
Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 ¨U�Ë—u� nK� w� w�uJ��« “U��ù« …—u� w� “«e��ô«
 s�«e� ¨w�U��« ÂuOK� WO�uO�«  U�U�ù« ÂU�—√ b�UB� l�
 w� ÂbI��« WK�«u� vK� UN�—b� ‰UD� ÂUNH��«  U�ö� l�
 w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  w�  W��M�   «—U��
 `�ö� ¡u{ w� ¨—bO� dL�R� w� sO��UL�«  W�uL��Ë
 ¡U�dNJ�« WD� d�F� s�  U�uKF� l�  “d� WÒO�uJ� W�“√
 d��« wM�u�« —UO��«Ë W�—uNL��« fOz— p�L� …bI� bM�
 Ác��«Ë  o��  Íc�«  —«dI�«  WA�UM�  …œU�S�  W�UD�«  d�“ËË
 qLF� W�U�≈ vK� hM� w��« ¨WD��« œUL��U� ¡«—“u�« fK��
 w�«d�e�«  wKLFL�  W??�u??�Ë_«  wDF�  UNMJ�Ë  ¨U�UFK�  w�
 ¨ULNO�  W????�—«œù«Ë  WO�UL�«  W�“uN�K�  Î «d??E??�  —U??L??�  d???�œË
 —«d??�ù«  «c??�  j??�ËË  Æ UIH�  ôË   U�öL��«  ô  YO�
 VK�  o�  —u��b�«  t�u��  Íc??�«  ¨W�—uNL��«  fOz—  s�
 q�UI� ¨t�UO� w� W�uJ��« t�c��« —«d� Í√ WA�UM� …œU�≈
 U�Ë  ¨c��L�«  —«dI�U�  p�L�L�«  W�uJ��«  fOz—  n�u�
 »«uM�«  fK��  fOzd�  p Ò�L�  s�  q�«b�«  w�  p�–  q�UI�
 t�u�  w��d�Ë  w�Ëœ  oK�Ë  ¨o�U��«  w�uJ��«  —«dI�U�
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ÁœUF�

 fOz—  s??�  q??J??�  ÊU??�??M??�«e??�??L??�«  ÊU�LKJ�«   ¡U???�  ≠
 »e��  ÂU??F??�«  s??O??�_«Ë  ¨Íd???�  tO��  »«u??M??�«  fK��
 —«Ëœ√  r�UI��  »d???�√  ¨t??K??�«d??B??�  s��  bO��«  t??K??�«
 WOLOK�≈  o�d�  WD�d�  r�d�  ·œUN�«  ¨»UD��«  w�
 »U��  w�  …¡«dI�«  w�  Î «b??�«Ë  «b�  l�u�  s�  ¨WO�UM��Ë
 l�U��«  Ê«uMF�«  YO�  ¨”bI�«  Âu�Ë  ¨d�d���«  dB�
 jGC�« l�—UA�Ë U�—UO� WN�«uL�«  ¨b�«ËË `{«Ë
 …¡«d�Ë  ¨`KH�  s�  WL�eF�«  ·UF{≈Ë  …œ«—ù«  s�uN��
 —U���«  w�  W��U�  WN�«uL�«  —UO��  WDO�L�«  d�UMF�«
 ŸËdAL�«  …u�  —œUB�Ë  ¨b�UB�  v�≈  …uI�«  d�UM�
 s� q� w� WO�«ËbF�«  v�≈  eJ�dL�«  W�ËUILK�  ÍœUFL�«
 ¨r�UF��«  o�d�  w�   b�  ULN�  ¨VO�√  q�Ë  sDM�«Ë
 Ë√ ¨w??�d??F??�« w??L??�d??�« l??O??�??D??�??�« w??�U??M??� w??� ¡«u???�
 »uF�Ë  ‰Ëœ  v??K??�  —U??B??�??�«Ë   U??�u??I??F??�«  b??�b??A??�
 Èd�J�«   ôœU??F??L??�«  w??�  dÒOG�  s??�  ¨W??�ËU??I??L??�«  —u??�??�
 ¨ «—UB��ô«  UN�L�d�Ë  ¨ UO�C��«  UN�L�—  w��«
 ô `??�d??B??�??�U??� `???{«Ë b???�«u???�« —u??�??L??K??� ¡U??L??�??�ô«Ë
  «—UO��«  w??�  Ê«d?????�≈Ë  W??�—u??�  l??�u??L??�  `??O??L??K??�??�U??�

ÆsO�UD��« w� ¨Èd�J�«
 t{«d��«  sJL�  U??�  u??�  ¨sO�UD��«  w??�  b�b��«  ≠
 ‰UB�≈  wz«d�≈  oO�M�  ÊËœ  u??�Ë  oI��  q�UJ�  s�
 q�«b�«  iF��  Íd�  WLK�  UN�KL�  ¨W�U�u�U�  qzU�—
 »e� V�d� ô s�c�« ¡UHK��« s� Î U�uB�Ë w�UM�K�«
 w�  W�KB�  Èd??�  ôË  Âö??�ù«  d��  rN���U�L�  tK�«
 l{uL��  w��«   «—UO��«  W�UL�  l�u�  s�  ¨p�–  qF�
 q�UIL�U�Ë  Î̈ UF�  q�√  W�d�Ë  tK�«  »e�  n�u�  U�bM�
 iF��« v�≈ tK�«dB� bO��« WLK� UN�KL� W�U� qzU�—
 ô Íc�« Íd� l� t�uD� W�u�HL�« w�UM�K�«Ë w�dF�«
 UNO�  W�KB�  Èd??�  ôË  ¨◊uD��«  Ác??�  lDI�  V�d�
 sOO�UM�K�  sJL�  YO��  Î̈ UF�  tK�«  »e�Ë  u�  q�L�  UL�
  UHKL�«  iF�  s�  tK�«  »e�  n�u�  s�  sOKzU��L�«
 »«u��«  «Ë√d??I??�  Ê√  W??�Ë«b??�??L??�«  W�U���«  WO�UM�K�«
 WO�dF�«Ë  WO�Ëb�«  r�«uFK�  sJL�Ë  ¨Íd??�  WLK�  w�
  U�uIF�«  —U��  s�  Íd??�  n�u�  s�  ‰¡U���  w��«
 √dI�  Ê√  ¨tK�«  »e�Ë  Ê«d�≈Ë  W�—u�  vK�  —UB��«Ë

ÆtK�«dB� bO��« WLK� w� »«u��«
  U�U���«  Êu�UI� √b��  w�UO� Õö�ù …u�b�«  ≠
 s�  ¡UCI�«  d�d���  Ÿ«d�ù«Ë  ¨wHzUD�«  bOI�«  Ã—U�
 s�  ¡U�dNJ�«  d�d��Ë  ¨t�öI��«  XO���Ë   ö�b��«
 V�ö��«  WN�«u�Ë  l??z«œu??�«  W�UL�Ë  ¨WB�U�L�«
 Ÿ«d????�ù«Ë ¨·d??B??�« d??F??� Î U??�u??B??� ¨—U??F??�_U??�
 ¨W???�—u???� l???� W??O??�u??J??� ÊËU???F???� W???�ö???� f??O??�Q??�??�
 dO�K�  bIM�«  ‚ËbM�  l�   U{ËUHL�«  —UE��«  Âb�Ë
 u� «c???� ÆW??K??�U??� W??�œU??B??�??�«Ë W??O??�U??L??�??�«  «u??D??�??�
 WN�«u� w� sOO�U�_« sOHOK�K� wK�dL�« Z�U�d��«
 Í“«u��U�Ë  Æw�UM�K�«  q�«b�«   UOC�I�Ë   U�UO��«
¨w�Ëb�«Ë  wLOK�ù«  Ã—U�K�  W�{«u�«  wzUM��«  W�U�—
©9’ WL���«®

 ≥jôW á£jôN :ˆGô°üfh …ôH

 á q«fÉæÑdh á q«ª«∏bEG

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 á q«°SÉFQ äÉ«YGóJh ...ÉJÉ©∏°S Ió≤Y óæY AÉHô¡µdG ∞∏e ôã©J øe á q«∏NGOh á q«LQÉN ±hÉîe

 äÉHÉîàfÓd »ØFÉW ’ ¿ƒfÉbh ájQƒ°S ™e ábÓ©∏d º©fh á°ü°UÉëªdGh áq«dGQóØ∏d ’ :…ôH

 äÉHƒ≤©dGh ™«Ñ£àdG ºZQ iƒbC’G ÉædR ’h ∞©°VCG Ö«HCG πJh ø£æ°TGh âdGR ’ :ˆGô°üf

©rO�«d�« s��® f�√ WMO��« sO� w� t�LK� wIK� Íd� fOzd�«f�√ ”bI�« Âu� W��UM� w� Î U�b��� tK�«dB� bO��«

QÉ°üàfGh lQÉ°ùe ...ôjôëàdG

!?ø ne áeóN »a á q«MhôdG äÉ q«©LôªdG

q…Qƒ£°SCG q»æªj Oƒª°U

á qjQƒ°S ` á q«bGôY á qj qô°Sh

!...ô¡°TC’ Éë«°TôJ •ƒ≤°S Ó qLCG

ÖîædG ÖLGh :¢Só≤dG Ωƒj »a

á q«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ó«∏îJ »a

áeC’G ¿GóLh »a

 ¨d��_«  ‰öI��ù«  ÕU�u�  d�d���«  bO�  `AÒ��
  Q� r� d�d���U� Æq��_« ÒwM�u�« —U�L�U� l Ò�dÔL�«
 q�  ¨ U�ËU��  Ë√   U{ËUH�  Áe�MÔ�  r�Ë  ÎW�b�
 Èd�√ Áe��√ ¨ UO�C�Ë Ï ôuD�Ë Ï¡U�œ t�Óe Ó�Ú�√
 Ï «¡UDF�  Ï UN�√  tÚ��Òd Ó�Ë  ¨ÊuKI�F�Ë  v�d�Ë
 ÊuÓK�  —«d�_«  W�ËUIL�«  ¡«bN�  Áb ]L�Ë  ¨ «—u��

ÆÊ«u�_« Ô‚Ób Ú�√ u� Íc�« q�UJ�« ¡UDF�«
 ÆW�UN�Ë  Î…u�Ë  ÎWI�  d�eÔ�  ÔbOF�«Ë  Î U�U�  ÊËdA�
 Î «dJ� œ«œe????� t??�??�U??� s?? Ó�R??� ô Íc???�« ÒËb???F???�« Òs??J??�
 —«dL��«  l�  Ê«—b��«  ¡«—Ë  Î U�UB��«Ë  ÎWOA�Ë
 ÆÎ «d�Ë  Î «d��Ë  Î «u�  ÊUM��  vK�  W�O���«   «¡«b��ô«
 Ë√  Î U??�—«e?? Ô�  nD��  „U??M??�Ë  ¨…d??�??�  lDI�  UM ÔN�
 ÊU� w��« WN�«uL�« s� »dN� p�UM�Ë ¨ÂUM�√ w�«—
 sJ�  ÆsO�ËUI�  Ô»u�d�  w�  «–S??�  ÎW�e�  UN�  rK��
 wDLM�«  q�UF��«  i�—  v�≈  Òu�b�  ¨W�Ëb�  ¨ÊUM��
 ÒÍ√  …—U??�≈  v�≈  q�  ¨WK�«u�L�«  ÒËbF�«   «¡«b��«  l�
 ¨…b��L�« r�_« WLEM� l� tL�� ÊU� ULN� ¡«b��«
 U�dOB� ÊuJ� ô v�� ÈuJ� Òq� WI�ö� v�≈Ë
 W�«œù«  UNM�  Z�M�  Ê√  q�  ¨nO����«Ë  n�u���«

 ÆWL�U�Ë ÌW�œ«—  «¡«d�≈ l� W�{«u�«
 ¨Ê«uHM�Ë ÌW�«d� qIF� t�√ ÊUM�� »uM� ÓX��√ bI� 
 ULN� d�d���« “U��≈ s� Òq�Q� Êu{d� ô tK�√ ÒÊ√Ë
 rEF�  Ó—Òd?? Ó�??Ó�  Ê√  bF�  r�  U??�Ë  Æ UO�C��«  XÓK Ó�
 ‰ö�Ë UF�� Ÿ—«e� v�≈ ÊuFKD�� d�UD�« »uM��«
 Íc�«  »uM��«  »«d??�  s�  W��  Òq�  v??�≈Ë  U�u�dH�
 »U���ù«  w�  d�UJ�  åwKOz«d�ù«ò  ÒËbF�«  ‰«“  U�
 Òw�«ËbF�«  t�ö��U�  ·«d��ô«  w�  d�UJ�  UL�  ¨tM�
 ¨UN�U�ÒbI�Ë  W�O���«  sOD�KH�  ÷—_  Òw�d��«
 ULN�«Ëd�  …—œUB�Ë  Òw??�_«  Êôu��«   UFH�dL�Ë
 —U�√  w�  qH���  ÊUM��  ÊU�  «–≈Ë  ÆWO�UG�«  WOFO�D�«
 UNM� Òq��L�« —U�b�« bF� t{—√ d�d��� ÂU� Òq� s�
 v�≈ Ê«œËbA� Á“«e��«Ë t�UH��« ÒÊS� ¨2000 ÂU�
 nBM�« cM� ‰ö��«û� l�Ë_« W�ËUIL�« …dO��
 Î «—Ëd�Ë ¨sOD�KH� Î «¡b� w{UL�« ÊdI�« s� ‰Ë_«
 W�—u�  t??�  XFKD{«  Íc???�«  Í—u??�??L??�«  —Ëb??�U??�
 W�ƒd�«  W??�—u??�Ë  ¨WF�ULL�«  W??�—u??�  ¨œu??L??B??�«

ÆWO�O�«d��ô« WO�uI�«
 d�d���«  “U��≈  ÁUD�√  Íc??�«  mOK��«  ”—b??�«  ÒÊ≈  
 ZNM�«  ‰u??�  «uH�K�  Ê√  sOO�UM�K�«  lOL��  VONÔ�
 w� wFO�D�« wM�u�« —UL���ù« Á—U���U� ÂËUIL�«
 ÂËUIL�«  j��«  Êu�  w�Ë  ¨WOK�«b�«  …uI�«  q�«u�
 sOM�«uL�« vK� rÒ� Ó�Ô� WO�u{u� WOM�Ë W�KB�
 «uKF�� Ê√ WO�UO��« rNF�«u� sJ� Î U�√ sO�ËR�L�«Ë
  U�UHD�ô«  vK�  ÂÒbI��  UOK�  W??�u??�Ë√  n�UJ��«
 WOM�u�« WO�ö��« W�œUFL�U� Æ «b�«eL�«Ë  U�u�H�«Ë
 ÊU�Ë_«Ë ÆUN�O�«bB�Ë UN���Ë UNKF� X���√ b�
 ô w��« WOM�u�« …b�u�« q�  U��UAL�« UNOM�� ô
 q��  W�—ULL�U�  ¨Êu�Ëb�u�«  ô≈  UN�uO�  Z�M�
 vK�  ’d��U�Ë  ¨c??�_«  q��  ¡UDF�U�Ë  ¨—UFA�«
 v�≈  ÕuM��U�  ô ¡öLF�«  ÊÒQ� w� Êu�UI�«  oO�D�

ÆrN��HB� Î UCOO�� Êu�UI�« p��
 ¡«bNA�« lOL� ¨¡«bNA�« wÒO�� d�d���« bO� w�
 VOJ Ò��«  rN Ô�œ  ÊU�Ë  ¨d�d���«  Òe �  «uFM�  s�c�«
 Ô U�«—Ë dBM�« ÔÂö�√ t� ÓNÓ� vK� ÚXFH�—« Íc�« Ó¡«cG�«
 vK� bNF�« UM�F� l� œb�� bOF�« «c� w� ÆW�«dJ�«
 Ê√Ë ¨—«d�_« Ói��Ë —«d�_« …UO� ô≈ q�I� ô Ê√

ÆfLA�« X�� UM� Î U�UJ� rLI�« Òô≈ v{d� ô
vK�_« fK�L�« fOz—*

 w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« w�

 ¨t�N�Ë ¨t�U�UO� s� ŸU�bK� ¨U� w�UO� Ë√ rO�“ Íd�M� Ê√
 t ]�u� w��« rN��« tM� bF�Ô� Ê«Ë ¨tz«œ√Ë ¨t�U�—UL�Ë ¨t�uK�Ë
 b�d� sL� ÈÒbB� «–≈Ë ÆwN�b� d�√ «cN� ¨d�¬ v�«  Ê¬  s� ¨tO�«
 ÆÎ UC�« wFO�� d�√ «cN� ¨t�b�R� Ë√ t�«u�√ Ë√ ¨tO�“U�� s� qOM�«
 c�_«Ë  ¨—e??�??�«Ë  bL�«  s�  dO�J�«  qL���  WO�UO��«  …UO��U�
 ÆÆÆÂUN�ô«Ë Wzd���« ¨ŸU�b�«Ë Âu�N�« ¨qFH�« œ—Ë qFH�« ¨¡UDF�«Ë
 sJL� ô ¨ozUI�Ë ‰u�√Ë j�«u{ „UM� ¨¡w� q� r�— sJ�
 ¨tH�u�Ë  tF�u�  ÊU??�  Î U??�√  ¨U�“ËU���  Ë√  ¨UNK�U���  Ê√  b??�_
 ‚uI��«  œÒb��  ¨lOL��«  ‚u??�  Êu�UI�«  vI��  YO��  ¨t��UJ�Ë
 rO�“ Ë√ ¨Èd�√ ÊËœ s� W�� tM� vHFÔ� ô Ê√ vK� ¨ U��«u�«Ë

 W�«bF�U� j�dH��« sJL� ô –≈ Æd�¬ ÊËœ s� ‰ËR�� Ë√ w�UO�
 bK� w�  Òe��« «–≈ W�«bF�« Ê_ ¨X�U� WF�—– Í√ X�� ¨Êu�UI�«Ë
 t�_ ¨UN�U��R�Ë W�—u��b�« W�Ëb�«  U�uI� q� UNF� Òe�N� ¨U�
 Ë√ ¨Ÿœ«— „UM� vI�� s� ¨Êu�UI�« WDK� dINI�Ë »UO� q� w�

Æ¡UC� Ë√ WI�ö� Ë√ ¨VO�� Ë√ ¨W�¡U��
 ¨ÊUM�� w???� Êu??O??�U??O??�??�«Ë ¡U???L???�e???�«Ë ÂU??J??�??�« Y??�??� b??I??�
 ÕË—Ë  —u��b�«  d�u��  ¨t�öI��«  cM�Ë  ¨œu??I??�  Èb??�  vK�
 rN�≈  YO��  ¨…UCI�«  «u�ÒO�Ë  ¡UCI�«  «uL Ò��Ë  ¨sO�«uI�«
¨UN�  qO��  ô  …b??�??�??�  œU??�??�  W�uEM�  rNMO�  U??�  w??�  «u??K?? ÒJ??�
©7’ WL���«®

 qOK��«  w??�  WOMOD�KH�«  U�O�d�  …bK�  lI�  ∫n�dF�
 v�«  UJ�  WM�b�  s�  Î «d��uKO�  s�dA�  bF�  vK�  ¨w�dG�«
 œËb��« s�  «d��uKO� WO�UL� bF�� UL� ¨w�dA�« ‰ULA�«

ÆqO�� XM� q�UI� ¨WO�UM�K�«
 d���«  `D�  s�  d��  600  ŸUH�—«  vK�  U�O�d�  lI�
 ØWFOI��«  ØgO�Úd Ô� ØÚt Ó�u�Ó�  ØUOKF� ∫Èd� UN�  jO��Ë
 vK�  rO�√  b�Ë  ÆU�UL� Ô�  ØÕu�U�  ØlOL�  ÚdÔH Ô�  ØÕu�U�
 Ø  1948  WM�  Ø10  dN�  w�  ¨UN�ö��«  bF�  ¨UNO{«—√
 WM�u���  U�d��√Ë  W�œuNO�«   UM�u��L�«  s�  b�bF�«
 WOMOD�KH�«  …bK��«  l�  WK�«b�L�«  q�  ¨WI�öL�«   u�UF�

ÆU�O�d� l� W�d�A� W�bK� d�� —«bÔ� w��«Ë Î̈ UO�U�
 q��  s�  UN�ö��«  q��  ¨1948  WM�  UN�UJ�  œb�  ÊU�
 »dF�« UN�UJ� œb� U�√ ¨WL�� 5700 ¨ÁU�U�UN�«  U�UB�
 s�  dO�J�«  gOF�  YO�  ¨jI�  WL��  4500  mK�O�  Î UO�U�
 w�  WOMOD�KH�«   ULÒO�L�«  w�  s�d Ò�NL�«  W�dI�«  w�U�√

Æ U�A�«Ë ÊUM��Ë W�—u�
 wN�  W??�d??I??�«  w??�  W??O??�ö??�ù«Ë  WO�O�L�«  —U???�ü«  U???�√

∫WO�U��«
 ¨1945  ÂU�  XOM�  w��«  ¨pO�u�UJ�«  ÂËd??�«  W�OM�  ©1

ÆqOK��« w� fzUMJ�« d��√ s� w�Ë
©7’ WL���«®

 WOCI�«  bOK��  w??�  V??�??M??�«  —Ëœ  s??�  Àb??�??�??�  U??�b??M??�
 W�Q��  sÒO�√  Ê√  b�—√  UM�Ë  ¨W??�_«  Ê«b??�Ë  w�  WOMOD�KH�«
 WOC� UNzUI�S� U�bOK�� b�d� ô UM�S� ¨Ê«uMF�U� W�ö� UN�
 U�ƒUI�≈  V�M�«  WO�ËR��  ÒÊ≈  q??�  ¨‰ö??�??�ô«  —«d??L??�??�«Ë
 WOCI�  U�bK��  r�  ¨q�UJ�«  d�d���«  Òr��  Ê√  v�≈  …d{U�
 ‰UO�ú�  W??�—b??�Ë  ¡«b????�_«  l??�  q�UF�  »u??K??�√Ë  œU??N??�
 W�«dJ�U� W�ö� UN� WN�UA� U�UC� l� q�UF��« w� W�œUI�«
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الوطن / �سيا�سة2

قي�شر جديد ي�شعل الحرائق في 

العالم من اأجل م�شالحه؟

{ د. وفيق إبراهيم
إمبراطوريته  عاصمة  نيرون  الرومانّي  القيصر  أحرق 
الى  يستمع  وهو  القاتلة  النيران  بمراقبة  مسروراً  روما 

الموسيقى من أعلى تالل المدينة.
ها هو وريثه المعاصر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إياها  يمنحه  التي  الواسعة  الصالحيات  من  مستفيداً 
الحرائق  إضرام  سياسات  يمارس  الرئاسي،  بالده  نظام 

على مدى عالمي كبير هذه المّرة.
الزمان،  ذلك  تداعيات  ينتج  لم  نيرون  إحراق  كان  وإذا 
ما  فإن  مدينته،  وسكان  الحاكم  على  العملية  القتصار 
إيالماً  أشد  بقسوة  يصيب  حالياً  النيروني  ترامب  يفعله 
عن  عسكرية  ق��وة  تقل  ال  عالمية  دوالً  روم��ا  حريق  من 

الواليات المتحدة األميركية.
وفلسطين  وفنزويال  وسورية  وإيران  والصين  فروسيا 
هي بعض النماذج األكثر تضرراً مع إضافة تركيا واوروبا 
ترامب  فيبدو  جداً،  قاسية  ليست  بعبارات  إنما  واليابان 
بهراوة  أشبه  عصا  يمتشق  ابتدائّية  صفوف  في  معلماً 
الضعفاء  وأق��دام  األقوياء  األوالد  رؤوس  على  بها  ينهال 
مواصالً الضرب حتى إصابة بعض المعلمين المشابهين 

له في الدرجة والقوة، فيحدث عندها انفجار كبير.
لذلك، فإن العالم اليوم قابع على فوهة بركات ترامبي 
المرة  هذه  يلعب  معاصر  كنيرون  ومهدداً  ه��ادراً  يموج 

ثقيلة. مسرحيات 
الى  وق��وداً  تحمل  إيرانية  نفط  لناقلة  يترّبص  فتراه 
والفنزويليون  اإليرانيون  فيرد  بتدميرها  مهدداً  فنزويال 
الن  الدولية،  العالقات  بتوتير  يتسبب  ما  مماثل  بتهديد 
األمم  عن  صادرة  ق��رارات  الى  يستند  ال  ترامب  يفعله  ما 
المتحدة ومجلس االمن فيها بل تشكل استمراراً لعقوبات 
منذ  إيران  على  األبيض  البيت  يفرضها  مخيفة  أميركية 
1980 او بشكل تصاعدي يحاول بواسطتها خنقها، ولوال 
األميركية  بالضربة  لسقطت  إليران  الداخلية  اإلمكانات 

القاضية منذ عقد تقريباً.
االحتياطات  ف��ي  األول��ى  ال��دول��ة  فنزويال  ف��إن  كذلك 
بيع  من  بمنعها  األميركيون  يعاقبها  العالم  في  النفطية 
في  جوارها  مع  اقتصادية  عالقات  من  وحرمانها  نفطها 

أميركا الجنوبية والعالم.
تتمتع  التي  الصينية  والحقاً  الروسية  الحماية  ولوال 

بها فنزويال لما توّرع ترامب عن اجتياحها.
البنزين  ناقالت  منع  الى  االبيض  البيت  يسعى  لذلك 
في  حمولتها  واف��راغ  فنزويال  الى  الوصول  من  اإليرانية 
موانئها للمزيد من الضغط على الرئيس مادورو وإسقاط 
يقودها  فنزويلية  جهات  لمصلحة  السياسي  نظامه 

غويديو تابعة للسياسات األميركية.
الوضع اذاً متوتر جداً بقرار أميركي بين إيران وأميركا 
يرتب  قد  أسرها  او  الناقلة  على  أميركي  هجوم  أي  ألن 
والبوارج  بالسفن  المليء  الخليج  بحر  في  مشابهاً  عمالً 
األميركية ما يؤسس لحرب فعلية وواسعة بين الفريقين 
بوسعها االمتداد في معظم المشرق العربي ما بين أعالي 

اليمن وسواحل لبنان.
أما الناحية الثانية من توتير ترامب للعالقات الدولية 
يؤدي  بما  المفتوحة  األجواء  معاهدة  إلغاء  إلى  فاتجاهه 
جوي  لقصف  س��اح��ات  ال��ى  ال���دول  أج���واء  تحويل  ال��ى 

بالصواريخ وآليات أخرى.
ألن هذه المعاهدة كانت تسمح للدول في اطار اتفاقات 
معينة حق الرصد واالستعالم الحيوي فوق بلدان أخرى 
تعتقد انها تخرق االتفاقات حول نشر السالح النووي او 

الصواريخ.
مرتقباً  إلغاء  حكماً  يستتبع  ال��ذي  اإللغاء  ه��ذا  وم��ع 
االتفاقات  محصلة  ف��إن  الجديدة”  “سارت  لمعاهدة 
الدولية  والفضائية  واألمنية  العسكرية  العالقات  لتنظيم 
خطيرة  لمجابهات  الطريق  يفتح  وهذا  تدمير،  الى  ذاهبة 
هذا  أكبر.  لحروب  وتندفع  أهداف  بإسقاط  تبدأ  قد  جداً 
هو قيصر أميركا المجنون الذي يضع ايضاً عقوبات على 
ردة  دون  يمر  لن  رفعها  لكن  لها  تأبه  ال  إنها  تقول  روسيا 

فعل روسية كبيرة.
على  ومفتوح  الخطورة  موضوع  فهذا  الصين،  لجهة 
بحر  نواحي  في  صغيرة  تبدأ  ح��روب  ان��دالع  احتماالت 

الصين وسواحل بلدانه، لكنها لن تبقى على هذا النحو.
على  ل��ب��الده  الحقيقي  المنافس  أن  يعرف  فترامب 
المستوى االقتصادي هو التنين األصفر، األمر الذي يجعله 
مصراً على تدمير قوته االقتصادية بإصراره على تحميل 
دافعاً  العالم،  في  وتفشيها  الكورونا  جائحة  وزر  الصين 
األميركيين من أهالي ضحايا هذا الوباء والمتضررين في 
العالم التقدم بشكاوى قانونية قد ال تؤدي الى التعويض 
سمعة  الى  اإلساءة  تستطيع  لكنها  لها،  القانوني  المادي 
التسويقّي  تراجعها  باتجاه  والدفع  الصينّية  السلع 

بشكل مؤٍذ الزدهار هذا االقتصاد.
على  المتواصلة  بالعقوبات  يكتِف  لم  ترامب  أن  كما 
جديدة،  عقوبات  اليها  فأضاف  عاماً  أربعين  منذ  إيران 
الى  سلعاً  تنقل  إنها  يقول  صينية  شركات  استهدفت 
الداخلية  وزي��ر  حركة  العقوبات  ادرك��ت  حتى  إي���ران، 
الثوري  الحرس  وقائد  لإلرهاب  دعمه  بتهمة  اإليراني 
وكالء  عبر  االقليميين  واإلمن  االستقرار  يهدد  انه  بذريعة 
)الحوثيون(  واليمن  الله(  )ح��زب  لبنان  في  إقليميين 

وسورية )الدولة(.
األميركيون  يحاصرها  ال��ت��ي  س��وري��ة  اي��ض��اً  ه��ن��اك 
واجتماعية  اقتصادية  عقوبات  بفرض  واألوروب��ي��ون 
المقبل  حزيران  من  ابتداء  عليها  ويضيفون  جداً،  قاسية 
االقتصاديون  المحللون  يعتبره  ال��ذي  قيصر  ق��ان��ون 
مشروع خنق يتجاوز مرحلة العقاب وتشارك فيه أوروبا 
على  األميركية  اإلدارة  وتصّر  والخليج،  وأستراليا  وكندا 

فرض تطبيقه على تركيا وروسيا والصين.
لهذه  تتعّرض  التي  الدول  هذه  مساحة  فإن  لإلشارة 
وفيها  مربع  كيلومتر  مليون   22 الى  فتصل  العقوبات 
سكان  ثلث  من  أكثر  أي  واحدة  دفعة  نسمة  ملياري  نحو 

االرض.
تصل  وال  التوتر  دائرة  في  الدولية  العالقات  تبقى  فهل 

الى مرحلة حرب عالمية ثالثة؟
تنسيق  الى  بدورها  تحتاج  المناوشات  “فرملة”  إن 
دولي يبدو أن جنون ترامب يمنع تشكله ذاهباً الى حدود 
التمديد  على  بإصراره  تتعلق  ألسباب  وذل��ك  تحطيمه 

لنفسه في االنتخابات الرئاسية المقبلة بعد ستة أشهر.
فهل ينجو العالم؟

الرهان اليوم على العقالء في الدولة األميركية العميقة، 
بإبعاد قيصرها المجنون عن دائرة اتخاذ قرارات مخيفة 
الروماني  نيرون  فعل  كما  اإلنسانية  تدمير  نحو  تدفع  قد 

بعاصمته روما. 

رئي�ض المجل�ض عر�ض الأو�ضاع مع دياب

وحّدد الخمي�ض موعدًا لجل�ضة ت�ضريعية

حّتي التقى طراف والخازن

وتراأ�ض اجتماعَا تن�ضيقيًا لعمل الخارجية

لحود: الحّل با�ضتعادة الأموال المنهوبة

مقر  في  النواب  مجلس  رئيس  ت��رأس 
اجتماعاً  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة 
لهيئة مكتب المجلس، حضره نائب رئيس 
المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آالن عون، 
هاغوب  الجسر،  سمير  ح��م��ادة،  م��روان 
بقرادونيان وميشال موسى، األمين العام 
العام  والمدير  ضاهر  عدنان  للمجلس 
محمد  المجلس  ف��ي  المشتركة  ل���إلدارة 

موسى.
وب��ع��د ال��ل��ق��اء، ق��ال ال��ف��رزل��ي  »كانت 
الرئيس  دول���ة  كلمة  لتقويم  مناسبة، 
للقضايا  بالنسبة  سواء  ُتعتبر  التي  بري 
فلسطين  قضية  مقدمها  وف��ي  اإلقليمية 
األمة وما  بما تمثل من مركزية في قضايا 
الله  سمح  ال  سلبية  نتائج  من  يترتب  قد 
برمته  العربي  المشرق  مستوى  على 
جراء أي انتكاسة في هذا اإلطار، وبالتالي 
تناول دولة الرئيس البعد الداخلي لألزمة 
الواقع  تتهدد  التي  والمخاطر  اللبنانية 
الرئيس  دولة  فكلمة  لبنان  في  السياسي 
والتحفيز الذي جرى من قبله، هي بمثابة 
بناء  مقاربة  ضرورة  حول  طريق  خارطة 
الشيوخ  مجلس  وإنشاء  المدنية  الدولة 
اللبناني.  ال��دس��ت��ور  ع��ل��ي��ه  ن��ص  ك��م��ا 

وكان  مميزة  كانت  الكلمة  هذه  باختصار، 
له من السادة النواب أعضاء هيئة المكتب 
مركزية  كلمة  واعتبارها  بها  التهنئة  كل 

يجب أن يقتدي بها من كل المسؤولين«.
بأن  بّري  قبل  من  قرار  اتخذ  أنه  وأعلن 
عيد  أيام  بعد  المقبل  الخميس  نهار  يكون 
»التي  العامة  الجلسة  انعقاد  يوم  الفطر، 
في  صدقت  قوانين  اقتراحات  ستتناول 
اللجان وفي اللجان المشتركة، وستتناول 
اقتراحات قوانين لها صفة المعجل  ايضاً 

المكّرر في الجلسة المذكورة«.
في  إقراره  وامكانية  العفو  قانون  وعن 
»ليس  قال  المقبلة،  التشريعية  الجلسة 
أو  يقطع  كان  إن  رأي��اً  أعطي  أن  الحق  لي 
ولكن  النواب،  السادة  ملك  فهذا  يقطع،  ال 
وسيكون  األعمال  ج��دول  على  هو  طبعاً 

موضوع نقاش«.
المجلس  رئ��ي��س  ع���رض  وع���ص���راً، 
المستجدات  وآخ���ر  ال��ع��ام��ة  األوض����اع 
والمالية  االقتصادية  سيما  وال  السياسية 
استقباله  خ��الل  الحكومة  عمل  وخطط 
مدى  على  دياب  حسان  الحكومة  رئيس 
دون  من  بعدها  غ��ادر  الوقت،  من  ساعة 

اإلدالء بأي تصريح.

والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  بحث 
ناصيف حّتي مع سفير اإلتحاد األوروبي 
مؤتمر  آليات  في  طراف  رالف  بيروت  في 
اجتماعاَ  ح��ّت��ي  ت���رأس  كما  ب��روك��س��ل. 
اإلدارة  في  المديريات  لرؤساء  تنسيقياً 
سبل  لبحث  الخارجية  لوزارة  المركزية 
تدخل  التي  الملفات  على  العمل  تفعيل 

ضمن مهام الوزارة.
واستقبل الوزير حّتي رئيس المجلس 
وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام 
هنأ  أنه  اللقاء  بعد  أعلن  ال��ذي  الخازن، 
قنوات  فتح  ف��ي  »ن��ج��اح��ه  على  ح��ّت��ي 
خ��ارج��ي��ة م��ع ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، رغ��م 
تعقيد  وسط  العالقة  األزم��ات  صعوبة 
»تفعيل  على  مثنياً  المتصارعة«،  القوى 

على  اللبنانيين  مساعدة  في  وزارته  دور 
العودة«.

على  متفقاً  الرأي  »كان  الخازن  وقال 
دياب  حسان  الدكتور  الوزراء  رئيس  أّن 
وما  مضنية  جهوداً  بذلوا  قد  وال��وزراء 
االقتصادية،  القضايا  لحلحلة  زال���وا 
تضحيات  من  المرحلة  هذه  تتطلبه  وما 
توازن  الدولة  تستعيد  لكي  وتنازالت 
أو  إستفزاز  عامل  أي  دون  من  سلطاتها 

عرقلة«.
واعتبر أنه »رغم انقضاء فترة السماح 
مائة  أي  لنفسها،  الحكومة  أعطتها  التي 
أكثرية  لجم  إلى  توصلت  أنها  إالّ  ي��وم، 
الحلول  ف��ي  س��ح��ر  ال  ألن  ال��س��ل��ب��ي��ات، 
لمشكالت عمرها أكثر من ثلث قرن«. وقال 

هذه  تقدم  ب��أن  نأمل  نظل  أن  من  بد  »ال 
جريئة  وإجراءات  قرارات  على  الحكومة 
تجاه  بالدولة  مستعادة  ثقة  لتحقيق 
علّه  الدولي،  المجتمع  وأمام  مواطنيها، 
يمكنها التعويض عّما أضاعت الحكومات 
السابقة من فرص إنقاذية للبلد والمقرونة 
إلى  حتماً  ستؤدي  التي  باإلصالحات 
إستنهاض البنى التحتية، وفي طليعتها 
الكهرباء، تمهيداً لضخ الحياة في شرايين 
بالشروط  اإليفاء  شرط  القطاعات،  سائر 
والحّد  الفساد،  من  للتخلص  اإلصالحية 
العامة،  المرافق  في  السائد  الهدر  من 
بتعزيز  وذل��ك  الحاصل،  النزف  ووق��ف 
وإعطائها  والرقابية  القضائية  السلطات 

صالحيات استثنائية«.

اللبنانيين  إلى  بالتهنئة  لحود  إميل  السابق  النائب  توجه 
الصحّية  ال��ظ��روف  كانت  »وإن  الفطر  عيد  حلول  لمناسبة 

والمعيشّية تثقل كاهلهم«.
وتحديد  التهم  توزيع  وارد  في  »لسنا  بيان  في  لحود  وقال 
بنسب  ولو  مسؤولة،  كلها  السياسية  فالطبقة  المسؤوليات، 
متفاوتة، عما وصل إليه البلد من انهياٍر للعملة وتراجع للقدرة 
الجوع  حد  كثيرون  فبلغ  للمؤسسات،  وإقفال  وبطالة  الشرائية 
اتهامات  وتقاذف  كالمية  سجاالت  يومياً  نسمع  بينما  والعوز، 
للنهوض  واضحة  عملية  خطوات  دون  من  السياسيين  بين 

بالبلد والشعب«.
فيها  ش��ارك  وقد  الترقيع،  سياسة  تعد  »لم  أنه  إلى  وأش��ار 
المنهوبة  األموال  باستعادة  هو  والحل  نفعاً،  تجدي  الجميع، 

المعروفة من أين ُسرقت وفي جيوب من تدكست«.
العهد،  قديم  وبعضها  معروفة  الفساد  »ملفات  أض��اف 
وأحدثها الفيول المغشوش، علما أننا نستغرب التركيز اإلعالمي 
والسياسي على شركة عملت في القطاع حوالى السنتين، وهي 
شركة  تناسي  ويتم  مرتكبة،  كانت  إذا  أيضاً  تحاسب  أن  يجب 
أخرى تعمل منذ سنوات طويلة وهناك حديث قديم عن ارتكابات 

تحظى  سياسية  وحماية  المهدورة  الماليين  ومئات  بها  تقوم 
بها«.

استراتيجي  األول  خطين،  على  العمل  »وجوب  على  وشدد 
يقضي بوقف التفاوض مع من أغرقنا في ما نحن فيه، فالواليات 
التي  المنظومة  هذه  تركيب  في  ساهمت  األميركية  المتحدة 
وتحديداً  والخارجي،  الداخلي  بالقرار  تمسك  لكي  البلد  جّوعت 
قرارنا السيادي الممانع. ومن مصلحتنا أن نذهب باتجاه الشرق 
بدل أن نتجه نحو الغرب، اذ توجد دول مستعدة لمساعدتنا من 

دون شروط سياسية«.
وتابع »أما الخط الثاني فهو تكتيكي، ويقضي باالعتماد على 
بينما  للمحاسبة  ومستعد  صالح  منه  جزءاً  أن  علماً  القضاء، 
الجزء اآلخر يشكل استمرارية للمنظومة السياسية. لذلك يجب 
دون  من  الناس،  أم��وال  الستعادة  أبطال  قضاة  على  االعتماد 
نهوض  أو  إصالح  من  ما  إذ  طائفية،  او  سياسية  حسابات  أي 

اقتصادي اال باستعادة ما سرقه »الحرامية« طيلة عقود«.
وختم »إن لم تستعد األموال المنهوبة، فعبثاً نحاول الخروج 
من السفينة المثقوبة، والغرق سيصيب جميع من عليها، إلى أي 

فريٍق سياسّي أو طائفّي انتموا«.

