظ 
المنتصر،  الرئيس  القدس لكالم من ذهب قاله  فرضت تعديل سلوكهم، وصباح 
فقد قال األسد بعد النصر في حلب، سورية تصمد لكن العروبة يجب أن تنتصر، 
وقال بعد االنتخابات سهلوا على الناس مشروع العروبة، وتخلوا عن التعقيدات 
وخففوا العقائديات وما فيها من صعوبة، وتقّدموا للناس على الطريق الموصلة، 
فاختصر، والطريق هو تأكيد  للعروبة طريقاً  البوصلة، فان سلكت  وال تضيّعوا 
بدت  مهما  االع���داء،  إلينا  ينظر  فهكذا  عقيدة،  تكون  ان  قبل  انتماء  العروبة  ان 
وان  البلدان،  سائر  على  تعمم  بلداً  اصاب  ان  فالتقسيم  بعيدة،  بيننا  المسافات 
نجح اإلرهاب او تقدم التتريك، أو سيطر األخوان، فاألمر ليس مجرد تكتيك، بل 
تهديد ألمن جميع العرب، من صمد ومن هرب، والحل الذي رآه البعض بالتطبيع، 
حول  والوحدة  قوة،  الموقف  وحدة  بينما  السريع،  للسقوط  وصفة  اسوأ  صار 
مشروع  على  يجب  وما  الجميع،  ألمن  حماية  بل  نخوة،  مجرد  ليست  فلسطين 
للناس، هو ان مصالحهم تبقى األساس، ففي وحدة األسواق  العروبة ان يقوله 
لالفراد  مشاكل  بال  حر  وتنقل  قوية،  عمالتنا  فتبقى  الوطنية،  بالعملة  تبادل 
والبضائع، ونمو للمزارع والمصانع، وفي بالدنا خيرات كثيرة، تجعل منا قوة 
وما  الحياة،  وحاجات  شروط  وكل  والمياه،  والمعادن  والغاز  النفط  من  كبيرة، 
الجميع حله، ال يؤجل كله، وليكن مع من يستطيع جله، وبعد كالم  ال يمكن مع 
ومن  العراق،  من  بّد  ال  سورية  نصر  بعد  بالمعقول،  نفكر  تعالوا  نقول،  األس��د 
وحدة األسواق، ويتبع األردن ولبنان، بحساب المصالح بدالً من لعبة الطوائف 
مع  جربت  بعدما  المواطنة،  دول  هي  الشعوب،  تريدها  التي  فالدولة  واألدي��ان، 
في  االنهيار،  قلب  في  لبنان  هو  وها  الرهان،  عقم  واكتشفت  المساكنة،  الفساد 
المالئكة  أصناف  في  نقاش  الحفرة،  من  الخروج  نقاش  من  وبدالً  الدوالر،  لعبة 
لمعرفة  المصالح،  وتحكيم  الحدود  بفتح  بسيطة،  والحلول  المجرة،  وخرائط 
التوريد،  التبادل بالليرة الوطنية، مع كل من يقبل  المسيء من الصالح، وتغليب 
ونشتري  بالليرة،  ندفع  السعودية،  من  او  اي��ران  من  المحروقات  أكانت  س��واء 
الكهرباء بالليرة، وهذه آخر السيرة، ونهاية البريد، فأصل الحكاية بين سايكس 
بيكو وبلفور، تقزيم وتفتيت لألوطان وضياع لفلسطين، وال مكان للرد المبتور، 
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خيوط  أول  فمنذ  اإلره��اب،  لمواجهة  النفير  يوم  المهاب،  لليوم  القدس  صباح 
أرواحه  يشحذ  الحّي  والشعب  بالوصول،  القدس  نحو  القوافل  ب��دأت  الصباح 
يعلم  أن  األع��الم،  مسيرة  في  رأس��ه  ركب  من  وعلى  الحلول،  ينتظر  ال  للشهادة 
أنها حرب الحق والباطل ستجري أمام اإلعالم، وسيكون العالم كله فيها شريكا، 
ويّدعي  اإلنسان  بحقوق  يتشدق  ورئيسها  أمريكا،  حلفاء  سلوك  على  ليشهد 
طبقنا  وإن  ال��ح��روب،  ب��دم��اء  مضرجة  وي���داه  وال��ش��ع��وب،  ال���دول  على  األس��ت��ذة 
أخلصت،  وكيف  الحقوق  خان  من  أنت،  َمن  لك  أقول  تحالف  َمن  لي  قل  معادلة 
معهما  لنفتح  يدعونا  وهل  وداع��ش،  القاعدة  مع  سورية  في  التحالف  عن  نسأل 
كتاباً ونناقش، وعن التحالف في الخليج مع السعودية بوجه شعب اليمن، كيف 
في  المذبوحين  األطفال  يلوم  فهل  الزمن،  هذا  يسجل  ان  إنساني  لضمير  يمكن 
حّدث  لفلسطين  نصل  وعندما  الحرية،  بطل  الخاشقجي  قاتل  في  ويرى  البرية 
بال إحراج، تكفيك جرائم حرب غزة األخيرة وتدمير األبراج، وإسقاط السقوف 
على النائمين، وتوحش المستوطنين، وفي كل حال الرأي العام في العالم يصنع 
الزور مجرد شاهد،  أن يكون على رواية  روايته لألحداث مما يشاهد، ويرفض 
فها هي المسيرات تخرج بالماليين، تساند الحق المثبت باليقين، وتجبر اللسان 
الميدان  في  سيلتقي  واليوم  وتخرق،  الصمت  جدار  وتهتك  ينطق،  أن  األخرس 
من األقصى إلى باب العامود، صاحب األرض والمحتل اآلثم، في صراع وجود، 
بين شعب ثائر وعدوان غاشم، وسيظهر َمن هم اآلتون من خارج العصر ومن 
نظريات السخافة، ومن يليق بهم النصر يفضحون الخرافة، ومن يزعم انه دولة 
القانون والديمقراطية، وكيف تقف الشرطة مع المستوطنين نموذجاً للعنصرية، 
وسيكون كالً من الحق والباطل، في موقعه يقاتل، وستكون الحقيقة الصريحة، 
وتظهر الفضيحة، كما يقول المصريون بجالجل، لكن إن تمادى الغي والعدوان، 
واطلق لقطعان المستوطنين والتوحش العنان، فالمعادلة لم تتبدل، وال جهوزية 

