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ال � � �ص � ��وت إذاع � � � � ��ة إن � � � � ��ذار ل �ل �م �ن��دس�ي�ن
واإلرهابيني بضرورة تسليم أنفسهم.
م��ن تلكلخ إل��ى امل�ق�ي�ب�ل��ة ،ت�م��ر ال�ط��ري��ق
ال� �ت ��ي ال ت �ت �ج ��اوز ث�ل�اث ��ة ك �ي �ل��وم �ت��رات
ب�ب�ل��دة س��وري��ة واح� ��دة ه��ي ال�ع��ري�ض��ة.
معظم أبناء وادي خالد متزوجون من
تلكلخ وال�ع�ك��س ،ل��دى معظمنا منازل
ث��ان �ي��ة ه �ن��ا ،ك �م��ا أله ��ل ال � ��وادي م �ن��ازل
ث��ان�ي��ة ف��ي مدينتنا .ع�لاق��ات ق��رب��ى إذًا
ت �ض��اف إل ��ى ع�ل�اق��ات م��درس �ي��ة ن�ش��أت
ف��ي ظ��ل ت��ردد أه��ل ال ��وادي على تلكلخ
ل � �ل� ��دراس� ��ة ،وع �ل��اق � ��ات ع �م ��ل أس��اس �ه��ا
اح�ت�ي��اج ك��ل م �ه� ّ�رب ع�ل��ى ض�ف��ة ال ��وادي
إل��ى م�ه��رب ينتظره على ضفة تلكلخ.
ه�ك��ذا انطلقنا نحو الساعة الخامسة
من منازلنا لنطل مع الضوء على وادي
خالد .كل النهر معابر تصبح في ظل
اللجوء السياسي ـــــ اإلنساني شرعية.
صادفنا في الطريق عناصر مجموعة
واح � ��دة م��ن ح ��رس ال �ح ��دود ال �س��وري��ة،
ك��ان��وا ف��ي خيمتهم ح�ين ف��وج�ئ��وا بنا،
ح��اول��وا ث�ن�ي�ن��ا ع��ن ال �ت �ق��دم وت�ه��دي��دن��ا
بالسالح ،لكننا جرفناهم معنا .دفاعًا
ع��ن أن�ف�س�ن��ا ،ق�ت��ل واح ��د وأص �ي��ب آخ��ر
ب� �ج ��روح ي �ع��ال �ج �ه��ا ال �ص �ل �ي��ب األح �م��ر
الدولي ،فيما ُس ّلم االثنان الباقيان إلى
استخبارات الجيش».
ح�ت��ى ه�ن��ا ،تنتهي م�ش��اه��دات العيون
لتبدأ «املشاهدات» السمعية :هذا يروي
عن منزل سمع أنه تهدم على أهله ،ذلك
يروي عن فدائي قاتل دفاعًا عن أرضه
ـــــ شرفه حتى آخر رصاصة ـــــ نقطة دم.
وب�ي�ن�ه�م��ا ت�ن�ب��ت رواي � ��ات ع��ن ّ
شبيحة
ومسلحني من القرى العلوية املحيطة
بتلكلخ يشاركون الجيش في هجومه.

يحاصرها الجيش ،ونحن نخاف من
الشبيحة ،ونخشى أن يحصل عندنا
ما حصل في تلكلخ».
