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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

إذا نهضنا للتعبير عن ذاتنا وعن
مقاصدنا في الحياة فليس ألحد أن
يلومنا بل عليه أن يقتدي بناّ ...
ان
حياتنا نهوض للتعبير عن الحقيقة.
سعاده

A L - B I N A A

السبت  31متوز 2021

Saturday 31 July 2021

البحث الحكوميّ الجديّ �سيبد�أ بعد � 4آب ...ولقاء االثنين ا�ستمرار للتداول في المواقف

الأ�سبوع المقبل �ستبد�أ م�ساعي الو�ساطات من باري�س وحزب اهلل لتذليل العقد
�إدارة الفراغ النيابي والرئا�سي تدفع للبحث عن كتلة وزراء حياديين تمنع التفرّد
كتب المح ّرر السياسي
تتمسك مصادر مواكبة للمسار الحكومي ومثلها مصادر مقربة من رئيس
الجمهورية العماد ميشال ع��ون وال��رئ�ي��س المكلف بتشكيل الحكومة نجيب
ميقاتي ،بالقول إن المناخ ال يزال مناخ تشكيل حكومة ،وأن تأجيل البحث ليوم
اإلثنين ال يشكل عالمة سلبية في المسار الحكومي ،فيوم اإلثنين يكون قد مضى
على تكليف ميقاتي أسبوعا ً واحداً ،من المهم أنه كان كافيا ً لتظهير اين تقع نقاط
االلتقاء وأي��ة هي مواضيع البحث التي يجب التفاهم حولها لتخطي العقد من
طريق تأليف الحكومة المنشودة.
ال تتوقع المصادر أن يكون يوم اإلثنين حاسما ً حيث سيطغى عليه المزيد من
التداول في االعتبارات التي تفسر مواقف الرئيسين ،بينما سيكون من المفيد
التفرغ لمالقاة ما ستحمله الذكرى السنوية األولى لتفجير مرفأ بيروت ،سواء
لجهة التحركات التي يجري تحضيرها احتجاجا ً على ملف الحصانات ودعما ً
للمحقق العدلي ،أو المواقف الدولية التي ستصدر في المناسبة ،التي يرافقها
مؤتمر بدعوة فرنسية يتوقع مشاركة كل من السعودية واإلم��ارات فيه للمرة
األول��ى ،ويشارك في أعماله رئيس الجمهورية ،ما سيتيح اإلط�لاع على حجم
الدعم الدولي واإلقليمي ،وحدود التحفظات المحيطة بالملف الحكومي.
المصادر المواكبة تعتقد أن ما هو أشد تعقيدا ً من الصراع الخفي الموروث عن

مرحلة الحريري تحت عنوان الصالحيات والتجاذب الطائفي حولها ،هو القلق
الذي يحيط بمستقبل دور الحكومة كمدير للفراغ النيابي والرئاسي ،إذا سارت
األمور باتجاه استعصاء إجراء االستحقاقين االنتخابيين في موعديهما ،وانتقال
صالحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة ،التي يعني تكوينها من اختصاصيين
أن يكون رئيسها باعتباره السياسي الوحيد فيها ،ق��ادرا ً على وضع اليد على
صالحيات رئيس الجمهورية ،بصورة يصعب على فريق رئيس الجمهورية
والتيار الوطني الحر التسليم به ،ولذلك يسعى الرئيس وفريقه للتمسك بحقائب
كالداخلية والعدل ،ويفصالن في قضية المداورة بين التأليف ومنح الثقة ،حيث
تقول المصادر إن ع��دم منح التيار الوطني الحر للثقة شبه محسوم ومسألة
استثناء حقيبة ال�م��ال م��ن ال �م��داورة إذا تمت ستكون أح��د األس �ب��اب ،لكن عدم
ال�م��داورة ال يعني منح الثقة ،بينما ربما يحول عدم ال�م��داورة دون النجاح في
التأليف انطالقا ً من تمسك الرئيس في نهاية عهده باإلمساك بوزارتي الداخلية
والعدل.
وف�ق�ا ً للمصادر المواكبة سنشهد بعد ذك��رى ال��راب��ع م��ن آب ع��ودة للنشاط
التفاوضي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف متحدثة عن موعد مفصلي
متوقع يوم الجمعة المقبل ،وعن مساع للوساطة ستبدأ بالظهور من طرف حزب
الله والرئاسة الفرنسية لتذليل العقبات وتقريب المواقف ،وقالت المصادر إن
إحدى األفكار المتداولة هي البحث عن شخصيات وازنة معنويا ً لها باع سياسي

وم��ن أص�ح��اب االخ�ت�ص��اص ت�ش��ارك ف��ي الحكومة ،لتشكل كتلة الترجيح في
الحكومة ،بحيث ال تتشكل أغلبية حكومية لرئيس الحكومة وال ثلث معطالً لرئيس
الجمهورية م��ن دون�ه��ا ،وت�ن��اط ب�ه��ؤالء ال ��وزراء ال ��وزارات الحساسة موضوع
التجاذب وتكون هذه الكتلة بتعداد ما بين ثالثة الى أربعة وزراء متعددة طائفيا
أو على األقل موزعة بين طائفتي الرئيسين.
وتترقب األوساط السياسية والشعبية اللقاء الرابع بين الرئيسين عون وميقاتي االثنين
المقبل الستشراف المشهد الحكومي ومدى إمكانية تحقيق اختراقات جدية في الجدار
منحى آخر يؤدي الى تعقيد التأليف والعودة الى نقطة
الحكومي الصلب أم اتخاذ األمور
ً
الصفر.
وبحسب معلومات «البناء» فإن «الرئيس عون طالب خالل لقائه األخير بميقاتي
بالحصول على وزارتي الداخلية والعدل وتسمية  8وزراء مسيحيين وغير مسيحيين من
دون حصة حزب الطاشناق وشمول مبدأ المداورة حقيبة المالية مع عدم تأكيد مشاركة
التيار الوطني الحر في الحكومة ومنحها الثقة في المجلس النيابي .وهذا ما ال يستطيع
ميقاتي االلتزام به ولهذا السبب أرجأ األخير زيارته لالثنين المقبل حتى دراس��ة هذه
المطالب وتحريك وسطاء على خط المفاوضات بينه وبين عون لخفض سقف بعبدا في
المفاوضات التي لم تخرج حتى الساعة من دائرة ثنائي عون – ميقاتي» .لكن مصادر أخرى
أوضحت لـ»البناء» أن «اللقاء األخير بين عون وميقاتي لم يتسم باإليجابية ولم يحقق أي
تقدم لكن لم يكن سلبياً ،بل إن الدخول في صلب التفاوض وتفاصيلها للمرة األولى تطلب
رفعا ً للسقوف من قبل الرئيسين وأيضا ً سيحتاج جوالت تفاوضية عدة قد تمت ّد لشهر ما
أوحى بأن األمور سلبية».
(التتمة ص)5

الم�ستهدفة «مر�سر �ستريت» مملوكة لـ«زودياك» وهي بملك ّية يابان ّية

�سدّ النه�ضة:
من تهديد �إلى فر�صة؟
زياد حافظ



أقام المنتدى القومي العربي في لبنان ندوة افتراضية
في  26تموز /يوليو  2021عبر ال��زوم حول أزمة س ّد
النهضة في إثيوبيا شارك فيها عدد كبير من النخب من
العديد من األقطار العربية .وإذا كان هناك إجماع حول
التضامن م��ع ك � ّل م��ن الشعبين المصري والسوداني
في مواجهة األخطار الناجمة عن ذلك الس ّد الذي هدفه
الحقيقي تهديد ك � ّل م��ن مصر وال��س��ودان وب�ي��ع مياه
ال�ن�ي��ل ل�ل�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��إن�ه��ا ك��ان��ت ف��رص��ة إلب��داء
بعض ال�م�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ق��د ت �ح � ّول األزم ��ة القائمة من
تهديد وجودي إلى فرصة نهضة جديدة لك ّل من مصر
والسودان وبالتالي لألمة العربية بأكملها.
المالحظة األول��ى ه��ي أنّ م��ا وصلت اليه األم��ور هو
المصري خالل العقود التي تلت
نتيجة تراكم اإلهمال
ّ
رحيل القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر .فمصر خالل
الخمسينيات والستينيات كانت منصة حركات التح ّرر
األفريقية تجسيدا ً وتطبيقا ً للرؤية الجيوستراتيجية
التي بلورها القائد جمال عبد الناصر في «فلسفة الثورة»
حيث األم��ن القومي المصري يكمن ف��ي دوائ��ر ثالث:
الدائرة العربية والدائرة اإلسالمية والدائرة األفريقية.
كم كانت رؤيته الجيوستراتيجية ثاقبة آنذاك وكما هي
صحيحة اليوم وفي الغد! لكن بعد رحيله أتيحت الفرصة
(التتمة ص)5

جمعية اتحاد التون�س ّيين
الم�ستقلين من �أجل الحرية تبارك
وتدفع بثالثة مطالب
قالت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أج��ل الحرية إن
اإلجراءات االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ،هي من صميم
صالحياته في ظل غياب المحكمة الدستورية.
ولفتت الجمعية في بيان بالخصوص إلى أن التأويل «يكون حصريا ً
لرئيس الجمهورية بغض النظر عن وجاهة هذا التأويل ،ال��ذي جاء
استجابة للمطالب الشعبية الشرعية ضد حكم النهضة وحلفائها على
امتداد عشر سنوات».
وطالبت جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أج��ل الحرية،
الرئيس بتقديم «خريطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة التي ال
يجب أن تطول وال أن تهدد المسار الديمقراطي للبالد والذي يعتبر مكسبا ً
ال تراجع فيه لثورة .»-14 17
كما دعت كذلك إلى «تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن للتفرغ
لمجابهة المشاغل االقتصادية واالجتماعية والصحية للشعب التونسي
واالنطالق الحقيقي في عملية إصالح عميقة تقطع مع السياسات السابقة
وتأتي بأسس جديدة للعمل السياسي واالصالح الهيكلي».
ودعت الجمعية ،الرئيس قيس سعيّد إلى «ض��رورة توسيع دائرة
التشاور مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية وجمعيات
المجتمع المدني من دون حصر ذلك في فئة دون غيرها» ،وحثت أيضا ً
في السياق «عموم التونسيات والتونسيين إلى عدم االنجرار وراء
العنف والتفرقة ودعوات الفتنة».

خليج عُ مان :هجوم ي�ستهدف �سفينة �صهيون ّية
أعلنت شركة السفن «زودياك»،
ال���ت���ي ي��م��ل��ك��ه��ا رج����ل األع���م���ال
اإلسرائيلي أيال عوفر ،أن السفينة
المستهدفة قرب عمان هي «مرسر
ستريت» ،وهي بملكية يابانية
وتديرها «زودياك».
نقلتصحيفة«إسرائيلهيوم»،
ع��ن وزارة ال��دف��اع البريطانية،
معلومات ع��ن مهاجمة سفينة
إسرائيلية ،قبالة خليج عُ مان،
وفق بيان الدفاع البريطانية.
وبحسب التقارير فإن «السفينة
هوجمت في بحر العرب مساء
الخميس» ،ويقع الموقع على بعد
أكثر من  300كيلومتر ( 185ميالً)
جنوب شرق العاصمة العمانية
مسقط.
وأضافت «الدفاع البريطانية»
في البيان بأن «الحادث ال يزال
قيد الفحص».
وبحسبوكالة»فرانسبرس»،
حدّدت «الدفاع البريطانية» في
وق��ت الح���ق ،جنسية أصحاب
السفينة ،لكنها لم تقدم مزيدا ً من
التفاصيل.
كما لم تعترف عُ مان على الفور
بالهجوم .ول��م يعلّق األسطول
ال��خ��ام��س للبحرية األميركية
ال��ذي يقوم بدوريات في الشرق
األوسط ،على الحادث.
ب��دوره ،تحدّث موقع «القناة
 »12الصهيونية ،ع��ن تقارير

نقاط على الحروف
تون�س :يكفي �إعادة التوازن
للحياة العامة
ناصر قنديل

أش����ارت إل���ى «ت��ع�� ّرض سفينة
بملكية إسرائيلية في خليج عُ مان
إل��ى ه��ج��وم ،ول��م يفد ع��ن وق��وع
إصابات».
اإلع�ل�ام الصهيوني ،ذك��ر في
وق���ت الح���ق أن السفينة التي
تع ّرضت للهجوم ُتشغلها شركة
صهيونية يملكها رج��ل األعمال
إيال عوفر.
وأشار اإلعالم الصهيوني إلى
أن شركة السفن «زودي��اك» التي
يسيطر عليها رجل األعمال إيال
عوفر ،أعلنت أن السفينة التي

هوجمت قرب عُ مان هي «مارسر
ستريت» ،وأن شركة «زودي��اك»
تشغلها ،لكنها بملكية يابانية.
ب��ح��س��ب االع��ل��ان« ،وي���ب���دو أن
السفينة هوجمت من قبل قراصنة،
ولم يكن عليها أية حمولة».
وفي  3تموز/يوليو الحالي،
كشفت مصادر موثوقة للميادين
أن سفينة ت��ج��اري��ة صهيونية
ت��ع� ّرض��ت إلص��اب��ة ب��س�لاح غير
م��ع��روف ف��ي ش��م��ال��ي المحيط
الهندي واشتعال النيران فيها،
وأكدت أن ال أحد أعلن مسؤوليته

عن هذا االستهداف.
ونقلت ع��دة م��واق��ع إخبارية
صهيونية ،عن قناة الميادين،
إصابة السفينة الصهيونية .فيما
أكدت وسائل إعالم صهيونية نقالً
عن مسؤولين عسكريين إصابة
السفينة ،لكنها قالت إن السبب
غير واضح.
وف����ي  13ن��ي��س��ان /أب��ري��ل
الماضي ،أف��ادت مصادر مطلعة
للميادين أي��ض��اً ،باستهداف
سفينة صهيونية ب��ال��ق��رب من
إمارة الفجيرة اإلماراتية.

ملك الأردن يغ ّرد عن «فوائد ا�ستراتيجية»
في القمة الثالث ّية مع قبر�ص واليونان
غ ّرد العاهل األردني ،الملك عبد الله الثاني،
عن المحادثات التي جرت بينه وبين الرئيس
القبرصي ،نيكوس أناستاسيادس ،ورئيس
وزراء اليونان ،كيرياكوس ميتسوتاكيس،
في القمة الثالثية التي عقدت األربعاء في
أثينا.
ووصف ملك األردن ،في تغريدة عبر حسابه
الرسمي على موقع «تويتر» ،المحادثات
بـ»الممتازة» مع الرئيس أناستاسيادس
ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس في أثينا ،كما
أعرب عن امتنانه لرئيس ال��وزراء اليوناني
على كرم الضيافة.
وأض��اف ملك األردن أن «القمة الثالثية
تؤكد اليوم الفوائد االستراتيجية لخلق بيئة
للتعاون واالزدهار في منطقتنا».
وك��ان بيان مشترك للقمة الثالثيّة التي
جمعت قادة اليونان وقبرص واألردن ،أكد
على الدور المهم ،الذي يقوم به الملك األردني
عبد الله الثاني ،في الوصاية على المقدّسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس.
وأك���د ال��ب��ي��ان أهمية ال���دور األردن���ي في
استعادة التهدئة في القدس وبقية األراضي
الفلسطينية المحتلة ،ومنع االعتداءات.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل��ى أن االت��ح��اد م��ن أجل

المتوسط برئاسته المشتركة بين االتحاد
األوروبي واألردن ،له أهمية كبيرة في تعزيز
األهداف المشتركة.
ون���� ّوه ال��ب��ي��ان إل���ى أن ات���ف���اق ال��ق��ادة
المشاركين في االجتماع على دعمهم للتوصل
إلى تسوية دائمة وعادلة للصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني ،على أساس ح ّل الدولتين.

يذكر أن القادة الثالثة عقدوا قمة ثالثيّة
في العاصمة اليونانية أثينا ،للمرة الثالثة،
رك���زت على أهمية ال��ش��راك��ة ال��ت��ي تجمع
ال���دول ال��ث�لاث لتوسيع آف��اق التعاون في
كل المجاالت وتعزيز األم��ن واالستقرار في
المنطقة والعالم.

 غالبا ً م��ا تخفي ال�م��واق��ف المبالغة ب��رف��ع السقوفلتبرير السلبية دفاعا ً عن ضفة سياسية يصعب تبنيها
علناً ،كمن يشترط لدعم موقف سورية بوجه العدوان
المتكرر لجيش االح �ت�لال أن تقوم ب��ال��رد القاسي على
كل م��رة تتع ّرض للعدوان ،ويكون هو فعليا ً بذلك يريد
م�س��ان��دة ال��ع��دوان وال ي �ج��رؤ ،أو ان��ه ي��دع��م الجماعات
اإلرهابية المناوئة للدولة السورية ،ويعلم ان احد اهداف
االع �ت��داءات على الجيش السوري تخفيف الضغط على
هذه الجماعات ،لكنه يعبر عن دعمه لهذه الجماعات بهذه
الطريقة التي تكمل أه��داف ال �ع��دوانَ ،م��ن يقول إن��ه مع
مقاومة حزب الله شرط أن تبدأ من جنوب لبنان بتحرير
فلسطين ،تحت شعار ما قيمة السالح والمقدسات تنتهك
والقدس ته ّود والشعب الفلسطيني محاصر ويتع ّرض كل
يوم لعدوان جديد ،وهو يرى بأم العين الجيوش العربية
المصطفة بكل أسلحتها ال تكتفي بعدم تحريك ساكن
تنسق مع االحتالل ،وتشارك
لدعم فلسطين وشعبها ،بل ّ
في محاصرة الفلسطينيين ومالحقة المقاومين ،وال يأتي
على سيرة ه��ذه الجيوش بكلمة مركزا ً اشتراطاته على
المقاومة ،وهذا ال يريد إال أن يصرف النظر عن القضية
الحقيقية التي تستعد لها المقاومة ،شيطنة كل أمل بتغيير
موازينها.
 فيما تشهده تونس هذه األي��ام وسط مشهد إقليميدول��ي معقد ،حيث ال يمكن فصل ال��واق��ع التونسي عن
واق��ع الجغرافيا السياسية المحيطة بتونس م��ن جهة
ليبيا ومسارات الحرب فيها ،او جهة المغرب ومسارات
التطبيع فيه ،أو جهة الجزائر واألطماع الدولية لتطويعها،
وليس خافيا ً أن قطبي التجاذب في هذا المثلث هما تركيا
وق �ط��ر م��ن ج�ه��ة وم �ص��ر وف��رن�س��ا واإلم � ��ارات م��ن جهة
مقابلة ،وفي تونس مسار سنوات من سيطرة األخوان
المسلمين على الحكم ومؤسسات الدولة ،بحضور نيابي
فشل في الدورة األخيرة بتحقيق النتائج المرجوة ،وفشل
في االنتخابات الرئاسية في بلوغ الهدف ،وأظهر الشعب
التونسي الذي ال يملك أحزابا ً ومرشحين لتشكيل أغلبية
نيابية بوجه األخوان تعبيرا ً عن رفضه لمشروعهم ،عبر
اإلنتخابات الرئاسية مكانة األغلبية الشعبية المناوئة
لألخوان ،عبر الفوز الساحق للرئيس قيس سعيد بأكثر
من  70%من أصوات التونسيين.
 خ�ل�ال س �ن��وات س�ي�ط��رة األخ� ��وان ،ت�ح� ّول��ت تونسالى امتداد لجبهات الحرب الليبية إسنادا ً للدور التركي
العسكري ال��ذي ينال من السيادة الليبية ويعقد فرص
ال �ح��ل ال �س �ي��اس��ي ف �ي �ه��ا ،وي �ش � ّك��ل ح��اض �ن��ة للجماعات
اإلرهابية أس��وة بما يفعله في سورية ،كما ح ّولت هذه
السيطرة تونس ال��ى ظهير حماية للتطبيع المغربي مع
كيان االحتالل حيث حكومة اإلخوان في الحكم ،وح ّولت
هذه السيطرة تونس الى قاعدة لتصدير اإلرهابيين الى
المنطقة وسورية خصوصاً ،ولم ي ُعد خافيا ً الدور الذي
لعبه األخ ��وان ف��ي ف��رض مناخات إره��اب�ي��ة على الحياة
السياسيّة والحريات والمنافسة الديمقراطيّة في تونس
مع اغتيال رموز العملية الديمقراطيّة التي مثلها قادة مثل
محمد البراهمي وشكري بلعيد ،وتغ ّولت سيطرة األخوان
على مؤسسات الدولة التونسية وعائداتها المالية ،بصورة
(التتمة ص)5
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حكومة الميقاتي
لي�ست محل ّية �صرفة!
} د.وفيق إبراهيم
ال�ح�ك��وم��ة ال �ت��ي يعكف رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة المكلف
نجيب ميقاتي على تشكيلها ليست محلية فقط ،لكنها
تجسد مصالح القوى اللبنانية شديدة االرتباط بقوى
خارجية قد يزيد عديدها عن سبع هيئات دولية تعمل
على مستوى الشرق االوسط.
هذا ليس تضخيما ً ألدوار الحكومة المرتقبة لميقاتي
بتشكيلها ،وذل ��ك للكشف ع��ن م��دى ارت �ب��اط القوى
اإلقليمية العاملة من خالل لبنان على مدى اإلقليم.
التحالف االول هو المحور السوري اإليراني وحزب
الله في مجابهة كبيرة مع قوى لبنانية تعمل في لبنان
من خالل التأييد اإلقليمي والدولي الداعم لها.
ه��ذه القوى تبتدئ بحزب القوات اللبنانية مرورا ً
بحزب المستقبل والكتائب واألح��رار وال تتوقف عند
تيارات دينية كبرى تقفز من دار اإلفتاء السنية لتعرج
ع�ل��ى كنيسة ب�ك��رك��ي ال �ت��ي تشكل واح���دة م��ن أقوى
المؤسسات الدينية التاريخية التي تمسك بنفوذ عميق
في لبنان يرتبط بالغرب عموما ً والفاتيكان خصوصاً.
جلي أن هذا النوع من القوى
ما هو واضح بشكل ّ
الداخلية اللبنانية وبالتحديد ه��و أم�ي��رك��ي فرنسي
اوالً وبما ان هذا النهج متحالف مع «إسرائيل» فيجب
التركيز على ان��ه محور يمسك بقوى لبنانية ترتبط
بالمحور األميركي الفرنسي ،وبالتالي اإلسرائيلي
م��ا ي��ؤدي ال��ى رب��ط ال�ق��وى الدينية اللبنانية بالقوى
السياسية الداخلية في تجمع عنيف ج��دا ً له مميزات
متعددة أولها أنه شديد الطائفيّة يمسك بقسم أساسي
م��ن المسيحيين مسيطرا ً على اك�ب��ر ق��در ممكن من
الطائفة السنية.
أما لجهة الدروز فهم حريصون على إقفال األبواب
التي تؤدي عادة الى السيطرة عليهم لكنهم يفاوضون
ك ��ل ال� �ق ��وى ال��داخ �ل �ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة لالستحصال
على ح�ق��وق داخ�ل�ي��ة لهم تفتح لهم أب ��واب اإلدارات
والوزارات.
ه��ذه ال��وض�ع�ي��ة ت��ؤك��د ان ح�ك��وم��ة ميقاتي ليست
مجرد آلية داخلية الدارة لبنان بقدر ما تعكس دورها
الخارجي األساسي الذي يرتبط بحركة سبع قوى مع
حزب الله ترتبط بالنفوذ اإلقليمي والدولي وتعمل من
خاللها على إنجاز مصالح لتغطياتها الخارجية.
ل��ذل��ك فيمكن ال�ج��زم ب��أن حكومة النجيب شبيهة
بالحكومات التي سبقتها على ال��رغ��م م��ن محدودية
عمرها ال��ذي ل��ن يزيد ع��ن بضعة أشهر تربط لبنان
باالنتخابات المقبلة.
وهذا حاسم في مسألة استمرار صراعات الداخل
م��ن ال�م�ح��اور واألح �ل�اف م��ن أج��ل تركيب تحالفات
ق��ادرة على خ��وض انتخابات نيابية مرتقبة لكسب
االنتخابات المقبلة ،ألن ربحها المرتقب يعني السيطرة
على المجلس النيابي ،وبالتالي الحكومة وص��والً
الى اإلمساك بانتخابات رئاسة الجمهورية ،علما ً أن
العالم بأسره يعرف ان الحكومة من جهة ورئاسة
الجمهورية من جهة ثانية ،هما آليتان شديدتا االرتباط
ب �ق��درة ال �خ��ارج ال�س�ي��اس��ي ع�ل��ى التنسيق ب�ي��ن قواه
الداخلية لتحقيق حدود مقبولة من االتفاقات واألنظار
هنا كلها مشدودة على تحقيق واح��دة من مسألتين:
ام��ا اإلمساك برئاسة الجمهورية ،وام��ا التوصل الى
تحييدها وتحقيق مناصفة في الحكومات المتعاقبة.
بذلك يتضح أن حكومة النجيب ليست آلية محلية
بقدر ما يمكن اعتبارها حكومة شديدة التعقيد تعمل
للتحضير النتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة التي
ال يمكن تفسيرها إال كآلية إلنجاز التوافقات اإلقليمية
المسبقة.
لبنان اذا ً ليس مجرد ميدان لتنافسات اإلقليم بقدر
م��ا يشكل س��اح��ة لاللتقاء بين «اس��رائ �ي��ل» م��ن جهة
وحزب الله من جهة ثانية.
لذلك يمكن اعتبار الصراع بين حزب الله و»اسرائيل»
المحوري ال��ذي يربط بين إي��ران وسورية
هو القتال
ّ
وحزب الله من جهة و»اسرائيل» والسعودية مع الكثير
من القوى الداخلية واإلقليمية من جهة ثانية.
ه�ن��اك ق�ت��ال ث��انٍ يرتبط بتشكيل حكومة ميقاتي
ن�ف�س�ه��ا .وه ��ي ق ��درة ال �م �ح��ور ال �خ��ارج��ي الفرنسي
األميركي السعودي مقابل الحلف السوري اإليراني
على تشكيل آليات حكومية واعدة ،لكن الحقيقة تؤكد
ان التسويات هي ابرز ما تنتجه السياسات الداخلية
والخارجية في لبنان باإلضافة الى ان حكومات لبنان
ليست محلية ف�ق��ط ،ب�ق��در م��ا ه��ي حكومة تسويات
يرعاها صاحبها وه��و حاليا ً ميقاتي المتحالف مع
السنية الشرعية في دار اإلفتاء ورؤس��اء الحكومات
السابقين ،لذلك فإن اهمية حكومة النجيب انها إقليمية
– دولية تتحضر الختيار رئيس مقبل للجمهورية
بمفهوم التسويات الطاغي على لبنان باإلضافة الى
انها حكومة تسويات ال قدرة لها إال على إنجاز الحد
األدنى من ادارة الدولة.
وه ��ذا ي�ع�ن��ي ان �ه��ا ح�ك��وم��ة م�ن��ع ل�ب�ن��ان م��ن الموت
السياسي وذل��ك بتوفير ال �ح��دود ال��دن�ي��ا م��ن األم��ور
المطلوبة عبر ال�ت�ع��اون م��ع ال�س�ع��ودي��ة والصناديق
الدولية مع ترقب دورين هامين :لروسيا وإيران في
آن واحد.