المقاومة، ان عدنا الى المربع األول، فال مساومة، ان عدتم عدنا وان زدتم زدنا، 
أما  والحكيم،  الشجاع  القرار  وسيصدر  والتقييم،  الحساب  سيكون  المساء  في 
باعتبار الذي جرى تثبيتا للمعادلة بقوة حضور الناس، وان القدس محمية بهم 
من رجس األنجاس، واما ان االمور بلغت حدها، وال بّد من الصواريخ لصدها، 
الكيان  تزلزل  حيوية،  منشأة  في  استشهادية،  بعملية  نوعية،  بنقلة  ربما  او 
الصباح  وفي  تغيب،  لن  المقاومة  أن  والقريب  البعيد  ليفهم  األرك��ان،  من  وتهّزه 
معادلة  السيد،  قالها  التي  فالمعادلة  ويحدد،  يتابع  الموعد،  على  اإلقليم  سيكون 
قائمة، تهديد القدس يعني حرباً قادمة، لكن كل شيء بمقدار، وكل أوقية بقنطار، 
فالمقاومة ومحورها ليسا هواة حرب، لكنهم أسياد هذا الدرب، اذا استحق صوت 
لبنان واليمن والعراق، سيشكلون نقطة  السالح، فالمقاومون من كل ساح، في 
تتأخر  لن  األمر  اقتضى  وإن  الحقيقة،  لتثبيت  وطريقة،  وسيلة  بألف  االنطالق، 
الصورة  هي  فتلك  حاصلة،  بد  ال  كانت  إن  الفاصلة،  الحرب  عن  وإيران  سورية 
فقلوبنا  فلسطين،  لشعب  ستبقى  الحاسمة  والكلمة  حين،  بعد  سترسم  التي 
خير  وأنتم  سالم،  للقدس  فأنتم  جمعكم،  نتابع  المؤمنين  بعهد  معكم،  وسيوفنا 
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أبيب  تل  إل��ى  واشنطن  فمن  التحديات،  ولمواجهة  للتحّوالت  القدس  صباح 
بدل  بالثعالب  لكن  اإلرهاب،  واستمرار  باالستهبال،  الجنون  يستبدل  استبدال، 
الحرب  في  شعاره  َمن  إلى  االستنهاض  على  القادر  بين  كبير  والفرق  الذئاب، 
القطب، ملوك  العصب وَمن تشكل من جمع تربطه  االستركاض، وبين َمن يشّد 
فقد  الصغير،  الكيان  الى  الكبير  الكيان  من  يرحلون،  والمستوطنين  اإلستيطان 
الوقت  شراء  وصار  بديل،  مشروع  من  وما  االنتحار،  بمشروع  خطراً  ص��اروا 
كشراء  بالتذاكي  االنتحار  ومنع  التدبير،  أحسن  والمياومة  ي��ق��درون،  ما  خير 
الزمن  م��ع  التأقلم  يكتمل  ت��رام��ب،  بعد  نتنياهو  رحيل  وم��ع  بالتباكي،  األدوار 
الحردبة،  يسبب  تأقلم  ه��و  الرقبة،  على  الصفعة  انتظار  تأقلم  لكنه  الصعب، 
المقاومة  محور  يمنح  بالسياسات،  الحرب  وتفادي  بالتنازالت،  الوقت  وشراء 
الشاملة  فالمنازلة  واالس��ت��ع��داد،  المكاسب  ومراكمة  اإلع���داد،  الكتمال  الوقت 
امتصاص  محاولة  يجري  ما  فكل  قادمة،  بد  ال  المقاومة  حساب  وفي  حاصلة، 
االستيطان  تلطيف  محاولة  القضية،  بجوهر  يغير  ال  الموضعية،  لالحتقانات 
أصل  عن  بالسؤال  المسألة  تبقى  وهناك  هنا  لكنه  االحتقان،  منسوب  بتخفيض 
األرض  ستعود  وه��ل  الهيمنة،  م��ش��روع  ع��ن  واشنطن  ستتخلى  ه��ل  المشكلة، 
ويعود الحق للفلسطينيين، والجواب معلوم على مر األزمنة، ال تمنح الحقوق بل 
تنتزع بأيدي المقاومين، فالمنازلة آتية ال محالة، سواء بالتمهل أم باإلطالة، لكن 
لنا حق االحتفال برحيل المجانين الملوك، ليس خوفاً من جنونهم، بل ألنهم كانوا 
رموزاً للفرعنة، والخوف من الجنون صار في معسكراتهم فاستبدلوا الفرعون 
بصعلوك، وصار هذا قانونهم، كلما هزموا بدالً من أن ينكسروا تجعلكو، وبدالً 
من أن يتفرعنوا تصعلكو، والتسويات التي يعرضونها أو يعتقدون أنها مخارج، 
الدارج، بلّوها  اليمنيون بالعربي  تأتي متأّخرة ومفّخخة بسمومها، ولذلك يقول 
على  تراهنوا  ال  النووي  في  بشروطكم،  ال  بشروطنا  فالتهدئة  زومها،  واشربوا 
بحث الصواريخ، وفي اليمن ارفعوا الحصار، وفي فلسطين احذروا القدس في 
يوم الغضب، هذه ضعوها خطوطكم، وتعلموا من التاريخ، وتحسبوا لإلعصار، 