على مسافة قصيرة بعد الدبابية تقع
قرية النورا األقرب إلى الحدود .وخالل
ال �ت �ح��دث إل ��ى أرب� ��ع ع��ائ�ل�ات اجتمعت
ف��ي م�ن��زل ع�ث�م��ان دروي ��ش ،س�م��ع دوي
رع��د ق��وي أخ��اف�ه��م جميعًا ،ظ�ن��ًا منهم
أن��ه ص��وت قذيفة انفجرت بالقرب من
املنزل .أم طه تقول إن القرية محاصرة
من كل النواحي ،االت�ص��االت مقطوعة،
ول ��م ن�ت�ع��رض ل�ل�ق�ص��ف ،ل�ك�ن�ن��ا نتوقع
أن ي�ح��دث ذل��ك ف��ي الليلة امل�ق�ب�ل��ة ،وق��د
ح��اول�ن��ا أن ن��رح��ل أم ��س ،ل�ك��ن الجيش
ال �س��وري منعنا ع�ن��د ال �ح��دود ،فقامت
«ال� �ض� �ي� �ع ��ة ون � ��زل � ��ت ك� �ل� �ه ��ا ،وب ��ال� �ق ��وة
اس �ت �ط �ع �ن��ا ع� �ب ��ور ال� �ح ��اج ��ز ،وأك �م �ل �ن��ا
الطريق رغم إطالق النار الكثيف .أم طه
تقول إنها ّ
جرت معها ابنيها ،وحملت
طفلها ابن الثمانية أشهر» .أم طه تقول

واألك� �ي ��د أن أه ��ال ��ي ت�ل�ك�ل��خ ل��دي �ه��م من
ال�س�لاح والخبرة القتالية أكثر بكثير
م ��ن أه ��ال ��ي درع � ��ا وب ��ان �ي ��اس وح�م��ص
أوال،
ن �ت �ي �ج��ة ع �م �ل �ه��م ف� ��ي ال� �ت� �ه ��ري ��ب ً
واحتكامهم إلى العنف في مواجهتهم
ال �س �ل �ط��ات ال� �س ��وري ��ة ع � �ش ��رات امل � ��رات
فضال عن أن الكثافة العمرانية
سابقًا،
ً
وت ��داخ ��ل امل� �ن ��ازل واألح� �ي ��اء ي�ص� ّ�ع�ب��ان
ع �ل��ى ال �ج �ي��ش م�ه�م�ت��ه وي �ج �ع�لان��ه في
م��رم��ى ح��رب ع�ص��اب��ات صعبة ف��ي ظل
تعب جنوده من املعارك املستمرة منذ
ثالثة أسابيع .ويستنتج من الروايات
التي تتردد في ال��وادي أن معظم رجال
تلكلخ بقوا في املدينة بحجة حمايتها
فعال م��ن التحق
م��ن الشبيحة ،وه�ن��اك
ً
بعد ب��دء امل �ع��ارك ب��أق��رب��ائ��ه ليساندهم
ف��ي ال��دف��اع ع��ن م �ن��ازل �ه��م ،وخ�ص��وص��ًا
أب�ن��اء تلكلخ ال��ذي��ن يقيمون أص�ل ً�ا في
ال� � � ��وادي .أم� ��ا رواي� � ��ة اإلع� �ل��ام ال��رس �م��ي
السوري عن تسلل السلفيني واملندسني
من بانياس بعد أن حاصرها الجيش
إلى تلكلخ ،فيصعب تصديقها نتيجة
ح �ج��م امل �س��اف��ة ال �ت��ي ت �ف �ص��ل ب��ان �ي��اس
ع��ن تلكلخ وطبيعتها ال�ت��ي ال تسمح
للمتسللني بالتخفي.
تلكلخ ـــــ وادي خ��ال��د ،شعب واح��د في
دول �ت�ي�ن .ن�ط��ق أخ �ي �رًا ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل،
ليدين ما يحصل في سوريا .نزل على
األرض ل�ت�ق��دي��م ال �ع��ون ل�ل �ن��ازح�ين .من
منطلق إن�س��ان��ي ،ال س�ي��اس��ي ،يتدخل
ت�ي��ار املستقبل .ك�ث�ي�رًا م��ا ح�ل��م النائب
خ ��ال ��د ض ��اه ��ر ب �ه ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة :ح� ّ
�اج��ة
سورية تناشده بعينيها ولسانها أن
ّ
الحاج ضد التدخل في
ينصرهم .لكن
ال �ش��ؤون ال �س��وري��ة .يكتفي باستنكار
حرب اإلبادة التي يتعرض لها الشعب
ّ
السوري ،موصيًا بضغط الدول العربية
وامل ��ؤس� �س ��ات اإلن �س ��ان �ي ��ة وج �م �ع �ي��ات
ح �ق��وق اإلن �س ��ان إلي �ق��اف امل� �ج ��زرة .أم��ا
أهالي الوادي فيبدون أكثر حرصًا على
ض�ب��ط أل�س�ن�ت�ه��م وان �ف �ع��االت �ه��م .اع�ت��اد
هؤالء االتجار بالسياسيني بدل اتجار
ال�س�ي��اس�ي�ين ب �ه��م ،ول��دي �ه��م م ��لء الثقة
بأن املرحلة اآلتية إليهم بحدود مقفلة
م ��ن ال �ج��ان��ب ال� �س ��وري ع �ق��اب��ًا أله��ال��ي
تلكلخ على موقفهم من النظام ستكون
أص� �ع ��ب ع �ل �ي �ه��م م �م��ا ع �ل��ى ج �ي��ران �ه��م.
