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- تحتّل نظرية التحذير من الوقوع في فّخ النّيات الحسنة من 
قبل الخبراء النقديين الذين يفترضون حالً لألزمة التي تعصف 
حزب  مقاربة  في  محورياً  موقعاً  األقل،  على  عقدين  منذ  بلبنان 
السابق  الوزير  العام  وأمينه  دولة«،  في  ومواطنات  »مواطنون 
شربل نحاس، الذي تمّيز مع حزبه في تقديم مقاربة هي األعمق 
لفهم األزمة المالية واالقتصادية، وربط األزمة بالبنية السياسية 
كأساس  مدنية  لدولة  والدعوة  الطائفية،  المحاصصة  لنظام 
أكثر  يمثلون  وفريقه  نحاس  وبقي  األزمة،  من  للخروج  وقاعدة 
واستقاللية،  ووضوحاً  جدّية  تشرين   17 انتفاضة  مجموعات 
األزم��ة  لتشريح  وثيقة  قّدمت  التي  الوحيدة  المجموعة  فهم 
الوحيدة  المجموعة  وهم  وال��رؤى،  الحلول  وتقديم  وتوصيفها 
وهم  خارجية،  بمشاريع  االرتباط  شبهات  حولها  تحوم  ال  التي 
المجموعة األكثر وضوحاً في ربط األزمة االقتصادية بالسياسة، 
للعن السياسة وشيطنتها بدافع الشعبوّية  وعدم تحويلها باباً 
والدخول  السياسة  القتحام  بل  العلم،  مكان  الشتيمة  إحالل  في 
المحورية  القضية  مقاربة  على  والتجرؤ  العريض،  بابها  من 
بخلفية  السياسية  الحياة  في  وسالحها  المقاومة  تمثلها  التي 
البحث عن موقف وطني يحاول تخيل حلول على مستوى الدولة 
لتصّور  والسعي  وطنياً،  مشروعاً  المقاومة  اعتبار  من  تنطلق 
اإلقليمي،  الله  حزب  عن  التمايز  وبين  بينه  االفتراضي  الفصل 
بينما توّزعت مجموعات االنتفاضة، بين مقاربات ساذجة تقوم 
على اعتبار المقاومة موضوعاً خالفياً يجب تحييده، ومقاربات 
بإقحام  الخارجيين  والمشغلين  الممّولين  لطلبات  تخديمية 
مشروع  لتخديم  االنتفاضة  تستعمل  وظيفي  كعنوان  المقاومة 

المواجهة مع المقاومة.
التي  والمجموعة  نحاس  شربل  أص��دره  الذي  الكتاب  في   -
ومحاولة  األزم��ة،  لنمو  ونقدّي  اقتصادّي  تشريح  معها،  يعمل 
فاصل  خط  رسم  في  الوضوح  هو  واأله��م  حلول.  آلفاق  تلمس 
آذار،   14 وحركة  تشرين،   17 انتفاضة  مثلته  الذي  التعبير  بين 
بعد  لما  الراعي  والداخل  الخارج  من  الكثير  بنظر  بقيت  التي 
توصيف  محاوالت  خاللها  من  تتحّرك  التي  الروح  تشرين   17
لمشروع  تخديمّية  ك��أداة  لتوجيهه  الشعبي  الحراك  وتوظيف 
تحته،  االنضواء  ومجموعته  نحاس  يرفض  للمقاومة  استهداف 
بقوة رفضهما ذاته االنضواء تحت لواء قوى 8 آذار التي تتمسك 
االقتصادّية  األزمة  من  جزءاً  شكلت  لكنها  وسالحها،  بالمقاومة 
صناعة  في  شراكتها  إرث  من  التحّرر  تستطع  ولم  والسياسّية 
األزمة لتكون شريكاً في صناعة الحل، وفي الحوارات التلفزيونية 
البعيدة عن بعض االرتجال الذي قّدم نحاس ومجموعته بصورة 
أعاد نحاس  بالمقاومة،  المؤمنين  سلبّية واستعالئية في عيون 
تصويب موقعه السجالي بوجه أعداء المقاومة الذين ال يرون في 
الحراك الشعبّي إال مدخالً لتخديم وتزييت آلة المواجهة الداخلية 

والخارجية مع المقاومة.
- المشكلة التي ال يمكن تجاهلها مع أطروحات نحاس وفريقه، 
التي تقوم على ما يسّميه باالنتقال السلمي للسلطة، والتفاوض 
بحتمّيتها،  يثقون  التي  االنتقالّية  المرحلة  لبلوغ  تحقيقه  على 
النّيات  إسقاط  وهو  منه،  حذروا  ما  في  أخرى  مرة  يقعون  أنهم 
ال  علمّيتين  أداتين  بصفتهما  والسياسة،  التحليل  على  الطّيبة 
مكان للرغبات والمشاعر فيها. فالقراءة التي تحكم المقاربة تمنح 
الشق الداخلي حجماً أكبر من الواقع بالقياس لعالقته بالخارج، 
على  القائمة  للصيغة  الحتمّي  السقوط  خيار  يكون  فكيف 
وفقاً   1998 العام  منذ  الخارج  عّومها  وقد  والفساد  المحاصصة 
الرئيسي  الجزء  أن  طالما  بإتقان،  نحاس  ويشرحه  يقّدمه  لما 
من تجفيف العمالت الصعبة يأتي في سياق الحصار والضغوط 
الهادفة إلسقاط المقاومة. وهذا يفتح الباب ألحد احتمالين: األول 
ان يستمر الرهان الخارجي على هذه السياسة، وعندها ستسقط 
الدولي  النقد  صندوق  من  صعبة  عمالت  على  الحصول  رهانات 
وسواه، وال يحتاج نحاس لمن يشرح له الترابط بين سياسات 
األميركية،  الحسابات  خدمة  في  لها  الوظيفّي  والدور  الصندوق 
الحصول  فرضية  الى  تستند  انتقالّية  لمرحلة  التطلع  ويصبح 
ال  التمويل  ألن  الحسنة،  النّيات  على  رهان  مجرد  التمويل  على 
صلة له باإلصالح وال ببناء دولة تستطيع إقناع الخارج بجديتها 
المقاومة  بمصير  العضوية  عالقته  بقدر  وشفافيتها،  وصدقيتها 
تنتهي  أن  هو  الثاني  والخيار  منهما.  الدولة  موقف  وسالحها، 
التحوالت اإلقليمية والدولية الى تسويات تكون بموجبها فرصة 
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�سربل نحا�س وحكاية النّيات الح�سنة

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

الفيزيائي  العالم  النووي  ملفها  شيخ  اغتيال  عملية  على  بالرّد  قرارها  إيران  حسمت 
لجهة  ظريف  جواد  محمد  خارجيتها  وزير  أعلنه  ما  حسمت  كما  زادة،  فخري  محسن 
تحميل لقاء نيوم في السعودية الذي ضّم وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو وولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، مسؤولية 
معاقبة  ويطال  وحاسماً،  قوياً  يكون  رّد  على  اإليرانيون  القادة  وأجمع  االغتيال،  قرار 
الذين نفذوا والذين خططوا والذين سّهلوا وتوّرطوا ببعض األدوار المساعدة، ما جعل 
المصادر الدبلوماسيّة المتابعة للتورط الناشئ بعد العملية الحديث عن توقعات مقلقة من 

تداعيات تشمل اتساع دائرة التصعيد لتطال دول الخليج وكيان االحتالل على األقل.
في لبنان محاولة لفهم عالقة تجميد المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود، والتوتر 
اإلقليمي، بعدما أعلن قادة كيان االحتالل إلغاء جولة الغد المقّررة لمواصلة المفاوضات، 
واستبدالها بمسعى أميركي على ضفتي التفاوض تحت عنوان السعي لتدوير الزوايا، 
الى  المنطقة،  في  حوله  تدور  التي  والصراعات  الغاز  لملف  مواكبة  مصادر  دعت  فيما 
التوقف أمام الصراع األعمق من ترسيم الحدود حول لبنان والمتصل بصراع األنابيب 
اإلسرائيلي  األنبوب  هناك  حيث  أوروب���ا،  ال��ى  المتوسط  سواحل  من  الغاز  تنقل  التي 
األميركي الذي يضّم مصر واليونان وقبرص وإيطاليا، ومقابله هناك األنبوب الروسي 
الذي يمّر في تركيا، والذي نجح األتراك بحمايته من األنبوب المسّمى بأنبوب بومبيو 
عبر ترسيم بحري تركي ليبي شطر المتوسط الى نصفين يستحيل العبور بينهما من 
سيثبت  التي  الغاز  وث��روات  لبنان  لضّم  األميركيون  يسعى  وفيما  تركية،  موافقة  دون 

عائقاً  فيه  االحتالل  كيان  دور  ويشكل  بومبيو،  أنبوب  الى  الترسيم  عبر  فيها  حقوقه 
أمام شراكة لبنان يشتغل الروس على ضّم الغاز اللبناني والسوري في المتوسط الى 
الروسي األميركي  التفاوض  يبدأ  لم  المصادر طالما  التركّي. وتقول  الروسّي  األنبوب 
للبنان تثبيت خطه  التي حققت  الترسيم  المتوسط فالمفاوضات على  أنابيب غاز  حول 

المعتمد لتثبيت حقوقه كأساس للتفاوض، باتت تعبئة للوقت الضائع.
المكلف  الرئيس  تقديم  عبر  تحريكاً  يشهد  أن  يتوقع  ال��ذي  الحكومي  المسار  ف��ي 
العماد  الجمهورية  لرئيس  أوليّة  حكوميّة  مسودة  الحريري  سعد  الحكومة  بتشكيل 
الثاني من شهر كانون  النصف  اختراقات جّدية قبل  ميشال عون، ال توقعات بإحداث 
األول الحالي، حيث يراهن الرئيس الفرنسي امانويل ماركون على تحويل الدعم الذي 
الى سياسة فعلية عندما يكون  بايدن،  المنتخب جو  األميركي  الرئيس  حصل عليه من 
ترامب  دونالد  الرئيس  ووافق  المرتقب،  بايدن  فوز  وأعلن  انعقد  قد  اإلنتخابي  المجمع 
على إجراءات التسليم كما وعد، لتصير أيدي بايدن طليقة لترجمة سياساته الخارجية، 
بخطوات عملية في الملفات الساخنة، والتي إن لم يكن لبنان بينها أميركياً، ففرنسا تقع 
في طليعة االهتمامات إلدارة بايدن، ولبنان بات آخر المواقع التي يتطلع إليها ماكرون 

لتجديد شباب الدور الفرنسي.
وعشية انعقاد المؤتمر الذي تستضيفه باريس للبحث في تقديم مساعدات انسانية للبنان، حركت 

التسريبات عن زيارة سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا المياه الحكومية الراكدة. 
فقد كشف نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أمس، أن الرئيس الحريري سيزور بعبدا 
في الساعات القليلة المقبلة قصر بعبدا، حيث سيقّدم رؤيته للحكومة العتيدة باألسماء والحقائب، 
وهو بذلك يمارس دوره على أكمل وجه. وأكد علوش أن االتجاه نحو حكومة اختصاصيين، األمر 

الذي تم االتفاق عليه سابقاً في خطوطه العريضة.
وعن موقف ثنائي أمل وحزب الله قال: »هذا أيضاً ما تّم التفاهم بشأنه مع الرئيس نبيه بري«، 
مذكراً بأن الحريري »لم يحاور حزب الله بهذه القضّية بل اتفق مع الرئيس بري حول تأليف حكومة 

اختصاصيين«.
خالل  اإلع��الم  عن  بعيداً  واسعة  مشاورات  مروحة  يجري  كان  الحريري  الرئيس  أن  وت��رّدد 
األسبوع الماضي وقد تواصل مباشرة مع بعض القوى السياسّية لالتفاق معها على أسماء ممثليها 
الوزراء  أما  االشتراكي  والحزب  الطاشناق  وحزب  المردة  تيار  القوى  هذه  وشملت  الحكومة  في 
المسيحيين والسنة فسيحتفظ الحريري لنفسه بحق اختيارهم من دون التشاور مع التيار الوطني 
الحر، أما الحصة الشيعية فتم التوافق على ممثليها مع الرئيس بري بغياب أي تواصل مع حزب 

الله، لكن مصادر عين التينة تتكتم على هذه المعلومات. 
لكن مصادر مطلعة أكدت ل�»البناء« أن »الفرنسيين نصحوا الحريري بالترّيث والتروي وأن ال 
االنتخابي  المجمع  الحالي موعد اجتماع  الشهر   12 الحكومي قبل  الملف  ُيقِدم على أي خطوة في 
االميركي، إذ إن اجتماع المجمع يحمل دالالت ومؤشرات بأن الواليات المتحدة ستشهد انتقاالً سلساً 

وسلمياً للحكم بين الرئيسين ترامب وبايدن«. 
أحد  يصادر  بأن  يقبال  لن  الله  وحزب  أمل  »الثنائي  أن  على  ل�»البناء«  الثنائي  مصادر  وشّددت 
التشاور  دون  من  حكومة  »ال  أن  الى  مشيرة  المكلف«،  الرئيس  كان  لو  وحتى  ممثليهما  اختيار 
حقيقة  انجالء  قبل  األفق  في  حكومة  »ال  أن  الى  ولفتت  النيابية«.  الكتل  مختلف  مع  والتوافق 
المقبل  واشنطن  وموقع  األميركي  المشهد  واتضاح  المتحدة  الواليات  وداخل  اإلقليمية  التطورات 

وسياساتها على الساحة الدولية واإلقليمية وتحديداً في منطقة الشرق األوسط«.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن التشكيل يتم باالتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
مكتبها  عن  صدر  بيان  في  وذلك  فيه.  ثالث  طرف  ألي  دور  وال  الحريري  سعد  المكلف  والرئيس 
اإلعالمي نفت فيه أي دور لرئيس »تكتل لبنان القوي« النائب جبران باسيل في عملية التشكيل«، 
)التتمة ص8(

اإيران تعتبر لقاء نيوم لنتنياهو وبن �سلمان وبومبيو مرجعّية قرار اغتيال �سيخ ملفها النووّي

�لن�سف �لثاني من كانون �لأول فر�سة لتحّرك �لم�سار �لحكومّي بدعم فرن�سّي �أميركّي

ربط نز�ع حول تر�سيم �لحدود عند خط �لناقورة... و�لمعركة حول �أنبوب �لغاز 

أعظم  أّن  راسخاً  اعتقاداً  نعتقد 
تلك  أّن  أم���ة،  خ���راب  على  أدل���ة 
األمة تقف على شفا الخراب أو أن 
إليها وتظّن أنه  ترى الخراب آتياً 

العمران.
سعاده

منفذية دم�سق في »�لقومي« �أحيت �لعيد �لـ 88

لتاأ�سي�س �لحزب باحتفال �سعبي وتكريم فاعليات

 جريمة اغتيال

العالم النووّي الإيرانّي.... والرّد؟

 فل�سطين تقاوم

وترامب ينهزم

 ت�سليم المتغطر�س ترامب...

بلقاء نتنياهو ـ ابن �سلمان!

�سعاده... واللواء ال�سليب 

)ذكرى �سلخ لواء ا�سكندرون في 1937/11/29( 

ال يحتاج الباحث لوقت أو جهد كبير للقول وهو متيّقن 
أّن »إسرائيل« أقدمت على اغتيال العالم الفيزيائي النووي 
الشهيد محسن فخري زادة في داخل إيران، ف� »إسرائيل« 
في استراتيجيتها تعتمد قتل أعالم العدو في كّل المجاالت 
لتمنع ع��دوه��ا م��ن االس��ت��ف��ادة م��ن ط��اق��ات��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة أو 
سياق  ف��ي  م��ج��ال  أّي  وف��ي  أخ���رى  ط��اق��ات  أّي  أو  العلمية 
القوة«،  مصادر  من  العدو  »حرمان  باستراتيجية  عملها 
النووي  المشروع  اّن  يومي  وبشكل  تظهر  و»إس��رائ��ي��ل« 
من  وتخشى  ت��رّوج  كما  ألنها  مضاجعها،  يقّض  اإليراني 
ت��ط��ور ه��ذا ال��م��ش��روع ال��ى درج���ة ال��وص��ول ال��ى تصنيع 
الى  »إس��رائ��ي��ل«  طمأنينة  تسقط  وعندها  النووية  القنبلة 
وضع التفّوق العسكري في المنطقة، التفّوق الذي يعطيها 
االط��م��ئ��ن��ان ال��ى اس��ت��م��راري��ة ال��وج��ود كما ت��زع��م، وألجل 
البرنامج  هذا  على  الشعواء  الحرب  »إسرائيل«  تقود  ذلك 
وتحشد كّل من تستطيع الوصول اليه ضده، وألجل ذلك 
وقف نتنياهو قبل سنتين مهّدداً عالنية إيران ومشيراً الى 
أوقح  في  االس��م«  هذا  »احفظوا  قائالً  زادة  النووي  عالمها 

عملية تهديد تمارس على الهواء مباشرة.
واقعة،  حقيقة  ه��ذه  زادة،  ال��ع��ال��م  قتلت  »إس��رائ��ي��ل«  ف��� 
أّية تداعيات ستكون  إيران والعالم  وفرضت السؤال على 
المنطقة  أّن  خاصة  إي���ران،  س��ت��رّد  وكيف  الجريمة  لهذه 
وال��ع��ال��م ي���م���ّران ف��ي م��رح��ل��ة ح��س��اس��ة ودق��ي��ق��ة ف��ي ظّل
)التتمة ص9(

السيد  مهد  الجريحة،  فلسطين  مع  التضامن  ي��وم  في 
المسيح ومسرى الرسول العربي الكريم، تواصل الحركة 
 – إقليمي   – دول��ي  تواطؤ  وس��ط  العنصرية،  الصهيونية 
وتهديم  أهلها  وتشريد  الفلسطينية  األراضي  ضّم  عربي، 
تمضي  كما  عليها،  المسلّحة  المستعمرات  وبناء  منازلها 
في عملية تهويد القدس وطمس معالمها التاريخية وتزوير 
المسيحية،  اإلسالمية  مقدساتها  وطعن  العربية  هويتها 
فضالً عن محاوالتها المحمومة الختراق المسجد األقصى 
المبارك وتطويع سدنته استكماالً لمخططها الجهنمي في 

إحراقه وتهديمه وإحالل هيكل سليمان محله.
وعلى الرغم من تمادي الحركة الصهيونيّة في إجرامها 
التي  واع��ت��داءات��ه��ا  المحاصر  الفلسطيني  الشعب  ب��ح��ّق 
فإّن  قانون  كّل  وتحّدت  حق  كّل  وتجاوزت  حّد  كّل  فاقت 
زال  ال  »العنصرية«  تهمة  من  المذعور  ال��دول��ي  المجتمع 
يغّطي  وأح��ي��ان��اً  خاطرها،  عند  ويقف  »إس��رائ��ي��ل«  يساير 
والسوريين  واللبنانيين  الفلسطينيين  ضد  جرائمها  على 
وشعوب المنطقة وكأنه ُكتب علينا في هذه البقعة من العالم 
أن نكون في حالة حرب دائمة تفرضها تل أبيب وبدعم هائل 
من واشنطن التي تتحّدث عن حقوق اإلنسان وتدوس هذه 
وحماية  الديكتاتوريات  دع��م  خ��الل  من  ي��وم  ك��ّل  الحقوق 
الميادين  ك��ّل  في  كما  األم��ن،  مجلس  في  الغاصب  الكيان 
)التتمة ص9(

ترامب  اض��ط��ر  ت��وق��ع��ن��ا..  أن  س��ب��ق  وك��م��ا  أخ����ي����راً... 
إعالن  دون  م��ن   – يستسلم  أن  وال��م��غ��رور،  المتغطرس 
لمسؤول  التعليمات  بإعطاء   – ومباشر  وواض��ح  رسمّي 
المنتخب  ال��رئ��ي��س  لمسؤولي  بالتسليم  األب��ي��ض  البيت 
كما  آخ��ر  خيار  له  يكن  ول��م  معهم!  والتعاون  بايدن(  )ج��و 
يعلن  بأن  الحقاً  وسيضطر  أنصاره!  يزعم  أو  يزعم،  كان 
هزيمته بنفسه، والتسليم بنجاح بايدن، وهو إجراء عرفي، 
وليس دستورياً. وبالتالي سواء اعترف أم لم يعترف، فقد 
أصبح بايدن رئيساً يرتب أوراقه استعداداً لتسلم السلطة 
عن  تباعاً..  ويعلن   ،2021 الثاني  كانون  يناير/   20 في 
المسؤولين عن الملفات والوزارات المختلفة ذات األولوية، 
ولألمن  القومي،  لألمن  ومستشاره  الخارجية،  كوزير 

الداخلي إلخ...
إلثارة  يسعى  )ت��رام��ب(،  الكبير  المتغطرس  ه��ذا  لكن 
الفترة  خالل  )ب��اي��دن(،  المنتخب  الرئيس  أم��ام  المشاكل 
االنتقاليّة، كما شرحُت في مقالي السابق عن زيارة بومبيو 
خارجية ترامب للمنطقة، خصوصاً في المنطقة  – وزير 
المتغطرس  ويثبت  األوس���ط.  الشرق  ومنطقة  العربيّة 
– وزير  )بومبيو  أمثال  الصغار  والمتغطرسون  الكبير، 
الخارجية(، ووزير الدفاع االنتقالي الذي ُعيّن في العاشر 
من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في حركة تلفزيونيّة 
ت���رام���ب، وه���و )ك��ري��س��ت��وف��ر ميلر(، ل��ه��ا م���ن  ال م��ع��ن��ى 
)التتمة ص9(

عامة  السوريين  وج���دان  م��ن  ال�81  ال��س��ن��وات  ت��م��ُح  ل��م 
أّمه  عن  اسكندرون  لواء  سلخ  ذكرى  بخاّصة،  واللوائيّين 
سورية، وتقديمه من ِقبل االنتداب الفرنسي هدّية لتركيا، 
أنقاض  على  كيانها  ح��دود  رسمت  التي  الحديثة  ال��دول��ة 
الدول التي كانت تحت هيمنة السلطنة العثمانية ألكثر من 

عام.  500
اقتصادية  امتيازات  لقاء  اللواء  عن  فرنسا  تخلّي  وجاء 
عصبة  وش��رع��ة  االن��ت��داب  ص��ّك  أح��ك��ام  منتهكة  وثقافية، 
25 نيسان  إل��ى فرنسا ف��ي  ق��د ع��ه��دت  ال��ت��ي ك��ان��ت  األم���م 
بما في  االنتداب على سورية ولبنان  بنظام   ،1920 العام 
األخرى،  الواليات  ومعظم  اسكندرون  ولواء  كيليكيا  ذلك 
ومعمورة  بكر  ودي��ار  وأورف��ة  وعينتاب  سعّرت  كواليات 

العزيز وماردين وغيرها.
على  الدولّي  الصراع  احتدام  من  المناخ  هذا  ضوء  في 
القومّي  العمل  عصبة  دع��ت  الخصيب،  السوري  الهالل 
التي يقودها زكي األرسوزي إلى اإلضراب العام، إلى شّل 
حركة العمل في اللواء كلّه، ما أّدى إلى حصول اصطدامات 
دامية بين الشباب السوري من جهة والجنود األتراك من 
جهٍة ثانية، وتجلّى التضامن بين الجماعات السورية في 
الجامع  أب���واب  األت���راك  أغلق  لما  مظاهره  وأج��م��ل  أروع 
الكاهن  لهم  ف��ق��ّدم  ال��ع��رب،  المصلّين  وج���وه  ف��ي  الكبير 
األرثوذكسيّة  الكنيسة  مفتاح  ال��خ��وري  نقوال  ال��س��وري 
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط*

 بشارة مرهج*

 نظام مارديني د. جمال زهران*

)�س 7(



2

نّص  أمس،  الوزراء  مجلس  رئاسة  إلى  الجمهورية  رئاسة  أحالت 
حسابات  »إخضاع  شأن  في  النواب  مجلس  عن  صدر  الذي  القرار 
مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق 
والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو 

تذّرع بسرية مصرفية أو خالفها«.
وطلبت رئاسة الجمهورية المبادرة إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حسابات  على  المرّكز  المحاسبي  التدقيق  موضوع  في  والعملية 
مصرف لبنان والجهات ذات الصلة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 

.2020/3/26 3 تاريخ 
على صعيد آخر، استقبل رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور 
المحامي  ضّم  كفتون  شهداء  محامي  لجنة  من  وف��داً  دي��اب،  حسان 
جورج ديب، المحامي عبدالله ديب، المحامي بطرس فّضول ورئيس 
الشهيد عالء فارس، في حضور مدير  والد  البلدية نخلة فارس وهو 
مكتب الرئيس خالد عكاري والمستشار إلياس عّساف. وطالب الوفد 

دياب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي.
والتقى دياب وفداً من أساتذة الجامعات اإلسالمية، اإلمام األوزاعي، 
طرابلس، الجنان ومعهد الدعوى اإلسالمي، ضّم: حسين بدران، غازي 
ميقاتي،  رأفت  سحمراني،  أسعد  نوار،  بدرالدين  حالق،  حسان  مقلّد، 
دار  عن  ممثالً  الطويل  علي  عيتاني،  باسم  حجازي،  بسام  يكن،  سالم 

الفتوى، في حضور المستشارين خضر طالب وحسين قعفراني.
من جهة أخرى، ترأس دياب اجتماعاً أمنياً، حضره وزير الداخلية 
والبلديات محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، قائد الجيش العماد 
جوزاف عون، المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير 
ألمن  العام  المدير  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى  العام 

الدولة اللواء أنطوان صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، 
شعبة  رئيس  سنان،  سمير  العميد  الدولة  ألمن  العام  المدير  نائب 
المعلومات في قوى األمن الداخلي العميد خالد حّمود، رئيس شعبة 
طالب  خضر  والمستشاران  عواد  جان  العقيد  والعمليات  الخدمات 

وبترا خوري.
من  للحّد  المتخذة  التدابير  تطبيق  في  التشّدد  االجتماع  وناقش 
انتشار وباء كورونا، كما جرى البحث في التدابير واإلجراءات األمنية 

التي سيتم تطبيقها خالل شهر كانون األول وفترة األعياد.

الوطن / �سيا�سة

 هل ي�صمد لبنان

حتى رحيل ترامب؟

{ د. وفيق إبراهيم 
أربعون يومياً عاصفة يترقبها العالم بأسره من سياسات 
في  لفشلها  االنتقام  تحاول  وكأنها  تبدو  هوجاء  أميركية 
الرئاسية  بالوالية  المتعلقة  الماضية  األرب��ع  السنوات 
من  للرحيل  حالياً  يتحّضر  الذي  ترامب،  الحالي  للرئيس 

البيت االبيض بعد خسارته في االنتخابات االخيرة.
يضع ترامب باالشتراك مع حليفيه االسرائيلي والخليجي 
خطة يتأملون أن تسهم في تدمير بعض النجاحات اإليرانية 
لبنان.  في  الله  بحزب  المتعلقة  وتلك  واليمنية  والسورية 
بين  احترابي  لعداء  التأسيس  نفسه  الوقت  في  ويريدون 
سياسات  وبين  األوس��ط  الشرق  في  الصامدة  القوى  هذه 
قنوات  لفتح  الجانحة  بايدن  جو  المقبل  األميركي  الرئيس 

حوار مع إيران والتهدئة في مجمل اإلقليم.
عليها  تصّوب  التي  القوى  من  أساسي  جزء  اذاً  لبنان 
سياسات ترامب ألنه العرين لتيار أساسي لبناني وإقليمي 
المحور  على  لالنتصار  رمزاً  اعتباره  وباإلمكان  معاً  آن  في 
األميركي اإلسرائيلي اإلرهابي في الشرق العربي ونموذجاً 

قابالً للتقليد في العالم اإلسالمي.
كيف يستهدف األميركيون لبنان؟

نحو  حكماً  ويتدحرج  اقتصادي  األس��اس��ي  الضغط 
األميركية  السياسات  فرضتها  التي  فالعقوبات  السياسي، 
على مجمل النظام االقتصادي اللبناني مع جناحه المصرفي 
وتلك التي أصابت حركة امل وتيار المرده والتيار الوطني 
إمكانية  عمد  عن  أصابت  الصدمات  هذه  الله،  وحزب  الحر 

تشكيل حكومة جديدة.
فكيف يمكن ألي رئيس حكومة ان يشكل حكومة ال تضم 
الوازنة في  النيابية  األكثرية  يمتلك  متحالفاً  فريقاً سياسياً 
المجلس النيابي وإذا نجح بالفرار من التشكيلة السياسية 
أنه  يعني  فهذا  مستقلين.  متخصصين  من  تشكيلة  ال��ى 
ترفضه  ما  وهذا  بالكامل.  له  موالية  حكومة  تشكيل  بصدد 
مع  سراً  التفاهم  الى  يعمد  أنه  او  الداخلية،  القوى  موازين 
القوى السياسية الممنوعة أميركياً من المشاركة الحكومية، 
يتفاهم معها على أسماء مستقلين تربطهم بها عالقات والئّية 

في تقاطعات معينة، وهذا ما يأباه األميركّيون.
جهات  سربته  ما  حسب  أبلغوا  األميركيين  فإن  لإلشارة 
اذا  أميركية  لعقوبات  يتعّرض  قد  بأنه  الحريري  نافذة 
تعاون وزارياً بشكل واضح او ملتبس مع الجهات اللبنانية 

المعاقبة أميركياً.
الوقت  وفي  المصّرة  الحريرّية  الحركة  أسباب  هي  هذه 
نفسه على التمسك المطلق بالتكليف والمراوغة في التأليف 
الى أن يسمح األميركيون له بإعالن تشكيلته. ولهذا الموقف 
عزوف  الن  األميركية،  العقوبات  مع  المنسجمة  أبعاده 
الحريري ال يعني إال تكليف سياسي جديد وتشكيل حكومة 
من  لبنان  إنقاذ  تحاول  قد  اللبنانية  النيابية  الغالبية  من 

خالل انفتاحها على جهات دولّية جديدة.
اللبناني  السياسي  النظام  يجد  عسيرة  مرحلة  إذاً  هي 
منذ  والخاص  العام  المصرفي  ونظامها  الدولة  دّمر  الذي 
أربعة عقود، نفسه وحيداً مجرداً من أي إمكانات اقتصادية 
لنجدة  الفاتيكان  من  ضغط  أو  ما  فرنسي  دور  على  يراهن 

الدولة من االنهيار والكيان من التصدع.
إال  يقبلوا  لن  األميركيين  أن  هنا،  الخبراء  يرّجحه  ما 
والمستقبل  لجعجع  القوات  حزب  تضم  مكتملة  بحكومة 
متخرجي  من  شيعة  مع  وجنبالط  والكتائب  للحريري 
السفارة األميركية ويحملون على األغلب جنسيتها وإال فإنهم 
يدفعون باتجاه تفجير لبنان حتى يصل الى مرحلة توافق 
االقتراب  من  الله  حزب  منع  على  المرتقبة  حكومته  فيها 
مع  والحدود  المحتلة  فلسطين  مع  الجنوبّية  الحدود  من 

سورية.
الجديدة  الحكومة  من  ملزم  إع��الن  ال��ى  باإلضافة  ه��ذا 

برفض أي سالح آخر غير سالح الدولة.
داعماً  عنصراً  األميركيون  فيها  يجد  أخرى  وسيلة  هناك 
إسرائيلية  عدوانية  بتأجيج  وتتعلّق  االقتصادي  للخنق 
لالستفادة  وذل��ك  درج��ة،  أقصى  ال��ى  أص��الً  م��وج��ودة  هي 
االقتصادي  واالنهيار  اللبنانية  الداخلية  االنقسامات  من 

المتصاعد.
الخنق  نحو  الدفع  األميركيين،  األسلوبين  ف��إن  لذلك 
واغتياالت،  بغارات  األمني  الوضع  وتفجير  االقتصادي 
األقل،  على  أشهر  ستة  منذ  لبنان  في  األميركيون  يطبقهما 

وتمارس »إسرائيل« الجانب األمني منها في كل وقت.
لكن الجانب األمني يجابهه حزب الله المستهدف ببراعة 
وحرفّية متمكنة، والدليل أن العيون اإلسرائيلية التي ترصد 
دبيب النمل بالتعاون مع بعض القنوات الداخلية، لم تنجح 
بتنفيذ عملية اغتيال او تفجير وهجوم في مناطق تمتد من 
البقاع والجنوب والضاحية وبيروت الغربية وسورية وهي 

أماكن يتحّرك فيها الحزب بحرّية.
خطة  من  أميركياً  يوماً  األربعين  سياسات  أن  يعني  بما 
داخلية  حرب  إلثارة  محاوالت  من  لبنان  في  تمّر  لن  ترامب 

لبنانية او تنفيذ عمليات إسرائيلية.
ألن »إسرائيل« تعلم أن تنفيذ عمليات مباشرة في الداخل 
اللبناني يسفر فوراً من حركة قصف مباشر وسريع لمئات 
المواقع اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة ومن دون توقف، 
الجنوب،  في  لبنانية  ألراض  إسرائيلي  اختراق  أي  أن  كما 
من  المزيد  اضافة  مع   2006 حرب  إنتاج  إعادة  الى  يؤدي 

احترافية حزب الله في حروب الغوار الشعبية.
مكرهين  انفسهم  األميركيون  يجد  المعطيات  هذه  ضمن 
االستمرار  على  ترامب  والي��ة  من  االخيرة  االي��ام  ه��ذه  في 
أكبر،  نحو  على  وتفعيله  االقتصادي  ضغطهم  بممارسة 

آملين ان يتسبب بتفجير العالقات الداخلية اللبنانية.
على  الحريري  قدرة  مدى  عن  سؤال  طرح  يستتبع  هذا 

مواصلة تطبيق الخطة األميركية؟
الفرنسية  األحضان  في  المرتمي  الحريري  لدى  ليس 
الحكومة،  تشكيل  تعقيد  مواصلة  إال  األميركية  الخليجية 
فرنسية  تعليمات  تلقيه  بعد  إال  التشكيل  نحو  يتحرك  ولن 
واضحة باالنطالق نحو حكومة مستقلين ترضى عنها قوى 

الحر. الوطني  آذار ورئيس الجمهورية والتيار   8
وهكذا يكون لبنان دائماً ضحية أقطابه السياسيين الذين 
مصالح  حساب  على  الراعية  الدولة  سقوف  تحت  يعملون 

اللبنانيين.