والنصيحة بثقلها من ذهب.
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بألف  جيش  تحّرك  وكأنما  السبابة،  بتحريك  ه��ًم  وق��د  للسيد  القدس  صباح 
نعمل  قال  بل  قامت،  قد  اإلقليمية  والحرب  القدس  معادلة  ان  يقل  لم  فهو  دبابة، 
في  العقول  وتاهت  هامت،  وجهها  على  وال��رئ��اس��ات  العواصم  ف��اذا  تقوم،  كي 
أن  اقتضى  ولو  الحماقة،  من  نتنياهو  يد  على  تمسك  وكيف  تحول،  دونها  كيف 
يخرج من الحكم على العالقة، وكيف ال تتدحرج األمور خارج السيطرة، وتصير 
أمالً  والتسويات،  بالحلول  الوعود  تنطلق  وكيف  الممطرة،  للصواريخ  السماء 
للشعب  وصلت  الرسالة  لكن  الوساطات،  وتحركت  المناخات،  تخلقها  بتهدئة 
يقيم  ببعض  بعضه  وامسك  العامود،  وب��اب  عكا  ال��ى  جنين  من  فتوالها  أص��ال، 
المعادلة  صاع  صاعين،  الصاع  فصار  الوجود،  ألق  لالنتفاضة  ويعيد  وصال، 
وصاع االنتفاضة، وصار خطر الدخول في الحرب متاحا، من بابين مشرعين، 
قلب  في  نحن  وها  استفاضة،  الشرح  في  تحتاج  وال  سالحا،  الناس  تنتظر  وال 
اللحظة الرائعة، حيث التكامل بين المقاومة والناس، فال اوقات ضائعة، وال مجال 
لاللتباس، ومثلها في شأن القضايا المعيشية، وضع السيد يده على الجراح، وما 
كان يعلن خطوة عملية، وال يهدد باستخدام السالح، كان يقول إذا يئسنا من قيام 
الدولة، وقد منحناها الف فرصة والف جولة، لن نترك الناس للجوع ولن نخون 
المخاطر،  أننا نخشى  نبادر، وال تتوهموا  ان  امركم قبل  الجموع، فتدبروا  هذي 
وفتحت  االج��ت��م��اع��ات،  فعقدت  ج��دي��د،  م��ن  ال��ح��ي��اة  شرايينهم  ف��ي  دب��ت  وف��ج��أة 
عن  ويتحدثون  المفتعلة،  األزمة  عن  بالحديث  يتسابقون  وصاروا  االعتمادات، 
وتضاعفت  ممكنا،  حالً  صار  أهملوه  الذي  العراق  من  فالفيول  محتملة،  حلول 
واستنفرت  االحتماالت،  مفتوحة  االم��ور  ان  موقنا،  صار  والمشكك  الكميات، 
ولحظة  اياكم  السيد  قال  فقد  األوان،  فوات  قبل  تحّركوا  السر  وكلمة  السفارات، 
تتاجرون،  بها  التي  فالمحروقات  العتبار،  او  لذريعة  مكان،  ال  عندها  ال��ق��رار، 
ما  وهذا  وإال،  ف��وراً  ب��ادروا  متأخرة،  بحلول  تأتوا  فال  متوفرة،  للناس  ستصير 
تنتظره الناس من المقاومة، ان تكون قوتها مهابة ال تعرف المساومة، يخشون 
وألن  تسأل،  عندما  تجيب  ألنها  حولها،  فيتراكضون  وتفعل،  تقول  ألنها  قولها، 
الجواب واقعي وممكن وواقع الناس محزن، لن تتردد المقاومة وقد قال السيد، 
ومن يعارض وال يؤيد، فليشغل محركات البحث عن بدائل، فهكذا تحل المسائل، 
المباركة، وان  األيدي  الحل بمطال  ان  تتفلسفوا فقد صرتم تعرفون  بادروا وال 
الباب مفتوح للمشاركة، فال تكثروا التحليل والجدل، فالمهم ما  فشلت حلولكم، 