ف��أول�ئ��ك ل��دي�ه��م ط�ب��اب��ة وتعليم وم��واد
غذائية شبه مجانية ،أم��ا هم فموتهم
جوعًا وارد في كل لحظة.
تغيب ال�ش�م��س ع��ن ال� ��وادي ،ي�غ��رق في
ّ
ظالم جواره السوري ،حتى الضوء هنا
ُي َّ
هرب .ساعة إلى طرابلس وأخرى إلى
بيروت .تبدو عكار أبعد من الساعتني
ب �ك �ث �ي ��ر .ح � �ل� ��وة أم ب� �ش� �ع ��ة؟ ت�س�ت�ح��ق
البلدان املجاورة أن تزوروها لتحكموا
بأنفسكم.
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ّ
ّ
ّ
دبلوماسية سرية على الحدود:
كات
تحر
ّ
استطالعات متنوعة األهداف
عفيف دياب
رف��ع الجيش اللبناني م��ن إج��راء ات��ه
األم�ن�ي��ة ع�ل��ى ط��ول خ��ط ال �ح��دود مع
سلسلة جبال
س��وري��ا ف��ي مرتفعات
ّ
لبنان الشرقية الوعرة ،وكثف خالل
الساعات املاضية من حركة دورياته
ورص � � � ��ده ل �ل �م �ن ��اف ��ذ وامل � �ع� ��اب� ��ر غ �ي��ر

أممية
تقرير لهيئات ّ
أجنبية لرصد
تمولها سفارات ّ
ّ
احتماالت النزوح من ناحية البقاع
يخلص إلى نتيجة متفائلة

لم تتعرض حاالت للقصف،
لكن األهالي يخشون دخول
الشبيحة
الجيش اللبناني يعزز انتشاره
على الحدود ،وإجراءات بحق
المخالفين
إن أخ ��اه ��ا «م �ح �ب ��وس م �ن��ذ  9أش �ه��ر،
م��دري ألنه مهرب أو ألنه سلفي ،والله
ينصرهم».
وف ��ي م �ن��زل ح �س�ين دروي� � ��ش ،ت �ق��ول أم
محمد إنها جاءت مع النازحني ومعها
«ال�ص�غ�ي��ر وال�ك�ب�ي��ر م��ن األوالد ،جئت
بحالي من دون أن أحمل معي أي شيء.
أم ��ا ح�م��ات��ي امل �س� ّ�ن��ة ف�ق��د ب�ق�ي��ت ه�ن��اك.
بسرعة فائقة ّ
عبونا الرجال بالسيارات

الشرعية التي يستخدمها مهربون
م��ن ال �ج��ان �ب�ين ال �س ��وري وال�ل�ب�ن��ان��ي.