خفايا
قال مصدر على صلة بالمفاوضات
الحكومية ان الرئيس المكلف عرض
تشكيل لوائح اسمية لمن سيتولون
حقائب الداخلية والعدل والطاقة يجري
تبادلها مع رئيس الجمهورية لحين
التوصل إلى أسماء متفق عليها تنتهي
معها عملية تشكيل الحكومة.
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الواقع التون�سي الجديد� ...ضرورات �سيا�سية
} د .حسن مرهج
يتابع الجميع التطورات في تونس ،والتي ألقت بظاللها على
اهتمامات المحللين وق��راءات��ه��م ،خاصة أنّ تونس وم��ا تمثله من
أسست لنموذج في
رمزية ارتبط أسمها بما يس ّمى الربيع العربي ،قد ّ
الديمقراطية ،ولرغبات الشعوب؛ في المقابل ،ف��إنّ تطورات األزمة
السياسية الجارية في تونس ،تلقي بالمزيد من المسؤولية على كافة
األطراف التونسية ،لتغليب صوت الحكمة ،والعمل على إعالء مصلحة
الشعب التونسي ،وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس
الديمقراطية وتجربتها ،التي نالت االحترام في المحيطين اإلقليمي
والدولي.
تباينات في المواقف واختالف في اآلراء ،وسمت عموم المشهد
التونسي ،خاصة أنّ التطورات والقرارات الجديدة وتداعياتها في ظ ّل ما
تعيشه تونس ،من أزمة اقتصادية ومالية خانقة ع ّمقها انتشار جائحة
كورونا ،يفرض قراءة مع ّمقة ومتأنية تجاه التطورات التونسية ،وعليه
يمكن القول ،إنّ األزم��ة السياسية الحالية في تونس ليست وليدة
اللحظة ،إنما هي انعكاس لحالة من السخط الشعبي ،والتراكمات التي
فرضها فشل إدارة حركة النهضة للبالد منذ عام  2011وحتى اآلن ،في
كافة الملفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
بناء على ما سبق ،يمكن رصد العديد من التطورات ،والتي أفرزت
جملة ق��رارات اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد ،والتي جاءت
ضمن إطار الضرورات السياسية إلنقاذ الديمقراطية في تونس ،وأول
ما يمكن رصده ،هو أزمة الدستور الذي أقر عام  ،2014إذ يرى العديد

عون �أبلغ عويدات ا�ستعداده
للإدالء ب�إفادته في انفجار المرف�أ
أعلن مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية ،في بيان،
أن رئيس الجمهورية العماد ميشال ع��ون ،استقبل
ظهر أمس النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي
غسان عويدات «حيث تم التداول في مختلف الشؤون
القضائية ،ال سيما في ظ ّل استمرار الخالف بين نقابة
المحامين في بيروت ومجلس القضاء األعلى ،ما يرت ّد
سلبا ً على العمل القضائي المنتظم وحق التظلّم وإحقاق
العدالة».
وخ�لال اللقاء ،ال��ذي حضره الوزير السابق سليم
جريصاتي ،أش��ار عون إلى «ض��رورة إحقاق العدالة
كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في  4آب ،2020
وقد أصبحنا على مشارف أي��ام معدودة من الذكرى
السنوية األولى لهذه الفاجعة اإلنسانية والعمرانية
والتي تركت ندوبا ً في جسد الوطن ولدى كل مواطن،
ال سيما أهالي الضحايا البريئة التي أُزهقت أرواحهم أو
أُثخنت بجراح أو خسارة الرزق الغالي».
أضاف مكتب اإلعالم «وفي هذا السياق ،ومع حرصه
على مجريات التحقيق وسريته وسلطان تقدير المحقق
العدلي ،أب��دى فخامة رئيس الجمهورية استعداده
المطلق ل�لإدالء بإفادته في حال ق ّرر المحقق العدلي
االستماع إليه عمالً بالمادة  85م��ن ق��ان��ون أص��ول
المحاكمات الجزائية ،معتبرا أن ال أحد فوق العدالة مهما
عال شأنه وأن العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختص
والذي تتوافر في ظلّه ضمانات القضاة والمتقاضين
معاً».

خليل

من جهته ،أعلن النائب علي حسن خليل عبر حسابه
على «تويتر» ،أنّ «انسجاما ً مع ما أعلنه فخامة رئيس
الجمهورية ،نؤكد كما قلنا منذ اليوم األول استعدادنا
للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ لالستماع
إلينا والخضوع للتحقيق أم��ام القضاء المختص،
وبالتالي لم يعد مب ّررا ً عدم القبول برفع الحصانات عن
الجميع من دون استثناء».

«التنمية والتحرير» :للتنازل
لم�صلحة الوطن ومن يُعرقل
ت�أليف الحكومة بمثابة الخائن
دعت كتلة التنمية والتحرير ،الجميع إلى المساعدة
للخروج من األزم��ة الحالية ،معتبر ًة أن «من يُعرقل
تأليف الحكومة هو بمثابة الخائن».
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،اعتبر النائب علي خريس في
تصريح ،أنّ «إنجاز تشكيل الحكومة هو أولوية فوق
كل اعتبار ،ألن عدد من األزمات التي نعيشها خصوصا ً
أزمة فقدان األدوية والمستلزمات الطبية ،تنتهي عندما
يُصبح في البلد حكومة تعالج األزمات الموجودة».
وأضاف «إن األزمات التي نعيشها أكبر من الجميع
وهناك قوى خارجية تزيد من حدّتها ،حيث يعيش
لبنان ما يُشبه العقوبات المفروضة على عدد من دول
المنطقة وعلى الجميع المساعدة للخروج من األزمة
الحالية من دون الوقوف أم��ام المصالح الشخصية
والطائفية والمذهبية».
وأشار إلى «ضرورة أن يعي الجميع أهمية بقاء وطن
نعيش فيه جميعا ً تحت سقف واحد يحكمنا التعايش
والتفاهم».
ب���دوره دع��ا ال��ن��ائ��ب علي ع��س��ي��ران ف��ي تصريح،
«المعنيين إلى إنهاء أزم��ة الحكم» وق��ال «إن الشعب
يطلب من مسؤوليه وبسرعة إنهاء الواقع المتأ ّزم الذي
يعيشه» ،معتبرا ً أن «من يعرقل تأليف الحكومة هو
بمثابة الخائن» ،مشدّدا ً على «ضرورة التنازل لمصلحة
الوطن».
ورأى أن «الشعب اللبناني تح ّمل ما لم يتح ّمله شعب
آخر في التاريخ» ،مؤكدا ً أن «قيام لبنان يكون عبر
ّ
يتخطى حدود الطوائف الضيقة».
االلتزام الوطني الذي
وشدّد على «ضرورة إعالن الحكومة اليوم قبل الغد،
ال سيما أن مهامها كثيرة لوقف االنهيار».

لحود� :سورية �ساعدت في �إطفاء
ّ
الحرائق دون �إعالن �أو تمنين
لحود ،بـ»الشكر الكبير
توجه النائب السابق إميل ّ
ّ
إلى الدفاع المدني والجيش اللبناني وأهالي الكثير
من القرى في عكار الذين تصدّوا للحرائق التي التهمت
مساحات حرجية كبيرة ،وك��أن هذا البلد لم يكفه ما
ارتكبته في ح ّقه يد السياسيين التي نالت من األخضر
واليابس ومن البشر والحجر».
�ح��ود ف��ي ب��ي��ان ،عند «مساهمة الجيش
وت��وق��ف ل� ّ
ال��س��وري عبر إرس��ال مروحيات للمؤازرة في إطفاء
الحرائق» ،مشيرا ً إلى أن «الدولة السورية مشكورة،
خصوصا ً أن خطوتها أتت من دون إع�لان أو تمنين،
ولو أن البعض في الدولة يخجل من الشكر لحسابات
سياسية تبدو ُمعيبة أمام حجم الكارثة التي حصلت».
لحود «يجب أن نأخذ العبرة من أن المساعدة
وختم ّ
السورية تكون دوما ً من دون تطبيل إعالمي ،على عكس
دول أخرى تصدر البيانات وتعقد المؤتمرات و ُترسل
الموفدين من أجل تقديم كيس أرز».

من المتابعين للشأن التونسي ،أنّ أحد أه ّم أسباب األزمة الحالية ،جاء
كنتيجة مباشرة لدستور  ،2014الذي تض ّمن إشكاليات قلصت من قدرة
مؤسسات الدولة على مواجهة األزمات العديدة ،التي تصاعدت حدتها
في األع��وام السبعة األخيرة ،وهو بدا جليا ً في أزمة انتشار فيروس
كوفيد ـ  .19ووفقا ً لذلك ،فقد أدى ما يسمى بـ الدستور الهجين ،الذي
دافعت عنه حركة النهضة لتعزيز نفوذها وسيطرتها ،والذي يجمع بين
النظامين الرئاسي والبرلماني ،إلى تصاعد الخالفات حول الصالحيات
بين رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الحكومة المعيّن ،ومن هنا ،دعا
الرئيس سعيّد ،في مناسبات عديدة ،إلى ضرورة تعديل الدستور ،الذي
وصفه بأنه يتض ّمن «أقفاال ً عديدة».
في جانب آخر ،فقد تصاعدت في اآلونة األخيرة األصوات المطالبة
بوضع ح ّد لسياسات حركة النهضة ،خاصة أنّ القرارات والسياسات

القرارات الأخيرة التي اتخذها
الرئي�س قي�س �سع ّيد
تهدف �إلى معالجة الأزمة
البنيوية التي يعاني منها النظام
ال�سيا�سي التون�سي

التي تتبناها حركة النهضة ،والتي تسعى بموجبها إل��ى تكريس
سيطرتها على المشهد السياسي في تونس ،إل��ى استقطاب قوى
وأط��راف عديدة مناوئة لها في القطاعات المختلفة ،وذلك في ضوء
اعتبارات عديدة ،تتمثل في االنتقادات الموجهة للحركة بتهمة إفساد
المسار الديمقراطي واستغالل المؤسسة القضائية للتستر على ملفات
التقاضي في عدد من الملفات المهمة ذات الصلة الوثيقة بقيادتها ،والتي
على رأسها ملفات اغتيال زعماء المعارضة السياسية وفي مقدمتهم
شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرهم.
يتوازى مع ما سبق ،حالة عدم االستقرار الداخلي في حركة النهضة،
بسبب موجة االستقاالت التي تشهدها ،وما أسفر عنها من انقسامات،
وه��و ما أث��ر بطبيعة الحال على تماسكها ،وبالتالي على استقرار
الحكومة ،وفاعلية أداءه��ا ،ولعل أبرز ما يبرهن على حالة السخط
الشعبي ض ّد الحركة هو ما شهده الجنوب التونسي من تظاهرات
واسعة على معاقل ومقرات الحزب رغم أنه لطالما اعتبرت الحركة
الجنوب أهم معاقلها الرئيسية.
ختاماً ،يمكن القول إنّ القرارات األخيرة التي اتخذها الرئيس قيس
سعيّد تهدف إلى معالجة األزم��ة البنيوية التي يعاني منها النظام
السياسي التونسي خالل المرحلة المقبلة ،إال أنّ تأثيرها على تطورات
المشهد السياسي في تونس سوف تعتمد على متغيّرات مهمة يتمثل
أبرزها في المواقف التي سوف تتخذها القوى السياسية واألطراف
األخرى من األزمة الحالية التي تبقى مفتوحة على أكثر من مسار خالل
المرحلة المقبلة.

عكر بحثت في اليونان
تح�ضيرات الق ّمة الثالثية والم�ساعدات للجي�ش
توجهت نائبة رئ��ي��س مجلس
ال����وزراء وزي���رة ال��دف��اع ووزي���رة
الخارجية والمغتربين بالوكالة
في حكومة تصريف األعمال زينة
عكر ،إلى اليونان في زيارة رسمية،
تجري خاللها سلسلة لقاءات مع
ع��دد من المسؤولين اليونانيين.
واستهلت عكر لقاءاتها باجتماع مع
رئيسة جمهورية اليونان كاترينا
ساكالروبولو ،في حضور القائم
باألعمال بالوكالة في سفارة لبنان
في اليونان رانيا عبد الله ونائب
رئيس األركان العميد الطيار بسام
ياسين والمقدّم هيثم درغام.
وج��رى البحث في األوض��اع في
لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية
بين البلدين وسبل تطويرها.
وال��ت��ق��ت عكر وزي���ر الخارجية
اليوناني نيكوس ديندياس ،وجرى
ع��رض لألوضاع وآخ��ر التطورات
في لبنان والمنطقة ،إض��اف� ًة إلى
موضوع المساعدات اليونانية التي
قدّمتها اليونان إلى لبنان ،وال سيما
عقب انفجار مرفأ بيروت ومشاركة
اليونان في قوات «يونيفيل».
ك���م���ا ت����ط���� ّرق ال���ب���ح���ث إل���ى
التحضيرات لعقد الق ّمة الثالثية
اللبنانية  -القبرصية  -اليونانية،
وال����ت����ي س���ي���ح���ض���ره���ا رئ��ي��س
الجمهورية العماد ميشال عون،
وسيتم خاللها توقيع اتفاقيات في
مجاالت التعاون األمني والتعليم
وال��ت��ج��ارة وال��ت��ع��اون الثقافي
والسياحة وإستراتيجية الطريق
الفينيقي .وتم االتفاق على انعقاد
القمة الثالثية ف��ي نيقوسيا في
أيلول المقبل.
كما سيتوجه فريق تقني يوناني

عكر ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس خالل مؤتمر صحافي مشترك
معني بالترميم إلى لبنان للكشف
على قصر بسترس من أجل إعادة
ترميمه .كما ستساعد اليونان
والصحة.
لبنان في قطاعي التعليم
ّ
واستكمل البحث على مأدبة
غ��داء أقامها ديندياس على شرف
عكر والوفد المرافق.
وأل��ق��ت عكر كلمة ش��ك��رت فيها
لـ»اليونان الصداقة المميّزة التي
تجمع ال��ب��ل��دي��ن ودع���م ال��ي��ون��ان
المستمر ووقوفها ال��دائ��م بجانب
ل��ب��ن��ان ،ال س��ي��م��ا خ�ل�ال األزم���ات
التي يعاني منها» ،مشير ًة إلى أنّ
«لبنان حكومة وشعبا ً يث ّمن عاليا ً
المساعدات التي أرسلتها اليونان
إلى الشعب اللبناني عقب انفجار

مرفأ بيروت».
وأش��ارت إلى أن «لبنان يتطلع
قدما ً إلى الق ّمة الثالثية التي س ُتعقد
في أيلول المقبل».
ول��م��س��ت ع��ك��ر م���ن ن��ظ��ي��ره��ا
اليوناني «استعداد بالده للتعاون
وال���م���س���اع���دة ف���ي ال���ع���دي���د من
المجاالت».
وب���دوره ،تمنى ديندياس «أن
ّ
يتخطى لبنان األوض��اع الصعبة
التي يم ّر بها».
كذلك ،التقت عكر وزي��ر الدفاع
اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس
وأجرت محادثات تناولت األوضاع
في لبنان والمنطقة وسبل تطوير
ال��ع�لاق��ات ف��ي المجال العسكري

وكيفية مساعدة الجيش ودعمه.
كما تناول البحث «كيفية مساعدة
لبنان في مجال إطفاء الحرائق التي
تتك ّرر في موسم الصيف».
ون ّوهت عكر بـ»مشاركة اليونان
في قوات يونيفيل بجنوب لبنان».
وأك���د ب��ان��اي��وت��وب��ول��وس «دع��م
الجيش ومساعدته في قطع غيار
مختلفة لآلليات العسكرية ،فضالً
عن مواد غذائية وأدوية».
وزارت عكر رئيس أساقفة أثينا
وعموم اليونان إيرونيموس الثاني
وب��ح��ث��ت م��ع��ه ف��ي ش���ؤون ع��ا ّم��ة
واألوضاع في لبنان.
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ق��دم إليها وإل��ى
الوفد المرافق هدايا تذكارية.