حصل، فهذا وعد السيد الصادق، والسيد إن وعد وفى، بانت الحقائق وكفى.
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في  العنيد،  ال��ح��ق  ورج��ل  ال��ح��دي��د،  واألع��ص��اب  البعيد  للنظر  ال��ق��دس  ص��ب��اح 
ما  على  ي��دور  حولنا  ما  وك��ل  يغيب،  ال  مثله  فالحاضر  الحضور،  زاد  ال��ذك��رى 
القوية  للدولة  وأسس  والقريب،  البعيد  توقيع  رغم  وقع،  وما  صمد  وقد  توقع، 
الحرب  وج��اءت  العصبيات،  عن  والترفع  االكتفاء،  واقتصاد  العقيدة،  وجيش 
وتدحرج  األع���داء،  هزيمة  وكانت  والبعيدة،  القريبة  ال��دول  بمشاركة  الكونيّة 
بشهادة  األس��د  فحافظ  النور،  وتوهج  الحضور،  على  دليل  اكبر  االنتصارات، 
وارادة  ثاقبة،  نظرة  صاحب  والقادة،  الرجال  بين  نادر  معدن  والصديق،  العدو 
بنى  وقد  عقبة،  تصده  وال  عاقبة،  المواقف  في  يهاب  ال  السيادة،  عنوانه  صلبة، 
األسود،  تحرسه  العرين،  اسمه  الوجود،  ن��ادر  نموذجاً  والسوريين،  لسورية 
قادر،  جيشه  التحالفات،  واس��ع  الجغرافيا،  يمسك  التاريخ،  في  ممتدة  ج��ذوره 
قلبه المقاومة، بوصلته فلسطين، ولما دقت الساعة، وتكالبت الجحافل، وجاءت 
القوافل، كان األسد البشار بالمرصاد، والرصيد شعب يقاتل، ومقاومة ال تهون، 
وجيش ال يلين، وحلفاء ثابتون، ودارت عشر سنين، وانتصر السوريون، بدولة 
بال ديون، رغم الحصار والعقوبات، وجيش المليون، رغم الشهادة والجراحات، 
وتالشت الفتن، وثبتت صالبة البنيان، وعادت فلسطين إلى الصدارة، وسقطت 
الشام،  ط��ري��ق  ع��ن  يبحث  القطيع،  وع��اد  والتطبيع،  التضييع  م��ن  ال��م��ش��اري��ع، 
التبعية، والهرب  التيه في صحراء  التعب، من  أنهكهم  العرب، وقد  والشام واحة 
وتمسك  بيمينها،  القدس  بوصلة  تحمل  ياسمينها،  الى  فيلجأون  القضية،  من 
وقت  ليس  ت��اب،  مخطئ  لكل  األب���واب  وتفتح  ج��داره��ا،  على  التائبين  بيسارها 
العتاب وال العقاب، وهي تعلم علم اليقين أنهم ال في العير وال النفير، وال للسيف 
اللئام، وال تسعى  اللؤم  تبادل  الشام، ال  لكنها  الزمان،  وال للضيف وهم غدرات 
تشرين،  حرب  في  كما  فلسطين،  الحضور  لتتصدر  صمتهم  فيكفيها  النتقام، 
للقضية  قياس،  وعنوان  هوية،  فالشام  الناس،  جموع  وتتوّحد  القضية  فتتوهج 
والقدس وفلسطين، والحرية والسيادة والمقاومين، وقد أثبتت صحة حساباتها، 
لمن  الطريق  وأقفلت  انتصاراتها،  األمر  تحسم  وجاءت  وتحالفاتها،  حربها  في 
راهن على الحريق، واستثمر في الفتن، ومن ظن انها تخضع للحصار، او تسقط 
في اإلعصار، فخرجت كطائر الفينيق تبهر العدو والصديق، وها هي اليوم تجدد 
العرين، أسود ال تلين، ونصر مبين، وبناء  ألسد وتحيي ذكرى أسد، فهذا حال 