إج� ��راء ات أم�ن�ي��ة ت�ت�ط��ور ك� ّ�م��ًا ون��وع��ًا
م �ن��ذ ب� ��دء ال �ت �ح��رك��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ف��ي
س � � ��وري � � ��ا ،وامل� � �ط � ��ال� � �ب � ��ة ب � ��اإلص �ل��اح
وإس � �ق ��اط ال� �ن� �ظ ��ام .ه� ��ذه اإلج � � ��راء ات
امل �ت��راف �ق��ة م ��ع ده� ��م ل �ب �ع��ض امل ��واق ��ع
امل�ف�ت��رض��ة ل�ت�ج��ار أس�ل�ح��ة وم�ه��رب�ين،
لم تحجب ما يجري على أرض سهل
البقاع من تحركات «سرية» وبعيدة
ع � ��ن األض � � � � � ��واء واإلع � � �ل� � ��ام ل �ه �ي �ئ��ات
وم� ��ؤس � �س� ��ات دول � �ي� ��ة ت ��اب� �ع ��ة ل�ل�أم��م
امل �ت �ح��دة ،أو ل�ه�ي�ئ��ات أخ� ��رى ت�ش��رف
ع�ل�ي�ه��ا وت �م� ّ�ول �ه��ا س� �ف ��ارات أج�ن�ب�ي��ة
ع��ام �ل ��ة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان .ف �ف ��ي ال �س ��اع ��ات
امل��اض �ي��ة ،ارت �ف��ع ال �ح �ض��ور األج�ن�ب��ي
ف��ي ال �ب �ق��اع ت �ح��ت ع �ن��اوي��ن مختلفة
ول �ه��دف واح ��د أو م �ش �ت��رك ،أال وه��و
مراقبة املناطق املتاخمة للحدود مع
ّ
س��وري��ا .وكشف تقرير اطلعت عليه
ّ
ّ
أمميًا تابعًا لألمم
«األخبار» ،أن وفدًا
املتحدة ُيعنى بالقضايا اإلنسانية
وش��ؤون الالجئني ،استطلع الحدود
اللبنانية م��ع س��وري��ا ق�ب��ل ع��دة أي��ام
ع�ل��ى ن�ح��و ش�ب��ه س��ري ف��ي ال�ب�ق��اع�ين
الغربي واألوس��ط ،إضافة إلى قيامه
بجوالت ميدانية ألشخاص يعملون
م ��ع ه �ي �ئ��ات م ��دع ��وم ��ة م ��ن س� �ف ��ارات
أجنبية في البقاع الشمالي .وأوضح
ّ
ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن ال� ��وف� ��د األم � �م� ��ي األول
أج� ��رى م�س�ح��ًا م �ي��دان �ي��ًا ل �ك��ل ال�ن�ق��اط
ال� �ح ��دودي ��ة وامل �ن ��اف ��ذ وامل �ع ��اب ��ر غ�ي��ر
ال �ش��رع �ي��ة م ��ع س ��وري ��ا ،مل �ع��رف��ة م��دى

ّ
ودب � ��ون � ��ا ب��ال �ن �ه��ر ك ��ي ن �ق �ط��ع ب��ات �ج��اه
ال �ن��ورا» .أم��ا ح��وري��ة دروي��ش (ثمانون
عامًا) ،وهي في األصل من قرية النورا
وم�ت��زوج��ة س��وري��ًا ،ف�ل��دى س��ؤال�ه��ا عن
الوضع قالت« :خليها على الله» ،غير
أن أح��ده��م وش��وش �ه��ا ،ف��أض��اف��ت« :ع��م
يقتلونا ،وكله من ورا الرئيس ،الحقني
ضيع اإلسالم وعم يضربوها» .على أي
حال ،ولدرء تداعيات انتشار النازحني
في عكار ،صدر عن قيادة الجيش بيان
أك ��دت ف�ي��ه أن وح ��دات ال�ج�ي��ش «ع��ززت
ان�ت�ش��اره��ا امل �ي��دان��ي ع�ل��ى ام �ت��داد ه��ذه
ال �ح��دود ،وأق��ام��ت ن�ق��اط تفتيش ثابتة
ومتحركةّ ،
وسيرت دوريات مكثفة ملنع
أع �م��ال ال�ت�س�ل��ل ب��االت �ج��اه�ي�ن .وت �ح��ذر
قيادة الجيش من أي محاولة لإلخالل
باستقرار هذه املنطقة وتعريض حياة
املواطنني على جانبي الحدود للخطر،
وتؤكد أنها ستتخذ أقصى اإلج��راءات
القانونية بحق املخالفني».

إم �ك��ان اس�ت�خ��دام�ه��ا ل�ع�ب��ور ن��ازح�ين
س ��وري�ي�ن م �ف �ت��رض�ين إذا م ��ا ش�ه��دت
س��وري��ا ت �ط��ورات أم�ن�ي��ة أو تحركات
ش �ع �ب �ي��ة ت �ص �ع �ي��دي��ة ،أو إذا أق��دم��ت
السلطات السورية على إقفال املعابر
الشرعية مع لبنان.