ال�سفير ال�صيني :نتطلع لموا�صلة
تعميق التعاون الثنائي مع لبنان
أك��د السفير الصيني في لبنان تشيان مين
جيان ،تعميق وتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان
في مختلف المجاالت تحقيقا ً لمزيد من الفوائد
للبلدين والشعبين الصديقين.
وق���ال ف��ي مقابلة خ��اص��ة م��ع وك��ال��ة أنباء
«شينخوا» بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس
العالقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان،
«نتطلع إل��ى العمل م��ع األص��دق��اء م��ن جميع
مناحي ال��ح��ي��اة ف��ي لبنان لمواصلة تعميق
تعاوننا العملي».
وأشار إلى أن «بعض الشركات الصينية أبدت
اهتماما ً كبيرا ً باالستثمار في مشاريع واسعة
النطاق في قطاعات الطاقة واالتصاالت السلكية
والالسلكية والنقل والمياه وغيرها من مجاالت
البنية التحتية ،وتقوم حاليا ً باستطالع السوق
اللبنانية» ،الفتا ً إل��ى أن «السفارة الصينية
في لبنان ستواصل دع��م وتشجيع الشركات
الصينية ال��ق��ادرة على االستثمار في لبنان»،
مؤكدا ً أن الصين حريصة على تشجيع الشركات
الصينية ذات السمعة الطيبة على تقديم عروض
لمشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرفأ بيروت عقب
إعالن الحكومة عن خطتها في هذا الشأن».
وأوضح أن «الحكومة الصينية كانت قد قدّمت
مليون دوالر نقدا ً للحكومة اللبنانية كمساعدات
إنسانية طارئة في أعقاب كارثة انفجار مرفأ
بيروت» ،الفتا ً إلى «أن رج��ال أعمال لبنانيين
عبّروا عن نيتهم التعاون مع شركاء صينيين
للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت».
وأض��اف «الصين ولبنان هما تقليديا ً بلدان
ص��دي��ق��ان ،وم��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة ت��ق��دم الصين
للبنان مساعدات إنسانية وتنموية في حدود
ق��درات��ه��ا» ،الفتا ً إل��ى أن «بالنظر إل��ى األزم��ات
المتعددة والصعوبات االقتصادية الشديدة
التي واجهها لبنان في السنوات األخيرة ،زادت
الحكومة الصينية من دعمها للبنان بتقديم
هبات ومساعدات غذائية عدّة من خالل القنوات
ّ
تفشي مرض
الثنائية ومتعدّدة األط��راف منذ
فيروس كورونا الجديد».
وح��ول التعاون االقتصادي والتجاري بين
الصين ولبنان ،قال «إن هذا التعاون ظ ّل مستقرا ً
ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة قبل تفشي (كوفيد -
 ،)19حيث كانت الصين أكبر شريك تجاري
للبنان لمدة ست سنوات متتالية» ،الفتا ً إلى
أن «حكومتي البلدين ع ّززتا تعاونهما ،وكذلك

الهيئات والمؤسسات الصناعية ذات الصلة
بنشاط تصدير المنتجات اللبنانية المتخصصة
إل��ى ال��ص��ي��ن .كما تساعد ال��س��ف��ارة الصينية
ف��ي لبنان مجتمعات األع��م��ال اللبنانية على
المشاركة النشطة في منصات التبادل التجاري
مثل معرض الصين الدولي لالستيراد ،ومعرض
الصين لالستيراد والتصدير (معرض كانتون)،
ومعرض الصين والدول العربية ،لتوسيع رقعة
تصدير منتجاتهم» .وأوض��ح أن «بعد سنوات
من الترويج والتسويق أصبح زي��ت الزيتون
اللبناني وكذلك النبيذ والصابون المص ّنع يدويا ً
والشوكوال ومنتجات أخرى معروفة للمستهلكين
الصينيين».
وأردف «إن لبنان شريك طبيعي مع الصين
في «م��ب��ادرة ال��ح��زام وال��ط��ري��ق» ،حيث وقعت
الحكومتان في العام  2017في إطار المبادرة
مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك ،وإن األحزاب
ف��ي لبنان ك��ان��ت ق��د أع��رب��ت ع��ن استعدادها
اإليجابي لتعميق التعاون العملي مع الصين
في إطار هذه مبادرة» .وشدد على «أن الجانب
الصيني يسعى دائما ً إلى التعاون مع الجانب
اللبناني ضمن م��ب��ادرة ال��ح��زام والطريق مع
االلتزام بتحقيق المنافع المشتركة من خالل

التشاور المكثف والمساهمة المشتركة من دون
أية شروط سياسية».
وق���ال «إن م��ش��روع ب��ن��اء وتجهيز المعهد
الوطني العالي للموسيقى ف��ي لبنان ،ال��ذي
تمو ّله الحكومة الصينية ،هو مشروع مبدع
ونموذجي متكامل في إطار تعزيز التعاون ضمن
مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التفاهم بين
الشعبين وتجسيد الصداقة الصينية اللبنانية.
ويُعتبر المشروع المم ّول بهبة صينية بقيمة 62
مليون دوالر ،بمثابة مدينة موسيقية جامعية
تقدم ش��ه��ادات جامعية في العزف والتأليف
والنظريات الموسيقية ،وتبلغ مساحته المبنية
نحو  29ألف متر مربع ،بينها قاعة للحفالت
تستوعب  1200مقعد تتمتع بجميع الخصائص
السمعية الرئيسية لحفالت األوركسترا ،إضاف ًة
إلى قاعة مخصصة لألوركسترا الفيلهارمونية
اللبنانية».
وختم جازما ً «أن السفارة الصينية ستعمل
أيضا ً مع الجانب اللبناني على إقامة مركز ثقافي
صيني في بيروت ،وأنها تخطط بمناسبة الذكرى
الخمسين لتفعيل العالقات الدبلوماسية بين
الصين ولبنان من خالل إقامة مجموعة متنوعة
من األنشطة واالحتفاالت».
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ّ
عداد كورونا �إلى ارتفاع وتعميم ب�إجراءات
للقادمين �إلى لبنان وتو�صيات من ال�سياحة

قائد الجي�ش في «�أمر اليوم» :غير م�سموح
�إغراق البلد في الفو�ضى وزعزعة �أمنه
دع��ا ق��ائ��د الجيش ال��ع��م��اد ج���وزاف عون
العسكريين إل��ى ع��دم السماح «ألح���د بأن
يستغل رداءة ال��وض��ع المعيشي للتشكيك
بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم ،فلبنان أمانة
في أعناقنا» ،مؤكدا ً أنه «من غير المسموح تحت
أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه
واستقراره».
وقال العماد عون في في «أمر اليوم» الذي
وجهه أمس إلى العسكريين ،لمناسبة الذكرى
السادسة والسبعين لعيد الجيش «يح ّل األول
من آب هذا العام ولبنان يقف على عتبة الذكرى
السنوية األولى النفجار المرفأ المشؤوم ،الذي
أص���اب قلب العاصمة وأودى بحياة 206
شهداء ،بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومالية
هي األقوى في تاريخنا الحديث وسط استمرار
ّ
تفشي وباء كورونا».
وأض��اف «رغ��م األزم���ات المتالحقة والتي
تتفاقم ي��وم �ا ً بعد ي���وم ،تتجه األن��ظ��ار إلى
ّ
محط آمال
المؤسسة العسكرية التي تبقى
اللبنانيين بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية
الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم،
بفضل أدائكم الذي أظهرتموه في كل الظروف،
واالحترافية في تأدية مهامكم على اختالفها
وتشعباتها ،ومواكبتكم السريعة ألي طارئ
واعتمادكم أقصى معايير الشفافية في التعامل
مع الملفات ذات الطابع اإلنساني واألمني
واستجابتكم الضرورية والملحة التي تؤمن
استمرار عدد من القطاعات الحيوية».
وتابع «ال تسمحوا ألحد بأن يستغل رداءة
الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم
ومؤسستكم ،فلبنان أمانة في أعناقنا ،ومن
غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في
الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره».

وقال «إن تحديات إضافية سوف تعترضنا،
كونوا على أهبّة االستعداد لمواجهتها بكل
ٍّ
وت��أن .ال تدعوا الفتنة تتسلل
حكمة وصبر
إلى وطننا ،وال تسمحوا للمصطادين في الماء
العكر بتحقيق مآربهم .كونوا على قدر تطلعات
شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي الذي ينظر
إليكم باحترام وتقدير ويسعى لمساندتكم
ودعمكم».
وأضف «وسط هذه المَه ّمات االستثنائية،
تبقى عيننا س��اه��رة على ال��ح��دود لمواجهة
خطر العدو اإلسرائيلي الذي رفع أخيرا ً وتيرة
تهديداته للبنان ،وه��دّد بشن ح��رب جديدة
وضرب صيغة العيش المشترك ،كذلك اإلرهاب
الذي يتحيّن الفرص لمحاولة الظهور مجدداً.
كونوا يقظين لمواجهة هذه التحديات التي

تضاف إليها مكافحة المخدرات والتهريب
والهجرة غير الشرعية».
وختم «في هذه المناسبة ،نستذكر الشهداء
األبرار ونقف إجالال ً أمام شهادتهم التي حمت
لبنان وأهله .سيبقى الجيش ص ّمام األم��ان
لوطننا ،والعمود الفقري الذي يستند إليه كيان
الدولة .سنبقى أوفياء لقسمنا مهما اشتدت
الصعاب والمحن ،وأثقلت التحديات أكتافنا.
ال تأبهوا باالتهامات وال اإلشاعات .اهتمامنا
كان وسيبقى عسكريينا وعائالتهم .أولويتنا
كانت وستبقى حماية المؤسسة العسكرية
وتحصينها».
وتفقد العماد عون الكلية الحربية واجتمع
إل��ى ت�لام��ذة ضباط السنة الثالثة بحضور
قائد الكلية والمدربين ،وتوجه إليهم بكلمة

�سالمة :ليتح ّمل المعنيون م�س�ؤولياتهم
في وقف التهريب وال�سوق ال�سوداء للمحروقات
رأى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،أن «الح ّل ال يكون بمحاولة تحميل
مسؤولية األزمة الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته ولم
يتأخر عن تأمين التمويل ،بل الح ّل هو بأن يتح ّمل المعنيون مسؤولياتهم
لتأمين إيصال الدعم إلى المواطنين مباشر ًة عوض أن يذهب إلى السوق
السوداء».
وق��ال «رغ��م دق��ة األوض��اع االقتصادية والنقدية ،ورغ��م إصرارنا
على االلتزام باحترام التوظيفات اإللزامية والمادة  91من قانون النقد
والتسليف ،ورغم النتائج الكارثية التي تر ّتبت عن تخلف الدولة منذ
الـ  2020عن سداد ديونها الخارجية ،اتخذنا ك ّل الخطوات الممكنة في
ظ ّل هذه الظروف للتنبّه إلى كيفية بيع الدوالر إلى المستوردين وكيفية
توزيعه وإدارته ،واضعين كأولوية مطلقة مصلحة المواطن .وعلى هذا
األساس قام مصرف لبنان خالل شهر تموز  ،2021وعلى سبيل المثال،
ببيع 293 :مليون دوالر وموافقات سابقة بـ  415مليون دوالر ،أي ما
مجموعه  708مليون دوالر الستيراد البنزين والمازوت .إضاف ًة إلى 120
مليون دوالر الستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان .أي ما مجموعه 828
مليون دوالر الستيراد المحروقات».
أض��اف «ورغ��م كل ذل��ك ،ورغ��م كل الدعم ال��ذي يقدمه مصرف لبنان
وإص��راره على محاولة حماية األمن االجتماعي للبنانيين وتأمين الحد
األدنى من احتياجاتهم رغم حراجة الوضع المالي ،ال يزال اللبنانيون

الشح في م��ادة ال��م��ازوت ،على سبيل المثال ،إلى حد فقدانها
يعانون
ّ
بالسعر الرسمي المدعوم ،ونشوء سوق س��وداء يتم من خاللها ابتزاز
اللبنانيين في أبسط حقوقهم ،ومنها الكهرباء عبر المولدات ،وهذا ما
ير ّتب نتائج خطرة على المستشفيات وعلى األمن االستشفائي والغذائي
للبنانيين ،بسبب إصرار التجار إما على التهريب وإما على التخزين للبيع
في السوق السوداء ،وذلك بفعل عدم اتخاذ إجراءات صارمة من المعنيين
لوقف معاناة المواطنين».
وفي هذا السياق ،يصل حوالى  120ألف طن مازوت تباعا ً إلى لبنان بدءا ً
من االثنين المقبل ،وهذا يعني حلحلة في األسواق ابتدا ًء من منتصف األسبوع
المقبل».
وأعلن ُممثل مو ّزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «باخرة ُمح ّملة بمادة
المازوت تابعة لشركتي «ليكوي غاز» و»ك��ورال أويل» وصلت إلى لبنان
وتخضع اآلن لإلجراءات القانونية وسيت ّم تفريغها خالل ساعات».
ولفت إلى أنه استثنائيا ً وبنا ًء على طلب الشرك َتين ،سيتم توزيع مادة
المازوت يوم غد األحد وال سيّما للقطاعات الحيوية .وتم ّنى على «مصرف
لبنان والمنشآت النفطية والشركات المستوردة التعاون في ما بينها واستيراد
المزيد من كميات المازوت لتغطية بدل ساعات التقنين التي تعتمدها مؤسسة
كهرباء لبنان» ،الفتا ً إلى «الخسائر الكبيرة التي خلّفها انقطاع الكهرباء في
عدد من القطاعات».

لجنة الأ�سير �سكاف و�ضعت �إكلي ًال
على ن�صب �شهداء الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
زار وفد من لجنة أصدقاء عميد األسرى» في السجون «اإلسرائيلية»
يحيى سكاف ،النصب التذكاري لشهداء الجيش عند مدخل مدينة المنية
مقابل ثكنة عرمان ،وذلك لمناسبة عيد الجيش حيث وضع الوفد إكليل
زهر على النصب وأُضيئت شموع.
وألقى رئيس اللجنة جمال سكاف كلمة حيّا فيها الجيش الوطني
اللبناني قياد ًة ضباطا ً وعناصر واآلالف من شهداء وجرحى الجيش

الذين سقطوا دفاعا ً عن الوطن في مواجهة العدو الصهيوني والقوى
اإلرهابية.
وأكد «أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي ص ّمام األمان لحماية
وطننا الذي يتعرض للمؤامرات والفتن التي تحاول النيل منه و من
قدراته» ،ودعا الشعب اللبناني إلى الوقوف إلى جانب الجيش ودعمه في
المجاالت كافة.

ف�ضل اهلل للم�س�ؤولين� :أال تخافون �سيوف الجائعين؟
أكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «أنّ
لبنان الذي عبثت فيه السياسات الداخلية المحكومة لتوازنات المصالح
الشخصية والفئوية الرخيصة ،وللرغبات الخارجية المشبوهة ،لن ينهض
عبر إعادة تعويم المنظومة السياسية والمالية المتو ّرطة بإفالس الدولة
والتآمر على حقوق الناس».
وسأل فضل الله ك ّل المسؤولين «بأيّ مسوغ أخالقي ووطني تعطلون
تشكيل الحكومة ثم تعودون إلنتاج التجارب الفاشلة بأشخاص تحو ُم
حولهم شبهات الفساد وبنفس عقلية المحاصصة التي أوصلتنا الى حالة
االنهيار االقتصادي والمالي واالجتماعي المريع».
وأردف سائالً« :هل أصابنا العقم السياسي والعجز عن الخيارات الوطنية
الحرة ،أم انها موجبات استمرار عقلية المزرعة وتقاسم السلطة والعمل
بإمالءات الخارج التي لن ُتشكل ضمانة للحلول الوطنية المجدية لك ّل األزمات
الراهنة؟»
وخاطب السيد فضل الله مكونات السلطة قائالً« :أال يكفيكم استهتارا ً
بحياة الناس الموجوعة ولعبا ً بمصير الشعب ال��ذي لم يعد يملك
قوت يومه في ظ ّل هبوط العملة الوطنية نتيجة سياساتكم الفاشلة
ووعودكم الكاذبة ،أال تخافون الله وتخشون من لعنة التاريخ وغضب
الفقراء الجائعين الذين لم يعد لديهم إال خيار رفع السيف تأكيدا ً للقول
المأثور (عجبت لمن ال يجد قوت يومه كيف ال يخرج على الناس شاهرا ً
سيفه)».
ودع��ا إلى «لقاء وطني يجمع ك ّل القوى الحيّة والمتنوّرة المحكومة
للنزعة اإلنسانية للدفاع عن حقوق الفقراء بعيدا ً عن التموضعات السياسية

والطائفية والفئوية والتي ال تستثمر داخليا ً وال توظف خارجياً».
وأكد «ضرورة محاسبة المتو ّرطين بملفات الفساد والعمل على استرداد
األموال المنهوبة والمحوّلة قبل تبني خيارات صندوق النقد الدولي والرهان
على مساعدات المجتمع الدولي الذي يسعى لوضع لبنان تحت الوصاية
الدولية ،معتبرا ً انّ الولوج الحقيقي في عملية اإلصالح ال يت ّم بتحويل الطغمة
السياسية والمالية الى أداة للح ّل في الوقت الذي كانت سببا ً لك ّل األزمات،
ّ
مستخف بعقول الناس حيث
مشدّدا ً على أنّ العلّة تكمن بخطاب سياسي
ينادي باإلصالح ويستبطن الفساد».
وأسف فضل الله «لتراجع دور القضاء في تسليط سيف العدالة على رقاب
المجرمين كما جرى لقضية الضحية لطيفة قصير ،بعد أن اجتهد بتخفيف
ّ
يغض النظر عن ملفات الفساد الم ّكدسة
العقوبة عن المجرم في الوقت الذي
في األدراج وال تت ّم المالحقات الجدية للفاسدين والمرتكبين والسارقين حيث
لم تشكل القضايا ال ُملحة خصوصا ً الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني،
وعلى رأسها جريمة المرفأ ه ّما ً جديا ً يشعر الناس باألمان تحت مظلة العدالة
بعد أن طغت موجبات السياسة التي ال تدين المجرم وتجتهد في هدر حقوق
الضحية».
وأكد «انّ إسقاط الحصانات والمحميات ال يت ّم إال بقرار سياسي واضح
وليس عبر الدخول بالسياقات اللبنانية التي ال تنتج إال االستهالك اإلعالمي
المخادع حيث يكثر الكالم وتق ّل األفعال» ،محذرا ً من زيادة نقمة الناس التي لم
تعد تثق بالمقاربات والتحليالت بعد أن سقطت مصداقية الكثيرين أمام جوع
الجائعين وآهات المرضى والمحتاجين الذين يتع ّرضون للسحق والمعاناة
واالستباحة...

العبرة في لقاء الإثنين...
} منجد شريف
يحاذر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ،باختيار مفرداته في ك ّل
تصريحاته ،وهو الذي اعتبر نفسه فدائيا ً على ح ّد وصفه في مقابلته
األخيرة ،دافعه الرئيسي أن يجترح أعجوبة في مسألة التشكيل،
جراء ما يعلمه من العقد المتشابكة التي يحتاج حلها إلى الكثير من
الحنكة والتر ّوي حتى يبلغ الغاية المنشودة.
إنّ العقبات في تشكيل الحكومة ليست داخلية بقدر ما هي
خارجية ،فالمحطة التي أنذرتنا بتحويلنا إلى فنزويال لم تعالج كي
نستبشر معها عالجا ً لك ّل ما ح ّل بنا في االقتصاد.
والسؤال األب��رز هل ما ص ّرح به الرئيس المكلف من ضمانات
خارجية تتيح له التشكيل ،هي ضمانات ج��ادة؟! أم أنها جولة
جديدة من تقطيع الوقت واستنزاف ما تبقى من صبر وصمود عند
الغالبية من الذين يتأذون من الحصار االقتصادي المستتر وراء
الصعود الجنوني للدوالر؟!
تلك التساؤالت هي حديث الناس ،فمن يعلم بخفايا األمور ،يدرك
تماما ً أنّ الخالفات ليست بين األقطاب اللبنانيين ،بل في مكان آخر،

وعلى أمور أخرى تبدأ في الترسيم البحري .واألمن االستراتيجي
للعدو عند الحدود الجنوبية ،ومستقبل السالح.
أما تصريف ذلك في الحياة السياسية ،فهو يتظهّر على أنه
خالف على أسماء الحقائب وشكل الحكومة ،لكن ما تناوله الرئيس
ميقاتي كان غاية في األهمية ،لجهة مرونته في عدد ال��وزارات،
وحتى عن تسمية الحقائب السيادية كانت له مقاربة الفتة ،لجهة
أنّ المطلوب أسماء وطنية ،ألنّ المرحلة دقيقة وحساسة ،لكن هذه
المرونة على أهميتها هل ستعطي الرئيس المكلف الحرية في
االتفاق على التسمية لتلك الحقائب ،بما يوفر الضمانة المشتركة
لك ّل األطراف؟
تبقى العبرة في لقاء اإلثنين ،الذي سيعطي اإلجابة عن ك ّل تلك
التساؤالت ،فإنْ كان المطلوب حكومة في هذا التوقيت ،فهي ليست
حكومة العصا السحرية ،بل حكومة تجميد االنهيار آنيا ً لتمرير
مرحلة االنتخابات ،حتى يُبنى على الشيء مقتضاه تبعا ً لألكثرية
الجديدة التي ستتشكل ،وما يمكن ان ينجم عنها من تغيير في
الرئاستين األولى والثالثة ،وبالتالي االنتظار هو سيد األحكام حتى
اآلن...
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هنأهم فيها على تخرجهم بعد ثالث سنوات
من الدراسة في ظروف صعبة ودقيقة ،مشيرا ً
إلى أنهم «دخلوا الكلية بكفاءتهم ويتخرجون
منها أي��ض�ا ً بكفاءة عالية» ،وق��ال «يتزامن
تخرجكم مع الذكرى المئوية لتأسيس الكلية
الحربية وتحمل دورت��ك��م اس��م مئوية لبنان
الكبير ،وهي محطة تاريخية تلقي على عاتقكم
مسؤولية بناء مئوية جديدة قادمة .النجمة
التي ستحملونها على أكتافكم هي لبنان ،هي
مسؤوليتكم تجاه وطنكم .حالت الظروف دون
تنظيم حفل تخ ّرج وتقليد السيوف ،لكني على
ثقة أن حياتكم العسكرية ستشهد الكثير من
النجاحات واإلنجازات».
وش����دد ع��ل��ى «ض�����رورة ال��ت��ح �لّ��ي ب���روح
المسؤولية واالنضباط والعمل على تطوير
الذات بكل المقاييس ،ألن الضابط مبادرة وما
يميّزه أنه يتلقى التدريبات الالزمة للعمل في
أصعب الظروف» ،وقال «تحلّوا باإلرادة القوية
التي تزيل الصعاب ،واعلموا أن مهمات كثيرة
ودقيقة بانتظاركم ،فكونوا على قدر المسؤولية
وعلى قدر تطلعات شعبكم والمجتمع الدولي».
وختم «االنضباط هو عصب الجيوش التي
ٍ
لظروف مماثلة
ُتبنى ويتم تجهيزها وتدريبها
كالتي نعيشها اليوم .ابقوا على إيمانكم بوطنكم
ومؤسستكم العسكرية العابرة للطوائف ،فهي
خالص هذا الوطن».
إلى ذلك ،أقامت منطقة البقاع العسكرية في
أبلح احتفاال ً بعيد الجيش .ووضع قائد المنطقة
العميد الركن وليد السامرجي ،أكاليل من الزهر
على ضريح شهداء الجيش اللبناني ،ثم تال
«أمر اليوم».
وفي الختام ،جرى تقبل التهاني بين الضباط
والعسكريين في مكتب العميد السامرجي.