متين، والبوصلة فلسطين. 
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

لفرقة  الثقافة في حمص حفل غنائي  دار  أقيم على مسرح قصر 
في  دمشق  تغني  »فيروز  عنوان  حمل  الدمشقي  الشرقي  التخت 

حمص« وذلك بقيادة الفنان بديع البغدادي.
البديع وأحّب  الحفل مقطوعة موسيقية سماعي نهوند  وتضمن 
قمري  الهوى  وسيد  قدمكن  وخبطة  ليلة  ألف  يا  وارجعي  دمشق 
النوم وراجعين يا هوى وجايبلي سالم  الناس ومن عز  وسألوني 

وجاءت معذبتي ويا دارة دوري فينا.
الحفل  ه��ذا  »إن  البغدادي  ق��ال  اإلع��الم  لوسائل  تصريح  وف��ي 
الفنون  أن��واع  مختلف  لتقديم  حمص  مدينة  في  للفرقة  األول  هو 
لجمهورها لما يمتلكه من إحساس وذوق رفيع«، معتبراً أن شهادة 
التي  للفرقة  جداً  مهمة  حمص  في  والمهتمين  والمثقفين  الفنانين 
تهتم بأغاني الزمن الجميل والطرب والتراث إلبقائه حياً في زحمة 

ما يقدم من موسيقا وأغاٍن لهذا الجيل.
واكد البغدادي أن السيدة فيروز حاضرة في وجداننا وتراثنا فهي 
تعيش في ضمير كل سوري وارتبط اسمها الكبير بالمهرجانات التي 
غنت فيها لسورية ودمشق وخاصة في معرض دمشق الدولي. فمن 

واجبنا كفنانين أن نحيي فيروز فينا وفي أجيالنا.
أما عازف الكمان سمير خورية فأشار إلى أهمية الحفل الذي أقيم 
في حضرة أهالي حمص الذواقين والمتعطشين دائماً لسماع كل ما 

هو جميل والذي يستحق أن يستمع لكبار الفنانين من المطربين.
على  بالوقوف  سعادتها  عن  سليمان  سالم  المغنية  وعبرت 
كانت  أنها  إلى  مشيرة  حمص،  في  الثقافة  دار  قصر  مسرح  خشبة 
األصيل  للفن  جمهوره  واح��ت��رام  ت��ذوق  م��دى  ال��دوام  على  تسمع 
التراثي ولفتت إلى أن فيروز ال تنسى أبداً لكننا اليوم نغني بعضاً 

وبأسلوبنا  وبيننا  فينا  حاضرة  تبقى  أن  أجل  من  أغنياتها  من 
الغنائي الخاص بنا كفرقة.