ن�شاطات

الفرزلي  إيلي  النواب  مجلس  رئيس  نائب  استقبل   {
لألمم  ال��خ��اص  المنّسق  المجلس،  ف��ي  مكتبه  ف��ي  أم��س 
المتحدة يان كوبيتش وعرض معه لألوضاع العامة. كما 
زار كوبيتش قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه 

باليرزة وجرى البحث  في شؤون لبنان والمنطقة.
النائب  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  استقبل   {
ج��ه��اد ال��ص��م��د وت���ن���اول ال��ب��ح��ث األوض�����اع ال��ع��ام��ة في 

البالد.

)علي فواز( الفرزلي خالل استقباله كوبيتش في المجلس أمس  

خفاياخفايا

قالت مصادر دبلوماسية إن تأجيل جولة 
التفاوض المخصصة لترسيم الحدود بطلب 

»إسرائيلي« تعني أن لبنان ربح الجولة األولى 
من التفاوض بتكريس خط الترسيم المقترح من 

قبل الوفد اللبناني على خط ال� 2200 كلم كسقف 
تفاوضّي بديل من السقف االفتراضّي الذي كان 

يمثله سقف ال� 860 كلم وأي عودة للتفاوض 
ستكون ملزمة بأخذ ذلك في االعتبار.

Twelfth year /Tuesday / 1  December 2020 / Issue No. 3393
3393 2020 / الع��دد  1 كانون األول  السنة الثانية عشرة / الثالثاء / 

في اليوم العالمي للت�صامن... المطلوب فل�صطينيًا لإعادة ت�صويب البو�صلة

بّري عر�ض الأو�صاع مع عكر و�صيا ور�صدي 

ودعا اللجان لدر�ض الدعم والحتياط الإلزامي

دياب التقى لجنة محامي �صهداء كفتون 

رئا�صة الجمهورية اأحالت اإلى الحكومة القرار النيابي ب�صاأن التدقيق الجنائي

)حسن ابراهيم( بري مستقبالً عكر في عين التينة أمس  

دياب مجتمعاً إلى وفد محامي وأهالي شهداء كفتون في السراي أمس  )داالتي ونهرا(

{ حسن حردان
شعبها  وكفاح  فلسطين  قضية  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  في 
العالقات  وإقامة  االنفتاح  اتفاقيات  وبقوة  تحضر  االحتالل  ضّد 
مع كيان العدو الصهيوني، التي شكلت قمة التراجع والتخلي من 
قضية  باعتبارها  فلسطين  قضية  عن  العربية  األنظمة  بعض  قبل 
العرب المركزية األولى في الصراع العربي الصهيوني... غير أن 
إليه إنما هو الخرق األخطر في جدار العزلة  ما يجب لفت االنتباه 
من حول الكيان الصهيوني، الذي حصل بعد اتفاقية كامب ديفيد 
بين الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس وزراء العدو 
مناحيم بيغين، وهذا الخرق يكمن في توقيع اتفاق أوسلو بين قيادة 
برئاسة  الصهيوني  العدو  وحكومة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
تعديل  عن  االتفاق،  بعد  المنظمة،  قيادة  وإع��الن  رابين،  إسحاق 
الوطني  والنضال  المسلح  الكفاح  عن  والتخلي  الوطني  ميثاقها 
التحرري لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، واالعتراف رسمياً 
التاريخية،  فلسطين  أرض  من  بالمئة   ٧٨ على  »إسرائيل«  بوجود 
والقبول بأن ينحصر التفاوض على تقرير مصير الضفة الغربية 
باعتبارها  المحتلة  ال��ق��دس  م��ن  ال��ش��رق��ي  وال��ق��س��م  غ��زة  وق��ط��اع 
تسبّب  ال��ذي  األخطر  هو  التطور  ه��ذا   .. عليها«  متنازع  »أراض��ي 
األممي  التضامن  وإضعاف  الفلسطينية،  الساحة  في  باالنقسام 
وفتح  االح��ت��الل،  ض��ّد  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  نضال  مع 
التي يقيم مسؤولوها  العربية،  أمام األنظمة  الباب على مصراعيه 
عقد  على  التجّرؤ  ألجل  الصهاينة،  المسؤولين  مع  سرية  عالقات 
اتفاقاً  التحرير عقدت  قيادة منظمة  بأّن  لقاءات علنية وتبرير ذلك 
اإلسرائيليين،  المسؤولين  مع  تلتقي  قياداتها  واّن  »إسرائيل«  مع 
التوصل  ألجل  المفاوضات  يواصلون  وهم  أمنياً  معهم  وتنسق 
من  وحرماننا  منعنا  ت��ري��دون  فلماذا  ل��ل��ص��راع،  نهائي  ح��ّل  إل��ى 
أن  منا  وتريدون  معها،  العالقات  وإقامة  »إسرائيل«  على  االنفتاح 

نكون »ملكيين أكثر من الملك...«
توقيع  مسار  إلى  أخرى  عربية  أنظمة  انضمام  كانت  والنتيجة 
سياق  في  الصهيوني،  الكيان  على  واالنفتاح  االعتراف  اتفاقيات 
خطة اإلدارة األميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب وبالتنسيق 
تطبيق  لفرض  نتنياهو،  بنيامين  الصهيونية  الحكومة  رئيس  مع 
تبقى من حقوق وطنية فلسطينية تشكل  ما  القرن وتصفية  خطة 
مجمل ما ُعرف بقضايا الوضع النهائي للتفاوض بشأنها.. وطبعاً 
المشروع  س��ي��اق  ف��ي  ي��ن��درج  الصهيوني  األم��ي��رك��ي  ال��ط��رح  ه��ذا 
الدولة  وإع��الن  فلسطين  أرض  على  الصراع  لحسم  الصهيوني 
في  للفلسطينيين  حّق  ال  بأنه  والقول  فقط،  العنصرية  اليهودية 

في  فلسطينية  دول���ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ل��ن  وب��ال��ت��ال��ي  فلسطين  أرض 
الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس، وعلى الفلسطينيين 
من  كمواطنيَن  المحتلة  فلسطين  في  تواجدهم  مناطق  في  العيش 
الدرجة الثانية، كما كان حال المواطنين السود في جنوب أفريقيا 

ايام نظام الفصل العنصري...
م��ن ه��ن��ا ي��ج��ب أن ي��ب��دأ ال��ن��ق��اش ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��اً، ف��ص��ائ��ل وق��وى 
منذ  حصل  لما  شاملة  مراجعة  إلجراء  وشعبية،  وطنية  وفعاليات 
هذا  تزيين  على  والعمل  للصراع  السلمي  الحّل  خيار  طرح  تّم  أن 
الطرح باعتباره الخيار الممكن واألقّل كلفة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه 

من أرض محتلة وحقوق مسلوبة..
تلك  لكّل  والنقاش  المراجعة  ه��ذه  إج��راء  وض���رورة  أهمية  اّن 
إنما  ال��ي��وم،  إل��ى  وص��وال  أوسلو  توقيع  إل��ى  ق��ادت  التي  المرحلة 

ألجل ما يلي..
إل���ى األس���س  وال���ع���ودة  ال�����دروس وال��ع��ب��ر  اس��ت��خ��الص  أوالً، 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  عليها  ونشأت  قامت  التي  والمبادئ 
ال  ج��زء  فلسطين  أن  من  انطالقاً  قومياً  ميثاقاً  ميثاقها  ك��ان  منذ 
يتجزأ من الوطن العربي وتحريرها إنما هو واجب كّل عربي، وأّن 
الشعب العربي الفلسطيني إنما هو رأس الحربة في هذه المعركة 
العربية، ذات األبعاد العربية واإلسالمية واألممية لما تجّسده من 

قيم الحق والعدل واالنسانية...
هذا يعني أنه يجب استعادة منظمة التحرير لدورها الحقيقي كحركة 
أرض  هي  التاريخية  بحدودها  كلها  فلسطين  بأّن  تؤمن  وطني  تحرر 
وأّن  العربي،  الوطن  من  يتجزأ  ال  وجزء  الفلسطيني،  العربي  الشعب 
المستعمرين والمستوطنين الصهاينة إنما هم غزاة احتلوا هذه األرض 

بدعم من االستعمار الغربي، واألنظمة التي تّم تركيبها في كنفه..
وتفرض  ت��س��ت��دع��ي  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  دور  اس��ت��ع��ادة  ث��ان��ي��اً، 
بالضرورة إسدال الستار نهائياً على اتفاق أوسلو وما رسمه من 
أوهام تسووية مع عدو غاصب لألرض والحقوق.. الصراع معه 
صراع وجود، صراع على هوية األرض، والرواية التاريخية لهذا 
المجازر  بإنكار  وطمسه  تزويره  إلى  العدو  يسعى  الذي  الصراع 
معظم  وتشريد  الصهيونية  العصابات  نفذتها  التي  اإلره��اب��ي��ة 
شعب  أبناء  من  الحقيقيين  األرض  أصحاب  األصليين  السكان 
فلسطين عام 1948.. فمن الوهم تصوير إمكانية استعادة منظمة 
التحرير لدورها، كاطار جامع لكّل الفصائل والحركات الفعاليات 
الخروج من أوسلو وسحب  الفلسطينية، من دون إعالن  الوطنية 
االعتراف بكيان العدو الصهيوني، وحّل السلطة الفلسطينية التي 
»الشرعية«  إلضفاء  أداة  ي��زل،  ولم  الصهيوني،  االحتالل  أراده��ا 
على احتالله ووجوده من ناحية.. واستطالة أمنية لقمع المقاومين 

والمناضلين الذين يرفضون االستسالم لألمر الواقع الصهيوني 
واتفاق أوسلو من ناحية ثانية.

فلسطين  تحرير  وان  المقاومة  ثقافة  ترسيخ  إلى  العودة  ثالثا، 
وعودة أبنائها إلى أرضهم وديارهم التي شّردوا منها منذ احتالل 
الشعبية  المقاومة  عبر  إال  يتّم  أن  يمكن  ال   ،1948 عام  فلسطين 
األمر  وهذا  السلمية،  الحلول  على  المراهنة  عبر  وليس  المسلحة، 
الفلسطينية  العربية  المقاومة  حركة  بناء  إل��ى  ال��ع��ودة  يستدعي 
النفس  التحررية على أسس استراتيجية لخوض النضال الطويل 
لواء  تحت  الفلسطيني  العربي  الشعب  طاقات  كّل  فيه  تؤطر  الذي 
قيادة وطنية تؤمن بهذه اإلستراتيجية التحررية.. ال سيما أّن هذه 
فقط  وليس  غزة،  وقطاع  لبنان  في  نجاحها  أثبتت  االستراتيجية 
والجزائر  فيتنام  في  الماضي،  القرن  في  المحتلين،  الغزاة  ضّد 

واليمن والصين وكوريا إلخ...
حول  التفافه  وتعزيز  الفلسطيني  ال��ش��ارع  استنهاض  راب��ع��اً، 
هو  فلسطين،  لتحرير  المسلحة  الشعبية  المقاومة  استراتيجية 
واستعادة  واالس��الم��ي��ة  العربية  الجماهير  الستنهاض  السبيل 
شعبها  وم��ق��اوم��ة  فلسطين  قضية  جانب  إل��ى  األم��م��ي  التضامن 
اتفاق  توقيع  بعد  ت��راج��ع  والتضامن،  النهوض  فهذا  ال��ص��ام��د.. 
أوسلو وتخلي قيادة منظمة التحرير عن طريق المقاومة الشعبية 
أثر  الفلسطينية  الساحة  في  خطيراً  انقساماً  أحدث  مما  المسلحة، 
وإنما  الفلسطيني،  الوطني  النضال  مسيرة  على  فقط  ليس  سلباً، 
العربي  الجماهيري  واالل��ت��ف��اف  وال��ت��أي��ي��د  ال��دع��م  أي��ض��اً  أض��ع��ف 
واإلسالمي واألممي.. واستفاد من ذلك االنقسام، إيما استفادة، 
من  وجعل  االن��ق��س��ام،  تغذية  على  عمل  ال��ذي  الصهيوني  ال��ع��دو 
له  ويحقق  حقق  ألن��ه  وإدام��ت��ه  لتكريسه  وسيلة  أوس��ل��و  ات��ف��اق 
األرض  في  استيطانية  ومشاريع  أطماع  من  به  ويحلم  حلم  ما 
االستيطانية  المشاريع  هذا  اّن  المعروف  من  حيث  الفلسطينية، 

انتعشت بصورة خطيرة في ظالل أوسلو... 
األع����داء واألص���دق���اء،  ت��ح��دي��د معسكر  إل���ى  ال���ع���ودة  خ��ام��س��اً، 
في  مجّدداً  التحرير  منظمة  تقع  ال  حتى  التحالفات،  واستطراداً 
لالستعمار،  التابعة  الرجعية  األنظمة  أحضان  في  االرت��م��اء  فخ 
ال��ت��ح��ري��ر ج���زءاً  ت��ك��ون منظمة  ان  ب��ال��ض��رورة  ي��ف��رض  م��ا  وه���و 
يشمل  الحلف  ف��ه��ذا  المنطقة،  ف��ي  المقاومة  حلف  م��ن  يتجزأ  ال 
ل��ب��ن��ان والعراق  ال��م��ن��ت��ص��رة ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  س��وري��ة وال��م��ق��اوم��ات 
واليمن، ويستند إلى دعم أساسي وقوي من إيران - الثورة التي 
إعالن  لحظة  منذ  الصهاينة  راي��ة  وأسقطت  فلسطين  راي��ة  رفعت 
كان  وال��ذي  المتحدة  للواليات  التابع  الشاه  نظام  على  انتصارها 

تربطه عالقات التعاون والتنسيق مع كيان العدو الصهيوني...

في  أمس  بّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  بحث 
مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،  مع نائبة رئيس 
تصريف  حكومة  في  الدفاع  وزي��رة  ال��وزراء  مجلس 
السياسية  المستجدات  آخ��ر  عكر،  زينة  األع��م��ال 

واألوضاع األمنية.
األميركية  المتحدة  الواليات  واستقبل بّري سفيرة 
بتصريح.  اإلدالء  دون  من  غادرت  التي  شيا  دوروثي 
المتحدة  لألمم  الخاص  المنّسق  نائبة  مع  وع��رض 
نجاة  اإلنسانية  للشؤون  المقيمة  المنسقة  لبنان  في 
رشدي، لألوضاع العاّمة إضافًة إلى شؤون إنسانية. 
لجان  المجلس:  رئ��ي��س  دع��ا  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن 
الوطني  االقتصاد  والعدل،  اإلدارة  والموازنة،  المال 
وال��ش��ؤون  العمل  ال��ع��ام��ة،  الصحة  والتخطيط، 

االجتماعية، إلى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف 
من قبل ظهر غد األربعاء وذلك لدرس موضوع الدعم 

واالحتياط اإللزامي.
بالشكر  ب��ّري  الرئيس  توجه  آخ��ر،  صعيد  على 
ورئيس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  إلى: 
حكومة تصريف االعمال حسان دياب والرئيس سعد 
الوزراء  ومن  الحريري  نازك  السيدة  ومن  الحريري 
السلك  وأع��ض��اء  والسابقيين  الحاليين  وال��ن��واب 
الفاعليات  وم��ن  لبنان  في  المعتمد  الديبلوماسي 
والعسكرية  واألمنية  الروحية  والقيادات  االغترابية 
بوفاة  معزياً  أبرق  أو  اتصل  من  كل  ومن  والقضائية 
ال��م��رح��وم ف��اي��ز زي��ن ال��دي��ن )خ���ال رئ��ي��س مجلس 

النواب(.

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، أمس في مكتبه، رئيس حزب »التوحيد 
العربي« الوزير السابق وئام وهاب، وجرى البحث في األوضاع العاّمة والتطورات على الساحة 

الداخلية.
بعد اللقاء، قال وهاب »إنها زيارة لمعالي الوزير الصديق في هذه الظروف للثناء على الجهود 
التي يبذلها على أكثر من صعيد، كما أحببت البحث معه في الموضوع القضائي والضّجة التي 

أُثيرت حوله«.
سليماً،  قضاًء  نريد  ألننا  القضائي،  الجسم  في  الخلل  حول  مالحظات  جميعاً  »لدينا  أضاف 
وما  ممتازة.  وقراراتهم  ونزهاء  أكفاء  قضاة  القضائي  الجسم  في  أن  الرأي  يشاركنا  ومعاليه 
يقومون  ال  قضاًة  هناك  أن  أيضاً  نعتبر  نحن  ولكن  موقفاً،  وليس  كالم  محّط  هو  معاليه  ذكره 

بواجبهم ومتخاذلون وجبناء ومرتشون، وهم ال يمّثلون الجسم القضائي«.
لبعض  الداخلي  األم��ن  قوى  حرس  عدد  خفض  »بضرورة  فهمي  طالب  أنه  وه��اب  وأعلن 
أغلبيتهم  ألن  الناس،  هؤالء  على  العاّمة  األموال  ُتصرف  أن  أقبل  ال  كمواطن  ألنني  السياسيين، 
عن  معرباً  وعديدها«،  الدولة  من  محمّيين  يكونوا  وأالّ  السجون  في  أماكنهم  تكون  أن  يجب 
أن  األفضل  من  شهرياً،  ليرة  مليارات   8 إلى   7 من  الدولة  يكلّفون  عسكري   2000« أن  اعتقاده 
يخدموا في مواقعهم في المخافر والفصائل التي تحتاجهم، أفضل من خدمة السياسيين الذين 
من  وليس  الخاص  حسابه  من  أمنه  تأمين  بإمكانه  فالسياسي  السجون،  في  يكونوا  أن  يجب 

أموال الخزينة«.
بعين  إليه  ينظر  أن  نأمل  الذي  للبناء  متراً  ال�150  موضوع  معاليه  مع  أثرت  »كما  وختم 
الفقراء  الناس  بعض  قضايا  يحّل  األمر  وهذا  النائية،  والمناطق  القرى  في  خصوصاً  العطف، 

طبعاً وبضبط من البلديات، بحيث ال يكون هناك اعتداء على الملك الشخصي أو العام«.

وهاب زار فهمي:
لخف�ض عنا�صر حماية ال�صيا�صيين
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*—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝
 ÎU�O�  ‰uI�  Ê√  W�—uNL��«  fOzd�  ÏÍd�  ÊU�
 U� v�« bK��« q�Ë Ê√ bF� ‰öI��ô« bO� W��UML�
 w� WO�ËR�L�« Â«bF�«Ë dI�Ë ”Q� s� tO�« q�Ë
 w�UL�«  oO�b��«  w�  dO��U�  b ÒNF�Ë  ¨v�œ_«  U�Òb�
 v�« ÊQA�« «cN� ÎU�U�� t�ËË W�UNM�« v�« wzUM��«
 fOz—  …U�ö�  v�«  Ÿ—U�Ë  lL��«  Íc�«  ÊUL�d��«
 …—ËdC�  ŸUL�ùU�  Î «—«d�  —b�√  ÊQ�  W�—uNL��«
 ·dBL�« w� fO� wzUM��« w�UL�« oO�b��« ¡«d�≈
 W�Ëb�«   «—«œ≈  lOL�  w�  q�  V��Ë  Íe�dL�«
 tO�� fOzd�«  Õ«d��ô ¡UM�  U�bK��«Ë f�U�L�«Ë

ÆÍd�
 Ê«  Êü«  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  l�u�   U�
 v�« Î «œb�� U�u�b�Ë w�UL�« oO�b��« W�d� l�«d�
 Ë«  ¨w�UOM�«  fK�L�«  —«d�  bF�  UN�UNL�  …d�U�L�«

ÆÈd�√ W�d� ÒÍ« l� b�UF�� Ê√
 fK�L�« —«dI� w�u�UI�«  bM��« u� U� ∫‰«R��«
 sOM�ô«  Ë«  øWO�u��«  v�«  wI�d�  q�Ë  øw�UOM�«
 r�bI��  WOMFL�«  ·«d�ú�  ÎU�eK�  ÊuJ�  q�Ë  øÎUF�

Æ «bM���Ë ozU�Ë s� UN�b� U�
 s� ‰uK�√ w� Òd�√ WO�dBL�« W�d��« Êu�U� ÊU�Ë
 »UDI��« lO�A� tM� ·bN�« ÊU�Ë 1956 ÂUF�«
 ÊUM��  —Ëœ  ”ÒdJO�  Ã—U��«Ë  q�«b�«  w�  ‰«u�_«
 w�uL� —«u� w� d� w�«d�O� ÍœUB��« Ã–uLM�

Æt��UM� Íc�« Ã–uLM�« bL�F�
 1¨715¨283  l�L�  Êu�UI�«  «c??�  V�uL�Ë
 nAJ�«  XFM�  W�UL��  w�UM��  w�dB�  »U��

ÆWOzUM���« »U��_ ô≈ WO�dBL�« rN�UOKL� s�
 wGK�  ô  —«dI�«  ÒÊ«  t�  rÒK�L�«Ë  ÂuKFL�«  ÒÊ«  ô≈
 ÊU�K�« qOJA�  «—«dI� t��√ Î «—«d� vI��Ë ¨Êu�U�
 W�OC� Ë√ W�d� WHKH�Ë s�b� …œU� qJA�� w��«

°t�U� U� Ë√

 U� ÊUL�d��« —«d� cOHM� vK� —«d�ù« ‰U� w�Ë
øWOM�“ qNL� lC�� q�Ë ÁcOHM�  UO�¬ w�

 ·dBL�« r�U� Îö�� lM�L� l�«u�« «c� q�� w�Ë
  «bM��� ÒÍ«  rOK�� s� W�ö� ÷U�— Íe�dL�«
 wGK�  ô  —«dI�«  ÒÊ_ÆÆÆWO�dBL�«  W�d��«  WF�—c�

ÆÎU�u�U�
 —«d�  œd��  w�UL�d��«  —«dI�«  ÊuJ�  ô  v��Ë
 v�«  ‰ Òu���  ô  «–UL�  ¨WO�u�U�  …u�  ôË  t�  bM�  ô
 ÊU�K�« v�« W�U�û� W�U�� fO� Êu�U� ŸËdA�
 ÊuLCL� w�u�U� ŸËdA� v�« tK�u��Ë t��«—b�

ÆWO�dBL�« W�d��« l�— ÊQA� ÊUL�d��« —«d�
 q� ¨V��Ë WOzUM���« W�U�� ÒdL� ô ÊUM��  ÒÊ«
 v�« W�UD��« W��� tO� XFH�—« œU�� rO�� w� u�
 ÊuM�«uL�« e�F�Ë W�L�U� sOF�—_« vK� b�e� U�
 WLI�  dO�u� s�Ë r�œôË√  rOKF� nO�UJ� l�œ s�
 œÒbNL�«  WOz«cG�«  lK�K�  r�b�«  Òq�  w�  rNAO�
 X�� ÊUM�� Õ“d�Ë ¨w�U��« ÂUF�« W�UN� n�u��U�
 qJA�  U�  —ôËœ  —UOK�  92  v�«  UN�LO�  qB�  Êu�œ
  —œU�  ULO�  ¨wK�L�«  Z�UM�«  s�  170%  u��
 u�Ë ¨dLF�« vM� s� sOO�UM�K�« lz«œË ·—UBL�«

Æ‰U�uB�« w� v�� qB�� r� U�
 l�— s� w�UM�K�« ÊUL�d��« —«d� ÊuJ� ô v��Ë
 W�Ëb�«  w�  sO�ËR�L�«  s�  WO�dBL�«  W�d��«
  U�u��  ô  —«d�  œd��Ë  åÊu�b�«  vK�  p�{ò
 Íd� tO�� fOzd�«  W�Ëœ vK� vML�� ¨t�  WO�u�U�
 Êu�U�  ŸËdA�  v�«  t� Òu��Ë  —«dI�«  «c�  q ÒFHÔ�  Ê«
 sOH�uL�  ¨ÂUF�«  ÊQA�«  v�UF��  s�  Òq�  qLA�
 œ«d??�_«Ë   U��RL�«Ë   U�dA�«  s�  r�dO�Ë
 Òb�  l??{ËË  WOL�d�«   «—«œù«  l�  «uKL�  s�c�«
 u�Ë ¨W�UF�«   U��RL�«  w� ÍdA��L�«  œU�HK�
 ‚u��L�«  dO� ÍœUB��ô«  —UON�ô«  v�«  ÈÒœ√  Íc�«

ÆtF�d� U� UM�b� bF� r�Ë
ÍËb�u�« w�ö�ô« ¡UIK�« fOz—*

a�u� ÊUL�≈ ˝
 Ê«dOM�« X�H�√ ¨WL�UF�« Òe� Íc�« ÂËRAL�« —U�H�ô« vK�  Òd� dN�√ WF�—√ s� d��√
 U�œu�Ë ¨qF�A� X�U� Èd�√ Î «—U� sJ� ¨ U�U� bF� ÎUOK� vH��« Ê√ v�≈  ËdO� —u� XH�Ë
 fH� w� W�UG� q� WOCI� ôË ¡wA� ô ¨sO� WA�d� rN�Ò��√ «ËbI� s�c�« w�U�_« »uK�
 rNFA�  s�  r��  Ê√  v�≈  d��Q�  d��√  d�J�  ÂuO�u�_«   «d�O�  «u�d�  s�c�«  sO�d�L�«
 l��Ë W�œU��« bF� oI���� …b�b� …œôË ÒÊ√ tM� ÎUM� r�œU�� vK� d�H�U� rN�UL�≈Ë
 ‰uN�� ‰«e� ô —U�H�ô« «c� VÒ�� s� ÒÊ_ dÒOG�� r� ÎU�O� sJ� ¨»¬ s� l�«d�« w� ozU�œ

Æ—u��L�« `CH�Ë sO�J�dL�« W��� ÒdJ� ö�� t��u� qON�� Òr� Ë√ ¨W�uN�«
 ¨·ôü« Õd� v�≈  Òœ√Ë Î̈ «bON� sOF��Ë W�� …UO��  œË√ w��« q�I�« WL�d� s� d��√
 ôË W�Ëb�« s� ô i�uF� ÊËœ v�d��«Ë ¡«bNA�« qz«u� „d�� X�J�—« Èd�√ WL�d� ÒÊS�

ÆqOF� ÊËœ …dO��  özU� X���√Ë ¨œÒd� s� œÒdA� ¨sO�Q��«  U�d� s�
 d��F�  Êu�U�  —«d�S�  q�L�  XzUH�«  WFL��«  Âu�  »«uM�«  fK��  w�  oI��  Î«“U��≈  sJ�
  UL�bI� s� s�bOH��� v�d��« —U���«Ë ¨w�UM�K�« gO�K� ¡«bN� W�U�L� Q�dL�« ¡«bN�

Æ…UO��« Èb� w�UL��ô« ÊULCK� wM�u�« ‚ËbMB�«

 WOIO�D��« WO�UM�« s� wMF� WO�UOM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� t� X�ÒbI� Íc�« Õ«d��ô« 
 …UO��«  Èb�  ÎU��«—  t�KzU�  v{UI��  w�U��U�Ë  ¨gO��«  bONA�  Q�dL�«  bON�  q Ó�UF�  Ê√
 Êu�UMO� rN� v�d��« U�√ ¨WOLOKF��«Ë WO�B�«Ë WO�UL��ô«  UL�bI��« Òq� s� bOH���Ë

Æ…UO��« Èb� w�UL��ô« ÊULCK� wM�u�« ‚ËbMB�« q�� s� WODG�Ë ÎUL�œ
 s�c�«  ¡ôR�  fO�  ¡UD�≈  vK�   U� Ò�RL�«  Ác�  WO�UJ�≈  Âb�  s�  vI��  ·Òu���«  sJ�
 ÎU�U�√ s�bOH��L�« WODG� vK� …—bI�« Âb� q� ¨V��� rN�uI� —u�cL�« Êu�UI�« rNKL�
 w��«  WK�H��L�«  W??�“_«Ë  ÍœUB��ô«  l{uK�  Î «dE�  UNO�  sO�d�AL�«Ë  UN�UL�bI�  s�
 ŸU�Ë√  sJ�O�  Êu�UI�«  oO�D�  sLC�  W�cOHM�  WO�¬  l{Ë  wCI�  «c�Ë  Æœö��«  UNAOF�
 Ãö� ÒÍ√ U�bÒLC� ô w��« WO�HM�« rN�U�Ë√ sJ�� p�– Òq� ÎU�œU� v�œ_« Òb��U� sO�uJML�«

Æt�Q� ö� ULN�
 t�A�UM� vK� Òd�√Ë …dO�_« W�Ëü« w� Õ«d��ô« Õd� Íc�« »«uM�« fK�� s� W�H� w�
  bI Ô�  Íc�«  ÒÂU��«  ‰UH�ù«Ë  œö��«  UNAOF�  w��«  WO�B�«  W�“_«  s�  r�d�«  vK�  Á—«d�≈Ë
 t�≈ ‰UIÔ� U� Òq�√ ÎU�F� nBM� Èd�√ sO�«uI� W��U� ÊuJ� Ê√ q�√ vK� ¨tK� w� W�K��«

ÆŸU�M�« v�� »uJM�

 sO�d�UM�« W�d�ò w� W�œUOI�« W�ON�« sO�√ q�I��«
 ¨Ê«bL�  vHDB�  bOLF�«  åÊuD�«dL�«  –  sOKI��L�«
 g�OH�ôuJO�  —bM�J�√  ÊUM��  w�  w??�Ëd??�«  dOH��«
 w�  n�bO�O�  Íd�OL�œ  —UA��L�«  tI�«d�  ¨·u??�«œË—
 b�U�L�«  sO�_«  W�ON�«  ¡UC�√  —uC�  w�  ¨W�ON�«  dI�

ÆwMOK���« bL�� —u��b�«Ë g�D�« n�u� —u��b�«
 ÊUO� V��� ¨¡UIK�« ‰ö� w� ·u�«œË— dOH��« b�√Ë
 ÊUM��  —«dI��ô  rz«b�«  UO�Ë—  r�œË  ’d�ò  W�d�K�

Æåw�UL��ô«Ë ÍœUB��ô«Ë w�UO��«
 ¨åÊuD�«dL�«ò t�—U�“ ·u�«œË— dOH�K� Ê«bL� dJ�Ë 

 l� rz«b�« ÊËUF��«Ë WO��—U��«  U�öF�« —«dL��«ò Î «b�R�
 ·u�u�«  w�  w�Ëd�«  —Ëb�«ò  ÎUM ÒL��  ¨åWO�Ëd�«  …—UH��«
 w�Ë  WO�dF�«  WIDML�«  »uFA�  WI�L�«  U�UCI�«  l�

ÆåWOMOD�KH�« WOCI�« UN�bI�
 Âö��« vK� W�œU��ô« UO�Ë— ’d�ò Ê«bL� sÒL� UL�
 WO�Ëb�« œuN��« bO�u� v�≈ wF��«Ë wL�UF�« —U�œ“ô«Ë
 ¡ULKF�«  œuN��  t�uM��«Ë  ¨U�Ë—u�  ¡U??�Ë  WN�«u�  w�
 r�√ s� ÒbFÔ� Íc�«  7 pOM�u��ò ÕUIK�« ÃU��≈ w� ”Ëd�«

ÆåwL�UF�« ¡U�u�« «c� WN�«u� w� WO�D�«  U�U��ù«

 ·“u�  WO�UM�K�«  W�U�B�«  Í—Òd??�??�  VOI�  —«“
 Ê«Ëd� w{UI�«  ËdO� WM�b� k�U�� ¨f�√ wHOBI�«
 W�öF�«  Ÿu{u�  w�  Y���«  Èd�Ë  Æt��J�  w�  œuÒ��
 b�bF�«  w�  sOO�ö�ù«Ë  sOO�U�B�«Ë  WE�U�L�«  sO�
 dO�O��  U�–U��«  sJLL�«  dO�«b��«  w�Ë  Æ ôU�L�«  s�
 ¡UM�√ WE�U�L�« ‚UD� w� rN� …bzUF�«  «—UO��« s�—
 Èu� l� oO�M��« ÊUJ�≈Ë ¨WO�ö�ù« rN�ULNL� rN��œQ�

Æ‰U�L�« «c� w� wK�«b�« s�_«
 Âu�d�« Ÿu{u� w� œuÒ�� l� wHOBI�« Y�� p�c�
 ‚UDM�« w� sOO�ö�ù«Ë sOO�U�B�« ‰“UM� vK� W�bK��«
 qFH� WL�«d�L�«  Âu�d�« ÎU�uB� ¨WL�UFK� ÍbK��«
 ÊQA�« «c� w� WOK�«b�« …—«“Ë s� —œUB�« YÒ�d��« —«d�

ÆÎU��d� ÎUDO�I� UNDO�I�Ë
 ÎU�UL��«  Èb??�√  œuÒ��  Ê√  ¨W�UIMK�  ÊUO�  `??{Ë√Ë  
 tMO�  „d�A�  ŸUL��ô  ÒbFO�  t�√  sK�√Ë  Ÿu{uL�U�
 …eN�_«  —uC�  w�  s�—Òd�L�«  W�UI�  fK��  sO�Ë
 w�  Y��K�  ¨ ËdO�  W�bK�Ë  WE�U�L�«  w�  WOMFL�«
 l�  o�«u��  UL�  UN���UF�  ÊUJ�≈Ë  W�UIM�«  V�UD�
 ÎU�«d��«  sOO�U�B�«  W�b�  vK�  ’d��«Ë  sO�«uI�«

ÆUN�ËœR� w��« W�U�dK�Ë rN�MNL�
 …dA� rO�d� r� t�√ œuÒ�� nA� WO�U� WO�U� s�    
 Q�dL�«  —U�H�«  qFH� …—ÒdC�L�«  w�U�L�«  s� WI� ·ô¬
 40  t����  U�  qÒ�L�  u�Ë  w{UL�«  »¬  s�  l�«d�«   w�

Æ ËdO� w� …—ÒdC�L�« w�U�L�« s� W�L�U�
 ÎU�K� dÒ�√ ÊUM�� vK� w�Ëb�« —UB��« Ê√ò ·U{√Ë    

 ‰Ëb�«  ÂUO�  ÊËœ  ‰U??�Ë  WL�UF�«  —UL�≈  …œU??�≈  vK�
 ‰U�L�«  «c�  w�  UN�MK�√  Ê√  o��  w��«   U�«e��ôU�
 WMÒOF�  Ÿ—«u�  rO�d��  Î «œu??�Ë  U�ƒ«dH�  oK�√  U�bF�

ÆåWO����« vM��« ‰UL�Q� ÂUOI�«Ë —U�H�ô« bF�
 vK�  œUL��ô«  Èu??�  UM�  o��  r??�ò  ÎözU�  l�U�Ë     
 r�d�«  qL��  ÎU�u�U�  W�Ëb�«   Òd�√  b�Ë  ¨WO�«c�«  UM�«—b�
 1500  WLOI�  œUL��«  tO�  XB ÒB�  2020Ø44
 d�«u� Âb� V��� mK�� Í√ UNM� ‰u Ò�� r� ¨…dO� —UOK�
 …dO�  —UOK� W�� vK�  «b�U�L�«   dB��«Ë ¨W�uO��«

Æås�—ÒdC�L�« sOM�«uL�« vK� gO��« UN�Ò“Ë
 v�≈  »U�J�  t Ò�u�  ¨l�«u�«  «c�  ¡«“≈  t�√  `{Ë√Ë     
 WI�«uLK� 2020  ≠ 11  ≠ 30  a�—U�� ÍbK��«  fK�L�«
 »U���  WO�UM��  …dO�  —UOK�  50  mK��  q�u��  vK�
 s�—ÒdC�L�«  vK�  tF�“u��  ÂuIO�  w�UM�K�«  gO��«
 ¨WIzUC�«  s�  ¡e�  Òq�  w�  ÂUN�û�  œUO�_«  …d��  q��
 W�ËU�� v�≈ o�U��« w� XF� W�bK��« Ê√ò v�≈  Î «dOA�
 qAH�U� ¡U� p�– sJ� ¨UNLO�d�Ë …d Ò�bL�«  «—UIF�« r�eK�
 W�uO��« Ò̀ Ô� WF�—c� ¨s�bNF�L�« ”UL� Âb� V���
 X�U�  WL�UF�«  W�bK�  Ê√  UL�  ¨—ôËb??�«  œu�Ë  …—b?? Ô�Ë
 WLOI�«  r�—  s�  …—ÒdC�L�«  WOM�ú�   «¡UH�≈  —«d�S�
 ‚uH�  w??�Ë  ¨2021  Ë  2020  sO�UFK�  W�dO�Q��«

ÆWO�UM�� …dO� —UOK� sO���«
 ¨XL Ò�Ô—  w��«  w�U�L�«Ë  oIA�«  Ê√ò  v�≈  œuÒ��  XH�Ë
 lL��L�«   U�O�  iF�Ë  UN�U��√  WIH�  vK�  XL Ò�Ô—

ÆåsO�d�GL�«  «—œU��Ë w�UM�K�« w�bL�«

:z¿ƒ£HGôªdG{ ≈≤àdG ±ƒcGOhQ

¿ÉæÑd QGô≤à°SG ≈∏Y á°üjôM É«°ShQ

á«YÉªàLGh á«HÉ≤f ÉfhDƒ°T »Ø«°ü≤dGh ¢VôY

»dhódG QÉ°üëdG :OƒqÑY

 ähô«H QÉªYEG IOÉYEG ≈∏Y kÉÑ∏°S ô qKCG

f�√ ÊuD�«dL�« t�—U�“ ‰ö� UO�Ë— dOH�

f�√ wHOBI�« Îö�I��� œu��

 …œÒb??M??L??�« n??�«u??L??�« ¨f???�√ X??K??�«u??�
 w�«d�ù«  ÍËuM�«  r�UF�«  ‰UO��«  WL�d��
 «c�  w??�Ë  ÆWO�U�—ù«  …œ«“  Íd��  s���
 sO�d�GL�«Ë WO�—U��« …—«“Ë X�«œ ‚UO��«
 ÊQ�  s�ò  Ê√  ¨ÊUO�  w�  Î…d��F�  ¨WL�d��«
  U�«dB�« ZO�Q� ‰UO��ô«Ë q�I�«  UOKL�
 W{u�d�  rz«d�  w�Ë  ¨—«dI��ô«  W�e�“Ë
 oO�«uL�«  w�Ë  w�Ëb�«  Êu�UI�«  w�  W�«b�Ë
 s�  Í“UF��«  Òd�Q�  X�ÒbI�Ë  ÆåW�U�  WO�Ëb�«
 ÎW�uJ�  ¨WO�«d�ù«  WO�ö�ù«  W�—uNL��«

ÆbONA�« WKzU� s�Ë ÎU�F�Ë
 »e�  w�  w�UO��«  V�JL�«  dJM��«Ë
 d�≈  Á—b??�√  ÊUO�  w�  åw�dF�«  bO�u��«ò
 W??O??�U??�—ù«  WOKLF�«  ¨Í—Ëb????�«  t�UL��«
 Íc�«ò …œ«“ œUNA��« v�≈  œ√ w��« W�U���«
 w�  ‰Ë_«  nB�«  ¡ULK�  WFOK�  w�  d��FÔ�
 w� WO�ö�ù« W�—uNL�K� WOLKF�« …dO�L�«

ÆåÊ«d�≈
 W�—uNL��«  …œUO�ò  s�  Í“UF��U�  ÂÒbI�Ë
 WKzU�  s�Ë  UN�F�Ë  Ê«d??�≈  w�  WO�ö�ù«
 Ê√  Î «b�R�  ¨å¡ULKF�«  s�  tzö�“Ë  bONA�«
 wLKF�«  ÂbI��«  ·UI�≈  t��U�  ‰UO��ô«  «c�ò

  ULB�  qL��  u??�Ë  ¨Ê«d???�ù  ÍuLM��«Ë
  UOKLF�« WO�K�√ w� UL� W�{«Ë WOKOz«d�≈
 WG�œ_«Ë  UOB�A�« X�U� w��« WO�U�—ù«
 ËbFK�  W�ËUIL�«  UNH�«uL�  UN�  œuNAL�«
 w�  Íd??O??�b??�??�«  t??�Ëd??A??�Ë  w�uONB�«

ÆåWIDML�«
 …—U��  qJA�  …œ«“  ‰UO��«ò  Ê√  d���«Ë
 ¨år�UF�«  —«d�√  qJ�Ë  sOD�KH�Ë  W�ËUILK�
 rÒ���  WO�ËR�L�«Ë  l??�«u??�«ò  Ê√  Î «b??�R??�
 W�ËUIL�«  V�U�  v�≈  ·u�u�«  lOL��«  vK�
  «d�«RL�«Ë   «b�bN��«  q�  WN�«u�  w�
 ËbF�«  vK�  —UB��ô«  oOI��Ë  WO�—U��«

Æåw�uONB�«
 v�≈  åsOLK�L�«  ¡ULKF�«  lÒL��ò  ‚d�√Ë
 ¡U�Ë Æ…œ«“ …œUNA� ÎU�eF� WO�«d�ù« …œUOI�«
 w�M�U��«  bO��«  v�≈  W�eF��«  W�U�—  w�
 ÊUOJ�«Ë  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  ÒsE�ò
 …œUIK�  ULN�UO��U�  U??L??N??�√  w�uONB�«
 ”U��  bO��«Ë  »d�  V??�«—  aOA�«  ‰U��√
 ¨ÊUM��  w�  WOMG�  œUL�  ÃU��«Ë  Íu�uL�«
 u�√Ë  ¨Ê«d??�≈  w�  w�ULOK�  r�U�  ÃU��«Ë
 ÊUH�uO� ULN�√ ¨‚«dF�« w� ”bMNL�« ÍbN�

 vK�  U{dH�  Ë√  ¨ÂbI��«  s�  …dO�L�«  Ác�
 —u��Ë  WO�«d�ù«  WO�ö�ù«  W�—uNL��«
 d�d��  V???�«Ë  s??�  l??�«d??�??�«  W??�ËU??I??L??�«
 ¨r�UF�« w� sOHFC��L�« W�b� Ë√ sOD�K�
 vK�  Î«—«d�≈  Òô≈  U�b�e�  s�  d�_«  «c�  Ê√  dO�
 vK� s��Ë UM��_ WO�U��« ·«b�_« oOI��
 w�   UO�C��«  s�  b�eL�«  r�bI��  œ«bF��«
 UN�√  W�«b��«  cM�  UM�d�  w��«  …dO�L�«  Ác�

Æåp�c� UM�H�√ U�QO�Ë W�uA�«  «– o�d�
 ¨ÊUO�  w�  ¨òW?? Ò�_«  W�d�ò   b�√  U�—Ëb�
 W�b�  w�  ÒVB�  ¡«dJM�«  WL�d��«ò  Ác�  Ê√
 w�uONB�«  ÊUOJ�«Ë  wL�UF�«  —U�J��ô«
 jD��  sL{  w�Q�Ë  ¨WKOLF�«  WOF�d�«Ë
 ¨ÂÒbI��«Ë  œuLB�«  WFK�  „U??�—ù  w??�«d??�≈
 Ÿ—U��L�«  wMI��«Ë  wLKF�«  —uD��«  n�u�Ë
 ÊU�  Íc???�«Ë  ¨W??O??�ö??�ù«  W�—uNL��«  w??�
 ÎU�uB� ¨tO� ÂU� —Ëœ …œ«“ Íd�� bONAK�

ÆòWOLKF�«  U�UA��ô«Ë Àu���« ‰U�� w�
 ÂÒbI��«  —«dL��U�  …dO�J�«  UN�I�ò   b�√Ë
 Ác� Ê√Ë ¨WO�ö�ù« W�—uNL��« w� wLKF�«
 …dO�� vK� ÎU�U�� d Ò�R� s� ¡«dJM�« WL�d��«
 ÎU�uB� ¨ ôU�L�« v�� w� WOLKF�« Ê«d�≈

 ÷«d�_  t�«b���ô  ¨ÍËuM�«  ‰U�L�«  w�
 w�«d�ù«  VFA�«  W�KB�  tO�  UL�  WOLK�
 ¨…bO�_«  UN�I�  s�  X�d�√  UL�  Æòr�UF�«Ë
 dB�M��  W??O??�ö??�ù«  W�—uNL��«ò  ÊQ??�
 ¨ «d�«RL�«  v��  vK�  ÎULz«œ   dB��«  UL�
 UNL�b�  ÊuJ�«  w�  WFAL�«  WFKI�«  vI���Ë
 w�  ÎU�uB�  ¨W�ËUIL�«Ë  —Òd���«   U�d��

ÆåUM�IDM�
 W??O??�ö??�ù«  W??�d??�??�«  f??O??z—  Ê«œ√Ë
 ‰UO��«  WL�d�  m�UB�«  b??z«—  WO�UM�K�«
 …dO�� …—U�� t�UO� ÒÊ√ d���«Ë ¨…œ«“ r�UF�«
 ÊUOJK�Ë  U�dO�_  ÍœUFL�«  ÂËUIL�«  j�K�
 Òq� ÒÊ≈  ÊUO� w� ‰U�Ë ÆV�UG�« wKOz«d�ù«
 U�dO�_ ¡«bF�«Ë W�ËUIL�«  o�d� w� u� s�
 ŸËdA�  u�  V�UG�«  wKOz«d�ù«  ÊUOJK�Ë
 ÊUOJ�«Ë d��_« ÊUDOA�« w� U�dO�Q� ¨bON�
 ‚dA�«  w�  WO�U�d�  …b�  u�  wKOz«d�ù«
 Í“UF��«  Òd�Q�  m�UB�«  ÂÒbI�  –≈Ë  Æj�Ë_«
 b�√ ¨WO�«d�ù« …œUOI�« s�Ë bONA�« WKzU� s�
 Òe� tK�« s� u�d�Ë …œUNA�« ÁcN� d��H� UM�√

ÆUNK�L� UMOK� ÒsL� Ê√ Òq�Ë

±ƒbƒ∏d :IOGR ∫É«àZG áªjôéH ójóæàdG øe ójõe

 äGôeGDƒªdGh äGójó¡àdG á¡LGƒe »a áehÉ≤ªdG ÖfÉL ≈dEG

hó©dG ¿Gô«£d ∞«ãc ≥«∏ëJ

á«fÉæÑ∏dG AGƒLC’G »a

 w�uONB�«  w�d��«  Ê«dOD�«  ¨f�√  ÕU���«  Î «œb��
Æo�UML�« s� b�bF�« ‚u� ÎUIÒK�� WO�UM�K�« ¡«u�_«

 ¡«u�√  ÍœUFL�«  Ê«dOD�«  ‚d��«  ¨—U??�ù«  «c�  w�Ë
 ÒuK�  vK�  oÒK�  p�c�  Æj�u��  uK�  vK�  «bO�  WIDM�
 WOD�M�«  o�UM�  ‚u�  ¨WOL�Ë   «—U�  Î «cHM�  iH�M�

ÆÕUH��« rOK�≈Ë
 uK�  vK�  ÍœU??F??L??�«  Ê«d??O??D??�«  oÒK�  ¨s??�e??�  w??�Ë
 ULO� Î̈U�œUF� ÎUIOK�� ÎUC�√ qO�� ¡UC� bN�Ë Æj�u��
 ‚u�Ë ¨j�u�� uK� vK� s�L�« ¡«u�√ w� W�U�J� oÒK�

ÆÊ«Ëd�� w�U�√
 w�d��«  Ê«dODK�  ÎU??C??�√  nO��   oOK��  q?? Ò�?? Ô�Ë
 o�UM�  ‚u??�  Î̈ «b??�  iH�M�  ŸUH�—«  vK�  ¨ÍœUFL�«
 aOA�« q��  UFH�d� v�≈ Îôu�Ë ¨»u�dF�«Ë UO��U�
 ‚u�  WO�UM�K�«  ¡«u??�_«  ‚d�  UL�  Æq��L�«  Êôu��«Ë

Æj�u�� uK� vK� w�dG�« ŸUI��«

á«eƒªY á«©ªL
kGóZ áaÉë°üdG áHÉ≤æd

 WOFL��«  ¡UC�√  ¨W�U�B�«  W�UI�  fK��  d?? Ò�–
 œb�  w�  ÁdA�  o��  Íc�«  ÊUO��U�  ¨W�UIMK�  WO�uLF�«
 w�  q�UJ�«  ‚ö??�ù«  —«d??�  q��  WO�UM�K�«  n�B�«  s�

Æœö��«
 Êu�U� s� 83Ë 80 sO�œUL�U� ÎöL�ò ÊUO��« w� ¡U�Ë 
 wK�«b�«  ÂUEM�«  s�  24Ë  16  sO�œUL�«Ë   U�u�DL�«
 WO�uLF�«  WOFL��«  v�bÔ�  ¨WO�UM�K�«  W�U�B�«  W�UIM�
 W�uM��«  UN�—Ëœ  w�  œUIF�ô«  v�≈  W�U�B�«  W�UIM�
 …dA� W�œU��« W�U��« ¨W�UIM�« dI� w� p�–Ë ¨W�œUF�«
 W�HK� 2020 ‰Ë_« Êu�U� 2 tO� l�«u�« ¡UF�—_« Âu� s�
 t�H�  ÂuO�«  w�  …dA�  WO�U��«  W�U��«Ë  WO�UO��«
 w�u�UI�« »UBM�« qL�J� r� «–≈Ë ¨WO�UO��« dO� W�HK�
 œUIF�«  q Ò�R�  ¡U??C??�_«  nB�  s�  d��√  —uC�  w�
 l�«u�« ¡UF�—_« Âu� bIFM�� ÎU�u��√ WO�uLF�« WOFL��«
 sO��HK�  t�H�  XO�u��«  w�  2020  ‰Ë_«  Êu�U�  9  tO�
 ÎUO�u�U�  »UBM�«  ÊuJ�Ë  ¨WO�UO��«  dO�Ë  WO�UO��«
 s� dC� sL� sO�dO�_« sO��K��« sO�U� s� q� w�

Æå¡UC�_«
∫WO�uLF�« WOFL��« ‰UL�« ‰Ëb� vK�Ë

 ‰UL�«  s�  W�UIM�«  fK��  d�dI�  vK�  Ÿö??�ô«  ≠
Æ ÂdBML�« ÂUFK� W�UIM�«

 s�  W??�??�«d??L??�«  ÷u??H??�  Íd??�d??I??�  vK�  Ÿö???�ô«  ≠
 n�B�«  »U��√  ÊUL{  ‚ËbM�Ë  W�UIM�«   U�U��
 WM��«Ë  2019  ≠  2018  WO�UL�«  WM�K�  sOO�U�B�«

Æ 2020 ≠ 2019 WO�UL�«
 qJ� W??O??�u??L??F??�«  W??O??�«e??O??L??�«  v??K??� W??�œU??B??L??�«  ≠
 a�—U��  W??�u??�u??�  ò‚Ëb???M???B???�«òË  òW??�U??I??M??�«ò  s??�
 a�—U��  W�u�uL�«  WO�«eOL�«Ë  2019Ø10Ø31

ÆUNM� W�UIM�«  fK�� W�– ¡«d�«Ë 2020Ø10Ø31

 nO�Q��  sOOMFL�«  q�√  W�d�  X�œ
 WO�M��  Î «—u??�  …—œU�L�«  v�≈  W�uJ��«
 ÎU??�??�U??� W??O??B??�??A??�« `??�U??B??L??�« q??�
 ÊuJ�  ÊQ�  ¨W�d�  vB�√  w�  qLF�«Ë
 –UI�≈  vK�  …—œU??�  W�uJ�  sOO�UM�K�

ÆwK�_«  tLK�  sOB��Ë  ÊUM��
 d�≈  ¨W�d�K�  ÊU??O??�  w??�  p??�–  ¡U??�
 ¨w�UO��«  UN��JL�   Í—Ëb�«  ŸUL��ô«
 —uC�Ë  p�U�  qOL�  t�Oz—  W�Uzd�

Æ¡UC�_«
 XBK�  U�ò  ÎUO�U�  W�d��«  XMÒL�Ë
 oKF��  U�  w�  WO�UOM�«  W�K��«  tO�≈
 fK�L�«  –U��U�  ¨wzUM��«  oO�b��U�
 Î «—«d??�  t�«u�Ë  tK��  WO�K�Q�  w�UOM�«
 ·dB�   U�U��  ŸUC�S�  wCI�
 WKI��L�«  `�UBL�«Ë   «—«“u�«Ë  ÊUM��
  U��RL�«Ë  o�œUMB�«Ë  f�U�L�«Ë

ÆåwzUM��«  oO�b�K�  Í“«u��U�  W�UF�«
 X??�U??�??�« U??N??H??�u??� v????�≈ X??�??H??�Ë
 »Ëd??N??�«Ë«  ¡uJK��«  Âb??�  …—Ëd??C??�ò
 qJ�  W��U�L�«Ë  Õö�ùU�  ÂUOI�«  s�
 b�b��  Ë√  W�d�  Ë√  —bN�  VÒ���  s�
 Í√  w�  Ë√  l�u�  Í√  w�  ¨ÂUF�«  ‰ULK�
 vK�  ÎUC�√  rÒ���  U�  u�Ë  ¨ÊU�  o�d�
 W�uJ��«  nO�Q�  nKL�  sOOMFL�«
 ŸUL�ù«  «c�  vK�  —UL���ô«Ë  ¡UM��«
 s�  WO�UOM�«  W�K��«  w�  oÒI��  Íc�«
 pK�L�  W�uJ�  “U��S�  Ÿ«d??�ù«   q�√
 cOHM�  vK�  …√d��«Ë  …—bI�«  U�ƒUC�√
 w�UOM�«  fK�L�«  s�  —œUB�«  —«dI�«
 v�≈  t�O�d��  wzUM��«  oO�b��«  w�
 WO�ö�ù«  sO�«uI�«  l??{Ë  V??�U??�
 cM�  w�UOM�«  fK�L�«  U�Òd�√  w��«  W�U�

ÆåWK�u�  …d��

 W�d��«  œ Òb???�  ¨—U????�ù«  «c???�  w???�Ë
 Âb�  w�  dO�Q�  Âu�  q�  Ê√ò  U�bO�Q�
 ÊUM��  lC�  W�uJ��«  nO�Q�  “U��≈
  U�b��  WN�«u�  w??�  sOO�UM�K�«Ë
 ô   U�u��L�«  nK���  vK�  d�U��Ë
 WO�—UJ�«  UN��«uF�  R�M��«  b�_  sJLÔ�
 X�œË Æå¡UM���« ÊËœ s� lOL��« vK�
 …—œU�L�«ò  v??�≈  nO�Q��U�  sOOMFL�«
 vK�  qLF�U�  ¨bG�«  q��  ÂuO�«  Î «—u??�
 WOB�A�«  `??�U??B??L??�«  q??�  WO�M�
 ÊQ�  W�d�  vB�√  w�  qLF�«Ë  ÎU��U�
 vK�  …—œU??�  W�uJ�  sOO�UM�K�  ÊuJ�
 wK�_«  tLK�  sOB��Ë  ÊUM��  –UI�≈
 –U��«Ë  ¨w�UL��ô«Ë  w�B�«  tM�√Ë
 …œU�≈Ë  Á—UON�«  n�u�   «¡«d??�ù«  q�
 —U�H�«  qFH�  ÂÒbN�  U�  rO�d�Ë  —UL�≈

Æå ËdO�  Q�d�

á«°üî°ûdG ídÉ°üªdG á«ëæàd :zπeCG{

áeƒµëdG ∞«dCÉJ »a ´Gô°SE’Gh

 d�� …b�dG� w� ¨Êö�—√ ‰ö� VzUM�« åw�UM�K�« w�«dIL�b�«ò »e��« fOz— d���«  ˚
 œËË«œ bz«d�« Òo� w� Î «b�b��Ë Ê«u� ÍœU� w{UI�« U�«d�√ w��«  UHO�u��«ò Ê√ ¨åd��u�ò
 wH Ò�F��«  nO�u��«  W�U�  X��  Ã—bM�  ¨ÂUF�«  s�_«  w�  Â«bIL�«  t�eM�«  j�UC�«  ¨÷UO�
 pKL�  ô  ÂUF�«  s�_«  Ê√  lOL��«  rKF�ò  ·U{√  ÆåWKB�  Òo��«Ë  W�«bF�«  v�≈  ÒXL�  ô  Íc�«
 w��«  »U��_«Ë W�«bF�«  ¨…d�H�«  Ác� WKO� ¨U�dE��«  Æt�«œu�u� vK� WO�ö� Q�dL�«  w�
 ¨qB� Íc�« ‰UL�ù« W�O�� ¡U�d�√ U�U�{ tO� jI� Íc�« Íu�b�« Q�dL�« —U�H�« v�≈  Òœ√
 w{UI�« r�d� ‰«R� ø«–U� WODG�K� Î̈UC�√ ¡U�d�_« ¡UO�_« iF� rKE�Ë V�c� Ê√ sJ�

ÆåÊ«u�
 ¨f�√  `�dB�  w�  qOK��«  —u??�√  VzUM�«  åd�d���«Ë  WOLM��«ò  WK��  uC�  Á Òu??�   ˚
 r�ú�  l�U��«  ©UNWFP®  wL�UF�«  W�c�_«  Z�U�d�  U�cH�  w��«  WO�U��ù«  …—œU�L�«å?�
 wzUC� w� W�bK��«  «œU��ô« l� ÊËUF��U�Ë WO�U��ù« bKO� W��R� ‰ö� s� …b��L�«
 œU��«Ë  »u�dF�«   U�bK�  œU��«  ¨w�U��U��«   U�bK�  œU��«  w�Ë  ÊuOF�d�Ë  UO��U�
 s� W�Ëc�L�« œuN��« l� q�UJ��� w�Q� …—œU�L�« Ác�ò qOK��« ‰U�Ë ÆòÊuOF�d�  U�bK�
 WOAOFL�«  U�“_« …Q�Ë sOM�«uL�« s� nOH��K� Èd�√ WOzUL�≈Ë WO�U��≈  UOFL� q��
 Ê√  vML�Ë  ÆåÎ«dI�  d��_«   özUF�«  rNM�  ULO�  ô  ¨ÊuO�UM�K�«  UNAOF�  w��«  W�œUB��ù«Ë

 w��«  ¨W�bK��«   «œU��ô«  l� WI�ÒM� UN�√  ULO�ôË ¨Í—Ëœ qJA� …—œU�L�«  Ác� q�«u��ò
  U�bK��«  ‰ö�  s�  o����  sL�  UN�UB�≈Ë   UOKLF�«  Ác�  rOEM��  UNF�u�  U�  qLF�

ÆåWOMFL�«
 »«uM�« fK�� W�K� …uD�ò Ê√ ¨`�dB� w� w��dL�« ‰ö� o�U��« VzUM�« È√—  ˚
 «c�Ë ¨UN�«—«œ≈Ë UN�U��R�Ë W�Ëb�«  U�UD� dzU�� W�U� wzUM��« oO�b��« Ÿu{u� w�
 v�Ë√  s�  d�_«  «c�  lC�  …b�b�  W�uJ�  ‰ö�  s�  cOHM��«  w�  …d�F�«  vI��  sJ�  ¨UM�KD�
 W�Ë«dL�« s� tOK� s�� UL� —«dL��ô«ò Ê√ Î «d��F� ¨ åœU�H�«Ë —bNK� Î «b� lC�Ë UN�ULN�
 Ê«bI�Ë ”QO�«  ôU� vB�√ v�≈ q�Ë s�«uL�«Ë ¨ÂË“Q� l�«Ë v�≈ UM�K�Ë√ ¨WO�UO��«
 ô s�«uL�« ÂuL�ò Ê√ v�≈ XH�Ë ÆòøW�uJ��« qOJA� WOKL� q ÒN�Ô� ô «–UL�ò ÎözU� ¨åWI��«
 ÊuAOF� rN�Q�Ë iF��« n�«u� »dG��� s��Ë ¨tN�«u� WO�u�  U�“√Ë vB�Ô� ôË ÒbFÔ�

ÆåW�dH�« W�U{≈ Âb�Ë ÊUM�� –UI�≈ò v�≈ ÎUO�«œ ¨òd�¬ V�u� w�
 q�� w� WO�UM���ô« W�UF�« W�UOM�« W�UOM�« v�≈ —U��S� qI� l�œË w�U�L�« ÂÒbI�  ˚
 s�dA�  28  a�—U��   U�dD�«  vK�  —UD�_«  ÁUO�  ÊUCOH�  VÒ���  s�  q�  WI�öL�  ÊUM��
 X�U�√  b�Ë  ÆWLO��  W�uMF�Ë  W�œU�  Î «—«d{√  sOM�«uL�U�  o��√  Íc�«Ë  Í—U��«  w�U��«
 ÂUF�« w�U�L�« v�≈ —U��ù« Êu� …œU� WO{UI�« ÊUM�� q�� w� WO�UM���ô« W�UF�« W�zUM�«

ÆvC�IL�« ¡«d�≈Ë Ÿö�ö� lAO� d�U� w{UI�« w�UM���ô«

 d�� …b�dG� w� ¨Êö�—√ ‰ö� VzUM�« åw�UM�K�« w�«dIL�b�«ò »e��« fOz— d���«  ˚
 œËË«œ bz«d�« Òo� w� Î «b�b��Ë Ê«u� ÍœU� w{UI�« U�«d�√ w��«  UHO�u��«ò Ê√ ¨åd��u�ò
 d�� …b�dG� w� ¨Êö�—√ ‰ö� VzUM�« åw�UM�K�« w�«dIL�b�«ò »e��« fOz— d���«  ˚
 œËË«œ bz«d�« Òo� w� Î «b�b��Ë Ê«u� ÍœU� w{UI�« U�«d�√ w��«  UHO�u��«ò Ê√ ¨åd��u�ò
 d�� …b�dG� w� ¨Êö�—√ ‰ö� VzUM�« åw�UM�K�« w�«dIL�b�«ò »e��« fOz— d���«  ˚

QÉÑNCG

 fK�L�«  w�  f�√  WO�UOM�«  qHD�«Ë  …√dL�«  WM��  XFL��«
 —uC�Ë  s�b�«  e�  W�UM�  …—u��b�«  W�zUM�«  W�Uzd�  ¨w�UOM�«
 UL�  ÆtK�«dB�  bL��Ë  ÍdO���«  dJ�  ¨r�U�  r�U�  ∫»«uM�«
 öO��¬  ¨bL�√  sL�√  …UCI�«  ∫‰bF�«  …—«“Ë  s�  ÊuK�L�  dC�
 UO�O��u�  WLEM�  fOz—Ë  …œU��  ÃU��«  Ê«“—Ë  d??�«œ