الرئيسان بري ودياب خالل لقائهما في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

حّدد عناوين لور�شة عمل كبيرة ودعا للإنفتاح على �شورية واإيران

بّري: لتحرير لبنان ونظامه ال�ضيا�ضي والق�ضائي والإداري

من الإحتالل الطائفي والمذهبي والتمهيد لدولة مدنية
حّدد رئيس مجلس النواب نبيه بّري عناوين ورشة 
النظام  إلصالح  السياسية،  والقوى  للحكومة  عمل  
األوض��اع  ومعالجة  واإلداري  والقضائي  السياسي 
المعيشية، داعياً  إلى إعادة انتاج الحياة السياسية، 
انطالقاً من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي 
واالرتكاز  المساواة  قدم  على  للجميع  الشراكة  يؤّمن 
واحدة  انتخابية  دائرة  ولبنان  النسبية  قاعدة  على 
وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كّل الطوائف بعدل 
ومساواة، إنفاذاً لما نص عليه اتفاق الطائف، تمهيداً 
الحكومة  من  »المطلوب  أّن  إلى  الفتاً  مدنية،  لدولة 
ستؤول  ما  انتظار  محطة  مغادرة  كافة  ال��وزراء  ومن 
إليه المفاوضات مع صندوق النقد والجهات الدولية 
المواطن  يلمسه  محسوس  بعمل  واإلنطالق  المانحة 
بحياته  يتصل  ما  كّل  في  ومصيره  عيشه  على  القلق 

وحياة الوطن«.
في  تعلو  بدأت  التي  النشاز  »األص��وات  من  وحّذر 
لبنان منادية بالفيدرالية كحل لألزمات التي يئن تحت 
إلى أن »ال الجوع  وطأتها لبنان واللبنانيين«، مشيراً 
وال أي عنوان آخر ُيمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة 
ترسيخ  »أن  وأعلن  الهّدامة«.  الصهيونية  المشاريع 
وحدة لبنان وسورية واألردن ومصر هي رهن النتائج 
العرب  وكل  ولبنان  فلسطين  مقاومة  على  المتوقفة 

لمشروع صفقة القرن«.

تحية للشهداء والقدس
أمس،  وجهها  التي  الكلمة  في  جاءت  بّري  مواقف 
إلى اللبنانيين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم 
القدس العالمي وحلول عيد الفطر، وجاء فيها »للذين 
صنعوا للوطن أعياده. لبذار الخير وغرسات العّز في 
األرض الطيبة فأينعت مجداً ونصراً وتحريراً. لصدر 

الوطن وامام مقاومته موسى.
ألسماء لبنان. بالل ظّل األرض وقبضة النار. لسعد 
وخليل ومرشد ونعمة. لنزيه ونضال والجالل والكمال 
أحمد  .للقصيرْين  والَجزر  البحر  مّد  لهشام  والجمال. 
وحسن. وللسيد عّباس والشيخ راغب صالة الموقف 

سالح والمصافحة اعتراف.
لخالد العاصمة والرشفة المّرة التي تجّرعها الغزاة 
البحر  أخوات  وعائدة.  ويسار  وابتسام  ولوال  .لسناء 
التاريخ  لون  تغّير  معهن  والزهر.  والشجر  والنهر 
طهر  لحميدة  الليل.  من  الفجر  فاندلق  أنثى  بريشة 
وبحورنا  سمائنا  من  األزرق  الشهباء  وأزرق  الشآم 
للبقاع  األش���ّم.  الجبل  لقنطار  فراشاتنا.  وأط���راف 
مستودع األحالم ومبتدأ المقاومة وخبرها وابجديتها 

األولى .
للفيحاء والشمال حيث موضع القلب كان ولما يزل 

الجنوب.
التي قد تعّد وال تحصى نعمها  للشهداء ألسمائهم 
المقاومين  لكّل  تحصوها«.  ال  الله  نعمة  تعّدوا  »وإن 
الذين ما بّدلوا تبديال.  لكّل اللبنانيين في يوم النصر 
والتحرير، تحية اعتزاز وتقدير لعظيم ما صنعوا من 

مجد وافتخار لبنان ولإلنسانية جمعاء.
بإسم كّل تلك العناوين ونحن في وداع شهر الصوم 
للقدس  واالحتساب.  والصمود  والصبر  الرحمة  شهر 
معراج األنبياء والشهداء وعنوان القيامة والرجاء. لها 
في هذا اليوم – الجمعة - يومها العالمي عهد اإللتزام 

والوفاء. 
وكما كان البدء »كلمة«... »فالقدس« أول »التوحيد« 
للوطن  الحقيقي  االنتماء  ومقياس  المعيار  هي   )...(
شهر  من  جمعة  آخر  اختيار  .إّن  واالنسانية  واألم��ة 
للتذكير  هو  للقدس،  عالمياً  يوماً  المبارك  رمضان 
جّراء  والمسيحية  اإلسالمية  مقّدساتنا  بمظلومية 
ومشاريعها  المتمادية  اإلسرائيلية  ال��ع��دوان��ي��ة 

ومخططاتها التهويدية.
إّن وجه القدس اليوم هو وجه فلسطين ال بل وجه 
كّل العرب، ُيصفع مجّدداً بصفقه القرن التي هي نسخة 
طبق األصل لمشروع يهودية الكيان ووصفة سحرية 
التشظي،  من  مزيد  نحو  بالمنطقة  لألخذ  جهنمية 
من  إنطالقاً  والفدرلة  التقسيم  مشاريع  إحياء  وإعادة 
بوابة فلسطين، وما محاولة فرض المساكنة القسرية 
للخروج  اإلسرائيلية  السياسية  المستويات  بين 
مكشوفة  محاولة  إالّ  هو  ما  هجين،  حكومي  بإئتالف 

لتنفيذ بنود صفقة القرن وتمريرها في غفلة من العرب 
الداخلي في ما بينهم،  المنشغلين تارة في االحتراب 
وتارة أخرى في التزام الحجر السياسي وفقدان القدرة 
على القيام بردات فعل تليق بما تمثله قضية فلسطين 

من عناوين جامعة«.
قيمنا  مع  وانسجاماً  تقّدم  مما  »وانطالقاً  أض��اف 
ما  وبحرفية  والقومية  الوطنية  بالثوابت  والتزاما 
نص عليه الدستور . نؤكد كلبنانيين نصرتنا ودعمنا 
لهذه  المشروعة  مقاومته  في  الفلسطيني  للشعب 
بالعوده  أمانيه  لتحقيق  نضاله  وفي  المذّلة  الصفقة 
المستقلة  دولته  وإقامة  للتوطين  ورفضه  أرضه  إلى 

وعاصمتها القدس الشريف«.
وتابع »صّدقوني إّن ترسيخ وحدة لبنان وسورية 
واألردن ومصر هي رهن النتائج المتوقفة على مقاومة 

فلسطين و لبنان وكل العرب لمشروع صفقة القرن«.
في  تعلو  بدأت  التي  النشاز  األص��وات  »من  وحّذر 
التي  لألزمات  كحّل  بالفدرالية  مناديًة  لألسف  لبنان 
أن  مؤكداص  واللبنانيين«،  لبنان  وطأتها  تحت  يئن 
»ال الجوع وال أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم 
لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة«، وقال »وحدتنا 
قدرنا وسر قوتنا. فلنقاوم من أجل وحدة أوطاننا فبقدر 

العادلة  وقضيتها  فلسطين  ومع  القدس  مع  نكون  ما 
نكون مع لبنان ومع أوطاننا وبالتالي ُتقبل أعمالنا في 

الصوم والفطر ».

تحذير للمواالة والمعارضة
تستحقون  وألنكم  اللبنانيون،  »أيها  بري  وأردف 
وسيادته  حريته  استعيدت  ال��ذي  الوطن  بجدارة، 
وتحّرر معظم أراضيه في الخامس والعشرين من أيار 
هي  التي  الكريمة  بالحياة  جديرون  وألنكم   .2000
هو  العدو  وألن  تضحياتهم.  وبوح  الشهداء  سر  كلمة 
نفسه الذي خرج ذليالً من أرضنا الزال يتحّين الفرص 
حذرنا  ما  يتحّول  ال  ولكي  لبنان.  على  لالنقضاض 
احتفال  في   2000 عام  حزيران  من  السابع  في  منه 
إنجاز  من  قليلة  أيام  حوالى  بعد  عكار  في  التبغ  يوم 
إّن  وقلنا:  الصوت  رفعنا  حين  حقيقة  إلى  التحرير 
الحرمان والظلم واإلهمال والتقصير وتخلي الدولة عن 
القيام بواجباتها في الرعاية والحماية قد أْوصل العدو 
إلى قلب العاصمة فالنصر العظيم الذي تحقق يمكن 
كاالتحاد  إمبراطورية  وإن  العيش  لقمة  به  تذهب  أن 
السوفياتي أتى بها رغيف. وأخذها برغيف. إّن الكالم 
في هذا السياق هو للتذكير والتحذير لعّل الذكرى تنفع 

للمواالة وللمعارضة«.
ودعا »الجميع، مواالًة ومعارضًة حكومًة ومجلس 
نيابياً، حراكاً شعبياً صادقاً وكّل القوى السياسية إلى 
النصر  صنعت  التي  والقيم  العناوين  كّل  استحضار 
والتحرير ال سيما قيمة التضحية والشجاعة والصدق 
من  األصيل  الوطني  واالنتماء  وال��وح��دة  والثبات 
الجهاد األكبر واستكمال تحرير لبنان من  أجل إنجاز 
احتالالت توازي بخطرها خطر احتالل العدو لألرض 

واإلنسان«.
وللسياسيين  للبنانيين  األوان  آن  لقد  »نعم  وقال 
جميعاً على مختلف مستويات صنع القرار السياسي، 
وقف المضاربات السياسية فهي ال تؤدي إالّ إلى نتيجة 
واحدة هي إرباك النظام العام، آن األوان لوقف حفالت 
إلقاء التهم يميناً وشماالً وتحميل المسؤوليات في زمن 

يحتاج فيها الوطن إلى تحمل المسؤوليات«.
عناوين لقرارات جريئة

وإذ رأى أنه »آن األوان للسياسيين امتالك شجاعة 
ونظامه  لبنان  تحرير  أجل  من  القرار  اتخاذ  وج��رأة 
االحتالل  سطوة  من  واإلداري  والقضائي  السياسي 
وطن  في  يعقل  »ال  أنه  اعتبر  والمذهبي«،  الطائفي 
بأعتى  الهزيمة  إلحاق  شجاعة  يمتلك  يزال  وال  امتلك 
قوة عنصرية في المنطقة أالّ يمتلك الجرأة والشجاعة 
إلتخاذ القرار الوطني والتاريخي في العناوين التالية:
انطالقاً  السياسية  الحياة  إنتاج  إع��ادة  في  أوالً: 
يؤّمن  الطائفي  القيد  خارج  انتخابي  قانون  إقرار  من 
ارتكازاً  وذل��ك  المساواة  قدم  على  للجميع  الشراكة 
على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة و 
بعدل  الطوائف  كل  فيه  تمثل  للشيوخ  مجلس  إنشاء 
تمهيداً  الطائف  اتفاق  عليه  نص  لما  إنفاداً  ومساواة 

لدولة مدنية.
أي  من  استقالليته  وإنجاز  القضاء  تحرير  ثانياً: 
القوانين  سراح  وإط��الق  طائفية  أو  سياسية  تبعية 
المنجزة والنائمة في أدراج الوزارات والتي ال تحتاج 
وهي  لها  التطبيقية  المراسيم  إص���دار  إل��ى  س��وى 
بالعشرات والتي لو طبقت لما وصلنا إلى ما وصلنا 

اليه اليوم.
ثالثاً: تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة 
وال��ف��درال��ي��ة  والمناطقية  وال��ط��ائ��ف��ي��ة  المذهبية 
إدارة  مجلس  تعيين  في  واإلس���راع  والكونفدرالية 
جديد وهيئة ناظمة للقطاع ارتكازاً إلى قواعد الكفاءة 
واالختصاص ونظافة الكّف عبر إدارة المناقصات في 

كل المناقصات.
الغذائي  األم��ن  يبقى  أن  يجوز  وال  يعقل  ال  رابعاً: 
في  وتعبهم  اللبنانيين  عمر  جنى  ومصير  والصحي 
لسياسات  ضحية  أو  رهينة  اإلغتراب  وبالد  الوطن 
مالية ومصرفية خاطئة أو رهينة لجشع كبار التجار 
وبضع شركات احتكارية وفساد عشش في كل زاوية 

.
النيابي  موقعنا  م��ن  ن��ج��ّدد  اإلط����ار،  ه��ذا  وف��ي 
والسياسي التأكيد أن ودائع اللبنانيين في المصارف 
ترمي  محاولة  ألي  وسنتصدى  األق���داس  م��ن  ه��ي 
للتصرف بها تحت أي عنوان من العناوين وهي حق 

ألصحابها ونقطة على السطر.
سورية  الشقيقة  مع  العالقة  موضوع  في  خامساً: 
قيادة  سورية  أّن  واالنتصار  التحرير  ذكرى  في  نؤكد 
المقاومة  دعم  في  السباقين  كانوا  وشعباً،  ووجيشاً 
كما الجمهورية اإلسالمية في إيران ودول عربية عديدة 
العالقة  وإن  والصمود  التمكين  وسائل  بكّل  ورفدها 
األخوية مع هذه البلدان واإلنفتاح عليها تمثل أكثر من 

حاجة ضرورية.
سادساً: وأخيراً، المطلوب من الحكومة ومن الوزراء 
كافة مغادرة محطة انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات 
المانحة  الدولية  والجهات  الدولي  النقد  صندوق  مع 
القلق  المواطن  يلمسه  محسوس  بعمل  واإلن��ط��الق 
على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة 
ميداني  بعمل  تنطلق  أن  للحكومة  اآلوان  آن  الوطن. 
أعمال  المطلوب  الورقية  والبرامج  الخطط  من  بعيداً 
أكثر من األقوال، قالها اإلمام الصدر يوماً: أعدلوا قبل أن 
تبحثوا عن وطنكم في مقابر التاريخ فلم نسمع آنذاك 
أنسمع اليوم؟ وهل تسمع الجّرة صرخة العطشان؟«.

بتبّدل  لبنان  وعلى  عليكم  الله  »أع���اده  وختم 
بالنفوس وبالنصوص«.

الرئيس بري يستعّد إللقاء كلمته في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

ـ اآن االأوان النطلق الحكومة بعمل ميداني بعيداً من 

الخطط والبرامج الورقية

ـ ال الجوع وال اأي عنوان اآخر يجعلنا ن�شت�شلم للم�شاريع 

ال�شهيونية الهّدامة

ـ �شفقه القرن تعيد اإعادة اإحياء م�شاريع التق�شيم 

والفدرلة اإنطلقًا من فل�شطين

خفاياخفايا

أبدت مصادر مالية خشيتها من تأثير أي تعثر ولو مؤقت 
في خطة الكهرباء ناتج عن محاصصة التعيينات أو 

محطات اإلنتاج إلى تغيير في المناخ الدولي اإليجابي في 
مفاوضات صندوق النقد الدولي ومسار مؤتمر سيدر. 

وقالت المصادر إنه إذا حدث ذلك فستكون نهاية التعامل 
الخارجي مع الحكومة كتعبير عن مرحلة جديدة.
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الله  نصر  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  أك��د 
الحكومات  مع  هي  زالت  وما  كانت  الحقيقية  المعركة  أن 
المتعاقبة، والكيان »اإلسرائيلي« هو في الجبهة  األميركية 
خالل  من  أن  على  يراهن  »م��ن  أن  على  مشدداً  األمامية، 
والتجويع  العقوبات  أو  االغتياالت  أو  العسكرية  الحروب 
أن يغير في موقفنا هو مخطئ ويجب أن ييأس من إمكانية 

حصول ذلك«.

وضع دولي وإقليمي جديد
 وعّدد في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، مواطن 
اإلخفاقات والفشل التي أصابت المحور األميركي الصهيوني 
»أننا ذاهبون  إيران، مؤكداً  المنطقة خصوصاً في وجه  في 
تهديدات  فيه  تنشأ  وقد  جديد  واقليمي  دول��ي  وضع  الى 
صفقة  أركان  أن  إلى  ولفت  السابق«.  في  موجودة  تكن  لم 
القرن أي الرئيس األميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة 
السعودي  العهد  وول��ي  نتنياهو  بنيامين  »اإلسرائيلية« 
أن  إلى  أزمات مختلفة، وطمأن  محمد بن سلمان، يعيشون 
األفق أمام محور المقاومة يدعو إلى التفاؤل، مشدداً على أن 
القدرات  تعاظم  واستكمال  الصمود  تعزيز  اليوم  المطلوب 

في كل محور المقاومة.
هذا  لقيام  أسست  النكبة  أن  إلى  نصرالله  السيد  ولفت 
وجود  تداعيات  ولكل  والظالم  الغاصب  الشيطاني  الكيان 

هذا الكيان في المنطقة.
وتوقف عند الذكرى العشرين لالنتصار التاريخي في 25 
2000 »الذي كان انتصاراً  كبيراً جداً على طريق  أيار عام 
القدس وعلى طريق تحرير فلسطين«. وأشار إلى أن اإلمام 
تتويجاً  اإلعالن  هذا  جاء  القدس  يوم  أعلن  عندما  الخميني 
السياسي  والموقف  والنضال  الجهاد  من  طويل  لمسار 
للمراجع  »كان  أنه  إلى  ولفت  القضية،  هذه  في  والشرعي 
للشعب  ملك  بأنها  فلسطين  موضوع  حول  حاسم  موقف 

الفلسطيني و«إسرائيل« كيان مغتصب ومحتل«.
وتوجه إلى الذين جاؤوا إلى فلسطين المحتلة بالطائرات 
التي  البلدان  إلى  ويعودوا  يرحلوا  بأن  والقوافل،  والسفن 
الحروب  خالل  من  يراهن  من  »أن  إلى  الفتاً  منها،  ج��اؤوا 
العسكرية أو االغتياالت األمنية أو العقوبات أو التجويع أو 
التضليل يمكنه تغيير الموقف حيال القدس وفلسطين فهو 

مخطئ ويجب أن ييأس«.

 القدس مسؤولية األمة
والقدس  فلسطين  قضية  من  »موقفنا  أن  على  وش��دد 
والمقدسات والكيان هو موقف عقائدي ثابت«، معتبراً  أنه 
ملك  فهي  للصهاينة،  فلسطين  يهب  أن  أحد  ألي  يحق  »ال 

للشعب الفلسطيني وال يوجد أحد لديه تفويض لذلك«.
بكل  والمقاومة  األم��ة،  مسؤولية  من  هي  »القدس  وقال 
بينما  والمقدسات،  األرض  لتحرير  السبيل  وحدها  أشكالها 
طريق  إلى  إالّ  تؤدي  وال  للوقت  مضيعة  األخرى  الطرق  كل 

مسدود«.
وأشار إلى أن »االسرائيلي اضطر إلى الخروج من أرضنا 
لبنان  جنوب  في  حدث  ما  وهذا  اليومية  العمليات  نتيجة 
أن  يجب  والتي  المقاومة  مسؤولية  »أهمية  مؤكداً  وغزة«، 

تنتقل من جيل الى جيل«.
إلى  التي ستؤدي قطعاً  الله األسباب  السيد نصر  و ذكر 
والصراعات  الدائم  االستنزاف  من  »بدءاً  العدو  كيان  زوال 
الداخلية التي نشهدها في كيان العدو اليوم والتي تتعاظم، 
وحاالت الفساد وصوالً إلى قمة الهرم، وتراجع دولة المركز 

أي أميركا«.
الدولية  وعالقاتها  نفوذها  تسّخر  أميركا  »أن  وأوض��ح  
ذلك  وتفرض  إسرائيل  تفوق  أجل  من  تملك  ما  وكل  وقوتها 
المشروع  »أن  إلى  الفتاً  العربية«،  والدول  الحكومات  على 
ضّم  بعد  فلسطين  في  واضحاً  ظهر  واألميركي  اإلسرائيلي 
القدس والجوالن، واالتجاه لضم أجزاء من الضفة الغربية 
ما يمهد الى ضم الضفة الغربية كاملة ثم التوجه نحو الضم 

الكامل لكل األراضي العربية المحتلة«.

إيران وسورية في قلب الصراع
غزة  أهل  تحريض  على  راهنت  »إسرائيل  أن  إلى  وأشار  
المقاومة ومنع تعاظم قدراتها لكنها فشلت في ذلك«،  على 
عنجهيته  بكل  القرن«  »صفقة  ترامب  ق��ّدم  »عندما  وق��ال 
فوجئوا  العربية،  الدول  من  مجموعة  معه  ضامناً  وتكبره 
يوقع  أن  يمكن  فلسطينياً  يجدوا  ولم  الفلسطيني  بالموقف 

على الصفقة«.
وأوضح أن »اإلسرائيليين يرون بترامب فرصة تاريخية 
البيت  في  وج��وده  فرصة  من  لالستفادة  ويسعون  لهم 

األبيض«.
أما عن دور الدول العربية واإلسالمية، فأشار السيد نصر 

والمساند  الصديق  موقع  إلى  انتقل  »بعضها  أن  إلى  الله 
الفلسطيني  الشعب  على  والضاغط  والخصم  إلسرائيل، 
هناك  المقابل  وفي  سلبي.  بشكل  الفلسطينية  والقضية 
دول ما زالت في قلب المعادلة والصراع وفي مقدمها إيران 

وسورية«.
إليران  »االسرائيلية«   - األميركية  النظرة  إلى  وتطّرق 
بأنها مركز الثقل في محور المقاومة خصوصاً في السنوات 
الرهانات  إلى  الفتاً   استهدافاً،  األكثر  هي  ولذلك  األخيرة 
الجمهورية  نظام  إسقاط  على  »اإلسرائيلية«  األميركية 

اإلسالمية في إيران.
وعاد  النووي  االتفاق  من  انسحب  عندما  »ترامب  وتابع 
الى العقوبات كان يراهن على ردة فعل شعبية غاضبة وأن 
العقوبات ستسبب أزمة اجتماعية واقتصادية لكنه فشل«.

استبعاد الحرب
ال��ره��ان��ات  جملة  م��ن  أن  ال��ل��ه  ن��ص��ر  ال��س��ي��د  واع��ت��ب��ر 
»اإلسرائيلية« الفاشلة »هو الرهان على حرب أميركية على 
إيران، حيث كان نتنياهو يدفع بقوة في هذا االتجاه وفشل 

وباءت آماله والقادة الصهاينة بالخيبة«.
وأكد أنه »رغم التهويل ما زال االعتقاد السائد أن أميركا 
وإيران أبعد ما يكونان عن الحرب، نتيجة قوة إيران وخوف 

أميركا من حرب غير معروفة النتائج«.
خرجت  إذ  كورونا،  لوباء  إيران  بمواجهة  السيد  وأشاد 
هذه  مع  التعاطي  في  اإليراني  والشعب  الدولة  بمفخرة 
وقوية،  راسخة  ثابتة  زالت  ما  ايران  »أن  مؤكداً  الجائحة، 
إي��ران  يعني  ما  في  الماضي  العام  خ��الل  الرهانات  وأن 
وإسرائيلياً،  أميركياً  إخفاقاً  أوضحت  الصراع  من  وموقفها 

وصموداً وثباتاً ايرانياً وقدرة على تجاوز الصعوبات«.
مواجهة  في  العراقيين  ووحدة  وثبات  بصمود  نّوه  كما 
الهجمات االرهابية، مؤكداً أن هذه عناصر قوة في المنطقة 

وتخدم محور المقاومة.

فشل المحور األميركي- »اإلسرائيلي«
حصل  ما  الله  نصر  السيد  وصف  فقد  سورية،  عن  أما 
للمحور  كبير  وفشل  المقاومة  لمحور  الكبير  باإلنتصار 
تتطلع  كانت  لما  كبيرة  وخيبة  »االسرائيلي«   - األميركي 

إليه »إسرائيل«.
الفشل  الله  نصر  السيد  أك��د  اليمني،  الموضوع  وف��ي 
»بل  ال��ع��دوان  في  والسعودي  »اإلسرائيلي«  األميركي- 

المقاومة بحيث  اليمنية في محور  القوة  بالعكس تعاظمت 
من  تستطيع  عسكرية  وق��وات  ج��وي  دف��اع  لديها  أصبح 

خاللها تحرير مساحات ضخمة بحجم دول«.
على  انعكاساته  له  كانت  اليمن  في  الفشل  هذا  أن  ورأى 
بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  هزيمة  أن  إذ  القرن،  صفقة 

سلمان هي ضربة أساسية لنجاح صفقة القرن.

لن نموت جوعاً
الكيان  أن  الله  نصر  السيد  أك��د  اللبناني،  الشأن  وف��ي 
إلى  الذهاب  ويخشى  حذر  بشكل  يتعاطى  »اإلسرائيلي« 
الرهان  إلى  مشيراً  المقاومة،  فعل  ردات  يحسب  كما  حرب، 
واالقتصادية  الداخلية  ال��ت��ط��ورات  على  »اإلس��رائ��ي��ل��ي« 

والعقوبات األميركية، وعلى انقالب بيئة المقاومة عليها.
ولفت إلى أن الدول التي استسلمت تموت من الجوع اليوم 
أن  بتضامننا  يمكننا  لبنان  في   « وقال  أحد،  يساعدها  ولم 
نحافظ على سيادتنا ونكون أقوياء ونردع عدونا ونحفر آبار 

نفط وغاز، ونكون بلداً ال يجوع«.
وعن التطبيع مع الكيان »اإلسرائيلي«، اعتبر السيد نصر 
هو  الخيار  هذا  الى  العربية  الحكومات  بعض  ذهاب  أن  الله 
وداعياً  التطبيع  بهذا  مندداً  ألميركا،  وتذللها  ضعفها  نتيجة 
لديها  ُيتاح  ما  بكل  منعه  إلى  واإلسالمية  العربية  الشعوب 

من سبل.
 وتابع »التطبيع مسار فاشل كما رأينا في مصر واألردن، 
عمق  ل��ه  يكون  ل��ن  الخليج  دول  بعض  ب��ه  تقوم  م��ا  وأن 
يعّبر  ال  الشعبية  »اإلرادة  أن  إلى  الفتاً  سطحياً«،  وسيبقى 
عنها بعض المرتزقة من الصحافيين أو النخب وال الجيوش 

االلكترونية«.
كل  في  القدرة  واستكمال  الصمود  هو  المطلوب  أن  وأكد   
هذا  وأن  المحور،  قوة  تعاظم  برنامج  ضمن  المقاومة  محور 
حذراً  يكون  أن  »يجب  العدو  أن  إلى  الفتاً  مستمر،  المسار 
يكون  أن  يمكن  الله  حزب  أن  على  يراهن  وال  لبنان  في  جداً 
أن قواعد االشتباك  بعوامل داخلية«، مشدداً على  مضغوطاً 
زالت  ما  تموز  حرب  في  األسطوري  الصمود  أسسها  التي 

قائمة.
مجدداً  اللبنانيين  دعا  وفيما  كورونا،  وباء  تطورات  وعن 
خطر  أم��ام  ألننا  المسؤولية  وتحمل  وااللتزام  التشدد  الى 
كورونا من جديد، قال »ارتفاع عدد االصابات بكورونا يهدد 
وتحمل  التشدد  المطلوب  لذلك  لبنان  في  الصحي  النظام 

المسؤولية«.

»�أركان �شفقة �لقرن يعي�شون �أزمات مختلفة و كل حروبهم ف�شلت«

ن�ضراهلل:  بت�ضامننا نردع عدونا ونحفر اآبار النفط وال نجوع

موقفنا من ق�سية فل�سطين والقد�س ثابت
والأفق اأمام محور المقاومة يدعو اإلى التفاوؤل

***
 ليرحل الذين جاوؤوا اإلى فل�سطين

بالطائرات وال�سفن اإلى بالدهم

السيد نصرالله متحدثاً في مناسبة يوم القدس أمس

وأحزاب  قوى  أكدت  العالمي،  القدس  يوم  لمناسبة 
إال  ال��ق��دس  اس��ت��رج��اع  يمكن  ال  أن��ه  وق��وم��ي��ة  وط��ن��ي��ة 
الكيان  م��ع  تسويات  ال  أن  على  م��ش��ددًة  بالمقاومة، 

الغاصب. الصهيوني 
الثقافية  المستشارية  نّظمت  ال��س��ي��اق،   ه��ذا  وف��ي 
مع  بالتعاون  لبنان  في  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية 
ندوة  العربية  األح��زاب  ومؤتمر  الدولي  العربي  المركز 
عبر  التطبيع«  مواجهة  في  القدس  يوم  »ثقافة  بعنوان 
الثقافي  المستشار  فيها  ش��ارك  اإلف��ت��راض��ي،  الفضاء 
العالمي  االت��ح��اد  ورئيس  ي��ار،  خامه  عباس  الدكتور 
المركز  ورئيس  حمود،  ماهر  الشيخ  المقاومة  لعلماء 
العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور، واألمين 
صالح،  قاسم  العربية  لألحزاب  العام  لمؤتمر  العام 

والكاتب والباحث الفلسطيني تيسير الخطيب.
أكد  كلمة  يار  خامه  الثقافي  المستشار  ألقى  بداية، 
فيها »أن إعالن يوم القدس يدخل في صلب استراتيجية 
المحتل،  ومع  الثقافي  التطبيع  مع  والمواجهة  المقاومة 
لن  القدس  أن  يؤكد  الندوة  هذه  في  اليوم  وحضورنا 
تجدد  وه��ي  ومطبعون،  خونة  يضيعها  سائبة  تكون 
مسرى  حضورها  والمقدسين  الفلسطينيين  بأهلها 
المواجهة  وف��ي  والباطل  الحق  ق��وى  بين  ما  ال��ص��راع 
إنهاء  إل��ى  الساعي  االح��ت��الل،  مع  المحتدمة  الثقافية 
من  األرض  وتفريغ  ال��ق��دس  ف��ي  الفلسطيني  ال��وج��ود 
هويتها  الفلسطينية  الهوية  وسلب  الحقيقيين  أصحابها 

وحق الفلسطينيين في الوجود«.
بالنسبة  القدس  يوم  »أن  إلى  حمود،  أشار  جهته  من 
بدعم  حقيقي  التزام  هو  عاماً   41 امتداد  وعلى  إلي��ران 
أوضح  فيما  سياسي«،  شعار  مجرد  وليس  المقاومة 
بشور »أننا نشارك عبر هذه الندوة الرقمية في احتفاالت 
العديد من عواصم أمتنا  التي تضم  العالمي  القدس  يوم 
والشعوب الصديقة، لنؤكد أن القدس هي دعوة لتحرير 
القدس  المحتل، ووحدة األمة. ولتكون  األرض، ومقاومة 
التاريخية  مفتاحنا لولوج باب المصالحات والتفاهمات 

بيننا«.
بدوره رأى الخطيب أن  »يوم القدس العالمي« أصبح 
لتأكيد  والضمائر،  والقلوب  العقول  في  راسخة  ثقافة 

رفض العدوان واالحتالل والهيمنة.
مدينة  اليوم  »تجمعنا  صالح  قال  الندوة  ختام  وفي 
القدس  يوم  إلحياء  والتحرير  المقاومة  عاصمة  بيروت 
المظفر  تموز  نصر  بعبق  تفوح  أج���واء  ف��ي  العالمي 
فهزموا  والعزة  البطولة  مالحم  مجاهدوه  سطر  ال��ذي 

ظن  الذي  جيشه  أسطورة  وحطموا  الصهيوني  الكيان 
توازن  معادلة  رسم  تم  وقد  يقهر،  ال  أنه  المستسلمون 
سيادة  على  حافظ  ما  جديدة  إشتباك  وقواعد  الرعب 

لبنان واستقالله وأصبحت يد المقاومة هي العليا«.
الوطنية  والقوى  األح��زاب  »لقاء  رأى  المواقف،  وفي 
القدس  »يوم  لمناسبة  بيان  في  البقاع  في  والقومية« 
القدس  يوم  وفي  المبارك  رمضان  »عشية  أن  العالمي«، 
عيد  من  والشريان  القلب  نبض  مسافة  على  العالمي 
مشارق  فوق  القدس  شمس  تشع  والتحرير،  المقاومة 
ازداد  كلما  سماء  من  قطعة  أوليست  ومغاربها،  األرض 
زوايا  في  الغاصب  الصهيوني  الكيان  انحسر  كلما  ألقها 
العتمة والعزلة الخانقة وتعمق مأزقه الكياني الوجودي 
ومعه عصبة الداعمين. آخر يوم جمعة من شهر رمضان 
اإلمام  حددها  هادية  ضؤ  نقطة  وسيبقى  كان  المبارك 
الفلسطيني  الشعب  لنصرة  الخميني  الحاضر  الراحل 
وشعلة  المستكبر،  المستعمر  العالم  وجه  في  المظلوم 
التحرير  طريق  على  األم��ة  درب  تنير  المتقدة  التحرير 
تتربع  لذا  الماء.  الى  الماء  من  العربية  لفلسطين  الناجز 
روحية  حضارية  إنسانية  رسالة  القلوب  عرش  القدس 
والعصبيات  الحساسيات  ع��ن  تترفع  ح��ق  وقضية 
في  العربي  اإلنسان  كرامة  مجسدة  الضيقة  والنزعات 

القومي«. المنتهكين لحقنا  مواجهة الغاصبين 
أضاف »في هذا اليوم العظيم تترسخ مرتكزات الءات 
من  مخطوفة  القدس  طالما  األرض  على  عدل  ال  ثالثة: 
الصهاينة شذاذ اآلفاق ومهما زين لهم العالم الباطل على 
رصيد  من  تصرف  ظالمة  ق��رارات  خالل  من  حق  صورة 
الغير أصحاب االرض اأاصليين، عقارات كانت وستبقى 

روح األمة وأنفاسها ووجدانها«.
ومعها  القدس  طالما  األرض  على  س��الم  »ال  وتابع   
المحتلة  العربية  األرض  وك��ل  وال��ج��والن  فلسطين 
الغاشمة  وال��ق��وة  بالغصب  األم��ة  جسد  عن  مسلوخة 
راعية  أنها  زوراً  تزعم  استعمارية،  منظومة  إلى  المتكئة 
أمام  خيار  ال  العالم.  في  والعدل  والسالم  الحرية  قيم 
السليب  الحق  المقاومة السترداد  إالّ خيار  شعبنا وأمتنا 
والعشرين  الخامس  في  ولنا  ارضنا،  عن  المحتل  وطرد 
الصهيوني  العدو  من  الجنوب  تحرير  ذك��رى  أي��ار  من 
بالدم  الممهور  الساطع  الدليل  خائباً،   ذليالً  وط��رده 
إذ  الصراع،  عمر  في  الفذة  والتجربة  التضحيات  وعظيم 
للتطبيع  التطبيل  وقع  على  واستسالم  وهوان  ذل  دونها 
االنكسار  من  المزيد  إالّ  لالمة  يجلب  لن  الذي  والتفريط 
وثرواتنا،  ومقدساتنا  ألرضنا  والخسران  والخنوع 

في  للمقاومين  والتحية  المتخاذلين  المطبعين  فبئس 
على  المنتصر  البطل  وجيشها  وسورية  ولبنان  فلسطين 
اإلرهاب وأذناب صهيون عرب الرجعية، والتحية لمحور 
المقاومة المنتصر في كل الساحات ومعه إيران الصامدة 

العصية على اإلنهزام أمام الحصار الجائر«.
وختم »بهذا الوهج اإليماني الرسالي المقاوم الوطني 
فوق  النصر  راية  سترتفع  القدس  وبوصلته  والقومي 
وتآمر  المستكبرون  استكبر  مهما  عزيزة  خفاقة  ربوعنا 

المتآمرون«.
تزامن يوم  أن   بيان،  االتحاد في  اعتبر حزب   بدوره، 
القدس العالمي مع ذكرى عيد المقاومة والتحرير في 25 
أيار »له دالالت كبيرة، ألن االنتصار للقدس وفلسطين ال 
يكون إالّ بالمقاومة خيار األمة االستراتيجي الستعادة ما 
اغتصب من حقوق وسيادة وطنية، فالقدس ال تستعاد ال 
بالتسويات وال بسياسات التطبيع مع الغاصب المحتل 
قد  العربي  النظام  كان  فاذا  القوة،  لغة  إالّ  يفهم  ال  الذي 
فإن  مشبوهة،  وصفقات  أميركية  بضغوط  استكان 
في  والقدس  فلسطين  تعيش  التي  الشعبية  الحركات 

وجدانها لها خيارات أخرى شامخة«.
الحقبات  بفعل  خال  قد  األم��ة  دور  كان  »وإذا  أض��اف 
وحضارة  قيم  من  تملك  بما  األم��ة  ف��إن  االستعمارية، 
إنسانية قادرة على تصحيح مسارها، وإعادة ما اغتصب 
»كل  وحّيا  الشريف«.  القدس  طليعتها  وفي  حقوق،  من 
جديد  »من  مؤكداً  والتحرير«،  المقاومة  خط  على  سائر 
المقاومين  بقبضات  إال  استرجاعها  يمكن  ال  القدس  أن 

االبطال«.
واعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي أنَّ يوم القدس 
المنطقة  لتغيير  انطالق  قاعدة  إلى  يتحول  أن  »يجب 
الظلم  من  تعاني  التي  للمجتمعات  هداية  ويوم  والعالم، 
على  الشيطانية  القوى  وهيمنة  واستغالل  واإلجحاف 
بعيد  المهنئين  استقبال  عن  واعتذر  البشر«.  خيرات 

الفطر.
وقال رئيس الحركة اإلصالحية اللبنانية رائد الصايغ: 
يأتي يوم القدس بالتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين التي 
أيضاً  ويأتي  الغاصب،  اإلسرائيلي  الكيان  لقيام  أّسست 
بالتزامن مع ذكرى انتصار المقاومة في 25 أيار 2000.

أضاف الصايغ: من قلب الجبل نقول للقاصي والداني 
الكبير،  التحرير  حتى  البوصلة  هي  ستبقى  فلسطين  إّن 
في  االخ��وة  جانب  إل��ى  المقاومة  خندق  في  وسنبقى 
العربية  األراض��ي  من  شبر  آخر  تحرير  حتى  الله  حزب 

المحتلة.

قوى واأحزاب وطنية وقومية: ل يمكن ا�سترجاع القد�س اإّل بالمقاومة

أب��ل��غ رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 
نقيب  ع���ون  م��ي��ش��ال  ال��ع��م��اد 
اللبنانية  الصحافة  م��ح��رري 
استقبله  الذي  القصيفي  جوزف 
تمسكه  بعبدا،  قصر  في  أم��س 
وبأهمية  اإلعالمية  »بالحرية 
المسؤولية  اإلعالميين  التزام 
وال��م��وض��وع��ي��ة خ���الل أدائ��ه��م 
الظروف  في  سيما  وال  مهمتهم، 
بها  يمّر  التي  الراهنة  الدقيقة 

لبنان«.
الرئيس  عن  القصيفي  ونقل 
رئاسة  أب��واب  »إن  قوله  ع��ون 
ال��ج��م��ه��وري��ة م��ش��رع��ة أم���ام 
لهم  ي��ك��ّن  ال��ذي��ن  اإلع��الم��ي��ي��ن 
تقدير  ك��ل  الجمهورية  رئيس 
يحصل  ما  على  إلطالعهم  وذلك 
وأش��ار  ال��ب��الد«،  مستوى  على 
إلى أن عون »يولي أيضاً مطالب 

اإلعالميين اهتماماً خاصاً«.
وع���رض ال��رئ��ي��س ع��ون مع 
االق��ت��ص��ادي  المجلس  رئ��ي��س 
عربيد  ش����ارل  واالج��ت��م��اع��ي 
ع��م��ل ال��م��ج��ل��س، خ��ص��وص��اً 
ف���ي ظ���ّل األوض������اع ال��راه��ن��ة 

االقتصادي  الصعيدين  على 
واالجتماعي.

حضره  ال��ذي  اللقاء  وخ��الل 
الوزير السابق سليم جريصاتي، 
تم التطرق إلى »ضرورة اعتماد 
خطط إنقاذية لقطاعات التجارة 
والصناعة  والزراعة  والسياحة 
عربيد  أكد  إذ  والتكنولوجيا«، 
تشاركية  عملية  وجود  »أهمية 

في اتخاذ القرارات على مستوى 
قطاعات االنتاج«.