وقد كان تفاعل الجمهور جلياً من خالل التصفيق وترداد األغاني 
الفن  أن  يؤكد  مما  األجيال  مختلف  من  الحضور  وتنوع  الفرقة،  مع 

الراقي والجميل يبقى راسخاً في أذهان األجيال شيباً وشباباً.
 4 يشار إلى أن فرقة التخت الشرقي الدمشقي انطلقت منذ نحو 
سنوات وهي تهتّم بالغناء التراثي األصيل وتضّم 30 فناناً وفنانة 

من مطربين ومطربات وعازفين..

القديمة  »الدوريات  معرض  دمشق  في  المعارض  قاعة  في  أقيم 
الضوء  تسليط  الى  يهدف  الذي  المكتبة«  أرشيف  في  المحفوظة 
على دور الصحف والمجالت في حفظ التراث السوري ووضعه في 
العلمية  بحوثهم  إلغناء  الشاب  والجيل  والطالب  الباحثين  متناول 
حقباً  وثقت  التي  والمجالت  الصحف  مضمون  على  وإطالعهم 
تاريخية مهمة منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم، مقتطفات من هذا 
والزوار  والصحافيون  المثقفون  كان  الضخم  الصحفي  األرشيف 
دوريات  من  معرفي  خزان  عن  عبارة  وهو  معه  مباشر  تماس  على 
بعناية  محفوظة  وأجنبية  وعربية  سورية  ومجالت  لصحف  قديمة 
الوطنية  األسد  مكتبة  جنبات  بين  حديث  علمي  وبأسلوب  فائقة 
و302  أجنبية  و1145  عربية  مجلة   1993 بين  يتوّزع  دمشق  في 

صحيفة عربية و28 أجنبية.
التخصصية  المجالت  من  مجموعة  عرض  المعرض  وتضمن 

العامة  والمعارف  واالقتصادية  االجتماعية  العلوم  مجالت  منها 
والعسكرية  واإلعالمية  والفنية  والثقافية  والرياضية  والقانونية 
الدوريات  ألهم  والرياضية  والتربوية  واألدبية  والعلمية  واألمنية 

الصادرة في سورية والمهجر في البرازيل واألرجنتين.
ال��ص��ادرة  المقتطف  ج��ري��دة  م��ن  ن��م��اذج  المعرض  ف��ي  ون��ج��د 
مثل  احتاللها  قبل  فلسطين  في  ص��درت  ول��دوري��ات   1876 ع��ام 
والحقوق   1936 عام  القدس  في  الصادرة  العربية  االقتصاديات 
خصص  كما   1925 ع��ام  حيفا  في  ال��ص��ادرة  القضائية  المجلة 
السوري  والفكر  السياسة  ألعالم  مختارة  لمقاالت  حيزاً  المعرض 
العربي أمثال مقال للمناضل الوطني فارس الخوري نشرته دورية 
حسين  طه  المصري  لألديب  وآخ��ر   1924 عام  العربي  المجتمع 

بعنوان حافظ وشوقي نشرته دورية ابولو عام 1933.
من  قباني  ن��زار  الكبير  سورية  شاعر  المعرض  في  حضر  كما 

شاعر  »من  بعنوان   1957 عام  األدب  دورية  نشرتها  قصيدة  خالل 
البارودي  فخري  الوطني  والزعيم  أميركي«  مواطن  إلى  س��وري 
العرب��ية  القومي��ة  رك��ب  في  الشعبي  األدب  دور  بعنوان  مقال  عبر 
الثق��افة والتي ع��رض من أرشي��فها  1959 في دورية  نش��ره سنة 
األرس��وزي  زك��ي  الس��وري  للمفكر   1960 سنة  نشر  مقال  أيضاً 
بعنوان »الكلمة العربية« ومقال للموسيقار الراحل صلحي الوادي 
1962 بعنوان »مشكلة ربع الموسيقى  نشرته دورية المعرفة عام 

العربية«.
»إن  قائال:  االعالم،  لوسائل  المكتبة  عام  مدير  مرشد  إياد  وصرح 
التراث  حفظ  في  ال��دوري��ات  أهمية  على  الضوء  يسلط  المعرض 
الثقافي الوطني ويعد فرصة إلظهار ما تحتويه المكتبة من مجالت 
معلومات  وقّدمت  والمنطقة  سورية  تاريخ  حفظت  قديمة  وصحف 
والصناعية  واالجتماعية  والفكرية  الثقافية  المجاالت  في  مهمة 

والثقافية  االجتماعية  الحركة  ري��ادة  تظهر  وغيرها  والزراعية 
وقامات  أقالم  كّرستها  والتي  السوري  المجتمع  في  التقّدم  وحركة 