Æh�d� ‰u� WO�uI��«
 …√dL�«  WM��   Òd�√”  s�b�«  e�  W�zUM�«  X�U�  ¨ŸUL��ô«  d�≈
 Òo��«  Â_«  ¡UD�ù  t�  X�bI�  XM�  Êu�U�  Õ«d??�??�«  qHD�«Ë
 t�√  ÎWHOC�  ¨“s�d�UI�«  U??�œôË_  w�dB�  »U��  `��  w�
 s�  Àb���  ÊuO�UM�K�«  ‰uI�  Î̈UO�dB�  ÎU�U��  ‰uI�  U�bM�”
 q� ÂuOK� jI� X�O� ¨ UF�dA� lC� UM�√  bI��√ Æ·—UBL�«
 vMF�  ¨bG�U�  d ÒJH�  ôË  ÂuO�«  w�Q�  U�bM�Ë  Æq�I��L�«Ë  bGK�

Æ“‰eML�« v�≈ V�c�Ë UM�zUI� V Ò{u� UM�√ p�–
 ¨Õ«d��ô« «c� ÊU� …«ËU�L�«Ë W�«bF�« √b�L� ÎöL�”  XF�U�Ë
 …—U���«  Êu�U�  v�≈  …œU�  nOC�  Íc�«  Êu�UI�«  «c�  V�uL�Ë
 ÊuJO�  s�d�UI�«  U�œôË_  rz«œ  »U��  `��  Òo�  Âú�  wDF�
 v�� Î̈U�«b�≈Ë ÎU��� »U���« «c� p�d��� o��« U�b�Ë UN�
 w�Ë Î̈U�U� …dA� WM�U��« d�UI�« UN�M�« Ë√ d�UI�« UNM�« ⁄uK�
 Ë√ Íd�� w�u� b�«uK� Òo�� ô WOK�_« UN�«bI� Ë√ Â_« …U�Ë ‰U�
 Òô≈ »U���« «c� p�d�� ¨»_« …U�Ë ‰U� w� d�UI�« vK� rÒOI�«

Æ“WB��L�« WLJ�L�« s� Ê–S�

 «c� W�U�≈ bM� ‰bF�«Ë …—«œù« WM�� w� UMzö�“ s�” XK�√Ë
 w��«  UF�dA��« …bM�√ qLJ��� Ê√ ¨…—«œù« WM�� v�≈ Õ«d��ô«
 W�uKDL�« …«ËU�L�« s� ÎU�u� oÒI��Ë Òo��« Òo�� Ê√ UN�Q� s�
 ÊU��ù«  ‚uI�  W�d�Ë  w�UM�K�«  —u��b�«  UNOK�  Òh�  w��«

Æ“ÊUM�� UNOK� lÒ�Ë w��«

  ΩC’G ≥M ìGôàbG ä qôbCG ICGôªdG áæéd

 øjô°UÉ≤dG ÉgO’hC’ »aô°üe ÜÉ°ùM íàØH 

©“«u� wK�®  f�√ WL�M�« W�U� w� sOO�U�BK� W�b��� s�b�« e�



4øWƒdG

 åU??�Ë—u??�ò  nKL�  WHÒKJL�«  W??�—«“u??�«  WM�K�«  XG�√
 UN�u��  s�  WO��  —œUB�  X�d�√Ë  ÂUF�«  ‰UH�ù«  —«d??�
 Â«e��ô«  Âb??�Ë  v{uH�«  V���  WK�IL�«  WK�dL�«  s�
 œU�œ“«  v�≈  ÎUL��  ÍœR�  b�  U�  u�Ë  ¨WOzU�u�«   «¡«d�ùU�
 `�d�« d�J� YO� ¡U�A�« qB�  w� ÎU�uB�  U�U�ù«

 Æ«e�uKH�ù«Ë
 W�U�≈  1000  qO���  W Ò�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√Ë
 sOOK�L� œuF� W�U� 990 rNM� U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b�
 ‰ö�  …U�Ë  W�U�  14  qO���  l�  ÎU�“«u�  ¨s�b�«u�  10Ë
  U�U�ù«  œb�  Ê√  v�≈  X�H�Ë  Æ…dO�_«  24?�«   U�U��«
 X�Ë  w�  ¨W�U�  127903  v�≈  œö��«  w�  lH�—«  w�UL�ù«
 Æ…U�Ë W�U� 1018 v�≈ w�UL�ù« ¡U�u�« U�U�{ œb� q�Ë
 W�U�  354  ¨¡UHA��«  W�U�  952  „UM�  Ê√  X�{Ë√  UL�
 …eN�√ vK� W�U� 136  „UM� ULMO� ¨…e Ò�dL�«  W�UMF�«  w�
 W�d��L�«  ’u�H�«  œb�  mK�  ULO�  Æw�UMD�ù«  fHM��«

Æ5205?�«

WO�uJ�  UOHA��L� W��
 n�dB�  W�uJ�  w�  W Ò�UF�«  W�B�«  d??�“Ë  rÒK��Ë
 åWOL�UF�«  W�B�«  WLEM�ò  s�  W��  s��  bL�  ‰UL�_«
 WO�uJ��«   UOHA��LK�  PCR  …eN�√  WF��  sLC��
 dO�  ¨WOML�«  ¨«b�F�  ¨UO��U�  ¨UMO��dJ�«  ∫WO�ü«  X��«
 vK� ¨Àb��« ≠ WO�UM�K�« WF�U��«Ë q���« fO� ¨WOMC�«
 Ÿu��_«  lKD�  qLFK�  …e�U�  …eN�_«  Ác�  `�B�  Ê√

 ÆUN�O�d� s� ¡UN��ô« bF� q�IL�«
 vK�  b�U��  W�N�«  Ác�ò  Ê√  `�dB�  w�  s��  sK�√Ë
 œb� …œU�“ v�≈ W�œUN�« W�B�« …—«“Ë WO�O�«d��« cOHM�
 …œu�u�  X�U�  PCR  …eN�√ò  ÎUHOC�  ¨åPCR’u��
 U�  WO�uJ��«   UOHA��L�«  s�  W�L�«  w�  sO�UL�  w�
 w��«  WN�uL�«  WO�«bOL�«   öL��«  qI�  vK�  b�U�O�
 v�≈  W�uAJL�«   U�U��«  s�  W�B�«  …—«“Ë  ‚d�  U�cHM�
 vHA��L�«Ë ÆWOC�_« e�«d� w� WO�uJ��«  UOHA��L�«
 s�  åU�Ë—u�ò  r��  `��HO�  PCR  “UN�  rK��«  Íc�«
 w��«  W�“uN��«  l�—  WD�  s�  W��U��«  WK�dL�«  sL{
 —UE��« w� …—«“u�«ò Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨åW�B�« …—«“Ë UN�F{Ë
 WLEM�  s�  UN�K�  r�  WO�U{≈   U�eK���Ë   «eON��
 w�Ëb�« pM��« ÷d� s� U�ƒ«d� r�O�Ë WOL�UF�« W�B�«

ÆåWO�D�« n�«uJ�«Ë PCR ’u�� s� œb� UNMO� s�
 W�B�«  …—«“Ë  WD�  s�  …dO�_«  WK�dL�«ò  Ê√  sK�√Ë
 sLC��  o??�ô  X??�Ë  w�  U�cOHM�  r�O�  w��«Ë  W Ò�UF�«
 cOHM�  l�  Í“«u��U�  p??�–Ë  ¨w�U{≈  d�d�  W��  eON��
 WO�B�«  WOLM�K�  …—«“u�«  UN�F{Ë  w��«  WO�U��«  WD��«
 ÊËUF��U�  «eON���« s� b�eL�« s Ò�R�� w��«Ë W�e�d�ö�«

ÆådN�√ W�ö� ‰ö� —UL�ù«Ë ¡UL�ù« fK�� l�
 wF�U��«  ËdO� vHA���ò d�b� —U�√ ¨‚UO��« w�Ë
 œbF�«  Â«b���U�ò  t�√  v�≈  iO�_«  ”«d??�  åw�uJ��«
 UNF�“u�Ë  WO�uO�«  …b�b��«  åU�Ë—u�ò   ôU��  w�U��«
 d�bI� ¡dLK� sJL� ¨W��uL�«  U�u�H�« ‰bF�Ë ¨ÍdLF�«
 16  s�  r�—UL�√  b�e�  s�c�«  ’U��_«  s�  1.5%  Ê√
 t�√  v�≈  ÎU��ô ¨åÈËbF�U� ÎUO�U� Êu�UB� ÊUM��  w� ÎU�U�
 „UM� ¨‚u� U� Ë√ Î «œd� 50 s� ÊÒuJ� w�UL� ¡UI� Í√ w�ò

 ÆåÎU�UB� r�b�√ ÊuJ� Ê√ 50% ÈbF�� ‰UL��«
 q�«u��«  l??�«u??�  d��  `�dB�  w??�  ¨i??O??�_«  XH�Ë
 qI�M� Ê√ sJL� ¨WIKGL�« s�U�_« w�ò t�√ v�≈ ¨w�UL��ô«
 ¨ås�d�L�« “ËU���  U�U�� v�≈ ¡«uN�« o�d� s� ”ËdOH�«
 bM�  ÎU�uB�  ¨WK�uD�«   UFL��K�  sJL�ò  t�√  ÎU�{u�
 sO�b��«  Ë√  »«dA�« Ë√  ÂUFD�« ‰ËUM�� t�u�« WFM�√ Ÿe�
 l�d�  r�  ÆdO��  qJA�  ÈËbF�«  dAM�  Ê√  ¨d�¬  V���  Ë«

 ÆårN�“UM� w� ÈËbF�« ÊËdAM�Ë ”UM�«
 ÷«d??�√  rNOK�  dNE�  ô  sO�UBL�«  rEF�ò  Ê√  b??�√Ë
 sJ�  Æb??O??�  qJA�  Êu??�U??F??�??�Ë  ¨WHOH�  r??N??{«d??�√  Ë√
 ‰u�œ  v�≈  ÃU��O�  ÆÎU�uE��  ÊuJ�  s�  d�ü«  iF��«
 …Òd�√  eON��  Î«dO�√   r�ò  t�√  vK�  Î «œbA�  ¨åvHA��L�«
  uLO�  ¨ UOHA��L�«  qC�√  w�  v��  sJ�Ë  ¨WO�U{≈
 b�Ë  ¨…e Ò�dL�«  W�UMF�«  v�≈  «uK�œ  s�c�«  ’U��_«  YK�

 ÆåWK�u� …d�H� Êu�UM�« w�UF�

 ÆÂUF�«  ‚ö�ù« l�— r�ò f�√ Âu� t�Q� iO�_«  œU�√Ë
 WLI�  V�JO�  rNM�  iF��«  ¨rN�“UM�  ”UM�«  —œUGO�
 bF� WO�HM�« rN��� …œUF��ô rNCF�Ë ¨t�d�_ gO�
 ÆWO�UL��ô«  rN�UO�  ·UM���ô  d�ü«  iF��«Ë  ¨W�eF�«
 rNOK�  sOF�O�  ¨rN�Ëd�  œd�L�  ¨V���«  ÊU�  ULN�

ÆåWÒLN�  «—«d� –U��«
 bI�F�  ¡dL�«  ÊU�  «–≈  UL�  dEM�«  ·dB�ò  t�√  `{Ë√Ë
  U�UDI�«  Ê√  Ë√  ¨ô  Â√  UN�U��«u�  ÂuI�   UDK��«  Ê√
 W�uKDL�«  W�ö��«  dO�«b�  XIÒ��  W�—U���«Ë  W�œUB��ô«
 tO�  „—UA�  Ê√  œdH�«  b�d�  w�UL�  ◊UA�  Í√  ÊS�  ¨ô  Â√
 ◊UAM�«  «cN�  ÂUOI�«  q�  ∫ÎULN�  ÎUOB��  Îô«R??�  ÂeK���

 Æåøw�KzUF�Ë w� W��M�U� …d�U�L�« o����
 Áö�√  WB�KL�«   U�uKFL�«  ÊuJ�ò  ÊQ�  p�c�  q�√Ë
 —uC� w� ¡dL�« d ÒJH� U�bM� Æ—«dI�« «c� –U��« w� …bOH�
 WOB�A�«  W�ö��«  ÊuJ�  Ê√  V��  ¨w�UL�  ¡UI�  Í√
 vK� ÂuK�« ¡UI�≈ Æw�Ozd�« q�UA�« u� d�U�L�« s� Òb��«Ë
 W�U�Ë r�—œ ÆWOB�A�« UM�O�ËR�� s� UMOHF� ô s�d�ü«

 ÆåÃö� —UDM� s� dO�

W�“_« U�ö� d�—UI� 
  U�U�≈ qO���� ”ËdOH�«  œ«Òb� dL��� ¨q�UIL�«  w�
 WOK�  XMK�√  bI�  ÆWOC�_«Ë  o�UML�«  w�  …b�b�  WO�u�
 WO�U��≈  W�U�  qO���  W�—UJF�«  W�dI�«  …bK�  w�  W�“_«
 `�B�� ¨…bK��« ¡UM�√ b�_ f�√ U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b�
 ÎU�d��� t����  U�U�≈ 8 Ÿu��_« ‰ö� WK��L�«  ôU��«

Æw�B�« d���« W�e�K�Ë V�UML�« ÃöF�« vIK��
 w�  —UJ�  WE�U��  w�  À—«uJ�«  …—«œ≈  W�d�  XK Ò��Ë
 ¨U�Ë—u�  ”ËdOH�  …b�b�  W�U�≈  47  ¨f??�√  U�d�dI�
 w�UL�≈  U� ¨ «b���L�« ÁcN� ÎUF��Ë Æ¡UH� W�U� 44Ë
 w{UL�« —«–¬ 17 cM� —UJ� w� sOK��L�« sO�UBL�« œb�
 bO�  ‰«e�  ô  w��«  WO�U��ù«   ôU��«  ¨2756  f�√  v��Ë
 516 ∫XGK�� w�eML�« d���«  ôU� U Ò�√ ¨496 ∫W��UFL�«
  ôU� œb� w�UL�≈ mK� sO� w� ¨WF�U�L�«Ë W��«dL�« bO�
 ¨2216  ∫f�√ v��Ë W�zU��« ¡b� cM� WK��L�« ¡UHA�«
 Í√ q Ò��Ô� r� YO�� ¨50 vK� …U�u�«  ôU� œb� dI��«Ë

ÆWO{UL�« 24?�«  U�U��« ‰ö� …U�Ë W�U�
 W�—UJF�«  «bK��« vK� …b�b��«  U�U�ù« X�“u� b�Ë
 ¨2 W�dI�« ¨2 W�œu�F�« ¨5 U�K�  ¨6 q�U�d� ¨9 sOM�� ∫WO�ü«
 w�  …b�«Ë  W�U�≈Ë  Æ2  U�A�  ¨2  gLA�  ¨2  œ—U��«  dN�
 ¨ÂËd�√  ¨‚bOM�  ¨…dO��«  ¨”u�U��«  Íœ«Ë  ¨X�dJ�  ∫ «bK�
 ¨»dF�«  Ãd�  ¨WAON�«  ¨W�U�bM��«  ¨W�OHM�«  ¨b�U�  Íœ«Ë
 ¨U�U� aOA�« ¨W��— ¨WOMB��« ‚Ë– ¨V�c�« sO� ¨ôb��

ÆÊu�dH�Ë lDOI�« …b�b�
 ’u�H�«ò  Ê√  ¨…d??O??�??�«  w??�  W???�“_«  WOK�  XMK�√Ë
 …—u���  w�Ë  ¨WO�U��≈  UNI�d�  w�  W�uD�L�  W�d��L�«
 w� b�_ UN�D�U�� Âb� wMF� U� ¨ÂU�√  5  cM� UN�eM� w�
 Ã—U� UNKL� rJ�� W�U�ù« UNOIK� ` Ò�dÔ�Ë ¨…dO�_« ÂU�_«
 ’u��  ¡«d�≈  r�O�  ¨p�–  r�—ò  Ê√  v�≈  ÎW��ô  ¨å…bK��«
 w�  wL�«d��«  œbF�«  ÊuJ�  «cN�Ë  ¨r�d��Ë  sOD�U�LK�

 ÆåÎU�d�d� 16 rNM� wH� ¨17 …bK��«
  ôU� 3  qO���ò ÊUO� w� wI��« q�≈ W�bK� XMK�√Ë
 s� ÎW��U� ¨åsO�UB� 5 ¡UH�Ë ¨U�Ë—u� ”ËdOH� …b�b�
 W�B�«Ë WOK�«b�« w�—«“Ë —«dI� bÒOI��«ò sOM�«uL�« lOL�
 Âb�Ë  ¨—«dL��U�  s�bO�«  q��  ¨W�ULJ�«  l{Ë  WO�«e�S�Ë
 nÒKJÔ�  ÆÕ«d??�_«Ë  Õ«d??�_«  w�  ULO�  ôË   UFL���«  W�U�≈
 ÆåUNM� …œU�ù«Ë WH�U�� W�√ lL� W�bK��« W�dA�« d�UM�

 U�d�“  ¡UC�  w�  U�Ë—u�  W�“«  WF�U��  WOK�  XMK�√Ë
 ¨WO{UL�« W�U� 24?�« ‰ö� WO�U��≈  ôU� 5 qO���ò
 ∫ sOF�— ¨1 ∫UO�b�� ¨2 ∫U�d�“ ∫w�ü« qJA�« vK� W�Ò“u�

 Æå1  ∫”u�ôœdH� ¨1
 XK��  UN�√ò  ÊUO�  w�  ÊU�—dH�  W�bK�  XMK�√  ¨p�c�
  U�U�≈  9  XK��  sO�  w�  …bK��«  w�  W�U�  14  ¡UH�
 œb�  lH�dO�  ¨WO{UL�«  W??�U??�  24?�«  ‰ö??�  …b??�b??�
 v�≈  W??�“_«  WOK�  X??�œË  Æå38  v�≈  WDAM�«   U�U�ù«
 ¨03467724 ¨03699780 ∫ÂU�—_« vK� UNF� q�«u��«

Æ70333992

 w� WOMC�« ≠ ÊuF�� W�bK� w� W�“_« WOK� XMK�√Ë
 —uN�  d�≈  U�Ë—u�  ”ËdOH�   U�U�≈  4  qO���ò  ÊUO�
 vK�  X�d�Ô√  w��«  pcr  W�d��L�«   U�u�H�«  ZzU��
 UN�zU��   ¡U??�  rNO�  t��A�Ë  sOD�U��Ë  ¨sO�UB�
 d��  sOD�U�L�«Ë  sO�UBL�«  vK�  ÎWOML��  ¨åWO�U��≈
 w�  W??�“_«  WOK�  Ë√  W�bK��«  ⁄ö??�≈Ë  Î̈U�u�  14  rN�H�√
 UN�√   v??�≈   —U??�√Ë  ÷«d??�√  Í√  —uN�  ‰U�  w�  ÊuF��
 W�bK� VFK� w� ¨ÂuO�«  dN� q�� ’u�� WKL�� ÂuI��
 rNOK� dNE� sL� Ë√ sO�UBL�« b�_ sOD�U�LK� ¨ÊuF��

 ÆW�U�ù« ÷«d�√
 WOMC�« ≠ WOML�« ¡UC� w� W�“_« WOK� XMK�√ Î̈U�“«u�
 sL{  ¨U�Ë—uJ�  …b�b�  W�U�≈  16  qO���ò  ÊUO�  w�

 ÆåsOD�U�L�«Ë sO�UBLK� X�d�√ W�d��� ’u��
 vK�  ¡UCI�«  Èd�Ë   «bK�  sL{   U�U�ù«  X�“u�Ë
 ÊuF��  w??�   U??�U??�≈  Àö??�  ¨4  WOML�«  ∫w???�ü«  qJA�«
 s�  q�  w�  …b??�«Ë  W�U�≈Ë  ¨ÊU��U�≈  dO�  ¨—UL�  d�œË

 Æl�u� w�M�«Ë sOM�� ¨fIH�« XO� ¨…dOH��«
 …—Ëd{ò vK� w�«dF� WL�� ¡UCI�« W�O��  œb�Ë
 W�“ö�«  WO�B�«   «¡«d�ù«Ë  dO�«b��«  sOM�«uL�«  Â«e��«
 sO� ¡U�u�« wAH�� ÎU�œUH� ¨W�B�« …—«“Ë UN� X�Ë√ w��«

 ÆåWIDML�« ¡UM�√
 WOMC�«   U�bK�  œU��≈  fOz—  s�  tO�u��Ë  ¨p�–  v�≈
 W�“_« WOK�Ë œU��ô« W�d� s� o�d� rÒI� ¨W�bF� bL��

ÆÊuF�� ”uH� rK� e�d� œU��ô« w�
 wF�U��«  Íd??�  tO��  vHA���ò  œU??�√  ¨—U???�ù«  w??�Ë
 d�¬  s�  w�u��_«  Ád�dI�  w�  WOD�M�«  w�  åw�uJ��«
 ÂU�—_U� sÒO�� Íc�«Ë ¨U�Ë—u� ”ËdO� ‰u�  «b���L�«

 q�«œ  d���«Ë  ‰eF�«  o�UM�  w�  …œu�uL�«   ôU��«
 ∫d�dI��« w� ¡U�Ë ÆvHA��L�«

 ∫WF�U�LK� ¡È—«uD�« r�� «uK�œ s�c�« v{dL�« œb� ≠  
 ÆWIzUH�«  W�UMF�«  ·d� v�≈  «uK�œ√ 4  rNMO� ¨60

 bF�  ‰eF�«  …b�Ë  v�≈  UNKI�  r�  w��«   ôU��«  œb�   ≠
Æ14 ∫UN��U� s Ò���
Æ…U�Ë  ôU� 3 ≠

Æ18 ∫vHA��L�«  —œU�Ë X�UF� w��«  ôU��« œb� ≠
  «d����  q???�«œ  X??�d??�√  w??�??�«  ’u??�??H??�«  œb??�  ≠
 80  UNMO�  ¨435  ∫w{UL�«  Ÿu��ô«  ‰ö�  vHA��L�«

ÆWO�U��≈ W�U�
 q�U�  q��   U�bK�  œU��«  w�  W??�“_«  WOK�  XMK�√Ë  
  «b����  ‰u??�  w�uO�«  U�d�dI�  w??�  ÊuOF�d�  ≠
 ÊuOF�d�  ¡UC�  VO��  d�dI�  vK�  ¡UM�  t�√  ¨åU�Ë—u�ò
 q� w� …b�«Ë ¨…b�b�  ôU� 5  f�√ XK��  U�bK��«Ë
 ÊËœ s� ¨«bOK�Ë sO�u�Ë ôu�Ë q���« fO�Ë W��b� s�
  ôU�  10  ¨24  ¡UHA�«   ôU�Ë  ¨…b??�«Ë   ôU�  qO���
 »— w� 2 ¨ôu� w� 3 ¨W��b� w� 2 ¨q���« fO� w� UNM�
 ö�dH� w� …b�«Ë W�U� ¨U��d� w� 2 ¨«bOK� w� 1 ¨sO�ö�
 tOK� ¡UM�Ë Æ…U�Ë  ôU� qO��� ÊËœ s� ¨ÂUO��« w� 3Ë
 v�� W�“_« W�«b� cM� œU��ô« Èd� w� sO�UBL�« œb� ÊS�
 Æ…U�Ë  20Ë  ¡UH�  W�U�  461Ë  W�U�≈  636  mK�  t��—U�
 Î̈U�d���  …b�R�  W�U�  126  WF�U�L�«  bO�  ÎUO�U�  b�u�Ë

ÆvH�A�L�«  w� 8Ë w�eML�«  d���« bO� UNM� 118
 w�  ¨…—uJ�«  ¡UC�  w�   U??�“_«  …—«œ≈  WM��  XMK�√Ë
 …b�b�  WO�U��≈  W�U�  16  qO���  s�  ¨WO�uO�«  UN�dA�
 qJA�« vK� W�“u� ¨WO{UL�« W�U� 24 ‰ö� …—uJ�« w�

 ÊuO�√ ¨©3® UI�L�«— ¨©1® W�U��« …—U�Ë WK�M�« ∫w�ü«
 oI���«  bO�Ë ©1® sO�HJ� ¨©7® U�d� ¨©1®  U�K� ¨©1®

Æ©2®
  «¡«d???�ù«  oO�D�  w�  œÒbA��«  v??�≈  WM�K�«  X??�œË
 Ã—U� W�ULJ�« ¡«b�—U� oKF�� U� w� ÎU�uB� ¨WOzU�u�«
 w ÒAH�� ÎUFM� ¨w�UL��ù« b�U���« W�U�L� bOI��«Ë ‰eML�«
  b�U�  UL�  ÆW�UF�«  W�ö��«  vK�  ÎU�UH�Ë  ”ËdOH�«
 WKzU�  X��  w�eML�«  d���«  Â«e��«  »u�u�ò  sO�UBL�«

ÆåWO�ËR�L�«
 W�U�≈  qO���  ¨ÊUO�  w�  U�A�  W�bK�  XMK�√   UL�
 lOL�  s�  X�K�Ë  ¨…bK��«  w�  U�Ë—u�  ”ËdOH�  …b�b�
 v�≈  w�U�_«  …u�œ   œÒb??�Ë  ÆrN�H�√  d��  sOD�U�L�«
 ÎU�uB� ¨WOzU�u�«  «¡«d�ù« oO�D�� œÒbA��« …—Ëd{ò
 bOI��«Ë  ‰eML�«  Ã—U??�  W�ULJ�«  ¡«b??�—U??�  oKF��  U�  w�
 ”ËdOH�«  wAH��  ÎUFM�  ¨w�UL��ù«  b�U���«  W�U�L�

ÆW Ò�UF�« W�ö��« vK� U�UH�Ë
 W�U�≈  b�—  ¨ÊUO�  w�  W�—«—e�«  W�bK�  XMK�√  ¨p�c�
 d��  v�≈  sOD�U�L�«  ÎWO�«œ  ¨U�Ë—u�  ”ËdOH�  …b�b�
 ¡«d??�ù  03204508  r??�d??�«  vK�  ‰U??B??�ô«Ë  rN�H�√

Æpcr’u��
 qO��� ¨ÊUO�� «bO� ¡UC� w� v��dH� W�bK� XMK�√Ë
 ¨åÎU�d��� sO����� U�Ë—u� ”ËdOH� sO�b�b� sO��U�≈ò
 w�  W�B�«  WM�K�  ‰U??B??�ô«  v??�≈  sOD�U�L�«ò  X??�œË

ÆåW�“ö�«  U�u�H�« ¡«d�≈ v�≈ —UBO� W�bK��«
  ULOKF��U�  Â«e??�??�ô«  …—Ëd??{å???�  w??�U??�_«   d??? Ò�–Ë
  UO�u� cOHM�Ë WOK�«b�«Ë W�B�« w�—«“Ë s� …—œUB�«

ÆåW�B�«
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 jHM�« —UF�√ ÷UH��«
 W�uL��  —«d�  ÊËdL���L�«  V�d��  –≈  ÂU��«  jHM�«  —UF�√  XF�«d�
 ÃU��û� …dO��  UCOH�� œÒbL�� X�U� «–≈ U� ÊQA� sO��MLK� å´ p�Ë√ò
 åX�d�ò  ÂU��  WK�ü«  œuIF�«  XCH��«Ë  ÆWOL�UF�«  ‚«u??�_«  W�“«uL�
 ¨qO�d�K�  —ôËœ  47.17  v�≈  2.1%  W��M�  ¨w�U��«  w�U��«  Êu�U�  dNA�
 dNAK� w�dO�_« åjO�u�« ”U�J� »d�ò ÂU�� WK�ü« œuIF�« X�e� ULO�

ÆqO�d�K� —ôËœ 44.67 v�≈ 1.9% W��M� t�H�
 20% s� d��Q� ŸUH�—ô« »u� ÊUN��� ô«“ U� sOO�UOI�« sO�U��« sJ�
 r�b� ¨w{UL�« —U�√ cM� ÍdN� V�J� Èu�√ w� ¨w�U��« s�dA� W�«b� cM�
 —UA��« s� b��� U�Ë—u� ”ËdOH� …b�«Ë  U�UI� W�ö� ÊQA� ‰U�¬ s�

Æœu�u�« vK� VKD�« r�b� w�U��U�Ë ¨÷dL�«
 Ê«bK��«  WLEM�  T�d�  Ê√  Î̈UC�√  ÊuK�UF��Ë  ÊuKK��  l�u��  UL�
 W�uL��  w�  ¨UO�Ë—  rNMO�  s�  ¨U�ƒUHK�Ë  åp�Ë√ò  ‰Ëd��K�  …—ÒbBL�«
 W�u� o�K� –≈  ¨jHM�«  ÃU��≈  w� q�IL�«  ÂUF�«  WF�e� …œU�“ ¨å´ p�Ë√ò

ÆÎUOL�U� œu�u�« vK� VKD�U� —dC�« U�Ë—u� ”ËdO� s� WO�U�
 Î̈UO�u� qO�d� w�uOK� ÃU��ù« …œU�“ vK� o�U��« w� å´ p�Ë√ò XIH�«Ë

ÆÂUF�« «c�  «œ«b�û� WO�UO�  UCOH�� bF� ¨dNA�« «c�
 WO�Ë√  W�u�  bI� W�uL�L�«  Ê≈  å´ p�Ë√ò w� —œUB� WF�—√  X�U�Ë
 W�UO� ÊQA� ŸUL�≈ v�≈ q�u�� r� UNMJ� ¨w{UL�« b�_«  U�œU�L�« s�

 ÆÂuO�«Ë f�√ bIF� WO�Oz—  U�UL��« q�� 2021 ÂUF� jHM�« ÃU��≈

Èu��� v�œ_ ÍuN� —ôËb�«
 s�Ë ¨sO�U� vK� b�e� U� ‰ö� t� Èu��� v�œ√ f�√ —ôËb�«  f�ô
 ÈÒœ√ Ê√ bF� ¨w{UL�« “uL� cM� ÍdN� ÷UH��« d��√ q Ò��� Ê√ dE�ML�«

Æ—ôËb�« s�dL���L�« lO� v�≈ U�Ë—u�  U�UI� ‰u� ‰ƒUH��« s� Z�e�
 v�≈  W�L�U�  0.1   öLF�«  s�  WÒK�  q�UI�  w�dO�_«  —ôËb�«  iH��«Ë
 —ôËb�«  mK�Ë  Æ2018  ÊU�O�  cM�  Èu���  v�œ√  u�Ë  ¨WDI�  91.707
 nB�Ë sO�U� w� Èu��� vK�√  d�U�L�U�  d�Q��«  b�bA�«  ÍbMK�“uOM�«
 W��M�«  YO�  s�  ÍdN�  V�J�  qC�√  qO���  »u�  t���Ë  ¨ÂUF�«

Æ «uM� l�� w� W�u�L�«
 W�ö� È—– v�≈ Îôu�Ë ÎöOK� w�«d��_« —ôËb�«Ë Ë—uO�« s� q� lH�—«Ë
 WOL�UF�« rN�_« jI�K� –≈ …œËb�� X�U�  öLF�«  U�d�� Ê√ r�— ¨dN�√

Æ‚ö�ù« vK� q Ò��� ÍdN� ŸUH�—« d��√ W�UN� w� UN�UH�√
 W�ö� W��M� lH�—«Ë ¨—ôËœ 1.3325 bM� wMO�d��ù« tOM��« dI��«Ë
 vK� ÊËdL���L�« s�«d� –≈ ¨dNA�« W�«b� cM� —ôËb�« ÂU�√ ÎU��dI� W�L�U�
 »«d��«  l�  v��  ¨w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  s�  UO�UD�d�  ÃËd��  ‚UH�«  Â«d�≈

Æ U{ËUHLK� wzUNM�« b�uL�«
 ¨w{UL�«  w�U��«  s�dA�  w�  W�L�U�  2.5  u�M�  —ôËb�«  d Ò�R�  j��Ë
 sOO�Oz—  sO�UIK�  …b�«u�«  »—U���«  ZzU�M�  ÊËdL���L�«  fÒL��  –≈
 —ôËb�«Ë ÆU�Ë—u� ”ËdO� ¡U�Ë vK� ¡UCI�« w� ÎU��� ÊU�uJ� b� sOKL���

ÆWDI� 102.990 bM� w{UL�« —«–¬ …Ë—– s� W�L�U� 11 u�M� iH�M�

ÍdN� ¡«œ√ √u�√ —U�� vK� V�c�«
 ¡«œ√  √u�√  qO���  —U��  vK�  wCL�Ë  f�√  V�c�«  dF�  iH��«
 Ÿu�b�  ÍœUB��«  ‘UF��«  ÊQA�  ‰ƒUH�  eÒH�  –≈  ¨ «uM�  4  w�  ÍdN�
 WO�U� W�bOKI� ‰u�√ ¡«d� vK� s�dL���L�« ¨U�Ë—u� b{ ÕUIK�« ÕU�M�

Æd�U�L�«
 1771.22 v�≈ W�L�U� b�«Ë u�� W�—uH�«  ö�UFL�« w� V�c�« ‰e�Ë
 d��√  w�  ¨w{UL�«  dNA�«  W�«b�  cM�  W�L�U�  5.7  j�NO�  ¨WB�Ëú�  —ôËœ
 WK�ü« WO�dO�_« œuIF�« XCH��« ULO� Æ2016 w�U��« s�dA� cM� l�«d�
 dO�� ¨w�—UJ� qJ�U� ‰U�Ë ÆWB�Ëú� Î «—ôËœ 1775 v�≈ W�L�U� 0.7 V�cK�
 s� l�UM�« ‰ƒUH��«ò ‚«u�ú� åf��—U� w� Â≈ w�ò Èb� sOO�O�«d��ô«
 –öL�«   «—UL���«  WO�–U�  ÎUOKF�  ÷ÒuI�  ÍœUB��«  ·UF�  ÊQA�  ÕUIK�«
 1800 ÊËœ dH�_« ÊbFL�« dF� ÷UH��« Ê√ ÎUHOC� ¨åV�c�« q�� s�ü«

ÆlO��«  UOKLF� d�¬ e�U� —ôËœ

—ôËœ n�√ 19 ‚u� eHI� ås�uJ�O�ò WKL�
 ¨f�√  —ôËœ  n�√  19  Èu���  ‚u�  WOL�d�«  ås�uJ�O�ò  WKL�   eH�
 Ÿu��_«  œU�  ◊u��  bF�  ‚ö??�ù«  vK�  UN�  Èu���  vK�√  s�  »d�I��
 d��_«  …dÒHAL�«  WKLF�«   bF�Ë  Æ2020  ÂUF�  UN��UJ�  hÒK�  w{UL�«
 14∫33  W�U��«  ‰uK��  Î̈ «—ôËœ  19263  v�≈  W�L�U�  5.9  r�UF�«  w�
 Î̈ «—ôËœ 19666  m�U��« w�UOI�« U�«u��� s� W�d�I� ¨g�M�d� XO�u��
 UN��U�√  w��«  …œU��«  dzU���«  bF�  p�–  w�Q�Ë  Æå“d��Ë—ò  W�U�u�  ÎUI�Ë
 Âu�  ¨—ôËœ  16200  v�«u�  v�≈  U�dF�  q�Ë  U�bM�  w{UL�«  Ÿu��_«

ÆfOL��«

º¡°S’Gh äÓª©dGh ábÉ£dG ¥Gƒ°SG  ájOÉ°üàbG QÉÑNCG

 U�Ëd�L�« œ«dO��«
 ¡U�dNJ�« W��RL� 

 Í«d��«  w�  »U�œ  ÊU��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  vI��«
 ÂUF�« sO�_« —uC� w� ¨d�� ÊuL�— ÁUOL�«Ë W�UD�« d�“Ë w�uJ��«
 r�Ë ÆV�U� dC� —UA��L�«Ë WÒOJ� œuL�� w{UI�« ¡«—“u�« fK�L�
 ¡U�dN�  W��R�  `�UB�   U�Ëd�L�«  œ«dO��«  Ÿu{u�  w�  Y���«

ÆW�U�L�«  «—UO��«Ë ÊUM��

W�Ëb�« qJ� wzUM��« oO�b��«  
 vK� tK�« ÒV� œUL� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� W�UMB�« d�“Ë œÒd�
 bG�« q�� ÂuO�« wzUM��« oO�b��« √b�O�ò ÎözU� ¨åd��u�ò vK� t�U��
 ¡«—“u�« fK�� fOzd� »U�J� …b�dG��« o�—√Ë ÆåW�Ëb�« q� qLA�Ë
  U��RL�«Ë  W�UMB�«  …—«“Ë  œ«bF��«  tO�  sKFÔ�  »U??�œ  ÊU��

ÆÊQA�« «cN�  öON���« r�bI�Ë —u�cL�« oO�b�K� UN� WD��dL�«
 ‘«bJ�  œU�“  sOO�UMB�«  WOFL�  fOz—  w�zU�  tK�«  ÒV�  vI��«Ë
 ÆÊu�b�  w�«œ  …—«“uK�  ÂUF�«  d�bL�«  —uC�  w�  ¨ÍË«dB�  Ã—u�Ë
 WO�UMB�« Àu���« bNF� ÊËR�Ë WO�UM� Î«—u�√ ÊuFL��L�« g�U�Ë
 v�≈ Z�U�d��« q�u��Ë ©«dO�® WO�UMB�« Àu���«  «“U��≈ Z�U�d�Ë

ÆW��R�

 `�� …œU�≈  «¡«d�≈
WO�UO��«Ë WOLFDL�«  U��RL�«

 »U��√ W�UI� l� oO�M��U� UNLOLF� s� W�UO��« …—«“Ë XMK�√
 q�  œUL��«  …—ËdC�  ¨Íd�O�U��«Ë  w�öL�«Ë  w�UIL�«Ë  r�UDL�«
 r�œb� v ÒD��� s�c�«  szU�e�«  q�I��� WO�UO�Ë WOLFD� W��R�
 Floor  Í—ULF�  ”bMN�  s�  W�ÒbB�  WD�d�  ¨’U��√  …dAF�«
 UN�—b�  ”U??�√  s�  50%  W��M�  W��RL�«  Â«e��«  X��Ô�  Plan
 ¨UNK�«œ  w�  w�«dJ�«Ë   ôËUD�«  œb�Ë  szU�e�«  œbF�  WO�UFO��ô«

Æ…—«“u�« w� eON���« W�KB� ”bMN� q�� s� UNI�bB� r�� Ê√ vK�
 WOM�“ WKNL� WD�d��« l{Ë W�U�  U��RL�« s� …—«“u�« X�K�Ë
 W�zô  »d�  W��RL�«  WN�«Ë  vK�  ¨q�IL�«  WFL��«  Âu�  ÈÒbF��  ô

Æ…—«“u�« s� W�ÒbBL�« —UF�_«
 œÒbA��U� W�UO��« WD�UC�«Ë WO�UO��« W�dA�« …—«“u�«  XHÒK�Ë
 ‰UH�≈  r�O�  YO�  ¨rOLF��«  «c�  ÊuLC�  cOHM�  WF�U��Ë  W��«d�  w�
 WOzU�u�« dO�«b��«Ë W�UF�« W�ö��« ◊ËdA�Ë t� WH�U�� W��R� q�

 ÆdL�_« lLA�U� WI�U� rO�UF� w� UNM� sKFL�«

w�«d�« —UJ��« rOLF�� W��UD�
 ‰“dJ�  —UO�  åw??�œ  –  eOOL��«  ez«u�  WOL�œU�√ò  fOz—  V�U�
 w�öL�«Ë  w�UIL�«Ë  r�UDL�«  »U��√  VOIM�  w�c�«  —UJ��ô«  qIM�ò
 qLF�« s� sÒJL�� w�  Ã—U��« r�UD� v�≈ ¨w�«d�« w�u� ÍdO��U��«Ë
 vK� XI�«Ë WO�UM�K�« W�—«“u�« WM�K�« ÊQ� ÎULK� ¨åW�L�« w� 50 W�UD�

Æf�√ Âu� s� Î «—U���« tIO�D��  d�U�Ë —UJ��ô« «c�
 VOIM� q Ò��� w�– —UJ��« ∫åd��u�ò vK� …b�dG� w� ‰“dJ� ‰U�Ë
  ôËU�  s�  W�L�«  w�  50  m�dH��  w�«d�«  w�u�  r�UDL�«  »U��√
 FLOOR PLAN  WOLOEM�  W�—U��  WIÒ�u�  ¨r�UDL�«  w�«d�Ë
 —UJ��« ¨ÂUFD�« W�zô »d� Ã—U��« w� W{ËdF�Ë ”bMN� s� WFÒ�u�
 WO�B�«  UDK��«  «œU�—≈ cOHM� s��Ë œ« ÒËd�«  W�UL� v�≈ ·bN�

Æåt�uM��U� d�b�Ë
 W�bK� vK� t{dFO� w�«dK� w�c�« —UJ��ô« «c�ò Ê√ ‰“dJ� d���«Ë
 w� w�öL�«Ë r�UDL�« w� WÒO�B�«  «¡«d�ù« oO�D�� WOMFL�« w�œ

ÆåUNO�ö�Ë UNL�UD� q� vK� r]LFO� UNO�≈ tKI�Ë w�œ
 ¨ÿUE��ô«  lM�  ∫W�ö�  ÎU�«b�√  w�«d�«  —UJ��ô  Ê√  Ád�–  d�b��«Ë
 ô jI� W�L�« w� 50 W�UD� qLF�«Ë ŸUL��ô« b�U���« vK� WD�U�L�«

ÆjI� W�L�« w� 50?� œÒb��  ôËU�Ë w�«d� œbF�Ë ¨dO�

Ê«Ë_«  «u� q�� –UI�ù«
 qOJA� …—Ëd{ò dL�_« …—UA� ÂUF�« w�U ÒLF�« œU��ô« fOz— b�√
 Ã—U��« Ë√ q�«b�« s� dO�Q� Í√ ÊËœ s�Ë Î «—u� WK�U� WOM�Ë W�uJ�
  U��UFL�U� ¡b�K� f Ò�R� w�UO� —«dI��« ¡U�—≈ s� sJL�� v��

 ÆåÊ«Ë_«  «u� q��  œö��« –UI�≈Ë W�—ËdC�« W�œUB��ô«
 ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  sOOMFL�«  ¡«—“u??�«  ÂUO�ò  v�≈  U�œË
 w�  Ïq�  q�UAL�«  q�  W��«u�Ë  RJK�  ÊËœ  s�  q�U�  qJA�  rN�UNL�
 ÈdM�  Òô≈Ë  ÆW�“ö�«  W�d��U�  UN���UF�  v�≈  wF��«Ë  t�UB��«
 ¨ U�UHM�«  w�Ë WLKE�« w� ÎU�—U� Î «b� W��d�Ë …eO�Ë …d�� bF� bK��«
 s�  p�–  wMF�  U�Ë  ¨X�d��ô«Ë   ôUB�ô«  sO�Q�  vK�  …—bI�«  Âb�Ë
 ôË  ¨U�dO�Ë   U��RL�«Ë   UF�U��«Ë  ”—«bL�«  vK�  w�K�  dO�Q�
  U�eK��L�«  v�≈  UN��U��  qLF�«  s�   UOHA��L�«  n�u�  ULO�
 w�  WO�U�_«   U�UDI�«  w�U�  vK�  l�«u�«  «c�  fJFMO�Ë  ¨WO�D�«
 ÎöK�  wMF�  U�  ¨W�u��«Ë  W�d���«  W�öL�«  W�d�  ULÒO�  ôË  œö��«

Æåœö��« w� Îö�U�
 w�  œU��ô«  dI�  w�  l Ò�u�  ŸUL��«  bIFÔ�  ¨dL�_«  s�  …u�b�Ë
 —bMLA�«Ë  »u��K�  ÂUF�«  d�bL�«  W�—UAL�  ¨ÂuO�«  dN�  bF�  W��U��«
 ¡U�ƒ—Ë ÍdO�G�« W�bK� fOz—Ë qLF�« …—«“u� ÂUF�« d�bL�«Ë ÍdJ��«
 Y��K�ò p�–Ë ¨UNO� sOK�UF�«Ë s�UDL�«Ë Ê«d�_«  U�UI�Ë  «œU��«
  UO�u� Êö�≈Ë åŸUDI�« «c� w� WO�UM�K�« WK�UF�« bO�« Â«b���« w�

ÆÊQA�« «cN�  «—dI�Ë

—«d� s� …œuFK�  
e���« WD�— Ê“Ë ’UI�≈ 

 Ê√  ¨ÊUO�  w�  ÊUM��  q��Ë   ËdO�  w�  e�U�L�«  ‰UÒL�  W�UI�   √—
 r�Ë  UNOI����  v�≈  qB�  r�   «b�U�L�«  sO��  s�  ÊUM�_«  ·ô¬ò
 W�U{ùU� ¨Ê«d�_« v�≈ X��–Ë sOM�«uL�« vK� w�U�L�« e���« ŸÒ“u�
 q�� e���« W�UM� w� q�b� v��« WO�U�_«Ë WO�Ë_« œ«uL�« r�œ v�≈
 s�  …œuF�U�  œUB��ô«  d�“Ëò  X��U�Ë  ÆåX�e�«Ë  dJ��«Ë  …dOL��«
 l�— s� Îôb� ¨e���«  WD�— Ê“Ë ’UI�S� ŸÒd��L�«Ë ¡v�U��«  Á—«d�
 WO�UH�  qJ�  nO�d�«  W�UM�  WHK�Ë  W�«—œ  WM��  qOJA�Ë  ¨Ê“u�«

Æåe���« ÃU��S� W�ö� t� s� q� rC�

w�U�� dL�R�
Î«b� åsO�œuL�« W�d�ò?�

 sO�œuL�« ‚uI� s� WF�«bL�« åsO�œuL�« W�d�ò WOFL� XMK�√ 
 sO�ËR�LK�   «—U??�“ò  bF�  UN�√  ¨ÊUO�  w�  ¨WO�UM�K�«  ·—UBL�«  w�
 ¨UM��UD�  ÷dF�  ÊUM��  ·dB�  r�U�  ÎU�uB�  W�U�  sOO�UO��«
 Âu�  dN�  q��  …dA�  W�œU��«  bM�  ÎUO�U��  Î«dL�R�  bIF�  Ê√  UM�Q�—«
 dEM�«   UN�Ë  sOO�UM�K�«  W�—UAL�  ¨W�U�B�«  ÍœU�  w�  ¨¡UF�—_«

ÆåÊ«Ë_«  «u� q�� „d���« vK� rNÒ��Ë



5 øWƒdG

WK��L�« sOD�K�
 W�UI��«Ë WO�d�K� WO�dF�«  WLEML�«   b�√ ˚
 w�Ëb�«  lL��L�«  Ê√  ¨åu??�??J??�_«ò  Âu??K??F??�«Ë
 qL��� vC� X�Ë Í√ s� d��√ ÂuO�« V�UD�
 ¨WO�U��ù«Ë WO�u�UI�«Ë WO�ö�_« t�UO�ËR��
 VFA�«  ÁU???�???�  ¨w???�U???L???�Ë  Íœd?????�  q??J??A??�
 dO� W�ËdAL�« t�uI� ‰UM� v�� wMOD�KH�«
 tO{«—√  lOL�  bOF���Ë  ¨·dB�K�  WK�UI�«

ÆWK��L�«
 Âu???O???�« W??�??�U??M??L??� åu????�????J????�_«ò  œb???????�Ë
 ¨wMOD�KH�«  VFA�«  l�  s�UC�K�  wL�UF�«
 t�U�œ w� ÒwMOD�KH�«  VF ÒAK� oKDL�«  UNL�œ
 ¨·dBÒ�K�  WK�UI�«  dO�  t�uI�  s�  ŸËdAL�«
 WKI��L�« t��Ëœ W�U�≈ w� tÒI� UN��bI� w�Ë

Æt{—√ vK�
 W�U�  vK�  U??�œu??N??�  “eF��  U??N??�√   b???�√Ë
  ôU�� w� sOD�K� W�Ëœ r�b�  U�u��L�«
 l� qLF�« WK�«u�Ë ÂuKF�«Ë W�UI��«Ë WO�d��«
 wMOD�KH�« À«d��« Êu� q�√ s� ¨uJ��uO�«
 ÍÒbB��«Ë  w??L??�U??F??�«  À«d??�??�«  w??�  tKO���Ë
 vK� w�uONB�« ‰ö��ô«  UDK�  «¡«b��ô

ÆtL�UF�
 ÕU���« w� ¨f�√ ¨sOD�K� W�Ëœ X�—U� ˚
 ·«d�_«  ‰Ëb??�«  dL�RL�  25?�«  …—Ëb??�«  ‰UL�√
 …bIFML�« ¨WOzUOLOJ�« W�K�_« dE� WO�UH�« w�

ÆÍU�ô WM�b� w� ¨WLEML�« dI� w�
 Èb� sOD�K� W�Ëb� rz«b�« »ËbML�«  b�√Ë 
 ¨UN�LK�  w�  ÊULOK�  Ê«Ë—  …dOH��«  WLEML�«
  UO�UH�ö�  UN�ULC�U�  sOD�K�  “«e��«  vK�
 ¨q�UA�«  —U�b�«  W�K�√  —UA��«  dE��  w��«
 W�œUN�«  WO�Ëb�«  œuN��«  w�  W�d�M�  UN�√Ë

Æq�UA�« —U�b�« W�K�√ —UA��« lM�Ë ŸeM�
 …œ«—ù«  v??K??�  b??�R??�  p???�–  Ê√  X???�???{Ë√Ë
 ·«b??�√  oOI��  w??�  WOMOD�KH�«  WO�UO��«
 vK� w�Ëb�« s�_« oOI��Ë ¨¡UFL� WO�U��ù«
 …—Ëd{  vK�  …œbA�  ¨‰bF�«Ë  o��«  ”U??�√
 sLC� U??L??� W??O??�U??H??�ô« W??O??L??�U??� √b??�??� e??�e??F??�
 ¨UN� ‰ö��ôU� WLzUI�« …uI�« qOz«d�« ŸUOB�«
 ¡UM�√ b{ WOzUOLOJ�« W�K�ô« Âb���� w��«Ë

ÆUN�ö��« X�� Õ“«d�« ‰e�ô« UM�F�
 WLEML� W�cOHM��« WM�K�« uC� X�—U� ˚
 UN�bI�  …Ëb??�  w�  ¨ÍË«d??A??�  ÊUM�  d�d���«
 l�  W??�«d??A??�U??�  «b??M??�  w??�  WOMOD�KH�«  W�F��«
 – W??�b??M??J??�« W??O??�U??L??�d??�??�« W??�«b??B??�« W??�u??L??�??�
 s�UC�K� wL�UF�« ÂuO�« W��UML� WOMOD�KH�«

ÆåÂË“ò oO�D� d�� wMOD�KH�« VFA�« l�

ÂUA�«
 …b��L�«  W??�d??A??�«   U??F??O??�??�   “ËU???�???�  ˚
 ÂUF�« W�«b� cM� WO�UL��« …—U���«Ë W�UMBK�
 …dO�   «—UOK�  4  ???�«  w{UL�«  dNA�«  W�UG�Ë
  UFO�� s� —UOK� 2¨8 U�—b� …œU�e� W�—u�

Æw{UL�« ÂUF�« s� WK�ULL�« …d�H�«
  U��ML�«  s�  W�uL�L�  W�dA�«  œdHM�Ë
 WD�—_«Ë  —œ«u??A??�«Ë  w�D�«  sDI�«  W�U�Ë
 WOK�L�«  ‚u??�??�«   U�UO��«  s??�R??�Ë  WO�D�«
 vHDB� ÂUF�« U�d�bL� Î UI�Ë W�UF�«  UN��«Ë
 Ê√ U??�U??� ???� `�dB� w??� `???{Ë√ Íc???�« ‰ö??�
 hI� V??�??�??�  U??�u??F??B??�« r????�—Ë W??�d??A??�«
 wMH�«  V??�U??�??�«  w??�  ULO�  ôË  UN�b�  W�ULF�«
 q�b���«  lD�  sO�Q�  W�uF�Ë  U??N??�ô¬  Âb??�Ë
 …œUF��ô  œuN��«  q�  ‰c��  U??�—œ«u??�  Ê√  ô≈
 —«dL��U�  UN�œU�“Ë  WO�U��ù«  UN�U�U�  q�U�
 w�  «eON���«Ë  ôx� qO�Q��«   UOKL� d��

ÆÂU��_« rEF�

‚«dF�«
 ¨f�√  ¨W??O??�«d??F??�«  jHM�«  …—«“Ë  XMK�√  ˚
 ¡UN��«  2023  ÂU�  lKD�  bNAO�  ‚«dF�«  Ê√
 vK� qLF�«   b�√  ULO�  ¨‚d��L�«  “UG�«  WOKL�

ÆÁ—UL���« l�—UA� ‰ULJ��«
 w� w??F??�Ëe??�« b??�U??� …—«“u????�« q??O??�Ë ‰U???�Ë
 WD� UN�b� …—«“u�«ò Ê≈ ¨WO�U��  U��dB�
 s�  ¨œu??�u??�«   UD�L�  “UG�«  dO�u��  WK�UJ��
 jHM�« ÃU��ù V�UBL�« “UG�« —UL���« ‰ö�

Æå“UG�« ‰uI�Ë
 dL���L�« “UG�« ÃU��≈  UOL�ò Ê√ ¨·U{√Ë
 WG�U��«Ë  ¨W�L�«  w�  60  v??�≈  qB�  w��«  Êü«
 ¨ÂuO�«  w�  w�UO�  VFJ�  Âb�  ÊuOK�  1500
 dI���  qJA�Ë  ¡U??�d??N??J??�«   UD�L�  eÒN��

ÆåX�U�Ë

Êœ—_«
 bL�� —u??�??�b??�«  ¨W??O??�U??L??�«  d????�“Ë ‰U???�  ˚
 ÂUF�  W�UF�«  W�“«uL�«  ŸËdA�  Ê≈  ¨fF�F�«
 ÂUF�«  W??�“«u??�  w??�  e�F�«  Ê√  dN�√  ¨2021

Æ—UM�œ —UOK� 2.05 v�≈ qB�� q�IL�«
 s�  w�U��  dL�R�  w�  d�“u�«  ·U??{«Ë
 w� …b??�b??� V??z«d??{ ô Ê√ ¨¡«—“u?????�« W??�U??z—

Æ2021 W�“«u�
 ŸËdA� w� —ÒbIL�« ‚UH�ù« r�� Ê√ sO�Ë
 ÊuOK�  9930  m??K??�  2021  W???�“«u???�  Êu??�U??�
 WN�«uL�  WO�B�«   UIHM�«  q�uL�Ë  ¨—U??M??�œ
 l�u�Ë  Æ—U??M??�œ  ÊuOK�  165  nI��  U??�Ë—u??�
 ÂU�  w�  2.5%  v�≈  uLM�«  qB�  Ê√  W�uJ��«

Æ2021

X�uJ�«
 aOA�«  ¡«—“u????�«  fK��  f??O??z—  »d???�√  ˚
 ‰ULJ��U�  m�U��«  Á“«e��«  s�  b�U��«  ÕU��
 W��UM�«  ‚«u???�_«  lOL�  w�  X�uJ�«  ‰u??�œ
  «d�RL�  UN�O�d�  w�  WÒO�u�  …eH�  oOI��Ë

ÆWO��UM��« e�eF�Ë ‰UL�_« W�O� sO���

WK��L�« sOD�K�

øWƒdG QÉÑNCG

 ‰UL�√ s� v�Ë_« W�K��« nOM� w� XIKD�«
 W�—u��b�«  WM�K�«   U�œU�L�  WF�«d�«  W�u��«
 ÀuF�L�«  W�U�d�  …b��L�«  r�_«  w�  W�—u��«
 ⁄u� vK� qLFK� p�–Ë Êu�—bO� dO� ÒwL�_«

Æb�b� ÒÍ—u� —u��œ
 w�Ëœ  r�œ  vK�  ‰uB��U�  q�√  Êu�—bO�
 W�u��«  Ác�  w�  ÂÒbI�  ‰uB�  l�u�Ë  ¨`{«Ë
 ÂUF�«  lKD�  …—Òd??I??L??�«  WO�U��«  W�u��«  w??�Ë
 Ác�  ‰UL�√  dL���  Ê√  —ÒdIL�«  s�  ULO�  ¨q�IL�«

 Æq�IL�« dNA�« s� l�«d�« v�� W�u��«
 Ê√ b�d�ò ∫W�—u� v�≈ ÒwL�_« ÀuF�L�« ‰U�Ë
 s�Ë ¨W�—u��b�« WM�K�« qL� w� ÎU�bI� fLK�

Æå`{«Ë w�Ëœ r�b� vE�� Ê√ rNL�«
 Ÿ«dB�«  vK�   «uM�  dA�  bF�ò  ∫·U??{√Ë
 sO�  WIOL�  WI�  …u��  XKJA�  ¨W??�—u??�  w�
 UN���UFL�  qLF�  Ê√  UMOK�  ÊU??�Ë  ¨·«d???�_«

 ÆåÎU��Ë ‚dG��� «c� Ê√ rKF� s��Ë
 W�«b� u�ò oI�� U� ÊuJ� Ê√ Êu�—bO� q�√Ë
 Îö�b�  ÊuJ�  Ê√Ë  ¨·«d??�_«  sO�  WI��«  ¡UM��
 UN�ö�  s�  Z�UF�  l�Ë√  WÒO�UO�  WÒOKL�  v�≈
 sO�uD�L�«  nK�  UNM�Ë  ¨WLN�  Èd�√  l{«u�

Æås�œuIHL�«Ë sOKI�FL�«Ë
 X�Ë w� ¨dD� ôu� ¨Êu�—bO� W�zU� X�U�Ë
 WA�UM�  q�«u��  WF�«d�«  W�u��«  Ê≈  o�U�
 f�_«  ‰u??�  W��U��«  W�K��«  ‰UL�√  ‰Ëb??�
 W��U��«  W�K��«  w�Ë  ¨WOM�u�«  ∆œU�L�«Ë
 Êu�U�  dN�  s�  w�U��«  nBM�«  w�  …—dIL�«
 ∆œU�L�«  g�UM��  ¨q�IL�«  d�UM�Øw�U��«
 Òr�  Íc??�«  ‚UH�ö�  ÎUI��  ¨—u��bK�  WO�U�_«
 sO�d�AL�«  sO�Ozd�«  sO�  t??O??�≈  q�u��«

ÆWM�K�
 WM�K�« ÊQ� rKF� lOL��« Ê√ ¨dD� X�U{√Ë
 sJ� ¨åtK�Q� UM� Íc�« ÂbI��« p�– bF� “d�� r�ò
 sO�UL��ô«  W�e��  W�—u��«  ·«d�_«  Â«e��«
 q�L�ò ¨UNOK� oH�L�« ‰UL�_« ‰Ë«b�Ë ¨sOK�IL�«
 s��� ◊«d��ö� WM�K�« ¡UC�_ WLN� W�d�
 WOKLF�U�  ÎU�b�  wCLK�  WOKL�  WI�dD�  WÒO�

ÆåWO�UO��«
 ô  Í—u��b�«  —U�L�«  Ê√  v�≈    —U??�√  UL�
 ÊuJ�  Ê√  V��Ëò  ¨W??�“_«  q�  ÁœdHL�  tMJL�
 Êu�—u��«  U�œuI�  w��«  WM�K�«  Ác??�  qL�

 q��  s�  …“eF�Ë  W�œU���   «uD��  ÎU�u�B�
 W�uL��  ‰u�  sOO�Ëb�«Ë  sO�—u��«  sOK�UH�«

Æå2254 —«dI�« w� …œ—«u�« U�UCI�« s�
  U�UL��«  s�  W��U��«  W�u��«  Ê√  d�c�Ë
 24  w�  XIKD�«  W�—u��«  W�—u��b�«  WM�K�«
 q��  XH�u�  Ê√  bF�  ¨w{UL�«  fD��√Ø»¬
 qL�  …b??M??�√  vK�   U??�ö??�  W�O��  d??N??�√  9

Æ U�K��«
 ‚öD�«  l�  X�b�   U�ö�  Ê≈  —bB�  ‰U�Ë
 Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨ UOL���«  ‰u�  WM�K�«  ‰UL�√
 œu�u�«  WOL��  vK�  ÷d��«  W{—UFL�«  b�Ëò

 ÆåwM�u�« b�u�U� WO�uJ��«
Ø»¬  dN�  w�  XMK�√  …b��L�«  r�_«  X�U�Ë
 ‰u�   U�œU�L�«  oOKF�  ¨w{UL�«  fD��√
 XMO��  U�bF�  nOM�  w�  Í—u��«  —u��b�«
 ¨å19  ≠bO�u�ò  ”ËdOH�  sO�—UA�  W�U�≈

 Æ U�UL��ô« ¡b� s�  U�U� lC� bF� p�–Ë
 —u�L�O� ‘UIM�« ÊS� ¨ UODFL�« V���Ë
 WO�U�_« ∆œU�L�« ‰u� WK�IL�«  U�K��« ‰ö�
 ÊU�U�� o�U��« wL�_« ÀuF�L�« UNF{Ë w��«
Ø—«–¬  3  w�  s�œUOL�«  UN�dA�Ë  ¨«—u���  Íœ
 ∆œU�L�«  W??�—Ëå???�  W�ËdFL�«  ¨2017  ”—U??�
 ·ö�  ô  W�U�  ∆œU��  v�≈  bM���Ë  ¨å12  ?�«
 W�—u��«  W??�Ëb??�«  …œUO��  ¨UNOK�  ÎU�d�u�
 sO�—u��«  o??�Ë  w�—U��«  q�b��«  i??�—Ë

ÆrN�H�Q� r�œö� q�I��� d�dI��
 dO� ¨W??�—u??� v??�≈ w??L??�_« b??�u??L??�« ÊU???�Ë
 j� w� ÂbI� oOI�� vK� ¨b�_« ÒY� ¨s�—bO�
 l{ËË  ¨Í—u��«  —u��b�«  W�UO�   U�œU��
 l��  cM�  œö??�??�«  U�bNA�  w��«  »d�K�  b??�

Æ «uM�
 WOA� w{«d��« dL�R� ‰ö� ¨s�—bO� ‰U�Ë
 W�—u��b�«  WM�K�  …b�b�   U�œU��  W�u�

ÆåÎU�bI� bNA� Ê√ b�d�ò ∫nOM� w� bIF��
 q�¬ WF Ò�u�  U�œU�� v�≈ lKD�√ò ∫·U{√Ë
 UM�dI� Ê√ sJL� ¨q�IL�« Ÿu��_« …bO� ÊuJ� Ê√
 ∆œU�L�«  ‰u�  d�UM�  w�   U�œU�L�«  ¡b�  s�

ÆåW�—u��b�«
 WOL�_«  s�ò  ∫ÎözU�  ÒwL�_«  ÀuF�L�«  l�U�Ë
 ¨t�  ÂuI�  UL�  `??{«Ë  w??�Ëœ  r�œ  ÂUO�  ÊUJL�
 t�√ ÎU�{u� ¨å ¬ r�b�« «c� Ê≈ ‰uI�« w�Òd��Ë

 lO�U�_« w� WH�J� WO�U�uK�œ  «—U�“ Èd�√
Æ…dI�√Ë ¨uJ�u�Ë ¨Ê«dN� XKL� ¨…dO�_«

 WM�K�«  qOJA�  Òr???�  t???�√  d??�c??�U??�  d??�b??�
 s�  d�L���  dN�  w�  …d ÒGBL�«  W�—u��b�«
 dNA�« UN� ŸUL��« ‰Ë√  bI�Ë ¨w{UL�« ÂUF�«
 V���   U�uF�  t�«Ë  UNKL�  sJ�Ë  ¨w{UL�«
 ”ËdO�Ë  ¨‰U??L??�_«  ‰Ëb??�  ‰u??�   U??�ö??�??�«
 W�u��«  bIF� Ê√  —ÒdIL�«  s� ÊU� YO� ¨U�Ë—u�
 Âb�  V���  X��—√  UNMJ�  ¨d�u��√  w�  WF�«d�«

Æ‰UL�_« ‰Ëb� vK� o�«u��«
 s� å…dGBL�« W�—u��b�« WM�K�«ò n�Q��Ë
 sOK�L�  sO�  ÍËU���U�  Êu Ò�“u��  Î̈ «uC�  45

Æw�bL�« lL��L�«Ë ¨W{—UFL�«Ë ¨ÂUEMK�
 w�UO��«  qK�L�«  ¨…—u??�œ  W�U�√  —u��b�«
 b�u�«  w�  o�U��«  uCF�«  ¨w�O�«d��ô«Ë
 ¨nOM�  w??�  ÷ËU??H??L??�«  w�uJ��«  Í—u??�??�«
 UN�  ÂU??�  w��«  …œbF�L�«   «—U??�e??�«  r??�—ò  ‰U??�
 WÒOMFL�«  r�«uF�«  s�  b�bF�«  v�≈  Êu�—bO�
 ¨W�—u��« W�“_U� d�U�� dO� Ë√ d�U�� qJA�
 Ác�  œUIF�«  Ê√  vK�   «d??�R??�  s�  U�  t??�√  ô≈
 W�—u��b�«  WM�K�«   U�œU��  s??�  W�u��«
 ‚d�  À«b??�ù  W�—ËdC�«   ö�bL�U�  vE��

Æ“qLF�« w� ÂÒbI��« u��
 Íc�«  Ê«uMF�«ò  Ê√  ¨ U��dB� w� ·U{√Ë
 X�«u��«  WA�UM�  u??�Ë  t�QA�  Y�U���«  r��
 b�u�«  sO�  U�  U Î�uOM�  U Î�ö�  bNA�  ¨WOM�u�«
 sLONL�«  b??�u??�«Ë  WN�  s�  Í—u??�??�«  wM�u�«
 X�«u��U� ¨Èd�√ WN� s� „«d�_« q�� s� tOK�
  «u�  œu�Ë  i�—  V�—  ö�  wC�I�  WOM�u�«
 ¨W�—u��« …œUO�K� „UN��«  Í√ i�—Ë ¨‰ö��«
 sL{  sOO�O�Q�  s�√b�L�«  s�c�  —U���U�
 …—œUB�« Èd�_«  «—«dI�« dzU�Ë 2254 —«dI�«

Æ“s�_« fK�� s�
  «bK�Ë Èd�Ë Êb�  bN� ¨d�¬ bOF� vK�
 ÎU�U���« WO�F�  «d�UE� ¨WJ���« n�— w�
 WO�«dIL�b�«  W�—u�   «u??�   U�—UL�  vK�
 ÃËd��  W��UDLK�Ë  ¨wAOFL�«  l{u�«  Íœd�Ë

ÆrNI�UM� s� w�dO�_« ‰ö��ô«
 WO�öB�«® Èd� s� q� w�U�√ s� œb� d�UE�Ë
 WO�dA�« dL��« ≠ w�d�« ≠ Êôu��« ≠ dOMOM��« ≠
 ≠  «dI�  œ—  ≠  qO���«  ≠  WO�dG�«  dL��«  ≠

 WJ���« WM�b� ‚d� »uM� ©d�� ≠ ÊUL�—
 ÎU�U���«  ¨“b��ò  …dDO�  X��  WF�«u�«Ë
  U�uIFK� ÎUC�—Ë wAOFL�« l�«u�« Íœd� vK�
 w�dO�_« ‰ö��ô« ÃËd�� W��UDLK�Ë WO�dO�_«

 ÆWIDML�« s�
 l{u�U�  œÒb??M??�   «—U??F??�  w??�U??�_«  l???�—Ë
 l�  ¨rN�«bK�Ë  r�«d�  w�  Íœd�L�«  wAOFL�«
 Íc�«  ¨w�dO�_«  ‰ö��ô«  ÃËd��  W��UDL�«

ÆrNI�UM� w� WO�d� dO� …—uB� b�«u��
 Íœ«bA�«  WM�b�  w�U�√  s�  œb�  d�UE�  UL�
 vK�  ÎU�U���«  ¨WM�bL�«  w�  ÂUF�«  Ÿ—UA�«  w�

 ÆWM�bL�« ÊU�� s� œb� ©b��® ‰UI��«
 WM�bL�«  w�  ÂUF�«  o�dD�«  w�U�_«  lD�Ë
 s�  Ã«d�ùU�  W��UDLK�   «—U??�ù«Ë  …—U���U�

ÆsOKI�FL�«
 d�U�  d��  W�d�  w�U�√  s�  œb??�  œd??�  ULO�
 ?K�  WF�U�   U????�—Ëœ  WJ���«  WM�b�  »d??�
  ôËU��  vK�  ÎU�U���«  W�œdJ�«  “g�U�√ò
 WLN��  W�dI�«  ÊU��  s�  œb�  ‰UI��«  W�—Ëb�«
 WO�«c�« …—«œô« ÁcHM� Íc�« ÂUF�« ‚ö�ù« ‚d�

ÆWIDML�« w� W�œdJ�«
 ÎU�ö�≈  W�œdJ�«  ©WO�«c�«  …—«œù«®  X{d�Ë

 cM�  ¨wKA�UI�«Ë  WJ���«  w�M�b�  vK�  ÎU�U�
 v��Ë  Í—U??�??�«  dNA�«  26  fOL��«  Âu??�
 q�IL�«  d�L��œ  Ø‰Ë_«  Êu�U�  s�  f�U��«
 ¨o�UML�« pK� w� U�Ë—u� ”Ëd�U� wAH� lML�
 W�d� XFM�Ë ¨W�—U���« ‰U�L�« lOL� XIK�√Ë

ÆUNO� w�U�_«
 ‰ö��ô«  «u� XK�«Ë ¨t�H� ‚UO��« w�Ë
 WO�U�—ù«   ULOEM��«  s�  t��e�d�Ë  w�d��«
 w�  ÈdI�«  s�  œb�  vK�  nz«cI�U�  UN�«¡«b��«

Æw�ULA�« W�d�« n�—
 ‰ö��ô«   «u??�  Ê√  WOK��  —œUB�   d??�–Ë
 «u�bN��«  sOO�U�—ù«  s�  t��e�d�Ë  w�d��«
 jO��  w�  o�UM�Ë  Èd??�  WOF�bL�«  nz«cI�
 —«d{√  Ÿu�u�  V���  U�  v�O�  sO�  WM�b�

Æ UJK�LL�«Ë ‰“UML�« w� W�œU�
  «u�  q��  s�  WK�«u�L�«   «¡«b��ô«   œ√Ë
  ULOEM��«  s�  t��e�d�Ë  w�d��«  ‰ö??�??�ô«
 WO�Ë—UB�«  nz«cI�«Ë  WOF�bL�U�  WO�U�—ô«
 v�O�  sO�  WM�b�  w�  WM�ü«  o�UML�«  vK�
 d�_«   U��  dO�N�  v�≈  W�d�«  n�d�  UNDO��Ë
 WM�ü«  o�UML�«  ÁU��U�  UNI�UM�Ë  UN�“UM�  s�

Æ…—ËU�L�«

ábôdG ∫Éª°T ≈∏Y á q«©aóªdÉH ¿hóà©j ¬àbõJôeh q»côàdG ∫ÓàM’Gh .. q»cô«eC’G ∫ÓàM’G Oô£H áÑdÉ£ª∏d áµ°ùëdG ∞jQ »a á q«Ñ©°T äGôgÉ¶J

ójóL q…Qƒ°S Qƒà°SO Æƒ°üd ƒYój ¿ƒ°SQó«Hh ..á qjQƒà°SódG áæé∏dG äÉKOÉëe øe á©HGôdG ádƒédG ∫ÉªYCG ¥Ó£fG

 …—«“u�  WF�U��«  wM�_«  Âö�ù«  WOK�  XMK�√
 WD�ò cOHM�� ¡b��« s� ¨f�√ ¨WO�«dF�« ŸU�b�«
 e�d�  ¨W�d�UM�«  WM�b�  w�  wM�√  å—UA��«

Æœö��« w�uM� —U� Í– WE�U��
 t�KI� ÊUO� w� wM�_«  Âö�ù« WOK�  d�–Ë
  UOKL� …œUO� åÊ√ ¨©Ÿ«Ë® WO�«dF�« ¡U��_« W�U�Ë
 q�«œ wM�√  —UA��« WD� cOHM��  d�U� d�u�
  «e�eF��«  ‰u�Ë  bF�  —U�  Í–  WE�U��  e�d�
 ¡«u�Ë gO� Êu�ö��«Ë l�U��« ¡«uK�«® WOM�_«

Æå©W�œU��« W�d� W�U��«  ULNL�«
 w??M??�_«  —U??A??�??�ô«  W??D??�  WOK��«   e???�Ë
 d�eF�Ë  Êu�UI�«  ÷d??�ò  v??�≈  W�d�UM�«  w�

 W�UF�«  `�UBL�«Ë  sOM�«uL�«  W�UL�Ë  s�_«
 WOM�_«   «¡«d�ù«ò  Ê√  X�{Ë√Ë  ÆåW�U��«Ë
 V���  ¨åWE�U�L�«  w??�  …dL���  X??�«“  U??�

ÆÊUO��«
 WO�ö�≈ d�—UI� V���Ë ¨w{UL�« WFL��«Ë
 U�bM�  Î̈U�UB�  80Ë  vK��  5  jI�  WO�«d�
 Í—bB�« —UO��« rO�“ —UB�√ s�  «dA� r�U�
 W�U� w� sOLB�F� sO���� ¨—bB�« Èb�I�
 WL�U�  W�d�UM�«  WM�b�  j�Ë  åw�u���«ò

ÆWE�U�L�«
 ÂUF�«  bzUI�«  —b??�√  ¨WKOK�   U�U�  bF�Ë
 vHDB�  ¡«—“u???�«  fOz—  W�K�L�«   «uIK�

 WE�U��  À«b�√  ÊQA�  …b�   «—«d�  ¨wL�UJ�«
Æ—U� Í–

 bzUI�«  r�U�  o�UM�«  ‰U??�  ¨p??�–  d??�√  vK�Ë
 bzUI�«ò  Ê≈  ÊUO�  w�  ‰u�—  vO��  ¡«uK�«  ÂUF�«
 vHDB� ¡«—“u�« fOz— W�K�L�«  «uIK� ÂUF�«
 W�dA�«  bzU�  W�U�S�  Î «—«d??�  —b??�√  ¨wL�UJ�«
 oOI��K�  WM��  qOJA�Ë  —U�  Í–  WE�U��  w�
 w�   d??�  w��«  ©WFL��«®  ÂuO�«  À«b??�√  w�
 ¨UNO�  ‰«u??�??�??�«  dE�  Êö???�≈Ë  ¨WE�U�L�«
 b�eL�«  lML�  ¨Õö??�??�«  qL�   «“U???�≈  ¡U??G??�≈Ë
 w�  wK�_«  rK��U�  ÒdC�  w��«   UO�«b��«  s�

Æå‚«dF�«
 dO�u�  Ê√  b??�√  ÂU??F??�«  bzUI�«ò  Ê√  ·U???{√Ë
 ¨bK��«  W�KB�  w�  fO�  ‚«dF�«  w�  ŸU??{Ë_«
 s�Ë ‰bF�«Ë ÂUEM�«Ë  Êu�UI�«  s� q�b� ô Ê√Ë
 w�  XI�—√  w��«  ¡U�b�«  ÁU��  ‰bF�«  p�–  sL{

Æå©WFL��«® À«b�√
 X�e��«  WO�«dF�«  W�uJ��«ò  Ê√  v�≈  —U�√Ë
 ÊuJO�   U�U���ö�  Î «b�u�   œb�Ë  UN�«bNF��
 b�b���  bO�u�«  qBOH�«  u�  Ÿ«d��ô«  ‚ËbM�
 v{uH�« u� ‚ËbMB�« «c� q�b� Ê√Ë ¨n�«uL�«
 oKDM�  Í√  ôË  √b��  ôË  s??�œ  UNK�I�  ô  w��«

ÆåwM�Ë
 qJ�  »U�√  ÂUF�«  bzUI�«ò  Ê√  ‰u�—  `{Ë√Ë
 WO�uJ��«   ULOKF��U�  Â«e??�??�ô«  sOM�«uL�«
 vK� o�dD�« lD�Ë w�e�« w�«dF�« Âb�« ÊuB�

ÆådA�« tK�√Ë bK��« «cN� b�d� s Ó�
  U�U���«  w�u���«  W�U�  sC���Ë
 ‰Ë_«  s�dA�  Ød�u��√  cM�  ¨…dL���  WO�F�
 W�UD��«  b{  ¨Êü«  v��Ë  w{UL�«  ÂUF�«  s�

ÆW�Ëb�« dz«Ëœ w� wAH�L�« œU�H�«Ë
 w�Ë—Ë_«  œU��ô«  dOH�  ‰U�  ¨‚UO��«  w�Ë
 ·«bN��«  Ê≈  ¨Àu???�  s??�—U??�  ¨‚«d??F??�«  Èb??�
  «u�_« oM�� ·bN�ò ‚«dF�« w� s�d�UE�L�«

 W�d�ò  Ê√  b??�√  ULO�  ¨åW��UM�«  WO�UO��«
Æåb�«Ë »e� vK� dB�I� ô dO�F��«

 ∫d��u�  w�  t�U��  vK�  …b�dG�  w�  V��Ë
 v�≈ bOF� s�d�UE�L�« b{ …b�b��«  UL�N�«ò
 q��  s�  w{UL�«  ÂUF�«   ôËU��  v�≈  ÊU�–_«
 WO�UO��«  «u�_« oM�� W�ÒK�L�« d�UMF�«

Æå‚«dF�« Ÿ—«u� w� …b�b��« W��UM�«
 ¨ U�U���ö� ‚«dF�« ÒbF��� ULMO�ò ∫·U{√Ë
 X�O�  dO�F��«  W�d�  Ê√  vK�  bO�Q��«  V��
 lOL� UN� l�L�� q� ¨b�«Ë »e� vK� …—uBI�

ÆåÍËU���U� sOO�«dF�«
 …b��L�« r�_« W�F� X�«œ ¨o�U� X�Ë w�Ë
 nMF�«  ‰UL�√  ¨©w�U�u�®  ‚«dF�«  …b�U�L�
 w�  sOÒOLK�  s�d�UE��  b{  Î«d�R�  W�J�dL�«

ÆWO�«dF�« —U� Í– WE�U��
 Í– WE�U�� e�d� ¨W�d�UM�« WM�b�  bN�Ë
 ¨sOO{UL�« sO�uO�« ‰ö� ¨‚«dF�« w�uM� —U�
 sO���L�«  sO�   U�«b �  ‰ö�  nM�  ‰UL�√
 ¨—bB�«  Èb�I�  ¨Í—bB�«  —UO��«  rO�“  ŸU��√Ë

ÆÎ«d�UE�� 60 u�� W�U�≈Ë q�IL� X����

øjôgÉ¶àªdG ±Gó¡à°SG øjój q»HhQhC’G OÉëJ’G ..∞æ©dG ∫ÉªYCG ó©H

¥Gô©dG ÜƒæL QÉb …P »a q»æeCG QÉ°ûàfG :OGó¨H

¥Gô©dG »a §Øæ∏d IÉØ°üe ∞°üb øY ¬à q«dhDƒ°ùe ø∏©j z¢ûYGO{

  UOKLF�«  qODF�  w�  V���  U�  ¨‚«dF�«  ‰UL�  w�  WODHM�«  WOMO��«  …UHB�  WL�UN�  s�  t�ÒO�ËR��  ¨w�U�—ù«  åg??�«œò  rOEM�  sK�√
Æ…QAML�U�

 åU�uO�U�ò Ÿu� s� sO�Ë—U� Ê√  ¨tO� ¡U� ÎU�UO�  —b�√ ©‰Ëb�«  s� œb�Ë UO�Ë— w� —uE�L�«®  w�U�—ù«  rOEM��«  dA�  ôU�Ë V���Ë
Æ U�U�≈ Ÿu�Ë s� Èd�√ qO�UH� d�c� r�Ë ÆÂu�N�« w� U�b�Ô��«

 s�e��� Z�dN� W�U�≈ bF� …dOGB�« …UHBL�« w�  UOKLF�« XH�Ë√  UDK��« Ê≈ ¨‚«dF�« ‰UL� w� WOMOB�« jH� …UHBL� ÊôËR�� ‰U�
Æo�d� ‰UF�≈ w� V��� UL� ¨sO�Ë—UB� œu�u�«

 œ«b��«  bF� ¡U� Î̈UO�u� qO�d� n�√  30  W Ò�d�dJ��«  UN��U� mK�� w��«  …UHBL�«  w�  UOKLF�«  n�Ë Ê√ å“d��Ë—ò W�U�u� ÊôËR�L�«  ·U{√Ë
ÆjHM�« VO�U�_ W��d� WJ�� v�≈ o�d��«

 vHBL� o�d�ò ∫åŸ«Ëò WOL�d�« WO�«dF�« ¡U��_« W�U�Ë X�U�Ë Æ‚«dF�« w�UL� s�b�« Õö� WE�U�L� jHM�« …UHB� w� ¨b�_« ¨o�d� l�b�«Ë
ÆåW��b��« WOMOB�« o�d�  U�d�I� s� oKD�« U�uO�U� ŒË—UB� t{dF� bF� w�O�� WOMOB�«

 Ê√  W�«b��«  w� W�U�u�«   d�– ÆådzU�� ÊËœ tOK� …dDO��«  XL� o�d��«ò  Ê≈  t�u� ‰ULA�«  w�UB� Âö�≈  d�b� s� öI� W�U�u�«  X�U{√Ë
Æb�«Ë ŒË—U� ◊uI� s� Z�U� o�d��« Ê√ X�{Ë√Ë p�– X�—b��« r� ¨jHM�« …UHB� vK� U�uO�U� w�Ë—U� ◊uI� s� Z�U� o�d��«

 s� ÊË—UH�« UNO� lL��� w��« o�UML�« Èb�≈ w� w�U�—ù« åg�«œò rOEM� ‰uK� WI�öL� …b�b� WOM�√ WOKL� WO�«dF�« s�_«  «u� XIK�√
 d�UM� WI�ö�Ë dOND��«Ë gO�H��«  UOKL� w� WO�«dF�« WOM�_«  «uI�« dL���Ë Æ2017  w� tOK� ¡UCI�« œ«bG� XMK�√ Íc�« ¨rOEM��« U�UI�

ÆÎ«œb�� s�—UH�« Ád�UM�Ë rOEM��« —uN� …œu� Âb� ÊULC� ¨œö��« ¡U��√ w� rOEM��«

Twelfth year /Tuesday / 1  December 2020 / Issue No. 3393
3393  œb??F�« Ø 2020  ‰Ë_« Êu�U� 1  Ø ¡U�ö��« Ø …dA� WO�U��« WM��«

 q»fƒ«¡°üdG ¿É«µdG :¬«à°TG

 kGQƒgóàe kÉ©bGh kGôeCG ¢Vôa

q»fÉ£«à°S’G ¬© q°SƒàH

 Ê√  tO��«  bL��  wMOD�KH�«  ¡«—“u�«  fOz—  b�√
 Î «—u�b��  ÎUF�«Ë  Î «d??�√  ÷dH�ò  w�uONB�«  ÊUOJ�«
 vK�  ¡öO��ô«Ë  ¨åw�UDO��ô«  l�u��«  ‰ö�  s�
 „UN��«Ë  ¨”b??I??�«  ‰e??�Ë  …e??�  —UB�Ë  w???{«—_«

Æw�Ëb�« Êu�UI�«
 WO�—U��«  d??�“Ë  tzUI�  ‰ö??�  t�  `�dB�  w??�Ë
 U�œ  ¨tK�«  Â«—  w�  fO�U�  u�“UM�«  Íd��u��«
 ¡UN�ù l�b�«Ë d�_« «c� lM�ò v�≈ r�UF�« ‰Ëœ tO��«
 sO��Ëb�«  q�  W�UL��  «d��u�  ÎU��UD�  ¨å‰ö��ô«
 oK� w� ◊«d��ô«Ë ¨sOD�KH� ·«d��ô«  ‰ö� s�
 Êu�UI�«  ”U�√ vK� ÒwIOI�Ë ÒÍb� Òw�UO� —U��

Æl�«u�« d�_« d�J� WOL�_«  «—«dI�«Ë w�Ëb�«
 …œUOI�«  ÕU�H�«  wMOD�KH�«  ¡«—“u�«  fOz—  b�√Ë
 ÊuJ�  w�UO�  —U�L�  …œuF�«  vK�  WOMOD�KH�«
 Êu�UI�« v�≈ …bM��� W�{«Ë WOF�d� ”U�√ vK�
 qAH�  œ√ w��« d�F�«Ë ”Ë—b�U� c�_« l�Ë ¨w�Ëb�«

ÆWO{UL�« 29?�«  «uM��« ‰ö� WO�UO��« WOKLF�«
 Í—«“u???�«  fK�L�«  —Òd???�  ¨qB��  ‚U??O??�  w??�Ë
 ÊuOK� 600 rB� åXMO�UJ�«ò w�uONB�« dGBL�«
 ÂUF�  Èd???�_«  V???�«Ë—  …—u??�U??�  WLO�  ‰b??�  qJO�
 WDK�K�  jI�  qJO�  —UOK�  2.5  q�u��Ë  ¨2019

ÆVz«dC�«  «bzU� s� WOMOD�KH�«
 ÊQ�  ¨ œU???�√  WO�uON�  Âö??�≈  qzU�Ë  X�U�Ë
 WLO� rB� —«d�≈Ë WA�UML� ÎU�UL��« bIF� W�uJ��«
 w��«  ¨W�UIL�«  ‰«u??�√  s�  Èd??�_«  V??�«Ë—  …—u�U�

ÆWOMOD�KH�« WDK�K� UNK�u�� Òr�O�
 uO�u�  s�  w�U��«  w�  ‚œU�  ©X�OMJ�«®  ÊU�Ë
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 UN� Òu�� w��« Vz«dC�« s� ¨sOKI�FL�«Ë vK�I�« ÍËc�
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“V ∂«æJƒÑ°S{ ìÉ≤d

 Èb�  wMOD�KH�«  dOH��«  s??K??�√
 Ê√ ¨q??�u??� k??O??H??�??�« b??�??� ¨U???O???�Ë—
 W�œU��ô«  UO�Ë— l� Y��� sOD�K�
 pOM�u��ò  ÕUI�  Â«b���«  WO�UJ�≈

ÆU�Ë—u�  ”ËdOH�  œUCL�«  åV
 œu??�Ë  v??�≈  w�U�uK�b�«  —U???�√Ë
 ‚d�  p??�–  w??�  UL�  ¨ÊËU??F??�   U??O??�¬
 ÕU??I??K??�« v??K??� ‰u??B??�??K??� q???zU???�ËË
 X�d��ù«  d��  dL�R�  w??�  w??�Ëd??�«
 W??O??�Ëb??�« ¡U???�???�_« W???�U???�Ë t??�??L??E??�
 q�u�  ‰U??�Ë  ÆåUO�œuGO�  U??O??�Ë—ò
 WOCI�«  Ác�  ÊQA�   U{ËUHL�«  Ê≈

ÆX�u�« iF� cM� W�—U�
 œU??�??�≈ ‰ËU??�??�ò ∫d??O??H??�??�« ‰U???�Ë
 ‰Ë_«  Æd�UM�  W�ö�  v�≈  bM���  WO�¬
 U Î�bI�  q�_«  ‰Ëb??�«  r�b�  Z�U�d�  u�
 ¨WO�U��«  WK�dL�«  w�Ë ¨ÕUIK�«  dO�u��
 s�  ¡e??�  ¡«d??�  Ê«bK��«  ÁcN�  sJL�
 sJL�  ¨W��U��«  WK�dL�«  w�Ë  ÕUIK�«
 ÆUÎOK�� ÕUIK�« «c� ÃU��≈ Ê«bK��« ÁcN�
 w�  ”Ëd�«  ¡U�b�_«  l�  qLF�  s��

ÆåW�ƒd�« Ác� —U�≈
 w�  Êü«  dEM�  s??�??�ò  ∫·U????{√Ë
 sJL�  Íc??�«  —«b??I??L??�«  ‰u??�  WK��_«
 ¨© U�d��«®  UM�  t�ÒbI�  Ê√  UO�Ëd�
 «c�  s�  UM�b��  ÆsL��«  u�  U�  ¨UÎO�U�Ë
 sOD�K�  w�  t�_  ¨Êœ—_«  dOH�  l�
 ÃU��≈  „UM�  ÊuJO�  ¨UL�—  ¨Êœ—_«Ë

ÆåW��U��« WK�dL�« w� „d�A�

 ÕU�H�« b�� ÍdBL�« fOzd�« ‰U�
 WOMOD�KH�«  WOCI�«  Ê≈  ¨w�O��«
 W�UO��«  w�  W�u�Ë_«  UN�  qE��
 n�uL�«  U�� vK� «ÎœbA� ¨W�dBL�«

ÆWOCI�« ÁU�� ÍdBL�«
 ¨t�U�I��«  ‰ö�  ¨w�O��«  b�√Ë
 fOz—  ¨W??�œU??�??�ô«  dBI�  ¨f???�√
 œuL��  WOMOD�KH�«  W??D??K??�??�«
 n�«uLK�  q�UJ�«  dB�  r�œ  ¨”U��
 V���  ¨WOMOD�KH�«   «—UO��ô«Ë

Æål�U��« ÂuO�«ò
 ¨w??{«—  ÂU��  dOH��«  ÕÒd??�Ë
 W�Uzd�«  r�U�  wL�d�«  ÀÒb��L�«
 d�¬  ‰ËU??M??�  ¡UIK�«  ÊQ??�  W�dBL�«
 WOMOD�KH�«  WOCI�«   «b����

Æj�Ë_« ‚dA�« w� Âö��« WOKL�Ë
 ÂU??F??�«  s??O??�_«  ‰U???�  t�N�  s??�
 WO�dF�«  ‰Ëb??�«  WF�U��  b�U�L�«
 sO�_«Ë  ”U��  Ê≈  ¨w???�“  ÂU��
 WO�dF�«  ‰Ëb???�«  WF�U��  ÂU??F??�«
 ‰Ë√  ¡U��  «bI�  ¨jOG�«  u�√  bL�√
 t�ö� Èd???� ÎU??�U??� Î¡U??I??� ¨f???�√
 WIKF�L�«   «—u??D??�??�«  d??�¬  Y��
  «uD��«Ë  WOMOD�KH�«  WOCI�U�

 ÆWOK�I��L�«
 œuL�� fOzd�« Ê√ ¨w�“ ·U{√Ë
 `�d�Ë `{«Ë qJA� ÀÒb�� ”U��
 w�Ëb�«Ë wLOK�ù« ÂUF�« l{u�« ‰u�
 WO�dO�_«   U??�U??�??�??�ô«  Z??zU??�??�Ë
 wMOD�KH�«  l{u�«  vK�  U�dO�Q�Ë
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 ÁU��  X??�U??�??�«Ë  r??z«b??�«  WO�dF�«
 W�u�� ô t�Q� WOMOD�KH�« WOCI�«
 WO�dA�«  UÒOF�dL�U� Â«e��ô« ÊËœ
 p�c�  UNOK�  oH�L�«  W??O??�Ëb??�«Ë
 sO��U��«  sO�  WF�uL�«   U�UH�ô«
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 dL�R� bI� ”U�� W�ƒ— r�b� ÎUO�œ—√
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 s� W�uL�� „UM� Ê√ ¨w�“ b�√Ë
 Ê√  sJL�  w��«  WOKLF�«   «uD��«
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 œËb??�  vK�  ”b??I??�«  UN�L�U�Ë
 1967  ÂUFK�  Ê«d�e�  s�  l�«d�«
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 ”—U�  w�  UN�L�  WO�dF�«  WF�U��«
 W�zU�  ÊuJ�  Ê√Ë  …d�U��  q�IL�«
 s� lOL��« sJL�O� WON�M� U�Ë—u�

Æ…d�U�� ¡UIK�«Ë —uC��«

 ºYO ócDƒjh ¢SÉÑY πÑ≤à°ùj »°ù«°ùdG

áq«æ«£°ù∏ØdG áq«°†≤∏d πeÉµdG ô°üe



6äÉ«dhO / äÉ«HôY

 w� WÒOM�√ —œUB�  √—
 Ê«d�≈ ÂUN�« Ê√ ZOK��«

 u�UOM��Ë uO��u� ¡UIK�
 ·u�u�U� ÊULK� s�Ë

 ‰UO��« —«d� ¡«—Ë
 ÍËuM�« nKL�« aO�

 sÒLC�� w�«d�ù«
 ÍœuF��« wHM�« —U���«

 t�Ëb�� Î «bO�Q� ¡UIK�
 ‰UO��ôU�  t�K�Ë

 ÎöBM� wHM�« ÊuJ�
 ‰UO��ô«  UF�� s�

 ÷ÒdF� ÍœUH�� Î UOF�Ë
 WÒ�œuF��«  `�UBL�«

 w�«d�ù« œdK�
Æ÷d�HL�«

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Twelfth year /Tuesday / 1  December 2020 / Issue No. 3393
3393  œb??F�« Ø 2020  ‰Ë_« Êu�U� 1  Ø ¡U�ö��« Ø …dA� WO�U��« WM��«

IOGR …ôîa ºdÉ©dG ∫É«àZG ≈∏Y ΩRÉëdG qOôdG ócDƒj q»fÉMhQ ÖFÉf

´ qô°ùàdG ¢†aôJ É«°ShQh ...O qôdG äGƒ£N ∫hCG òîàj q»fGôjE’G ¢û«édGh

q»ë°üdG ∫ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG õjõ©J ∫ƒM »ÑXƒHCGh ∫ƒ«°S ø«H äÉãMÉÑe ø«JƒH IóYÉ°ùe Ö∏£j ¿É«°ù«cô°S
¿Éé«HQPCG øe iô°SC’G IOÉYEG »a

∞°ûµj É«Hƒ«KEG AGQRh ¢ù«FQ
…Gô¨«J »a  Iô«£N á qjô°S áª¡e øY

 w�  …b�U�L�«  sO�u�  dOL�œö�  w�Ëd�«  ÁdOE�  s�  ÊUO�O�d�  sO�—√  wMO�—_«  fOzd�«  VK�
 fOzdK� w�U�B�« V�JL�« œU�√ UL��� ¨r�—U�œ v�≈ ÊU�O�—–√ w� s�e���L�« »d��« Èd�√ …œU�≈

ÆwMO�—_«
 v�≈ WN Ò�uL�« W�U�d�«ò Ê√ X�d��ù« vK� wMO�—_« fOzd�« l�u� vK� —uAML�« ÊUO��« w� ¡U�Ë
 l{u�« ÊQA� W�UGK� ÊuIK�  U�A�«Ë ÒwM�—_« lL��L�« Ê√ v�≈ dOA� ¨’uB��« t�Ë vK� sO�u�

Æåw�U�O�—–_« d�_« w� s�e���L�« sOO�bL�«Ë œuM��U� jO�L�«
 W�UGK� W�U���« WOCI�« q� w� …dO�� …bzU�  «– ÊuJ�� w�Ëd�« fOzd�« W�U�Ëò Ê√ v�≈ —UAÔ�

ÆåvK�I�« Y�� p�c�Ë ¨ÊU�O�—–√ q�� s� r�d�√ Òr� s�c�« sOO�bL�«Ë œuM��« …œu� w� WK�L�L�«
 q�œ ¨⁄U� Ád� w�—u�U� w� —UM�« ‚ö�≈ n�u� ÎU�UH Ò�« ¨UO�Ë— W�U�d� ÊU�O�—–√Ë UOMO�—√ XF�ËË
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Æ⁄U� Ád� w� —UM�« ‚ö�ù

 w�  ÒÍdJ�F�«  fK�LK�  …dOD�  WÒ�d�  WLN�ò  s�  ¨bL�√  w�¬  w�uO�ù«  ¡«—“u??�«  fOz—  nA�
ÆåÍ«dGO� d�d��� WÒO�FA�« WN���«

 w�  WÒO�ö�ù«   «œUOI�«  s�  œb�  ‰UO��ô  jD�  fK�L�«ò  Ê≈  Âö�K�  q�u�  …ezU�  ezU�  ‰U�Ë
ÆåWÒOL�d�« ¡U��_« W�U�u� ÎUI�Ë ¨t�H� ¡«—“u�« fOz— rNO� sL� ¨UN�UD��«Ë œö��«

 X��  X�U�  ¨t�H�  ¡«—“u??�«  fOz—  p�–  w�  sL�  ¨WO�ö�ù«   «œUOI�«ò  Ê√  bL�√  w�¬  ·U{√Ë
ÆåUO�uO�≈ w� Í—U��« q�UA�« Õö�ù« s� Òb�K� …œÒdL�L�« WN���« s� —UB�Ë W�{«Ë W��«d�

 nD�Ë …œU�ù …dO�� Î «œuN� ‰c� Í«dGO� d�d��� WO�FA�« WN��K� ÍdJ�F�« fK�L�«ò Ê≈ ‰U�Ë
 UM�  Æ‰UI��«  …d�c�  UMI��   —b�  ¨Õö�ù«  W�«b�  cM�ò  ∫ÎUHOC�  ¨åWÒO�ö�ù«   «œUOI�«  VO�d�Ë

Æåq�I�«Ë ‰UI��ô« p�Ë vK�
 s� W�dI� vK� q�UI� ‰«e� ôò t�≈ ¨f�√ ¨w�uO�ù« Í«dGO� rOK�≈ w� s�œÒdL�L�«  «u� fOz— ‰U�

ÆåWO�uO�ù«  «uI�« …dDO� X�� UN�u�Ë bF� ¨rOK�ù« WL�U� wKOJO� WM�b�
 iF�  d�√ò t�«u� Ê≈  ¨Í«dGO� d�d��� WO�FA�«  WN���«  fOz— qO�J�d�� ÊuO�d�œ ‰U�Ë

ÆåWO�uO�ù« W�uJ��«  «u� V�U� v�≈ ÊuK�UI� s�c�« sO�d��—ù« œuM��«
 W�uJ��«ò Ê≈ Î̈UC�√ W�U�uK� bL�√ w�¬ UO�uO�≈ ¡«—“Ë fOz— r�U� W�b��L�« ÂuO� sOKO� X�U�Ë

ÆåWÒO�«d�≈ W�B� ÂU�Ë√ vK� Òœd�U� Òr�N� ô
 Ÿ«dB�« w� UN� —Ëœ Í√ W�«b��« w� XH� UNMJ� ¨W�d��—ù« W�uJ��« s� Êü« v�� oOKF� —bB� r�Ë

ÆlO�U�√ W�ö� s� d��√ cM� ÒdL��L�«
 s�  X�d��ù«Ë  WOH�UN�«   ôUB�ô«  ŸUDI�ô  Î «dE�  ·d�  Í√   «¡U�œ«  s�  oI���«  VFB�«  s�Ë
 s�  l�«d�«  w�  ‰U�I�«  ¡b�  cM�  rOK�ù«  ‰u�œ  vK�  …œÒbAL�«  œuOI�«  v�≈  W�U{ùU�  Í«dGO�  WIDM�

Æw�U��« s�dA�
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 vK�  W�Ë—b�  …—uB�Ë  Âe��  Òœd��  Ê«dN�ò  Ê√  ¨w�U�Ë—

Æå…œ«“ Íd�� s��� ÍËuM�« r�UF�« ‰UO��«
 ‰Ëb�«   U�uJ�  ¡U??�ƒ—  ŸUL��«  ‰ö�  t�LK�  w�  ‰U�Ë
 WOKL�ò  Ê≈  ¨f�√  ¨ÊËUF�K�  ÍUNGM�  WLEM�  w�  ¡UC�_«
 bONA�«  o�dH�«  »U�—ù«  W��UJ�  w�  wM�u�«  UMKD�  ‰UO��«
 —u��b�«  bONAK�  …dO�_«  ‰UO��ô«  WOKL�Ë  w�ULOK�  r�U�
 w�  Òw�U�b�«  ŸUDI�«  ¡«—b�Ë  ¡ULK�  b�√  …œ«“  Íd��  s���

ÆåÊ«d�≈ b{ W�Ëb�« »U�—ù Î «“—U� ÎôU�� Ê«bF� ¨œö��«
 WOLOK�ù«Ë  WO�Ëb�«   U��RL�«  s�  l�u��ò  ∫·U??{√Ë
 ÆÆÆW�Ëb�«  »U??�—≈  ÁU��  XLB�«  Â«e��«  Âb�   U�uJ��«Ë
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ÆåWÒO�U�—ù«å?� Ê«dN� UN�H�Ë ‰UO��« WOKL� w� ¨…œ«“
 W�K�L�«  «u??I??�«  œU??M??�≈Ë ŸU??�b??�« d??�“Ë ‰U??� ¨Á—Ëb???�
 „d�� s� w�«d�ù« VFA�«ò Ê≈ ¨wL�U� dO�√ bOLF�« WÒO�«d�ù«

Æåœ— ÊËœ W�UL�Ë ‰UO��«Ë WL�d� Í√
 w�«d�ù«  r�UF�«  lOOA�  r�«d�  ‰ö�  wL�U�  ·U??{√Ë
 w��  …UM��«  l�U�M�  UM�√ò  …œ«“  Íd��  s���  “—U??�??�«
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أحيت منفذية دمشق في الحزب السوري القومي االجتماعي العيد الـ 
حضره  بكفرسوسة،  الثقافي  المركز  في  باحتفال  الحزب  لتأسيس   88
إلى جانب منفذ عام منفذية دمشق شادي يازجي وأعضاء هيئة المنفذية 
ومسؤولي الوحدات والقوميين والمواطنين، أعضاء المكتب السياسي: 
طارق  الخارجية  عميد  وكيل  مرعي،  أحمد  د.  الشعب  مجلس  عضو 

األحمد، وعضو المجلس المركزي لنقابة المهندسين حاتم ستوت.
كما حضر االحتفال الخازن العام خليل خضري واألمناء فاخر كيالي، 
جاكلين ايليو، ماري شهرستان. وكذلك عضو المكتب التنفيذي لمحافظة 

دمشق انتصار جزماتي.
لتحرير  الشعبية  للجبهة  اإلعالمي  المكتب  رئيس  أيضاً  وحضر 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  ومسؤول  رجا،  أنور  العامة  القيادة   - فلسطين 

في سورية إسماعيل السنداوي وفاعليات.
ابتدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء وعزف النشيدين 
وفيها  الجاسم،  دعاء  ألقتها  وترحيب  تقديم  فكلمة  والحزبي،  الوطني 

تحّدثت عن معاني التأسيس.

منفذ عام دمشق
وألقى منفذ عام منفذية دمشق شادي يازجي كلمة المنفذية فتحدث 
به  ونحتفل  يوم  كل  يتجّدد  فعل  وبأنه  واستمراره  التأسيس  معنى  عن 
انعطاف  نقطة  وحلفائهم  االجتماعيين  القوميين  لدى  ليشكل  عام  كل 

تاريخّية في مسار حركة الصراع والتقدم القوميين.
واكبت  التي  واالجتماعية  السياسية  الظروف  عن  يازجي  وتحّدث 
المجتمع  على  طرأ  الذي  التاريخي  التحول  إلى  وأشار  الحزب،  تأسيس 
تحّدث  كما  السورية.  األمة  هوية  واستعادة  الحزب  بتأسيس  السوري 
عن دور الحزب في مواجهة المشاريع االستعمارية التي طالت سورية 
قيام  في  أشّده  وبلغ  تطّور  الذي  المقاوم  العمل  إطالق  وفي  والمنطقة، 
محور مقاوم امتّد من فلسطين إلى لبنان والشام والعراق واتخذ أبعاداً 

إقليمّية ودولية.
عيد  وتزامن  والقومية،  الوطنية  المناسبات  تالقي  عن  تحدث  كما 
الحركة  قيام  مع  القومي،  الصراع  نهج  اختط  الــذي  حزبنا  تأسيس 
السيادة  عنوانه  نضالي  لمسار  أسست  التي  المجيدة  التصحيحّية 
والكرامة والمقاومة، وهو المسار المستمّر صعوداً بقيادة سيادة الرئيس 
الدكتور بشار حافظ األسد، الذي يتنكب مسؤوليات جساماً ويقود محور 

المقاومة في مواجهة المشاريع المعادية.

وكيل عميد الخارجّية
وألقى كلمة المركز وكيل عميد الخارجية طارق األحمد فقال:

على  ثابتون  وهم  العز،  بوقفات  فخورون  االجتماعيون  القوميون 
والقوميون  الــيــوم.  إلــى  عاماً   88 قبل  حزبهم  تأسيس  منذ  القسم، 
االجتماعيون هم أبناء حزب سعاده الذي واجه رصاص االغتيال بوقفة 
فلسطين  أرض  على  البنا  حسين  الشهيد  من  الشهداء،  حزب  وهم  العز، 

وخالد  الدين  فخر  سعيد  الشهداء  إلى  الثالثينيات،  منذ  سورية  جنوب 
علوان وسناء محيدلي ووجدي الصايغ ونورما أبي حسان وكل الشهداء 
ضد  الحرب  في  السوري  الجيش  مع  الشام  أرض  على  ارتقوا  الــذي 
اإلرهاب، من نعيم حداد إلى سامر خالف وأدونيس نصر وصبحي العيد 
وأيهم أحمد وعلي الضعون والعشرات ال بل المئات واآلالف من الشهداء 

األبطال الذين فرضوا حقيقتهم على هذا الوجود.
اضاف: القومّيون االجتماعّيون يحتلفون بعيد تأسيس حزبهم، ألنهم 
من  حياتهم  فنذروا  وجودهم،  تساوي  قضية  إلى  االنتماء  على  أقسموا 
من  المقاوم  وبالنهج  والعقيدة،  بالفكر  قتاالً  القضية،  هذه  انتصار  أجل 

أجل تحقيق غاية حزبهم وانتصار مبادئه المحيية.
وتابع قائالً: يتزامن عيد تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي 
أوّد  وهنا  األســد،  حافظ  القائد  بقيادة  التصحيحّية  الحركة  قيام  مع 
اإلنصاف  وهو  عنه،  والحديث  تناوله  يتّم  ال  أساسي  أمر  الى  أشير  أن 
ويعرفونه  حزبنا،  في  القيادات  من  الكثير  عنه   تحدث  الذي  التاريخّي 
تماماً، فاإلنصاف التاريخي للحزب السوري القومي االجتماعي من قلب 
الراحل  الرئيس  بقيادة  التصحيحّية  الحركة  مع  بدأ  دمشق،  العاصمة 
السوري  الحزب  عليها  بنى  وقد  ملموسة،  وقائع  وهذه  األســد.  حافظ 
أيضاً.  وعسكرياً  وسياسياً  ونضالياً  تاريخياً  مساراً  االجتماعي  القومي 
نعم، مع الحركة التصحيحّية وقائدها حصل تالزم حقيقي في النضال 

وفي توحيد اتجاه البوصلة القومّية.
المناسبة ممثلون عن الفصائل  اليوم في هذه  وأردف قائالً: يشاركنا 
الفلسطينية، وهم رفقاؤنا وأصدقاؤنا، ويعرفون  ويدركون تماماً ما الذي 
نعنيه حين نتحّدث عن المشروع المقاوم، وعن البوصلة النضالية، ألنه 
في الكثير من األحيان يكون انحراف البوصلة أخطر على قضية األمة من 

الوقوف في ضفة العدو.
موقفها  نتيجة  الكثير  تحّملت  الشام  ـ  سورية  أن  إلى  األحمد  وأشار 
القومّي، وهي دفعت أثماناً باهظة في تصّديها للعدو الصهيوني وقّدمت 
في  وهي  وتفتيته،  لبنان  تقسيم  مخطط  مواجهة  في  جساماً  تضحيات 
دفاعها عن وحدة لبنان واللبنانيين وفي حرصها على المساهمة الفاعلة 
في بناء مؤسسات الدولة في لبنان، واستعادة سلمه األهلي، دافعت عن 

فلسطين التي تشكل بالنسبة لنا جوهر القضية القومّية.
السوري  الحزب  كان  لبنان،  وحدة  عن  الدفاع  معركة  في  أضــاف: 
القرار  في  السوري،  الجيش  مع  ومتالزماً  مالزماً  االجتماعي  القومي 
وهذا  المرحلة،  تلك  في  قاتلوا  رفقاء  اليوم  ومعنا  خندق،  كل  في  واألداء 
مواجهة  في  الموقف  وحدة  على  يؤكد  بل  بسيطاً،  خياراً  ليس  الخيار 

األخطار والتحديات.
وتابع: نحن نعتز بتحالفنا القومي، وبثبات الموقف وصحة الرؤية، 
ولذلك، ليس مسموحاً تحت أي عنوان أو مسّمى، أن يضّيع أحد البوصلة، 
فالحزب السوري القومي االجتماعي كان مع جانب الجيش السوري في 
وهو  لبنان،  تقسيم  مشروع  مواجهة  في  جنب  إلى  جنباً  الخنادق  كل 
رعاتهما  وكل  والتطرف  اإلرهاب  مواجهة  في  الموقف  هذا  على  مستمّر 

الدوليين واإلقليميين.

وأشار األحمد إلى أنه في الوقت الذي ذهب ليوقع فيه أنور السادات 
سورية  بإحراق  وهــّدد  الصهيوني،  العدو  مع  ديفيد”  “كمب  اتفاقية 
وحزبنا  التاريخ  ذلك  منذ  خليجّية،  أنظمة  جارته  وقت  وفي  ولبنان، 
لعاصمة  وحضارياً  وثقافياً  وعسكرياً  نضالياً  وظهيراً  حليفاً  يشكل 

المقاومة دمشق.
بأن  أكد  الماضي  القرن  ثالثينّيات  ومنذ  الزعيم  حضرة  ان  وقــال: 
األنظمة  بعض  ـ  اآلخرين  وأن  سورية،  مسألة  هي  الفلسطينية  المسألة 
باالنتماء  يشعرون  ال  ألنهم  الفلسطينية،  للمسألة  يهتمون  ال  العربية، 
إليها. أما سورية فقد قدمت التضحيات الجسام، ألن فلسطين هي جنوب 

سورية.
ضد  الحرب  في  االجتماعيين  القوميين  انخراط  بأن  األحمد  وأكــد 
اإلرهاب، منذ العام 2011، تحت لواء نسور الزوبعة وإلى جانب الجيش 
السوري، ألن بوصلتهم واضحة وراسخة وثابتة. وأننا نؤكد االستمرار 
األميركي  االحتاللين  ودحــر  إرهابي  آخر  دحر  حتى  المعركة  هذه  في 

والتركي عن مناطق الشمال والشمال الشرقي.
 وتطّرق األحمد في كلمته إلى هرولة بعض األنظمة العربّية للتطبيع 
وليس  العدو  مع  تحالف  الى  يسعون  إنهم  وقال:  الصهيوني  العدو  مع 
أما  طبيعّية،  عالقات  بينها  كانت  دول  بين  يكون  التطبيع  ألن  تطبيعاً، 
كيانه  كما  طبيعي  غير  والجوالن  لفلسطين  فاحتالله  الصهيوني  العدو 

اغتصابي من عين أصله.

وختم: إن ما يسمى تطبيعاً مع العدو، هو تحالفات جديدة معه بهدف 
سنوات  خالل  أنه  خافياً  وليس  للمنطقة،  جديدة  خريطة  رسم  إعــادة 
بعض  بين  يزال  وال  قائماً  التحالف  كان  سورية،  على  االرهابية  الحرب 
على  المتحدة  والواليات  وتركيا  الصهيوني  والعدو  العربية  األنظمة 
مرتباً  كان  ذلك  كل  معهم،  وبالتنسيق  والتطرف  اإلرهــاب  دعم  قاعدة 
العالم  تهّدد  بؤر  ثالث  هناك  بأن   يؤكد  ما  ومندمج،  واحد  سياق  وفي 
لفرض  تسعى  الثالث  البؤر  وهذه  أبيب،  وتل  واسطنبول  واشنطن  هي 
وصمودها  سورية  ثبات  المشاريع  هذه  وأفشل  ُترَسم،  كبرى  مشاريع 

ومقاومتها الظافرة لإلرهاب.

تكريم شخصيات
أعقب الكلمات تكريم شخصيات مجتمعّية ساهمت بفعالية في أنشطة 

إجتماعية وخيرية وتنموية، بمنحهم  دروعاً تقديرية وهم السادة:
د. أمير الرفاعي رئيس قسم الجراحة في مشفى الهالل األحمر العربّي 

السورّي.
السيد عصام حبال مؤسس جمعّية ساعد للعمل االجتماعي.

في  وناشطة   20/20 مجد  مبادرة  مؤسسة  الطباع  غالية  السيدة 
مجال العمل الشبابي.

السيد جميل الطباع من وجهاء حي الميدان الدمشقي العريق.
واختتم االحتفال بالنشيدين الوطني والحزبي.
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منفذية دم�شق في »القومي« اأحيت العيد الـ 88 لتاأ�شي�س الحزب باحتفال �شعبّي وتكريم فاعليات 

�لأحمد: بو�ضلتنا و��ضحة وثابتة ور��ضخة... ومعركتنا م�ضتمرة حتى هزيمة �لإرهاب ودحر �لحتاللت �ل�ضهيونية و�لتركية و�لأميركية عن �أر�ضنا

يازجي: حزبنا �أطلق �لعمل �لمقاوم �لذي تطّور وبلغ �أ�ضّده في قيام محور مقاوم �متّد من فل�ضطين �إلى لبنان و�ل�ضام و�لعر�ق

يازجي األحمد



إنعام خّروبي - دمشق

وصل إلى العاصمة السورية 
دم��ش��ق أم���س، ق��ادم��اً م��ن لبنان 
ع���ب���ر م��ع��ب��ر ج����دي����دة ي���اب���وس، 
صنعاء  لحكومة  الجديد  السفير 

في سورية عبدالله صبري.
وك���ان ف��ي اس��ت��ق��ب��ال صبري 
القانص  نايف  السابق  السفير 
وال����وزي����ر ال���م���ف���وض رض����وان 
مديرية  ع���ن  وم��م��ث��ل  ال��ح��ي��م��ي 
الخارجية  وزارة  ف��ي  المراسم 

السورية.
دبلوماسية  مصادر  وذك��رت 
انتقال  ط��ري��ق��ة  أّن  »ال���ب���ن���اء«  ل���� 
لم  دمشق  إل��ى  الجديد  السفير 
تكن صعبة، من دون أن تكشف 
الوجهة التي قصدها من صنعاء 
العاصمة  إل����ى  م��ن��ه��ا  وان���ت���ق���ل 

اللبنانية بيروت.
المجلس  رئ���ي���س  أّن  ُي����ذك����ر 
السياسي األعلى في اليمن مهدي 
منتصف  صبري  عيّن  الَمّشاط 
الشهر الماضي سفيراً ومفّوضاً 

فوق العادة لدى سورية.
رئيس  صبري  الله  عبد  وكان 

قد  اليمنيين،  اإلعالميين  اتحاد 
أسرته  أف���راد  م��ن  وع��دد  أصيب 
من جراء قصف جوي للتحالف 
في  منزله  استهدف  السعودي 

ح��ي ال��رق��اص ال��س��ك��ن��ي، وسط 
العاصمة صنعاء فيما استشهدت 
أم���ه ون��ج��اله إث���ر ال��ق��ص��ف، في 

منتصف أيار 2019.

اإيران تعتبر ... )تتمة �ص1( 

�شربل نحا�ص ... )تتمة �ص1( 

تتمتع صحيفة وول تسريت جورنال بصيت ذائع حول احترامها معايير مهنية 
النظر  غالباً  يتّم  بحيث  للنشر،  الصالحة  المواد  على  التصديق  آليات  في  صارمة 

للمواد التي تنشرها بصفتها مواد على درجة عالية من الدقة والموضوعية.
في مقال مطّول نشرته الصحيفة عن التدقيق المالي في مصرف لبنان مجموعة 
وربما  وتفاصيله،  اللبناني  الواقع  يعرف  الذي  القارئ  تضحك  التي  األكاذيب  من 
تنشرها  التي  التقارير  من  للكثير  والموضوعّية  المهنّية  حدود  عن  فكرة  أخذ  تتيح 
الصحيفة تحت عناوين أخرى يعلم أهل البالد التي تتحّدث عنها ما ال نعلمه بمثل ما 

نعلم عما يتحدث التقرير في شأن التدقيق المالي وال يعلمه اآلخرون.
الوول  تقرير  تصّدرتا  مهنية  فضيحة  منهما  واحدة  كل  تشكل  كبيرتان  كذبتان 
أميركي، وأنه جزء من طلبات  التدقيق مطلب  بأن  القول  األولى  »المهني«،  ستريت 
صندوق النقد الدولي، والكل يعلم أن خطاً أحمر أميركياً وضع على الطاولة علناً من 
قبل السفارة األميركية حول أي محاولة لتغيير أو مساءلة حاكم مصرف لبنان، وأن 
احتفاظ نائبه محمد بعاصيري بمنصبه كان طلباً أميركياً مباشراً تسّبب عدم األخذ 
أن  األميركّية. ومعلوم  الحكومة حسان دياب والسفيرة  بأزمة في عالقة رئيس  به 

في  الجنائي  التدقيق  طلب  تضمينها  كان  الفرنسية  المبادرة  على  األميركي  المأخذ 
مصرف لبنان، طبعاً ليس بنيات إصالحية، بل بهدف وضع اليد على مصرف لبنان 

عبر تسمية حاكم من البطانة الفرنسية.
الله،  حزب  مع  األميركية  بالمواجهة  الجنائي  التدقيق  ربط  هي  الثانية  الكذبة 
ويعلم القاصي والداني حجم المسافة التي تفصل بين حزب الله وحاكم المصرف، 
وحجم المسافة التي تفصل حزب الله عن النظام المصرفي، وقد صدرت عن الحزب 
بنظام  يتصل  فيما  األميركيين  من  أكثر  أميركي  بأنه  المصرفي  النظام  تتهم  مواقف 
تحميله  حد  وصلت  وللحاكم،  للمصرف  المالية  للسياسات  وانتقادات  العقوبات، 
من  الخارجية  الضغوط  على  المالي  النظام  انكشاف  مسؤولية  سياساته  وتحميل 

جهة، والتفريط بودائع اللبنانيين ودفع االقتصاد نحو االنهيار.
حشد األرقام والوقائع والتفاصيل لمنح التقرير قدراً من المصداقية يعطي فكرة 
عن الطريقة التي تشتغل من خاللها واحدة من كبريات الصحف العالمية تحت ستار 
السياسية  األجندة  خدمة  على  المبرمجة  البروباغندا  لتسويق  للموضوعية  ممّوه 

األميركية كأردأ نوع من أنواع الصحافة الصفراء في البلدان المتخلفة.
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إعالن عن مناقصة عمومية
 2021/1/27 تاريخ   )9:30( الساعة 
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر  التلزيم-  مكتب  في  الداخلي 
لآلليات  زي��وت  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  للراغبين،   .
  www.isf.gov.lb الموقع   على  الخاص 
 )14:30( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2021/1/26.
بيروت في 2020/11/25
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 1148

إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة )11:00( تاريخ 2021/1/27 
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر  التلزيم-  مكتب  في  الداخلي 
كومبيوتر  أجهزة  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
لزوم مراكز معالجة وإصدار محاضر السير 
الشروط  دفتر  على  االط��الع  للراغبين،   .
  www.isf.gov.lb الموقع   على  الخاص 
 )14:30( الساعة  لغاية  العروض  وتقديم 

تاريخ 2021/1/26.
بيروت في 2020/11/25
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 1148

إعالن عن مناقصة عمومية
الساعة )9:00( تاريخ 2020/12/22 
األم��ن  ل��ق��وى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر  التلزيم-  مكتب  في  الداخلي 
غذائية  م���واد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
)غب   2021 عام  خالل  السجناء  إلعاشة 
دفتر  على  اإلط���الع  للراغبين،   . الطلب( 
www.isf. الموقع   على  الخاص  الشروط 

الساعة  لغاية  العروض  وتقديم    gov.lb
)14:30( تاريخ 2020/12/21.

بيروت في 2020/11/26
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 1149

مناقصة عامة
رقم 3541 /م ع إ / م م / 3

الثالثاء  ن��ه��ار  م��ن  التاسعة  ال��س��اع��ة 
وزارة  تجري   2020/12/22 في  الواقع 
لإلدارة  العامة  المديرية   - الوطني  الدفاع 
المناقصات  قاعة  في  القوامة  مصلحة   -
الكائنة في مبنى عفيف معيقل - أول طريق 
مبيدات   : لتلزيم  عامة  مناقصة  الحدت 

لصالح الطبابة العسكرية لعام 2020
 /1 موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 

م ع إ / م ق / 1 تاريخ 2020/8/21.
يمكن لمن يرغب اإلشتراك في المناقصة 
الشروط  دفتر  على  اإلط��الع  ه��ذه  العامة 
 - ل���إلدارة  العامة  المديرية  ف��ي  ال��خ��اص 
معيقل  عفيف  مبنى  في  القوامة  مصلحة 

خالل أوقات الدوام الرسمي.
المضمون  بالبريد  ال��ع��روض  ت��رس��ل 

المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة 

لإلدارة - مكتب عقد النفقات - اليرزة.
قبل  المتعهدين  عروض  تصل  أن  يجب 
عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2020/11/27
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام لإلدارة
التكليف: 1153

إعالن عن تأجيل موعد إجراء استدراج 
عروض لتأمين

أعمال التنظيفات لزوم مبنى مجلس 
الخدمة المدنية

في  المدنية  ال��خ��دم��ة  مجلس  ُي��ج��ري 
العنود  الشيخة  بناية  في  الكائن  مركزه 
المتفرع  ثابت  ش��ارع  ثاني  آل  فالح  بنت 
)ف��ردان  كرامي  رشيد  الرئيس  ش��ارع  عن 
س��اب��ق��اً( – م��ف��رق س��وب��رم��ارك��ت غ��ودي��ز، 
التنظيفات  أعمال  لتأمين  عروض  استدراج 
وذلك  المجلس،  يشغله  الذي  المبنى  لزوم 
يوم  صباح  من  التاسعة  الساعة  تمام  في 
الثالثاء الواقع فيه 2020/12/22 بدالً من 

.2020/12/1
الخدمة  مجلس  قلم  في  العروض  ُتقدم 
المدنية وفقاً ألحكام دفتر الشروط الخاص 
االط���الع  يمكن  وال����ذي  االس���ت���دراج  ب��ه��ذا 
المصلحة  م��ن  م��ج��ان��اً  عليه  وال��ح��ص��ول 
اإلدارية المشتركة في المجلس، وذلك ضمن 

الدوام الرسمي.
ُتقدم العروض في آخر يوم عمل يسبق 
المشار  العروض  استدراج  إج��راء  تاريخ 
الساعة  م��ن  اع��ت��ب��اراً  وذل��ك  أع���اله،  إل��ي��ه 
الرابعة  الساعة  ولغاية  صباحاً  الثامنة 
ع��ش��رة وال��ن��ص��ف م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم 

المذكور.
بيروت في 2020/11/26
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نسرين مشموشي
التكليف: 1156

إعالن
مزايدة  إج��راء  عن  بسكنتا  بلدية  تعلن 
الحرج  م��ن  قسم  استثمار  لتلزيم  علنية 
ال��ذي   - الضليل   - المسمى  ال��م��ش��اع��ي 
عن  وعفص  سنديان  أشجار  على  يحتوي 

بكمية  والتفحيم  والتفريد  التشحيل  طريق 
الممكن  ال��ش��روط  لدفتر  وف��ق��اً  ط��ن،  ماية 
بسكنتا  ب��ل��دي��ة  م��ن  عليه  اإلس��ت��ح��ص��ال 
المزايدة  تجري  الرسمي.  ال���دوام  ضمن 
يوم  ظهر  قبل  من  العاشرة  الساعة  تمام 
في   2020/12/18 فيه  الواقع  الجمعة 
بالمزايدة  المشتركين  على  البلدية.  مبنى 
االمانات  جميع  دفع  ض��رورة  إلى  االنتباه 
الشروط  لدفتر  وفقاً  المتوجبة  والرسوم 
لإلستحصال  الملتزم  على  المترتبة  وأيضاً 
من  المتوجبة  القانونية  التراخيص  على 

وزارة الزراعة.
بسكنتا في 2020/11/27
رئيس بلدية بسكنتا
جورج موسى علم

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

بالوكالة  بشارة  فوزي  المحامي  طلب 
عريضة  الفونس  تانيا  ضائع  بدل  سندي 
 1368 بالعقار  عريضة  الفونس  وانطوان 

بساتين الميناء
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

سند  بالوكالة  شميط  حسن  أحمد  طلب 
غزاوي  علي  جميلة  ضائع  عن  بدل  تمليك 

عن العقار 522 زوق بحنين
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

سعدية  علي  ع��ص��ام  المحامي  طلب 
ابراهيم  ضائع  بدل  سندي  مفوضاً  بصفته 
خوال،  القادر  عبد  وأحمد  خوال  القادر  عبد 
كما طلب بوكالته عن أحد ورثة محمد عبد 
في  ضائع،  ب��دل  تمليك  سند  خ��وال  ال��ق��ادر 

العقار 86 دير عمار.
 للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

سندات  بالوكالة  أسعد  ديب  علي  طلب 
بدل ضائع عن ملكية فاطمة حسين درويش 
وكل من سمير وخليل وجمال وناصر وليلى 
ابراهيم  ونهله  ونجوى  وسوسن  وسميرة 
10 زيتون  المقسم   4616 بالعقار  الشتوي 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

انتقلت إلى رحمته تعالى في اسطنبول

�سامية يو�سف الداعوق

زوجة المرحوم هالوك جمجيكل
والدها المرحوم يوسف محمد الداعوق

والدتها المرحومة مريم الشيخ سعيد بك أياس
أوالدها: كريم والمهندس زياد

وكريم  وسعيد  يوسف  أوالده:  ال��داع��وق،  خالد  القنصل  شقيقها 
وطارق

نائلة  وأوالدها  صبرا  محمد  الوزير  المرحوم  أرملة  نادية  شقيقاتها: 
ورياض ود. ياسر

الوزير وليد  الداعوق وأوالدها  أنيس  المحامي  المرحوم  أرملة  نعمت 
وفادي وعامر.

وبسبب األوضاع الراهنة تقبل التعزية على األرقام التالية
شقيقها القنصل خالد الداعوق 652547 / 03

Email kdaouk1@idm.net.lb
السيدة نادية الداعوق في روما 00393397726277

Email R.sabra@sas-me.com
السيدة نعمت الداعوق 03/ 616019

Email daouk.f.@hotmail.com
آل الداعوق، آل أياس،
آل جمجيكل وآل صبرا

�سبري ي�سل �إلى �سورية لت�سّلم 

مهامه �سفيرً� لحكومة �سنعاء

السفير صبري لدى وصوله إلى صالة الشرف في جديدة يابوس أمس

تحّدث المحلل السياسي األميركي مارك كاتس عن »التغيرات الممكنة في العالقات األميركّية 
الروسّية مع وصول جو بايدن إلى الحكم«.

ورأى مارك كاتس في حديثه  لوسائل إعالم أن »المخاوف نفسها بشأن روسيا، التي انتابت 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ستظل تراود اإلدارة األميركية الجديدة«.

أوروبا  واعتماد  األوسط  الشرق  في  الروسي  الوجود  واشنطن  أعصاب  تثير  التي  األمور  ومن 
المتزايد على روسيا في مجال الطاقة والتعاون بين روسيا ودول تسبب متاعب للواليات المتحدة 

مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويال وكوبا.
ومن األمور التي ستمّيز موقف الرئيس األميركي القادم، جو بايدن، من روسيا موافقته الممكنة 
االستراتيجية  الهجومية  األسلحة  تخفيض  باتفاقية  المتحدة  الواليات  التزام  استمرار  على 
ورّجح   .2021 شباط  في  تنتهي  أن  بعد  تمديدها  إلى  روسيا  تدعو  اتفاقية  وهي  »ستارت3-« 
االستراتيجّية  الهجومّية  األسلحة  بشأن  األميركي  الروسي  االتفاق  »يستمر  أن  األميركي  المحلل 
في حال تسليم سدة الرئاسة األميركية إلى بايدن، إذا تمكنت واشنطن من إقناع الصين بضرورة 

االنضمام إلى االتفاق الروسي األميركي الثنائي«.
الواليات  بين  العثرة  حجر  أوكرانيا«  إلى  القرم  »إعادة  مطلب  باألحرى  أو  أوكرانيا  وستبقى 
المتحدة وروسيا. ويمكن أن تتدهور العالقات بين موسكو وواشنطن إلى حد كبير إذا عاود الرئيس 
األميركي الجديد مسعى بوش االبن وأوباما إلى تدبير »الثورات الملّونة« واإلطاحة بأنظمة الحكم، 

التي ال ُترضي الواليات المتحدة.
ولفت المحلل إلى تباين موقفي الواليات المتحدة وروسيا تجاه سورية، مشيراً إلى أن »ترامب 

لم يوافق على مسعى موسكو إلى تأييد حكومة الرئيس السوري بشار األسد«.
وستبقى التناقضات الخطيرة قائمة بين الواليات المتحدة وروسيا في نظر المحلل، ولكن اإلدارة 

األميركية الجديدة لن ترى، مع ذلك، مفّراً من التعاون مع موسكو عندنا تقتضي الضرورة ذلك.

محلل اأميركّي يتحّدث عن التغّيرات الممكنة

 

في العالقات الأميركّية الرو�شّية..