»أهمية  أيضاً  البحث  وتناول 
وما  التربوي  الشأن  معالجة 
في  ال��م��دارس  ب��أوض��اع  يتصل 
يواجهها  ال��ت��ي  األزم����ة  ض���وء 
القطاع التعليمي في لبنان على 
والمعلمين  ال��م��دارس  صعيد 

والطالب وذويهم«.

عون للق�سيفي: متم�سك بحرية الإعالم
 واأبواب الرئا�سة م�سرعة لالإعالميين 

عون مستقبالً القصيفي أمس  )داالتي ونهرا(

اللطيف  عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  استقبل 
الحوار  حزب  رئيس  أم��س،  الفتوى  دار  في  دري��ان، 
النائب  يرافقه  م��خ��زوم��ي،  ف���ؤاد  النائب  الوطني 
التنفيذي لرئيس الهيئة اإلدارية في الحزب المهندس 
مخزومي  لمؤسسة  العام  والمدير  زي��دان،  إبراهيم 
واألوضاع  الدار  شؤون  معه  وعرض  الصفح.  سامر 

العامة في البالد.
بعد اللقاء، أشار مخزومي إلى أنه تم التطرق  إلى 
»الوضع االقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعاني 
منه اللبنانيون، متوجها إلى الحكومة بالقول: المهم 
فالمعايير  حقيقية،  إنجازات  الشعب  يرى  أن  اليوم 
حول  تمحورت  أساسها  على  الحكومة  تشكلت  التي 
واسترجاع  الهدر  وق��ف  أب��رزه��ا  أساسية  عناوين 
األموال المنهوبة«، مشدداً على »ضرورة  العمل على 

إعادة أموال المودعين المحتجزة في المصارف«.
واعتبر أن الحكومة قامت بعمل مميز في مواجهة 

كاف.  غير  هذا  »لكن  دولي  باعتراف  كورونا  فيروس 
ألي  وغياب  اقتصادي،  انكماش  أم��ام  اليوم  فنحن 
دورة اقتصادية، وتفلت غير مسبوق في أسعار السلع 
والمواد الغذائية، وسعر صرف الدوالر قد المس عتبة 

ال� 5000 ليرة بينما بقي 1515 في المصارف«.
المودعين  أم��وال  استعمال  سيتم  »هل  وتساءل 
التي يوجد  الديون  المصارف لتسديد  الموجودة في 
حولها عالمات استفهام كبيرة. أين الطبقة السياسية 
هل  األزمة،  هذه  من  والمصارف  المركزي  والمصرف 
اليد  المودعين هي »مال حرام« كي يتم وضع  أموال 
رئيس  لدولة  نقول  هنا  من  الطريقة؟  بهذه  عليها 
وواقعية  عملية  ترجمة  اليوم  المطلوب  أن  الحكومة 
للوعود التي أطلقت مسبقاً، نريد أن نعيش بكرامة في 
ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي نمر بها، خصوصاً 

وأننا حتى اليوم ال نرى أية حلول واقعية«.

علي  السيد  العاملي«  الفكر  »ل��ق��اء  رئيس  دع��ا 
األمن  تعزيز  إلى  »الحكومة  الله  فضل  اللطيف  عبد 
األزم��ة  تداعيات  م��ن  الفقراء  وحماية  االجتماعي 
»أّن  على  مشّدداً  الخانقة«،  والصحية  المعيشية 
تحرير  ح��ول  واضحة  أجوبة  إل��ى  تحتاج  الناس 
بلقمة  المّس  ووقف  المصارف،  سطوة  من  ودائعها 
العملة  بقيمة  التالعب  استمرار  ظ��ّل  ف��ي  عيشها 
الوطنية وغياب اإلجراءات الرادعة التي تواجه جشع 

التجار وتوقف موجة الغالء المتصاعدة«.
الفساد  ض��ّد  المعركة  نقل  »ض���رورة  على  وأك��د 
الميدانية  اإلج���راءات  إلى  اإلعالمية  السياقات  من 
إلى  الفساد  ملفات  متابعة  »عدم  مستغرباً  الفاعلة«، 
التدخالت  بسبب  القضائية  األحكام  وتعثر  نهايتها 

السياسية«.
من  مشروعيتها  تستمّد  الحكومة  »أّن  إلى  وأشار 
السياسات التي ال تفرط بمصالح الناس وشؤونهم، 
وال تعمل على تعويم الطبقة السياسية الفاسدة، وال 
الفئوية  والمحاصصات  التفاهمات  لمنطق  تخضع 
اإلصالحية  الخطط  مصداقية  تسقط  التي  والطائفية 

وتعزز أزمة الثقة بين المواطن والدولة«.
وسأل السيد فضل الله عن »سبب إيقاف التعيينات 
القضائية والمالية وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء 
وغيرها... مما يدّل على استمرار التدخالت السياسية 

الفئوية  الع��ت��ب��ارات  ال��ك��ف��اءات  م��ب��دأ  تسقط  ال��ت��ي 
والطائفية الضّيقة«.

الوطني  بالحّس  التحلي  »ض��رورة  على  وش��ّدد 
األزم��ة  ح��ّل  ألج��ل  مشتركة  مقاربات  على  واالت��ف��اق 
المعيب  »م��ن  أن��ه  م��ؤك��داً  والمالية«،  االقتصادية 
الخطاب  وسيطرة  السياسية  الخالفات  استمرار 
الفئوي والطائفي البغيض المستثمر ألوجاع الناس، 
والذي يهتّم بتصفية الحسابات الداخلية بالرغم من 

تفاقم األزمات التي باتت تهّدد الجميع«.
الخيارات  حول  »االلتفاف  إلى  الله  فضل  ودع��ا 
دح��رت  التي  المقاومة  لنهج  الجامعة  الوطنية 
تحمي  التي  وال��ردع  القوة  معادلة  وثّبتت  االحتالل 
للمشاريع  العدوانية  النوايا  من  مكّوناته  بكّل  لبنان 

الصهيونية والتكفيرية«.
العالمي،  القدس  يوم  إحياء  مناسبة  وفي  ختاماً، 
خطاب  »إط��الق  أهمية  على  الله  فضل  السيد  ش��ّدد 
وأحرار  السماوية  الرساالت  أبناء  بين  يوحد  ديني 
وكّل  الغاصب  الصهيوني  الكيان  لمواجهة  العالم 
لتضييع  تسعى  التي  المذلة  التسوية  المشاريع 
اإلذعان  حالة  وتكريس  االحتالل  وشرعنة  فلسطين 

واالستباحة والمصادرة لكّل مكّونات األمة«.

مخزومي: ل نرى حلوًل واقعية لالأزمة

ف�سل اهلل دعا الحكومة لتعزيز الأمن الإجتماعي
وحماية الفقراء من ج�سع التجار و�سطوة الم�سارف



الوطن4

25 �أّيار 2000 على اأر�ض الجنوب ُغِر�صت بيارُق الن�صر 
وتبّدت مفاهيم الحرّية التي كتبت تاريخًا ال يقبل التاأويل 

الخطيب: 
ما ضاع حقٌّ وراَءه مقاوم...

رابطة  عام  أمين  الخطيب  زاهر  السابق  النائب  أكد 
مجد  صنعت  شهدائها  بدماء  المقاومة  أّن  الشغيلة، 
في  الشرفاء  وكّل  وأمتنا  شعبنا  »أهّنئ  وق��ال:  لبنان، 
 ،2000 أي��ار  في  تحقق  ال��ذي  المجيد  بالنصر  العالم 
المقاومة هي َمن صنعت  اّن  القضية  وأقول لكّل من باع 
وإجباره  المحتّل  وهزيمة  بالتحرير  المتمثل  لبنان  مجد 
لكّل  ونقول  المقاومين،  ضربات  تحت  االنسحاب  على 
إّن  الكبير  االنتصار  هذا  حول  الشكوك  بث  يحاول  من 
وبقّوتهم  بدمائهم  والوطنيون  المقاومون  صنعه  ما 
ونحن  األزلية،  الحقيقة  هو  وبمعاناتهم  وبوحدتهم 

نحني أمام دماء الشهداء«.
الجماهير  لم يزل مشهد  وأضاف: »بعد عشرين عاماً 
على  واضحاً  ودليالً  حياً  المحّررة  القرى  إلى  الزاحفة 
المقاومة  ووحدها  تنكسر،  ال  التي  الشعب  هذا  إرادة 
وحفظ  المحتلة  أراضينا  باقي  الستعادة  الضمان  هي 
العام  قبل  بدأناه  وما  العودة.  وحق  وثرواتنا  مياهنا 
شبعا  مزارع  بتحرير  نستكمله  ان  يجب  وبعده   2000
وتالل كفرشوبا والغجر وكّل شبر من أرضنا وصوالً إلى 

فلسطين«. تحرير 
وختم: »كما صنعنا التحرير بدماء الشهداء والمقاومة 
أن  يجب  ال��ذي  الرئيسي  األسلوب  هي  التي  المسلحة 
تكون الدبلوماسية في خدمته سننجز التحرير الشامل، 
وما  المقاومة،  خيار  هو  الرئيسي  شعارنا  فإّن  وعليه 

ضاع حق وراءه مقاوم«.

الموسوي: نصر أيار 2000 تتويج 
لسيل هائل من تضحيات المقاومين 
وأصحاب القضّية والقوى الوطنّية 

والجيش السورّي
إبراهيم  د.  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو   أكد 
الشعب  إرادة  جّسد   2000 أي��ار  نصر  أّن  الموسوي 
لتحرير  العشرون  »الذكرى  وقال:  بالمقاومة،  المتمسك 
2000 هي محطة تجّسد  األراضي اللبنانية ولنصر أيار 
والحرية  باالستقالل  العريضة  والطموحات  اآلمال  كّل 
ألعمالها  وتتويجاً  للمقاومة  متقّدماً  منطلقاً  وتشكل 
الزكية  للدماء  لتضحياتها،  طويلة،  سنوات  مدى  على 
الجسيمة  واآلالم  للصبر  الشهداء،  قّدمها  التي  والطاهرة 
األراض��ي  أهالي  تحّملها  والتي  تخّيلها  يمكن  ال  التي 
الغربي  البقاع  أو  الجنوب  في  سواء  لبنان  في  المحتلة 
ومنطقة العرقوب. كل هذه المناطق هي منارة ونبراس 
باالنتصار  شعب  أي  إرادة  يجّسد  وأن��م��وذج  متقّدم 

وبالمقاومة.
التضحيات  لكّل  وتقديرنا  واحترامنا  تحياتنا  نجّدد 
اإلسالمية  المقاومة  مجاهدي  من  فقط  ليس  بذلت  التي 
الحاضنة  هم  الذين  الناس  من  إنما  فقط،  الله  حزب 
المنطقة، ونستذكر أيضاً  أهلنا وناسنا في  الشعبية من 
للمقاومة ومراكز لتدريبها وكّل  الذي شكل خزاناً  البقاع 
فصائل  كّل  نستذكر  وأيضاً  قّدمت،  التي  التضحيات 
هذا  ألّن  ضحت  التي  والوطنية  الفلسطينية  المقاومة 
التي  التضحيات  من  هائل  لسيل  تتويجاً  كان  النصر 
المقاومين والمجاهدين وأصحاب  قام بها عدد كبير من 
الفصائل  من  سواء  والعزة  الكرامة  وأصحاب  القضية 
الوطنية وقوات المقاومة الفلسطينية، والقوى الوطنية 
ضّحى  شريف  إنسان  وكّل  السوري  العربي  والجيش 
ج��داً  عظيم  ش��يء  األرض،  تحرير  سبيل  ف��ي  وج��اه��د 
حصل وهو أّن هذه المقاومة لم تستطع فقط أن تمارس 
أن  استطاعت  إنما  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  ض��ّد  ال��ردع 
للمرة  وأثبتت  والتحرير  والكرامة  والعزة  تحقق  النصر 
التحرر  إرادة  لديه  شعب  هناك  يكون  عندما  أنه  األولى 
والحرية يستطيع ان ينتزع النصر من أيدي العدو مهما 
أّن  المقاومة  أثبتت  هنا  قوة.  أّي  إلى  ومستنداً  قوياً  كان 

العين تقاوم المخرز«.
ُتجّدد  متماسكة  سردية  الى  بحاجة  »نحن  وأضاف: 
والكرامة  العزة  من  العظيم  اإلرث  ه��ذا  وتسيل  دائماً 
إلى  والمجد  والفخر  والنصر  واالستقالل  والسيادة 
هذه  بكّل  دائ��م  ات��ص��ال  على  لتبقى  المقبلة  األج��ي��ال 
ال��م��ق��اوم��ون  س��ّط��ره��ا  ال��ت��ي  العظيمة  االن��ت��ص��ارات 
أيار   25 ألّن  واإلسالمّية،  الوطنّية  والقوى  والمجاهدون 
خالله  من  اللبنانّيون  استطاع  وقد  عام،  وطني  عيد  هو 
أن يثبتوا أنهم أهل عزم وإرادة وأهل كرامة وعّزة، وأهل 

مقاومة وانتصار«.
وختم: »هذه المقاومة شكلّت مستنداً رئيساً للمقاومة 
في فلسطين. ونحن نعرف أّن اندالع االنتفاضة وتوّسعها 
إذا  أنه  اللبناني على قاعدة  النموذج  بدأ من خالل تمثل 
نستطيع  ال  لماذا  بذلك  يقوموا  أن  اللبنانيون  استطاع 
نحن فعل الشيء نفسه، فانطلقت االنتفاضة والمقاومة 
وأيضاً  المتمّيزة  القدرات  هذه  كّل  وراكمت  فلسطين  في 
لقد  واإلس��الم��ي،  العربي  العالم  في  أخ��رى  أماكن  في 
مزيد  إلى  بحاجة  ونحن  العزائم  وأيقظت  الهمم  أشعلت 
من تسييلها بأشكال فنّية وثقافية وبقوالب مختلفة كي 
المرحلة  هذه  الى  تتطلع  أن  المقبلة  األجيال  تستطيع 

كمرحلة عز وانتصار وأن تتزّود منها بالعزيمة واإلرادة 
ومتتابعة  ومتكاملة  هائلة  موجات  نعيش  أننا  خاصة 
أطفالنا  أدمغة  تغسل  أن  تريد  التي  الناعمة  الحرب  من 
السيادة  من  المعاني  هذه  كّل  عاشت  التي  واألجيال 

واالستقالل«.

كيدانيان: نصر أيار أعاد االعتبار لكرامة لبنان
وهو من أهّم اإلنجازات في تاريخ لبنان المعاصر

السياحة  وزير  الطاشناق،  حزب  قيادة  عضو  اعتبر 
كيدانيان،  أفيديس  اللبنانية  الحكومة  في  السابق 
إنجاز  هو   ،2000 العام  في  تحقق  ال��ذي  التحرير  أّن 

تاريخي لألجيال.
في  »أوّد  كيدانيان:  قال  »البناء«  سؤال  على  رّد  وفي 
والتحرير  المقاومة  بعيد  اللبنانيين  أهّنئ  أّن  البداية 
لبنان  ت��اري��خ  ف��ي  اإلن��ج��ازات  أه��م  م��ن  نعتبره  ال��ذي 
اعتبار  إع��ادة  للبنان  سّجل  التاريخ  فهذا  المعاصر. 
من   2000 ال��ع��ام  قبيل  شهدنا  م��ا  ك��ّل  بعد  ال��ك��رام��ة 
األرم��ن  ونحن  وم��ج��ازر،  لألسرى  وتعذيب  اع��ت��داءات 
الظلم  على  شهدنا  لكوننا  االنتصار  قيمة  جيداً  نعرف 

التاريخي الذي لحق بشعبنا«.
المتمثلة  الذهبية  للمعادلة  »التحية  وأض���اف: 
مفهوم  رّسخت  التي  والمقاومة  والشعب  بالجيش 
هذا  قوة  تقدير  عليها  التي  القادمة  لألجيال  االنتصار 
لم   2000 أيار  نصر  أّن  وبرأيي  به،  والتمسك  االنتصار 

يزل بالزخم والوهج نفسها«.
خواجه: ترسيخ ثقافة العداء ل� »إسرائيل«
وبناء الدولة المدنّية يصون المقاومة وانتصاراتها

محمد  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  وتوّجه 
صون  أّن  إل��ى  الفتاً  المقاومة،  إل��ى  بالتحية  خواجه 
تستعيد  ومدنّية  حديثة  دول��ة  بناء  يتطلب  التحرير 
مؤمناً  يزل  ولم  المقاومة  هذه  حضن  الذي  الشعب  ثقة 
األولى  بالدرجة  نتوّجه  التحرير  ذكرى  »في  وقال:  بها، 
أرواح  وإل��ى  والمقاومة  اللبنانيين  ك��ّل  إل��ى  بالتحية 
الشهداء وإلى الجرحى. فهذا العيد هو عيدهم، واإلنجاز 
بفضل  ك��ان  عاماً  عشرين  منذ  لبنان  في  تحقق  ال��ذي 
وناسها  وبيئتها  المقاومة  وبفضل  وطني  لبناني  كّل 
صفاً  كانت  ألنها  تحية  أل��ف  البيئة  ولهذه  وشعبها، 

واحداً خلف المقاومة«.
أضاف: »هذه مناسبة عزيزة ألنها انتصار استثنائي 
في تاريخ الصراع مع العدو المحتّل. وهي المرة األولى 
احتلها  أرض  من  اإلسرائيلي  العدو  فيها  يخرج  التي 
بالقوة وال شيء سواها، ألّن العدو ال يفهم إال لغة القوة، 
تمكّنا  أننا  إال  لبنان  في  انقسامات  من  نعيشه  ما  ورغم 
األرض  من  كبيراً  ج��زءاً  واستعدنا  العدو  هزيمة  من 
يتوقف  لن  لذلك  محتلة،  أج��زاء  هناك  تزل  لم  وطبعاً 

الصراع حتى نسترّدها«.
السنوات  هذه  مدى  على  تطّورت  »المقاومة  وتابع: 
حساب،  أل��ف  لها  ُيحَسب  وب��ات  قّوتها  وتضاعفت 
وإعالمه  خطاباته  في  العدو  يقوله  ما  نراقب  أن  ويكفي 
بمقاومتنا  التمسك  علينا  هنا  من  يخشاها،  أنه  لنعرف 
باألرض،  والتمسك  ل�«إسرائيل«  العداء  ثقافة  وترسيخ 
أيار  في  تحقق  الذي  االنتصار  لوال  أّنه  إلى  اإلشارة  مع 
من  أول  فإّن  وبالتأكيد  الثقافة،  هذه  تجذرت  لما   2000

أرساها هو اإلمام السيد موسى الصدر«.
وقال:  المجتمع،  مناعة  تعزيز  ضرورة  خواجه  وأكد 
 2006 في  هزيمته  ثم   2000 العام  في  العدو  »اندحار 
وتالوينها  أطيافها  ب��ّك  المقاومة  ضربات  تحت  ك��ان 
طائفي  قيد  أّي  عن  بعيداً  الجميع  تضّم  التي  الوطنية 
الصعد  كافة  على  المجتمع  مناعة  تعزيز  علينا  لذلك 
سلسلة  المقاومة  العسكرية،  الناحية  من  فقط  وليس 
والمجتمعي  الثقافي  الجانب  فصل  يمكن  وال  مترابطة 
علينا  المقاومة  في  نجحنا  وكما  العسكري،  الفعل  عن 
اليوم  ُيعاقب  لبنان  والوطن،  الدولة  بناء  في  ننجح  أن 
تحققت.  التي  االنتصارات  بسبب  االقتصادي  بالحصار 
وهذه السياسة األميركية تجاه لبنان هي خدمة للكيان 
اإلسرائيلي. من هنا علينا المواجهة سياسياً واجتماعياً 
يستحّق  الشعب  هذا  ألّن  دول��ة  لبناء  جميعنا  ونعمل 
كمواطنين  مواطنيها  مع  تتعاطى  حديثة  مدنية  دولة 
الطائفية  هزيمة  علينا  واالنقسام،  الطائفية  عن  بعيداً 
والحفاظ  والصبر  بالتصدي  االقتصادي  الوضع  وإنقاذ 
المتمثلة  الذهبية  والمعادلة  الوطنية  وحدتنا  على 
وبذلك  االنتصار  لتحقيق  والمقاومة  والجيش  بالشعب 
العالم  شهده  الذي  الوطني  وانجازنا  مقاومتنا  نصون 

كله في ايار 2000«.
بدوي: يوم التحرير استعيدت فيه 

كرامة لبنان والعرب للمرة األولى منذ 
النكبة عام 1948 

الدكتور  الرئيس  مستشار  بدوي،  رفعت  الدكتور  أكد 
سليم الحص، أّن زمن تفّوق العدو قد وّلى. 

وقال: »يوم التحرير غّير المعادالت التي كانت سائدة 
في صراعنا وحربنا مع العدو اإلسرائيلي، وصار للبنان 
حساب  أل��ف  اإلسرائيلي  العدو  له  يحسب  ق��وي  درع 
وأدرك فيه العدو اإلسرائيلي أّن زمن تفّوقه العسكري قد 

وّلى الى غير رجعة واّن زمن احتالل األرض قد وّلى، ألّن 
المقاومة ستبقى جاهزة بعين ساهرة وقوة رادعة. وهو 
يوم بات فيه العدو مدركاً اّن كابوس خسائره العسكرية 

سيالحقه في أّي مغامرة إسرائيلية على لبنان«.
الله  ألّن  إلهي  ي��وم  باعتقادي  اليوم  »ه��ذا  وت��اب��ع: 
أنصف الرجل الذي أبى خيانة المقاومة وخذالنها، ألنه 
المقاومة ودعمها وتقويتها  الذي جهد في حماية  الرجل 
الذي  الرجل  ألنه  األم��ة،  وعدو  لبنان  عدو  مواجهة  في 
والدولي  الدبلوماسي  الدعم  تأمين  في  جاهداً  سعى 
الرجل  وهو  محتّل.  عدّو  ضّد  بالمقاومة  لبنان  حق  في 
كّل  لتأمين   2000 العام  في  حكومته  عمل  سخر  الذي 
أنه  حتى  اإلسرائيلي  االحتالل  من  لبنان  تحرير  سبل 
الدكتور سليم  الرئيس  إنه  المقاوم  الرئيس  ُسّمي بدولة 

الحص«.
تفاصيل  على  شاهداً  كنُت  »شخصياً  بدوي:  وأضاف 
وبعد  التحرير  قبل  للمقاومة  الحص  سليم  الرئيس  دعم 
يوم  في  قال  الحص  الرئيس  أّن  حتى  التحرير  حصول 
التحرير إنه اليوم الذي تحقق فيه حلمه في التأكيد على 
بالقوة  أُخذ  ما  »إّن  وهو  الناصر  عبد  جمال  قول  ترجمة 
»أّن  الحص  الرئيس  قاله  ومما  القوة«.  بغير  ُيسترّد  ال 
اإلسرائيلي  العدو  هزيمة  يوم  أشهد  بأن  أكرمني  الله 
في  التحرير  يتحقق  وأن  لبنان  جنوب  من  وانسحابه 
بأنه  التحرير  يوم  الحص  الرئيس  ووص��ف  عهدي«، 

»أسعد يوم في حياته«.
أكرمنا  الله  إّن  أق��ول  التحرير  ي��وم  »ف��ي  أّن  وأك��د 
بالمقاومين  عربية  كأمة  وأعّزنا  الشريفة  بالمقاومة 
من  والشهداء  واألرواح  الدماء  بذلوا  الذين  األش��اوس 
تحّية  جمعاء،  األمة  كرامة  وعن  الوطن  عن  الدفاع  أجل 
للمقاومة  تحية  للجرحى،  تحية  األب���رار،  للشهداء 

الشريفة«. 
انتصرنا  »كما  ال��ح��ص:  الرئيس  مستشار  وختم 
ستبقى   2006 العام  وفي   2000 العام  في  وحررنا 
الوطن  ت��راب  بصون  وال��وع��د  العهد  على  المقاومة 
ان  القدس  وتحرير  فلسطين  تحرير  حتى  األمة  وشرف 

شاء الله. وإنه ليوم يرونه بعيداً ونحن نراه قريباً«.
شحيتلي: نحن في وضع المنتصر

وعلينا الحفاظ على هذا النصر 
انتصرنا  أننا  شحيتلي  الرحمن  عبد  اللواء  ورأى 
 ،2006 2000 والثانية في تموز  أيار  األولى في  مرتين 
أيار  في  المقاومة  إنجاز  عن  أتكلم  أن  أردت  »إذا  وقال: 
أجزم بأّن العدو انسحب  العسكرية  الناحية  من   2000
ضربات  ج��راء  طويلة  استنزاف  حرب  بعد  لبنان  من 
العدو  ظّن  وحين  اتفاق،  ألّي  مجال  ال  بحيث  المقاومة، 
 2006 أنه قادر على تدمير بنية المقاومة بعدوان تموز 
عليه  انتصرنا  قد  نكون  وبالتالي  الهزيمة  إال  يجد  لم 

مرتين«.
لن  الحرب  شّن  على  ق��ادراً  العدو  كان  »لو  أض��اف: 
يتأخر، مستوى توازن القرى بين العدو ومحور المقاومة 
أقّل  المقاومة  أّن خسائر  الحاضنة يؤكد  ببيئته  مدعوماً 
وهذا  المنتصر،  وضع  في  ونحن  األخير  هذا  خسائر  من 
ما يجعلنا نواجه اليوم حرباً اقتصادية قائمة على مبدأ 
استيعاب  الحاضنة  البيئة  على  لذلك  األصابع،  عّض 
األمر واالختيار بين أمرين فإما الخضوع او الكرامة التي 
ال  أنه  نؤكد  هنا  ومن  األحزمة،  وشّد  بالصبر  إال  تأتي  ال 

يجب أن يضيع إنجاز أيار 2000 بالضعف اآلن«.
بمنطق  أتكلم  كنت  أف���اوض  كنت  »ح��ي��ن  وت��اب��ع: 
ومن  المقاومة  خلفيتها  القوة  وه��ذه  الكبرى،  الدولة 
خانة  إلى  المشهد  إعادة  على  البعض  يعمل  أن  الخطأ 
االستقواء  من  العدو  فيه  نقلنا  زمن  في  نحن  الضعف، 
على  يقفل  أن  وأجبرناه  المواجهة  فعل  من  الخوف  الى 
اّن  صحيح  مطلوب.  الدبلوماسي  الوعي  لذلك  نفسه 
حضورنا،  يثبت  الحق  ولكن  ضدنا  الدولي  المجتمع 
إنجاز  على  الحفاظ  الدبلوماسية  على  يجب  وبالتالي 

شعباً  اإلنجاز  هذا  على  للحفاظ  مسؤول  كلنا  التحرير، 
الى  الساعين  السياسة  أهل  وسياسيين، ونقول لبعض 
بيع اإلنجازات جراء حفنة من الدوالرات أننا لن نسمح 
الذين دعموا  الناس  أن كل  الختام نؤكد  لهم بذلك، وفي 
وحضنوا المقاومة ومن كّل األطياف قادرون على تحديد 

هوية العدو وهزيمته على كافة المستويات«. 
حطيط: ما تحقق في أيار 2000

هو التحرير النظيف البكر 
أكد العميد أمين حطيط أّن التحرير شكل نقطة تحّول 
اإلسرائيلي،  العدو  مع  الصراع  مسار  في  استراتيجي 
أّن  التأكيد  أوالً  علينا  التحرير  عن  نتحدث  »حين  وقال: 
مسار  في  استراتيجي  تحّول  نقطة  هي  المناسبة  هذه 
الصراع مع العدو اإلسرائيلي. وهذا اليوم كتب أّن األرض 
العربية تحّررت بدون تفاوض وضغط خارجي، تحّررت 
بالقوة والشجاعة والمقاومة رغم محدودية اإلمكانيات. 
الباهظ«،  »الثمن  استراتيجية  إرساء  الى  أّدى  والتحرير 
حيث إّن االلم الذي أصاب العدو كان في جانب منه فعل 
اختراق صفوف الشارع اإلسرائيلي باللوبيات الضاغطة 
السياسيين  خوض  حّد  الى  األمر  ووصل  الحكومة.  على 
في الكيان المحتّل االنتخابات تحت شعار االنسحاب من 

جنوب لبنان«.
هو   2000 أي��ار  في  تحقق  ما  أّن  أرى  »أن��ا  وأض��اف: 
إنه  دول��ي،  ق��رار  أو  تفاوض  دون  البكر  الكامل  التحرير 
التحرير النظيف البكر، أما هل استطعنا أن نحافظ عليه 
كان  واذا  السؤال،  هذا  من  مقصود  هو  بما  يرتبط  فذلك 
القصد الحفاظ على األرض فقد فعلنا ذلك إلى حّد كبير. 
المسؤول  فيها  وقع  الخروق  بعض  هناك  أّن  صحيح 
على  محتلة  نقطة   13 هناك  حيث  الفّخ  في  اللبناني 
الغجر  إليها  أضف  المحتلة،  فلسطين  مع  الحدود  طول 
ومزارع شبعا، واليوم يعلن ترامب أّن هذه المزارع تابعة 
هي  إذاً  القرن«.  »صفقة  ب�  ربطها  على  ويعمل  للجوالن 
إال  استرجاعها  يمكن  ال  وطبعاً  لألرض  جزئّية  خسارة 

بالمقاومة«.
وتابع: »إّن أّي مقاومة في العالم حين تحقق االنتصار 
من البديهي أن تترّبع على عرش الوطن. وهذا ما حصل 
صاحبها  تعطي  مقاوم  بطاقة  أّن  العالم،  دول  كّل  في 
الحق في أّي شيء وتحفظ حقوق أبنائه من بعده سواء 
التوظيفية،  او حتى  الصحية  أو  االجتماعية  الناحية  من 
الذين  الخونة  بعض  نرى  اليوم  لبنان  في  لألسف  ولكن 
يطالبون بنزع سالح المقاومة. وهذا أمر مؤلم، والمخيف 
أّن البعض قد فقد الشعور المؤيد للمقاومة، وهناك  أكثر 
تتّم  ولم  سابق  وقت  في  إليه  لفتت  قد  كنت  خطير  أمر 
اإلضاءة عليه بشكل كاٍف وهو مسألة العمالء الذين فّروا 
سنة  منذ  دراسة  إنجاز  تّم  وقد  بإرادتهم  »إسرائيل«  إلى 
في الكيان الغاصب تقول إّن »اسرائيل« أخذت ستة آالف 
لبناني ليكونوا نواة عسكرية إلعادة احتالل الجنوب من 
دون إغفال ارتباط هؤالء ببعض عمالء الداخل، وهذا أمر 

يجب التنبه له جيداً«.
وفي ما يتصل بأهمية الدور اإلعالمي في الصراع وحفظ 
إنجاز التحرير، قال: »لألسف هناك تقصير كبير ليس فقط 
إعالمياً، إنما إذا تابعت وسائل التواصل االجتماعي التي 
تؤثر بشكل مباشر على هذا الجيل سترين أّن هناك غياباً 
كلياً من قبل مستخدمي هذه الوسائل عن حدث التحرير، 
وأقول  التحرير  عيد  ذكرى  بمناسبة  نتكلّم  نحن  واليوم 
الفايسبوك  على  الحدث  حول  ندر  ما  إال  أجد  لم  إنني  لك 
الناس.  إال قلة قليلة من  وتويتر وكأنه موضوع ال يعني 
هذا على الصعيد اإلعالمي وفضاء التواصل اإللكتروني، 
اما في يتصل بالجهات السياسية ففي لبنان وبكّل أسف 
عيد  بإلغاء  السنيورة  بدأها  ونسيان  تجاهل  سياسة 
التحرير، وتّم تحويل البوصلة إلى وجهة ثانية من قبل 
البعض. وهنا يجب ان نؤكد أّن أهمية تحرير األرض في 
الوطنيون  صنعه  اإلنجاز  هذا  أّن  في  تكمن   2000 العام 
أو حزباً، ولكن المفارقة الغريبة  اللبنانيون وليس طرفاً 

أّن الذين لم يشاركوا في هذا اإلنجاز أصبحت كلمتهم هي 
في  األمور  نضع  لكي  تداركه  علينا  أمر  وهذا  المسموعة. 

نصابها الصحيح«.

حمّية: ال بّد من تحصين التحرير 
سياسياً وثقافياً واجتماعياً 

واقتصادياً... والتمّسك بمقاومتنا 
لحماية بالدنا 

أما عميد اإلعالم في الحزب السوري القومي االجتماعي 
معن حمية فقد لفت إلى أّن عيد المقاومة والتحرير الذي 
مناسبة  هو  عاماً،  عشرين  منذ  اللبنانيون  به  يحتفل 
المتعاقبة  األجيال  خاللها  من  تتعّرف  وقومية  وطنية 
كفاحاً  المقاومون  بذلها  التي  الجسام  التضحيات  على 
ال��ي��ه��ودّي عن  ف��ي سبيل دح��ر االح��ت��الل  واس��ت��ش��ه��اداً 
التمسك  على  للتأكيد  مناسبة  أنها  كما  اللبنانية،  األرض 

بالمقاومة نهجاً وخياراً.
 2000 العام  في  التحرير  إّن  »البناء«:  ل�  حمية  وقال 
االحتالل،  ضّد  المقاومة  من  طويلة  سنوات  حصاد  هو 
إنجازاً  فيه  ون��رى  المثمر  الحصاد  بهذا  نعتّز  ونحن 
وتضحيات  الشهداء  دماء  بفضل  تحقق  ونوعياً  تاريخياً 

المقاومين.
على  عاماً  عشرين  مرور  عن  نتحّدث  وفيما  وأردف:   
نؤكد  والتحرير،  المقاومة  عيد  مناسبة  وعن  التحرير، 
بأّن مقاومة االحتالل اليهودّي متجّذرة في شعبنا، لكنها 
االجتياح  بمواجهة   1982 العام  في  عملياً  تمأَسست 
السوري  الحزب  أّن  خافياً  وليس  للبنان.  الصهيوني 
مأسسة  مسار  في  طليعياً  دوراً  أّدى  االجتماعي  القومي 
 1982 تموز   21 في  الخان  سوق  عملية  وُتعّد  المقاومة، 
هذه  ففي  الوطنية.  المقاومة  لجبهة  الفعلية  االنطالقة 
على  الكاتيوشا  ص��واري��خ  القوميون  أطلق  العملية 
مغتصبات الجليل مسقطين شعار »سالمة الجليل«، ثم 
ومنها  وعمالئه،  االحتالل  ضّد  العمليات  تنفيذ  واصلوا 
عملية الويمبي والعمليات االستشهادية والنوعية. لذلك 
فنحن   2000 العام  من  أيار  في  تحقق  عما  نتكلم  حين 
نحكي عن شهداء ودماء وتضحيات وعرق وجهد وعطاء 
ونهج  خيار  وعن  بسنوات،  التاريخ  هذا  سبق  حدود  بال 

اسمه المقاومة لطالما كان بوصلتنا للتحرير«.
وأضاف: »إرادة المقاومة ُمحال أن تخبو طالما القوى 
التي تقاوم وتتصّدى للمحتّل موجودة، وإذ نحتفل اليوم 
هذا  أّن  إلى  اإلش��ارة  من  بّد  ال  للتحرير  العشرين  بالعيد 
التحرير لم يكتمل بعد، حيث ال تزال هناك أراٍض لبنانية 
محتلة وكذلك الجوالن وفلسطين، لذلك يبقى خيار تحرير 
كّل بالدنا قائماً، واإلنجاز الذي تحقق في أيار 2000 يبقى 
مصاناً رغم ما ترتب على هذا التحرير من أعباء وتحّديات 
العراق  احتالل  منذ  األمة  وكّل  لبنان  على  سواء  كبيرة، 
وصوالً   2006  �  2005 في  لبنان  واجهه  ما  الى   2003
للحرب الكونية اإلرهابية على الشام، وإلى صفقة القرن 

لتصفية المسألة الفلسطينية«.
إنجاز  استهدفت  التي  الحرب  إّن  نقول  »نحن  وتابع: 
التحرير حرب كونية إرهابية، وإّن هدف هذه الحرب هو 
إسقاط عناصر القوة في بالدنا المتمثلة بقوى المقاومة، 

وبالشام حاضنة المقاومة«.
سيليه  وما   2000 العام  »تحرير  قائالً:  حميه  وختم 
هزيمة  مشهدية  وهو  وفرح،  عّز  مشهدية  عيوننا  في  هو 
ضرورة  على  نؤكد  لذلك  أمتنا،  أعداء  مشاريع  وانكسار 
تحصين التحرير سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً 
وعلى كّل الصعد، لكي نحمي مقاومتنا التي تحمي بالدنا 
االستعمار.  ق��وى  وك��ّل  ال��وج��ودي  عدونا  مواجهة  في 
حكماً  وه��و  وم��ع��ادالت،  النتصارات  أّس��س  فالتحرير 
يؤّسس لمستقبل نرى فيه كّل بالدنا محّررة من االحتالل 

وكاملة السيادة على أرضها وثرواتها«.
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{ عبير حمدان 

ــلــوا وســجــدوا، وهــنــا صانوا  تــعــّمــدوا ورّت المشّع  عــبــروا وبــالــثــرى  هنا 
ضحكات األطفال وأحالمهم ورفعوا الضيم بالقوة وال شيء سوى القوة. 
ال  والتي  المعلّبة  األمميّة  والــقــرارات  الفارغة  البيانات  كــّل  سقطت  وهنا 

تساوي قيمة الحبر الذي ُكتِبت فيه. 
عشرون عاماً من عمر التحرير ولم يزل نبض األرض شاهداً على قدسيّة 

الدماء التي تزهر كّل يوم في كّل بلدة وعند كّل ربوة وحقل.
التي  الحرية  مفاهيم  وتبّدت  النصر  بيارُق  ُغِرست  الجنوب  أرض  على 

ونمط  نهجاً  المقاومة  هو  الرئيس  والخيار  التأويل،  يقبل  ال  تاريخاً  كتبت 
المعلبة  األفكار  استيراد  منطق  عن  بعيداً  لألجيال  أرضية  يؤّسس  حياة 

الهادفة إلى تهميش اإلنجاز الوطني الحقيقي الذي تحقق في أّيار 2000. 
كثيرة هي الحكايا التي تختزنها الذاكرة والتي تخرج من إطار المناسبة 
المحّددة بيوم احتفالي، حيث إن من رصف درب الصمود صبراً تلو الصبر 
وتمسك بوجوده متحدياً سنوات االحتالل يحق له االحتفال في كّل جزء 
المشبَع  االنتصار  مستوى  إلى  يصل  أن  نص  ألّي  يمكن  وال  الثانية،  من 
ال  بتراب  التبغ  شتلة  وانغماس  البري  الزعتر  ونسائم  الليمون  زهر  بعبق 

يشبه سواه.
المقاومة والتحرير كيف يمكن تحصين هذا  لعيد  العشرين  الذكرى  في 
النصر المبين؟ وهل لم يزل بالزخم والوهج نفسهما في ظّل ما يعانيه شعب 
التحديات  يواجه  يزل  ولم  لها  حياً  رديفاً  وكان  المقاومة  احتضان  اختار 
األسئلة  هذه  عيشه...  لقمة  في  ومحاربته  االقتصادي  الحصار  وآخرها 
توّجهت بها »البناء« الى شخصيات سياسية وعسكرية وحزبية حيث أكدوا 
جميعهم أن الخيار الرئيس هو المقاومة وصونها واجب وضرورة وصوالً 

إلى تحرير كّل شبر من بالدنا.