فكرية ومعرفية في مختلف التخصصات«.
زبيدة  المكتبة  ف��ي  الدوريات  قسم  رئيسة  أوضحت  ناحيتها  من 
المكتبة  تحت��ويه  عما  صغيرة  صورة  هو  المعرض  »أن  الله:  ساق 
بأح��دث  وحفظت  األجيال  تصّرف  تح��ت  موض��وعة  كنوز  من 
المكتبة  تح��ّولت  كما  بالميك��روفيلم  تص��وير  منها  التقنية  الوسائل 
آلية  أن  مؤك��دة  »الديجيتال«،  بتق��نية  الدوريات  حفظ  إلى  مؤخراً 
لمعالجة  علم��ياً  أسلوباً  تعتمد  المتبعة  والدوريات  الصحف  حفظ 
الذي يعمل  الترميم  الزمن عبر قس��م  الذي يتآكل مع  الورق  مشاكل 
بعض  تحفظ  كما  الحرارية  المعالج��ة  طري��ق  عن  ترميمها  على 
من  ممكن  قدر  أكبر  عليها  تحافظ  فنية  مجلدات  ضمن  الدوريات 

الزمن«.

»فيروز تغّني دم�صق«.. حفل غنائّي على م�صرح ق�صر دار الثقافة في حم�ص 

معر�ص الدورّيات القديمة المحفوظة في مكتبة الأ�صد

مقتطفات من 3 اآلف دورية �صورية وعربية واأجنبية قديمة 

ندوة حول الم�صرح الوطنّي الفل�صطينّي 

لباحثين بثقافّي كفر�صو�صة
�صعراء من اإدلب يتغّنون بالوطن وت�صحيات الجي�ص في �صبيله

أقام المركز الثقافي العربي في كفرسوسة ندوة حول المسرح الوطني الفلسطيني بمشاركة 
باحثين ومسرحيين تناولوا القضايا المصيرّية التي يعالجها هذا المسرح والتي تمّس األوطان 

وأحداثها الكبرى وواقعه بين الماضي والحاضر ودوره في المجتمع وسبل النهوض به.
في  الوطني  المسرح  عن   الفلسطيني  الشأن  في  وباحث  كاتب  وهو  حلمي  فضيل  وتحدث 
1932 في القدس وتطّور إلى مراحل ما  فلسطين وأثر المقاومة عليه، الفتاً إلى أنه تأسس عام 
الدعم حيث تعامل مع  التي قّدمت له  إلى سورية  إلى األردن ثم  النكبة وما بعدها وانتقل  قبل 

األحداث الكبرى من االنتفاضة وتفّجر المقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي.
تناول  في  ودوره  الظل  خيال  مسرح  عن  تحّدثت  الخضراء  نجالء  والباحثة  الدكتورة  أما 
والطرفة  البسيطة  الحبكة  على  واعتماده  الشعبية  الفئات  تناسب  بصورة  الوطنّية  القضايا 

إليصال فكرته مؤكدة أنه فن شرقي أصيل راٍق متكامل األركان.
من جهته اعتبر الباحث رضوان فالحة أن الحركة المسرحّية الفلسطينّية لم تحقق حضوراً 
جراء  من  واجتماعي  اقتصادي  استقرار  عدم  بحالة  الفلسطيني  المسرح  ألن  الحقيقي  بمعناه 
في  حاضرة  ظلت  التي  فلسطين  رأسها  وعلى  وطنية  قضايا  تناول  ذلك  رغم  لكنه  االحتالل، 

المكتوبة. النصوص 

الثقافي  المركز  مع  بالتعاون  العرب  الكتاب  اتحاد  أقام 
فيه  تمحورت  شعرياً  مهرجانا  رمانة«  »أب��و  في  العربي 
العربي  الجيش  وب��ط��والت  ال��وط��ن  ح��ب  ح��ول  القصائد 
بمشاركة  وذلك  اإلرهاب،  مواجهة  في  وتضحياته  السوري 

شعراء من محافظة إدلب.
العرب  الكتاب  التحاد  إدلب  فرع  رئيس  المهرجان  أدار 
قصيدة  وأل��ق��ى  الخضر  خالد  محمد  واإلع��الم��ي  الشاعر 
حزن  فيها  شرح  »المطمورة«  بعنوان  التفعيلة  بأسلوب 
على  مكتبته  حرق  جراء  حصالته  فقد  الذي  الصغير  ولده 