نقابتا المح ّررين والم�صورين
دانتا االعتداء على ال�صحافيين
دان نقيب مح ّرري الصحافة جوزف القصيفي في بيان ،بشدّة
«االعتداء الذي تع ّرض له الصحافي صالح فتوح والمصوّرون
حسام شبارو ومصطفى جمال الدين ،فضل عيتاني ،بالل حسين
وبالل جويش ،على يد عناصر من فوج إطفاء بيروت ،وذلك لدى
تغطية نبأ زي��ارة العب كرة القدم الدولي رونالدينيو إلى مرفأ
بيروت تخليدا ً لذكرى الرابع من آب ،وتحي ًة لشهداء التفجير
المأسوي المفجع».
واستنكر «أش�� ّد االستنكار ال��ح��ادث ال��ذي تع ّرض له هؤالء
الزمالء» ،ودعا إلى إنزال القصاص الرادع للمعتدين.
وتوجه في الوقت نفسه ،إلى السلطات المعنية ،محذرا ً «من
مغبة استسهال الصحافيين واإلعالميين واستفرادهم واالعتداء
عليهم ،خصوصا ً وهم يؤدون واجبهم المهني ويغطون التحركات
على األرض .ولن نرضى ب��أالّ يلقى اإلعالميون المعاملة التي
يستحقون ،ولن نسكت عن المعتدين وسنالحقهم ونكشف عن
هوياتهم ،ولن ندع الصحافيين والمصورين لقمة سائغة لمن
اعتاد استيطاء حائط العاملين في المهنة».
ب��دوره استنكر نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر
في بيان أشد االستنكار ،االعتداء ال��ذي تعرض له المصورون
واإلعالميون .ودعا في بيان ،قيادة فوج االطفاء إلى «معاقبة
الفاعلين وتحميلهم كل األضرار المعنوية والمادية التي تعرض
لها الزمالء.
وقال «مع احترامنا دور فوج اإلطفاء وتضحياته ،لكننا نرفض
وبشدة وندين االعتداء الوحشي وغير المبرر على أيدي عناصر من
فوج إطفاء بيروت ،الذي من المفترض تسهيل عملهم وحمايتهم .
وبدل أن تكون زيارة العب كرة القدم الدولي رونالدينو إلى مركز
اإلطفاء في مرفأ بيروت تخليدا ً لذكرى الرابع من آب ،حدثا ً إعالميا ً
عالمياً ،لألسف تحولت الزيارة إلى اعتداء غير مب ّرر وغير مقبول
على المصورين واإلعالميين».
وناشد السلطات المعنية «كشف المعتدين ومعاقبتهم»،
واشار الى ان «التطاول واالعتداء على المصورين الصحافيين
واإلعالميين خصوصا ً أنهم ي��ؤدون واجبهم المهني ويغطون
التحركات على األرض ال يمكن تبريره ،ولن نسكت عن المعتدين
وسنالحقهم ونكشف عن هوياتهم».
وختم «نتمنى الشفاء العاجل للزمالء الذين اعتدي عليهم
وتضع النقابة في تصرفهم كل اإلمكانات المطلوبة ألي خطوة
مطلوبة كي ينالوا العقاب المناسب ،كما تضع هذا االعتداء أمام
جميع المعنيين والعمل على متابعة الموضوع حتى النهاية».

واص��ل ع �دّاد كورونا ارتفاعه إذ أعلنت
وزارة الصحة العا ّمة في تقريرها اليومي
عن تسجيل  923إصابة جديدة ليصبح
ال��ع��دد اإلج��م��ال��ي ل�لإص��اب��ات .560396
ولفتت إلى تسجيل « 3حاالت وفاة ،وبذلك
يصبح العدد اإلجمالي للوفيات .»7903
وح���� ّذر م��دي��ر ع���ام «مستشفى رفيق
الحريري الجامعي» ف��راس أب��ي��ض ،من
«أن التقنين المك ّثف في التيار الكهربائي
يحرم البيوت من آالت األوكسيجين .وبما
أنه ال يمكن لمرضى كورونا االعتماد على
م��ول��دات األوكسيجين المنزلية بشكل
آم��ن ،سيح ّتم األم��ر عليهم ال��دخ��ول إلى
المستشفيات لتلقي العالج باألوكسيجين
من غير انقطاع .وهذا سيزيد الطلب على
أس ّرة المستشفيات بشكل حاد».
وأص���درت مستشفى مديكال فيليدج
بيانا ً أعلنت فيه تسجيل فحوصات PCR
إرتفاعا ً ملحوظا ً بعدد المصابين بفيروس
كورونا المستجد ،حيث بلغ معدل إيجابيّة
الفحوصات  7%بعد أن كان في األسابيع
األربعة األخيرة بنسبة صفر في المئة،
كما ارتفعت أع���داد المصابين بفيروس
كورونا المستجد التي تستدعي حالتهم
الصحيّة الدخول إلى المستشفى لتل ّقي
العالج ،لذلك عمد المستشفى إلى إعادة
فتح قسم الحاالت المشتبه في إصابتها
وقسم الحاالت المثبتة ضمن مركز تقييم
ومعالجة األم���راض الوبائيّة الستقبال
المرضى ومتابعتهم وفق البروتوكوالت
الخاصة.
العالجيّة
ّ
م��ن جهتها ،أعلنت وزارة السياحة
أن��ه «ب��ن��ا ًء على ال��ق��رار ال��ص��ادر بتاريخ
 2021/7/28عن لجنة متابعة التدابير
واإلج���راءات الوقائية لفيروس كورونا،
أصدرت الوزارة تعميما ً يقضي بوجوب قيام
المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم
والمقاهي والمالهي والمنتجعات البحرية
وكل المؤسسات المنضوية تحت سلطة
الوزارة ،بالعمل ضمن بيئة آمنة خالية من
الكورونا من خالل حصر زبائنها وروادها
باألشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي
اللقاح وذلك للّذين تفوق أعمارهم الـ16
سنة ،أومستند فحص مناعة IgG test
يحتوي رمز  QRيُثبت اإلصابة السابقة
بكورونا أو إجراء فحص  Antigenسريع

والسماح لهم باالستفادة من خدمات هذه
المؤسسة على ضوء النتيجة».
وأك��دت «إلزامية تل ّقي جميع موظفي
القطاع السياحي اللقاح أو إب��راز نتيجة
فحص  pcrسلبية كل  72ساعة ،وذلك
خالل مدة أسبوعين من تاريخ هذا التعميم
( .»2021/7/30وشدّدت على «أن قسمي
الشرطة السياحية والضابطة السياحية
سيتابعان هذه اإلجراءات بدءا ً من األسبوع
المقبل».
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني
في مطار بيروت من جميع شركات الطيران
وشركات الخدمات األرضيّة العاملة في
المطار ،التقيّد بالتعليمات اآلتية:
« 1-على جميع شركات الطيران االلتزام
بتخفيض عدد الر ّكاب القادمين إلى لبنان
بنسبة  70%من معدّل الر ّكاب اليومي،
ا ّلذين قدموا إلى لبنان على متن طائراتنا
خالل شهر تموز.
 2على جميع الر ّكاب الراغبين بالقدومإلى لبنان ،باستثناء األطفال دون  12سنة،
أن يكونوا قد أج��روا فحص « »PCRفي
أحد المختبرات المعتمدة من قِبل السلطات
المعنية في ال��دول القادمين منها ،وذلك
خ�لال  96ساعة كح ّد أقصى م��ن تاريخ
صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى
لبنان ،وال يُسمح للر ّكاب ا ّلذين يحملون
نتيجة فحص سلبيّة بركوب الطائرة.
 3على جميع الر ّكاب الراغبين بالقدومإل��ى لبنان من ال��دول التالية :بريطانيا،
قبرص ،تركيا ،البرازيل ،اإلمارات العراق،
الهند ،م��االوي ،إثيوبيا ،زامبيا ،ليبيريا،
كينيا ،غامبيا وسيراليون (وليس الر ّكاب
العابرين عبر هذه الدول) ،أن يكون لديهم
حجز فندقي لمدّة  4أيّام ،وذلك على نفقتهم
الخاصة ،وال يُسمح للر ّكاب ا ّلذين ليس
ّ
لديهم حجز فندقي ،بركوب الطائرة القادمة
إلى لبنان.
 4على جميع الر ّكاب القادمين إلىلبنان أن يخضعوا لفحص فور وصولهم
إلى مطار بيروت ،باستثناء األطفال دون
 12سنة وق ّوات «يونيفيل» ،وعلى جميع
شركات الطيران تحصيل مبلغ  50دوالرا ً
أميركيا ً عن ك ّل راكب يرغب بالقدوم إلى
لبنان ،وه��ي كلفة فحص أو إج��راء طبّي
سيخضع له فور وصوله».

مخزومي التقى لجنة عوائل ال�شهداء:
لرفع الح�صانات وه ّمنا معرفة الحقيقة

المنتدى االقت�صادي :ر�ؤيتنا
منطلق وا�ضح نحو التغيير
رأى المنتدى االقتصادي واالجتماعي ،في بيان إثر اجتماعه
ال��دوري «أن االنهيار الكبير ال��ذي وص��ل إليه لبنان تتح ّمل
مسؤوليته الطبقة السياسية الحاكمة بنتيجة خياراتها
الخاطئة وسياساتها الفاشلة في السياسة واالقتصاد والمال
وعمليات الفساد الكبير المستشرية في مختلف الميادين ،وال
سيما ما يتعلق منها بتفاقم الدين العام وفوائده المرتفعة
التي استنزفت المالية العا ّمة ومقدّرات لبنان االقتصادية،
ور ّتبت عليه خسائر جسيمة اضطرت السلطة إلى االعتراف بها.
وبدال ً من أن ُتبادر هذه الطبقة السياسية المالية الحاكمة إلى
وضع خطة لإلنقاذ تعتمد على توزيع عادل للخسائر ،والتحوّل
التدريجي نحو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي بدال ً من االقتصاد
الريعي ،عمدت هذه الطبقة إلى تحميل الخسائر إلى الشعب
اللبناني بكامله ،عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية
ورفع األسعار وزيادة كميات النقد المتداول بما يزيد من التدهور
النقدي ويؤدي إلى فقدان معظم أفراد الشعب لقدراته الشرائية
بنتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للمداخيل خصوصا ً للطبقات
الفقيرة والمتوسطة».
وذك��ر أن��ه ب��ادر إل��ى وض��ع ورق��ة اقتصادية تحت عنوان
«أول��وي��ات في خطة إنقاذ االقتصاد» هي «ع��ب��ارة عن رؤية
للخروج من األزم��ة نحو التغيير نتناول فيها أسباب األزمة
وأسس التغيير والعالقة بين السياسة واالقتصاد وحدد أهداف
الرؤية والتوجهات االقتصادية واألولويات في المدى القصير
والمتوسط والطويل األجل وخاصة توفير شبكة امن اجتماعي،
واستقرار سعر صرف العملة الوطنية ،والتدقيق الجنائي في
وزارة المال والمصرف المركزي ،وعزل حاكم مصرف لبنان
ومجلسه المركزي ،وتوفير السلع الضرورية ،وإع��ادة هيكلة
الدين العام وتوزيع الخسائر بشكل ع��ادل على المصارف
وكبار المودعين ،وإع��ادة هيكلة القطاع المصرفي ،وتنشيط
ودعم القطاعات اإلنتاجية ،وإنشاء مصارف للصناعة والزراعة
والسياحة والتكنولوجيا ،وإنشاء هيئة تخطيط مركزي ،وإعادة
تأهيل المرافق العامة كافة ،واستخراج النفط والغاز ،وإلغاء
الصناديق والمجالس العا ّمة ،وترشيد اإلنفاق واعتماد نظام
ضرائب عا ّمة تصاعدي ،والتوجه شرقا ً والتشبيك االقتصادي
م��ع دول المشرق العربي وق��د رفضت ال��ورق��ة الخصخصة
وإم�لاءات صندوق النقد الدولي ،كما تضمنت رؤية المنتدى
للتربية والتعليم واالستثمار في اقتصاد المعرفة».
واعتبر أن «رؤي��ة المنتدى تشكل أساسا ً صالحا ً وصلبا ً
للخروج من األزم��ة االقتصادية والمالية والنقدية ومنطلقا ً
واضحا ً نحو التغيير في لبنان» .معتبرا ً أن موقفه من السلطة
الحاكمة ومن الحكومة العتيدة «سيكون على أساس موقف
ه��ذه السلطة وتلك الحكومة م��ن ه��ذه ال��رؤي��ة االقتصادية
وعناوينها العصرية ،علما ً بأن إنقاذ البالد والعباد هو األساس
في المصلحة الوطنية العليا وال يجوز أن يقف في وجهها أي
اعتبار شكلي أو ظرفي».

مخزومي متوسطا ً وفد أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت
استقبل رئ��ي��س ح��زب ال��ح��وار النائب
فؤاد مخزومي ،في مكتبه بوسط بيروت،
وفدا ً من لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ
بيروت.
إث��ر اللقاء ،ق��ال مخزومي «إن جريمة
المرفأ هي أكبر جريمة حصلت في بيروت
وك��ل ل��ب��ن��ان ،فالطبقة السياسية تعيد
تذكيرنا بهذه الجريمة يوميا ً من خالل
الطريقة التي تتعاطى بها مع هذا الملف».
ووص���ف «م��ا يحصل ف��ي قضية رف��ع
الحصانات بالبدعة» ،مؤكدا ً أنه مع «رفع
الحصانات» .وأضاف «هذا حق للبنانيين،
ل��ك��ن م��ا ت��ح��اول ال��م��ن��ظ��وم��ة السياسية
فرضه يتطلّب تعديالً للدستور ،وهذا أمر
يأخذ الكثير من الوقت ويلزمه العديد من
اإلجراءات».
وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه
ب ّري ،بالقول «إن المادة  40من الدستور
واضحة ،ومفادها ال يجوز في أثناء دور
االنعقاد اتخاذ إج��راءات جزائية نحو أي
عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض
عليه إذا اقترف جرما ً جزائياً ،إال بإذن
المجلس ،ما خال حالة التلبّس بالجريمة -
الجرم المشهود».
وتمنى على الرئيس ب ّري أن يدعو إلى

جلسة عشية  4آب ،أي يوم الثالثاء المقبل
«ليصبح واض��ح��ا ً أم���ام ال��ن��اس م��ن هو
مستع ّد لرفع الحصانات عن المتهمين ومن
يسعى إلى حمايتهم».
وقال «ه ّمنا األساسي معرفة الحقيقة،
ولنترك للقضاء التحقيق بشكل ش ّفاف
لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة وإنزال أقصى
العقوبات بهم» .واستغرب «كيف يُمكن
لنواب من الشعب التوقيع على عريضة
العار من دون االلتفات إلى هول الجريمة
كأن األمر ال يعنيهم».
من جهته ،أوضح المتحدث باسم لجنة
عوائل الشهداء وليم ن��ون ،أن «االجتماع
مع النائب مخزومي هو للبحث في ملف
رفع الحصانات عن المتهمين في جريمة
المرفأ» ،الفتا ً إلى أن «البعض يحاول عرقلة
هذه القضية دستورياً ،علما ً بأن الموضوع
كله يحتاج إلى  5دقائق في مجلس النواب
لو كانت النيّة موجودة ،وهذا ما نطرحه
أم��ام ع��دد م��ن ال��ن��واب ال��ذي��ن يشبهوننا
ويريدون الحقيقة مثلنا ،والنائب مخزومي
منهم».
أضاف « 4آب بعد أيام ،والحساب قادم،
وسنسمي كل من تسبّب باستشهاد أهلنا
وكل من يحاول عرقلة التحقيق».
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لوكا�شينكو يعلن �إجراء اال�ستفتاء على تعديل الد�ستور
في �شباط المقبل وتحذير من احتجاجات مقبلة في بيالرو�سيا

أشارت هيئة أمن الدولة في بيالروسيا إلى
أن «البالد ستشهد موجة من االحتجاجات في
الفترة المقبلة».
وأفادت الهيئة في بيان ،أمس ،أن «الغرب
والمعارضة التي تغادر بيالروسيا تخطط
لمرحلة نشطة م��ن االحتجاجات واألع��م��ال
التخريبية في الفترة ما بين أيلول وتشرين
األول المقبل أو منتصف عام  ،»2022قائلة:
«من المقرر بدء المرحلة النشطة من اإلجراءات
من قبل خصومنا في أيلول  -تشرين األول من
هذا العام ،أو في النصف األول من العام المقبل
 عندما يتوقعون انخفاضا ً كبيرا ً في مستوىرفاهية السكان بسبب العقوبات .إن اإلنشاء
المصطنع لما يسمى بالمحفزات القادرة على
تفجير الوضع في البلد مدرج بشكل حاد على

جدول أعمال المجموعة المعارضة للخدمات
الخاصة األجنبية والمهاجرين الهاربين
المرتبطين بها (المعارضون البيالروسيون)».
ووف��ق��ا ً ل��رئ��ي��س هيئة أم���ن ال���دول���ة ،ف��إن
«االح��ت��ج��اج��ات المرتقبة ستشمل األع��م��ال
اإلرهابية وأعمال الترهيب ضد قادة الجمهورية
والدولة وممثلي وسائل اإلعالم ووكاالت إنفاذ
القانون والقضاء ،فضالً عن التخريب في مرافق
مج ّمع الدفاع واالقتصاد وأجهزة دعم الحياة
مع خسائر فادحة في األرواح واتهام الحق لهذه
الحكومة الحالية».
في سياق متصل ،أعلن الرئيس البيالروسي،
ألكسندر لوكاشينكو ،أمس ،أن «االستفتاء على
تعديل دستور البالد سيجري في موعد أقصاه
شهر شباط من العام المقبل».

وقال لوكاشينكو« :نشهد حاليا ً محاوالت
كثيرة ج��دا ً للترويج لمعلومات مزيفة حول
هذه المسألة (الخطط المتعلقة باالستفتاء).
أؤكد مرة أخرى أننا اتخذنا قراراً ،في مناقشات
مجلس الشعب لعموم ب��ي�لاروس ،بضرورة
إجراء االستفتاء في موعد أقصاه شباط المقبل،
وسيكون هذا كذلك».
وت���ج���ري ص��ي��اغ��ة دس���ت���ور ج���دي���د في
بيالروسيا .ومن المق ّرر أن يتم إعداد مشروع
القانون األساسي بحلول نهاية عام  .2021في
مجلس الشعب لعموم بيالروس ،والذي عقد
في مينسك ،إذ قال لوكاشينكو ،إن االستفتاء
سيجرى في كانون الثاني وفبراير .2022
وف��ي  16آذار ،و ّق��ع الرئيس البيالروسي
مرسوما ً بتشكيل لجنة دستوريّة تعمل على

كوالي�س

تطوير التعديالت ض ّمت  36شخصاً ،ويرأس
عملها رئيس المحكمة الدستورية ،على أن تقدّم
اللجنة مقترحاتها إلى رئيس الدولة بحلول 1
آب المقبل.
وم��ن بين أب���رز المقترحات منح مجلس
الشعب لعموم ب��ي�لاروس ،الحق ف��ي إع�لان
عزل الرئيس في حالة ارتكابه خيانة عظمى
أو أ ّي��ة جريمة خطيرة أخ��رى ،وتأكيد أن يتم
تكريس مكانة مجلس الشعب لعموم بيالروس
باعتباره أعلى هيئة تمثيلية للديمقراطية في
الدستور ،إضافة إلى توسيع صالحيات رئيس
الوزراء ،وتعزيز دوره في تشكيل الحكومة وفي
مجال الميزانية.
كما يُقترح تحديد ع��دد ف��ت��رات الرئاسة
بفترتين للشخص الواحد ورفع الحد األدنى

للسن لشغل أعلى منصب عام من  35إلى 40
ع��ام�اً ،كما تؤكد اللجنة أن ينص التشريع،
كشرط على رئيس الدولة ،على إقامته الدائمة
في بيالروسيا لمدة  20عاما ً على األق��ل قبل
االنتخابات وغياب الجنسية األجنبية.
وب��دأت احتجاجات معارضة ضخمة في
البالد ،رافض ًة نتائج االنتخابات الرئاسية
في بيالروسيا في  9آب  ،2020التي فاز فيها
ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة ،والذي
حصل وفقا ً للجنة االنتخابات المركزية على
 80.1%من األصوات.
وفي  11شباط الماضي ،أعلنت لجنة أمن
الدولة (كي جي بي) في بيالروسيا أن «الوضع
في البالد قد استقر ،وأن ذروة االحتجاجات قد
م ّرت ،واختفت مظاهرها عملياً».

العالقات ال�صين ّية العرب ّية تتط ّور �إلى م�ستوى �أعلى جديد
طرحت الصين منذ بداية هذا العام عددا ً من المبادرات
والمقترحات واألفكار الجديدة حول القضايا العربية،
كما من المتوقع أن ُتعقد أول قمة صينية عربية في العام
المقبل .ويرى خبراء صينيون وعرب أن كل هذا يدل على
أن العالقات الصينية العربية تتطور إلى مستوى أعلى
جديد.
فقد اقترحت الصين مبادرة من خمس نقاط بشأن
تحقيق األمن واالستقرار في الشرق األوسط في مارس
من هذا العام .وفي الشهر الحالي ،قدمت الصين أيضا ً
مقترحا ً من أرب��ع نقاط لحل القضية السورية وكذلك
اقترحت ثالثة مسارات لتنفيذ «حل الدولتين» بشأن
القضية الفلسطينية.
وف��ي الوقت نفسه ،ق��ام عضو مجلس الدولة وزير
الخارجية الصيني وان��غ ي��ي ب��زي��ارة منطقة الشرق
األوسط مرتين في غضون أربعة أشهر هذا العام.
وتعليقا ً على ذلك ،قال وو سي كه ،المبعوث الصيني
الخاص األسبق إلى الشرق األوس��ط ،مؤخرا ً إن «هذه
المبادرات والمقترحات الجديدة التي طرحتها الصين
تعكس مدى اهتمام الصين الكبير بتنمية عالقاتها مع
دول الشرق األوس��ط» ،مشيرا ً إلى أنها «ال تشكل فقط
مجمالً للسياسات الصينية تجاه الشرق األوسط على
م ّر السنين ،وإنما ُتع ّد أيضا ً تفكيرا ً استراتيجيا ً لتعزيز
العالقات بين الصين وه��ذه ال��دول ارت��ك��ازا ً على هذا

األساس».
وفي السياق نفسه ،ذكر ما شياو لين ،البروفيسور
بجامعة تشجيانغ الصينية للدراسات الدولية ومدير
معهد دراسات حوض البحر األبيض المتوسط ،أنها تبرز
موقفا ً إيجابيا ً يتمثل في أن الصين كدولة كبرى مسؤولة
يجب أن تلعب دورا ً بناء مهما ً ومؤثرا ً في الشرق األوسط،
م��ؤك��دا ً «ف��ي ال��وق��ت ذات��ه على أنها تأخذ االعتبارات
االستراتيجية في الحسبان وتدل على أن الصين تولي
اهتماما ً كبيرا ً بالعالم العربي».
فمنذ إقامة العالقات الدبلوماسية بين الصين ومصر
في عام  ،1956أخذت عالقات الصداقة والتعاون بين
الصين والدول العربية تتع ّمق وتتط ّور بشكل مستمر.
فعلى صعيد االقتصاد والتجارة ،تحقق تعاون يقوم على
المنفعة المتبادلة بين الجانبين .وعلى صعيد السياسة
والدبلوماسية ،قدّم الجانبان الدعم لبعضهما البعض.
وقد ذكر الدكتور ضياء حلمي ،خبير الشؤون الصينية
واألمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية بالقاهرة،
أنه «من حسن الطالع أن العالقات المصرية الصينية
الرسمية تحتفل هذا العام بمرور  65عاما ً على إقامة
عالقات دبلوماسيّة ،وكانت مصر الداعم األول لها وكانت
مصر الدولة األول��ى التي اعترفت بالحكومة الصينية
في ذلك الزمن البعيد» ،مؤكدا ً أن « 65عاما ً كانت كلها
إضافات في العالقات المصرية الصينية».