خواجه

شحيتلي

بدوي

حطيط

الموسوي كيدانيانالخطيب

حمية
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{ شوقي عواضة
أّن إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما  )طمئنوا الجميع 
تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار( بتلك العبارة افتتح 
إلى  رسالته  سليماني  قاسم  القائد  الشهيد  المقاومة  جنرال 
استشهاده  قبل  الضيف  محمد  القّسام  الدين  عز  كتائب  قائد 
أّن الدفاع عن فلسطين شرف لن نتخلى عنه. لم يكن  مؤكداً 
عملياً  كان  بل  شعارات  أو  خطابياً  العسكري  القائد  كالم 
التحّول  عملية  في  نتائجه  ظهرت  درج��ة  الى  ولوجستياً 
الكبير في المواجهة مع الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة 

الفلسطينية. 
الشهيد  كان  الذي   1991 عام  القدس  فيلق  تأسيس  فمنذ 
الفيلق  قيادة  تسلّمه  وبعد  فيه  المتطّوعين  أول  سليماني 
فصائل  على  التركيز  على  الشهيد  الجنرال  دأب   ،1998 عام 
مغنية،  عماد  الحاج  الشهيد  جانب  الى  لبنان  في  المقاومة 
االحتالل  جيش  اندحار  خالل  من  نوعياً  انتصاراً  وأح��دث 
تموز  انتصار  تاله   2000 عام  لبنان  جنوب  من  الصهيوني 
العام  األمين  وصفه  كما  سليماني  الجنرال  فكان   2006 عام 
لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله )شريك االنتصار( 
وحليفته  الصهيوني  للكيان  تاريخية  هزيمة  شكل  ال��ذي 
الواليات المتحدة وفقاً لصحيفة )واشنطن بوست( األميركية 
التي أشارت إلى أّن النموذج األقوى الذي استطاع سليماني 
إنجازه تمثل بحزب الله األكثر قوًة وتنظيماً. تلك االنتصارات 
والعمل  فلسطين  الى  للعبور  سليماني  أمام  الطريق  مّهدت 
بكّل جّد وكّد بالتعاون مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية 
الصاروخية  والمنظومات  القتالية  التقنيات  تطوير  على 
العكسي  العّد  زمن  ليبدأ  والتدريبات  العسكرية  والتكتيكات 
لزوال الكيان حين أحدث الحاج قاسم سليماني نقلة نوعية 
وحقيقي  كبير  تهديد  إيجاد  خالل  من  المقاومة  فصائل  مع 
المسّيرة  والطائرات  الصواريخ  منظومات  بتطوير  للكيان 
معادلة  إلى  تحويلها  في  الفلسطينية  المقاومة  أبدعت  التي 
رعب أظهرت فيه ضعف ووهن الكيان ومنظومته العسكرية 
كبار  اعتبرها  التي  بإنجازاته  سليماني  الشهيد  أرعبها  التي 
تخّطت  أنها  الصهاينة  والجنراالت  السياسيين  المسؤولين 
وغّيرت  المواجهة  في  المحظور  وكسرت  الحمراء  الخطوط 
اّن  سّيما  ال  الموازين،  في  انقالباً  وأحدثت  االشتباك  قواعد 

الجنرال سليماني شكل تهديداً وجودياً واستراتيجياً وكبيراً 
وتدميره  إزالته  أجل  من  نفسه  نذر  الذي  وهو  الكيان،  على 
مستوى  على  سّيما  ال  المقاومة  وفصائل  محور  توحيد  بعد 
قاسية  ضربة  توجيه  في  سليماني  نجح  حيث  الطوق  دّول 
اليمن  عن  عدا  والعراق  سورية  في  والصهاينة  لألميركيين 
على  واالنتصارات  الصمود  من  المزيد  يسجل  زال  ال  الذي 
فشكلت  يوم  بعد  يوما  تنهار  التي  ومتاريسه  الكيان  ادوات 
المقاومة  قوى  توحيد  لعملية  سليماني  قاسم  الحاج  قيادة 
خطر  من  اكبر  خطراً  الصهاينة  اعتبره  خطرا  المنطقة  في 
زرعه  الذي  والرعب  الخطر  ذلك  االيراني  النووي  المشروع 
بل  باستشهاده  ينتهي  لم  الكيان  في  سليماني  الشهيد 
بعد  حتى  الزمن  بمرور  خطورته  وتعاظمت  خطورة  ازداد 
واالدارة  الصهيوني  الكيان  فيه  توهم  استشهاده.الذي 
بينما  زال  قد  كيانهم  على  الوجودي  الخطر  بأن  االمريكية 

الجنرال  استشهاد  بعد  االح��داث  تثبته  كذلك.وما  العكس 
ان  على  تأكيد  اال  المهندس  مهدي  اب��و  والحاج  سليماني 
المقاومة اصبحت اصلب عودا واشد وقودا واكثر اصرارا في 
تحقيق الوعد االلهي الحتمي وحلم القادة المقاومين بتحرير 
فلسطين وفي مقدمتهم الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني 
بعونه تعالى، وإن  النصر سيكون قريباً  قال )إن فجر  الذي 
أجراس موت الصهاينة الغزاة تقرع( ذلك هو قاسم سليماني 
العابر الى فلسطين مع كل صاروخ تطلقه ايادي المقاومين 
فلسطين  اشبال  كل  حجارة  وفي  العدو  على  طلقة  كل  ومع 
ومقاوميها.لم يمت قاسم سليماني فروحه ما زالت تحلق مع 
كل طائرة مّسيرة في سماء فلسطين وتكمن عند كل مفترق مع 
المقاومين وتعانق كروم التين والزيتون عناق العاشق الذي 

عّمد اسالمه بالدم ووالءه لفلسطين بالشهادة.

{ د. جمال شهاب المحسن
حرباً  تستنسُخ  واح��دًة  صهيونية  نواجه  نعْد  ول��م  المدى،  الظالمون  ج��اوَز  لقد 
اليوم  نحن  بل  كبرى،  استعمارية  لحرب  كواجهة  الدين  وتستخدُم  جديدة«  »صليبية 
المرتبطة  الخيانية  الوظيفية  األعرابية  الكيانات  أّن  ومنها  متعددة،  صهيونيات  نواجه 
 1948 عام  النكبة  قبل  ما  ومنذ  العالمية  والصهيونية  باالستعمار  األولى  بداياتها  منذ 
الكيان  مع  والعلنية  السرية  التطبيعية  الخطوط  كّل  تجاوزت  قد  فلسطين  واغتصاب 
العربي،  العالم  قلب  في  فاجرة  سافرًة  أعرابيًة  صهيونيًة  لتصبَح  الغاصب  الصهيوني 
وما أخطر عدو الداخل! وطبعاً دون أن تغيَب عّنا لحظًة واحدة الصهيونياُت األخرى في 

الواليات المتحدة األميركية والغرب اإلستعماري...
الحقائق  تزوير  وسائل  كّل  استخدام  عن  يتوّرعون  ال  والنشر  واإلعالم  الدعاية   وفي 
والكلمات  بالصور  والتالعب  التضليل  وسائل  بكّل  النقيض  إلى  النقيض  من  وقلبها 
والشعارات والمصطلحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتى الفنية 

الدرامية والهزلية وبكّل البرامج والتقنيات الحديثة. 
التي ظهرت في حينه والتي  التاريخية  الحقائق  ُيلغَي  للمفاهيم لن  الخلط  ولكن هذا 
القديم  االستعمارْين  دول  في  عنها  أُفرج  التي  والمسجالت  والسجالت  الوثائق  ُمها  تدعِّ
حركات  ضّد  الوظيفية  الكيانات  هذه  استخدم  اإلستعماري  الغرب  أّن  ومنها  والجديد 
التحرر الوطنية والعربية وكّل رموزها األبطال وعملت على تقويض أّي مشروع للوحدة 
العربية ومنها الوحدة السورية المصرية والجمهورية العربية المتحدة بقيادة الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر... وهنا ال بدَّ من اإلشارة الى اّن هذه القوى الخيانية المتصهينة 
كانت متحالفًة مع شاه إيران الذي كان حليفاً للكيان الصهيونى وكان يرفع مع سافاكه 
أحرق  عاماً  وأربعين  واحد  قبل  اإليرانية  الثورة  انتصرت  وعندما  »اإلسرائيلي«،  العلم 
ممّثلية  إلى  اإلسرائيلية  الممّثلية  وحّولوا  »اإلسرائيلي«  العلم  األبطال  اإليرانيون  الثوار 
بالتآمر  المتصهينون  األعراب  يقوم  يومها  ومن  فلسطين...  علم  عليها  رفعوا  فلسطينية 
على الثورة اإليرانية التي أّسست قوًة لتحرير القدس الشريف وقّدمت الكثير من الشهداء 
القائد  القدس  وفقيد  شهيد  أبرزهم  من  وكان  ومقّدساتها،  فلسطين  تحرير  طريق  على 

العالمي الفريق قاسم سليماني...
اإلمام  المبارك  اليوم  هذا  فعاليات  ُمطلق  لروح  تحيًة  العالمي  القدس  يوم  وبمناسبة 
لواَء  ترفع  التي  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  وقائد  مفّجر  الخميني  الموسوي  الله  روح 
خالل  من  للصهيونية  اللدود  العدو  أنها  معاً  والعمل  يالقول  مؤكدًة  فلسطين  تحرير 

التزامها الفعلي بقضية فلسطين واعتبارها قضيتها األولى وشغلها الشاغل.
 ونقول لألعراب المتصهينين: َخِسئتم... فإنكم لن تحّققوا أغراضكم الشريرة وإّن إيران 
الثورة بقيادة اإلمام السيد علي الخامنئي مرشد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وسورية 
المنتصرة قلب العروبة النابض بقيادة الرئيس المقاوم الدكتور بشار األسد والمقاومة 
بالمرصاد..  لكم  المقاومة  محور  وكّل  نصرالله  حسن  السيد  سماحة  بقيادة  لبنان  في 
قوى  من  نخاف  فيها  نُعْد  لم  حالٍة  في  أصبحنا  المبارك  اليوم  هذا  في  كمقاومين  ونحُن 

الظالم على ُشعاِع الفَّلَِق وأنواِر ودْفِق اإلنتصاراِت المتتالية.
* *إعالمي وباحث في علم اإلجتماع السياسي

{ وجدي المصري
عشرون عاماً وذكرى التحرير ما زالت تشحذ النفوس 
الكبيرة لكي تستمّر بصمودها ومقاومتها ووقوفها بوجه 
للحاق  فهرولوا  النضال  من  تعبوا  الذين  المتخاذلين 
رفاق  بين  مكاناً  لهم  يحجزون  علّهم  التطبيع  بقطار 
ينكره  الذي  النصر،  وطعم  عاماً  عشرون  والخنوع.  الذّل 
مضجع  يقّض  يزل  لم  اآلخر،  البعض  به  ويهزأ  البعض، 
لكي  األسباب  إلى  وص��والً  التحليل  إلى  ويدفعه  العدو 
عاماً  عشرون  المقبل.  عدوانه  في  تجاوزها  على  يعمل 
أيضاً  وإنّما  بالصمود،  فقط  ليس  مستمرة،  والمقاومة 
باستكمال استعدادات مواجهة المرحلة المقبلة وترسيخ 
ودفعه  العدو  بردع  يكفل  وحده  الذي  القوة  توازن  مبدأ 
جهة،  من  الغربيين  حلفائه  من  المساعدة  الستجداء 
مكشوفة  محاولة  في  الجيوسياسية  تكتيكاته  وتغيير 
استعمال  طريق  عن  وذلك  المقاومة  لتطويق  وخبيثة 
كانوا  من  وبين  بينها  الفرقة  لبث  البغيضة  المذهبية 
إلى  يتحّولون  بهم  فإذا  لها،  الداعمين  من  قريب  لوقت 
أعداء ال يقلّون شراسة عن عدّونا اليهودي الذي ال يترك 
فرصة إالّ ويستغلها في سبيل تحقيق غاياته ومطامعه.

واستمرار  التحرير  من  العشرون  السنوات  تكن  لم 
بمواجهة  القوة  لمبدأ  وترسيخها  وتجذيرها  المقاومة 
ليس  األرض  بقية  تحرير  أّن  المتخاذلون  ليقتنع  القوة 
مّتحدنا  أبناء  نفوس  في  انتصر،  متى  الصعبة  بالمهمة 
عام،  بشكل  السوري  ومجتمعنا  خاص.  بشكل  اللبناني 
اعتقدت  التي  العدو  لعصابات  والتصّدي  الصمود  قرار 
االنتماء  وض��ي��اع  القومي  التفسخ  زم��ن  م��ن  غفلة  ف��ي 
انتصر  عندما  ُت��ه��زم.  ال  ق��وة  بأنّها  الصريح،  الوطني 
من  كّل  استطاع  والذّل  الخنوع  على  النفوس  في  اإليمان 
وإعالن  اإلنتصار  للتحرير  وحيدة  وسيلة  بالمقاومة  آمن 
اإلنتصارات.  عصر  وابتدأ  انتهى  قد  الهزائم  عصر  أّن 
كضمانة  االستسالم  وراء  والالهثون  المشّككون  وحدهم 
أمام  وضعفهم  عنتهم  على  باقون  ومصالحهم  لمراكزهم 
مصلحة  على  الخاصة  مصالحهم  وتفضيلهم  المغريات 
من  يتعلموا  لم  نفوسهم  لحقارة  وه��ؤالء  العليا،  األم��ة 
التاريخ شيئاً، ولم يدركوا أّن الخروج من الحفر الوضيعة 
الى القمم الشامخة يستلزم إرادات نادرة، صلبة، واثقة، 

وحدها  والتي  العقيدة  بصحة  المؤيدة  بالبطولة  مؤمنة 
رمال  من  الضعيفة  النفوس  أصحاب  انتشال  تستطيع 

الذّل المتحّركة إلى أرض الكرامة المتحّررة.
عشرون عاماً لو تكاتف خاللها الجميع لتصليب أرض 
المقاومة الستطعنا استرداد بقية األرض السليبة. ولكن 
وبالرغم من أهمية تحرير األرض لم نستطع االرتقاء إلى 
تحرير  رعاية  يكفل  وحده  الذي  النفوس  تحرير  مستوى 
لم  األرض  تحرير  استكماله.  باتجاه  والدفع  األرض 
كّل  من  النفوس  لتحرير  فاعل  نشاط  أّي  مع  أبداً  يترافق 
األمراض االجتماعية التي زرعتها اإلقطاعيات السياسية 
المواطن  جهل  استمرار  تؤّمن  لكي  والمذهبية  والطائفية 
األمة  مصلحة  عن  تنفصل  أن  يمكن  ال  التي  لمصلحته 
العامة. فتحرير النفوس أصعب بكثير من تحرير األرض، 
وهو إْن لم يحدث فخطر خسارة األرض مرة ثانية ترتفع 
ما  تحرير  استكمال  لصالح  انخفاضها  من  بدالً  نسبته 

تبقى منها تحت االحتالل.
دولة  االستعمار  جعله  ال��ذي  اللبناني  متّحدنا  إّن 
لم  مصالحه،  على  ُيبقي  من  الحكم  س��ّدة  في  ونّصب 
ينتمون  بأنّهم  مواطنيها  ُتشعر  دولة  إلى  بالفعل  يتحّول 
إلى وطن، بل سعت هذه الدولة بكّل ما أعطي لسياسييها 
االجتماعي  التفتيت  وترسيخ  المواطن،  إذالل  قوة  من 
بهذا  والعناية  المقيتة  الطائفية  ب��ذور  زرع  طريق  عن 
األعماق  في  جذوره  ضربت  حتى  عقود  مدى  على  الزرع 
كّل  ترسيخ  إل��ى  سعت  اجتثاثها،  الصعب  من  وب��ات 
إلى  بهم  وساروا  المجتمع  أبناء  في  اإلجتماعية  المثالب 
مستنقعات الذّل والمهانة. فمن الطائفية والمذهبية، إلى 
االستزالم واستغالل النفوذ، إلى انهيار القيم والمثل التي 
ال يمكن لمجتمع أن ينهض من دونها، إلى إيثار المصلحة 
الخاصة على مصلحة األمة العامة، إلى إذالل النفس على 
بدفعها  ثانية  إذاللها  ثم  ومن  النافذة  الزعامات  أبواب 
أمام  والخنوع  التطبيع  وقبول  المقاومة  معاداة  إل��ى 
لقهر  الخطوات  من  مترابطة  سلسلة  العدو،  مخططات 
برعاية  تبنى  ال  األوط��ان  بأّن  بإيمانهم  األغنياء  نفوس 

المفاسد بل بزرع الفضائل.
إّن تحرير األرض على أهميته يبقى ناقصاً ما لم يترافق 
مواجهة  على  ق��ادر  جديد  إنسان  لبناء  دؤوب  بسعي 
منذ  السياسية  الطبقة  زرعتها  التي  والمفاسد  المثالب 

والدة لبنان الكبير الذي يحتفلون بمئويته وكأنّهم عملياً 
حرية  يتنفس  أن  فيه  المواطن  يستطيع  وطناً  بنوا  قد 
وكرامة وعزاً. إّن طبقة حاكمة كانت ترفع منذ عقود وّلما 
عن  عاجزة  طبقة  لهي  ضعفه  في  لبنان  قوة  شعار  تزل 
بناء وطن لكّل أبنائه، وعاجزة عن استثمار تحرير األرض 
التحرير  هذا  صيانة  على  القادر  المواطن  بناء  لصالح 
لغاية  تستطع  لم  حاكمة  سياسية  طبقة  إّن  واستكماله. 
جيش  بناء  قادرة،  غير  ألنها  وليس  تريد  ال  ألنها  اليوم، 
بأرضنا  الطامع  العدو  بوجه  منيعاً  س��داً  يكون  ق��وي 
منها.  أمل  ال  فاسدة  طبقة  لهي  والتقّدم،  بالوجود  وحّقنا 
لبنان  عليها  وّقع  التي  الدولية  باالتفاقيات  يدقق  من  إّن 
أّن  لعلم  بالمواجهة،  ُجبٍن  وعن  اختياراً،  وليس  مكرهاً 
حبل المشنقة قد أمَسك بخناقنا، ولم يعد لنا أمل بالتقّدم 
ل��إرادات  باإلمتثال  إالّ  كريمة  ح��ّرة  وبحياة  واإلزده��ار 
مخالفة  المصير  تقرير  حرية  منا  سلبت  التي  الخارجية 
هذه  واإلنسانية.  والحقوقية  الدولية  الشرائع  كّل  بذلك 
اإلتفاقيات فيها شروط واضحة تقضي بضرورة القضاء 
نفعل  لم  نحن  وإْن  العدو،  لعيون  كرمى  المقاومة  على 
الذي  المأزق  زجاجة  عنق  من  الخروج  نحاول  فعبثاً 

دفعونا إليه وأغرقونا في وحوله.
الدائمة  المساعي  هي  ومباركة  التحرير،  لنا  مبارك 
أن  وعسى  األرض.  بقية  تحرير  إل��ى  وص��والً  لحمايته 
نصل إلى الوقت الذي نبارك فيه ألجيالنا التي ثارت على 
الظلم والفساد، على الطائفية والمذهبية، على اإلستزالم 
نحّرر  عندما  إالّ  اليوم  ذلك  ندرك  لن  ولكّننا  والخنوع. 
نفوسنا من هذه اآلفات، ونسعى إلى تطبيق تربية مدنية 
عملية  إنّها  ثانياً.  المدرسة  وفي  أوالً  البيت  في  وطنية 
إذا توفّرت  لكنّها ليست مستحيلة خاصة  شاقة وطويلة 
لها اإلرادات الصادقة المصّممة على بناء الدولة المدنية 
اليوم  إّننا مطالبون  الطوائف والزبائنية.  النقيض لدولة 
الطبقة  لمواجهة  مسؤولياتنا  بتنّكب  األوان  فوات  وقبل 
مطالب  على  اإللتفاف  تحاول  التي  الفاشلة  السياسية 
الناس المحقة فتصّور نفسها بأنها هي المنقذ ال المخّرب، 
وهي حامية الديمقراطية وليست الديكتاتورية المقنّعة، 

وهي العلمانية ال الرجعية. 
فهو  النفوس  تحرير  أّما  مقّدس،  عمل  األرض  تحرير 

القداسة، فهاّل سعينا بجد لبلوغ القداسة الحقيقية؟

في يوم �لقد�س �لعالمي: لم َنُعْد نخاف من قوى �لظالمعندما عبر �سليماني �إلى فل�سطين

َلِق و�أنو�ِر وَدْفِق �النت�سار�ِت �لمتتالية على �ُسعاِع �لفَّ

تحرير �الأر�س ال يكتمل �إاّل بتحرير �لنفو�س

أكد الحزب السوري القومي االجتماعي بياناً بمناسبة عيد المقاومة 
والتحرير أّنه في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 سجل لبنان 
وهذا  شرط.  أو  قيد  دون  اليهودي  االحتالل  بدحره  عظيماً  انتصاراً 
وخياراً  نهجاً  المقاومة  اعتماد  خالل  من  تحقق  إنما  العظيم  االنتصار 
وشعباً،  جيشاً  وقوى،  أحزاباً  يتجزأ،  ال  كّل  هي  والمقاومة  للتحرير. 
ووأدت  األرض  عن  االحتالل  ودح��رت  قاومت  المصّممة  وب���اإلرادة 

مشاريعه التقسيمية والتفتيتية والفتنوية.
وأشارت عمدة اإلعالم في بيان أصدرته أمس إلى أّن أهداف االجتياح 
تتلّخص  وه��ي  خافية،  تكن  لم   1982 العام  في  للبنان  اليهودي 
حمايتهم  على  قادر  بأنه  المستوطنين  قطعان  طمأنة  العدو  بمحاولة 
االحتالل  بقوة  لبنان  إخضاع  على  ق��ادر  وبأنه  المستوطنات،  في 
عن  وتعزله  انتمائه  من  لبنان  تخرج  عميلة  سلطة  وإنتاج  والمجازر، 
سعى  التي  األهداف  أّن  غير  العدو.  ضفة  إلى  وتنقله  القومي  محيطه 
إليها العدو سقطت الهدف تلو الهدف. بدءاً من إسقاط شعار »سالمة 
الجليل« الذي أطلقه العدو على اجتياحه للبنان، ومن ثم إسقاط أعتى 
عمالئه وما تال ذلك من عمليات متتالية ضّد االحتالل، ال سيما عملية 

»الويمبي« البطولية التي أخرجته ذليالً من العاصمة بيروت.
وأن  واإلره��اب،  والقهر  بالقتل  مشيئته  يفرض  ان  العدو  أراد  لقد 
يثبت للعالم قدرته على فرض المعادالت وفقاً لشروطه ولمصالحه، 
لكنه فوجئ ومعه العالم بأّن إرادة المقاومة متجذرة في شعبنا، ولعّل 
عملية إسقاط شعار »سالمة الجليل« في 21 تموز 1982 التي انطلقت 
من سوق الخان في حاصبيا على أيدي قوميين اجتماعيين وأمطرت 
مستوطنات الجليل بالصواريخ قد أفهمت العدو بأّن احتالله إلى زوال 

وأّن مشاريعه الى اندثار.
في  بقوة  ساهمت  نوعية  عمليات  من  تالها  وما  العملية  تلك  اّن 
هو  المقاومة  خيار  بأّن  راسخة  قناعة  ووّل��دت  الصمود  إرادة  تعزيز 
الخيار الصحيح واألقّل كلفة على لبنان. وأّن الرهان على هذا الخيار، 

أنجع من الرهان على قرار دولي كان مقّدراً له أن يبقى حبيس األدراج 
الحديد والنار وبإرادة  المقاومة فرضت تنفيذه بقوة  اّن  الدولية، لوال 

والتضحية والفداء.
تفاخر  التي  ال��دول  ص��دارة  في  لبنان  وضع   2000 العام  تحرير 
بعناصر القوة وبالقدرة على فرض معادلة الردع، وهذا واقع تكّرس 
عدواناً  الذهبية،  بثالثيتها  المقاومة  ص��ّدت  حين   2006 العام  في 

صهيونياً مدّججاً بالمؤازرة األميركية الغربية والعربية.
يكن  لم  االستراتيجية  وأبعاده  العميقة  معانيه  في  التحرير  إّن 
حاضنة  لسورية  انتصاراً  شّكل  بل  وحسب،  للبنان  عظيماً  انتصاراً 
المقاومة وعمقها االستراتيجي، وانتصاراً لعدالة المسألة الفلسطينية 
التي وضعها اتفاق اوسلو على مقصلة التصفية. وألّن التحرير اكتسب 
وأدواته  وحلفاءه  اليهودي  العدو  رأينا  األبعاد،  وهذه  المعاني  هذه 
يشّنون الحروب اإلرهابية بالجملة بدءاً من االحتالل األميركي للعراق 
 2006 2005 إلى العدوان عليه  2003 إلى االغتيال الفتنة في لبنان 
وعلى غزة 2008 و 2009  و 2013 وعلى سورية 2011 إضافة إلى 
»الربيع  مسّمى  تحت  عربي  بلد  من  أكثر  في  والحروب  الفوضى  نشر 

العربي«.

دليل  وأمتنا،  لبنان  استهدفت  التي  العدوانية  التحديات  حجم  اّن 
على أّن ما أنجزه لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه، هو بمفاعيله أكبر 
وأشمل من تحرير أراض لبنانية كانت محتلة. لقد شكل أساساً لتحرير 
كّل أرضنا القومية التي ال تزال تحت االحتالل من مزارع شبعا وتالل 
كفرشوبا إلى الجوالن إلى فلسطين كّل فلسطين. وهذا ما يفّسر ازدياد 
التوحش الصهيوني األميركي والحروب المتالحقة والمتواصلة على 
دولنا، وبعض الدول العربية التي لم تسر بعد في ركب التطبيع مع 

العدو.
التمسك  بتأكيد  التحرير،  إنجاز  تحصين  المطلوب  ف��إّن  وعليه، 
بعناصر قوة لبنان المرتكزة على ثالثية الجيش والشعب والمقاومة، 
العقوبات  بواسطة  لبنان  على  تمارس  التي  الضغوط  وبرفض 

االقتصادية للدفع نحو مزيد من اشغال لبنان بالفوضى. 
وأولئك  »االسرائيلي«  على  راه��ن��وا  ممن  اللبنانيين  بعض  اّن 
يفّوتون  ال  الخارج،  أجندات  وينفذون  خارجية  بسفارات  المرتبطين 
ت��رّدي  مسؤولية  وإلقاء  وسالحها،  المقاومة  على  للهجوم  فرصة 
األوضاع االقتصادية عليها والمطالبة بقوات دولية بين لبنان والشام. 
بل  الصهيوني،  الخيار  مع  كانوا  من  على  تقتصر  ال  الحملة  وه��ذه 

يتوالها أيضاً بعض أصحاب المصالح الذين باتوا بارعين في االبتزاز 
السياسي على حساب المصلحة الوطنية. لذا فإّن األصوات النشاز في 
لبنان يجب أن ُتلجم، ولهذا نشّدد على ضرورة إصدار تشريعات تجرم 
المّس بعناصر قوة لبنان، تحت أّي ضغط أو اعتبار، ألنه لوال عناصر 

القوة لم يكن في لبنان دولة وال قانون. 
بديالً  اإلنتاج،  اقتصاد  اعتماد  طريق  عن  يتّم  التحرير  وتحصين 
القرار  جرأة  والمطلوب  ريعياً.  اقتصاداً  المسّمى  الرشوة  اقتصاد  عن 
للبنان  انقاذا  االنقاذية، ونحن ال نرى  المعالجات  بالسير على طريق 
في  التعّسف  ومن  األميركية،  االقتصادية  العقوبات  تداعيات  من 
دون  المساعدات  على  لبنان  حصول  دون  تحول  التي  اإلج���راءات 
والتساند  والتعاون  للتآزر  مشرقي  تعاون  مجلس  بقيام  إال  شروط، 
االقتصادي وعلى كّل المستويات.. وأمام لبنان فرصة لكي يذهب في 

هذا االتجاه الصحيح كخيار إضافي أضمن لإنقاذ.
اّن الذين يركبون موجة التشهير بعناصر قوة لبنان، هم شركاء في 
محاوالت األعداء للنيل من عناصر قوة لبنان، وكّل مشاركة عن قصد 
أو عن غير قصد في مشاريع تخدم العدو، هي مشاركة مدانة وتضع 

مرتكبها محّل مساءلة وطنية وعقاب شديد.
يوم  مناسبة  مع  العام  هذا  والتحرير  المقاومة  عيد  يتزامن  وإذ 
ثقافة  يعزز  إنما  المناسبتين،  تزامن  بأّن  نؤكد  فإننا  العالمي،  القدس 
المقاومة والتحرير، وخيار مقاومة االحتالل ومواجهة التطبيع، وإننا 
التي  األنظمة  مواجهة  إلى  العربية  الشعوب  ندعو  المضمار  هذا  في 
المناصر  للموقف  االعتبار  وإعادة  العدو،  مع  للتطبيع  صاغرة  تذهب 
صفقة  جراء  من  التصفية  لخطر  تتعّرض  التي  الفلسطينية،  للمسألة 

القرن المشؤومة وبتواطؤ من قبل أنظمة عربية معروفة.
إّن القاسم المشترك بين 25 أيار ويوم القدس العالمي، اّن األول هو 
بسواعد  وسيتحقق  للتحرير  منتظر  يوم  والثاني  للتحرير،  ناجز  عيد 

المقاومين... 

تز�من عيد �لمقاومة و�لتحرير مع يوم �لقد�س �لعالمي يعّزز ثقافة �لمقاومة و�لتحرير وخيار مو�جهة �لتطبيع

»القومي«: لتح�شين اإنجاز التحرير بتاأكيد التم�شك بعنا�شر قوة لبنان واأّولها ثالثية الجي�ش وال�شعب والمقاومة

ورف�ش ال�شغوط على لبنان بوا�شطة العقوبات االقت�شادية ومحاوالت اإ�شغاله بالفو�شى

ـ �لمقاومة كّل ال يتجز�أ.. وقد �أ�سقطت �سعار »�سالمة �لجليل« 

»�لويمبي«  عملية  �سيما  ال  �لنوعية  وبالعمليات  �لعدو..  عمالء  و�أعتى 

�لبطولية �ندحر �لعدو ذلياًل فتحّررت بيروت وكّل لبنان 

با�ستثناء مز�رع �سبعا وتالل كفر�سوبا
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 …Òd??�ô«  œb??�  `�B�  U�bM�  q�U�  qJA�  bK��«  ‰UH�≈
 ‰b�  ô  U�ƒ«d�≈  r�  w��«  W�UML�«  ’u��Ë  ¨WO�U�  dO�
 s�ò  t�«  ÎUMO��  ¨åU�Ë—u�  ¡U�Ë  —UA��«  Ë«  wAH�  vK�
 W�u�  bNA�  s�Ë  U�Ë—u�  W�dFL�  “uHM�Ë  rK����
 ÊuJ��  sJ�Ë  ¨WO�ËR�L�«Ë  w�u�U�  UMOK��  «–≈  WO�U�
 V��  ÆwF�Ë  t��M�  r�  «–≈  WF�«—Ë  W��U�  W�u�  „UM�
 w�«d�«  w�UM�K�«  Ã–uLM�«  ÊuJ�  wJ�  ÎU�u�  ÊËUF��  Ê√

ÆåÕ«d��« vK� v�UF�� Íc�«
 w��«  WFH�dL�«   U�U�ô«  ‰u�  ‰«R??�  vK�  Î«œ—Ë
 X�U�  ÂU�—ô«ò  ∫‰U�  sOI�U��«  sO�uO�«  w�  UNOK�  sK�√
 Ê≈  ‰u??�√  vI�√  sJ�Ë  ¨dD��«  ”u�U�  X??�œË  W�œU�
 sJ�Ë  ¨UM�UO�uK��  r�U��«  u�  vI��  `�«d�«  qIF�«

 W�—Ëd{  W�ULJ�U�  W�U�u�«  ¨r??E??�_«  ÈœUH��  wJ�
 U�—d�  ÆÈËbF�«  ‰UI��«  dD�  ‰Ëe�  98%  W��M�  Î «b�
 ÊUM�K�  …b�b�  o�UM�  w�  WHK���  Ã–UL�Ë   U�b���
 s�Ë  ÊËUN��  s�Ë  W�bI��  ÎU�UI�  UMK��Ë  U�UM��—Ë

Æå¡«—u�« v�≈ l�d�
 W��F��« s� ·bN�« ÊU�ò ∫‰U� ¨d�¬ ‰«R� vK� Î«œ—Ë
 W�ö��  V�c�  Ê√   «¡«d�ù«  iF�  nOH��Ë  W�UF�«
 ÂuI� w��« ’u�H�« Êü« v�� ÆWM�¬ WOFO�� …UO� v�«
 —U� «–≈ sJ�Ë ¨wFL��� >gH� „UM� t�√ vK� ‰b� ô UN�
 WO�UML�«  ôU��« qO��� lH�—«Ë  ôU��« iF� U�bM�
 WOFL��L�«  W�UML�«  W�UO�  ÁU��U�  sO��«–  ÊuJ�

Æå ÒÍu�Ë ∆œU� qJA� sJ�Ë lODI�« W�UM�
 œb� Ê« b�� U�bM� bK��« ‰UH�« v�« œuFM�ò ∫·U{«Ë
 WIzUH�«  W�UMF�«Ë  WO�uJ��«   UOHA��L�«  w�  …Òd�_«
 bK��« dOJ�� rJ�� œUB��ô« ôË W�UO��« ö� ¨qL��« b�
 s�b�«u�« q� ¨PCR  ?K� W��M�U� U�√ Æ”UM�« W�ö� q�
 Î «d���� 32  „UM� ¨ U�u�H�«  Ác� «Ëd�√ Ã—U��«  s�
 s�  ÎU�U��Ë  PCR  ?�«   UMO�  c�Q�  ÂuI�  ÊUM��  w�
 WO�UO�  l�«d�Ë  WDK��  s��Ë  ¨WO�UM�K�«  W�uJ��«
 ÂuO�«  sJ�Ë  ¨V�«Ë  t�  ÂuI�  U�  q�  Ê≈  ‰uI�  WO�Ë—Ë
 V�«Ë t� ÂuI� U� s��Ë ¨50 ?� 50 lL��L�« WO�ËR��

ÆåÎUC�√ V�«Ë s�«uL�« t� Âe�K� U�Ë
 ∫sO�H�K� „UM�ò Ê√ v�≈ —U�√ ¨d�¬ ‰«R� vK� Î«œ—Ë
 l�  ÊUM�ô«  l�UI��Ë  ÆW�œUB��«  Èd�√Ë  WO��  WH�K�
 ÊËœ  s�  W�Ò���L�«  …UO��«  sJ�  ¨WÒOFL��L�«  …UO��«

Æå÷—«u�
 Îö�¬  Â√  Îö�U�  WÒOFL��L�«  W�UML�«ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë

ÆåW�d��Ë ¨UN� ÒuJ� Ê√ V��
 s�c�«  ÎUB�� 150  ?�«ò  ∫‰U�  ¨d�¬  ‰«R� vK� Î«œ—Ë
  ¡U�Ë   PCR?�«  h��  «Ëd�√  rNK�  lMBL�«  «Ëd��
 W�œËb��«  d�UFL�«  vK�  U�bL��«  bI�  ÆWO�K�  rN��O��
 l�—  ‰ö�  W�O�M�«  wDF�  UL�b�√  sOF�d�  sOB��
 ¡UI��«  …—UL��«  ÊuF�u�  «u�U�Ë  Æd�¬  h��Ë  W�U�
 W�ULJ�«  l{ËË  w�«e�ù«  w�eML�«  ‰eF�«Ë  ‰“UML�«  w�
 UL�Ë  ÆrNKI�  bM�  …—UO��«  w�  b�«Ë  h��  œu�u�

 d��F�  Ê√  UMOK�  ¨W�u�C�  W�d���«Ë  W�u��«  T�«uL�«
 s�  ¡UN��ô«  vML�√Ë  ¨W�u�C�  WOFL��L�«  UM��«u�  Ê√

ÆåW�“_« Ác�
 W�U��  ÊuJ��  ŸU??M??�  n??�√  30  Ê√ò  s��  b??�√Ë
 v�≈  ÎU��ô  ¨åd�M�  ‰b��  …bK�  ÊUJ��  ÎU�U��  Î«b??�
 vK�  Î«œb??A??�  ¨å…bK��«  V�U��  ÊuJ��  W??�Ëb??�«ò  Ê√
 …bK��«  ÊUJ�Ë  W�bK��«   «—b�  vK�  œUL��ô«  …—Ëd{ò

Æår�œuN�Ë
 Â«e��ö�  ”U??M??�«  b�UM�  U??M??�ò  w??�«d??�  Àb??�??�Ë
 W�ULJ�«  ‰ULF��«Ë  w�UL��ô«  b�U���«  d��  W�U�u�U�
 U�b�  ¨n�ú�Ë  ÆÎU�u�  14  w�eML�«  d���«Ë  rOIF��«Ë
 œuFM�  WIDML�«Ë  ”UM�«  w�u�  Ê√  q�Q�Ë  ¨¡«—u�«  v�≈

ÆåWHOH�  U�U�≈ qO����
 ö�  ¡U��√  e�d�  v�«  w�«d�Ë  s��  qI��«  ¨U�bF�
 YO�  ¨ÃdL�«  …bK�  v�≈  r�  ¨”UO�«  d�  …bK�  w�  œËb�
 Õ«d��«  —uM�  W�bK��«  fOz—  ULN�U�I��«  w�  ÊU??�

ÆÍbK��« fK�L�« s� ¡UC�√Ë
 UN�c��«  w��«   «—«dI�«  WOL�√ò  s�  s��  Àb��Ë
 q�  l{Ë  s�Ë   UFÒL���«  lM�Ë  ‰UH�ù«  WN��  W�bK��«
 b�√Ë ÆåUNK�√Ë ÃdL�« …bK� ·dB� w� …—«“u�«  U�UJ�«
 ¨b�U���«  vK�  qLF�«Ë  w�eML�«  d���«  Â«e��«  …—Ëd{ò

ÆåUNK�√Ë …bK��« ·dB�� …—«“u�«  U�UJ�≈ò ÎUF{«Ë
 À—«uJ�«  …—«œ≈  W�dG�  w�uO�«  d�dI��«  œ—Ë√  Î̈ôUL�Ë
  ôU��«  œb�ò  Ê«  ¨covid 19  ‰u� —UJ� WE�U�� w�
 ¨ÂuO�«  v��Ë  w{UL�«  —«–¬  17  cM�  UNKO���  Òr�  w��«
 qO��� l� Òb���L�« U�Ë—u� ”ËdOH� W�U�≈ 66  mK�
  ôU��«  ∫Ê√  d�dI��«  w�  ¡U�Ë  Æå…b�b�   U�U�≈  4
  ôU�Ë  Æ25  ∫¡UHA�«   ôU�  Æ41  ∫U�œb�  WO�U��ù«
 ÎU�UH�—« XK�� b� s�b�«u�«Ë sOLOILK� w�eML�« d���«
 Âu�  s�  W�U�  31  ‚—UH�  W�U�  422  mK���  ÎU�u�K�
 sO�UBL�«  s??�  W�L�U�  57  ÊuKJA�  —u??�c??�«  Æf??�«

ÆåW�L�U�  43 ÀU�ù«Ë
  U�bK�  œU��«  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  …b??�Ë  XMK�√Ë
 vK�  ¨f??�«  W�U�≈  Í√  q���  r�ò  t�«  ¨—u??�  ¡UC�
 W�U�  XK��Ë  ¨åU�Ë—u�ò  ”ËdOH�  ¡UCI�«  Èu���
 uK�  WÒ�d��L�«  ’u�H�«  XMO�  U�bF�  ÂU??�  ¡UH�
 v�≈  sO�UF�L�«  œb�  l�—  U�  ¨”ËdOH�«  s�  i�dL�«
 sO�K�«  ULN�  t��AL�«  sO��U��«  W�O��   ¡U??�Ë  ¨8
 t��A�  W�U�  XK��  f??�«Ë  ¨WO�K�  f??�«  U�K��

 42  ‰«“  U�  ¡UCI�«  w� sO�UBL�«  œb� ÊS�  tOK�Ë ÆUN�
 s� …b�«Ë W�U� 34  ∫w�U��« qJA�« vK� «u�“u� ÎU�UB�
 ¨WOK��  ôU� 5Ë U�Ë—Ë√  s� …b�«Ë  ôU� 3  ¨UOI�d�√