ّ
وكشف التقرير نفسه أن ه��ذا الوفد
اجتمع مع شخصيات بقاعية ناشطة
في العمل األهلي ،لالستيضاح منها
ع� ��ن م � ��دى إم � �ك� ��ان إق� ��ام� ��ة م �خ �ي �م��ات
ل�ن��ازح�ين س��وري�ين م�ف�ت��رض�ين ،وأي��ن
تقع أفضل األم��اك��ن إلق��ام��ة مخيمات
ك �ه��ذه .واس �ت �م��ع ه ��ذا ال��وف��د األم �م��ي
«اإلنساني» إلى وجهات نظر بعض
ه ��ذه ال �ش �خُّ�ص �ي��ات ال �ت��ي اس�ت�ب�ع��دت
احتمال ت��دف��ق ن��ازح�ين س��وري�ين إلى
ّ
س�ه��ل ال�ب�ق��اع ،وال سيما أن املناطق
ال � �س� ��وري� ��ة امل� �ت ��اخ� �م ��ة ل � �ل � �ح ��دود م��ع
البقاع لم تشهد حتى اآلن تحركات
ش �ع �ب �ي��ة ت� �ط ��ال ��ب ب ��إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام
ال �س��وري ،ك�م��ا أن �ه��ا ل��م ت�ش�ه��د أيضًا
أي أع �م��ال أم �ن �ي��ة س��وري��ة ق��د ت � ّ
�ؤدي
إل��ى ه��روب ع��ائ�لات س��وري��ة باتجاه
ل�ب�ن��ان .وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر امل��ذك��ور إل��ى
أن ه� ��ذا ال ��وف ��د «ال � ��دول � ��ي» ج� ��ال ف��ي
امل�ن�ط�ق��ة امل�ت��اخ�م��ة م�ب��اش��رة ل�ل�ح��دود
م��ع س��وري��ا ف��ي ق�ض��اء راش �ي��ا ،حيث
عقد لقاء ات مختلفة مع فاعليات في
ً
ِّ
ومحددًا
املنطقة ،مسجال مالحظاته،
النقاط الجغرافية التي يمكن إقامة
م �خ �ي �م��ات ع �ل �ي �ه��ا ،أو اس �ت �خ��دام �ه��ا
كمعابر استثنائية لحاالت إنسانية
بحتة.
ه��ذا االس �ت �ط�لاع ال��دول��ي ال ��ذي خ��رج
ب��ان �ط �ب��اع م �ف� ُّ�اده (وف� ��ق ال �ت �ق��ري��ر) أن
اح � �ت � �م� ��ال ت � ��دف � ��ق م � ��وج � ��ات ن ��ازح�ي�ن
س��وري�ي�ن إل ��ى س �ه��ل ال �ب �ق��اع «ض�ئ�ي��ل
ُ
ج� � �دًا» ،اس��ت �ك �م��ل ب��اس �ت �ط�لاع م�م��اث��ل
َّ
ل �ه �ي �ئ��ات أخ � ��رى ت� �م ��ول م ��ن س �ف��ارات
أج � �ن � �ب � �ي � ��ة ف� � � ��ي ب� � � � �ي � � � ��روت ،وت� �ع� �م ��ل
ت �ح��ت إش ��راف� �ه ��ا .وي� �ق ��ول م �ت��اب �ع��ون
ّ
لـ«األخبار» إن مجموعة ال بأس بها
من هذه الهيئات اللبنانية ـــــ الدولية،
جالت على تخوم الحدود مع سوريا
ً
ف ��ي ال �ب �ق��اع ال �ش �م��ال��ي ،وص� � ��وال إل��ى
ً
وادي خالد شماال ،حيث لوحظ خالل
الساعات املاضية حضور «إنساني»
ل� �ه ��ذه ال �ه �ي �ئ��ات ال� �ت ��ي ب � ��دأت ت��رص��د
امل �ع��اب��ر ال �ب��ري��ة ال�ش��رع�ي��ة ب�ي�ن لبنان
وسوريا في البقاع والشمال ،وتسجل

أعداد العابرين السوريني بالتنسيق
م��ع م��ؤس �س��ات أم �ن �ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة .كما
رص��دت ه��ذه الهيئات إق��ام��ة عائالت
س��وري��ة عند أق��رب��اء لها ف��ي أكثر من
ب �ل ��دة وق ��ري ��ة ف ��ي ال �ب �ق��اع ال �ش �م��ال��ي.