وأشار إلى أن «مصر هي بوابة أفريقيا وهي الدولة
الكبيرة إقليميا ً وشرق أوسطيا ً وأفريقياً» ،مضيفا ً بقوله
«أتوقع التعاون االستراتيجي المصري الصيني في أكبر
صوره ،وسيزيد خاصة مع مبادرة الحزام والطريق التي
أسميها مبادرة القرن».
ومن جانبه ،أفاد الخبير والمحلل السياسي السوري
محمد العمري ب��أن «الموقف الصيني تجاه الملفات
العربية هو موقف داعم لتلك الدول العربية ويهدف إلى
حل النزاعات بالطرق السلمية» ،مؤكدا ً أن «الدور الصيني
سيزداد ويتنامى في المستقبل».
وتابع يقول إن «الجانب الصيني يقيم عالقاته مع
ال��دول انطالقا ً من مبدأ الندية وليس من خالل فرض
اإلمالءات» ،مسلطا ً الضوء على أن الصين وروسيا ودوال
أخرى يمكن أن تؤدي دورا ً أكبر من خالل إحداث تنمية في
هذه الدول التي عانت من فرض اإلمالءات األميركية.
واتفقت الصين وال��دول العربية على إقامة شراكة
استراتيجية بين الجانبين في عام  .2018وثمة يقين
بأن العالقات الصينية العربية سترتقي في عام 2022
إلى مستوى جديد لتقف عند نقطة انطالق تاريخيّة
جديدة بفضل القمة الصينية العربية األولى المرتقبة.
وقال ما شياو لين إنه «تنبغي اإلشارة إلى أن العالقات
بين الصين والعالم العربي عالقات تتسم بكونها ودية
للغاية ،خاصة بعد إنشاء منتدى تعاون مع جامعة

الك�شف عن مفاو�ضات �سريّة لإنهاء الأزمة بين المغرب و�إ�سبانيا
كشفت وسائل إع�لام إسبانية ،أول أمس،
النقاب ع��ن إج���راء م��ف��اوض��ات مكثفة ،وغير
مباشرة ،بين بالدها والمغرب عبر وساطات
أوروبيّة.
وجاء في تقرير لصحيفة هسبريس ،أمس،
أن «بيدرو سانشيز ،رئيس الحكومة اإلسبانية،
قد جدد تأكيده على أن المملكة المغربية شريك
استراتيجي ،رافضا ً الكشف عن تحركات بالده
بشأن إنهاء التوتر القائم بين المغرب وإسبانيا،
رغم تردد أنباء عن وجود مفاوضات سرية بين
البلدين».
وأف��ادت الصحيفة بأن «سانشيز طالب في
مؤتمر صحافي بالتكتم بدعوى عدم الكشف

عن الخطوات التي تتخذها الحكومة اإلسبانية
بخصوص إع��ادة بناء العالقات الثنائية مع
المغرب ،في ظل أزمة كبيرة في العالقات بينهما،
والتي اندلعت في شهر أيار الماضي ،وهي األزمة
الدبلوماسية التي أجبرت المملكة على استدعاء
سفيرتها في مدريد للتشاور ،وعدم عودتها إلى
منصبها حتى اآلن».
وأكدت الصحيفة المغربية أن «بعض مصادر
في خارجية بالدها لم تؤكد ولم تنف صحة وجود
مفاوضات غير مباشرة بين المملكة وإسبانيا»،
مرجحة أن «تكتم سانشيز ربما تكون متوافقة
ّ
بين الطرفين ،بغرض إبقاء التفاوض بعيدا ً عن
تسريبات وسائل اإلعالم أو ألغراض أخرى».

وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن «ملف تحسين
العالقات المغربية اإلسبانية يأتي على رأس
أولويات وزي��ر الخارجية اإلسباني الجديد»،
حيث ترى مصادر إسبانية أن «هذا الملف يُع ّد
بمثابة إحدى المهام الرئيسية التي يسارع إلى
حلها بسرعة».
وكان رئيس الوزراء اإلسباني ،بيدرو سانشيز،
قد قال في معرض رده على أسئلة الصحافيين
عن العالقات بين بالده والمملكة المغربيّة ،إن
«المغرب شريك استراتيجي لبالدنا».
تصريحات سانشيز جاءت على هامش مؤتمر
قدّم فيه تقريرا ً عن عمل حكومته ،حيث أكد أن
«المغرب شريك استراتيجي».

�إثيوبيا ّ
تحذر من تجاوز الخط الأحمر
وت�ؤكد ا�ستعدادها لمواجهة �أيّة تهديدات
ق��ال المتحدث الرسمي باسم الخارجية
اإلثيوبية ،دينا مفتي ،إن «س��ي��ادة البالد
ومصالحها الوطنية هي خط أحمر».
وأض��اف في تصريحات صحافية ،أمس،
أن «هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير
المباشرة ضد المصالح القومية اإلثيوبية»،
الفتا ً إلى أن «التظاهرات في مختلف أنحاء
إثيوبيا أظهرت أن الشعب والحكومة لهما
م��وق��ف ث��اب��ت ح���ول ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى س��ي��ادة

البالد».
وأك��د أن «ق��وات الدفاع اإلثيوبية جاهزة
للحفاظ على البالد من أي تهديدات».
فيما أعلن السفير اإلثيوبي لدى روسيا،
أليمايهو تيغينو ،في تصريحات سابقة ،أن
«مصر والسودان يعمالن على تسييس بناء
سد النهضة على النيل األزرق ،وإشراك دول
ثالثة في األمر من أجل حل قضاياهم الداخلية،
بينما السد ال يحمل أية مخاطر بيئية».

وقال السفير« :لقد بدأنا ملء السد بالفعل،
مصر والسودان يقومان بتسييس موضوع
البناء وإش��راك دول أخ��رى في هذا األم��ر من
أجل حل قضاياهم الداخلية .السد ال يشكل
أي تهديد كبير لمصر والسودان».
ووفقا ً للسفير ،فإن «المشروع ت ّم تصميمه
ف��ي األص��ل بحيث ال يلحق أي ض��رر ب��دول
المصب ،بحيث يكون استخدام الموارد عادال ً
ومفيدا ً للجميع».

ّ
المركزي في تون�س
ت�أمين الحماية للم�صرف

عملت وحدات عسكرية وأمنية على تأمين
المصرف المركزي في تونس أم��س ،وسط
انتشار آليات وأفراد عسكريين في كامل محيط
مق ّر البنك المركزي في العاصمة ،للمساعدة في
تأمينه.
تأتي ه��ذه الخطوة بعد تكليف الجيش
التونسي بالمساعدة ف��ي تأمين ع��دد من
المؤسسات الرسمية الوطنية والسيادية
والقضائية ،على غرار مجلس النواب ورئاسة
ال��ح��ك��وم��ة والقطبين ال��ق��ض��ائ��ي وال��م��ال��ي،
ومكافحة اإلرهاب.

وكانت قد أصدرت الرئاسة التونسية قرارا ً
بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب
لمدة شهر.
كما قررت رفع الحصانة البرلمانية عن كل
أعضاء مجلس نواب الشعب طوال مدة تعليق
أعماله ،وت ّم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب
الشعب بتصريف األعمال اإلداري��ة والمالية
للمجلس.
وأك��د سعيّد اتخاذ التدابير االستثنائية
ضمانا ً للحقوق والحريات واستمرارية الدولة،
مشيرا ً إلى أنه ال مجال للتالعب بالدولة أو

تقسيمها أو تفجيرها من الداخل.
وكان الرئيس التونسي دعا في وقت سابق
الشعب التونسي إل��ى ال��ت��زام ال��ه��دوء وعدم
االنجرار وراء االستفزازات والشائعات ،مؤكدا ً
أن إجراءاته م ّتسقة مع دستور البالد ،وذلك
بعد أن أصدر االثنين الماضي أمرا ً رئاسيا ً ق ّرر
فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلَّف إدار َة وزارة
الداخلية هشام المشيشي.
كما أعلن سعيّد عزمه على إج��راء صلح
جزائي مع المتورطين في نهب المال العام
للبالد.

الدول العربية ،وقد أحرزت عالقاتنا الشاملة تقدما ً كبيرا ً
في جميع الجوانب».
كما لفت إلى أن «انعقاد قمة صينية عربية «يدل على
أن الصين تتعامل مع ال��دول العربية الـ 22وشعوبها
البالغ تعدادها حوالي  400مليون نسمة ،ككيان واحد..
ومن ثم فإنه يعد من الخطوات الدبلوماسية الكبيرة
للصين في السنوات األخيرة».
وذكر أنه «في فترة خاصة يمر فيها العالم بوضع
مركب يجمع بين تغييرات لم يشهدها منذ قرن وجائحة
كوفيد ،-19صار من األهمية بمكان تعزيز الحوار بين
الصين والعالم العربي ،وتوطيد التعاون بين الصين
حكومة وشعبا ً وبين الدول العربية حكومات وشعوباً،
واحترام وحماية المصالح األساسية للطرف اآلخر وال
سيما حقوق التنمية ،ومعارضة استخدام القوة والهيمنة
وال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية ب��ص��ورة مشتركة،
والتكاتف بشكل خ��اص ف��ي الحفاظ على االستقرار
والتنمية واالزدهار بمنطقة الشرق األوسط».
وألمح إلى أنه «من خالل عقد القمة الصينية العربية،
يمكن ال��وص��ول إل��ى إط���ار تنموي استراتيجي بين
الحضارتين الصينية والعربية اإلسالمية ،لضمان مضي
هذه الثقة المتبادلة والتنمية الودية والمساعدة المتبادلة
بين الجانبين قدّما بصورة أكثر استقرارا ً وتنظيماً».
وفي السياق نفسه ،شدد وو سي كه على أنه «في ظل

قال مصدر
حقوقي تونسي
إن ملفات الفساد
والعمل لصالح
جهات خارجية
أمام القضاء بحق
شخصيات رئيسية
حزبية وحكومية
تعقبها اتهامات
علنيّة تؤشر لنهاية
المرحلة االنتقالية
مع ابتعاد هذه
األسماء عن المشهد
بانتظار المحاكمات.

الوضع الحالي الجديد ومع نقطة االنطالق التاريخية
الجديدة ،أصبحت كل من الصين وال��دول العربية في
حاجة ملحة إلى تعزيز تطوير العالقات بينهما ،كما
أن هناك درجة عالية من التوافق بين الجانبين» ،قائالً
«أعتقد في هذا الصدد أن العالقة بين الجانبين هي عالقة
مصير مشترك ،وينبغي أن يكون الجانبان أكثر التزاما
بتعزيز بناء مجتمعات مشتركة».
ورأى وو سي كه أن هذه المجتمعات يمكن أن تشمل عدة
جوانب« :يتمثل أولها في بناء مجتمع تنموي مشترك ،أي
تعزيز التعاون بين الجانبين من خالل البناء المشترك
لـ(الحزام والطريق) بشكل عالي الجودة؛ وثانيها في
خلق مجتمع أمني مشترك ،فهناك أفكار جديدة بين
الجانبين ،ال سيما في المكافحة المشتركة لإلرهاب ومنع
القوى اإلرهابية داخل البالد وخارجها من إثارة القالقل؛
وثالثها في بناء مجتمع صحي مشترك ،خاصة في ظل
التفشي الحالي لجائحة كوفيد-19؛ ورابعها في العمل
معا ً لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية ،وخاصة
لتعزيز التواصل بشأن القضايا الدولية واإلقليمية،
وبناء نظام دولي تشكل األمم المتحدة نواته ،والدفاع عن
التعدّدية ،ومعارضة األحادية والتنمر».
واختتم وو سي كه حديثه قائالً «أعتقد أن هناك توافقا ً
واسعا ً في هذا الصدد بين الصين والدول العربية ،وبين
الصين ودول الشرق األوسط».

مطالب من �أهالي �ضحايا هجمات � 11أيلول
بلقاء بايدن ومقا�ضاة ال�سعوديّة
طلب أهالي ضحايا هجمات  11أيلول لقاء
الرئيس األميركي جو بايدن فيما ستحيي
الواليات المتحدة في الخريف المقبل مرور
 20عاما ً على الهجمات اإلرهابيّة.
ويأمل أهالي الضحايا الذين يقاضون
السعودية ،اإلف��راج عن وثائق قد تكشف
عن تورط محتمل لها ،وفق ما نقلته قناة
«فوكس نيوز».
ون��ف��ت ال��س��ع��ودي��ة أي ت���ورط ل��ه��ا في
الهجمات ،إال أن ال��دع��وى ال��ت��ي رفعتها
ع��ائ�لات ضحايا الهجمات تشير إل��ى أن
السعودية سهلت عمدا ً تنفيذها.
يذكر أنــه بعد نشـــر تقــرير االستخبارات
األميركــية حول جريمــة قــتل الصحافي
الســعودي المعارض جمال خاشــقجي
داخــل قنصــلية بالده في تركــيا ،طالبت
ع��ائ�لات ضحايا هجوم الحــادي عــشر
م��ن أي��ل��ول  ،2001الرئيــس األمـــيركي
جو بايدن باإلفــراج عن وثــائق ال تــزال
ســرية حول تحقيــق مكــتب التحقــيقات
الفيــدرالي في ال��دور السعودي في تلك
الهجمات والتي امتنع ترامب عن نشرها
أثناء واليته.
وف��ي رس��ال��ة ع��ائ�لات الضحايا ،شدد
األه��ال��ي على ع��دم االس��ت��ه��زاء بالعدالة،
وقالوا إن دعواهم القضائية ضد الحكومة
السعودية بتهمة التواطؤ في الهجمات «قد

جرى إحباطها مرارا ً في السنوات األخيرة
بسبب رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي
ووزارة العدل تسليم الوثائق الرئيسية».
وف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي اكتشف محامو
المتضررين م��ن هجمات  11أي��ل��ول أن
المحاضر وال��وث��ائ��ق التي قضوا أع��وام�ا ً
ي��ط��ال��ب��ون س��ل��ط��ات التحقيق الجنائية

والمخابرات بتسليمها لهم ،ولم يحصلوا
سلّمت إلى محامي
عليها كاملة« ،كانت قد ُ
المتهمين في قضايا اإلره��اب في معتقل
غوانتنامو».
وت��ل��ك ال��وث��ائ��ق تتحدّث ع��ن احتضان
مسؤولين سعوديين لمنفذي الهجمات
ورعايتهم بالمال والسكن والسفر.

تو�سع للتر�سانة النوويّة ال�صين ّية!
تقرير �
أميركي يك�شف عن �أهم ّ
ّ

�وس��ع في
ح�� ّذر الجيش األميركي م��ن «ت� ّ
حقول صوامع الصواريخ النووية الصينية»،
ف��ي وق��ت يتصاعد ال��ت��وت��ر بين واشنطن
وبكين.
وأش���ار تقرير أميركي إل��ى أنّ «األق��م��ار
الصناعيّة أظهرت قاعدة الصواريخ الجديدة
في منطقة شين جين بينغ ،والتي من المقدر
أنها تضم  250صومعة قيد اإلنشاء ،وأخرى

في مقاطعة غانسو الشمالية الغربية».
ووص��ف ال ّتقرير هذين الموقعين بأنهما
يمثالن «أه���م ت��وس��ع للترسانة النووية
الصينية على اإلطالق».
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت أع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع
األميركي ،لويد أوستن ،أنَّ «مطالبات بكين
الكبيرة في بحر الصين الجنوبي ال أساس
لها ف��ي ال��ق��ان��ون ال��دول��ي» .وق��ال إنَّ «ه��ذا

النفوذ المتصاعد يتعدّى على سيادة دول
المنطقة».
وكان مسؤول صيني أعلن أن «العالقات
بين الواليات المتحدة والصين بلغت طريقا ً
ّ
«تكف عن
مسدوداً» ،داعيا ً واشنطن إلى أن
شيطنة بكين» ،وذلك خالل أ ّول زيارة للصين
ُتجريها مسؤولة كبيرة في إدارة الرئيس
األميركي جو بايدن.

5

2021 “u9 31 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«
Thirteenth year /Saturday / 31 July 2021

äÉªàJ / AGQBG
¢Só≤dG ádOÉ©eh »eÓYE’G ÜÉ£îdG

*

ÍËU�A��« …eL� ˝

rO�UHL�«Ë WOzb�L�« U�UCI�U� WD��d� Èd�� WO�ËR�� qLÒ ��� w�ö�ù« »UD��« ÒÊQ� ÊËdO�J�« bI�F�
qJA�Ë WO�ö�ù« WN�«uL�U� WIKF�L�« «Ëœ_« d�uD� …—Ëd{Ë WOL�√ l� Í“«u��U� UNKL�� w��« WO�ö�_«
ÊUM�� w� W�ËUIL�« Èb� …d�u�� X�U� w��« W�dJ�F�« «—bI�«Ë «Ëœ_« d�uD� bOF vK� qB� UL� w�u�
œd�� ÂU�√ bF� r� YO�� WOIOI� «“U��≈ oOI�� UN�«—b� —uÒ D� qFH� W�ËUIL�« X�UD��« YO� ¨sOD�K�Ë
“d�√ s�Ë w�O�«d��≈ w�ö�≈Ë ÍdJ�� bF� «– dB� »UD� ÂU�√ UM��√ q� ‰ö�_« vK� bzUB�Ë »UD�
»d� ‰ö� å‚d��� Êü« UNO�≈ «ËdE�√ò »UD�Ë å5 d�U�ò WOKOz«dO�ù« W�dJ�F�« W�—U��« dO�b� WK��_«
U� v�� ozUI��«Ë d���« qI� w� WO�bB�U� W�ËUIL�« Âö�≈ eÒOL�Ë ¨W�uD��« qF� W��«u� w�Ë ¨2006 “uL�
ÆrN�ö�≈Ë rN�œU� U��dB�Ë U�UD�� ÊuI�� UL� d��√ t� ÊuI�� åÊuOKOz«d�ù«ò
w� Î «—UA��« l�Ë√Ë `{Ë√ d���«Ë …—uB�« ÊuJ�� UO�UJ�ù«Ë U�UO��ô« w� hI� s� Y�b��« r�—Ë
ÊuJ�Î U�UO�√Ë W�dJ�F�« »d��« Í“«u�Ë WO�U�√ …eO�— qJA� Âö�ù« ÒÊ√ u� tOK� oH�L�« ÒÊS� «¡UCH�« W�U�
WOMNL� Á—Ëœ ”—UL�Ë ŸuÒ M��Ë dO�� w�F� bO�Q�� vE�� ‰«“ U� W�ËUIL�« Âö�≈ ÒÊQ� bO�Q��« l� UNOK� Î U�ÒbI��
v�≈ Î U�M� ¡UL��ô«Ë …¡UHJ�« YO� s� W�“«Ë «d��� Î U�u�b� W�u�HL�« WO�ö�ù« W�dFL�« w� t�«u�Ë WO�U�
Î U�U��—« j��d� w��« Âö�ù« …u� e�eF� Î ULz«œ »uKDL�«Ë Ê«bOL�« w� U�—uC�Ë W�ËUIL�« W�UI� qF� l� VM�
…—u ¡UA�≈Ë rN�UFKD�Ë rN�U�¬Ë ”UM�«Ë W�U�d�«Ë …dJH�« W�b� w� UO�UJ�ù«Ë qzU�u�« d�u�� Î UIO�Ë
U�bIL�«Ë ”bI�« W�œUFL� Ÿ«dB�« w� …b�b� ôœUF� W��«u�Ë qL� lOD��� W�U��Ë W�b�� WO�ö�≈
d��√Ë …u� d��√ w�ö�≈ »UD� v�≈ ÃU��� W�œUFL�« Ác�Ë UNK� WIDML�« q�UI� UNO� WO�ö�ù«Ë WO�O�L�«
‚ö�_«Ë o��« …u� s� W�ËUIL�« Âö�≈ tJK�L� U� v�≈ Î «œUM��« w�U��ù«Ë wL�UF�« Âö�ù« lL��� w� Î «—uC�
Íb� sO� W�œUFL�« ÊuJ��Ë Â«bN�«Ë n�eL�« Âö�ù« s� t�UI�K�Ë åwKOz«d�ù«ò Âö�ù« WN�«uL� W�«bF�«Ë
»UD�� WO�UO��« W�—U��« vK� q�U� qJA� Á—Ëœ ”—UL�Ë W�dFL�«Ë …dJH�« ¡UM� w� r�U�� w�ö�√ Âö�≈
WKKCL�« —UJ�_« dA�Ë W�dH�« Y�Ë WM�H�« ‰UF�ù vF�� Íc�«Ë ÷u�dL�« w�ö�ù« »UD��« WN�«uL� ‰u�I�
ÆÂö�_« oOI��Ë l�«u�« dOOG�� WD��dL�« UN�ôœUF�Ë W�ËUIL�« …—u t�uA�Ë ”UMK�
ÁcN� ÂUF�« Í√d�« W�ON� bOF vK� WU�Ë w�ö�ù« »UD��« b�b�� V�� ”bI�« W�œUFL� Î «e�eF�Ë
w�dF�« Âö�ù« iF� v�≈ åWOKOz«d�ù«ò W�«Ëd�« qK�� n�Ë vK� qLF�«Ë V�d� UL� ÂœU� Àb�� W�œUFL�«
pK� ÕdA� UNF� q«u��« —u�� ¡UM�Ë r�UF�« w� WO�UO��«Ë WO�UI��«Ë WO�ö�ù« V�M�« l� q«u��«Ë
U�U���ù« …u�� r�— ‰uIF�«Ë »uKI�« V�J� Ê√ tO� Âö�ù« vK� V�� Íc�« Ÿ«dB�« w� UN�OL�√Ë W�œUFL�«
Æ U�b���«Ë „—UFL�« W�«d�Ë
w�ö�≈Ë V�U�*