ÆåÂU��« ¡UHA�« v�« rNM� WO�UL� q�UL� b�Ë
 w�ò  ∫w�ü«  ÊUO��«  U�uH�«  WOD�M�«  W�bK�   —b�√Ë
 XF�U�  YO�  ¨s�b�«uK�  W�O���«  W�bK��«  WF�U��  —U�≈
 …d��  rN�K�√  e��√  Î «b�«Ë  45  s�  d��√  W�“_«  W�«b�  cM�
 UMK�√  Íb�  sO�  lC�  ¨Âö??�Ë  dO��  w�eML�«  d���«
 …bO�u�« W�U��« WOC� w� U�–U��« r� w��«  «¡«d�ù«
 ∫WE�K�« Ác� v�� X�uJ�« W�Ëœ s� …b�«u�« WO�U��ù«
 tK�√  Íc�«  …d�_«  ozU�Ë t��Ë“Ë »UBL�«  ‰U�—≈  r�
 bF�  WLJ��«  vHA���  w�  d���«  v??�≈   ËdO�  s�
 ÆqOBH��U�  sOD�U�L�«  q�  ¡UL�√  vK�  rNM�  ‰uB��«
 s�  rNF�  j�U��  h��  q??�  l??�  q??�«u??�??�«  r??�  ≠
 r�  Æw�eML�«  d���U�  rN�«e�≈Ë  W�bK��«  W�dA�«  q��
 o�d�  ‰U??�—≈  r�  YO�  W�B�«  …—«“Ë  l�  q�«u��«
 sOD�U�L�«  qJ�   U�u��  WKL�  ¡«d�ù  …—«“u??�«  s�
 ‰UH�≈ r� Æ©r�d� …bO��« W�U� w� Î «dN� WFL��« f�√®
  UFL���« lML� ÎöO� W�eML�« w� w� W�—U���« ‰U�L�«
 s�U�_« q� rOIF� Òr� Æ…b� ÂU�_ öO� UN�UH�« dL��O�Ë
 Æ uO��«Ë  w��«Ë  …d�_«  ozU�Ë  »UBL�«  U�—«“  w��«
 ZzU�� —Ëb� sO�� ÎU��u�  U��RL�« iF� ‰UH�≈ Òr�

ÆsOD�U�L�«
 VK� vK� ¡UM�ò t�« ¨ÊUO� w� UI�dH� W�bK� XMK�«Ë 
 s�bzUF�« UI�dH� ¡UM�√ lOL� ÂU� ¨UI�dH� W�bK� fOz—
 ¡«d�S�  w�B�«  d���«  …d��  «uN�«  s�c�«Ë  dH��«  s�

ÆåWO�K� UNFOL�  ¡U�Ë PCR   U�u��
 s�b�«  ¡ö??�  vO��  U�U�d��  W�bK�  f??O??z—  s??K??�√
 qJA�  X�d�√  w��«PCR   ’u��  q�  ZzU��ò  Ê√
 W�—b�  w�  w{UL�«  sOM�ù«  sOD�U�LK�Ë  wz«uA�

ÆWO�K�  ¡U� WOL�d�« U�U�d��
 PCR   h��  38  ÂË—  w??�  w��  o�d�  Èd???�√Ë
 ¨ÂË—  W�bK�Ë  ¨UD�U�  ÊU�d�  WLEM�  sO�  ÊËUF��U�

Æw�UL��ô«Ë w�B�« ÂË— e�d� w� LAU WF�U�Ë
 «bO�  ¡UC�  w�  U�ö�M�Ë  XOM�I�  U��bK�   d�√Ë
 e�dL�« l� ÊËUF��U� Î̈UO�U�� PCR h�� 35 v�«u�
 ¨©‚“— vHA���® WO�dO�_« WO�UM�K�« WF�U�K� w�D�«
 ZzU�M�« —bB��Ë ¨sO�bK��« w�U�√ W�ö� vK� ÎU�d�

ÆÂU�√ W�ö� ‰ö�

á∏Ø≤e ôéæY ∫óéeh ..ádhõ©e OƒHõe ..1086 ≈dEG ™ØJôj OG qó©dGh áHÉ°UEG 62 :zÉfhQƒc{

á qjQhô°V áeÉªµdÉH ájÉbƒdGh ™«£≤dG áYÉæe ≈dG Ögòf ób :ø°ùM

d�M� ‰b�� s� U�b��� s��

 ŸUL��«  w�  WO�UOM�«  jOD���«Ë  œUB��ô«  WM��  X�Q��«
 WLF� VzUM�« W�Uzd� ¨W�–UI�ù« W�uJ��« WD� WA�UML� h ÒB Ô�

Æw�“Ë Í“U� WO�UL�« d�“Ë —uC�Ë ¨Â«d�«
 sO�UDI�«  s�  w�UL��ô«  bIF�«  ¡U�d�  ŸUL��ô«  w�  v�ö�Ë
 dC��  ¨wL�œU�_«Ë  w�bL�«  sOFL��L�«  s�Ë  ’U��«Ë  ÂUF�«
 WOFL�  s??�Ë  qJ��“  œ«R???�  ‰U??L??�_«  ‰U???�—  lÒL��  f??O??z—
 ôuI�   ËdO�  —U��  WOFL�  s??�Ë  ◊U���«  dOM�  sOO�UMB�«
 e�dL�«  fOz—Ë  —œU??�  ÂdJ�  ·—UBL�«  WOFL�  s�Ë  ”UL�
 œU�“  ÍœUB��ô«  dO���«Ë  tK�«  UD�  w�U�   U�«—bK�  w�UM�K�«
 w�  dO���«Ë  sO�U�  d�U�  ”—U??�  ÂUB�  bNF�  d�b�Ë  p�U�

Æm�UB�« œU�“ W�UF�«  U�UO��«
 UN�Òb�√  w��«  e�F�«  dOHB��  WO�L��«  WD��«  Â«d�«  ÷d�Ë

ÆWO{UL�« dN�_« w� jOD���«Ë œUB��ô« WM��
 vK�  —u??C??�??�«Ë  w???�“Ë  l??�  iOH���  ‘U??I??�  Èd???�  r??�

 r�bI�Ë  WI��«  …œUF��«  X�«u�  ‰u�  ¨sO��U�  s�  d��√  Èb�
 WO�UL�«  WD��«  X���Ë  ¨w�Ëb�«  lL��L�«  ÂU??�√  …b??�«Ë  W??�ƒ—
 w�«u��  WOIO�D��«  rO�«dL�«  —«d??�≈Ë  V�dN��«  n??�Ë  WOL�√Ë
 ¨W�uKDL�«   U�ö�ù«Ë  W�–UI�ù«  WD��U�  ÎUD��d�  ÎU�u�U�  50
 WO�öI��«  ‚UI�≈Ë  W�U�d�«   U��R�  e�eF�  W��U�  V�U�  v�≈
Æw�O�B��«  —U�L�«  ‰b??F??�«Ë  Êu�UI�U�  V�«uO�  ¡UCI�«
 l�«Ëò  v�«  q�Ë√  U�  …dOK�«  ·d�  dF�  r�œ  WOKL�  rOOI�  Òr�Ë
 WO�U��ù«  X�U�  nO�Ë  ¨—U??�ù«  «c�  w�  WO�UG�«  WHKJ�«Ë  wL�Ë
 ·d� dF�å?� W�uJ�K� W��UD� X�U�Ë ÆådF��« «cN� WD��d�
 WOz«dA�«  …—bI�«  w�  q�U��«  —u�b��«  Z�UF�  wIOI�Ë  Êd�
 dF�  w�  »—UC��«Ë  XKH��«  ‰U�  w�ò  d�c��  l�  ¨åsOM�«uLK�

Æåv{uH�«Ë dIH�« s� b�e�Ë w�—U� —UON�« s� ·dB�«
 …b�   U�ö�  v??�«  UMK�u�ò  ∫Â«d???�«  ‰U??�  ¨ŸUL��ô«  bF�
 WD�  œ«b???�≈  bF�  WO�UL�«  d???�“Ë  l??�  ‰Ëô«  ŸU??L??�??�ô«  ‰ö??�

Æåe�F�«  dOHB��   «uM�  fL�  …bL�  WJ�UL��  W�œUB��«
 …—bI�U�  ¨UMMO�√  ÂU??�«  dC���  ’U��«  ŸUDI�«  Ê≈ò  ∫·U??{√
 ö�  tOH�u�  s�  70%Ë  ŸUDI�«  «c??�  Èb??�  X�bF�«  WOz«dA�«

ÆåqL�
 …—Ëd??{  l??�  ÎUOLK�  dzU���«  b�b��  WOL�√ò  v??�≈  XH�Ë
 UNKOL��Ë   UO�ËR�L�«  l??�“u??�Ë  o??�«d??L??�«  vK�  UNLOLF�
 UNKOL��Ë  ·—U??B??L??�«  W��UF�  UMMJL�  ôò  ∫‰U???�Ë  ¨åW??�«b??F??�
 s� d???�¬ u??� s??�«u??L??�« Ê√ U??L??� ¨U??�b??�Ë W????�“_« W??O??�ËR??�??�
 lC�  r�  WO�UM�K�«  W�Ëb�U�  ¨qB�  U�  WO�ËR��  qL��O�
 ¨sOO�UO��«  W�b�  w�  q�  s�«uL�«  W�b�  w�  UN�«d�b�  ÎU�u�
ÆåÎôË√  ÊU??�??�ô«Ë  Î̈ôË√  VFA�«  ÊuJO�  UM�u�  l�d�  Âu??O??�«Ë

 d�¬  s�  bOH���  nO�  wF�  Ê√  w�  ÂuO�«  WE��  r??�√ò  ∫r��Ë
 œ«uL�«  r�b�  WO�¬  oK��  Ê√  V��  UL�  ¨ÊUM��  ·dBL�  w�UO��«

ÆåWOz«dA�« …—bI�« sO���� WÒO�U�_« WÒOz«cG�«

 á qjPÉ≤fE’G á£îdG â°ûbÉf OÉ°üàb’G áæéd

 ¿ôe ±ô°U ô©°ùd :∫ÉªdG ôjRh ™e

 áqjOÉ°üàbG QÉÑNCG

 ÎU�d� t�Ò�M� ∫tK�« ÒV�

 ÒÍœUB��ô«  ÂUEM�«  l�  ÊUM��  W�uJ�ò  Ê√  v�≈  tK�«  V�  œUL�  W�UMB�«  d??�“Ë  —U??�√
ÆåU�“«e��U� b�_ `L�� s�Ë UM�«—b� vK� wM�M� UM�√ò «Îb�R� ¨åd��«

 UMOO�UM�  ÕU??�??�Ë  wFL��L�«Ë  w�UMB�«Ë  wz«cG�«  UMM�√ò  l�U�  t??�  …b�dG�  w??�Ë
 …—U�≈  dE�M�  s�Ë  U Î�d�  t��M�  Î̈ U�d�  UM�U�H�U�  ô≈  oI���  s�  U�—U��Ë  UMO�—«e�Ë
 W�—u� d�� U�d� t��M�ò  ·U{√Ë Æå°U�uI�� rNK� ¨…—U�≈  ÊËdE�M�  sL�Ë ¨b�√  s�
 UM�U��M� rFM��Ë ÆWI�bB�« WO�dA�«Ë WO�dF�« ‰Ëb�« w�U�Ë ‚«dF�«Ë ZOK��« ‰Ëœ ÁU��U�
 ‚«dF�«Ë W�—u� bF� U� Î U�d� t��M�Ë ÆWO��—U��«Ë WOFO�D�« ÊUM��  «œ«b��«Ë UNO�« ÒËc�
 Æå‚«d�ù«Ë  »ÒdN��«Ë  V�dN��«  »dCM�Ë  …dOK�«  vK�  —ôËb??�«  jG{  nH�M�  ZOK��«Ë
 ‰Ëb�«  l�  …“U�LL�«  WÒO��—U��«  UM�U�ö�  sO�L�  vK�  qLF�Ë  vF��  vI�M�Ëò  r��Ë

ÆåÆÆÆr�UF�« ¡U��√ q�Ë UOI�d�√Ë sO��dO�_«Ë U�Ë—Ë√ w� WI�bB�«

 ÊUM�� ·dB� s� rOLF� 
 ·—UBL�«  Ê«  v??�«  tO�  XH�  ¨930  tL�—  ·—UBLK�  Î U�ö�≈  ÊUM��  ·dB�  —b??�√  
 W�bIM�« WO�M�_«  öLF�« sO�Q�� ÂuIO� ÊUM�� ·dB� Ê√ Î ULK� ◊U�� ÊUM�� w� WK�UF�«
 w��«  WO�Ë_«  œ«uL�«Ë  WO�U�_«  WOz«cG�«  œ«uL�«  wFMB�Ë  Íœ—u���   U�U��  WO�K�
 ¨…—U���«Ë œUB��ô« …—«“Ë U�—bB� W�zô w� …œb�L�« WOz«cG�«  U�UMB�« w� q�b�
 —«dI�« ÂUJ�_ Î UIO�D� UN�d�A� w��« W�bIM�« WÒO�M�_«  öLF�« ‰ULF��« o�d� s� p�–Ë
 w�U�_«  —«dI�«  s�  å—dJ�  7  …œUL�«Ëò  2020Ø4Ø3  a�—U�  13216  r�—  w�U�_«

 Æ2020Ø3Ø30 a�—U� 7548 r�—
 oO�D�� WF��L�« WO�x� Î UI�Ë WO�M�ô«  öLF�« ·d� dF� b�b�� r�O� t�√ v�« XH�Ë
 VK�Ë Æ2000Ø3Ø30 a�—U� 7548 r�— w�U�_« —«dI�« s� å—ÒdJ� 7 …œUL�«ò ÂUJ�√
 Èb�  q�uL��«  …b??�Ë  Âö??�≈  ¨sJL�  X??�Ë  »d??�√  w??�  ÊUM��  w??�  WK�UF�«  ·—UBL�«  s??�
 œ«uL�«  lOMB�Ë  œ«dO��«   UOKL�  q�uL�  w�  W�—UAL�U�  UN���—  s�  ÊUM��  ·dB�

ÆÂö�ô« «c� w� …œ—«u�« ÂUJ�ú� Î UI�Ë WO�U�ô« WOz«cG�«

sO�—«eLK� WÒO�—UL�œ  «d��

 r�Ë ¨q�u� X�dO� „—UL�b�« WJKL� …dOH� vC�d� ”U�� W�«—e�«Ë d�“Ë q�I��«
 W�«—e�« w�U�� w� WOMI��«  «d���« ULO� ôË ¨s�bK��« sO� „d�AL�« ÊËUF��« w� Y���«
 Î UFMB�Ë W�—e� rC� ¨WO�«—“ W�—b� ¡UA�« …dJ� ÷«dF��« Òr�Ë ¨w�«uL�« WO�d�Ë

ÆsOO�UM�K�« sO�—«eLK� WO�—UL�b�«  «d���« qIM� WD� sL{ ÎUO�–uL� Î UOz«c�

dJM���  ËdO� W�ö�

 v�« W���ML�« W�d���«  ôU�u�« Èb�≈ s�  ËdO� w� W�öLK� WO�Ëb�« W�dG�« XGK�� 
 UN��J� ‰UH�≈ Òr� t�Q� ¨r�UF�«  w� W�ËdF� W�d��  ôU�Ë WJ�A� WD��dL�«Ë UN��uC�
 vK�  W�u�A�  WODHM�«   UI�AL�«  s�  W�uL��  oKF��  WKJA�  V���  dL�_«  lLA�U�

ÆÊUM�� v�« d�«u��« Èb�≈
 W�d��  W�U�Ë  Í√  qOL��  sJL�  ôò  t??�√   b??�√  ¨å¡«d???�ù«  «c??�ò  W�dG�«   dJM��«  –«Ë
 ÂUN�ò  Ê√  X??�??{Ë√Ë  ¨åd??�«u??�??�«  vK�  W�u�AL�«  W�UC��«  WO�uM�  oKF��  WO�ËR��
 vK�  ¡UM�  ¨d�«u��«  ÁcN�  W�d���«   U�b��«  r�bI�  w�  jI�  dB�M�  W�d���«   ôU�u�«
 Î UOL�U�  UN�  ‰uLFL�«  W�d���«  sO�«uI�«  o�ËË  UN�d�Q���Ë  UN�eN��Ë  UN�U��√  VK�

ÆåÎ UOK��Ë

 dL�_« lLA�U� œu�uK� WD�� r��

 W�UL�  W�d�b�  s�  ‚d�  X�U�  ¨WLF�  ‰ËË«—  …—U���«Ë  œUB��ô«  d�“Ë  s�  tO�u��
 …dOF�� WH�U�L� rK Ò��« w� WIDM� w� dL�_« lLA�U� œu�uK� WD�� r��� pKN��L�«
 W�Ëb�« s�√ Èu� W�d�b� s� …—«“RL� p�–Ë ÁUOL�«Ë W�UD�« …—«“Ë s� …—œUB�«  Ë“UL�«

Æw�UL�« ÂUF�« w�bL�« s� …—U�S�Ë

 ´ÉªàLG »a z∫hôàfƒc ∫Éà«HÉµdG
ó≤ædG ¥hóæ°Uh záq«dÉªdG{

 d�“Ë W�Uzd� ÷ËUHL�« Òw�UM�K�« b�u�«ò Ê√ ¨ÊUO� w� WÒO�UL�« …—«“Ë w� w�ö�ù« V�JL�« sK�√ 
 ·dB�  r�U�  —uC�  w�  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ”œU��«  t�UL��«  w�“Ë  Í“U�  WO�UL�«
 ?�« Êu�UI� oKF�L�« ŸUL��ô« «c� Ã—bM� ÆÍe�dL�« pM��« s� o�d� ”√— vK� W�ö� ÷U�— ÊUM��
 ¡UF�—_« —UN� qLJ����Ë bF� s� …dL��� …¡UM�  UA�UM� WK�K� sL{ Capital Control

Æåq�IL�«
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 `�BO� ¨…dO��Ë …dOG� q� w� UN�d�Ë ¨sO�«uI�U� Y�F�« vK�Ë ¨UNOK� «uI�«u� 
 v�� Á“ËU��� Ë√ tC�d� Ë√ tI�D� ¨‰ËR��Ë w�UO�Ë rO�“ qJ� dE� WN�Ë Êu�UI�«
 Î̈UO�J� Î«—«d� c��� Ê« vK� ¨WK�UJ�« …√d��« t� Ê_ ¨VO�— Ë√ WI�ö� ÊËœ s� ¨¡U�
 W��M�U� rNL�« ÆVFA�« s� W�UF�« ‚uI�Ë ¨bK��« W�KB� b{ p�– ÊU� Ê≈Ë v��
 ÊËœ W�U��« t��UB�Ë t�FHM�Ë ¨WOB�A�« t�U�U� l� Á—«d� V�UM�� Ê√ u � ¨t�
 Î «b�bM�  Ë√  ¨wB�A�U�  t�UD�  ¨ «œUI��«Ë  ¨W{—UF�  bF�  U�  w�  wI�  Ê≈Ë  ¨U�«u�
 ÒeN�  ô  –≈  ¨tOMF�  ôË  ¨tÒL�  d�¬  «cN�  ÆÂö??�ù«  qzU�Ë  s�  tOK�  ÎU�u��  Ë√  Î̈UO�F�
 bÒO� t�√ W�U� W�UMI� dFA� UL�U� ¨XOL�« ÁdOL{ „Òd�� ôË ¨t��«d� `�u�« t�uK�
 Ë√ ¨tLO�“ Ë√ t�HzU� s� s ÒB�L�« w�U��U� u�Ë ¨Ác�Ò�� Íc�« —«dI�« V�U�Ë ¨t�H�
 u� ¨wM�u�« ”U��û� dI�HL�« ¨`O�I�«Ë VOFL�« „uK��« «c� ÆWO�UO��« t�K�� s�
 ¨w�UO��« —UON�ô«Ë ¨œU��ù«Ë œU�H�« s� ÂuO�« tO�« q�Ë U� v�« bK��« q�Ë√ Íc�«

ÆwAOFL�«Ë ¨w�UL��ô«Ë ¨w�ö�_«Ë ¨ÍœUB��ô«Ë ¨w�UL�«Ë
 UL�≈ ¨jI� sO�ËR��Ë sOO�UO�Ë ¡UL�“ vK� ·ÒdB��«Ë „uK��« «c� dB�I� r�
 v�« o�eM� ô Ê√ UNOK� ÊU� w��« ¨WÒO�Ë—  UOF�d� v�« b�bA�« n�ú�Ë d�_« q�Ë
 ¨WO�e��«Ë WO�UO��«  U�uO��« q�«œ l{uL��«Ë ¨sOO�UO��«Ë W�UO��«  U�U��
 Òq� t�Ë w� nI� Ê√Ë ¨‰bF�«Ë o��« vK� WLzUI�« ¨WÒON�ù« sO�«uI�« ÕËd� Âe�K� UL�≈Ë
 j��d� ¨wB�� l�U� UN� —u�√ w� UN�H� ÒÃe� ô Ê√Ë ¨b�U� Ë√ b �H Ô� Ë√ ¨⁄U� Ë√ ⁄U�
 t��¡U�L� W�«bF�« tI�ö� rNÒ�� ‰ËR�L� Ë√ ¨„UM� s� rO�e� Ë√ UM� s� w�UO��

Æt�L�U�� r� s�Ë t�I�ö� Ë√ ¨tF� oOI���«Ë
 ¨U�œUO�Ë ¨UNFÒ�d�Ë ¨UN�O�bB� UN�U��√ lMI� Ê√ ¨U� WÒO�Ë— WÒOF�dL� sJL� nO�
 Íd�M� U�bM� ¨WI��« W�«bF�« rO�UHL�Ë ¨WO�ö�_«Ë WOM�b�« rOI�U� q�UJ�« UN�«e��«Ë
 ÂUNH��«   U�ö�  t�u�  ÕdD�  ¨‰ËR��  n�u�  Ë√  c�U�  w�UO�  s�  ŸU�bK�  …Q��
 ¨…Q�� WOF�dL�« iH�M�� ¨t��«e�Ë ¨tH� W�UE� Èb�Ë ¨tz«œ√ ‰u� …dO��Ë ¨W��d�
  UO�O� v�« bM��L�« ¨o��L�« q�UF�« UNLJ� —bB�� ¨¡UCI�« ÊUJ� UN�H� lC�Ë
 Òq� l� v�UM�� d�√ «c�Ë ¨WOzUCI�« WDK��« q�� s� „Òd�� ÒÍ√ qD�Ô�� ¨d��√ ô WOHzU�

Ær�UF�« w� WF��L�« ‚uI��«Ë ‰u�_«Ë sO�«uI�«Ë ·«d�_«
  UHK� vK� ¨oLF� lKD� Ê√ q�� ¨Âd�L�« U�—«d� c�Q� Ê√ ¨U� WÒOF�dL� sJL� nO�
 s� ôË ¨UN�UB��« s� X�O�  UHK� w�Ë ¨t� t��A� ‰ËR�L� oKF�� W�u�A�
 …—«œù«Ë ¨W�ËbK� …¡U�≈ VOFL�« ·dB��« «c� qJA� ô√ ÆUNO� dEMK� Îö�√ UN�UO�ö�
 WN�� ¨—uB�« s� …—u� ÒÍQ� ‰u�I� dO� Î «d�U� Î«“UO��«Ë ¨W�«bF�«Ë ¡UCI�«Ë ¨WOMFL�«
 c�_«  ÊËœ  ¨W�OI�  WOHzU�  W�e�  s�  l�UM�«  ·dB��«  «c�  «–UL�  °øh��  Ë√  o�d�
 Íc�« wN�ù« Êu�UI�« u� «c�√ °ø”UM�«Ë bK��« W�KB�Ë ¨‰bF�«Ë ¨dOLC�« —U���ôU�
 ¡UCI�« UNO� b�d� …d� Òq� w� «–UL� °øs Ó� W�KBL�Ë ¨tIO�D� WO�Ë—  UOF�d� b�d�
  UOHK��«Ë  UO�U���U� W�u�b� ¨U� WOF�d� „Òd��� ¨b�U� nK� vK� Áb� l{Ë
 ◊uD��U� ÕÒuK�Ë ¨“UAM�« UN�u� l�d� ¨¡UCI�« t�Ë w� …Q�� iH�M�� ¨WOHzUD�«

°°øÂU�_« Ác� w� dL��« ◊uD��« d��√ U�Ë ¨dL��«
 ¡UCI�«Ë W�«bFK� ÎUMOA� ÎU�b�� ¨UN�H� ÒÃe� WÒOF�dL� dL��« ◊uD��« qJA� ô«
 “UO��ô« «c� ÊU� ÚÊ≈Ë ¨h�� Ë√ o�dH� d�U� qJA� …“U�M� UN�√ ¨tO� X��� Î̈UF�
 ¨œU�H�« vK� l Ò�A�Ë ¨qJ� lL��L�«Ë ‚ö�_«Ë Êu�UI�« …dO�� rOLB�U� »dC�

°øt�HzU� s� W�—U��Ë ÎULOEF�Ë Î̈UL�œË ÎU�U�œË Î «bM� ¨t� b�� b�UH�« ÒÊ√ UL�U�

 W�b� w� w�√ °øsO�uE�L�« W�b� w� Â« sO�uKEL�« W�b� w� WÒOF�dL�« q�
 wL��� Íc�« wN�ù« Êu�UI�« q� °øÊu�UI�« s� sO�—U��« W�b� w� Â« ¨sO�u��L�«
 ¡UDG�«  dO�u�Ë  ¨s�b�UH�«Ë  œU�H�«  W�UL�  vK�  ÒhM�  ¨U�  WO�Ë—  WOF�d�  Á¡«—Ë
 Òq�  w�  rNM�  ŸU�b�«Ë  ¨r�U�U�—  «u�Òu�Ë  «ËdI�√  sO�ËR��Ë  ¨sOO�UO��  w�dA�«
 ¨‰bF�«Ë o��« V�U�� ·u�u�« UNOK� r��� WO�Ë— WOF�d� ÒÍ√ ÒÊ≈ °ø…dO��Ë …dOG�
 ¨—uNIL�« VFA�« ¡UM�√ s� s�G�«Ë ÍÒbF��« l�—Ë Î̈ULK� sO�uNML�«Ë ¡«dIH�« V�U��Ë
 ¨UN�H�  V ÒBM�  Ê«  sJ�  Æ¡UM���«  ÊËœ  s�  ”UM�«  ÒqJ�  w�Ë  ¨s�b�UH�«  W�—U��Ë
 w� W�UG� tM� ŸU�b�« Ë√ ¨„UM� s� Ìg�d� n�u�Ë ¨UM� s� b�U� ‰ËR�� W�UL��
 r�U�� UN�√ wMF� «cN� ¨W�«bF�« qODF�� ¨dL�_« j��« W�«— l�d� r� ¨»uIF� fH�

Æs�b�HL�« ÍœUL� —«dL��«Ë ¨W�«bF�« Òq�Ë ¨œU�H�« ‰U�H��« w� …d�U��
 wH�M�  ¨sOO�UO��«Ë  W�UO��«  W�b�  w�  ¨WÒO�Ëd�«  WÒOF�dL�«  ÊuJ�  U�bMF�
 ¨s�b�« d�u� s� Ãd�� ¨WO�U�M��U� ·ÒdB�� UL�«Ë ¨UNzUM�√ ÒqJ� ÊuJ� s�Ë ¨U�œUO�

Æs�d��‰« »U�� vK� Î̈U�d� ÎULK� w{d��
 ÊU��ô« ‚uI�� d�_« oKF�� U�bM� W�U� ¨lOL�K� w� ¨WO�Ë— WOF�d� ÒÍ√ ÒÊ≈
 t�«¡UL��«Ë  t��c�Ë  t�HzU�Ë  t��U�œ  s�  ‰eFL�  ¨t�UO�Ë  tK�I���Ë  ¨s�«uL�«Ë
 ¨sO�uKEL�« s� ¨ŸU�b�«Ë ”UM�« ŸU{ËQ� f Ò���� Ê√ UNOK� ÆWÒO�UO��«Ë W�bzUIF�«
 ¨U� ‰ËR�L� WÒOzUCI�«  UI�öL�«Ë  «¡«d�ù« l� ÎU�K� w�UF��« w� ·d�M� ô Ê√Ë
 ¨t�UJ�√ ÒqJ� œU�� Ë√ ·«d��« ÒqJ� ÍÒbB��« UNOK� ÆoOC�« wHzUD�« ÂuNHL�« ‰ö� s�
 Ë√ ‰ËR�L�« s�œ ÊU� ÎU�« ¨o��U� ô« rOI��� ô d�_U� ¨U� h�� Ë√ ¨v�√ WN� ÒÍ« s�

Æt�HzU�
 vK� ÒdB� U�bM� ¨WO�Ëd�« WOF�dL�« „Òd�� w��« WO��cL�« Â« WOHzUD�« W�eM�« w�√
 WOHO�Ë WK�UML� lC�� Ë√ ¨Í—«œ≈ dO�b� t�UD� Ë√ ¨¡UCI�« tI�ö� s Ó� V�U�� ·u�u�«
 WO�uB��«Ë ¨WOB�A�« W�KBL�« —U�≈ w� q�b� W�e� UN�« Â√ °øÊu�UI�U� ÎöL�
 UNO�  Íd��  ¨…d�  Òq�  w�  ¨WO�Ë—   UOF�d�  UNO�«  Q�K�  ¨WO�u��L�«Ë  ¨WO��cL�«
 ¨sOO�U�uK�œË ¨sO�—«œ≈Ë ¨sOO�UO�� oKF�� ¨W�Ëb�«  U��R� w� WHK���  UMOOF�
 s�U�_«Ë  V�UML�«  w�  ¨r�dO�Ë  sOOMI�Ë  ¡«d��Ë  ¨sOOL�œU�√Ë  ¨◊U�{Ë  ¨…UC�Ë
 w� ¨¡UH�√ dO� sO�uE�� sOOF� ¡«—Ë ¨U� WO�Ë— WOF�d� nI� U�bM� °W�U���«
 ÎU��� ¨bF� U� w� «c� qJA� ô√ ¨rN�UO� vK� W��UM� dO�Ë ¨rNOK� W{UHC� e�«d�
 ¡w��  q�  ¨wM�u�«Ë  wHO�u�«  ·bN�«  Âb��  ôË  ¨WOF�dL�«  rN�HzU�  vK�  ÎöOI�
 Ê√ qIF� q�Ë °øtK� VFA�« ÂU�« UNOK� sOLÒOI�« ¡«œ√Ë WFL� v�« rOLB�U�Ë …d�U��
 s� oKD�� ¨b�«Ë Êu� s� Î̈UMOF� ÎUO�UO� ÎUI�d� Ë√ W�UL� ¨WO�Ë— WOF�d� sC���
 iF��« UNC�d�Ë Î̈U�e�d� iF��« d�UA� ⁄b�b� ¨WOHzU� WO�UO� n�«u� U�ÒdI�
 UN�b�Ë vK� k�U��Ë ¨ ÒqJ� WHzUD�« Âb�� ·dD� “UO��ô« q� °ÎUOM�ËË ÎUOIDM� d�ü«
 ÊuJ� Ê√ V��_«Ë qC�_« s� fO�√ °øUN�uH� w� ŒdA�« b�e� t�√ Â√ ¨UNJ�UL�Ë
 YO� ¨o��«  WLK� ‰uI� Ê√Ë ¨lOL��«  s� …b�«Ë W�U�� vK� ¨WO�Ëd�«  WOF�dL�«
 ¨…dO�� ÂUNH��«  U�ö�Ë  ôƒU�� ÕdD� ¨W�u�A�  UOHK� ÊËœ ¨ÊuJ� Ê√ V��
 Î«dO�� ÎU ÒL� «uL�«— ¨’U��√ Ë√ o�d� Ë√ WN� V�U� v�≈ ¨·u�u�« w� UN�H� ÒÃe� ô Ê√Ë

 «“ËU���« s�Ë ¨Êu�UIK� ÎU�ö�  U�—ULL�« s�
 ÒÍ√  vK�  V Ò�u��  ô√  °øW�ËdAL�«  dO�   UIHB�«  ¡«d??�≈Ë  ¨WO�UL�«Ë  WO�UO��«
 ¨t�ËR� w� q�b��« s� n�u��«Ë ¨t�DK�Ë ¡UCI�« WLN� oOF� ô√ WO�Ë— WOF�d�

 V���« «u�U� ¨sOLN�L� j��d� W�U��  UHK� w� oOI���«Ë dEM�« b�d� …Òd� Òq� w�
 ¨r�—UI�≈Ë  r�dN�Ë  sOM�«uL�«  ”ö�≈Ë  ¨w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  —UON�ô«  ¡«—Ë  fOzd�«

Ær�dL� vM� W�d�Ë
 WOHzUD�« q�b�� U�bMF� °øÊUM�� qK� s� WOBF��� WK�Ë WLI� WOHzUD�« X�O�√
 ÒÍQ� ÆÆÆÆÎ «bOF� U�c�QO� UN� l�b�Ë ¨UN{Òd�� s� „UM� ÊuJ�Ë ¨…dO��Ë …dOG� Òq� w�

°øb�d� VF� ÒÍ√Ë lL��� ÒÍ√Ë W�Ëœ
 t��u� vK� wCI�Ë ¨wM�u�«  t�O��Ë VFA�« …b�Ë ¨p� ôË XÒ�H� WOHzUD�«
 tHz«u�Ë t�U�œ√ ÒqJ� ¨b�«u�« VFA�« sC����  b�Ë w��« t�O�u� vK�Ë ¨WOIOI��«
 qKE��Ë ¨WOHzUD�« ÷«d�√ l�«d�� ¨l�U��« w�uI�« ÂuNHL�« ÂÒbI�� U�bMF� ÆÁbzUI�Ë
 sO� ‚ÒdH� ô w��« ¨WOIOI��« WOM�u�« …b�u�«Ë ¨WO�uI�« ∆œU�L�« …¡U�� X�� nz«uD�«
 l�«b� ¨U� WO�Ë— WOF�d� qF�� w��« WOHzUD�« W�eM�« bF�� wN� ÆÊU��≈Ë ÊU��≈
 ÷—UF��  d�¬  WL�UN�  Ë√  ¨UN ÒB��Ë  UN�  l���  ¨w�UO�  Ë√  n�u�  Ë√  ‰ËR��  s�

ÆUNO�« wL�M� ôË ¨UNF�
 Òb{ o�dH� “U�ML�« UNz«œ√Ë UNH�«u�Ë UN�U�dB�� ¨ UOF�dL�« iF� n�«u� ÒÊ≈
 ¨t� i�«—Ë wHzUD�« ZNMK� r�«œ sO�� ¨…b�«u�« WHzUD�« q�«œ ÎU�d�  b�ÚË√ ¨d�¬
 ÷—UF�Ë UN�U�UO�� b�R� sO� ¨UNM� b ÓF��Ë WOF�dL�« vK� »u��� »ÒdI� sO�Ë
 iF�  X���√  ¨Êu�G�  n�d�  ÊU��≈Ë  ¨ÿuE��  lH�M�  Í“UN��«  sO�  ¨UN�
 rÒJN��«Ë ¨eLK�«Ë eLGK� Î «dE� ¨tOK� b Ó��Ô� ô l{Ë w� ¨b�bA�« n�ú�Ë  UOF�dL�«
 ¨f�U�L�« q�«œ ¨UNOK� sOLÒOI�« ‰UD�Ë ¨UN�UD� w��«  U�UN�ô«Ë  «œUI��ô«Ë ¨UNOK�

ÆÆÆU�dO�Ë ¨ U�u�UB�«Ë ¨ U�b�ML�«Ë ¨ U�UL��ô«Ë
 ¨WI��«  WO�ö�_«Ë  WOM�b�«  rOI�«  W�UL��  u�  ¨WO�Ëd�«   UOF�dL�«  —Ëœ  ÒÊ≈
 WMH� q�� s� sO�uNML�«Ë ¨sO�uKEL�«Ë ¨sOAÒLNL�«Ë ¡«dIH�« V�U�� Âe�� ·u�u�«Ë
 ¨ U� Ò�RL�«Ë ¨¡UCI�«Ë ¨W�Ëb�« t�Ë w� dL��« ◊uD��« l�d� Ê√ ô ¨’uBK�« s�
 w� sO�Ò��L�«Ë ¨sO�K��L�« WI�ö� s� W�«bF�« lML�Ë ¨s�b�HL�« UN�KEL� wDG�Ë
 ¨s���« q�«œ rN�UJ� Êu��UM�« Êu�—U��U� Æ”UM�« ‰«u�√ sO��UM�«Ë ¨VFA�« dN�
 `O��Ë ¨ÊU�_«Ë –öL�« rN� d�u� w��« ¨WO�Ëd�«  UOF�dLK� dL��« ◊uD��« q�«œ ôË

ÆrN� UN��UL�Ë ¨U�U{—Ë UN��d�� W�«bF�« t�Ë s� »ÒdN��« rN�
 ¨sO�œUJ�«  v�«  ¨sO�cFL�«Ë  ¨¡«dIH�«  v�«  «Ë“U��«  ¨WO�Ëd�«   UOF�dLK�  ‰uI�
 ¨–uHM�«Ë ‰UL�« …d�U�_ «Ë“U�M� ôË ¨gOF�« WLI�Ë qL� s� sO��U��« v�« ¨sOFzU��«Ë
 W�KBL�«Ë  W�U�e�«Ë  W�U�u�«  ¡«—Ë  sO�U��«Ë  ¨V�UML�«  »ö�Ë  ¨sO�—UJ��ô«Ë
 ¨ «ËUL��«  uJK� r�uK�bO� ¨¡ôR� q�√ s� «u�Q� r� q�d�«Ë ¡UO��_U� ÆWOB�A�«
 ÊuI��Ë UN�ËËd� ¨÷—_« `K� ¨sOOIOI��« sO��UB�« sOM�RL�« q�√ s� «u�√ UL�«Ë
 ¨tK�« W�U�� Êu�dF�Ë ¨q�U��« s� o��« Êu�dF� ¨rN�œË rN�u�œË rN�dF� ¨rN�UO�
 ¨r�U�U�— s� «u�KD� ô ÆÆÆÂ«d��« ‰UL�«Ë …Ëd��« s� sO��U��« »uK� UN�dF� ô w��«
 ¨VFA�« ÊUC�« v�« r��√ «Ëœu� q� ¨rJ�u� ·UH��ô«Ë ¨rJ� ŸUOB�ô«Ë ¨rJO�≈ …œuF�«
 rJ�U�UD�� Àd�J� b ÔF� r� VFA�« ÆÆÆt�ô¬Ë ¨t�u�Ë t�U�d�Ë ¨t�«¡«b�Ë t��UD�Ë
 WO�U� WI�� W�b� w� rJ�√ Î «bO� ·d� Ê√ bF� ¨rJH�«u�Ë rJ�U��dB�Ë rJE�«u�Ë
 r�U� w� u� ULMO� ¨rJ��UL�Ë r�U{— vK� “u�� ¨œU�F�«Ë œö��« vK� i�I� ¨…d�U�

Æ÷—_« w� sO�cFL�«Ë ¨s�—uNIL�«Ë ¡U�R��« Èu� ÒrC� ô ¨gÒLN� ¨–u�M� d�¬
o�U� d�“Ë*

 Ê≈ WOL�√ —œUB� X�U�

 dOGO� UO�O� w� l{u�«

 WO�UO��«  UO�«dG��«

 ‰UL� w� W�dJ�F�«Ë

 W�U�b�« YO� UOI�d�√

 rOEM� v�≈ bM��� WO�d�

 sOLK�L�« Ê«u�_«

 jz«d��«  U�� ÒeN�

 Ê«u�_« Ã«d�≈ cM�

 dB� w� rJ��« s�

 X�œË Æf�u�Ë

 W��«d� v�≈ —œUBL�«

 WÒ�dz«e��« ŸU{Ë_«

 WÒO��u��«Ë  WÒ�dBL�«Ë

 ÆW�UMF�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 Â«u�√  sO� XOM� w��«  ¨f�–u�—ô«  ÂËd�«  W�OM� ©2
ÆWL�bI�« W�OMJ�« s� Îôb� 1913 Ë  1905

 W��UB�« dO� ¨WL�bI�« f�–u�—ô«  ÂËd�«  W�OM�  ©3
ÆÂ 550 WM� XOMÔ� w��«Ë ¨‰ULF��ö�

∫WO�U��« wN� …bK��« w� WO�ö�ù« —U�ü« r�√ U�√
 dA� s�U��« ÊdI�« j�«Ë√ wM� Íc�« ¨W�uL��« l�U�

ÆÍœöOL�«
 w�  b�U�L�«  q��  vK�  lI�Ë  Æb�U��  aOA�«  —«e�

Æ…bK��« w�U�√
 ¨U�U�  tK�«b��  s�“  w�  ÁƒUM�  r�  Æb�b��«  l�U��«
 W�bMN�« tzUM� w� X�b���«Ë Æ±∏¥∞ WM� ¨UJ� w�«Ë
 Íc�«  ¨UJ�  w�  —«e��«  l�U�  ¡UM�  w�  X�b���«  w��«

ÆUN�H� WOM�e�« …d�H�« w� wM�
 ¨ÍdDAO�«  wK�  aOA�«  U�UM�  ÆWO�–UA�«  W�Ë«e�«
 X�b���«Ë ¨WO�–UA�« WI�dD�« q�√ W�b�� XOI� w�Ë
 V��� …bK��« ÊËbBI� s�c�« —«ËeK� W�UO{ XO�� p�c�

Æd�ü Ë√
W�JM�«Ë  U�O�d�

 w�  ¨ÂËRAL�«  sOD�K�  rO�I�  —«d??�  —Ëb??�  bM�
 s�  r�dOG�  U�O�d�  w�U�√  √b??�  ¨1947Ø11Ø29
 rOEM��  Î «œ«bF��«  Õö��«  s�  Êu����  ¨sOD�K�  q�√
  √b�  b�Ë  ÆrN�b�Ë  r�«d�  s�  ŸU�bK�  rN�H�√  `OK��Ë
 ¨ÊUM��Ë  W�—u�  s�  ¨sOD�K�  v�«  ‰u�u�U�  W�K�_«
 ¨Õö��«  —U��  p�c�Ë  sOOM�Ë  ’U��√  ‰ö�  s�Ë
 »d��«   UHK��  s??�  W�K�√  ÊuFO��  «u??�U??�  s??�c??�«

ÆWO�U��«  WOL�UF�«
 ¨…bK��«  w�U�√  s�  ¨ŸU�œ  W�d�  U�O�d�  w�  XKJA�
 UN�«u�  ÊU�  w��«  ¨U�O�d�  W�d�  ∫r??�«  UNOK�  oK�√
 w�  ¨nB�«  j�U{  U�œuI�  ÊU�Ë  ¨q�UI�  W��  w�«u�

ÆbOF��« ‰UL� bL�� Î̈UI�U� w�UD�d��« gO��«
 …u� ¨1948Ø1Ø18  a�—U�� ¨…bK��«  v�«  XK�Ë UL�
 s�œUM�√ Ãu� s� Îö�UI� 350  v�«u� UN�«u� ¨W�dJ��
 ÆWO�dF�«  WF�U��«  t�KJ�  Íc�«  ¨–UI�ù«  gO��  l�U��«
 ¨U�O�d�  W�d�  v�«  XÒLC�«  w��«  ¨…uI�«  Ác�  X�U�
 V�œ√ t�zU�Ë `�U� ÍbN� ∫w�«dF�« ÂÒbIL�« …œUO� X��
 ¨WO�U��«  „u�dO�«  W�O�J�  Î «bzU�  ÊU�  Íc�«  ¨wKJAOA�«

ÆW�—u�� ÎU�Oz— ÎUI�ô `��√Ë
 ¨…bK��«  v�«  UN�u�Ë  cM�Ë  ¨…uI�«  Ác�  …œUO�   —d�
 ¨WO�U���«  Ë√  W??O??zU??�Ë   UL��  s??�  v??�«  …—œU??�??L??�«
 w�  …e�dL�L�«  W�œuNO�«  ÁU�U�UN�«   «u�  l�«u�  b{
 w��«   UL�N�«  Òr�√  X�U�Ë  Æ…—ËU�L�«   UM�u��L�«

∫WO�U��« w� U�O�d� w�U�√Ë s�œUM�√  «u� UN�M�
  «d��uKO� W�L� bF�� w��« ¨s�b� WFK� W�dF� ©√
 U�O�d� W�d� UNO� X�—U�Ë ¨U�O�d� s� »uM��« v�«
 Æ…bK��« w�U�√ s� lL�Ë Ø–UI�≈ gO� Øs�œUM�√ Ãu�Ë

 «u{d�Ë WM�u��L�« v�« ‰u�u�« w� ÊuL�UNL�« `��
 gO��« q�b� Ê√ ô≈  ÆUN�U���ô Î «bONL� ¨UNOK� —UB��«
 ‰ULJ��« ÊËœ ‰U� b� sOM�u��L�« W�UL�� w�UD�d��«
 —UB��«  vK�  XE�U�  WO�dF�«   «uI�«  sJ�Ë  ÆWLNL�«
ÆÎUI�ô U�O�d� ◊uI� v�� WM�u��L�« vK� ÎU{ËdH�

 s�œUM�√ Ãu�  «u� UN�√b� w��«Ë ¨Íd�U� W�dF� ©»
 ÈdI�«  s�  Èd�√  WOMOD�K�  qzUB�Ë  ¨U�O�d�  W�d�Ë
 ¨ «œ«b�ù« lD� ·bN� Âu�NK� jOD���« r� Æ…—ËU�L�«
 ÆU�—UN�  s�  s�b�  WFK�  WM�u���  qB�  X�U�  w��«
 œ«b�ù«  q�«u�  Èb�≈  XK�Ë  1948Ø3Ø28  a�—U��Ë
 »dI�U�  ÚÒb Ó��«  WIDM�  v�«  ¨U�—UN�  s�  W�œU�  ¨W�œuNO�«
 sOL� w� XF�Ë YO� ¨åfO�u� wK� u�√ò ÊU��� s�
 …bL� sOOMOD�KH�«Ë »dF�« —«u��«  UNF� p���«Ë rJ��
 ØbOF��«  ‰UL�  bL��  …œUOI�  ¨WK�«u��   U�U�  dA�
 ØÊUFOL� qO�«Ë ØÍ—u� Ø”ö� qOK�Ë ØwMOD�K�

ÆØw�œ—√
 46  q�I�Ë  ¨WK�UI�«  dO�b�  s�  W�dFL�«   dH�√  b�Ë
 ÊU�Ë  ¨UN�Ëd=O��  «u�U�  s�c�«  ¨ÁU�U�UN�«   U�UB�  s�
 r�d�« vK� p�–Ë ¨d��� w�U� s� WK�UI�« bzU� rNMO� s�
 w��«Ë  ¨WK�UI�«  –UI�ù  WO�UD�d��«   «uI�«  q�b�  s�
 s�  ¨WOKLFK�  rJ�L�«  jOD���«  V���  p�–  w�  XKA�
 ¨d�¬  ÎU�bI��  ÎUMOL�  «Ëb??�√  b�  «u�U�  YO�  ¨—«u��«  q��
 WK�UIK� œUM�≈ …u� W�√ ÂÒbI�� ÎUFM� p�–Ë ¨U�—UN� ÁU��U�
 U�bM�  ¨j�C�U�  Àb�  U�  «c�Ë  ÆsOLJ�«  w�  lI�  U�bM�
 ¨WK�UI�« s� —UB��« pH� WO�UD�d� W�uL�� …u� X�bI�
 sOL�  ∫tMO�  w�  —«u��«  ÁUL�√  Íc�«  ¨sOLJ�«  w�  XF�Ë
 X�U�√  b�  ‰ö��ô«   UDK�  ÒÊ√  d�c�U�  d�b�  Æw�U�  s�
 ¨W��dI�«  ÃdH�«  Â√  W�d�  w{«—√  w�  ¨WM�u���  ÎUI�ô

Æw�U� s� WM�u��� r�« UNOK� XIK�√
 ¨1948Ø6Ø11  w�  ¨`��d�  u??�√  sO�  W�dF�  ©Ã
 Íb�√  w�  Íd�UJ�«  …bK�  ◊uI�  d??�≈  XF�b�«  w��«Ë
 ◊uD� ‚«d��« rNM� …u� W�ËU��Ë ÁU�U�UN�«  U�UB�
 ¨ÁU�U�UN�«  s�  …u�  X�U�  YO�  ¨U�O�d�  s�  ŸU�b�«
 Âu��  ÒsA�  WKOI��«  W�K�_«Ë   U�HBL�U�  …“eF�
 w�U��«Ë U�O�d� ØUOKF� —u�� u� ‰Ë_« ¨s�—u�� s�
 szULJ�«Ë —«u��« WEI� sJ� ÆU�O�d� ØÍd�U� —u�� u�
 b�  WKL��L�«  W�œuNO�«   UL�N�«  WN�«uL�  U�ËÒb�√  w��«
 vK�  —«œ ¨rJ�� sOL� w� ÁU�U�UN�«  U�UB� XF�Ë√
 ¨ÍœuNO�«  Âu�N�«  bzU�  q�IL�  XN��«  W�dF�  p�–  d�√
  UDK� X�U�√ b�Ë ÆÂu�N�« qA�Ë ¨»uIF� qO�u�uJ�«
 UN�L�√  ¨W�dFL�«  pK�  WIDM�  w�  ¨WM�u���  ‰ö��ô«

Æ»uIF� sO�
 ÂU�√  bF�  ÆdL�_«  q�  W�dF�Ë  œUCL�«  Âu�N�«  ©œ
 ÁU��U�  W�œuNO�«  ÂbI��«  W�ËU��  ‰UA�≈  s�  ¨WKOK�
 j�UC�«  …œUOI�  ¨…bK��«  s�  ÊuF�«bL�«  —Òd�  ¨U�O�d�

 l�«u�  vK�  ¨œUC�  Âu��  Òs�  ¨`�U�  ÍbN�  w�«dF�«
 ô  X�U�  w��«  ¨UJ�  v�«  o�dD�«  `��  ·bN�  ¨ÁU�U�UN�«

ÆjI�� r�Ë Î…b�U� ‰«e�
 ¨WOMLO�« W�d��« ÕU�� d�≈ œUCL�« Âu�N�« —«d� ¡U�
 Âu��  ÒbB�  ¨dL�_«  q��«  l�«u�  w�  j�«d�  X�U�  w��«
 X�U�  YO�  ¨1948Ø6Ø18  WKO�  ¨UNF�«u�  vK�  dO��
 —ËU��   œÒb??�  b�  ©WÒOMLO�«  W Ò�d��«®  UN�U�öD��«
  Òb??�√Ë  Î̈UI���  WKL��L�«  ÁU�U�UN�«   U�UB�  ÂÒbI�
 rNOK�  X ÒCI�«Ë  UNO�  rN�F�Ë√Ë  szUL�  W�uL��  rN�
 pK� œ«d�√ lOL� vK� XC�Ë —U��√ W�U�� s� ‰U�� w�
 WÒOMLO�«  W�d��«  œuL�  ÊU�  YO�  Æq�UJ�U�   U�UBF�«
 U�O�d�  …bK�  vK�  ÿUH��«  w�  w�Ozd�«  V���«  u�
 ÁU�U�UN�«   U�UB�  Íb�√  w�  ◊uI��«  s�  UN��UL�Ë

Æ„«c�¬
 W�dJ��  …b�U�L�Ë  ¨WO�uONB�«   U�UBF�«  sJ�
 WO�UD�d��« Ã—«u��« s� nBI�« d�� ¨…d�U�� WO�UD�d�
 15  bF�  vK�  WF�«u�«  ¨U�—UN�  q�U�  W�U��  WD�«dL�«
 U�O�d�  vK�  UNDG{  XK�«Ë  ¨U�O�d�  »d??�  r�
 Î «œ«bF��«  ¨…dO�J�«  W�dJ�F�«  U�œuA�  XK�«Ë  UL�

ÆUN��ËUI� d��Ë UN�u�b�
 …œUO�  X��  ¨WO�uONB�«   U�UBF�«   bA�  YO�
 W�O��Ë  …UA�  W�O��Ë   U�—b�  w��O��  ¨UHO�  ¡«uK�«
 W�U�   «u�  W�O��Ë  ¨b�œu�  ¡«u�  s�  ¨W�U�   «u�
 √b�  b�Ë  ÆwKO��d�  ¡«u??�  s�  Èd??�√Ë  w�ôu�  ¡«u??�  s�
 U�O�d�  —ËU��  vK�   «uI�«  ÁcN�  ¨q�UA�«  Âu�N�«
 X�U�  Íc�«  dL�_«  q���«  —u��  UNMO�  s�Ë  ¨UNFOL�
 a�—U��  Âu�N�«  «c�  √b�  ÆWOMLO�«  W�d��«  tO�  j�«d�
 ¨1948Ø10Ø27 Âu� t�Ë—– q�ËË ¨1948Ø10Ø25
 ¨WO�uONB�«  WO�d��«   «dzUD�«  s�  »d�  „—U�  YO�
 ¨d��J�ôË  ‰u���d�  “«d??�  s�  lMB�«  WO�UD�d��«
 rNMO�  s�Ë  ¨…bK��«  s�  sOF�«bL�«  l�«u�  nB�  w�
 …d Ò�H�L�«  qO�«d��«Ë  WKOI��«  q�UMI�U�  ¨WOMLO�«  W�d��«
 s�  WF�«bL�«   «uI�«   ÒdL��«  b�Ë  Æd�O�  200  —UO�
 UN�dO�–  œUH�  v��  ÒÍ—uD�_«  U�œuL�  w�  …bK��«
 rNMO�  ¨U??�œ«d??�√  s??�  dO��  œb??�  œUNA��«Ë  q�UJ�U�
  U�UBF�«   «u�  XMJL�  Ê√  v�«  ¨ÊuÒOML�  Êu�ÒuD��
 a�—U��  UNOK�  …dDO��«Ë  …bK��«  ‰u�œ  s�  WO�uONB�«
 Òr�  WOMOD�K�  …bK�  d�¬  p�c�  X�U�Ë  ¨1948Ø10Ø30

Æ U�UBF�« pK� q�� s� UN�ö��«
 ¨sOD�KH� ÊUL�ùU� …u�√ UNL�ö� d ÒD� …bO�� ÂU�√
 …dL�«  Ác�  sJ�Ë  ¨…b�b�  WK��  UN�œu�  X�Ë  »d��«

tK�« Ê–S� dHE�«Ë dBM�U�
 v�≈  UN�œu�Ë  UNK�√  q�  v??�≈  sOD�K�  q�  …œU??�≈Ë

 ÆUN� Ò�√
ÆÆÆtK�« «u�u� sO�O� U�bF�

 (1¢U áªàJ) ... q…Qƒ£°SCG q»æªj Oƒª°U

 W�Ëœ —u��œ œÒb�� r� p�c� ¨ «dH�« v�≈ qOM�« s� åÈd�J�« qOz«d�≈ò 
 Ê«bK��« s� sJL� —b� d��√ c�_ ÎUOF� W�Ëb�« ÁcN� Î «œËb� WM�UNB�«

ÆrNLK� oOI��� Îôu�Ë
 WÒO�ö�ù« …—u��« d�� ZK��« f�«b�«Ë p�U��« ÂöE�« «c� j�Ë w�
 qLFO� wMOL��«  Íu�uL�«  tK�«  ÕË— q�«d�«  ÂU�ù«  …œUOI� Ê«d�≈  w�
 …—UH� X�UJ� ¨Ÿ«dB�« VK� v�≈ sOD�K� ŸU�—≈Ë W�_« WCN� vK�
 ”bI�« Âu� ÊU�Ë ¨ Òw�uONB�« ÊUOJ�« …—UH� ÊUJ� Ê«dN� w� sOD�K�
 √b�O� ÊUM�� w� WÒO�ö�ù« W�ËUIL�« ‚ö�≈Ë WO�ö�ù« …b�u�« Ÿu��√Ë
 2000 ÂU� —U�√ 25 w� ÊUM�� s� w�uONB�« ËbF�« d�bM�Ë d�d���«
 s� …b�b� WK�d� √b��Ë åÈd�J�« qOz«d�≈ò rK� vK� ÎUOzUN� vCIÔO�
 ÒwMOL��« ÂU�ù« t� ÂU� UL� WC�UM�  «Ëœ√ ËbF�« UNO� qLF��« Ÿ«dB�«
 ¨ «“U��ù«  oI�Ë  t�  ÂU�  U�  WOK�U�  qODF�  q�√  s�  ©Ád�  ”b�®
 `�H� WO�dF�« ‰Ëb�« iF� X�U� Ê«dN�Ë sOD�KH� …—UH� s� Îôb��
  UOK�L�Ë  UOKBM�Ë Êœ—_«Ë dB� w� Òw�uONB�« ÊUOJK�  «—UH�

ÆW�œUB��«Ë WO�UI�
 vK� WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« XKL� WO�ö�ù« …b�u�« s� Îôb�Ë
 WO�u�Ë WO��c� WM�� ‰ö� s� …b�«u�« W�_« sO� WM�H�«Ë W�dH�« Y�
 Y�  vK�  «uKLF�  W�_«  Ác�  r�I�  Ê«uM�  ÒÍ√  s�  «u���  q�  ¨WO�d�Ë

Æt�U�√ vK� W�dH�«
 Òq��« s�Ë W�_« Ác� Ëb� u� w�uONB�« ÊUOJ�« ÊuJ� Ê√ s� Îôb�Ë
 ¡e� u�Ë dO��« ô≈ W�ú� dLC� ô Î «Ëb� UMOK� «u{dH� Ê√ «Ëœ«—√ UN{—√
 WO�ö�ù« W�—uNL��« l� Ÿ«d� v�≈ Ÿ«dB�« ‰Òu�� ÊQ� ¨UNM� w�U�√
 ULMO�  …Ëb??�  Ê«d??�≈  `�B��  ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  s�  Îôb??�  Ê«d??�≈  w�

Æ‚U�Ë Âb� vK� Ì—U� w�uONB�« ËbF�« l� lO�D��«
 vK�  qL�Ë  tO�≈  U�œ  Íc??�«  qO�_«  ÍbL�L�«  Âö??�ù«  s�  Îôb??�Ë
 bzUI�« bO��« W�UL� t�—œ vK� —U�Ë wMOL��« ÂU�ù« Áb�«u� aO�d�
 W�ÒuA� …—u� UM� «uIK� ¨w�M�U��« wK� bO��« vLEF�« tK�« W�¬ ÂU�ù«
 `O�B�« Âö�ù« u� «c� ÒÊ√ r�UFK� «Ë—ÒuB� Ê√ «Ëœ«—√Ë Âö�ù« s�
 s�  ‰Òu��O�  WO�U�u�«  …b�U�L�Ë  W�dOHJ��«   U�UL��«  ‰ö�  s�
 œU��_« q�√Ë q�I�«Ë »U�—ù« s�œ v�≈ q�UJ��«Ë q�UJ��«Ë WL�d�« s�œ

ÆWKB� Âö�û� ÒXL� ô w��« WFA��« —u�_« Òq�Ë dz«d��« w��Ë

 w� W�—u� vK� WO�uJ�« »d��« bF�Ë …dO�_« W�Ëü« w� X�Òu��Ë
 W�ËUIL�« —u�� s�—u�� sO� Ÿ«d� WOC� v�≈ WOCI�« 2011 ÂUF�«
 s�  ¡UHK�  v�≈  W�U{≈  WO�«d�ù«  WO�ö�ù«  W�—uNL��«  ÁœuI�  Íc�«
 …b��L�«   U??�ôu??�«  ÁœuI�  Íc??�«  d��_«  ÊUDOA�«  —u��Ë  ¨r�UF�«

Æw�uONB�« ÊUOJ�«Ë WO�dO�_«
 ¨·Ëd��« vK� ◊UIM�«Ë Õd��« vK� l��ù« lC� Ê√ V�M�« V�«Ë
 ¨WL�U� t�H� X�u�« w�Ë WLK���� W�√ w�— r�— U� ô≈ ÂuO�« W�_U�
 vK�  kIO���  U�bM�  UNMJ�Ë  Âö??�_«  w�  ‚dG�Ë  rK��  W�√  s�M�
 W�√  s��  ÆWK�IL�«  WKOK�«  w�  t�  ¡UIK�«  q�√  vK�  rK��«  v�M�  l�«u�«
 WO�U��≈  WH�UF�  ¡UJ��«  ÊuJ�  Ê√  ô  w�K�  qJA�  UN�UB�  wJ��
 Z�M� ôË pKN��� W�√ s�� ÆU�UJ�√ Íc�« l�«u�« dÒOG�Ë iNM�� ÎUF�«œ
 s�ËUMF�U�  v��  q�  W�œUL�«   U��ML�«  w�  jI�  fO�  „öN��ô«Ë
 UMF�«Ë w�  ULOEM� Z�M� ô s�M� ¨ ULOEM��«Ë »«e�_«Ë WO�UO��«
 «c� vK� Z��√ U� »dG�« s� c�Q� q� ¨UM�UFL��� l� V�UM�� UL�Ë
 UM�UFL��� sO� dO�J�«  ·ö��ô« l� UMF�«Ë w� tKLF��M� bOFB�«
 bM� `�� U� U�bM� `�M� Ê√ Í—ËdC�« s� fO�ÓË√ w�dG�« lL��L�«Ë

ÆU�dO�
 Âu�  v�≈  ”bI�«  Âu�  ‰u��O�  nO�Ë  UMF�«Ë  dÒOGM�  nO�  Î«–≈
 q�UJ�«  d�d��K�  ÎUI�d�Ë  WOMOD�KH�«  WOCI�«  l�  wIOI�  s�UC�

ÆwMOD�KH�« »«d�K�
 VFA�«  l??�  wIOI�  s�UC�Ë  WK�U�  WOC�  v??�≈  d??�_«  ‰u��
 rK�  w�  v??�Ë_«  WOCI�«  ÊuJ�  w�  t�OC�  ŸU??�—S??�  wMOD�KH�«

ÆW�_« U�UC�Ë  U�UL��«
 Ê√ d��F� ÊQ� ”bI�« Âu� wO��Ë wMOD�KH�« VFA�« l� s�UC��

Æw�uONB�« ËbF�« Èu� UM��√ q�«œ w� UM� Ëb� ô
 qO���«  w�  WO�ö�ù«  …b�u�«  ÒÊ√  —U���U�  ”bI�«  Âu�  wO��

ÆW�OK��« UM�uI� …œUF��ô bO�u�«
 s� Êö�ùU� W�_« Ê«b�Ë w� Î «d{U� tKF��Ë ”bI�« Âu� wO��
 w� …d{U� WOCI�« ¡UI�ù bO�u�« qO���« w� W�K�L�« W�ËUIL�« ÒÊ√
 W�œuNO� ÎUF�«Ë Î «d�√ ÷dH� Ê√ w�uONB�« ÊUOJ�« lML�Ë W�_« Ê«b�Ë
 ÊUOJK�  WL�UF�  UN�  ·«d��ô«  Ë√  ”bI�«  r�UF�  dOOG�  Ë√  W�Ëb�«

ÆUNL{Ë  «dLF��L�« dA� Ë√ w�uONB�«
 wF��«Ë  U�cOHM�  lM�Ë  ÊdI�«  WIH�  i�d�  ”bI�«  Âu�  wO��
  UOKL�  W�d�  w�  …b�uK�  UN�u�œË  WOMOD�KH�«  qzUBH�«  …b�u�
 ÎöO�L�  wMOD�KH�«  VFA�«  q�L�  d�d��  WLEM�  ¡UM�  …œU�≈Ë  …b�«Ë

ÆÎUOIOI�
 W�U�  ¡UG�≈  v�≈  WOMOD�KH�«  WDK��«  …u�b�  ”bI�«  Âu�  wO��
 V�UG�« ÊUOJ�« «cN� ·«d��ô« ¡UG�≈Ë w�uONB�« ÊUOJ�« l�  U�UH�ô«

Æ`K�L�« ÕUHJK� …œuF�«Ë
 s� wMOL��« ÂU�ù« tMK�√ U� ÎUOKL� vÒM��� ÊQ� ”bI�« Âu� wO��

ÆsOD�K� d�d��� ÊuOK� s�dAF�« gO� œ«b�≈
 wMOD�KH�«  VFA�«  l�  wIOI��«  s�UC��U�  ”bI�«  Âu�  wO��
 W�“ö�«  U�UJ�ù« d�u�Ë ‰“UM� s� w�uONB�« ËbF�« t�b� U� ¡UM��
 d�uD�Ë ¡UM�� W�“ö�« W�œUL�«  U�UJ�ù« dO�u�Ë Òq��L�« ÂU�√ ÁœuLB�
  UOHA���Ë ”—«b� s� t{—√ w� ÁœuLB� W�“ö�« WO����« vM��«

Æ UF�U�Ë
 w� wMOD�KH�« »U�AK� qLF�«  UO�UJ�≈ dO�u�� ”bI�« Âu� wO��
 W��R� X�U� u� v�� sOD�K� s� …d�N�U� rN� ÕUL��« Âb�Ë q�«b�«

ÆqLF�« «c� b�� v�� ÎöL� b�� ô sL� V�«Ë— sO�Q�� u�Ë
 ÎUO�UL��« s�ü« –öL�« dO�u� ‰ö� s� ”bI�« Âu� wO��Ë s�UC��
 s� rN� s Ò�Q�� WL�d� …UO� «uAOF� w�  U�A�«  ULO�� w� ÎUO�UF�Ë

ÆœuLB�«  U�eK��� Òq� UN�ö�
 w� tI� ”—UL�Ë ÂËUI� w� t� Õö��« ‰U�—S� ”bI�« Âu� wO��
  «b�U�L�« sO�Q�� Èd�_«Ë ¡«bNA�« q�√ W�«d� kH�Ë t{—√ d�d��

Æ«ËbLBO� rN�
 WOCI�«  Ác�  UMKF�  b�  ÊuJ�  V�M�  UM�S�  —u??�_«  ÁcN�  UML�  ÚÊ≈
 ¨sOD�K� d�d��� œu�uL�«  ÂuO�«  —UE��U� W�_« Ê«b�Ë w� …d{U�
 U�Ë—uJ�« W�zU� bF� UL� ¨tK�« Ê–S� Î «b� ÎU��d� Á«d�Ë Î «bOF� t�Ëd� rN�≈
  UO�O�«d��ô«Ë  WO�Ëb�«   U�öF�«  Èu���  vK�  UNK��  UL�  fO�
 ¨WK�IL�«  «—uD��« w�u� V�«dM�Ë W�“uN� vK� vI�MK� ¨`�UBL�«Ë

Æv�UF�Ë t�U��� tK�« Ê–S� UMHOK� dBM�«Ë
ÆÊUM�� w� sOLK�L�« ¡ULKF�« lL��� W�—«œù« W�ON�« fOz—*

∞©°†J QÉÑµà°S’G á¡ÑLh Iƒb OGOõJ áehÉ≤ªdG á¡ÑL

 Iƒ≤dÉH ’EG zπ«FGô°SEG{ QhÉëJ ’ :»ÄæeÉN
 UL�  Îö�I���  q�UH�«  —Ëb�«  t�  ÊuJO�  ”bI�«  Âu�ò  Ê≈  w�M�U�  wK�  bO��«  w�«d�ù«  b�dL�«  ‰U�

ÆåÂuO�« u�
 dBF�«  w�ò  t�√  ¨f�√  ¨åwL�UF�«  ”bI�«  Âu�ò  W��UML�  t�  WLK�  w�  w�M�U�  bO��«  ·U{√Ë

ÆåUNK�√ b�dA�Ë sOD�K� »UB��« r��� WL�d� W�dA��« rz«d��« w� b�u� ô w�U��«
ÆåUO�¬ »d� w� »dGK� WLz«œ …b�U� œU��≈ u� w�uONB�« ÊUOJ�« œU��≈ s� ·bN�«ò Ê√ v�≈ —U�√Ë

 …Òd�  W�d��ò  w�  WO�dG�«  ‰Ëb??�«Ë  …b��L�«   U�ôu�«  l�   U�œU�L�«  Ê√  d���«  w�M�U�  bO��«  
ÆåWOMOD�KH�« WOCI�« w� …d�U�Ë

 v�≈ XH� ¨åVF�Q� VF�√ w�uONB�« ÊUOJ�« ÂU�√ oz«uF�« X���√ò W�ËUIL�« —uNE� t�√ b�√ –≈Ë
 WN��Ë  …u�  œ«œe�  W�ËUIL�«  WN��  ÊQ�  ‚—U�  l�  Ÿ«dB�«  W�U�  vK�  Íd��  W�uM��   U�UA�ò  Ê√

ÆånFC� —U�J��ô«
 Ê√ vK� œÒb�Ë ¨åW�“ô WO�ö�≈ WC�d�Ë tK�« qO�� w� œUN� sOD�K� q�√ s� ‰UCM�«ò Ê√ d���«Ë
ÆåÕœU� QD� u� wMOD�KH�« ‚UDM�U� WOCI�« dB�Ë WO�U��≈ W�Q�� u� sOD�K� q�√ s� ‰UCM�«ò

 …œu�Ë ¨dNM�« v�≈ d���« s� WOMOD�KH�« ÷—_« d�d�� u� ‰UCM�« ·b�ò Ê√ b�√ w�M�U� bO��«
ÆårN{—√ v�≈ sOOMOD�KH�«

 WO�ö�ù« »uFA�« ÍœUF� ‰Ëb�« Ác� Ê_ò WO�dG�« ‰Ëb�« vK� œUL��ô« s� w�«d�ù« b�dL�« —Òc�Ë
Æå—“U�L�« s� W�ËR�� w�Ë

Æåør�—U�œ s� s�bOF� sOOMOD�KH�« sO�ö� vI�� Ê√ V�� «–UL�ò ∫‰¡U��Ë
 Ÿ«dB�«  oK�  ‰ËU��ò  UN�≈  ‰U�Ë  WIDML�«  w�  WÒO�dO�_«  W�UO��«  w�M�U�  bO��«  ‰ËUM�Ë  «c�

ÆåWIDML�« ‰Ëœ s� b�bF�« w� W�ËUIL�« WN�� ‰UG�≈Ë
 iF�Ë w�dO�√ ·b� u� WIDML�« w� w�uONB�« ÊUOJ�« —uC� lO�D� W�UO�ò Ê√ vK� œÒb� UL�

Æåp�– vK� b�U�� WO�dF�« ‰Ëb�«
 ÊËUF��«Ë W�œUN��«  ULEML�« w� —u�_« VO�d�Ë ‰UCM�« —«dL��« w� ”U�_« w�O�u�ò ∫‰U�Ë

ÆårNCF� l�
ÆåUNOK� vCIÔO�Ë vI�� s�ò w��« W�zU��U� åw�uONB�« œu�u�«ò tÒ��Ë

 ”UL�Ë ¨…—bI�«  ‰ö� s� ô≈  w�uONB�«  ËbF�«  l� Y�b��«  sJL� ôò t�√  w�«d�ù«  b�dL�«  È√—Ë
ÆåUMOK� W���« «uÒL�√ tK�« »e�Ë œUN��«Ë

 u�√ bONA�« ÕË—Ë ¨w�ULOK� r�U� o�dH�« bONA�« ”bI�« …u� bzU� ÕË— w�M�U� bO��« UÒO� UL�
Æw�«dF�« w�FA�« bA��«  «u� VzU� ”bMNL�« ÍbN�
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إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
 127036 ل��ش��راء   ال��ع��روض  تقديم  مهلة 
علبة من مادة الحليب الطازج لزوم معامل 
كهرباء  ش��رك��ة  م��ن  والمنتدبين  اإلن��ت��اج 
القاديشا العاملين فيها لمدة سنة، موضوع 
د/11075  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
ي��وم  2019/10/10،لتصبح  ت��اري��خ 
الدوام  نهاية  عند   2020/6/26 الجمعة 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان -  طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /80،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 2020/5/13 

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 475

إعالن
تقديم  مهلة  ب��أن  لبنان  كهرباء  تعلن 
محطة  ل��زوم  غيار  قطع  لشراء  ال��ع��روض 
التحلية الجديدة في معمل الذوق الحراري، 
م��وض��وع اس���ت���دراج ال��ع��روض رق���م ث4 
قد   ،  2019/12/12 تاريخ  د/12862 
 2020/6/26 الجمعة  يوم  لغاية  مددت 
 11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية  عند 

قبل الظهر
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 

سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/12/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 478

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء قطع غيار لزوم 
الحراري،  الذوق  البحري في معمل  المربط 
م��وض��وع اس���ت���دراج ال��ع��روض رق���م ث4 
لتصبح   ،  2019/7/2 تاريخ  د/6327 
يوم الجمعة 2020/7/3 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /300،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/13/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 479

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
غسيل  جور  لتنظيف  العروض  تقديم  مهلة 
المراجل في معمل الذوق الحراري، موضوع 
د/1005  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
2020/1/3 ، لتصبح يوم الجمعة  تاريخ 
الرسمي  الدوام  نهاية  عند   2020/6/26

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 

سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 482

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء مسننات لزوم 
مضخة الزيت الرئيسية على محمور العنفة 
BBC   في معمل الجية الحراري. موضوع 
د/12800  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
يوم  لتصبح   ،  2019/12/11 ت��اري��خ 
ال��دوام  نهاية  عند   2020/7/3 الجمعة 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /100،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 485

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء معدات فحص 
  4-3-2-1 للوحدات     الحماية  مرحالت 

في معمل الذوق الحراري.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50،000/ ل.ل.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2020/6/26 عند 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.  
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 486

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
آل��ي��ات  ل��ت��أم��ي��ن  ال���ع���روض  ت��ق��دي��م  مهلة 
المدنية  والمسؤولية  الغير  ضد  المؤسسة 
كافة  ضد  والصهاريج  الشاحنات  ولتأمين 
اس��ت��دراج  م��وض��وع  سنة.  لمدة  األخ��ط��ار 
ت��اري��خ  د/11982  ث4  رق���م  ال��ع��روض 
الجمعة  يوم  لتصبح   ،  2019/11/18
الرسمي  الدوام  نهاية  عند   2020/6/19

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /50،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/15/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 489

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض ألعمال التنظيفات في 

المبنى المركزي للعام 2020.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /60،000/ ل.ل.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
عند   2020/7/3 في  الواقع  الجمعة  نهار 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.  
بيروت في 5/16/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف:492

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تقديم العروض لشراء زيوت وشحوم 
موضوع  اإلنتاج.  معامل  مجموعات  لزوم 
د/13366  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
يوم  لتصبح   ،  2019/12/26 ت��اري��خ 
ال��دوام  نهاية  عند   2020/7/3 الجمعة 

الرسمي الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /200،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي. 
بيروت في 5/16/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 493

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
بروجكتورات  لشراء  العروض  تقديم  مهلة 
ولمبات إنارة داخلية وخارجية وقطع غيار 

لزوم محطات التحويل الرئيسية.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
)غرفة   12 الطابق   - السر  أمانة   - الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20،000/ ل.ل.
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - طريق النهر - الطابق »12« 

- المبنى المركزي )غرفة 1223(. 
هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  إن  علماً 
عند   2020/7/3 في  الواقع  الجمعة  نهار 
قبل   11،00 الساعة  الرسمي  الدوام  نهاية 

الظهر.  
بيروت في 5/16/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف:496

إعالن عن مناقصة عمومية
ان رئيس اتحاد بلديات صور بناًء على 
اصول  )تحديد   82/5595 رقم  المرسوم 
البلديات(  واتحاد  البلديات  في  المحاسبة 

ال سيما المادة 51 منه.
يعلن عن اجراء مناقصة عمومية لتلزيم 
المنزلية  النفايات  معالجة  معمل  تشغيل 
بعال  عين  ف��ي  الصحي  والطمر  الصلبة 

العائد إلتحاد بلديات قضاء صور.
الحصول  ب��االش��ت��راك  الراغبين  على 
على دفتر الشروط الخاص من قلم االتحاد 
ل   500.000( والبالغ  الدفتر  ثمن  مقابل 
ل( خمسماية الف ليرة لبنانية ال غير وذلك 
خالل  االع��الن  هذا  نشر  تاريخ  من  إعتباراً 
التاسعة  الساعة  ولغاية  الرسمي  ال��دوام 
فيه  ال��واق��ع  الخميس  ي��وم  م��ن  ص��ب��اح��اً 

.2020/6/11
تقدم العروض باليد خالل الفترة الواقعة 
هذا  نشر  تاريخ  من  الرسمي  ال��دوام  خالل 
تاريخ  العروض  فض  يوم  ولغاية  االعالن 

التاسعة صباحاً. 2020/6/12 الساعة 
ت��ج��ري ج��ل��س��ة ف��ض ال���ع���روض ي��وم 
الساعة   2020/6/12 بتاريخ  الجمعة 
االتحاد  مقر  في  صباحاً  والنصف  التاسعة 
بناية   – الزيات  ش��ارع   – صور  مدينة  في 

عطية – الطابق الرابع.
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
المهندس حسن دبوق

 

إعالن
 ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عائشة  لموكلته  الصيادي  محمد  طلب 
 6/3267 الصيادي سند تمليك بدل ضائع 

زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
 ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

فصيحة  لمورثته  دبوسي  ج��ود  طلب 
دبوسي سندات تمليك بدل ضائع للعقارين 

الحدادين.  27/2 و   204/22
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
 ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عفاف  لموكليه  ب��ارودي  محمود  طلب 
وسلوى بارودي سند تمليك بدل ضائع في 
وعن  طرابلس  بساتين   19/2197 العقار 
 214 العقار  في  ب��ارودي  سعدالله  محمد 

التل.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
 ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالته  اسماعيل  جاسم  جمال  طلب 
عن كهيلة عبدالله العمر بصفتها احد ورثة 
فاطمة وثريا محمد العباس العلي الدندشي 
سندان بدل ضائع بحصتهم البالغة بالعقار 

الكبير. النهر   / 181
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

إعالن
 ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب بالل فواز حكوم بوكالته عن سامر 
بدل  قيد  شهادتان  دي��اب  جبران  وخليل 

ضائع بالعقار 19 عدبل.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

إعالن
 من أمانة السجل العقاري في كسروان

طلب عون انيس عون بصفته احد ورثة 
المرحوم انيس سرحال عون سندات تمليك 
 306 رق��م  ال��ع��ق��ارات  ف��ي  ب��دل ع��ن ضائع 
العقارية  غزير  جديدة  منطقة  من  و444 

قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعالن
 من أمانة السجل العقاري في جبيل

عن  بوكالتها  باسيل  زخيا  كاتيا  طلبت 
سند  اص��دار  ح��رب  شليطا  يوسف  حبيب 
 557 رقم  العقار  في  ضائع  عن  بدل  تمليك 

من منطقة عبيدات العقارية قضاء جبيل.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً 
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا
طلب علي أسعد رماني لموكله مصطفى 
ضاوي  علي  فاطمه  عن  وكيل  قاسم  عصام 
ض��اوي  علي  عبدالله  ورث��ة  م��ن  بصفتها 
شهادة قيد بدل ضائع لحصة عبدالله علي 

ضاوي في العقار رقم 2480 الخيام 
للمعترض 15 يوم للمراجعه 

أمين السجل العقاري
 في مرجعيون وحاصبيا 
يوسف شكر

�إعالنات ر�سمية

كهرباء لبنان
تعديل مهل

Twelfth year / Saturday / 23  May 2020 / Issue No. 3238
3238 العــدد   /  2020 أيار   23  / السبت   / عشرة  الثانية  السنة 

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

أننا كأّمة، استمرار مادي  أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك  المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب  وحتى يبقى 
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة 

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

الرفقاء الذين قطنوا أو ترددوا إلى منطقة جان دارك في رأس بيروت، 
بدوري  معروفاً.  حالقاً  كان  الذي  المقدسي  إلياس  الرفيق  عرفوا  شّك  ال 

عرفته، كان يلفتني بتهذيبه ودماثة أخالقه وحديثه الحلو عن الحزب. 
وفقدُت االتصال بالرفيق إلياس بعد أن كان أقفل صالون الحالقة.

من  المرفوعة  التالية،  المعلومات  محفوظاتي  بين  وجدت  مؤخراً 
رئيس لجنة تاريخ الحزب في منفذية صافيتا، في حينه، الرفيق إلياس 

الجمال، بتاريخ 2004/05/09.

السيرة الذاتية والحزبية 
اسم الرفيق: إلياس جبرا المقدسي.

اسم األم: عزيزة.
مكان وتاريخ الوالدة: صافيتا 1928. 

اسم الزوجة: جميلة تيموني – توفيت في العام 1995.
األوالد: ال يوجد.

الثقافة العامة: عادية. 
المهنة: حالق رجالي.

الحضور االجتماعي: جيد.
المعلومات الحزبية:

مكان وتاريخ االنتماء: صافيتا 1945. 
المعلومات المتوفرة عن ظروف انتمائه: تّم االنتماء على يد الرفيقين 
قيادية  مسؤوليات  الى  الداخلية،  عميد  )االمين  قنيزح  جرجي  إلياس 

شتى( والرفيق عبدو يعقوب)1(. 
المسؤوليات الحزبية: ال يوجد.

ثقافته الحزبية: مقبولة.
انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي في العام 1945، وكان 

االنتماء على يد الرفيقين إلياس جرجي قنيزح وعبدو يعقوب. 
من  عودته  أثناء  الزعيم  لحضرة  تّم  ال��ذي  االستقبال  بحفل  ش��ارك 
صافيتا  وفد  مع  وقِدم  بيروت،  في   1947 العام  في  القسري  المغترب 

المشارك باالستقبال.
على  نزوله  أثناء  الزعيم  لحضرة  الصايغ  فايز  الرفيق  قاله  ما  يذكر 
سلّم الطائرة.. قال: »يا زعيمي، عندما كنت تنزل عن سلّم الطائرة، كانت 

ترفرف لك قلوب كالعصافير«.