وق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن
أع� � � ��داد ال � �س ��وري �ي�ن ال� �ع ��اب ��ري ��ن ن�ح��و
ل�ب�ن��ان ت��راج�ع��ت بنسبة  70ف��ي املئة
ّ
ع�ل��ى مختلف امل�ن��اف��ذ ال�ش��رع�ي��ة ،لكن
«ه � �ن� ��اك أع � � � ��دادًا م� � �ح � ��دودة ج� � �دًا م��ن
عائالت سورية دخلت لبنان بطريقة
ش ��رع� �ي ��ة إل� � ��ى ب �ع �ل �ب��ك وم �ن �ط �ق �ت �ه��ا،
وأق��ام��ت ع�ن��د أق��رب��اء ل�ه��ا ب�ع�ي�دًا عن
ّ
ال �ض �ج �ي��ج اإلع �ل��ام � ��ي» .وأوض� � ��ح أن
حركة التنقل الشرعي اللبناني نحو
سوريا تراجعت أيضًا بنسبة تفوق
 60في املئة كمعدل وسطي منذ بدء
ال� �ت� �ط ��ورات ال �ش �ع �ب �ي��ة واألم� �ن� �ي ��ة ف��ي
س��وري��ا .وق��د تزامن ه��ذا التراجع في
ال �ع �ب��ور أي �ض ��ًا م ��ع ت ��راج ��ع م�ل�ح��وظ
ف��ي ال �ن �ش��اط ال �ت �ج��اري ال �ب �ق��اع��ي مع
س��وري��ا .وي�ق��ول عضو مجلس إدارة
غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وال��زراع��ة
ف ��ي زح� �ل ��ة وال� �ب� �ق ��اع ،م �ح �م��د ب �ك��ري،
لـ«األخبار» ،إن شهادات املنشأ التي
تمنحها ال�غ��رف��ة مل�ص� ّ�دري��ن بقاعيني
إل��ى ال �س��وق ال �س��وري��ة ،ت� ً�راج�ع��ت بني
 40و 50ف��ي امل �ئ��ة م �ق��ارن��ة م��ع ال �ع��ام
امل��اض��ي ل�ن�ف��س ال�ف�ت��رة ال�ف�ص�ل�ي��ة من
السنة ،بينما تراجعت حركة التبادل
ال �ت �ج ��اري ن �ح��و  60ف ��ي امل� �ئ ��ة .ك��ذل��ك
ّ
ال �ح��ال س�ي��اح�ي��ًاّ ،إذ إن ال �ح��رك��ة بني
البقاع وسوريا تدنت بنسبة  70في
املئة.
وب��ال �ت��زام��ن م ��ع ه ��ذه «ال �ت��راج �ع��ات»
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ،ف � �ق ��د ل� ��وح� ��ظ خ �ل�ال
األس��اب �ي��ع امل��اض�ي��ة ت��راج��ع ك�ب�ي��ر في
ح��رك��ة ع�ب��ور السياسيني اللبنانيني
إلى دمشق وريفها عبر نقطة املصنع
ال� �ح ��دودي ��ة ،ف ��ي ظ ��ل ارت� �ف ��اع وت �ي��رة
عبور السيارات الدبلوماسية العائدة
لسفارات عربية وأجنبية عاملة في
دمشق نحو الداخل اللبناني .وكشف
م �ت��اب �ع��ون ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن ال �ع �ب��ور
الدبلوماسي العربي واألجنبي إيابًا
من دمشق ،وذهابًا فوريًا من لبنان،
ّ
كان نشطًا خالل األي��ام املاضية ،وأن
ه ��ذا ال �ن �ش��اط غ �ي��ر امل �س �ب��وق م��رت�ب��ط
مباشرة بما يجري م��ن ت�ط��ورات في
الداخل السوري.

سورية بعد نزوحها من بالدها الى وادي خالد أمس (عمر ابراهيم ـ رويترز)