...ÜÉ°UCGh ¬àdhO CÉ£NCG ÉeóæY
WK�� rKFL�« ˝
ÆV�J��Ë
‘dÒ I�� t�ÒbI� tMOF� Z�U�d� vK� Î UHO{ ÊuJ� Ê« XI�«Ë U�bM� nKJL�« fOzd�« W�Ëœ U� QD�√
Ò
¨W�UO��« w� rNF� oH�� ô Î U�uO{ Á—UM� ‚d�� Ê√ b�d� Î U�d� tK�«œ w� b�Ë√ V�J�L�«
‘dÒ I�L�« «c� ÒÊ_Ë
Ò
ÆsOd�« nOC�« U�U�S� ‚d��U� tHO{ œUOD« w� QD�√ Íc�« u� …dL�« Ác� tMJ�Ë
ô UM� q� ¨W�ËdAL�« dO�Ë W�ËdAL�« ez«dG�«Ë sH�«Ë W�UO��« w� ‘dÒ I�L�« «c� ÁbI�F� U� UMLÒ N� ô s��
W�dA� U�UI�Ë W�O�� WK��Q� rND�—u�� t�uO{ oDM��� ‘dÒ I�� vK� Î UHO{ t��Ëœ ÊuJ� Ê√ dE�M�
UL� Î U�O� tDF� r�Ë WIOC�« ÁœËb� w� tI�Ë√Ë åmMOK�«ò d�� tHOC� ¡«dI��« w� Î UL�U� ÊU� t��Ëœ sJ�Ë
ÆX�Ë Ÿd�Q� WK�UIL�« XN��«Ë t�uD� tOK� ÷d� q� ô ¨b�d�
·ËdFL�« l�cL�« «c� l� Y�b��« ÊuC�d� sO�d��L�« sOO�UO��« s� s�dO�J�« ÒÊ« — b� r� t��Ëœ qÒ F�Ë
°tOJ� sO� VBF��«
s�D� WKHIL�« t�I�dA� oDML��«Ë bI��U�Ë WO�u{u�ö�U�
Ò
∫qO� Î UL�b�Ë
Î «d�«“ v��√ d���« dÔ OC� ô
Î «d�� bÏ �U� tO� v�— ÚÊ«

¬Jô°üfh Ωƒ∏¶ªdG ±É°üfEG ...ájQƒ°S »a AÉ°†≤dG
nOHF�« U�— ˝
¨W�—u��« U��RL�«
V�d��� ÂuI� Ê√ ¨W�—u� vK� Î U�«Ëb�Ë Î ULK�Ô XM�Ô w��« »d��« vK� ‰uÒ FÔ� ÊU�
Ò
w� sO�—u��«Ë W�—u� ‰U�œ≈ WOGÔ� ¨¡UCI�« ¡UB�≈Ë Êu�UI�« bOO��Ë ¨Í—u��« lL��L�« W�–d� vK� qLF�Ë
¨»d��« «uM� s� r�d�« vK�Ë W�—u��« W�Ëb�« sJ� ¨sO�d�LK� jI� …œUO��«Ë Êu�U� ô YO� ¨»UG�« WF�d�
W��R� ¨ U�ON�«Ë U��RL�« pK� sL{ s�Ë ¨sO�—u�K� Î UM�¬ Î «–ö� XOI� ¨W�—u��« U��RL�« WO��U� ÒÊ√ ô≈
ÂuI�� ¨W��RL�« Ác� WO�öI��« UN�Q� s� WU� «eOL� ¨b�_« —UA� —u��b�« fOzd�« UNB�
Ò w��«Ë ¨¡UCI�«
Æ»d��« U�d�� UN�“d�√ ¨WO�u�U� U�bF� ÒÍ√ s� rN��UL�Ë ¨sO�—u��«Ë W�—u� vK� ÿUH��« w� U�—Ëb�
ÒÍ√ s� …bOF� ‰«e� ô ¡UCI�« W��R� w� rN�I� ÒÊ√ ô≈ ¨»d��« ö�Ë s� t�u�UF� U� r�—Ë Êu�—u��«
q�� s� rNOK� X{d�Ô w��«Ë ¨sO�—u��« UNM� w�UF� w��« U�bF��«Ë U�UCI�« s� dO�J�« „UM� ¨vMFL� ¨ «dO�Q�
b�R� Íc�« d�_« ¨¡UCI�« W��R� v�≈ p�– ‰ö� s� «ËQ��Ë rNI�—√ Íc�« d�_« ¨–uHM�« »U�√ iF�Ë s�b�UH�«
p�– qÒ � ¨sO�uKEL�« nBM� ‰«e� ô W�—u��« sO�«uI�« ÒÊ√ UL� ¨…UCI�«Ë ¡UCI�U� ÊuM�R� Êu�«e� ô ¨sO�—u��« ÒÊ√
dEMK� ¡UCI�« W��R� w� ‰«e� ô ¨U�dB� sJL� ô w��«Ë U�UCI�« s� dO�J�«Ë ¨Êu�UI�« nI� X�� lOL��« l{Ë
ÆsO�—u��« vK� oOOC�Ë œU��Ë U�bF� W�O�� Î UOzUC� o Ó�ö� ¨W�—u� w� …dO�� ¡UL�√ „UM� ÒÊ√ rÒ �_«Ë ¨UN�
ô UM�Ë ¨Êu�UI�« X��Ë wMHB�√ Íc�« ¨¡UCI�« v�≈ UN�ö� s� Q�� lzU�Ë wF� X�b� ¨wB�� bOF vK�
fJF� Íc�« d�_« ¨‰U��« wIO�—Ë ¡«dIHK� Î «bM� ‰«e� ô W�—u� ÒÊ≈ ¨t�u� sJL� U� sJ� ¨WOCI�« qOUH� d�c� ‰U��
U�bzU�Ë UNAO�Ë UN�FA� W�u� W�—u�� f�R�
Ò UL� ¨Î«œÒb�� ÷uNM�«Ë w�UF��« vK� ¨W�—u��« W�Ëb�« …—b�
ÆUNzUC�Ë UN�u�U�Ë

(1¢U áªàJ) ...á°†¡ædG qó°S
l� U�U��—« UN�Ë fzUMJ�« ‚d�√ s� WO�uO�ù« W�OMJ�«
WG� ÊuJ� WO�dF�« WGK�« œU� YO�Ë ¨W�dBL�« W�OMJ�«
U� ÆWO�dF�« ‰Ëb�« v�≈ ÂULC�ö� W��d� UNKF�� WOL�—
sOO�uO�ù« l� X�O� WN�«uL�« Ê√ u� t�uI� Ê√ b�d�
ÊUOJ�« u�Ë wIOI��« vF�_« ”√— l� q� W�uJ�Ë Î U�F�
¡UM� w� bOF s� d��√ vK� r�U� Íc??�« w�uONB�«
Î U�{«Ë Î «b�bN� qJÒ A� WCNM�« b� ÊU� «–≈Ë Æb��« p�–
ÊS� w�dF�« w�U��U�Ë w�«œu��«Ë ÍdBL�« w�uI�« s�ú�
ÆÎ«dO�√Ë Î ôË√ qÒ ��L�« w�uONB�« ËbF�« l� w� WN�«uL�«
wI�d�_« ÊQA�« w� ÍdBL�« ÍœU�d�« —Ëb�« s� wÒK���«
‚«—Ë√ s� W�L�U� 99 Ê√ UN��Ëd� rÒ � W�dE� vK� wM��
U�ôuK� W�«uÒ ��« Ê√Ë …b��L�« U�ôu�« UNJKL� W�FK�«
s� dEM�« iG� Æq��L�« w�uONB�« ÊUOJ�« w� …b��L�«
ÊdI�« s� UOMOF���« w� Í√ ¨„«c�¬ d�bI��« p�– W�
WO�U��« WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�« …uÒ I�« s�“«u� ÊS� ¨w{UL�«
«—UO��« w�U��U�Ë W�dEM�« pK� i�b� W�I�dL�«Ë
ÆWF�«dL� lC�� Ê√ V�� UNOK� WOM�L�« W�UO��«Ë
w�uONB�« ÊUOJ�« s??� Î ôU??L??�Ë Î U?�d??� …œÒb?N??� dBL�
…b��L�« U??�ôu??�« s� W�u�bL�« WO�U�—ù« U�ö��«Ë
U�UL� s� Î UC�√ s� Î U?�d??�Ë ¨w�uONB�« ÊUOJ�«Ë
d�� »uM��« s� ÂuO�«Ë ¨g�u��«Ë
uKG�«Ë VBF��«
Ò
Ò
ÊUOJ�U� WD��d� d�U�L�« Ác� lOL�Ë ¨gODF��« dD�
Æ…b��L�« U�ôu�« w�U�_« tL�«œË qÒ ��L�« w�uONB�«
WN�«uL� U�UO��« pK� WF�«dL� Ê«Ë_« s�� r??�√
ÊUJ�S� t�√ d��F�Ë p�– s� d��√ ‰uI� q� ø «b�bN��«
VK� d�� …b�b� W�öD�« Wd� v�≈ b�bN��« q�u��
WFHM� WCNM�« b� s� qF�Ë ÊUOJ�« vK� W�ËUD�«
UO�uO�≈ ‰U��« WFO�D�Ë Ê«œu��«Ë dB� s� qÒ J� W�d�A�
wI�d�_« ÊdI�«Ë qOM�« Íœ«Ë ‰Ëœ sO� wLOK�≈ pO�A� d��
ÆtO� w�uONB�« ÊUOJK� ÊUJ� ô
sO� ÍœUB��ô« pO�A��« ÒÊ√ w� W��U��« WE�öL�«
pO�A��« l� q�UJ�� wI�d�_« ÊdI�«Ë qOM�« Íœ«Ë œö�
l�Ë ¨WN� s� ÂUA�« œö�Ë s�b�«d�« œö� sO� VI�dL�«
ÆÈd�√ WN� s� dO�J�« »dGL�« ‰Ëœ w� pO�A��« ŸËdA�
œu�Ë w� r�U�� WF�—_« U�uÒ JL�« Ác� sO� q�UJ��«Ë
Â«e��«Ë o�dD�« ŸËdA� l� q�UJ�� WOLOK�≈Ë WO�d� WK��
q�I��L�« Æw�Ëd�« w�«—Ë_« ŸËdAL�«Ë wMOB�« b�«u�«
‰u�√ u� w�dG�« ‰u�_«Ë »dG�« w� fO�Ë ‚dA�« w� u�
ÆÁ¡UD�≈ v�� Ë√ t�UI�≈ b�√ lOD��� ô w�O�«d��«
tK�√ s� q{UM� Íc??�« ÍuCNM�« w�dF�« ŸËdAL�«Ë
YO� w�uONB�« ÊUOJ�« l� WN�«uL�« rOL w� u�
nÒK���«Ë nFC�«Ë Wze���« dO� ¡w� ô ÊUOJ�« œu�u�
…b�u�U�Ë …b�u�U� w�Q� wN� WN�«uL�« U�√ Æ÷«dI�ô«Ë
ÆWCNM�« w�Q� …uI�U�Ë …uÒ I�« w�Q�
o�U��« ÂUF�« sO�_«Ë w�UO� ÍœUB��« V�U�Ë Y�U�*
w�dF�« w�uI�« dL�RLK�

r� U�ö� ¡UM�Ë UOI�d�√ w� q�u��« w�uONB�« ÊUOJK�
œuF� ÍdBL�« ¡UHJ�ô« Æt��UO�Ë Áœu�Ë w� WMJL� sJ�
U� w�uONB�« w�dF�« Ÿ«dB�« …dz«œ s� dB� ÃËd� v�≈
ÆWOI�d�_« …—UI�« w� …uI� w�uONB�« —uC�K� `L�
dUM�« b�� ‰UL� qO�— bF� Ê√ Î UC�√ k�ö�Ë
dz«e��« v�≈ …d�UI�« s� —dÒ ���« U�d� WBM� X�uÒ ��
fOzd�« q??O??�— sJ� Æs??�b??�u??� Í—«u???� f??O??zd??�« l??�
„uJA�«Ë W��d�« dO�� ·Ëd� w� 1978 WM� Ídz«e��«
bF� s�Ë 1977 s�dA� w� ”bIK� «œU��« …—U�“ XK�
W�d��« bI� WO�«b�« W�dAF�« w� dz«e��« ‰u�œ p�–
UO�O� X�ËU� ÆU�uL� w� …d�R� WBM� WOI�d�_« W�—d���«
dB� ÃËd� l� sJ� ¨WOI�d�_« …¡U�F�« qL� bF� U� w�
w�dF�« —Ëb�« »U� w�uONB�« w�dF�« Ÿ«dB�« …dz«œ s�
W�—u�U� „U��û� w�«cI�« ôËU�� bÒO�Ë UOI�d�√ w�
Ò
ÒÊ√ vK� bO�Q�K� w�Q� UE�öL�« Ác� ÆWOI�d�_«
q�u��«
»UOG�« ôu� ÊU� UL� WOI�d�_« …—UI�« w� w�uONB�«
sL� Æ’U� qJA� ÍdBL�«Ë ÂU� qJA� w�dF�« Íd�I�«
ÊUOJ�« w�Ë »dG�« w� WO�dF�« W�_« ¡«b�√ ÒÊ√ `{«u�«
w� w�d�
—Ëœ ÒÍ√ ÊuFML� WO�dF�« dz«Ëb�« iF� w�Ë
Ò
‰öI��« sJÒ L�Ë WN� s� …—UI�« WOLM� w� r�U�� UOI�d�√
W�UL�� Î «dO�√Ë Èd�√ WN� s� W�uÒ JL�« ‰Ëb�« …œUO�Ë
UL� ÆdUM�« b�� ‰UL� W�ƒd� Î UI�Ë w�dF�« w�uI�« s�_«
Ê«œu��« ·bN��« WCNM�« bÒ � ¡UM�Ë Ê«œu��« rO�I� ÒÊ√
l�UDL�U� ÆdB� ·«bN��ô Î «bONL� v??�Ë√ WK�d� w�
iF� q�� s� —c��«Ë W�ËdF� qOM�« ÁUO� w� WO�uONB�«
vK� ◊uGC�« ÷dH� XF�UI� dB� s� WO�dF�« ‰Ëb�«
ÆUNC�Ëd�Ë dB�
»UOG�« ZzU�� vK� s�b�U� UM� ¨’U� bOF vK�
UOMOF���« w� UMKL� ‰ö� s� p�–Ë UOI�d�√ w� w�dF�«
Ò UM� YO� w�Ëb�« pM��« U��R� Èb�≈ w�
UOI�d�√ wDG�
q�u��« s� WÒOI�d�√ V�� ÷UF��« UME�ô ÆWO�dG�«
r�œ w� dB� qzUC� UM� d�c� X�U� ULMO� ULO� w�uONB�«
ÒÊ≈ t�uI� Ê√ b�d� U� ÆWOMFL�« Ê«bK��« w� —dÒ ���« U�d�
w� Î «—uH�� ÊU� dB� t��uÒ � Íc�« ÍuMFL�« ‰UL�« ”√d�«
U� w�Ë —d���« W�d� r�œ w� ¡«u� WOI�d�_« ‰Ëb�« …d�«–
t�œÒb� ‰UL�« ”√d�« «c� ÆrOKF��«Ë œUB��ô« r�œ w� bF�
bB�� w��« …d�Ò bL�« bO�«œ V�U� bF� …ôU��ö�« U�UO�
XC� bO�«œ V�U� U�eK��� ÊQ�Ë ÂuO�« dB� UN�zU��
U�—Ëœ s� XÒK�� UL� dBL� wI�d�_« —Ëb�« s� wÒK���U�
Æw�uONB�« w�dF�« Ÿ«dB�« w�
w� WOIOI��« WN�«uL�« Ê√ w� WO�U��« WE�öL�«
ôË oOIA�« w�uO�ù« VFA�« l� X�O� b��« Ÿu{u�
—u��b�« …ËbM�« w� sOLÒKJ�L�« b�√ Æt��uJ� l� v��
w�uI�« dL�RL�« ÂU� sO�√ VzU� u�Ë ‰u�d�« V�� bL��
j�«Ëd�«Ë U�d�AL�« ‰u� W�U� «¡U{≈ vD�√ w�dF�«
„UMN� Æw�uO�ù« VFA�« l� WO�«œu��«Ë W�dBL�«
Ê√Ë sOLK�L�« s� UO�uO�« ÊUJ� s� W�L�U� 70 w�«u�

(1¢U áªàJ) ...…óédG
»eƒµëdG
åëÑdG
q
q
Æl�b�« vK� rN�—b� ÂbF�
s� «Î¡b� ÊUM�� v�≈ U Î�U�� qB� Ë“U� s� n�√ 120 v�«u� Ê« bO�« q�UIL�« w�
nB�M� s� ¡«b��« ‚«u�_« w� WK�K� v�≈ U�uKFL�« —U�√Ë ¨q�IL�« sOM�ô«
…d�U�ò ÒÊ√ «dI� u�√ ÍœU� U�Ëd�L�« w�“u� q�L�Ô sK�√ ¨t�N� s� Æq�IL�« Ÿu��_«
v�≈ XKË åq�Ë√ ‰«—u�åË å“U� ÍuJO�ò w��dA� WF�U� Ë“UL�« …œUL� WKL��Ô
w� XH�Ë Æå U�U� ‰ö� UNG�dH� rÒ �O�Ë WO�u�UI�« «¡«d�û� Êü« lC��Ë ÊUM��
Ë“UL�« …œU� l�“u� r�O� sO�Ó �dA�« VK� vK� ¡Î UM�Ë UÎOzUM���«ò ÒÊ√ v�≈ `�dB�
Ÿu��_« Èd�√ …d�U�ò ‰uË s� nA�Ë ÆåW�uO��« U�UDIK� ULOÒ � ô b�_« —UN�
ÆåUN�uu� œb�� b�u� s� U�Ë ¨W�ËbK� WF�U� q�IL�«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

?»fóe ™ªàée
sO���ML�« œ«bF� mK�� YO� WOMOD�KH�«Ë WO�«dF�« ÊU��d���« ‰uI� ≠
‰uI� iF��«Ë ¨·ôü« «dA� w�bL�« lL��L�« r�« qL�� UOFL� v�«
v�� ’U��√ WF�� l� WOFL�� Îö�� pKL� Ê√ wHJ� t�√ ¨·ôü« U��
«—UH��«Ë WO�Ëb�« U�ON�« `M� s� s�bOH��L�« `z«u� vK� p�«—œ≈ r��
U�UC�Ë W�O��«Ë ÊU��ù« ‚uI� Ê«uM� X�� ÂUNL� pHOKJ�Ë ¨WO�M�_«
vK� lO�A�K� UOFL� r�U� t�uL��« ôU��« iF� w�Ë WO�«dIL�b�«
Íb��« s� ŸU??{—ù« UL�—Ë U�UG�« W�UL�Ë n�d�« ÊUJ�Ë …√dL�« sOJL�
w� W�—UALK� W�U���ô« pOK� ·UDL�« W�UN� w� sJ� ¨q�M�« s� bÒ ��«Ë
lL��L�« dOB� Ê√ò q??�√ s� WNO�A�« UOFL��« UNIKD� w��« «u??�b??�«
ÆåÎUO�b�
Î
¨lL��� r� ’U��« WF�� ÊuJ� nOJ� ¨UOLK� ‰ƒU���« dO�� r�ô« ≠
UL� e�d� …œdHL�«Ë ¨lL��� W�U{≈ dJ��« Íc�« s�Ë ¨WOFL� œd�� «u�O�Ë
¨s�u�« WOL�� »«e�ú� dOB� ÊQ� qO�L��« WH w� qO��Ë w�U��≈ u�
tK�UI� ÍdJ�� lL��� „UM� ÊQ� ¨w�b� r� ¨q�_« vK� Ê“u�« ‰œUF�� w�
tL�« ÊuJ� Ê√ ÷d�H� d�¬ lL��� tK�UI� wM�œ lL��� Ë√ ¨w�b� lL���
oKDL�« vMFL�« W�Ë«“ s� WO�bL�« b{ fO� wM�b�« Ê_ ¨ÎUO�b� fO�Ë wM�œ ô
Æ «œdHLK�
w� W??�“_« »uA� cM� ¨WO{U� «uM� dA� ‰ö� b�Ë ÊUM�� w� ≠
Ê«uM� X�� UN�K�√ √b� w��« ¨ UOFL��« ·ô¬ »d� v�« UN�uÒ ��Ë W�—u�
»uKDL�« Ê_ ¨rN�b�U�� WF�—c� rNLOEM�Ë sO�“UM�« ÊËRA� ÂUL��ù«
W�—UALK� W�—u� w� ÁbOM�� VF sL� bOM��K� WKO�Ë ÕËeM�« qF� ÊU�
ÂUN� UOFL��« ÁcN� bM�� √b� U� ÊU�d�Ë ¨W�—u��« W�Ëb�« b{ »d��U�
bL�F� W�ËbK� q�b� v�« WOL�— U�UO�� X�u�� Q�dL�« dO�H� l�Ë ¨WOK�«œ
«b�U�L�«Ë ‰«u�_« ‚UH�≈ WN�Ë s� W�¡U�� ÊËœ sJ� «b�U�L�« wIK��
ÆWOMOF�«
«u_« bA�� UOFL��« WLN� œÒb�� w�U���ô« ÂUF�« ¡b??� l� ≠
w�U�d�« Î UuB�Ë ¨ «—U??H?�?�« ·«d??�S??� r�—UO��« r�O� sO��dL�
Ác� ·«d�S� oHM� w�dF�« ‰UL�«Ë ¨w�UD�d��« w�UL�_« w��dH�« w�dO�_«
…b�u�
`z«u� Âb�� Ê« ÷d�H� w��« WO�U���ô« öL��« vK� «—UH��«
Ò
Æ «—UH��« s� UNO� sO�—UAL�« WOL�� vK� ·dA�
«uIK� ÍdJ�F�« rOEM��« w� WI�U��« W�ËR�L�« nOKJ� rÒ � W�UG�« ÁcN� ≠
…—UH��« Èb� WO�uI� WH�u� UN�ËUF� w�bL�« lL��L�« …—«œù WO�UM�K�«
WO�U��«Ë WLK�� sO�bO��« s� …b�«Ë —dJ� 6Ë 6 …b�UI� Î UI�ËË WO�dO�_«
…dJHK� Z�Ëd�K� «—UH��« s� œuIF� qLF� «¡UB�ù« U�d�Ë ¨WO�O��
Æ`z«uK�« —uK�� sO��
„UM� sJ� ¨‚«dF�« w� t��U√ w��« UN�«– W�O�M�U� ŸËdAL�« »UBÔO� ≠
…d�U�L�«Ë ¨ U�U���ô« qO�Q� VKD� ÂeK� sL� “UF�ù« ÊuO�dO�_« —d�
w� p�– ÊuKFH� qN� ¨`O�d��« s� »U���ô« Êö�≈Ë W�—UAL�« i�d�
øÊUM��

(1¢U áªàJ) ...IOÉYEG »Øµj :¢ùfƒJ
W�Ëb�« U��R� s� WI���L�« U�b��« vK� sOM�«uL�« ‰uB� XKF�
U�Ë—u� wAH� W??�“√ U??�Ë ¨Ê«u?? �_« U��R� d�� —ËdL�U� W�ËdA�
ÆW�œUFL�« ÁcN� W�O�M� ô« UN�N�«u� w� qAH�«Ë
U�“«u��« Ác� q� nO�u� u� bÒOF� fO� w��u��« fOzd�« tKF� Íc�« ≠
U��RL�«Ë WOM�_« ÈuI�«Ë gO��« œ«bF��« s�Ë ¨WOK�«b�«Ë WO�—U��«
sOzËUML�« s??� UNFO�A�Ë WN� s??� UNAOLN� qFH� ¨„d��K� WOzUCI�«
l�«Ë ÷dH� p�–Ë ¨W�“«u� WN� s� WOLOK�ù« rN�OF�d�Ë Ê«u�_« —Ëb�
W�—«œù«Ë WO�ö�ù«Ë WO�b��« UN�U��R�Ë WO��u��« W�Ëb�« —d�� b�b�
wNM� w??M?�√ l??�«Ë ÷d??�Ë ¨Ê«u?? ?�ô« …dDO� s??� WO�B�«Ë W??�u??�d??�?�«Ë
¨sO��UML�«Ë ÂuB��« vK� w�UO��« V�d�« dO�UF� ÷d� vK� rN�—b�
Ê“«u��« œ«œd��« `O�� …—uB� ¨¡UCI�«Ë s�_« U��R� —Ëœ ÷UN�«Ë
Æw�Ëb�«Ë wLOK�ô« f�u� l�u� v�« Ê“«u��«Ë ¨WOK�«b�« W�œUFL�« v�«
…bM�« cOHM� W�U� w� w��u��« fOzd�« W�d� nOMB� ÊËb�d� s�c�« ≠
Ë√ dz«e��« …dU�L� ·bN� WO��d� …bM�√ Ë« lO�D�K� ·bN� WO�«—U�≈
ÊËdJÒ M�� ¨WO�OK�« W�œUFL�« w??� f??�u??� nO�u�� ·b??N?� W�dB� …b??M?�«
s�Ë w��dH�« —ULF��ô« s�Ë lO�D��« s� bÒOF� fO� fOzd�« n�«uL�
WMLON� r�bO�Q� rN�«œUI��U� ÊuH��Ë ¨WO�OK�« »d��« w� f�u� ◊—u??�
s�c�« „«d�_« UN�U��� …b�U� v�« UNK�u��Ë WO��u��« W�Ëb�« vK� Ê«u�ô«
ÊuJ� Ê√ lOD��� W�U���Ë ¨lO�D��« s� »dF�« sOF�DL�« s� bF�√ «u�O�
Ê√Ë t�—uD� s� —c��Ë «—U�ù« lO�D� s�b� Ê√Ë bOF� fO� fOzd�« l�
o�UD�� ô Ê«Ë w��dH�« Í—ULF��ô« ŸËdAL�« t�u� lH�d� uB� vI��
WO�uO�ù« ÁUOL�« »d� d�U�� t�u� U�b�R� X�√Ë W�dBL�« U�UO��« l�
°sO�œU r�M� Ê≈ ¨…e� œËb� vK� UNz«œ√ w� UN{—UF�Ë
…b�d� W�U� f�u� w� Ê√ v�≈ ÁU���ô« XH� V�� f�u� Êu�dF� ô s�cK� ≠
rEM� w�F� —U�≈ l�Ë√ u�Ë ¨qGAK� w��u��« ÂUF�« œU��ô« UNK�L� Î UO�d�
qJA� W��U� W�—d�� WO�u�Ë WOM�Ë ∆œU��Ë ¨WO��—U��« U�UIM�« W�«d� t�
¨WO�«dIL�b�«Ë W�ËdF�«Ë sOD�K�Ë ‰öI��ôU� p�L��U� ¨t��«u�Ë t�«dO�
ÆÕU�d�« U�œÒbN�� U�bM� WF�—_« s�ËUMF�« Ác� ÊU�√ ÂUL u�Ë

»fÉæÑ∏dG AÉ°†≤dG :Gô°†N …OÓH á«©ªL
äÉHÉ¨dG ¿ƒfÉb OGƒe ≥«Ñ£àd ƒYóe
q
oOI�� ÊËœ …dO�_« oz«d��« W�œU� —Ëd� ÒÊ√ò å«dC� Íœö� WOFL�ò XMK�√
vK� WO�O��« rz«d��« w�J�d� l�A� ¨oz«d��« Ác� wKF�H� vK� i�I�« ÊËœË Íb�
dA�Ë —U��_« lD�Ë WKF�HL�« oz«d��U� ÁdO�b�Ë dC�_« ÊUM�� ‚«d�≈ w� —«dL��ô«
Æå «—U�J�«Ë l�UIL�«
—ÒbI� sO�zUH�« sO�uO�« oz«d� s� W��UM�« dzU���« ÒÊ√ò v�≈ f�√ ÊUO� w� X�H�Ë
…—U�� v�≈ W�U{ùU� ¨ÍuO��« Ê“«u��« …Ëd�Ë WO�d��« …Ëd��« s� «—ôËb�« «—UOKL�
ÆåsO���Ë_« ÊËe�� s� ÷uÒ F� ô
U�U� s� vI�� U� W�UL�� …dO�√ Wd� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� ÂU�√ò ∫X�U�Ë
dOO��Ë ÊUM�� Ã«d�√Ë U�U� W�UL�� gO��« nOKJ� —«d� —«b≈ w� q�L�� ¨ÊUM��
oz«d��« wKF�H� l� oOI���«Ë WKIM�L�«Ë ¨W��U��« e�«u��«Ë d�U�L�« ¡UA�≈Ë U�—Ëb�«
p�–Ë ¨rNOK� i�I�«Ë ÊUM�� W�O� vK� s�b�FL�«Ë …U�d�«Ë «—U�J�«Ë l�UIL�« Íd�U�Ë
ÆåW�«—e�« …—«“u� …œËb�L�« UO�UJ�û� Î «dE�
Íc�« ¨ U�UG�« Êu�U� œ«u� oO�D� v�« u�b� w�UM�K�« ¡UCI�« ÒÊ√ò WOFL��« √—Ë
w��« o�UML�« w� w�— Ë√ ·d� Ë√ lD� UOKL� ÒÍ√ ¡«d�≈ Ë√ h�� ÒÍ√ ‰u�œ lML�
Æå «uM� dA� …bL� oz«d�K� ÷dÒ F��

Ê√ å¡UM��«å?� d��« wM�u�« —UO��« w� Ÿö�ù« WF�«Ë —œUB� wHM� q�UIL�« w�
‰ö� ‘UIM�«ò ÊQ� WH�U� ¨nKJL�« fOzd�« vK� ◊ËdA�« Ác� l{Ë Êu� ÊuJ�
r�� r�Ë l�“u��« WN�� W�œUO��« VzUI�K� WOHzUD�« WF�“u��« vK� dB��« ¡UIK�«
d�√ «c�Ë ÆW�uJ��« w� —UO��« W�—UA� W�Q�� Y��� r� UL� ¨¡UL�_« w� ‰u�b�«
qO�U� Ê«d�� —UO��« fOz—Ë Æp�c� W�—uNL��« fOzd� W�ö� ôË —UO��U� oKF��
Ê√ ◊U�Ë_« XHA� UL� ÆåW�uJ��« w� „—UA� s� UM�Q� ULNzUI� w� w�UIO� mK�√
qJA� Y���«Ë UN� c�_« dO�_« b�ËË w�UIO� WGO vK� t�UE�ö� l{Ë Êu�ò
fO�Ë Î UO�U��≈ ÊU� ¡UIK�«ò ÊQ� b�√Ë ¨åq�IL�« sOM�ô« ¡UIK�« r�O� ¡UL�_U� oL�√
t�√ ◊U�Ë_« X�{Ë√Ë ÆåWK�UI� ◊Ëd�Ë ◊Ëd� t�√ tKK��� r�Ë lO�√ UL� Î UO�K�
WN�� Íd�d��« WK�d� s� WHK��� w�UIO� fOzd�« W�—UI�Ë ¡«œ√ W�U��« v��ò
sJ� ¨W�—uNL��« fOz— W�«d�Ë —Ëb� ·«d��ô«Ë …—dJ�L�« «—U�e�«Ë q«u��«
Î U�Ëd� ÕdD� r� Êu�Ë nO�Q�K� qN�� —UO��«ò ÊQ� b�√ UL� ÆåÊuLC� ¡w� ô
w� …dJ�«ò Ê√ v�« W��ô ¨åW�«dA�«Ë WO�U�OL�«Ë —u��b�« b�«uI� tJ�L� ô≈ W�eO�F�
w� wFOA�« wzUM��« l� WO�UJ�≈ „UM� ÊuJ� Ê√ XH� UL� ÆånKJL�« fOzd�« VFK�
qO�U� Âö� W�{u� ¨åW�uJ��« …œôË ÂU�√ Î UIzU� nI� s�ò ∫WHOC� WO�UL�« W�OI�
…—U�« bF�Ô …—Ë«bL�« √b�� s� ‰UL�« …—«“Ë ¡UM���« Ê√ò ¨t�UJ� dOG� tK�ËQ� r� Íc�«
UNFC� r� w�U��U�Ë WO�UOM�« WI��« ‚UI���« w� n�uL� UNF� v�UF�M� WO�K�
ÆånO�Q��« ÂU�√ …bI�
Ê√ v�« å¡UM��«å?� tK�« »e� n�u� vK� WFKD� —œUB� —U??�√ ¨UN�N� s�
nO�Q��« qON�� v�≈ qO�U� Ê«d�� VzUM�«Ë Êu� fOzd�« —œU�� Ê√ dE�M� »e��«ò
Íd�d��« bF� fOzd�« WK�d� ‰ö� UN�d� w��« WI�U��« V�UDL�«Ë bIF�« qO�c�Ë
Ê√ v�≈ —œUBL�« X�H�Ë ÆåWU��« `�UBL�« vK� WOM�u�« W�KBL�« VOKG�Ë
t�O� vK� bO�Q�K� …b� »U��_ w�UIO� nOKJ�� dO��« vK� o??�«Ë tK�« »e??�ò
W��UFL� ÕU�HL�« UN�_ ⁄«dH�« s� qC�√ W�uJ� ÍQ� ÆW�uJ� nO�Q�� tOF�Ë
WHOC� ¨åWO�—U��« «b�U�L�« vK� »U��« `��Ë UNM� b��«Ë WHK��L�« U�“_«
WO�U���«Ë VFB�« w�UM�K�« l�«u�« …U�«dL� p�– wC�I� WOM�u�« W�KBL�«ò Ê√
Íd�d��« —«c��« UO�«b� o���«ò —œUBL�« Í√d� »e��U� ÆåWO��cL�«Ë WOHzUD�«
ÍœU�Ë Íd�d��« WI�«uL� w�UIO� nOKJ� ‰ö� s� U�«u��«Ë wM��« Ÿ—UA�« w�
WOM��« WOF�dL�« rNFOL� ÊuKJA� s�c�« Èu�H�« —«œË sOI�U��« U�uJ��« ¡U�ƒ—
qO�U�Ë Êu� sO� W�U�uK� t� ÂUOI�« »e��« bÒ F��� —Ëœ s� WH�U� ÆåbK��« w�
¨åÍd�d��« WK�d� ‰ö� qF� UL� bIF�« qO�c�� WO�U� WN� s� w�UIO�Ë WN� s�
Æq�IL�« Ÿu��_« Î U�ÒbI� bNA� Ê√ WF�u��
Ò ◊U??�Ë√ U�√
«u�—UMO� w� ‰u�b�« Âb� XKCH� w�UIO� n�u� vK� WFKD�
¡wA�« vK� ¡UM�K� W�O�M�« —UE��«Ë sO�Ozd�« sO� «—ËUAL�« ‚U���«Ë WOKOBH�
WOM�Ë UO�Ë W�KË WO� …œ«—S� vF�� w�UIO�ò Ê√ å¡UM��«å?� …b�R� ¨ÁUC�I�
l� sJL� X�Ë Ÿd�Q� W�uJ��« “U��ù W�—uNL��« fOz— l� ÊËUF�K� WM��
·d� Í√ qO� Âb�Ë W�uJ��« WO�öI��«Ë ¡«—“u�« ’UB��«Ë …¡UH� dO�UF� …U�«d�
ÆåUN�LN� w� qAH�Ë W�uJ��« «—«d� qDF�� ô wJ� qDFL�« YK��«
Y�b��«ò Ê√ v�≈ ¨å—UML�«ò …UMI� W�uJ��« qOJA� —U�L� WF�U�� —œUB� —U�√Ë
w�UIO� sO� sOM�ô« —UN� bIFO� Íc�« l�«d�« ŸUL��ô« ‰ö� r�O� VzUI��« w�
q�Ë —c� ‰ƒUH��« sJ�Ë ¨⁄«d� s� lH�d� r� WO�U��ù« rN�√ò Ê√ …d��F� ¨òÊu�Ë
Æå…œ—«Ë ôUL��ô«
VzUI�K� W��M�U� bIF�« q� j� vK� U��d� ‰u�œ l�u�L�« s�ò t�√ v�≈ X�H�Ë
q�� W�uJ� qOJA� …—ËdC� WMKFL�« WO��dH�« W��dK� ”UJF�« u� «c�Ë ¨ dN� «–≈
Æå»¬ s� l�«d�« b�u�
w�UIO� —«c��«Ë W�uJ��« nO�Q� dO�Q� Ê√ s� WO�U�Ë WO�UO� UN� —c�Ë
W�UI��« q�� ·dB�« dF� ÊQ� …d�c� Æ…dO� n�√ 30 v�« ·dB�« dF� l�dO�
lH�—« UN��UI��« bF� sJ� …dO� ·ô¬ 6 vK� dÒ I��« »U�œ ÊU�� fOzd�« W�uJ�
å¡UM��«å?� —œUBL�« √—Ë Æw{UL�« dNA�« …dO� n�√ 25 v�≈ qË w�uM�
qÌ JA�
Ò
dF� j�{Ë —UON�ô« s� b��« u� WK�IL�« W�uJ��« s� tF�u� sJL� U� vB�√ò Ê√
lOD��� s� w�U��U�Ë ¨WOAOFL�«Ë WO�UO��« U�b��« iF� sO�Q�Ë ·dB�«
dO� WO�UOM�« U�U���ô« ¡«d�≈ Ê√ UL� U�öù« ôË wzUM��« oO�b��« “U��≈
qO�U�Ë Êu� œÒbA� d�H� U� «c�Ë ÆWLzUI�« WO�UO��« «bOIF��« q� w� ÊuLC�
W�uJ��« w� W??�“«Ë W??�—«“Ë …u??�Ë WOÒ zUCI�«Ë WOÒ M�_« VzUI��« vK� ‰uB�K�
U�U���« p�c�Ë qB�� ô b� —uN� 7 bF� WO�UOM�« U�U���ô« ÊQ� ULNF�u��
⁄«dH�« Àd��Ë WL�U��« ÊuJ�� WO�U��« W�uJ��« Ê√ wMF� U� ¨W�—uNL��« W�Uz—
Æåw�Uzd�«Ë w�UOM�«
W�“u� WLK� UN�Ë√ WK�IL�« ÂU�ô« w� ULK� 3 Êu� fOzd�« wIK� Ê√ l�u�L�« s�Ë
¨»¬ 4 Èd�– WOA� …—uB�«Ë uB�U� Èd�√Ë »¬ 1 w� gO��« bO� W��UML�
b�Ë ÊUM�� r�œ dL�R� w� f�—U� w� sOFL��L�« v�« UNO� t�u��
»¬ 4 Âu� W��U�Ë
Ò
Æw�uJ��« ÊQAK� UN�ö� ‚dÒ D��
U�UO�Ë ’U��√ vK� U�uI� ÷dH� Î «—U�≈ w�Ë—Ë_« œU��ô« vMÒ �� ¨p�– v�«
vK� U�uI� ÷dH� `L�� b�b��« —U??�ù«ò Ê« v�« Î «dOA� ¨ÊUM�� w� …œb��
åÆÊu�UI�« rJ�Ë WO�«dIL�b�« qODF�� WO�UM�� U�UO�Ë ’U��√
bOL��Ë w�Ë—Ë_« œU��ô« v�≈ dH��« dE� s� U�uIF�« ÊuJ��ò ¨—U�ù« V���Ë
’U��_« vK� dE��Ô Î UC�√Ë ¨ U�UOJK� ‰u??_« bOL��Ë ’U��ú� ‰u??_«
WLzU� w� sO�—bL�« p��Ë_ ‰«u???�_« W�U�≈ w???�Ë—Ë_« œU??�??�ô« w� U�UOJ�«Ë
åÆ U�uIF�«
…œUOI�« w�M�
Ê√ ÊUJL� WOL�_« s�ò ∫Ê√ ÊUO� w� w??�Ë—Ë_« œU��ô« sK�√Ë
Ò
W�“ö�« «¡«d�ù« –U��«Ë W�uJ� qOJA�� U ÎF� qLF�Ë Î U��U� UN�U�ö� WO�UM�K�«
’U��_« qLA�� U�uIF�«ò ∫·U{√Ë ÆåÂ«b��L�« w�UF��« u�� œö��« tO�u��
W�UF�« ‰«u??�_U??� oKF�� U� w� rO���« w�UL�« „uK��« ¡u??� s� sO�ËR�L�«
W�U��«ò vK� w??�Ë—Ë_« œU��ô« b�√Ë Æå‰UL�« ”√d� t� ÕdÒ BL�« dO� d�bB��«Ë
WI� ¡UM� …œU�≈ q�√ s� U�öù« cOHM�� WO�UM�K�« UDK��« ÂuI� Ê_ W�KL�«
åÆs�dL���L�« s� r�b�« »c� UN�Q� s� w��« ·ËdE�« W�ON�Ë w�Ëb�« lL��L�«
W�d���« œËb��« rO�d� ‰u� åqOz«d�≈åË ÊUM�� sO� U��U�L�« ‚ö�S�ò V�—Ë
Ò
åÆ…b��L�« r�ô« UNHOC���Ë …b��L�« U�ôu�« UNKN�� w��«
v�Ëô« Èd�c�« WOA� …uI� WN�«u�« v�« ËdO� Q�d� nK� œU� p�– ÊuC� w�
s� ÂU�√ q�� w�«—bH�« UIOI���« V�J� d�dI� —Ëb XO�u� Î U��ô ÊU�Ë ¨dO�H�K�
fL�Ô X�U� d�H�« w��« ÂuO�u�_« «d�� WOL�ò Ê√ v�« —U�√ Íc�«Ë ¨Èd�c�«
s� WOL� Ê«bI� ‰u� „uJA�« s� œ«“ UL� ¨2013 ÂU� w� UNG�dH� r� w��« WM�A�«
‰Ë_« s�dA� s� l�U��« w� FBI?�« V�J� d�dI� —b�Ë ÆåWM�A�« s� œ«uL�« Ác�
s� Î UM� 552 v�«u� Ê√ ¨Ÿu��_« «c� å“d��Ë—ò W�U�Ë tOK� XFK�« Íc�«Ë ¨2020
vK� XKË Î UM� 2754 s� dO�J� q�√ Í√ ¨ÂuO�« p�– w� d�H�« ÂuO�u�_« «d��
Î ôËR��ò ÊQ� d�dI��« œU�√Ë Æå2013 ÂU� w� UO�Ë— s� …d�Q��� s�� WMOH� s��
XIH�«Ë t�zU��Ë w�«—bH�« UIOI���« V�J� d�dI�� rK� vK� ÊU� Î «dO�� Î UO�UM��
s� b�bF�« ÒÊ√ v�≈ W�U{≈ Æ d�H�« w��« WOLJ�« vK� V�JL�« l� WO�UM�K�« UDK��«
Ê√ ÊËbI�F� rN�≈ «u�U� WU� U�K� w� o�U� X�Ë w� ÊUM�� w� sO�ËR�L�«
Æå‚d�
Ô b� WM�A�« s� dO�J�«
w��« WO�ö�ù« …—U�ô«Ë d�dI��« «c� s� Ã«d�ô« bM� WO�UO� —œUB� XH�u�Ë
WOA� WK�IL�« ÂU�_« w� ÁcOHM�� t� œ«b�ù« Íd�� U� jD�� s� …—c�� ¨tI�«d�
WO�Ëœ ö�b�Ë ULB� œu??�Ë v�« å¡UM��«å?� …dOA� ¨v??�Ë_« dO�H��« Èd??�–
s� —bB� X�U� w��« d�—UI��« v�« …d�«c�« bOF� U� ¨Q�dL�« nKL� Íd�� U� nK�
‰UO��ô Èd�– q� WOA� Íd�d��« oO�— fOzd�« ‰UO��« WL�d� w� w�Ëb�« oI�L�«
«d�UE� s� dO�H��« Èd�– ¡UO�≈ o�«d�� WOM�√ À«b�√ s� —c� UL� ÆÍd�d��«
f�U��« v�� »¬ 3 s� WO�Uz— —UI� Ë« WOL�— U��R� v�« ‰u�œË VG� ‰UL�√Ë
ÆåWO�—U� l�—UAL� W�b� w�UO��« —UL���ö� WBM� v�≈ Èd�c�« q�u��� tM�
ÊU�� w{UI�« ÍeOOL��« ÂUF�« w�bL�« mK�√ Íc�« W�—uNL��« fOzd� n�u� “d�Ë
Q�dL�« —U�H�« w� t�œU�S� ¡ôœû� oKDL�« Áœ«bF��«ò «b�F� t�—U�“ ‰ö� «b�u�
‚u� b�√ ô ∫ «b�uF� Êu� fOzd�« ‰U�Ë ÆåtO�« ŸUL��ôU� w�bF�« oIÒ �L�« V�— «–≈
tÒK� w� d�«u�� w��« h��L�« ¡UCI�« Èb� oIÒ ��� W�«bF�«Ë t�Q� ö� ULN� W�«bF�«
Æå U�ULC�«
Î U�U���«ò ∫‰uI�U� d��u� vK� qOK� s�� wK� VzUMK� n�u� t�I�√ Êu� n�u�
U�œ«bF��« ‰Ë_« ÂuO�« cM� UMK� UL� b�R� ¨W�—uNL��« fOz— W�U�� tMK�√ U� l�
oOI��K� ŸuC��«Ë UMO�≈ ŸUL��ö� Q�dL�« WL�d� w� w�bF�« oI�L�« ÂU�√ ‰u�LK�
s� U�UB��« l�d� ‰u�I�« Âb� Î «—d�� bF� r� w�U��U�Ë h��L�« ¡UCI�« ÂU�√
Æå¡UM���« ÊËœ s� lOL��«
r�_« l� ÊËUF��U� f�—U� tLOI� Íc�« ÊUM�� r�œ dL�R�Ë dO�H��« Èd�– WOA�Ë
UN��U�— ‰ö� n�«u� WK�K� u�d� Ê¬ U��d� …dOH� —U�√ ¨»¬ 4 w� …b��L�«
¨WO��dH�« W�Ëb�« s� ‰uLL�« WIKGL�« s�U�_« w� ¡UH�ù« vK� V�—b��« e�d� ÕU���«
ÆåÎ«b�√ l�«d�� s�Ë ÊUM�� …b�U�� vK� WLLB� U��d�ò Ê√ …b�R�
W��UML� sO�dJ�F�« v�≈ ÂuO�« d�√ Êu� n�“u� œULF�« gO��« bzU� t�ËË
Ò
qÒ G��� ÊQ� b�_ «u�L�� ôò ∫‰U�Ë ¨gO��« bOF� sOF���«Ë W�œU��« Èd�c�«
W�U�√ ÊUM�K� ¨rJ���R�Ë rJM�u� rJ�UL�S� pOJA�K� wAOFL�« l{u�« …¡«œ—
W�e�“Ë v{uH�« w� bK��« ‚«d�≈ ·d� Í√ X�� ÕuL�L�« dO� s�Ë UM�UM�√ w�
œ«bF��ô« W�Ò �√ vK� «u�u� ¨UM{d�F� ·u� WO�U{≈ U�Òb�� Ê≈ ÆÁ—«dI��«Ë tM�√
>
«u�L�� ôË ¨UMM�Ë v�≈ qK��� WM�H�« «u�b� ô ÆÊQ�Ë
d�Ë WLJ� qJ� UN�N�«uL�
UFKD�Ë UM�F� UFKD� —b� vK� «u�u� ÆrN�—P� oOI��� dJF�« ¡UL�U� s�œUDBLK�
ÆårJL�œË rJ�b�U�L� vF��Ë d�bI�Ë Â«d��U� rJO�≈ dEM� Íc�« w�Ëb�« lL��L�«
WU��« WOzU�dNJ�« «b�uL�« »U�√ —«d� v�ô ¨WO�UO��« U�“_« bOF vK�
Èb� Î UF�«Ë Î U{«d��« dO��√ 5 ?� …dO� nB�Ë ÊuOK� v�« „«d��ô« …dOF�� l�d�
…—u�UH�« l�œ sO� sOM�«uL�« «ËdO� «b�uL�« »U�« Ê√ ULO� ô sOM�«uL�«
„«d��ô« n�Ë v�« sO�d�AL�« s� dO�J�« l�bO� U� ¨rN�«d��« n�Ë Ë√ …b�b��«
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نه�ئي ك�أ�س النخبة
النجمة يواجه العهد في ّ
ّ
الجوهري يطمح لإنجاز اأ ّول ي�سعد النجماويّين

درد�صة �صباحية
اأ�سطورة الل�سان العربي
} يكتبها الياس ّ
عشي

جاء في األساطير :
أنّ أح��د اآلل�ه��ة ق��د تميّز برجاحة العقل ،ونبل
العاطفة ،وق � ّوة الجسد ،وعمق الحكمة ،وكثرة
الكالم؛ وأنه ،لصفاته هذه ،حسده اآللهة اآلخرون،
فتآمروا عليه ،وق ّرروا اغتياله ،والتخلص منه .
ودسوا
استدرجوه إلى أعلى سماء ،فأولموا لهّ ،
الس ّم في طعامه ،فمات .
وخ��وف �ا ً م��ن أن ي �ع��ود إل��ى ال �ح �ي��اة ،رم ��وه إلى
األرض ،فتبعثرت أعضاء جسده في أرجائها :
سقط قلبه في فرنسا ،وعقله في إلمانيا ،ويداه
في اليابان،
وأما لسانه فسقط عند العرب.