غادر صافيتا للعمل في بيروت بمهنة الحالقة في العام 1953، وهناك 
المديرية  هذه  مدير  وكان  األولى،  بيروت  رأس  بمديرية  حزبياً  التحق 
الرفيق عدنان مطر)2( واستلم الحقاً ناموس المديرية، ومن الرفقاء فيها 

يذكر الرفيقين رجا بارودي)3( وفضلو خوري... 
أثناء اغتيال المالكي وما أعقبها من مالحقات واعتقاالت للقوميين، كان 
إلى صافيتا،  حينها في بيروت... وأثناء عودته منها عن طريق دمشق 
حيث بقي أياماً، ولدى عودته باتجاه بيروت تّم إيقافه على الحدود، وُنقل 
من هناك إلى بلدة تلكلخ، ومنها إلى حمص من أجل التحقيق معه، ومن 
حمص ُنقل إلى سجن في الالذقية، وهناك التقى بالرفيقين )يونس ديب 
وإبراهيم... من بعمره وآثار التعذيب كانت واضحة على جسديهما(. من 
الالذقية ُنقل إلى دمشق، وهناك اسُتكملت عمليات التحقيق معه، وُطلب 
منه وتحت عوامل الضغط أن يعلن انسحابه من الحزب عبر الجريدة. 
حنا  القوميين  الرفيقين  اسمّي  المحققة  الجهة  أعطيت  وكنت  ففعلت، 
صافيتا،  في  القوميين  عن  سؤالهم  عند  العبود)5(.  وسمير  حجار)4( 
تّم إخالء سبيله وعاد  البرازيل،  إلى  المذكوران قد غادرا  الرفيقان  وكان 
خاللها  من  أعلن  التي  الجريدة  عن  نسخة  معه  مصطحباً  بيروت  إلى 
الرفيق  إّما  العميد  وكان  الداخلية،  عميد  حضرة  إلى  وسلّمها  انسحابه، 

رجا يازجي أو الرفيق رامز يازجي... لم يعد يذكر)6( ! 
فيها،  ودوره   1961 العام  في  جرت  التي  االنقالبية  المحاولة  حول 
بعض  علّي  عرض  وقد  المحاولة،  هذه  في  فعلياً  أش��ارك  لم   « أج��اب: 
القوميين إمكانية مشاركتي في بعض عمليات المراقبة، لكنني اعتذرت 
بسبب ظروفي... ولم أعرف شيئاً عن هذه العملية، ولكنني كنت أحس 
تلك  في  القوميين  الرفقاء  تحركات  كثرة  بسبب  له  ُيخطط  ما  شيئاً  بأن 
الليلة، وكان الرفيق عفيف القطريب)7(، وهو من بلدتي صافيتا، وأحد 
أكثر  في  عندي  ينام  وكان  عندي،  مقيماً  االنقالب  عملية  في  المشاركين 
األحيان. وّدعني الرفيق عفيف قبل حصول العملية بساعة، ولم يعلمني 
ألعلم  صباحاً  واستيقظت  الليل  منتصف  عند  محلّي  أقفلت  عنها.  شيئاً 
من المذياع حصول المحاولة وفشلها، وأّن قوات الدرك والجيش تالحق 

القوميين. 
المحاولة، حضرْت إلى محلي مجموعة  أيام معدودة من فشل  » بعد 
سالح  عن  بحثاً  بتفتيشه  وقامت  اللبناني،  العام  األم��ن  عناصر  من 
ثكنة  في  ووضعت  أوقفت  ذلك  ومع  شيء،  على  تعثر  فلم  ومنشورات، 

فأجبت  بهم،  ومعرفتي  االنقالبيين  عن  سئلت  وهناك  بشير،  األمير 
بأنني ال أعرف شيئاً، وهذا كالم صدق حيث فعالً لم أكن أعرف شيئاً عن 

االنقالب.
السجن  إلى  أت��ردد  كنت  عملي،  إلى  وعودتي  سراحي  إطالق  بعد   «
عندما  أقرباؤه  وكان  له،  الحاجات  بعض  وتأمين  عفيف  الرفيق  لزيارة 
من  بالزيارة،  إذناً  لهم  أحضر  وكنت  بيتي  في  ينزلون  لزيارته  يأتون 

المحكمة .
مقفالً،  المحل  وكان  صباحاً،  محلي  إلى  حضرت   ،1963 العام  في   «
ذهبوا  مغلق  المحل  أن  وجدوا  وعندما  للتفتيش،  العام  األمن  من  دورية 
المحل،  باتجاه  المنزل  غ��ادرت  حينها  وكنت  منه،  القريب  منزلي  الى 
ثّم  شيء،  على  يعثروا  ولم  بالتفتيش  وقاموا  بالبيت  زوجتي  فوجدوا 
لمدة  وسجنت  مجدداً  أوقفت  أيضاً..  بتفتيشه  وقاموا  محلّي  إلى  عادوا 
حيث  المحاكمة،  بعد  سبيلي  أُخلي  ثّم  الخياط،  بتلة  سجن  في  أسبوع 
صافيتا،  بلدتي  إلى  عائداً  لبنان  غادرت  لبنان.  من  بإبعادي  قرار  صدر 
 ،1968 العام  حتى  هناك  بقيت  حيث  الكويت  دولة  إلى  سافرت  ومنها 
محلي  وكان  الحالقة،  بمهنة  فيها  للعمل  بيروت  إلى  مجدداً  عدت  حيث 
عودتي  بعد  الحالقة،  أجل  من  القوميين  الرفقاء  من  الكثير  عليه  يترّدد 
لم أنتظم بوحدة حزبية، وبقيت لحين مغادرتي لبنان نهائياً في العام 

فيها«.  أزال مقيماً  إلى صافيتا وال   1989
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اأ�سدان وتاريخ

األمين سمير رفعت
ُعــرف حزبيا بسمير سعاده  الــذي  االمين سمير رفعت 
غني عن التعريف وقد كنا نشرنا له عن ظروف انتمائه الى 
ننتظر  زلنا  وما  النبذات،  من  كثير  في  اليه  واشرنا  الحزب 
اغناءه المكتبة القومية االجتماعية بمذكراته الغنية باالحداث 

والمعلومات الكثيرة المفيدة لتاريخنا .
الكلمة كانت نشرت في وقت سابق واطلعنا عليها  هذه 
االشقر  اسد  نظام  للرفيق  الفايسبوك  صفحة  على  مجددا 
نقال عن صفحة الرفيق جهاد ابو انطون، نعيد نشرها مع 
تكرار دعوة حضرة االمين سمير رفعت الى ان يكتب، يكتب 

، يكتب.
الشخصيته  الكثير من محبتنا ومن تقديرنا لسيرته  له 

ومسيرته الحزبية.
  ل. ن.
»توقفت شاحنة صغيرة أمام مكاتب مجلة »البناء« الكائنة 

يومذاك على جل البحر. ونزل سائقها ومساعده الذي يمتطي 
مجموعة من علب الكرتون، استغربت للوهلة األولى أّن تكون 
الرفيقة دوسي الحلو مسؤولة الشؤون اإلدارية والمحاسبة 
في المجلة قد أحضرت هذه الكمية من القرطاسية التي يمكن 
أْن تكفينا سنوات، فنحن نمارس أقصى حاالت التقشف في 

المجلة. لدرجة أننا نكتب على وجهْي الورقة.
وزاد تعجبي حين أطل األمين أسد األشقر الذي كان يجلس 
مؤلف  هذا  لي:  قائالً  المكتب  ودخل  حّياني  السائق.  بجانب 
ل�»البناء«  أحضرته  العربي  العالم  ونشوء  سورية  تاريخ 
تصّرف به كما شئت، فأنا ال أريد أّن أبيعه.. وكان يحمل في 
لي..  إهداء  عليها  يكتب  وبدأ  جلس  المؤلف،  من  نسخة  يده 
أهدي  أّن  تريد  لمن  ل�»البناء«..  األول��ى  النسخة  هذه  ق��ال، 

النسخة الثانية؟. قلت بال ترّدد: للرئيس حافظ األسد.
لقراءة  واألح���د  السبت  ي��وَم��ْي  دمشق  إل��ى  أذه���ُب  كنُت 
نشرات األخبار في تلفزيون دمشق وأعود اإلثنين إلى بيروت 
لممارسة عملي ناموساً لتحرير مجلة البناء.. بالمناسبة لماذا 
راح إعالم الحزب يستغني عن أدبياته الجميلة كلمة ناموس 

مثالً أجمل بكثير من رئيس تحرير وسكرتير تحرير.
الخاص  بالمكتب  باالتصال  وقمُت  دمشق  إلى  ذهبُت   “
ديب  محمد  األستاذ  يديره  كان  والذي  الجمهوري  القصر  في 
دعبول � أبو سليم � قلُت له: لقد أحضرت مؤلف تاريخ سورية 
للرئيس حافظ األسد،  النسخة  قّدم  لألمين أسد األشقر. وقد 

وأرسلت النسخة للقصر السبت ظهراً، ولّما جاء يوم األحد أي 
اليوم التالي اتصل بي أبو سليم قائالً: السيد الرئيس يشكرك 
على هذه الهدية القّيمة ويأمل أّن تحضر لنا األسبوع المقبل 
إن  الواحد  بالحرف  لي  وق��ال  المؤلف.  من  نسخة  خمسين 

الرئيس األسد قال: أريد أّن أثّقف قيادتنا على تاريخهم..
مؤلف  من  نسخة  خمسين  السبت  أح��ض��رُت  وبالفعل 
القصر  إلى  وأرسلتها  العربي،  العالم  ونشوء  سورية  تاريخ 
المكتب  مدير  سليم  أبو  بي  اتصل  دقائق  وبعد  الجمهوري، 
لكنه  المطلوبة،  الكمية  وص��ول  شاكراً  القصر  في  الخاص 
سألني أنه لم يجد فاتورة ثمن الكمية، أجبته دون ترّدد: نحن 
ال نبيع تاريخ سورية ألحد، لكننا نقّدمه للرئيس حافظ األسد، 
شكرني مرة ثانية. وقال لي إّن الرئيس يريد أّن يراني غداً أي 

األحد..
األسد  الرئيس  ليستقبلني  المحّدد  الموعد  في  ذهبُت 
مباشرة بسؤال: ماذا يفعل األستاذ أسد األشقر اليوم؟ أجبته: 

إنه يؤّلف. 
المنزل  بيروت.  رأس  في  منزله  في  له  قلُت  أي��ن؟  ق��ال: 
له  أف��ردت  وقد  المحدي.  ديك  من  ُهّجر  أّن  بعد  المستأَجر 
البناء بيروت  العائلة غرفة صغيرة جداً يسّمونها في نظام 

غرفة الخادمة، صغيرة لدرجة تشبه الزنزانة.
تعّجب الرئيس األسد معلقاً: لقد عينُت فالناً لمحاولة إعادة 
اآلن سنة يفّتش عن غرفة فارعة  التاريخ.. وله حتى  كتابة 

تناسب مكانته، ويفتش عن مفروشات لها. ولم ُينجز شيئاً.
ال  أّن  حزبكم  قيادة  على  أتمنى  لي:  األسد  الرئيس  قال  ثم 
له  يتسّنى  كي  حزبية  مسؤولية  بأية  أسد  األستاذ  تشغل 
حجم  عن  يفتش  ال  أنه  وطالما  القّيمة  السلسلة  هذه  إنجاز 

الغرفة التي يكتب داخلها…
تذّكرت هذه الحادثة حين قرأت مكرمة األمين غسان األشقر 
بتوزيع المجموعة الكاملة لألمين الراحل أسد األشقر، والتي 
فاتني آسفاً أّن أكون في عداد الحاضرين. رغم أني أتمنى أّن 

أحجز نسختي من هذا المؤلف القّيم.
الماضي  القرن  ستينيات  أواخر  إلى  الذاكرة  بي  وراحت 
حين كنت مراقباً لبرامج التلفزيون األردني في عّمان، وكان 
في عداد موظفي التلفزيون رجل مسّن اسمه حسني فريز كان 
يشغل وظيفة مراقب لغوي، وكنُت أحضر معي إلى المكتب 
أسد  األمين  إليه  يهرب  كان  والذي  النهار،  ملحق  أسبوع  كل 
حسني  وكان  حميدان،  بولس  سبع  بتوقيع  مقالته  األشقر 
فريز الُمتَخم بالعروبة المسلمة ينتظر الملحق ليقرأ للكاتب 
يكره  كان  إنه  إذ  األشقر.  أسد  أنه  يعرف  أّن  ودون  حميدان، 

القوميين االجتماعيين وكان يقول لي أنت استثناء..
من  االجتماعيون  القوميون  فيه  خرج  الذي  اليوم  وجاء 
السجن في الكيان اللبناني، وكتب يومها األمين أسد مقالة من 
أسد األشقر إلى سبع بولس حميدان. وأفشى في المقال أنه 

شخص واحد في اسمين.

وحين أحضرت ملحق النهار الذي يحوي المقال المذكور، 
لي  يكيل  وراح  المتأسلم  العروبى  فريز  حسني  ثائرة  ثارت 
لسوري  يقرأ  وجعلته  به  غررت  ألني  والشتائم،  التعنيف 

قومي اجتماعي دون أّن يعرف..
كان  الذي  المسّن  الرجل  بهذا  عالقتي  تأّزمت  يومها  ومن 

معجباً بسبع بولس حميدان.
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 ”—b�  YO��  ¨WO�UOM�«  ‰UG�_«  WM��  tOK�  X�b�√  U�  vK�  WO�UL�d�  oOI��  ÊU��
 W�UF�«  W�ON�«  v�«  W�O�M�«  l�d�Ë  œU��Ë  —b�   UOKLF�   U�UN�ô«Ë  —U��_«  WM��  q�

 ÆåÂ“ö�« dO�b��« –U��«Ë Ÿu{uL�« w� qBHK� fK�LK�
 ULNMO�  œU�  Íc�«  d�u��«  bF�  tK�«  »e�Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«  sO�  W�öF�«  XOI�Ë
 qOK�� ‰u� WM�U���  «¡«d� j�Ë w�UO� ÂUL��«  q�� WO{UL�«  WKOKI�«  ÂU�_«  ‰ö�
 vK�  t�U�UJF�«Ë  œu�«  œU�“  —UO��«  VzU�Ë  qO�U�  Ê«d��  —UO��«  fOz—  Âö�  œUF�√

 Æw�FA�«Ë ÍœUOI�« sO�u��L�« vK� sO�dD�« sO� W�öF�«
  “ËU��  w��«  W�öF�«  Ê√  v�«  »e��«Ë  —UO��U�  WK�  vK�  WFKD�  ◊U�Ë√  X�H�Ë
 ◊uD��«  “ËU���  s�  W�öF�«  sJ�  ¨ÂU�_«  Ác�  W��U�  W�“√  s�  w�UF�  W�F�   UD��
 r�— ¨…œUOI�« …b� w� tK�« dB� s�� bO��«Ë Êu� ‰UAO� fOzd�« œu�Ë q� w� dL��«
 q�U��  —U�  WIO�Ë  lO�u�  cM�  —UO��«  n�«u�  w�  WI�U�Ë  dOD�  »«uM�«  b�√  t�U�  U�  Ê√

ÆtK�«dB�Ë Êu� sO�
 d�U�  w{UI�«  W�Uzd�   ËdO�  w�  WO�UN�ô«  W�ON�«  X�œU�  ¨wzUC�  bOF�  vK�
 oOI���« w{U� —«d� vK� —b� ‰ö�Ë ÊULOK� u� ·“u� s�—UA��L�« W�uC�Ë u�OF�
 w�  W�bIM�«   UOKLF�«  d�b�  qO��  WOK���  ¨«dL�  u�√  q�d�  W�U�ùU�   ËdO�  w�  ‰Ë_«
 qO��  WOK��Ë  ¨WO�UM��  …dO�  ÊuOK�  300  U�—b�  W�UHJ�  ¨Ê«bL�  Ê“U�  ÊUM��  ·dB�
 W�ON�«   —Òd�  UL�  ÆWO�UM��  …dO�  ÊuOK�  100  U�—b�  W�UHJ�  Ê«b�u�  ÂU�Ë  Áb�U��

ÆdN�√ WF�—√ …bL� dH��« s� ULNFM�
 UN�« bO�« w��« ¨Êu� …œU� WO{UI�« ÊUM�� q�� w� w�UM���ô« ÂUF�« VzUM�«  —d� UL�
 ASOPOS ‰uOH�« …d�U� e�� ¨„—UL�K� W�UF�« W�d�bLK� …—U�S� ¨f�√ w�dJ�  —«“
  UH�«uLK� WI�UD� dO� UN�«  «d���L�« ZzU��  dN�« w��«Ë WO�u� ZOK� w� WO�«d�«
 V���  WOzUCI�«   UIOI���«   dN�«Ë  ÆÊUM��  Ã—U�  X�d�«  w��«   U�u�H�«  fJF�
 bO�ËË ¡UN� UN�U��_ Bb energy W�dA� œuF� …d�U��« W�uL� WOJK� Ê«  U�uKFL�«

ÆWM�U���«

 ‚“Q� r��� WI��«Ë ¨sOD�KH� p�L��« bO�Q� ‰UD�Ë UNM�ËUMF� Ã Ò—b��
 w�dO�_«  l�«d��U�  sOIO�«Ë  ¨WÒO�«ËbF�«  ŸUH�—«  r�—  ‰ö��ô«  ÊUO�
 W��U�   U�U�—  w�  Ÿu�u�«  ÂbF�  …u�b�«Ë  ¨ U�uIF�«  WOA�Ë  r�—
  UÒOKL�  vK�  ez«u�  —UE��«Ë  ¨lI�  s�  WÒO�«d�≈  WÒO�dO�√  »d�  Ÿu�u�
 WIDML�«  w� r�_« WOCI�«  s� rN�eF�Ë UN�U��√ s�b� w��«  lO�D��«
 ‚«dF�«  …b??�Ë  vK�  ÿUH�K�  …u�b�«Ë  ¨sOD�K�  WOC�  UNKJA�  w��«

ÆUN�«—UB��«Ë W�—u�  «“U��≈ W�UL�Ë ¨t�u� —œUB�Ë
 U�d���«Ë tK�«dB� bO��«  WLK� …¡«dI� w�UM�K�«  q�«b�«  vH��«  «–≈  ≠
 U�d���«Ë Íd� fOzd�«  WLK�  …¡«dI�  Ã—U��«  vH��«Ë wLOK�≈  bF�   «–
 W�uKI� qzU�d�U� ÆÁU���ôU� Ã—U��«Ë q�«b�« lIO� ¨w�UM�� bF�  «–
 Õu{u�« r�� ¨iF��« dE� XH� b� ÊuJ� UL�—Ë ¨WN�u�«Ë —bBL�«
 r�� Í“«u��U�Ë ¨wK�«b�« ÕuLD�« r��Ë ¨Íd� W�U�— w� ÒwLOK�ù«

ÆwK�«b�« ¡ËbN�« r��Ë ¨tK�«dB� bO��« »UD� w� wLOK�ù«  U���«

 (1¢U áªàJ) ... ˆGô°üfh …ôH

 á q«°ùØf ÜôM á q«fÉæÑ∏dG ¬JÉ«YGóJh ô°ü«b ¿ƒfÉb

 b�b� dO�F� w� q�IL�« dNA�« lKD� cOHM��« bO� W�—u� vK�  U�uIF�« bOFB� Êu�U� ÊuO�dO�_« lC� ≠
 vK� ·—UA� ö�ËeMH� bK� w� WO�U��ù« UN�zU�� w� Q�F� ô w��« ¨WO�dO�_« W�UO��« WFO�� s� WÒOA�u�«
  «“U��≈ U�Ë—uJ�« WN�«u� s� e�F�«Ë W�U�L�« ⁄uK� Ê√ d��F�Ë ¨w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« —UON�ô« d�U��
 —uN� s�Ë ¨WN� s� W�UO��« w� ÎU�O� dÒOG� r� ◊uGC�« Ác� q� Ê√ s� Âu� q� X��� U� r�— ¨ «—UB��«Ë
 ö�ËeM�  v�≈  WO�«d�ù«  WODHM�«   UI�AL�«   ö�U�  q�L�  WO�Ëb�«  W�—U���«   U�öF�«  w�  W�œUB��«  qz«b�
 Z�M�  ÎU�OA�  ÎU�O�  YO��  ¨WO�U�  WN�  s�  UN�«dO�F�  b�√  WMOL�  WOK�ËeM�  ÊœUFL�  UN�U�u���  W�œU��Ë

ÆW�bN��L�« ‰Ëb�« sO� ÒÍœUB��ô« q�UJ��« s� b�e�Ë WO�UO��« W�—c��« s� b�e� ¨UNCOI�  U�uIF�«
 tI�d�  pK��  Íc�«  w�UF��«  d�UM�  s�  dO�J�«  t�UIO�D�  w�  w�dO�_«  Êu�UI�«  VOBO�  bO�Q��U�  ≠
 U�  ¨œUB��ô«  WK��  ‚ö�ù  UNOF�Ë  ¨WO�U�—ù«   U�UL��«  vK�  UNAO�   «—UB��«   U��  l�  W�—u�
 W�Ëb�« …—b� d�RO� U�Ë Î̈UC�√ È–_U� sO�—u�K� WOz«dA�« …—bI�«Ë WOM�u�« WKLF�« dF� Á—Ëb� VOBO�
 qJ� ÊuKH���Ë ÊuO�dO�_« ÕdHO� UL�—Ë ÆU�Ë—u� —U�� w� W��UH�  ôÒu�� ÒÍ√ WN�«u� vK� W�—u��«
 ÎU�O� Ê√ u� t�u�dF� ô Íc�« bO�_« ¡wA�« sJ� ¨WO�UO�  «—UB��« UN�HB� UNII�� bM� s�ËUMF�« Ác�
 Òq� w�Ë ¨UNOK� XÒM� w��« »d��«  UO�C� bF�Ë ¨ö�ËeM� l� W�—UIL�U� W�—u�� ¨W�UO��« w� dÒOG�� s�
 ¨W�UO��« w� ¡w� UNO� dOG�� s�Ë bLB�� ¨WÒO�öN��ô« UN�U�UM�Ë wz«cG�« s�_« ‰U�� w� UN�«—bI�
 vK� ÒwMOF�«  ‰œU���«  o�d� s� UL�—Ë ¨ Òw�dO�_«  —ôËb�U�  —ËdL�«  ÊËœ w�œU���«  ÍœUB��ô«  q�UJ��«  sJ�
 ‰eFL�Ë ¨WÒOFO�D�« W�U��« …uI� ¨UN�«dO�Ë W�—u� sO� œËb��« d�� QAMO� ¨WO�«d�ù« WÒOK�ËeMH�« WI�dD�«

Æa�—U��« d�� WOLOK�ù« ‚«u�_« XKJA� «cJ�Ë ¨ U�uJ��« W�OA� s�
 ÊuK�Q�Ë ¨W�—u��« WO�UM�K�« œËb��« ‚ö�≈ Ê«uM� X�� WO�dO�_«  U�d��K� ÊËd Ò�e�Ë ÊuKÒ�D� Íc�« ≠
 sOO�dO�_«  VO�d��«Ë VO�d��«  Ê√  ÊuLKF� ô ¨œËb�K�  q�Ëb� s� “uL� »d� w� oI��� r�  U�  oOI���
 ¨UNM� WO�K� qzU�— dONE�Ë n�«uL�« „U�—S� `KH� b� WDK��« W�uEM� Ã—U�Ë q�«œ WO�UM�K�« ·«d�ú�
 ‰u�� ÊËœ ‰u�� ÎUO�F� WÒOL��Ë …—b�I�Ë W�u� W�ËUI� œu�Ë q� w� ÊUM�� w� —«dI�« W�UM� s�“«u� sJ�
 s�Ë ¨UNOK� jG{  «Ëœ√ «u�u��� s� W�ËUIL�« l� ·u�u�U� ÊuJ�L�� s�c�U� ÆozUI� v�≈ —U�G�« «c� q�
 «Ëœ√ «–≈ WO�dO�_« rN�bzU� ÊËbIH� Ë√ ¨¡U�b�_« l�u� s� rN�UI��U� r�dO�Q� ÊËbIHO�  U�uIF�« rN��d�
 w� UL� ¨ÍœU�— Êu� b�u� ô W�—u� l� œËb��« UN�FOK� w�Ë …œUO��« U�UC� w�Ë ÆW�«bB�«  U��u�
 w� ÎU�uB� ¨W�d���« œËb��« rO�d� l�—UA�Ë ¨WIO�b�« t��—«u� p�– w� UL� ¨W�ËUIL�« Õö�� dEM�«

ÆWÒOKOz«d�ù« ÊuOF�« YO� l�U��« „uK��«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

É¡«∏Y Öjƒ°üàdG ΩóYh áeƒµëdG ºYód :ˆG óÑ©dG

 qO�«“«d�  uG�uJ�«  w�  WO�UM�K�«  WO�U��«  bOL�Ë  sOO�UM�K�«  sO�d�GL�«  sOHI�L�«Ë  ¡U�œ_«  œU��«  fOz—  È√—
 WI� t��uJ� qO� s� Âu� WzUL�« WO�UH��« w� »U�œ ÊU�� —u��b�« W�uJ��« fOz— WLK� Ê√ ¨tK�« b�F�« XFK�

ÆåqC�√ ÊuJ� b� s�e�« s� w�ü« ÊQ� ‰ƒUH��«Ë q�_« YF��ò »«uM�« fK��
  U�“_« s� dO�J� ‰uK��«Ë W��UFL�« Ãu�u� W�uJ��« t� ÂuI� U� vK� q�uF��« sJL�ò t�√ ¨`�dB� w� b�√Ë
 s�  nK���  W�uJ��«  Ác�  Ê√ò  Î «d��F�  ¨åq��«  vK�  WOBF�«  WO�UL��ô«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   UHKL�«Ë
 dO� ¨”UM�«Ë s�u�« U�UC� l� WO�ËR��Ë W�b�� w�UF��«Ë WN�«uL�« vK� UN�—b� WN�� WI�U��«  U�uJ��«
 Áu�N� U� bOF�Ë rN��U��Ë s�b�UH�« nAJ� W�b� WO�ö�≈  «—«d� cOHM�Ë –U��« w� Êô« v�� XIH�√ UN�√

Æå·—UBL�« w� sO�œuL�«Ë sOM�«uL�« ‰«u�√ Î «b�b��Ë ¨W�U�Ë W�U� ‰«u�√ s�
 sOFA��« —U���« WN�«u�Ë WOAOFL�«Ë WO�UL��ô« U�UCI�« W��UF� w� tK�√ W�uJ��« `�M� r� «–UL�ò ‰Q�Ë
 sO��ö�LK�  b�  l{Ë  s�  W�Ëb�«  e�F�  «–UL�  ¨lK��«  ÊËdJ���Ë  —UF�_«  ÊuF�d�Ë  s�«uL�«  Êu�NM�  s�c�«
 WOzUCI�«   öOJA��«  s�  «–U??�Ë  ¨iOC��«  v�≈  X�e�  w��«  WOz«dA�«  UN�LO�  ·UF{≈Ë  WOM�u�«  WKLF�U�

ÆåøWB�U�L�« vK�  U�ö�� U�—«d�≈ bL�L�« W�—«œù«Ë WO�UL�«  UMOOF��«Ë
 WOzU{—ù«  W�UO��«  s�  Ãd��  Ê√  ¨÷—_«  vK�   «“U��≈  oOI���  …œU��«  W�uJ��«  s�  »uKDL�«ò  ‰U�Ë
 rKJ��Ë Î «dO�� qFH� Ê√Ë XLB� qLF� Ê√ UNOK�Ë ¨ÂuO�« UNO� u� w��« W�U��« v�« bK��« XK�Ë√ UN�ô  U�ËU�L�«Ë

ÆåÎöOK�
 ‰ö� s� Èd� b�  Íc�«  ¨q�_«  hOB� vI�� UN�_ ¨UNOK� V�uB��«  Âb�Ë W�uJ��«  r�œò v�≈  ÎUO�«œ  r��Ë

Æå◊uGC�«Ë q�UAL�«Ë  U�“_« oH� W�UN� w� ¡uC�« ¨UNO� ”UM�« WI�Ë U�œuN�Ë UNKL�

OÉ°ùØdG ≈∏Y ô°üàæ«°S ¿ÉæÑd :áé¡H
ôjôëàdG ÜôM »a ô°üàfG Éªc

 s�� bO��«  W�UL� W�ËUIL�«  bO� s� W�MN��U� W�N� bL�√ ÍœUB��ô« dO���«Ë w�UO��«  j�UM�«  t�u�
Æåd�d���« ÊU�≈ WO�ËR�L�« w�u� ·d� t� ÊU� Íc�« œu�� qO�≈ œULF�« fOzd�«Ë ¨—«d�_« ¡«bNA�« qz«u�Ë tK�«dB�

 kH� vK� qLF�« ÊËœ s� qL�J� Ê√ sJL� ô ¨…œUO��«Ë W�«dJ�«Ë …eF�« o�d� ÒÊ√ W��UML�« Ác� w� W�N� b�√Ë
 f�√ vK� rzUI�« w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« ÷uNM�« ‰ö� s� ¨t� r�dJ�« gOF�«  U�eK��� dO�u�Ë t�F�Ë ÊUM��
 …u�√ ¨WIÒOC�« WO�e��« Ë√ WOB�A�« `�UBL�« s� Î«bOF� ¨ ÒnJ�« W�UE�Ë Õö�ù« œUL��«Ë ”UM�« W�b�Ë W�«bF�«

Æå¡UM���« ÊËœ lOL�K� dBM�«  b�√Ë ÎUO�U� ÊUM�� r�« XF�— w��« W�ËUIL�«  UO�C��
 d�œ w� `��Ë ÂËU� Íc�« VFA�« ÒÊQ� ‰U�ü« UMO� wO�O� ÂUF�« «c� w�Q� d�d���«Ë W�ËUIL�« bO� ÒÊ√ W�N� b�√Ë
 t�öI��«Ë Á—«dI��« œÒbN� Íc�« œU�H�« ÊUDO� d�b�Ë ÂËUI�Ë bLBO� VF� u� t{—√ s� wKOz«d�ô« ‰ö��ô«
 dJA�« h�U� s� sO�ËUILK� dO�F��« s� Òb� ôË ¨»dF�«Ë sOO�UM�K�« Òq� W�MN� s� Òb� ô W��UML�« ÁcN�Ë ÆÁœu�ËË

ÆåÊUM��ô«Ë

 åwA�U�√ò   UÒO�Ëd�  ¨WKOK�  ÂU�√  q��  ¨WO�dO�_«   «uI�«  X�b���«
 WJ���«  WE�U��  w??�  `LI�«  ‰uI�  vK�  W??�—«d??�   U�u�U�  ◊U??I??�ù

ÆW�—u��«
 X�Ë w� w�Q� ¡«d�ù« «c� Ê√ s� rNIK� …b��L�« r�_« u�ËR�� —U�√ b�Ë

Æwz«cG�« s�ú� Â«bF�« s� U�Ë—u� ”ËdO� ¡U�Ë tO� ÍœR� b�
 X�d�√  œö��«  w�  WO�dO�√   «u??�  Ê√  W�—u�  ¡U??�œ«  s�  ÂU??�√  bF�Ë
 pK� dO�b� ÊQ� bOH� d�dI� dN� ¨`LI�« qO�U�� ‰uI� s� …dO��  U�U��
 fOzd�«  UNOK�  o�«Ë  d�«Ë√  vK�  ¡UM�  WO�dO�_«   «uI�«  t�cÒH�  qO�U�L�«

ÆV�«d� b�U�Ëœ
 XO��« U�Òd�√ w��« d�«Ë_« cHM� X�U� WO�dO�_«  «uI�« Ê√ d�dI��« r�e�Ë

ÆiO�_«
 ¨UNKO�U��  X�d�√  w��«  o�UML�«  ŸuL��  Ê≈  —œUBL�«  iF�  X�U�Ë
 W�d�«Ë  VK�  ·U�—√  vK�  ŸÒ“u��  ¨—U�J�  300?�«   “ËU��  ¨u�U�  17  Âu�

ÆWJ���«Ë
 w�uM�   U�Ë—eL�U�  ÊU�OMG�«  ¡«b�u��«Ë  U�—œ  U�E�U��   bN�Ë
 w{«—_«  s�   «—U�JN�«   «dA�  X�Òu�  ¨WK�UL�  oz«d�  ÂU�√  q��  W�—u�

ÆœU�— v�≈ dOFA�«Ë `LI�U� W�Ë—eL�«

ájQƒ°S »a íª≤dG ∫ƒ≤M øe äGQÉàµg ¥ôëH ôeCÉj ÖeGôJ

ÜÉ©°üdG RhÉéà«°S ¿ÉæÑd :ø«Hôà¨ªdG ójÉ©j RGƒa

 ∫UNO� ¡U� sO�d�GLK� …b�UF� W�U�— “«u� ”U�� r�UF�« w� WO�UI��« WO�UM�K�« WF�U�K� wL�UF�« fOzd�« t Ò�Ë
 rOIL�« ÊUM�� l� »d�GL�« ÊUM�� „—UA��Ë ¨‰U���« UNKL�� ¡uM� ÂuLN� ÎöI�� ÂUF�« «c� bOF��« dDH�« bO� UMOK� qDÔ�
 ‰UL�√Ë ‰Ëb�«  U�œUB��« vK� ‰UH�ù«  UO�«b�Ë U�Ë—u� W�zU� qFH� w�B�« s�_« Ê«bIH� ¨r�UF�« ‰Ëœ Òq�Ë

ÆÃ—U��«Ë q�«b�« w� sOO�UM�K�«
 Òq� q�I��O� tMC� `�H�Ë »UFB�« “ËU��� ¨t�U�“√Ë t�ô¬ Òq� r�—Ë …ÒbA�« bM� t�√ ÊUM�� X��√ ÆÆÆp�– Òq� r�—

ÆÆÆÎU�u� t�U�� «ËÒdBI� s�Ë r� s�c�« r�Ë t�Q�Ë tL�« ¡ö�≈ w� «uL�U�Ë «u�d��« s�c�« tzUM�√
 WHOCL�« ‰Ëb�« Òq� l� tO�UF�Ë ÊUM�� VO���« U�bK� tK�« kH�� wJ� ¡U�œ ÒqJ� ÎUFOL� rJM� ÂÒbI�√ ÆÆÆdDH�« bO� w�
 s� ÒÂ_« tM�Ë W�U�L� U�d��F� w�UM�K�« ÒÊ√ »«d��ô« w� UM�u�«Ë UMK�√ X��√ w��«Ë ¨r�UF�« W�U�� vK� sOO�UM�K�

ÆÆÆÎUO�U� v��Ë ÎU�œUB��« Î̈UO�UL��≈ Î̈UO�� ”ËdOH�« WN�«u� w� WO�U�_« ·uHB�« w� Áœu�Ë ‰ö�
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طويلة عليها، ولكن كانت المفاجأة عندما رفضت ابنته الذهاب 
معه، مؤكدة أنها لم تتذكره وأنها لم تعرف سوى والديها اللذين 
قاما بتربيتها واحتضانها، عقب ما فعله عمها »فتحي« عندما 

ألقى بها في الشارع.
ذه��اب  ه��و  الحلقات  بها  انتهت  التي  األح���داث  بين  وم��ن 
زوجته  قتل  عملية  في  اشترك  الذي  شقيقته  لزوج  “رضوان” 
وأشقائها،  زوجته  بمشاركة  السجن  في  به  وألقي  وابنته، 
لتبدأ  بالضرب،  عليه  وينهال  سيارته  داخل  البرنس  لينتظروا 

رحلة انتقام “رضوان” البرنس من أشقائه.
سامي  محمد  وإخ��راج  تأليف  من  هو  “البرنس”  مسلسل 
وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجالء 
بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، 
سلوى عثمان، محمد عالء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب 

الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

رحيل الباحث االأثرّي ال�ضورّي 

محمود حريتاني 

حريتاني  محمود  السورّي  األث��رّي  الباحث  يغّيب  الموت 
منذ  سورية  في  األثري  للعمل  المؤسسين  اآلباء  أهم  أحد  وهو 

ستينيات القرن الماضي.
حريتاني  محمود  الباحث  سورية  في  األثري  العمل  خسر 

)1924 - 2020( الذي توفي عن عمر ناهز 96 عاماً.
كأحد  طويلة  مسيرة  خاض  حلب،  مواليد  من  وهو  الراحل 
للعمل  المؤسسين  اآلب��اء  وأهم  السورية،  اآلث��ار  باحثي  أبرز 

األثري في البالد ألكثر منذ 60 عاماً.
منذ  الشمالية  المنطقة  آث��ار  مديرية  حريتاني  ت��رأس  فقد 
اختيار  في  مهماً  دوراً  ولعب  الماضي،  القرن  ستينيات  نهاية 
يؤسس  أن  قبل  العالمي  التراث  قوائم  ضمن  القديمة  حلب 
متحف التقاليد الشعبية في حلب “دار أجقباش” الذي تعّرض 

ألضرار كبيرة نتيجة الحرب”.
فضالً عن انخراطه في السلك التعليمي مدرساً في )جامعة 
الراحل  لنا  ت��رك  العربي(.  العلمي  التراث  و)معهد  حلب( 
حلب  و”أسواق  القديمة”  حلب  “أحياء  منها  عديدة  مؤلفات 
األبحاث  من  وغيرها  التاريخ”  مدينة  و”حلب  القديمة” 

والمقاالت العلمية.

رحيل الفنان ال�ضورّي ماأمون الفرخ 

عن عمر ناهز 62 عامًا

غّيب الموت الفنان مأمون الفرخ عن عمر يناهز ال� 62 عاماً إثر 
احتشاء في عضلة القلب.

ومخرج  ممثل  وهو  الراحل  الفنان  الفنانين  نقابة  ونعت 
مسرحي سوري من مواليد دمشق 1958 وخريج المعهد العالي 
للفنون المسرحية قسم التمثيل، شارك في العديد من المسلسالت 
التلفزيونية واإلذاعية والمسرح والرسوم المتحركة، كما شغل 
الطفل  مسرح  ومدير  دمشق  في  القباني  مسرح  مدير  منصب 
مثل  المجال  هذا  في  عدة  دراس��ات  له  سورية،  في  والعرائس 

سيكولوجيا اللعب عند الطفل والنص الموجه للطفل.
عمل  مئة  يقارب  ما  رصيده  في  الفنانين  نقابة  في  العضو 
كامل،  أبو  مثل:  الشامية  البيئة  أعمال  في  سيما  ال  تلفزيوني 
في  مشاركته  إلى  إضافة  الخوالي..  الصالحية،  ليالي  الدبور، 
العديد من المسرحيات واألفالم السينمائية ودبلجة الكثير من 

مسلسالت الرسوم المتحركة.