يد اإلرهابيين.
نصوصاً  جحجاح  العظيم  عبد  الشاعر  ألقى  ب��دوره 
الذي  االره���اب  فيها  وص��ف  الشطرين  بأسلوب  شعرية 
تعرضت له قريته كفريا في ادلب وحجم الدمار الذي تسبب 

به اإلرهابيون وجرائمهم بحق األهالي.
أما نصوص الشاعر مهند صوان فقد اتسمت بحب الوطن 
الشهداء  ذك��رى  وتخليد  أرض��ه  عن  الدفاع  إل��ى  وال��دع��وة 
التفعيلة  بأسلوب  اإلرهابية  الحرب  خالل  ارتقوا  الذين 

والشطرين.
السوسي  مجيب  الشاعر  عّبر  دمشق  قصيدته  وف��ي 
ورد  المؤامرات  ومواجهتها  التاريخ  في  دمشق  مكانة  عن 
المعتدين معتمداً على البحر الوافر وحرف القاف كروي في 

نهاية القصيدة .
بأسلوب  قصيدة  جمعة  حكمت  الدكتور  الشاعر  وق��ّدم 
عملية  ليصف  وال��ص��ور  ال���دالالت  مستخدماً  التفعيلة 
اختطافه على يد اإلرهابيين وقطعهم أصابع يديه ألنه كان 
أمراً  كان  موقفه  أن  معتبراً  الباسل،  جيشنا  جرحى  يعالج 
عن  رغماً  الوطن  لحضن  ستعود  إدلب  مدينته  وأن  طبيعياً 

اإلرهاب وداعميه.
الكتاب  اتحاد  رئيس  نائب  أحمد  توفيق  الشاعر  وألقى 
العرب ورئيس تحرير جريدة األسبوع األدبي كلمة قال فيها 
»إن ما قدمه الشعراء المشاركون في المهرجان عكس هموم 
مناطق  أغلب  في  مآٍس  من  له  يتعرضون  وما  إدلب  أهالي 

محافظتهم بسبب إجرام التنظيمات اإلرهابية«.
تقديراً  فضل  أسامة  المقاوم  تكريم  المهرجان  وتخلل 

»اإلخ��وان  تنظيم  إرهابيو  اغتاله  ال��ذي  وال��ده  الستشهاد 
عن  دفاعاً  أخويه  واستشهاد  الثمانينيات  في  المسلمين« 
أبناء  من  تسعة  مع  اإلرهابية  الحرب  خالل  إدلب  مدينتهم 

عمه.
اتحاد  لمنشورات  معرض  المهرجان  خالل  افتتح  كما 
الكتاب العرب تضمن إصدارات االتحاد التي تناولت تمجيد 
اإلرهابيين  جرائم  وفضح  السوري  العربي  الجيش  شهداء 

والمؤامرات التي حيكت ضد سورية.
وأشارت رئيسة المركز الثقافّي في أبو رمانة رباب أحمد 
الذين  إدلب  شعراء  على  اقتصر  الذي  المهرجان  أهمية  إلى 
إرهاب  من  تزال  وال  عانت  التي  مناطقها  مختلف  يمثلون 

وقتل وتدمير على يد التنظيمات اإلرهابية.
في  التنفيذي  المكتب  أعضاء  من  عدد  المهرجان  حضر 

االتحاد وحشد من الكتاب والمهتمين.

فا�صلة وموقف*

{ يكتبها الياس عّشي

العودة إلى الشاعر المبدع محمد يوسف حمود واجب قومي 
أوالً  الطويل«،  الليل  »ذل��ك  الرائع  مؤلَّفه  اخترت  ولقد  وأدب��ي، 
لكونه الجلجلة التي أحرقت أصابع الشاعر المصدوم باغتيال 
التي  الرمزية  المدرسة  ألهمية  وثانياً  سعاده،  أنطون  الزعيم 

تزهو وتزدهر في ظّل الطغم الحاكمة.
أمام شجرة من لحم ودم،  المقطع نحن  النّص -  بداية  منذ 

تصغي، وترى  وتقول، وتشمخ...!
سعاده.  أنطون  إنها  بساطة:  بكّل  الشجرة؟  هذه  هي  ومن 
فلَكي  العاقلة،  »م��ن«  بصيغة  تساؤلي  طرحت  ق��د  كنت  وإذا 
في  المشرق  وحضورها  الشجرة،  أنسنة  في  المؤلف  أواك��ب 

تغيير مجرى التاريخ.

*من كتاب ُيعّد لإلصدار عنوانه »فاصلة وموقف«
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