«متحدون ّ
�سد التطبيع» يدعو لتكريم
الريا�س ّي ْين نورين وعبد اللطيف
وجهّت لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام «متحدون ض ّد التطبيع» التحية الحارة
للرياضيّين فتحي نورين (الجزائر) ،ومحمد عبد اللطيف (السودان) ،لرفضهما المشاركة
في مباراة الجودو العالمية في أولمبياد طوكيو مع العبين «إسرائيليين» مؤ ّكدين في ذلك
موقف جماهير الشعب في الجزائر والسودان وعلى مستوى األمة العربية واإلسالمية
الرافض أليّ تطبيع سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو تربوي أو إعالمي أو رياضي مع العدو
الصهيوني ،ومترجمين بشكل عملي الشعار الذي أطلقه المؤتمر الذي انعقد في 21 - 20
شباط /فبراير  ،2021بحضور  550شخصية عربية من كافة أقطار األمة ،وهو «إذا كان
التطبيع خيار بعض الحكومات ،فأنه بالتأكيد ليس خيار الشعوب».
ودعت اللجنة الهيئات المناهضة للتطبيع في الجزائر والسودان وك ّل أقطار الوطن
العربي إلى تكريم هذين الرياضيين اللذين ت ّوجا بوقفتهما جملة مواقف مماثلة قام بها
رياضيون ومثقفون وفنانون وأكاديميون واقتصاديون عرب في عدّة مناسبات مماثلة ،كما
ق ّررت اللجنة تسليم درعي تقدير إلى نورين وعبد اللطيف عبر أعضاء المؤتمر في الجزائر
والسودان ،آملة أن تتولى التنسيقية الشعبية العربية «متحدون ض ّد التطبيع» التي
ت ّم إطالقها مؤخراً ،الدعوة إلى مهرجان تكريمي واسع لك ّل أصحاب المبادرات الرافضة
للتطبيع في كافة األقطار العربية.
اللجنة رأت في هذه المواقف الشجاعة تعبيرا ً واضحا ً عن إدانة ك ّل المحاوالت الجارية
لتكريس اتفاقات التطبيع السرية على المستوى الشعبي ،ال سيّما من خالل تنظيم زيارات
سياحية إلى المغرب ،أو قيام عالقات اقتصادية في اإلمارات أو غيرهما من بعض الدول
التي اختارت حكوماتها خيار التطبيع الخياني مع العدو الصهيوني ضاربة بعرض
الحائط ك ّل ما يرتكبه العد ّو من جرائم ومجازر بحق شعبنا الفلسطيني ،ومن هدم وإخالء
منازل في بعض أحياء القدس ،ومن اقتحامات وتدنيس لألقصى المبارك على يد قطعان
المتطرفين وبحماية قوى األمن الصهيوني.

} محمد حسن الخنسا
يــواجــه النجمة ،نظيره العهد ،عصر الــيــوم ،السبت،
في نهائي كأس النخبة ،على ملعب مجمع الرئيس فؤاد
شهاب في جونية .ويطمح النجمة بقيادة مدربه الجديد
يــوســف الــجــوهــري ،إلــى تحقيق لقبه األول مــع الفريق
النبيذي.
في حين يستهدف العهد ،حصد كأس النخبة ،بعد موسم
للنسيان .ويتسلح النجمة بجهود محمود سبليني ومحمد
سالم وعباس عطوي ،أما العهد فيعتمد على محمد حيدر
ومحمد قدوح ومحمد ناصر.
وستكون المواجهة ،قوية بين الفريقين ،وسط توقعات
باالعتماد على األخطاء لتسجيل األهداف .وكان النجمة قد
بدأ مشواره بالفوز  0-3على الصفاء ،قبل الخسارة 3-2
أمام شباب الساحل ،ثم الفوز  0-1على األنصار في نصف
نهائي البطولة.
ّ

أما العهد بدأ كأس النخبة بالخسارة  1-0أمام األنصار،
ثم فاز  1-4على اإلخاء األهلي عاليه ،قبل االنتصار على
النهائي بعد
شباب الساحل بركالت الترجيح في نصف
ّ
التعادل  .2-2يذكر أن المباراة ستتجه مباشرة إلى ركالت
الترجيح ،حال انتهاء الوقت األصلي بالتعادل.
وصلت منذ فترة قصيرة ،ووضعنا خطة لرفع الجاهزية
البدنية والفنية لالعبين ،وأتمنى أن يصل الفريق إلى
الجاهزية المطلوبة قبل انطالق الدوري.
وفي لقاء مع المدرب الجوهري قبل اللقاء المنتظر ،ور ّدا ً
على ســؤال قــال« :فوزنا على األنصار في نصف النهائي
أعطانا الــدافــع من أجــل خــوض المباراة النهائية بقوة،
ونسعى لتقديم صورة إيجابية تعكس جدية تحضيراتنا
وتسعد جماهيرنا والفوز باللقب بكل تأكيد».
وعن جديد الصفوف النبيذية ،لفت إلى عودة قاسم الزين
من النصر الكويتي وض ّم حسن شعيتو موني والتعاقد مع
عالء مزهر قادما ً من اإلمارات والتعاقد مع عمر عماش قادما ً

من أستراليا ،وهذه التوليفة باإلضافة إلى وجود نخبة من
الالعبين ستكون جيدة جدا ً للفريق بالموسم الجديد.
ووصف عالقة الجهاز الفني اإلدارة قائالً« :منذ اللحظة
األولــى لمست ثقة اإلدارة في عملي ،وأتمنى تقديم كل ما
لدي من إمكانيات ،كما أتمنى أن تكون هذه الثقة حافزا ً
للمستقبل».
وختم معلقا ً على الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني:
«أتمنى له التوفيق وكل الشكر للجهاز الفني السابق ،وال
شك في أن إيفان هاشيك لديه رؤية واضحة واستراتيجية
للعمل ،وندعمه من أجل وصول منتخبنا إلى أهدافه ونأمل
في الوصول معه بعيدا ً في التصفيات».
وأتـ ّم كالمه مخاطبا ً جمهور النجمة« :نعدهم ببذل كل
مجهوداتنا من أجل الوصول إلى منصات التتويج ،وسنعمل
فــي طريق نهايته الحتمية الــبــطــوالت ،وعلى الجماهير
الصبر وحماية الالعبين وبناء الثقة بهم وبنا ،حيث هدفنا
إسعادهم».

اآخر اأخبار الألعاب الأولمب ّية في يومها الثامن
ال�سين تتاأ ّلق في البادمنتون وم�سر في الجمباز
دخلت أم األلــعــاب في سباق أولمبياد
طوكيو  ،2020كما أنّ التنافس على الذهب
سيكون بــوقــت مبكر جــدا ً مــن يــوم أمس
الجمعة ،فتابعوا معنا آخر أخبار األلعاب
األولمبية الصيفية في تغطية استثنائية.
وتضيف مسابقة ألــعــاب الــقــوى التي
دخلت إلى سباق التنافس األولمبي بدءا ً
من يــوم أمــس الجمعة إثــارة جديدة ،كما
سيرافقها التنافس على المعدن النفيس في
بقية األلعاب خالل اليوم الثامن في طوكيو
 ،2020فتابعوا معنا آخر اخبار األلعاب
األولمبية الصيفية الخاصة في منافسات
اليوم.
وسيشهد اليوم الثامن التنافس على
إحــدى وعشرين ميدالية ذهبية في ثالث
عشرة رياضة ،حيث سنوافيكم بآخر أخبار
ونتائج األلعاب األولمبية الصيفية طوكيو
 ،2020وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب
المشاركين فــي المسابقات المختلفة.
وانطلقت في الثالثة فجرا ً منافسات العديد
من األلعاب أبرزها ألعاب القوى.
وفي الجمباز ،قدّمت البطلة المصرية

ملك حمزة أدا ًء قويا ً جدا ً في الترامبولين،
لكنها لم تتمكن من التأهل إلى النهائي الذي
ض ّم ثمانية العبات.
وتــم تصنيف ملك كاحتياطيّة أولــى
بعدما حلّت تاسعة بمجموع عالمات وصل
إلى .94.720
ومن جهتها ،حسمت الصينية شوينغ
زهو الصراع على الذهب بجمعها 56.635
أمــام مواطنتها لينغلينغ ليو 56.350
ونجحت البريطانية بــريــونــي صاحبة
فضية ريو في اقتناص البرونزية.
وفـــي لعبة الــرمــايــة ،فازت فيتالينا
بــاتــســاراشــكــيــنــا الــمــشــاركــة تــحــت علم
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــروســيــة بــذهــبــيــة
المسدس من مسافة  25مترا ً للسيدات
ضمن منافسات الــرمــايــة ،وحصلت كيم
مين  -جونج من كوريا الجنوبية على
الميدالية الفضية ونالت الصينية شياو
جيارويشوان الميدالية البرونزية.
وأحــرز العب الجودو التشيكي لوكاش
كريباليك ذهبية وزن  +100كلغ الجمعة،
وذهــبــت الفضية إلــى الــجــورجــي غــورام

توشيـــشفيلي فيما حــصل كــل من
الفرنسي تيدي رينر والروســـي تاميرالن
باشاييف على ميداليتــين برونزيتين .من
جانب آخر تم ّكــنت اليابــانية أكيرا سوني
من التتويج بذهبــية  +78كلغ وحصلت
الكوبية إيداليــس أورتيس على الفضــية
فيما ذهبت البرونزيتين إلــى الفرنسية
رومــــان ديــكــو واألذربــيــجــانــيــة إيــريــنــا
كيندزيرسكا.
هــذا ،وأحــرزت الصين ذهبية الزوجي
المختلط في رياضة البادمنتون الجمعة،
عن طريق كل من دونغ بينغ هوانغ ويي
ليو وانغ ،وذهبت الفضية إلى الصين أيضا ً
والتي توج بها كل من سي واي تشانغ ويا
تشونغ هوانغ .أما الميدالية البرونزية
فحققتها اليابان عن طريق العبيها آريسا
هيغاشينو ويوتا واتانابي.
وفي مسابقة الجري :ح ّقق العديد من
أبطال ألعاب القوى أرقاما ً الفتة خاصة
في تصفيات  100م جري .ونجحت البطلة
الفلسطينية هناء بركات في تحقيق رقم
وطني بقطع السباق خالل  12.16ثانية،

لكنها لم تتأهل للدور المقبل .وتأهّ لت
الــعــداءة الكويتية مضاوي الشمري إلى
الــدور الــقــادم بزمن وقــدره  ،11.82فيما
خرجت السعودية ياسمين الدباغ .13.34
كما ّ
حطمت القطرية بشاير عبيد رقمها
الشخصي لكنها لم تتأهل للدور المقبل
 13.12حالها كحال الليبيّة هديل عبود
.12.70
كما تأهّ ل ،القطري عبد الرحمن سامبا
إلــى الـــدور نصف النهائي فــي  400متر
حواجز بزمن قدره  48.38وكذلك الحال
بالنسبة للجزائري عبد الملك .48.83
والمغربي سفيان بقالي للدور المقبل
في  3000آالف موانع للرجال بزمن قدره
 ،8.19.00ومواطنته رباب في سباق 800
متر بزمن وقدره  2.00.96دقيقتين.
وفــي التجذيف ،فازت النيوزيلندية
إيما تويج بذهبية القارب الفردي ضمن
مــنــافــســات الــتــجــذيــف ،وحــصــلــت هانا
براكاتسن ممثلة اللجنة األولمبية الروسية
على الميدالية الفضية ونالت النمساوية
مجدالينا لوبنيج الميدالية البرونزية.

ّ
الم�سري يبلغ دور الثمانية في الأولمبياد
منتخب «اليد»
مصر بنتيجة  ،9-13قبل أن يحافظ أحفاد
الفراعنة ،على تقدّمهم خالل أحداث الشوط
الثاني.
وتألق كريم هنداوي حارس منتخب مصر،
بشكل ملحوظ ،وقدم محمد سند وعلي زين
ويحيى الدرع ،مستويات مميّزة على الجانب

نجح منتخب مصر ،في بلوغ ربع نهائي
منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو ،بعد
فوزه بنتيجة  22-27على السويد وصيف
المونديال ،أمس الجمعة ،في رابــع جوالت
دور المجموعات.
وكـــان الــشــوط األول قــد انــتــهــى بتقدم

الهجوم.
وبهذه النتيجة ،ارتفع رصيد المنتخب
المصريّ إلى  6نقاط ،ليضمن الصعود لدور
الثمانية دون النظر لنتيجة مباراته المقبلة
أمام البحرين.
وكــان المنتخب المصري قد تغلّب على

البرتغال في المباراة األولــى  ،31-37قبل
الخسارة  32-27من الــدنــمــارك ،ثم الفوز
 29-33على اليابان.
ويــتــراس بعثة المنتخب الــوطــنــي فى
اولمبياد طوكيو ،ايمن صالح عضو مجلس
ادارة االتحاد المصري لكرة اليد.

بوتين يه ّنئ ال�س ّباح ريلوف قاهر الأميرك ّيين

الربّاعة محا�سن ف ّتوح
اآخر اأمل للبنان في الأولمبياد
تخوض الرباعة اللبنانيّة محاسن فتوح
منافسات رياضة رفــع األثقال لفئة وزن 67
كيلوغراما ً يوم األحد في األول من آب في دورة
االلعاب االولمبية التي تستضيفها العاصمة
اليابانية طوكيو ،من الساعة الخامسة صباحاً.
ومنذ وصولها الــى طوكيو ،تلتزم فتوح
المقيمة في الواليات المتحدة األميركية الصمت.
وآثرت االبتعاد عن التصريحات والتوقعات
المسبقة ،وتحرص على نفي أية أخبار تنسبها
اليها بعض المواقع اإللكترونية وغيرها.
وانخرطت ابنة بيروت في برنامج تدريب
يومي مكثف بإشراف ومتابعة من قبل المدرب
الوطني لبعثة األثقال حسان القيسي ،ومواكبة
من عضو اللجنة األولمبية أمين الصندوق خضر
مقلد إداري بعثة األثقال.
ورأى مقلد أن «تسجل لفتوح مشاركتها في
أولمبياد طوكيو من خالل التصفيات المؤهلة.
وهــي تحمل سجال زاخـــرا بالنتائج الفنية
الجيدة.
ويكفي أنها في المركز  11عالميا ً واألولى
على مستوى القارة اآلسيوية.
وكذلك هي صاحبة السبق في أنها أول امرأة
لبنانية تتأهل لأللعاب األولمبية في رياضة
رفع األثقال .وكل ما يمكن قوله إننا ننتظر ما
ستحققه على أرض الواقع حيث تحمل في سجلها رفع  215كيلوغراماً ،ونتطلع للوصول إلى
 230كيلوغراماً».
من جانبه أوضح المدرب القيسي من الناحية التقنية ان فتوح ترفع األوزان في األساس ضمن
فئة  64كيلوغراماً« .
وهذا كان الواقع الفني في كل المسابقات األخيرة .لكن االتحاد الدولي للعبة اعتمد معايير
جديدة خصوصا ضمن المنافسات المؤهلة ألولمبياد طوكيو ،بحيث أدرجت فئتها بوزن 67
كيلوغراماً ،وهذا ما جعل المهمة أمامها في طوكيو  2020صعبة إن لم تكن شبه مستحيلة على
صعيد الميدالية ،ألن فارق الوزن األقل يساعدها في آليات التأهل نحو الميدالية .لكنها أمام فرصة
ثمينة وهي أن تصنف ضمن الفئة «ب» ،من بين أفضل ثماني رباعات ،وهذا بمثابة إنجاز للبنان
في رياضة األثقال لم يسبق حصوله في تاريخ هذه اللعبة».

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958
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ه ّنأ الرئيس الــروســي فالديمير بوتين
مواطنه السباح يفغيني ريلوف على فوزه
بالميدالية الذهبية الشخصية الثانية له،
صباح أمس الجمعة ،ضمن دورة األلعاب
األولمبية الصيفية «طوكيو .»2020
وقــال بوتين« :لقد مثلتم بلدنا بشكل
الئــق في دورة األلعاب األولمبية الثانية

والثالثين في طوكيو ،وفزتم بالميدالية
الذهبية الثانية ،وسجلتم رقما ً قياسيا ً
أولمبيا ً جــديــداً .أهنئكم من األعماق على
فوزكم».
كما أشار الرئيس الروسي إلى المساهمة
القيمة لــمــدربــي ريــلــوف فــي تحقيق هذا
اإلنجاز.

وأحرز النجم يفغيني ريلوف الميدالية
الذهبية في سباق  200متر سباحة على
الظهر ،صباح أمس الجمعة ،قاطعا ً مسافة
السباق برقم قياسي أولمبي جديد قدره
( )1:53.27دقيقة ،تاركا ً الميدالية الفضية
لألميركي ريان مورفي ،الذي حل في المركز
الثاني بزمن قدره ( )1:54.15دقيقة.

بينما كانت الميدالية البرونزية من
نصيب السباح البريطاني لوك غرينبان
الذي وصل إلى خط النهاية بعد ()1:54.72
دقيقة .وحصد يفغيني ريلوف ( 24عاماً)
الميدالية الذهبية الشخصية الثانية له في
أولمبياد «طوكيو  ،»2020بعد األولى في
سباق  100متر سباحة على الظهر أيضاً.

أولمبي
رو�سي في م�سابقة التن�س المختلط ال
نهائي
ّ
ّ
ّ
ّ
الفردي للقاء زفيريف
نهائي
وخات�سانوف اإلى ّ
ضمنت روسيا تحقيق الميدالية الذهبية
في مسابقة كرة المضرب للزوجي المختلط
في دورة األلعاب األولمبية الصيفية الجارية
«طوكيو .»2022
وسيكون النهائي روسيا ً خالصاً ،بعد أن
تأهل إلى مباراة الصراع على الذهب كل من
الثنائي الــروســي ،يلينا فيسنينا وأصــالن
كاراتسيف ،وأنستاسيا بافليوتشينكوفا
وأندريه روبليوف.
وجــاء تأهل فيسنينا وكاراتسيف إلى
النهائي بعد فوزهم على الثنائي الصربي
ّ
الــمــكــون مــن نــوفــاك دجــوكــوفــيــتــش ونينا
ستويانوفيتش ،بمجموعتين نظيفيتين،
بواقع 6-7 :و.5-7
فيما كان تأهّ ل بافليوتشينكوفا وروبليوف
ـي أصــعــب ،فبعد خسارتهما
إلـــى الــنــهــائـ ّ
للمجموعة األولــى أمــام الثنائي األسترالي
المك ّون من آشلي بارتي وجون بيرز بنتيجة
 ،5-7قلبا النتيجة رأسا ً على عقب بفوزهم
بالمجموعة الثانية بنتيجة  4-6وبعدها

المدير اإلداري
نبيل بونكد

بــالــشــوط الــفــاصــل والــحــاســم (تــايــبــريــك)
بنتيجة .11-13
مــن جهة ثانية ،تــأهّ ــل الــروســي كارين
خاتشانوف إلى المباراة النهائيّة لمسابقة
التنس ضمن دورة األلعاب األولمبية «طوكيو
 »2022بعد تغلبه الــيــوم الجمعة على
اإلسباني بابلو كارينو بوستا في المربع
الذهبي.
وتمكن خاتشانوف البالغ  25عاما ً من
التغلب على منافسه في مجموعتين دون
مقابل ،بواقع 3-6 :و.3-6
وهذا التأهل الروسي األول لنهائي مسابقة
فـــردي الــرجــال للتنس فــي األلــمــبــيــاد منذ
عــام  2000عندما ت ـ ّوج بالذهبية يفغيني
كافيلنيكوف.
وسيواجه خاتشانوف في المباراة النهائية
األلماني ألكسندر زفيريف الفائز بدوره على
النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الدور
قبل النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة
واحدة ،نتائجها 6-1 :و 3-6و.1-6
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