حفٌل مو�سيقٌي لأورك�سترا »العجان المو�سيقّي« 

على م�سرح دار الأ�سد في الالذقّية بتقنية البّث المبا�سر

لقاٌء �سعرٌي افترا�سٌي بعنوان »اأجمل ال�سعر للقد�س.. مدينة المدائن واأولى القبلتين« 

بالتعاون بين الم�ست�سارّية الثقافّية الإيرانّية ومنتدى الفكر اللبنانّي

ان�سجام القيم المتحّولة وجمالّية المدركات الح�ّسية في ت�سكيالت النم�ساوّية ريناتي �سوتري�س

{ فاطمة ناصر
محمود  معهد  تأسيس  بذكرى  االحتفالية  ضمن 
العجان للموسيقى قّدمت أوركسترا الكالسيك التابعة 
للثقافة  األسد  دار  مسرح  على  موسيقياً  حفالً  للمعهد 
بالالذقية من دون جمهور وبتقنية البّث المباشر ومع 

مراعاة اإلجراءات الوقائية والتباعد المكاني.
االحتفالية التي اعتاد محبو الموسيقى مواكبتها كل 
عام في مسرح دار األسد جاءت نتيجة للظروف التي 
فرضها التصّدي لفيروس كورونا بعيداً عن الجمهور 
الذي تابعها على منصات التواصل االجتماعي للمعهد 

ومديرية الثقافة.
على  العام  هذا  اقتصرت  التي  األوركسترا  وقّدمت 
14 طالباً من أصل ثالثين بسبب الظروف مقطوعات 
التصويرية  للموسيقى  وأخرى  كالسيكية  موسيقية 
بيال  الشهيرة  اإليطالية  األغنية  إلى  إضافة  لألفالم 

تشاو.
األوركسترا  على  والمشرف  المعهد  في  األستاذ 
المايسترو محمد فرحات أشار إلى أن هذه االحتفالية 
تأتي في إطار تأكيد استمرارية الحياة وأن السوريين 
قادرون على تجاوز كل المحن فرغم كل سنوات الحرب 
الطويلة والحصار الجائر لم يتوقف الفن والموسيقى 

موسيقي  جيل  تأسيس  واستطعنا  بلدنا  في  واإلبداع 
واعد، معتبراً هذا الحفل فرصة للمحافظة على شغف 
الطالب والبقاء على اتصال مع الجمهور إلظهار الجهد 
األساتذة  من  كل  به  يقوم  ال��ذي  التدريب  في  الكبير 

والطالب من خالل وسائط التواصل االجتماعي.
أنه  إلى  أشارت  محمد  شذى  العجان  معهد  مديرة 
المعهد  فإن  التأسيس  بذكرى  االحتفالية  تأخر  رغم 
حريص على تقديم حفالت موسيقية متميزة للجمهور 
اعتادوا  الذي  والمسرح  طالبنا  بين  التواصل  تعيد 
تابعهم  طالما  لجمهور  األفضل  وتقديم  عليه  الوقوف 
بشغف وحب، مشيرة إلى حرص المعهد على مواكبة 

الطالب ومتابعتهم المستمرة من خالل التدريبات مع 
وضع  إلى  إضافة  التواصل  وسائط  عبر  أساتذتهم 
بداية  مع  للطالب  التعليمي  الفاقد  لتعويض  خطط 

العام الجديد.
والتابع   2013 ع��ام  تأسس  ال��ذي  المعهد  يضّم 
وزارة  في  والباليه  الموسيقية  المعاهد  لمديرية 
ويعلم  مدرساً  وأربعين  طالباً   650 من  أكثر  الثقافة 
مناهج  ووف��ق  أكاديمي  بإطار  الموسيقى  األط��ف��ال 
االختصاصات  ع��دد  زي��ادة  على  العمل  مع  عالمية 
الشرقية  اإليقاعات  آلالت  إضافة  والتشيللو  كالفلوت 

وآلة الكونترباص.

نّظمت المستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية في لبنان ومنتدى الفكر اللبناني لقاء الشعر 
االفتراضّي تحت عنوان »أجمل الشعر للقدس.. مدينة 
المدائن وأولى القبلتين« لمناسبة يوم القدس العالمي 
شهر  من  جمعة  آخر  في  الخميني  اإلمام  أعلنه  الذي 

رمضان المبارك.
أدار اللقاء أحمد شداد.

للجمهورية  الثقافي  المستشار  ألقى  البداية  في 
مشروع  إن  فقال  يار،  خامه  عباس  الدكتور  اإليرانية 
السنة  في  الخميني  اإلم��ام  أعلنه  الذي  القدس،  يوم 
تحّول  نقطة  شّكل  اإلسالمّية  الثورة  النتصار  األولى 
جديدة  لمرحلة  أسست  وتعبوية  وثقافية  نهضوية 
عنوانها استعادة فلسطين وقدسها، األمر الذي ولد في 

األمة حالة من الوعي الكبير واالستراتيجي.
جمعة  آخر  في  القدس  يوم  اإلم��ام  يعلن  أض��اف: 
من  الكثير  الكثير  فيها  مسألة  فهذه  رمضان  شهر  من 

الدالالت.
من  الشعراء  سيقدمه  ما  على  المستشار  وأثنى 

قصائد كهدية لزهرة المدائن قدس األقداس.
اإلسالمية  الجمهورية  اس��ت��م��رار  على  أك��د  كما 
الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  الوقوف  في  االيرانية 
العالم  األحرار في  الشريفة والى جانب كل  بمقاومته 
ثالث  القبلتين  أولى  القدس  وتحرير  فلسطين  لنصرة 
إيجاد  ضمنها  ومن  الوسائل  بشتى  وذلك  الحرمين. 

الوعي الجماهيري بالثقافة والكلمة المدّوية الستعادة 
القدس الشريف.

وختم خامه يار: ان المخطط االستعماري البغيض 
للمسلمين  تمثل  بما  وحسب  ال��ق��دس  يستهدف  ال 
وحضارات  ثقافات  يستهدف  وانما  والمسيحيين 

شعوب ودول المنطقة بل كل العالم.
الفكر  المنتدى  ورئيس  السابق  الوزير  ألقى  ثم 
أعلن  حين  فيها:  جاء  كلمة  حمادة  ط��راد  اللبناني 
القدس  الله يوم  الخميني آخر جمعة من شهر  اإلمام 
القدس  ان  والعرفاء  األولياء  بإحساس  يحدس  كان 
وتكر  تدعى  المقدس  بيت  األنبياء  بكلمة  مصانة 
كثرة  من  تحصيها  ان  تقدر  ال  حتى  األسماء  سبحة 
بين  والعدل  الحق  بساطة  البسيطة  وهي  تعرفها  ما 

المدن.
عليك  وتعاقبت  شتى  مصاعب  عرفت  قدس  “يا 
المنيعة.  أس��وارك  على  قرار  لعدو  يقر  ولم  األح��داث 

مصانة أنت أراك باب الخليل وباب مريم.
ويومك بأقدس يوم الحرية والنصر حمامة السالم 
يوم  حتى  تمتّد  عالية.  وصرخة  ال��ح��روب  وعقاب 

الظهور.
الله.  حزب  فرسان  وكوكبة  الجماعة  جمعة  في 
وال��ع��دل  بالقسط  مبّشرين.  فاتحين.  يدخلونك 

والحرية.
يوم القدس واجب اإلحياء كما هو واجب تحريرها 

ألنه  األمة  ضمير  في  مستمر  اليوم  وهذا  األعداء.  من 
غرسة اإلمام الطيبة في األرض الخصبة المعطاء.

تحيكها  التي  المؤامرات.  كل  سيسقط  شعبنا  إن 
وتهويد  القرن  مؤامرة  في  األخ��رق  وترامي  أميركا. 
الشريفين.  الحرمين  وثالث  القبلتين  أول��ى  القدس 
بيت  الله  بيت  القدس  ألن  توأمان  والقدس  الشعر 
الجالل والجمال. وهي مصانة بالرجال حتى التحرير 

والنصر.
وعد  المبارك  الرمضاني  يومها  في  القدس  هي 
على وعد وعهد على عهد وصورة مفاضة من صورة. 

هذا  في  عهدنا  على  نمضي  الطويل  الكفاح  وصرخة 
كما  هو  القدس  ويومها  الصخور  يفّت  وعهدنا  اليوم 

أراد اإلمام كل يوم. للنصر وللحرية”.
على  لشعراء  العربية  الدول  من  مشاركات  وكانت 
فلسطين،  نعمة/  أب��و  محمد  عماد  التالي:  الشكل 
مصطفى غافلي/ إيران، دكتور بديع صقور/ سورية، 
الجزائر،  سليمية/  صادق  الجزائر،  البعزاوي/  منى 
محمد صالح سرخو/ الكويت، محمد علي الزهيري/ 
العراق، الدكتور إيهاب حمادة/ لبنان، الدكتور طراد 

حمادة.

طالل مرتضى*
حشد  يستدعي  ناضجة  فنية  تجربة  حول  االلتفاف 
الى  ال��وص��ول  الج��ل  المتاحة  القرائة  اإلمكانيات  كل 
ومن  ُبعد  عن  التقاطها  للقارئ  يمكن  معقولة  مقاربات 

ودون الوقوف في حضرة العمل الفني..
الفن عرضاً  النمساوية ريناتي سوتريش تقّدم لرواد 
مغايراً والفتاً من حيث معطى الموضوع وادوات الفكرة، 
ليقفوا  افكارهم  ترتيب  اعادة  فرصة  لهم  يتيح  ما  وهذا 
لربما  اشياء  على  تقوم  التي  التجربة  تلك  حقيقة  على 
نلتفت  ان  دون  من  نكابد  التي  يومياتنا  في  نعبرها 

اليها..
ففي  تماماً،  متوازيين  خطين  في  تذهب  التجربة  تلك 
الخّط االول تعتمد الفنانة ريناتي على بناء عملها الفني 
باستسقاء فكرته من ثلم او فلقة صخرة او من الشقوق 
في  نتوقف  وحين  يجعلنا  ما  وهذا  االرضية،  والفجوج 
خياالت  شكل  على  ينعكس  فني،  عمل  ام��ام  ما  لحظة 
)احفوريات وتكلسات( غابت عن الواقع الحالي نتيجة 
حقب  في  الصخور  انصهار  او  االرض  طبقات  تراكم 

سالفة، وهذا ما نطلق عليه تاريخ التكوين المخفّي.
هذا التكنيك تنفذه الفنانة ريناتي بمواد أولية طبيعية 
أو  والحجارة  الصخور  مطحون  أو  التراب  من  مأخوذة 
باأللوان  المكونات  هذه  مزج  ويتم  الجير  مسحوق  من 
التفاعل  عن  بعيدة  جديدة  م��ادة  هنا  لتنتج  المائية 
ال  أنها  إلى  باإلضافة  هذا  للبيئة،  وصديقة  الكيميائي، 
أو  القماشية  المسّطحات  على  سوى  استخدامها  يمكن 
ألن  وذل��ك  وغيره  كالكرتون  النباتي  المصدر  ذات  من 
يمكن  ال  آنفا  المذكورة  المواد  من  المكّونة  المادة  هذه 

استخدامها مع أرضيات صناعية مثل البالستيك.
لوحتها  أمام  وقوفه  عند  ريناتي  أعمال  قارئ  يتلمس 
إيجابية  طاقة  يفرز  مفتعل  غير  حقيقياً  ه��دوًءا  الفنية 

اللوحة  بين  متبادالً  انعكاساً  تشكل  الطاقة  تلك  عالية، 
وبين العين الرائية، فالهاالت والكتل اللونية على سطح 
وذلك  والراحة  والسكون  الهدوء  إشارات  ترسل  اللوحة 
كبشر،  إليها  ننتمي  والتي  الطبيعية  مكوناتها  خالل  من 
امتصاص  على  تساعد  طين  أو  تراب  من  الخلق  قصة 
العين وبدورها  بينما تذهب  بالتخاطر،  السلبية  الطاقة 
كمحلل للقيم اللونية من حيث المدلوالت، فكثافة االصفر 
ذي المنشأ الصخري تذهب داللته الى الصفاء والهدوء، 
السلبية،  الطاقة  ذات  األخرى  االلوان  باقي  ليفارق  هذا 
االخرى  االعمال  أمام  الوقوف  عند  بالتزاحم  تبدأ  والتي 
االلوان  مساحات  من  واسعة  بتشكيالت  تتجّسد  والتي 
الزيتية أو أحد مكّونات الجير الذي يتم تحليله بمشتق 
بترولي أو زيتي ذي مرجع صناعي، وهنا تتعّمد ريناتي 
بدورها  لتحاصر  عديدة  أماكن  في  األعمال  تلك  بزج 
من  القصد  كان  بالتأكيد  الحرة،  الطبيعة  من  كونته  ما 
وراء الحكاية كلها، هو التباين، فالمفارقة البصرية بين 
من  يتأَت  لم  وهذا  بالتأكيد،  شاسعة  المنحيين  هذين 
الهباء أو من فراغ، بل جاء نتيجة دأب وجهد متواصل، 
مهنتها  استغالل  المضمار  هذا  في  ريناتي  استطاعت 
والحجر  ال��ت��راب  قصص  في  وع��ارف��ة  بناء  كمهندسة 

لتدعم موهبتها وجعلها الفتة..
الماء توليفة  ألوان  فعملية خلط مطحون الصخر مع 
وحده  الحسية،  قبل  العلمية  بالمعايير  لعارف  تحتاج 
إخضاعها  على  ال��ق��ادر  ه��و  المهنية  الخبرة  صاحب 

لسلطته .
مكونات  وتفكيك  الزيوت  تقطير  عملية  عن  عدا  هذا 
أو  القماش  ولجعل  الفن  لصالح  توظيفها  ليتم  الجير 

الورق قادراً على امتصاصها..
االشتغال  على  يقوم  والذي  الثاني  الفني  خّطها  في 
عمدت  وق��د  ه��ذا  وغيرها،  واالكريليك  ال��زي��ت  ب��أل��وان 
الفنانة ريناتي من خالل هذا الخط على إرسال إشارات 

من  كبيراً  جزءاً  كّرست  عندما  وذلك  االهمية،  غاية  في 
تنقرض  بدأت  التي  الحيوانات  لرسم  الفنية  تجربتها 
وذلك  وال��ق��رود،  كالسالحف  الف��ت،  تدريجي  وبشكل 
التي تتعلق تحديداً بسلوكيات البشر وتهديد  لالسباب 
الطبيعة.. وعلى سبيل المقال قتل نوع محّدد من الثيران 

وبطريقة بشعة جداً فقط لمجرد متعة المشاهدة..
تلك الرسوم القت انتباهاً وحضوراً في فعاليات فنية 
ناقوس  دق  ريناتي  الفنانة  ارادت  ع��دة،  واجتماعية 

الخطر.
الحيوانات  مصير  اليه  انتهى  لما  والمقارنة  للمقاربة 
وتلقى  الخر  حين  من  عنها  الكشف  يتّم  التي  المنقرضة 
المصير نفسه، واذا ما تداركنا االمر للحفاظ على التوازن 
سوى  السنوات  من  عدد  بعد  منها  يبقى  فلن  البيئي، 

رسوم على جداريات أو أحفور ناتئ في ثلم صخرة..
بتجربة  الكاملة  لإلحاطة  كاٍف  غير  ذكرته  ما  لعّل 

فنية رائدة كهذه بمقالة صحافية.
معّينة  بشروط  قائمة  شروح  من  قّدمته  عما  بعيداً 
والرموز  واالش���ارات  المقاربات  عتبة  تحت  تنضوي 
للربط بين خيوط تلك التجربة الفنية ببعضها البعض، 
نهاية  في  تدلي  نهائية  الزمة  على  االضاءة  من  لي  بّد  ال 
المطاف الى أن القراءة العينية تخضع لشروط القياس 
حول  االنعطاف  هو  فالقياس  أسلفت.  كما  والمقاربة 
على  ق��ادراً  القارئ  لجعل  لتفكيكها  اللونية  الكثافات 
عليها  االتكاء  يتم  التي  القرائية  المدلوالت  استشفاف 
المقاربة  أما  التقاطها،  تم  التي  البصرية  الحبكة  لتأويل 
فكرة  تلمس  من  الرائي  للقارئ  يمكن  الذي  اإليحاء  فهي 
الملموس. كل  الدليل  أو يواقعه مع  ليتم إسقاطه  العمل 
هذا ال يشفع لنا هذا العبور السريع من دون وضع نقطة 
األه��م،أال  الفعالية  عن  بالحديث  للبدء  السطر.  نهاية 
عليه  القبض  يتم  والذي  للفنانة  الحّسي  المجال  وهي 

وبصعوبة متناهية من خالل حركة الفرشاة على سطح 
اللوحة، فتلك الحركة والتي تتم قراءتها حسياً، ال يمكن 
لقارئ عادي التقاطها أو مقاربتها أو قياسها إال من خالل 
يتخلل  وما  الفرشاة  حركة  رمز  فّك  في  ومعرفته  إدراكه 
ما  غالباً  تكتالت  أو  فراغات  من  اللونية  الخطوط  بين 
العديد  يحاول  التي  تلك  غير  اللوحة  صدر  على  نجدها 
من الرسامين تعميتها بتغير داللة اللون والتي تبدو في 

اللوحة الفنّية كجزء غير منتٍم..
ثّمة هدوء غامر وملحوظة وحركة انسيابية مدروسة 
ريناتي  النمساوية  الفنانة  تجربة  في  متفلتة  غير 
دون  م��ن  الفّني  بالحّس  معايشتها  يمكن  سوتريخ 
لكونها  بل  أللوانها،  قرائياً  استسهاالً  ليس  وهذا  عناء، 
استثمرت قدراتها المعرفية لدعم موهبتها الفنية والتي 

مّكنتها من تحويل الجماد هالة ضوء فنية.
* كاتب عربي/ فيينا.
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11ريا�سة / ت�سلية
اأوهانيان بحثت مع »الأولمبية« والأندية

ا�ضتئناف الأن�ضطة الريا�ضّية في لبنان

بطولة اإنكلترا: ت�سيل�سي ي�سمح لكانتي بالتغّيب

مدير نادي »باك�س« 

يدعو اإلى ا�ستئناف الدوري و�سط اإجراءات اآمنة و�سحية

كيني دالغلي�ش يطالب 

با�ستئناف الدوري الإنكليزّي

ميلووكي  م��دي��ر  ه��ورس��ت  ج��ون  ت��وق��ع 
باكس استئناف دوري كرة السلة األمريكي 
مفوض  سيلفر  آدم  نجح  ل��و  للمحترفين 
إلى  التوصل  في  األندية  ومالكو  البطولة 

شكل آمن وصحي إلنهاء الموسم.
 11 التدريبية يوم   وفتح باكس منشآته 
المستمر  التوقف،  مع  يتعامل  زال  وما  أيار 

فترة  أنه  على  اآلن،  حتى  شهرين  من  ألكثر 
عطلة مؤقتة. 

وسيلة  هناك  لو  أنه  »أثق  هورست  وقال 
وآمنة  صحية  ظ��روف  ف��ي  اللعب  ل��ع��ودة 
فيمكن  العاملين  واألش��خ��اص  لالعبين 

للرابطة أن تفعل ذلك«. 
برصيد  الشرقي  القسم  باكس  ويتصدر 

فوزا و12 هزيمة وهو أفضل سجل بين   53
جميع فرق البطولة. 

البطولة  استئناف  الرابطة  ق��ررت  ول��و 
بإقامة األدوار اإلقصائية سيلعب باكس في 
صاحب  ماجيك  أورالن��دو  ضد  األول  ال��دور 

المركز الثامن في الشرق. 
التأكد  بعد  آذار   11 في  ال��دوري  وتوقف 

جاز  يوتا  العب  جوبير  رودي  إصابة  من 
بفيروس كورونا. 

بطوالت  م��ن  العديد  توقف  ذل��ك  وتبع 
بينها  من  الشمالية  أمريكا  في  المحترفين 
ي��درس  ال���ذي  الجل��يد  ه���وكي  دوري 
اإلقصائية  األدوار  بإقامة  الموسم  استئناف 

مباشرة.

كما  يستأنف  أن  يجب  الممتاز  اإلنكليزي  أن  الدوري  دالغليش،  أسطورة  ليفربول،  كيني  اعتبر 
حصل في الدوري االلماني.

 وصّرح دالغليش لموقع »غول« العالمي: »إذا كانت الدول األخرى تستيقظ وتجري، أعتقد أن 
أقل ما يمكنك فعله هو التحرك، علينا األخذ في االعتبار أن الصحة واألمان مهمان جداً لالعبين ولكل 

المعنيين، هذا واضح«. 
وتحّدث دالغليش عن إصابته بفيروس كورونا: »من الصعب التعامل معه، لقد كنت محظوًظاً 

أكثر بكثير من اآلخرين للشفاء منه«.
 ويتصدر ليفربول، الدوري الممتاز بفارق 25 نقطة عن أقرب مالحقيه، ويحتاج للفوز بمباراتين 

فقط من أجل التتويج رسمياً باللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً.

يايا توريه يعلن ان�سمامه اإلى الدوري البرازيلي

المغامر ح�سين ال�سالح:

�ساأزرع علم لبنان فوق »اإيفر�ست« 

يوفنتو�ش يرف�ش الن�سياع لرغبة اآرثر ميلو

اأر�سنال يريد كلويفرت للتخّلي عن مخيتاريان

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه 
أوهانيان في مكتبها، وفدا من اللجنة األولمبية 
هاشم  السيد  الرئيس  نائب  ترأسه  اللبنانية 
حيدر. وضّم الوفد، كاًل من األمين العام حسان 
رستم واألعضاء رلى عاصي وفرنسوا سعادة 

وعزة قريطم. 
عموماً  الرياضي  ال��واق��ع  في  البحث  وت��م 
فيروس  أزم���ة  ع��ن  الناتجة  والمستجدات 
على  الكبيرة  وإنعكاساتها  خصوصا  كورونا 
لجهة  سيما  ال  لبنان،  في  الرياضية  الحركة 

توقف النشاط الرياضي. 
وتدارس المجتمعون وضع خطة إلستئناف 
وف��ق  ت��دري��ج��ي  بشكل  ال��ري��اض��ي  ال��ن��ش��اط 
الضوابط والمعايير الصحية التي تحافظ على 

الصحة والسالمة العامة.
وتم اإلتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من 
الوزيرة  برئاسة  األولمبية  واللجنة  ال��وزارة 
اوهانيان، وحددت مهمتها في اتجاهات ثالثة 
النشاط  إلستئناف  مرحلية  خطة  وضع  هي: 
أزمة  تطورات  مع  يتعارض  ال  بما  الرياضي 
مجلس  عن  تصدر  التي  المقررات  او  كورونا 
معايير  واق��ت��راح  المجال،  ه��ذا  ف��ي  ال���وزراء 
تقدمها  ان  يمكن  التي  المالية  للمساهمات 
تصور  ووضع  الرياضية،  لإلتحادات  الوزارة 
على  القائمة  الظروف  تأثير  تقليص  لكيفية 

الخارجية  والمشاركات  المقبلة  االستحقاقات 
للرياضة اللبنانية.

وأندية رياضية تجتمع مع أوهانيان
عدد  مع  أوهانيان  الوزيرة  واجتمعت  هذا، 
من روساء األندية وعلى رأسهم رئيس االتحاد 
حسنين  البدنية  والتربية  للقوة  اللبناني 

»كان  قائالً:  االجتماع  بعد  صّرح  والذي  مقلد، 
حرص  مدى  ولمسنا  ج��داً  ايجابياً  االجتماع 
معالي الوزيرة على االهتمام بالقطاع الرياضي 
صوت  اليصال  وسعيها   covid-19 ظل  في 
مجلس  اجتماعات  إل��ى  واالن��دي��ة  االت��ح��ادات 
الوزراء، وافادتنا بانها بصدد اصدار االرشادات 
العامة الصحية بالتعاون مع اللجنة االولمبية 

لجنة  امام  وستعرضه  الرياضية  واالتحادات 
سيكون  النهائي  وال��ق��رار  ال��ك��وارث  مكافحة 
تفهمها  على  وشكرناها  ال����وزراء،  لمجلس 
وحسن استقبالها وأبدينا استعدادنا للوقوف 
الى جانب الوزارة في مسعاها على أمل اللقاء 
بحثها  تم  التي  النقاط  لمتابعة  مجدداً  معها 

خالل االجتماع«.

القدم  لكرة  االنكليزي  تشيلسي  نادي  أفاد 
أنه سمح لالعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي 
من  تخوفه  بسبب  التدريبات  عن  بالتغيب 

االصابة بفيروس كورونا المستجد. 
مع  ات��ص��ال  ف��ي  اللندني  ال��ن��ادي  واكتفى 
صحيفة  ان  بالتأكيد  ب��رس،  فرانس  وكالة 
هذه  كشفت  من  أول  كانت  التي  تلغراف«  »ذا 
المعلومات، »وصفت الوضع بشكل صحيح«. 
وخاض كانتي تدريبات اليوم األول لفريقه 
الثالثاء الماضي بعدما جاءت نتيجة الفحص 

الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير الى 
ان الالعب أبدى مخاوفه من معاودة التدريبات 
الى جانب زمالئه، وبالتالي حصل على الضوء 
المبارد  فرانك  والمدرب  النادي  من  األخضر 

للغياب عن التدريبات. 
اللندني  النادي  ان  الى  الصحيفة  وأشارت 
التمارين  بمواصلة  عاما(   29( لكانتي  سمح 
موعدا  يحدد  ان  دون  من  منزله،  في  الفردية 

للعودة الى التدريبات الجماعية مع زمالئه. 
وك���ان ق��ائ��د وات��ف��ورد ت���روي دي��ن��ي رفض 

من  خشية  أيضاً  فريقه  تدريبات  إلى  العودة 
ابنه  إل��ى   »19 »كوفيد-  ع��دوى  نقل  احتمال 
البالغ من العمر خمسة أشهر والذي يعاني من 
الدوري  رابطة  وكشفت  التنفس.  في  صعوبة 
إصابة  ح��االت  س��ت  تسجيل  ع��ن  اإلنكليزي 
بفيروس كورونا المستجد في صفوف األندية، 

بعد إجراء 748 فحصاً. 
إنكلترا،  في  القدم  كرة  منافسات  وتوقفت 
حول  الرياضية  األح��داث  غالبية  من  كغيرها 
وب��اء  تفشي  م��ع  آذار  منتصف  منذ  العالم، 

»كوفيد19-«. 
من  التمكن  ف��ي  واألن��دي��ة  الرابطة  وت��أم��ل 
معاودة المباريات من دون جمهور اعتبارا من 

منتصف حزيران المقبل. 
وتتبقى تسع مراحل من الدوري الممتاز لهذا 
في  الرابع  المركز  تشيلسي  ويحتل  الموسم. 
الترتيب )آخر المراكز المؤهلة رسميا لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل(، بفارق 
34 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبثالث نقاط 

فقط أمام مانشستر يونايتد الخامس.

غاما  دا  فريق  فاسكو  صفوف  إلى  االنتقال  على  موافقته  توريه  اإليفواري  يايا  الالعب  أعلن 
حال  في  التعاقد  إتمام  على  موافقته  خالله  من  أعلن  فيديو  شريط  في  توريه  وظهر  البرازيلي. 
فاز لويس روبرتو ليفن برئاسة النادي خالل االنتخابات المقبلة، وقال: »أود أن أشكر ليفن على 

دعوتي لهذا المشروع، وال أطيق االنتظار لرؤية جماهير فاسكو قريباً«. 
وبرشلونة  سيتي  مانشستر  ألندية  المالعب  في  الطويلة  مسيرته  خالل  توريه  لعب  قد  وكان 
وموناكو وأولمبياكوس. جدير بالذكر أن بطولة الدوري البرازيلي لم تبدأ بعد بسبب أزمة فيروس 

كورونا، حيث كان من المتوقع إنطالق الموسم في األول من أيار الماضي.

الصالح  حسين  اللبناني  المغامر  كشف 
 ، نوعه  من  وفريد  جديد  تحٍد  خ��وض  نيته  عن 
العالم »جبل  أعلى قمة في  حيث سيقوم بتسلق 
إيفرست«  وتأتي هذه الخطوة بعد دورات مكثفة 
األرز  بإغارة  السنوية  المشاركة  خالل  لسالمي 

تحت إشراف العميد شامل روكز.  
وقال الصالح في هذا السياق: »أطمح لرفع علم 

لبنان للمرة الثالثة فوق أعلى قمة بالعالم«.  
وأضاف: »كان حلمي منذ الطفولة الوصول إلى 
العام  إليها مكسيم شعيا في  القمة، سبقني  هذه 

2006 وتيما دريان في العام 2019«.
 وأكد الصالح أنه يتحّضر لتخطي عدة مراحل 
قبل الوصول إلى قمة جبل إيفرست حيث سيبدأ 
رحلة شاقة تبدأ بعد نهاية أزمة فيروس كورونا. 

لديه  بأن  يشعر  أنه  اللبناني  المغامر  وشدد 
أنه  وخصوصاً  حلمه  لتحقيق  الكافية  ال��ق��درة 

تأسس بشكل جيد على المستوى الرياضي منذ لعبه كرة القدم مع نادي اإلخاء األهلي عاليه، ومن ثم 
مشاركته مع منتخب األمن العام وانتقاله إلى مرحلة ألعاب القوى.  

وأتّم: »ينقصنا الدعم المادي من المعنيين للوصول إلى حلمنا ورفع أرزة لبنان عالياً«.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي يوفنتوس لم يستسلم في محاولة التعاقد مع العب 
فريق برشلونة، خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة »سبورت« اإلسبانية، أنه رغم رفض البرازيلي آرثر ميلو، نجم وسط البارسا، 
لعرض يوفنتوس، إال أن النادي اإليطالي يصر على محاولة ضمه في الميركاتو المقبل. 

وأضافت أن يوفنتوس يستمر في الضغط على الالعب وناديه من خالل وكيل األعمال الشهير 
خورخي مينديز، الذي حصل على سلطات كبيرة في تورينو بعد انضمام كريستيانو رونالدو. 

بإسبانيا  بالبقاء  آرثر  رغبة  هي  المفاوضات  تعرقل  التي  المشكلة  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 
وإظهار صفاته، موضحة أن يوفنتوس لن يستسلم أيضاً.

تبادلية  صفقة  إجراء  على  اتفقا  وبرشلونة  يوفنتوس  أن  إلى  أشارت  صحفية  تقارير  وكانت   
ينتقل بمقتضاها ميرالم بيانيتش إلى البارسا، مقابل انضمام آرثر للبيانكونيري.

على  الحصول  في  يرغب  األنكليزي  نادي  أرسنال  أن  االيطالي  ميركاتو  كالتشيو  موقع  كشف 
خدمات العب  نادي روما والدولي الهولندي الشاب  جاستن كلويفرت خالل فترة سوق اإلنتقاالت 

الصيفية المقبلة. 
األرميني  هنريك  الالعب  ضّم  في  روم��ا  رغبة  إستغالل  يريد  الغانرز  ان  إلى  الموقع  وأش��ار 

مخيتاريان بصورة نهائية، حيث يلعب حالياً في صفوف الجيالوروسو على سبيل االعارة. 
 21 يريد  أرسنال  لكن  يورو،  مليون   15 بلغ  حيث  النهائي  عرضه  قّدم  روما  أن  الموقع  وتابع 
مليون يورو، أو إدخال كلويفرت ضمن الصفقة. ويرتبط مخيتاريان حالياً بعقد مع األرسنال حّتى 

صيف العام 2021.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
من أبطال حكايات ألف ليلة وليلة، خالف شجاع 1 .

دولة عربية، مدينة إيطالية 2 .
حرف أبجدي مخفف، كررنا األمر، حصل على 3 .

محارم، عزاء 4 .
يرافقهم، للنفي 5 .

مدينة نيجيرية، رقدت، يوافق الرأي 6 .
دولة عربية، مدينة فرنسية 7 .

سحقها، حرف عطف، أزاال الشعر من الجسد 8 .
قطع العشب، نكشنا الصوف، عبد 9 .

هدسن،  وخليج  األطلسي  بين  كندا  في  جزيرة  شبه  10 .
شهر ميالدي

عنخ  توت  عبادته  أعاد  مصري  إله  در،  الوالدين،  أحد  11 .
آمون

يقطعا، جزيرة بريطانية، لباس 12 .

عمودياً: 
شاعر جاهلي مدح المناذرة في الحيرة 1 .

صنوبر، بلدة لبنانية 2 .
عملة آسيوية، عودته، أنشأت 3 .
مدينة تونسية، مدينة ألمانية 4 .

والية أميركية، أقفلوا 5 .
أرشدكم، الضعف 6 .

سالم، بلدة لبنانية، بحر 7 .
يقصده للزيارة، متشابهان 8 .

إحترم، بلدة لبنانية، مدينة صينية 9 .
ظهرت من بعيد، أخذ الثأر 10 .

أصابعي، من األحجار الثمينة 11 .
خشبة الحائك، مذاهب، غير مطبوخ 12 .
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672

أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.

123456789101112

1
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12

:Sudoku حل
 ،518643972  ،634297528  ،297851346
 ،142365897  ،786924153  ،359178264

961482735  ،873516429  ،425739681
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
( علما الشعب، يا 2 ( ميسلون، مرجان 3 ( رم، الدمام، 
ناي  سرير،   )  6 نورا  بدن،  لنا،   ) ند 4 ( اوين، نسناس 5 
ايار، سبأ 8 ( تأييد، يسترا 9 ( النورس، يمانع  7 ( خيم، 

10 ( رف، راسل، دا 11 ( االمين، امال 12 ( انبنا، اسند. 

عموديا:
1 ( عمر المختار 2 ( ليمون، يالفان 3 ( مس، ياسمين، 
لب 4 ( االن، يونان 5 ( اول، بيادر، ما 6 ( لندندري، سري 
7 ( مسن، اي، انا 8 ( عمان، نرسيس 9 ( برمانا، تمالن 10 

( سويسرا، مد 11 ( يان، باندا 12 ( انديانا، عالم.

حلول العدد ال�سابق
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تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

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

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
info@al-binaa.com  البريد اإللكتروني  
التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

بين اأوراقي القديمة )1994/11/23( 

{ يكتبها الياس عشي

الورقة األولى:
إلى  اليهود  سعى  الصهيوني  للكيان  األولـــى  التأسيس  ســنــوات  فــي 
على  حرباً  سنوات،  عشر  كّل  تشّن،  »إسرائيل«  فكانت  القضم،  سياسة 
الدول العربية تنتهي، في أكثر األحيان، إلى ضّم بعض األراضي العربية 
المرحلة  هذه  تتّوج  أن   1967 سنة  في  واستطاعت  »يهوه«.  مملكة  إلى 

بضّم الضفة الغربية وسيناء والجوالن، وطبعاً القدس.
الورقة الثانية:

1973 بدأت »إسرائيل« تجدول لخطوة ثانية تعتمد سياسة  بعد حرب 
مصر،  في  ونجحت  معها.  منفرد  صلح  إلقامة  العربية  بــالــدول  التفّرد 
سقوط  إلــى  أّدى  الــذى  الــســوري  الموقف  لــوال  لبنان  فــي  تنجح  وكـــادت 
اتفاقية 17 أيار، وأّدى إلى انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية التي أجبرت 

جيش االحتالل اإلسرائيلي لإلنكفاء إلى الشريط الحدودي.
وغداً أوراق أخرى…

درد�صة �صباحية

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

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة
ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

اللبنانية: بالليرة 
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:
IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــــًا �ضـد الوبـاء

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

لمن هم بحاجة إليها.

مدار�س للتعليم... اأم للت�ضليع؟

{ رامزا صادق*

كان واقع قرار مجلس الوزراء بشأن إنهاء العام الدراسي وإجراء امتحانات 
وأنثى  عقيم  ذكر  من  »الصبي«  والدة  كخبر  معينة،  »ضوابط«  وفق  »أونالين« 

أهلكتها السنين. 
مدراء  أحد  يستطع  لم  تصرفات،  من  عنها  ينتج  وما  المفرطة  السعادة  ومن 
»الدكنجي«: في  إاّل أن يعبّر عنها على طريقته الخاصة؛ فِمن أقوال  »الدكاكين«، 

الدفع اإلفادة...
نعم، أهان ممثّل »األسواق« نفسه قبل إهانته أولياء األمور الذين تتراكم عليهم 

القروض لتسليم أوالدهم لتجار الرقيق األبيض.
لماذا ُيطلق على هذه المدارس بأنها »دكاكين«؟

باألقساط  تتاجر  فهي  الطالب.  لحاجات  استغالالً  تمارس  إنها  مادّية،  بروح 
الالصفيّة  النشاطات  ورسوم   haute couture الـ  المدرسي  والزّي  والكتب 
بعد  فترة  في  اإلضــافــي  والتعليم  الميدانية  والــزيــارات  المدرسية  والــرحــالت 

الظهر.
فقد أصبح الكتاب المدرسي من أكثر السلع ربحاً. بعض الكتب الصادرة عن 
دور نشر خاصة سعرها 7 أضعاف سعر الكتاب الرسمي الصادر عن المركز 
التربوي للبحوث واإلنماء. أّما الكتب المستوردة فهي كارثة بحّد ذاتها، إنها ال 
تتناسب مع قيم وثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه المتعلّم ال ِمن حيث المحتوى 

وال ِمن ناحية البعد الفلسفّي والبعد النفسّي للطالب.  
كما أّن بعض تلك الدكاكين تفتقر للمدّرسين المعّدين للتعليم، غير أّن أعمالهم 
المعطاء  وتحفيز  وتعزيز  مكافأة  لــإلدارة  يمكن  ال  بالتالي  للتّقويم،  تخضع  ال 

منهم وال يمكنها معاقبة أو ردع أو صرف المعلّم المهمل. 
باإلضافة إلى بعض المدراء الذين لم يتلقوا أي إعداد إداري، فنجد إيصاالت 

الّدفع تتولى مهام اإلدارة! 
سبق وأعرب مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ومنّظمة األونيسكو عن 
القلق تجاه ازدياد انتشار المؤسسات التربوية في بعض الدول النامية الهادفة 
فنظام  تجارية.  سلعة  التعليم  وتحويل  التربية  استغالل  خالل  من  الربح  إلى 
لبنان السياسي الطائفي وما أنتجه من موروثات ايديولوجية مختلفة إضافًة إلى 

األطماع المادية والمحسوبيات، جعال منه بؤرة للتسليع التربوي.
الرسمية  بالمدرسة  النهوض  سيكون  متى  عــدة،  تساؤالت  ُتطرح  هنا،  من 

مشروعاً وطنياً؟ 
هو  الطالب  أّن  معتبراً  موقفه،  التربية  وزير  حّدد  العبارة  أتراجع” بهذه  “لن 
بعبارة  الرسمي  التعليم  تحسين  قــرار  سيتّخذ  فهل  التعليمية،  العملية  محور 

الرسمية”...؟ المدرسة  “سأنقذ 

*متخّصصة تربوية.

اآخر الكالم

�أزهــــــــار 

الجّلنــار.. 

تو�شية فرح 

في حا�شبّيا

)تصوير: سعيد معالوي(
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تحذير من كارثة 

ب�سبب �سعف المجال المغناطي�سّي للأر�ض
جراء  محتملة«  »كارثة  من  فلك  علماء  حّذر 
الذي  ــأرض  ل المغناطيسي  المجال  ضعف 
من  عليها  الحياة  لحماية  حيوياً  أمــراً  يعتبر 

اإلشعاع الشمسّي.
ويقول علماء الفلك إن المجال المغناطيسي 
10 في  المتوسط ما يقرب من  للكوكب فقد في 
الماضيين،  القرنين  مدى  على  قوته  من  المئة 
منطقة  في  أكبر  نحو  على  يتزايد  الضعف  لكن 

تمتد من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية.
ونقل موقع سكاي نيوز عن الدكتور يورغن 

لعلوم  األلــمــانــي  البحوث  مركز  مــن  ماتزكا 
المجال  في  الضعف  هــذا  »ظهر  قوله  األرض 
على  األطلسي  المحيط  جنوبي  المغناطيسي 
مدى العقد الماضي وفي السنوات األخيرة أخذ 

يزداد بقوة«.
جداً  محظوظون  »نحن  ماتزكا:  ــاف  وأض
للتحقيق  الفضاء  في  اصطناعية  أقمار  لوجود 
المحيط  جنوبي  الــظــاهــرة  هــذه  تــطــور  فــي 
العمليات  فهم  هو  اآلن  والتحدي  األطلسي.. 
هذه  مثل  وتقود  األرض  قلب  في  تحدث  التي 

التغييرات«.
المجال  في  الضعف  أن  الفلك  علماء  ويؤكد 
في  يتسبب  أن  يمكن  ــأرض  ل المغناطيسي 
وسفن  االصطناعّية  لأقمار  فنّية  صعوبات 

الفضاء التي تدور حول األرض.
في  للتغير  يكون  أن  الفلك  علماء  ويرّجح 
ضعف  في  دور  والجنوبي  الشمالي  القطبين 
التغير  المغناطيسي لأرض، لكن ذلك  المجال 
سيستغرق  وربما  قصير  وقت  خالل  يحدث  ال 

قرنين من الزمن.

في�سبوك: اإلى العمل عن ُبعد ب�سكل دائم
التنفيذي لشركة »فيسبوك« مارك زوكربيرغ أن مؤسسته ستتحول للعمل عن  الرئيس  أعلن 

بعد بشكل دائم بعد تخفيف عمليات اإلغالق الحالية بسبب وباء كورونا المستجد.
أكبر شبكة  إن  الهواء أمس،  ونقلت رويترز عن زوكربيرغ قوله في حديث للموظفين بث على 

اجتماعية في العالم ستبدأ بفتح باب التوظيف عن ُبعد.
مدى  على  ُبعد  عن  العاملة  قوتها  نصف  نحو  تعمل  أن  لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  وتوقع 

السنوات الـ 15 المقبلة.
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