مضيفة »هذه المعلومات كاذبة وال تمّت الى الحقيقة بصلة، وهي تتكّرر من حين الى 
آخر وتعمم من وسيلة إعالمية الى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة وألهداف 
لم تعد خافية على أحد«. كما نفى مكتب باسيل هذه المعلومات مؤكداً أن التيار لم يطلب 

اي شرط بل طالب بوضع معيار موّحد لعملية التأليف.
وقللت مصادر »البناء« من اهمية الحملة اإلعالمية التي تسّوق لمرحلة سوداء مقبلة 
على لبنان تترجم بانهيار اقتصادي ومالي ونقدي وفوضى اجتماعية ومجاعة، مشيرة 
لبنان  على  واإلعالمي  السياسي  الضغط  وسائل  »إحدى  هي  األزمات  تضخيم  أن  الى 

ليرضخ للشروط واإلمالءات األميركية ال سيما في ملف ترسيم الحدود«.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن مسؤولين وديبلوماسيين في الواليات 
المتحدة األميركية وغيرهم من المسؤولين في مجال إنفاذ القانون المالي والدبلوماسي 
يمارسون ضغوًطا على البنك المركزي اللبناني كجزء من حملة دولّية لتهميش حزب 
الله المدعوم من إيران ومعارضة الفساد وتخفيف األزمات االقتصادية والسياسية في 

البالد.
تدقيق  بإجراء  أشهر  منذ  يطالبون  وحلفاءها  واشنطن  إن  غربيون  مسؤولون  وقال 
والفساد  األموال  غسل  على  أدلة  عن  يكشف  قد  أنه  ويعتقدون  المركزي،  للبنك  جنائي 

وعالقات كبار المسؤولين اللبنانيين بحزب الله.
وفي سياق ذلك، أرجأت جلسة مفاوضات ترسيم الحدود البحرّية بين لبنان والعدو 
االسرائيلي التي كانت مقّررة غداً األربعاء في الناقورة. وبحسب المعلومات فإن لبنان 
أن رئيس الوفد األميركي المفاوض جون دو روشيه سيحضر الى بيروت  تبلّغ رسمياً 
»أرجئت  إنها  الترسيم  بمفاوضات  معنية  مصادر  وقالت  اللبنانيين.  المسؤولين  للقاء 
إطالقها«.  إلعادة  وساطة  الى  تحتاج  نقطة  الى  األمور  وصلت  بعدما  آخر  إشعار  الى 
سقف  لخفض  اللبنانيين  المسؤولين  مع  سيسعى  االميركي  الوفد  »رئيس  واضافت 

الشروط المتصلة بالمساحة المتنازع عليها«.
أما أسباب التأجيل برأي أوساط متابعة ل�»البناء« تعود إلى أن »االسرائيلي ومعه 
االميركي ظن بأنه سيذهب الى الناقورة في رحلة الى حديقة يقطف منها الزهرة التي 
يريد ويعود سالماً، لكنه ذهب خالف ما توقع ووجد في الناقورة موقفاً لبنانياً ال يتأثر 
باالنهيار النقدي والمالي االقتصادي القائم وال بالعقوبات على المسؤولين اللبنانيين 
وال بالضغط على رئيس الجمهورية بل وجد وفداً يعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية 
والدولة اللبنانية«، ولفتت الى أن »الوفد أعاد االعتبار للوثائق المرجعية الثالث وهي 
اتفاقية بول نيو كامب واتفاقية الهدنة وقانون البحار، كما عمل الوفد على تثبيت نقطة 
التقنيات  بأعلى  لبنان  استعان  كما  البحر  نحو  للتوّجه  كمنطلق  البر  على  األس��اس 
البحرية على خط الوسط وكل ذلك فاجأ  القانونية ليفسروا تأثير الجزيرة  والخبرات 
الى  سيؤدي  بحرّية  انطالق  كنقطة  للجزيرة  طرحها  أن  تعتقد  كانت  التي  »إسرائيل« 

قضم أراٍض لبنانية بمساحة 1430 كلم مربع، ولكن لم يحصل ذلك«.
وتوقعت األوساط مفاوضات صعبة وشاقة مع االسرائيلي الذي يقف بين موقعين 
برأي  لبنان  لكن  منها«.  ينسحب  وإما  المفاوضات  من  يريد  ما  ينتزع  أن  إما  وخيارين 
األوساط بكافة األحوال يستند على ثالثة مرتكزات قوة: األولى، موقف الدولة المتمثل 
المقاومة  وبقوة  القانونية  الدولية  وبالمرجعيات  الحاسم  الجمهورية  رئيس  بموقف 
وقرصنة  ع��دوان  أي  من  والحدود  واالرض  المفاوض  حماية  على  القادر  وسالحها 

اسرائيلية«. 

وربطت األوساط ما بين إرجاء المفاوضات وبين التصعيد االسرائيلي االيراني بعد 
اغتيال العالم النووي االيراني، إذ شعرت »اسرائيل« بفائض من القوة وأرسلت رسالة 
ميدانّية  وقائع  فرضتها  قوة  منطلق  من  تفاوض  بأنها  مفادها  لبنان  باتجاه  تصعيد 
أو  المفاوضات  إلغاء  وإما  تنازالت  تقديم  لبنان  على  وبالتالي  االرض،  على  جديدة 

تجميدها«.
محسن  اإليراني  النووي  العالم  اغتيال  جريمة  اللبنانية  الخارجية  وزارة  ودانت 
تفادياً  النفس  ضبط  درجات  أقصى  ممارسة  إلى  األطراف  جميع  ودعت  زادة،  فخري 
القتل  عمليات  شأن  من  أّن  واعتبرت  المنطقة.  في  األس��وأ  السيناريو  نحو  لالنزالق 
في  ومدانة  مرفوضة  جرائم  وهي  االستقرار  وزعزعة  الصراعات  تأجيج  واالغتيال 
التعازي  بأحّر  الخارجية  وزارة  وتقّدمت  الدولّية.  المواثيق  كافة  وفي  الدولي  القانون 
تعازيها  وتنقل  االعتداء  هذا  إزاء  وشعباً،  حكومًة  اإليرانّية،  اإلسالمّية  الجمهورّية  من 

الخالصة لذوي الضحايا.
انترناسيونال  فرانس  راديو  في  الصحافي  كشفه  ما  االهتمام  أثار  ذلك،  غضون  في 
لبنان  طلب  رفضت  الفرنسية  السلطات  بأن  »تويتر«  على  تغريدة  في  خليفة  بول 
تسليمه صور األقمار االصطناعية النفجار مرفأ بيروت بحجة أن األقمار لم تكن تعمل 
في الرابع من آب فوق هذا الموقع. وأكد خبراء عسكريون وأمنيون ل�»البناء« أن »رفض 
فرنسا تسليم صور األقمار الصناعية بذريعة تعطل القمر الصناعي يزيد الشكوك ويعّزز 
فرضية العمل العدواني الخارجي«. وكشفت مصادر »البناء« أن الرئيس عون تواصل 
مع الفرنسيين عبر قنوات مشتركة لالستفسار عن سبب الرفض الفرنسي فجاء الجواب 

باالعتذار عن تسليم الصور ألسباب تقنية.
األمن  لضرب  اغتياالت(  أو  )تفجير  لبنان  في  أمنية  عمليات  من  الخبراء  وتخّوف 
الداخلي للضغط على حزب الله في إطار الصراع المحتدم في المنطقة. وهذه المخاوف 
التي بدأت التحضيرات لوضع  لم تكن بعيدة عن حسابات األجهزة األمنية المختصة 
خطة مشتركة بين مختلف األجهزة، خصوصاً بعد قرار إعادة فتح البلد واقتراب شهر 

األعياد.
 وقد رأس رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب اجتماًعا أمنًيا حضره 

الوزيران محمد فهمي وحمد حسن وقادة األجهزة األمنية.
على صعيد آخر، يعقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعاً هذا االسبوع للبحث 
في مصير الدعم في ضوء تناقص االحتياطي، ودعا الرئيس بري اللجان النيابية الى 

جلسة مشتركة غداً لدرس موضوع الدعم واالحتياط اإللزامي. 
على خط المواجهة بين مجلس القضاء األعلى ووزير الداخلية والبلديات في حكومة 
غسان  القاضي  التمييزي  العام  النائب  استدعى  فهمي،  محمد  العميد  االعمال  تصريف 
تلفزيوني  حديث  في  به  أدلى  ما  حول  أقواله  الى  لالستماع  فهمي  الوزير  عويدات، 
في  عويدات  من  طلب  األعلى  القضاء  مجلس  وكان  القضاة.  بحق  الماضي  الخميس 
اجتماع استثنائي عقده الجمعة الماضي اتخاذ اإلجراءات المناسبة في هذا الخصوص. 
أنه لن يتراجع عن كالمه ولن يعقد تسوية حبية مع  »ألبناء«  أكد  الوزير فهمي  وكان 
القضاء، مشيراً الى أنه لن يتراجع عما يقتنع به ولن يخشى طالما ينطق بالحق. ودعا 
على  التركيز  بدل  وجد  أينما  صفوفه  في  الفساد  مكامن  عن  البحث  الى  القضاء  فهمي 
نسبة مئوية معينة. متسائالً: لماذا يحضر القضاء الى مكاتبهم عند العاشرة صباحاً 

فيما الدوام الرسمي للموظفين في القطاع العام هو الثامنة صباحاً؟

�لمفو�سّية �لأوروبّية توؤكد عدم تغيير توقعاتها من �أنقرة 

رغم عودة �سفينة �لتنقيب �لتركية لبالدها 

التعليق ال�سيا�سي

وول �شتريت جورنال وال�شحافة ال�شفراء 

قالت المفوضية األوروبية إن ما ينتظره االتحاد األوروبي 
من األزمة في شرق المتوسط لن يتغير بقرارات منفردة، ولكن 
بناء على السلوك العام ألنقرة، وذلك بعد اإلعالن عن عودة 

سفينة المسح الزلزالي التركية »عروج رئيس« لبالدها.
للشؤون  المفوضّية  باسم  الرسمي  المتحدث  وق��ال 
الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعالمية للمفوضية عن 
واضحين   كانوا  »القادة  أمس:  التركية،  السفينة  مغادرة 
حول ماهية توقعاتنا، وسيناقشون في اجتماعهم المقبل ما 
إذا تّمت تلبية التوقعات الخاصة بتركيا«، وأضاف: »تبني 
إعالن واحد أو تصّرف واحد لن يغير من ذلك، ولكن سنبني 

على التصّرفات العامة لتركيا«.
األوروب��ي،  االتحاد  في  الخارجية  الشؤون  منسق  وأكد 
جوزيف بوريل، في وقت سابق، أن »أفعال تركيا في منطقة 
األوروب��ي،  لالتحاد  االنضمام  عن  تبعدها  المتوسط  شرق 
تلك  في  التنقيب  استمرار  أنقرة  إع��الن  خلفية  على  وذل��ك 
انعقاد  بعد  صحافي،  مؤتمر  في  بوريل،  وقال  المنطقة«. 
اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول األعضاء عن ُبعد: 
أن  تفهم  أن  تركيا  وعلى  واليونان...  لقبرص  دعمنا  »نجّدد 

أفعالها تبعدها عن االتحاد األوروبي«.
وأضاف: »نتمنى أن نرى تغيراً في أفعال تركيا«، مؤكًدا: 

والوقت  المقبلة  األشهر  خالل  اتجاهه  سيحدد  »المجلس 
يمضي«.

وكان وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، دعا أثينا 
البحر  شرقي  التصعيد  ووقف  التوتر،  خفض  إلى  وأنقرة 
في  الطاقة  واحتياطيات  البحرية  الحدود  حول  المتوسط 
المنطقة، بعد تصريحات حادة من الحزب الحاكم في تركيا.

وأثينا،  أنقرة  بين  توتراً  المتوسط  شرق  منطقة  وتشهد 
بشكل  ي��دور  خالف  ظل  في  البحرية،  للقوة  واستعراضاً 
أساسي حول تقاسم احتياطات الغاز التي تم اكتشافها في 

السنوات األخيرة.

لساره باكستر بعنوان  التايمز مقاالً  نشرت صحيفة 
سيكون  الجديد.  روزفلت  يكون  بأن  بايدن  جو  »يحلم 

لديه 100 يوم للقيام بذلك«.
مع  تعامل  روزفلت  »)فرانكلين(  إن  الكاتبة  وتقول 
القوانين  من  سلسلة  سن  بحماسة،  الكبير  الكساد 
إلصالح البنوك، وتخفيف حدة الفقر، وإعادة األميركيين 
إلى العمل في أول 100 يوم من توليه المنصب. يواجه 
بايدن تحدياته الهائلة، مع ارتفاع عدد حاالت اإلصابة 
مليون  و11  والشركات  األف��راد  وإف��الس   19 – بكوفيد 

عاطل عن العمل«.
مع  )بايدن(  يتعامل  أن  يجب  بطله،  عكس  و»على 
كونغرس معاٍد ومنقّسم ورئيس سابق غاضب تمكن من 
إقناع عدد مذهل من األتباع بأن )سليبي جو( ال بّد أنه 

غش في طريقه إلى السلطة«.
في  للرئيس  نائباً  أصبح  »بايدن  إن  الكاتبة  وتقول 
ألنه  بنفسه  ويفخر   ،2008 لعام  المالية  األزمة  أعقاب 
بأنه  مقتنع  إنه  الركود.  من  أميركا  إخ��راج  في  ساعد 

يمكنه فعل ذلك مرة أخرى«.
وتلفت الكاتبة إلى أن بايدن »أعلن األسبوع الماضي 
أن فريقه يجري مناقشات مع مسؤولي كوفيد – 19 في 
البيت األبيض حول كيفية االنتقال من لقاح يتم توزيعه 
على شخص قادر على الحصول على اللقاح«. وسيكون 
تحسين  الحماية،  لمعدات  األم��وال  من  المزيد  هناك 
للجائحة«  الوطنية  القيادة  و«لوحة  والتتبع،  االختبار 

التي تعرض معدالت انتقال العدوى اإلقليمية.
أما في االقتصاد، فقد قال بايدن إن »مهمته األولى هي 

إعادة األميركيين إلى العمل، والحفاظ على الناس واقفين 
على أقدامهم، وإنقاذ الشركات المتعثرة، وتقديم المساعدة 

الفورية لحكومات الواليات والحكومات المحلية«.
وبحسب الكاتبة، إنه »يريد رفع الحد األدنى لألجور 
أميركا  في  صنع  بخطة  ووعد  للساعة،  دوالراً   15 إلى 
التي تقّدم دفعة 400 مليار دوالر للتصنيع في البالد، مع 
300 مليار دوالر أخرى للبحث والتطوير التكنولوجي«.
الديمقراطيون  يفز  لم  ما   – أنه  فهي  »المشكلة  أما 
في  جورجيا  في  الشيوخ  مجلس  في  اإلع��ادة  بجولتي 
كانون الثاني – فإنه يفتقر إلى األغلبية في الكونغرس. 
 31 في   19 – بكوفيد  الخاصة  اإلغاثة  إجراءات  تنتهي 
اإلغاثة  حزمة  ضد  الجمهوريون  ويصمد  األول،  كانون 
التي وعد بها الديمقراطيون بقيمة 2.4 تريليون دوالر«.

جديدة شبيهة للفرص السابقة لتالقي طرفي النزاع اإلقليمي، األميركي ومحور المقاومة، على اإلفراج عن 
اتصاله  بقدر  لبنان،  في  تقوم  للدولة  بنية  بأي  مشروطاً  يكون  لن  وهذا  المالي.  الجفاف  دائرة   من  لبنان 
الى  أّدت  كثيرة  مرات  الحال  عليه  كان  ما  بمثل  اإلقليمية،  المعادالت  في  لبنان  يمثلها  التي  بالتوازنات 

نفسه. النظام  إنتاج  إعادة 
توصيف  يمكن  ال  التسويات،  خيار  انتصار  أو  الحصار  رهان  استمرار  الفرضّيتين،  الخيارين  من  كل   -
العلمي والعملي للسياسة. ومن هنا يشتق وقوع جديد في  التحليل  إال بالنيات الحسنة، بدالً من  تجاهله 
االنتقالية،  المرحلة  بفرضية  بالسلطة  المعنيين  تسليم  فرضية  على  بالرهان  الحسنة  النيات  حسابات 
توازنه  استعادة  على  قادر  المهاجرين،  وتصدير  التسّول  على  قائم  بأنه  نحاس  يصفه  نظاماً  أن  طالما 
واإلقليمية،  الدولية  المعادالت  في  له  المخصص  حجم  مع  يتناسب  بما  حاجاته،  سقف  وتخفيض  المالي 
جهة  من  االستهالك  وحجم  جهة،  من  االستيراد  كلفة  في  المرتفع  الصرف  سعر  يصححه  ما  خالل  من 
خاصّية  وهذه  المدفوعات.  ميزان  في  الجدد  المهاجرين  تحويالت  عائد  يصّححه  ما  خالل  ومن  موازية، 
السياسي  النظام  تمويل  كان  وطالما  واألزم��ات،  االختناقات  مع  النظام  إنتاجها  يعيد  عقود  كل  دورّية 
في  بالالاستقرار  كثيراً  يتأثر  الذي  اإلقليمي  االستقرار  حفظ  فاتورة  دفع  على  مبنياً  لبنان  في  واألمني 
الرهان  في  وقوع  مجرد  للسلطة  السلمي  االنتقال  لدعوات  القرار  أصحاب  بتلبية  التوّقع  ويصير  لبنان، 

حسنة. نيات  على 
اعتبار  لجهة  المتأخرة،  أو  المبكرة  سواء  النيابية،  االنتخابات  على  المراهنين  في  نحاس  ينتقُده  ما   -
ألن  كبيرة،  كذبة  االنتخابات  بقانون  التذرع  أن  خصوصاً  وهم،  مجرد  تغيير  إنتاج  على  االنتخابات  قدرة 
عابرة  أغلبيته  ان  طالما  انتخابات،  قانون  أي  في  النيابية  باألغلبية  سيمسك  شعبية،  أغلبية  لديه  من 
موزعة  أغلبيته  كانت  إذا  األقل،  على  السياسي  النظام  في  الفيتو  حق  يمنحه  تمثيالً  وسيحصد  للطوائف، 
في  بالوقوع  الرهانات  هذه  توصيف  ومجموعته  لنحاس  ويحق  الطوائف،  بين  متوازنة  غير  بطريقة 
االنتقال  ان  باالعتقاد  الحسنة  النيات  رهان  في  ويقع  يعود  نحاس  لكن  األحوال،  بأحسن  الحسنة  النيات 
لألزمة  المقارنة  القراءة  تنفيه  ما  وهو  البنيوّي،  النظام  مأزق  عن  ناتج  حتمّي  تطور  هو  المدنية  للدولة 
الراهنة،  األزمة  بدايات  من  المدنية  للدولة  أقرب  بداياتها  مع  كانت  التي  السبعينيات،  وأزمة  الراهنة 
هذه  سيفشل  بأنه  يقول  شيء  وال  رحمها،  من  ذاته  إنتاج  بإعادة  االقتصادي  السياسي  النظام  ونجح 
والمصالح  المواقف  لشبكة  عمودياً،  وعصبية  وضوحاً  وأشد  أفقياً  أوسع  وتجزر  تخندق  درجة  مع  المرة، 

الطائفية. الخنادق  حول  المنعقدة 
مشروع  حول  الطائفية  غير  القوى  لقاء  في  هي  لبنان  في  منشود  جدي  لتغيير  البداية  نقطة  ستبقى   -
قوى  توزان  إلنتاج  متدرجة  هادئة  معركة  إلدارة  المقاومة  وبين  بينها  جّدي  حوار  وإقامة  النفس،  طويل 
بأن  ومؤمن  الطائفية،  المحاصصات  عن  بعيد  للطوائف  عابر  تحالف  صعود  نحو  نافذة  فتح  على  قادر 
المقاومة من مقّومات  الدولة، وأن حفظ  بناء  الوطني هو شرط حاكم وحاسم من شروط  االستقالل  حفظ 

االستقالل. هذا 

�لتايمز: بايدن يحلم باأن يكون روزفلت �لجديد!
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األميركية  المتحدة  الواليات  في  السلطة  انتقال  متغيرات  تسميته  يمكن  ما 
ما  سياق  في  العربية  الدول  وبعض  »إسرائيل«  بين  العالقات  وتحّوالت 
عن  فضالً  ترامبي،  أميركي  بدفع  قطاره  انطلق  ال��ذي  »التطبيع«  ُيسّمى 
الميداني في أكثر من منطقة في الشرق األوسط وجواره  تعقيدات المشهد 

بدءاً من لبيبا الى اليمن وسورية والعراق الخ...
بذاتها  االغتيال  مسألة  الى  اإلشارة  من  بّد  ال  تقّدم  ما  مناقشة  قبل  لكن 
واإلجابة على سؤال حول نجاح المعتدي في تنفيذ جريمته ونقول ال شّك 
استخبارّية  قدرات  استلزم  كبيراً  أمنياً  خرقاً  تشكل  الجريمة  هذه  أّن  في 
»إرهاب  لعمليات  المحترفة  ال��دول  إال  تملكه  ال  المستوى  عالي  واحترافاً 
في  الداخلّية  األمنّية  المنظومة  في  ما  ثغرة  اكتشف  الفاعل  وان   ،« الدولة 
تنفيذ  في  النجاح  من  مكنه  ما  منها  ينفد  ان  واستطاع  فاستغلها  إي��ران 
خطته االجرامية، وبالمناسبة نقول ال يوجد نظام أمني في العالم يمكن أن 
%100، فمهما جهد  تصل درجة اإلحكام فيه الى المستوى المطلق بنسبة 
المسؤول وعمل للوصول الى اإلحكام المطلق يبقى هناك شيء، صغيراً كان 
أو كبيراً، يمنعه من تحقيق النجاح المطلق في اإلحكام. واليوم سيكون على 
إيران البحث في الثغرة أو الثغرات التي نفذ منها العدو لمعالجتها بالقدر 

األعلى لمنع تكرار ما حصل.
أمر  َمن  إّن  ونقول  الجريمة،  على  وال��رّد  التداعيات  مسألة  إلى  ونعود 
وضع  أراد  طبعاً،  ترامب  وفريق  »إسرائيل«  أّي  ونفذها  االغتيال  بعملية 
اثنين فإما ان تتقّبل الضربة وتبتلعها منتظرة بايدن  إيران في وضع من 
الى حرب  األمور  النووي وال ترّد هنا حتى ال تتدحرج  الملف  لتعالج معه 
ولمحور  إليران  الواسع  التدمير  ويكون  التدخل  على  أميركا  تجبر  شاملة 
المقاومة، أو أن ترّد إيران أوالً ويتبعها محور المقاومة ما يستدرج أميركا 
الميدانّي بشكل يقطع  المسرح والمشهد  األوراق وصياغة  الرّد وخلط  الى 
التوقيع  إحياء  إع��ادة  في  خطته  تنفيذ  من  ويمنعه  بايدن  على  الطريق 
األميركي على االتفاق النووي اإليراني مع ما يوجبه من رفع العقوبات على 
إيران. أّي أّن »إسرائيل« في خطتها تجد الربح في الوضعين؛ فهي رابحة 
إْن لم يحصل الرّد ألنها تكون جنت مكسباً بال مقابل وأفلتت من العقاب، أو 
تكون افشلت خطة بايدن قبل أن ينطلق في تنفيذها. فهل هذه هي الحقيقة 

الحصرية؟
وبكّل  المقاومة  محور  من  تبقى  َمن  ومعها  إي��ران  مصلحة  أّن  نعتقد  ال 
مكّوناته، ال أعتقد اّن مصلحتهم ان يحبسوا أنفسهم أسرى الحرب الشاملة 
وإعادة التوقيع األميركي على االتفاق النووي، خاصة أنهم يعلمون أّن العدو 
اذ  أّي جزئية وهن في مواقفهم  شرس ووقح وفاجر ال يتوّرع عن استغالل 
يفّسرها فوراً بأنها ضعف او ترّدد وخوف فيقدم على التصعيد في العدوان، 
ثم من قال إن بايدن اآلتي باسم الديمقراطّيين الى الحكم هو حمامة سالم 
ستتصّرف بعيداً عن إمالءات الدولة العميقة، ومن يضمن ان يحدث بايدن 
أّن  ننسى  وهل  األوسط،  الشرق  في  األميركية  السياسة  في  حقيقياً  انقالباً 
بايدن كان نائب الرئيس الديمقراطي أوباما الذي أشعل نار الحريق العربي 

المسّمى تزويراً بأنه »ربيع عربي«؟ أو اّن الديمقراطيين هم َمن دّمروا لبيبا 
مشروع  صاحب  هو  بايدن  اّن  أو  اآلن،  حتى  دولتها  تشكل  إعادة  ومنعوا 
السيطرة  من  اميركا  تتمكن  لم  اْن  الجزء  على  المباشرة  للسيطرة  التقسيم 

على الكّل ألّن المبدأ لديه »ان اميركا وحدها يجب ان تقود العالم؟«.
يجب أن يتعامل محور المقاومة مع هذه الحقائق والوقائع وقد كان مهماً 
جداً وفي موقعه في الزمان والظروف كالم السيد على الخامنئي مرشد الثورة 
اإلسالمية في إيران، عندما قال »جّربنا مسار التفاوض لرفع العقوبات ولم 
نحصل على نتيجة ترضي، وعلينا أن نجّرب مساراً آخر«، وكان مهماً أيضاً 
قرار مجلس النواب اإليراني المتخذ بعد اغتيال الشهيد زادة، والذي أكد فيه 
3 أشهر السعي الى رفع العقوبات او التنّصل من  على الحكومة وفي مهلة 
التزاماتها في االتفاق النووي بما في ذلك رفع مستوى التخصيب الى 20% 
ووقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية وعدم استقبال مفتشيها في 
طهران خاصة أّن الجزء األكبر من هؤالء هم جواسيس ألميركا ويظّن انهم 

أسهموا بطريقة أو بأخرى في عملية اإلعداد الغتيال الشهيد زادة.
على ضوء ذلك نقول إّن الرّد على جريمة االغتيال ينبغي أن يكون حتمياً 
العقاب« ما سيشّجع »إسرائيل«  اإلفالت من  إرساء »سياسة  من أجل منع 
فالرّد  الصراع،  في  أساسية  وسيلة  االغتيال  اعتماد  في  قدماً  المضّي  على 
ومن  علماء  من  تبقى  َمن  حماية  أجل  من  وموجعاً  حتمياً  يكون  أن  يجب 
او  الرّد من أجل ترميم  أن يكون  الشهيد. كما يجب  االنتقام والثأر لدم  أجل 
اإليراني،  األمن  هيبة  او  صورة  في  االغتيال  أحدثها  التي  الندوب  معالجة 
ولذلك يجب أن يكون الرّد من طبيعة مركبة في بعض جزئياتها شيء من 
أيضاً  ثغرات  األمنية  بنيتها  في  اّن  »إسرائيل«  لتفهم  ذاته  االغتيال  طبيعة 

يمكن النفاد منها.
باّن  القول  الى  نميل  فإننا  الشاملة  للحرب  الحسابات  وإعداد  الحذر  أما 
أحداً من معسكر أعداء إيران ومحور المقاومة جاهز للحرب الشاملة، وهم 
حرب  أّي  الّن  عليها،  يجرؤون  ال  لكنهم  نفسّية،  حرب  إطار  في  بها  يهّولون 
مقبلة ستكون خالفاً لسابقاتها، ستكون حرباً ال متماثلة وال يقوى معسكر 
بلغت  مهما  بانه  نظّن  لذلك  بها،  المقاومة  معسكر  مجاراة  على  العدوان 
قسوة الرّد على »إسرائيل« عقاباً لها على جريمتها فإّن األمور ستبقى تحت 
السيطرة ولن تنزلق الى حرب شاملة، ألّن العدو يعرف اّن الحرب الشاملة 

ليست في مصلحته.
إّن الرّد الحتمي اآلتي ينبغي أن يكون من القوة والتأثير  ونختم بالقول 
المقاومة  الفاعل الذي يحمي محور  الرّد االستراتيجي  بحيث يعزز معادلة 
وفيه  الداخلي  الركن  ثالثة:  أركان  على  يقوم  رّد  ومصالح،  ودوراً  وجوداً 
وسياسي  فيها،  الثغرات  وسّد  اإليرانية  األمنية  المنظومة  أداء  تحسين 
لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال دولة مارقة تمارس »إرهاب 
ل�  موجعاً  ليأتي  ومكانه  زمانه  إي��ران  تختار  أمني  وعسكري  ال��دول��ة«، 

»إسرائيل« يمنعها عن التكرار.
* أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

{ مريانا أمين

َمن من الناس ليس به عيوب!؟
لكن! 

لماذا ال نستعرض شريط الذكريات في كّل وزارات الصحة المتعاقبة!؟
لماذا ال نراجع كّل المواقف البائتة!؟

لماذا ال نقارن بين وزير وجوده صمام أمان ووزير جاء عهده وانتهى ولم 
نحفظ اسمه بعد!؟ 

طويل  زمن  منذ  كانت  وزارة  في  حصل  الذي  الجذري  التغيير  نرى  ال  لماذا 
»مغارة علي بابا«!؟

الــزارع؛ فرغم عمل وزير  يلدغ  الذي  بات في وطننا كالورد  الذي  الجهد  إنه 
كلمة  تعنيه  ما  وبكّل  كإنسان  أوالً  به  قام  الــذي  الجبار  حسن  حمد  د.  الصحة 
مقابالً،  ينتظر  أن  دون  دعــم  كــّل  للوطن  وبتقديمه  سامية؛  معاٍن  من  إنسانية 

وبمساهمته في إنجاح اآلخرين بمّد يد العون للجميع دون تفرقة.
والصدق  العلمية  والطاقة  الخبرات  امتالكه  من  وبالرغم  ذلــك  كــّل  عن  عــدا 
والشفافية، فلم يجدوا فيه فساداً وال إهماالً فعايروه مرة )بكنبته(، ومرة أخرى 
بحمله على األكتاف في قريته، بل واألكثر من ذلك! يحّملونه اليوم كّل أعباء ما 

يسّمونه الفشل الحاصل من قبله؛ فالبعض ال يستحي لذلك يفعل ما يشاء. 

إنه ما يسّمى بـ »نكران الجميل«، وكما يقول المثل الالتيني »ال تنتج األرض ما 
هو أسوأ من جاحد للشكر«.

فماذا يريدون منه؛ أن يرّش البحر بماء الورد كي يصبحوا ممتنّين له!؟
من  أكثر  الفاضلة  األخــالق  إلــى  بحاجة  أننا  نــرى  وطننا  في  أصبحنا  لماذا 

حاجتنا لكّل شيء آخر!
على كّل حال لن يهدأ وال ينام حتى لو قالوا عنه كّل قبيح ألّن تاجه التواضع، 
ويقطع النظر عن رّد فعل اآلخر وال يريد أن يدخل نفسه وأخالقة وتربيته في 
سوق تجاري سيّئ؛ وألنه كالشمس الساطعة على مدينة الشمس، يغطي نورها 
على الصادق والكاذب وعلى حافظ الجميل وناكره وعلى الوفّي والخائن، وألنه 

أيضاً كالمطر ُيمطر خيراً وعطاًء دون النظر لهوية المستفيد من الماء.
ثــقــافــة... الصدق  »كـــّل شــيء بالحياة  الــقــريــب:  االمـــس  قــال فــي  الـــذي  فهو 

والشفافية ثقافة.. والتضليل والرياء لألسف عند البعض »شطارة«!
المثل:  يقول  كما  حسن  حمد  للوزير  يقولون  الجميل  حافظو  والصادقون 

»صانع المعروف ال يقع وإن وقع ال ينكسر«...

 نحتاج اإلى رجال اإنقاذ كـ ح�سان دياب

ال اإلى عودة َمن كانوا �سبب التفلي�سة 

{ أحمد بهجة*
قد يلوم البعض رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب البتعاده عن اإلعالم بمعناه المباشر، أّي عدم إجراء 
المكثف  اليومي  نشاطه  عن  اإلعالم  وسائل  تنقله  بما  واكتفائه  صحافية،  أو  إذاعية  أو  تلفزيونية  مقابالت 

واجتماعاته الكثيرة والمطّولة على امتداد ساعات النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل.
للرجل أسلوبه وطريقته، هو يفضل العمل بصمت على »كثرة الحكي«. ال يتعاطى العمل السياسي بمفهومه 
العام  الرأي  أمام  الترويج لنفسه وتلميع صورته  إلى  التقليديون  الضّيق لكي يسعى كما يفعل السياسيون 
يعمل  إنما  ذاك  أو  السياسي  هذا  بأّن  تكون  الحقيقة  بينما  لمصلحتهم،  يعمل  بأنه  الناس  إقناع  ومحاولة 
المستويات  كّل  على  كارثية  أزمات  من  اليوم  اللبنانيون  يعيشه  ما  بدليل  والخاصة،  الشخصية  لمصالحه 
كبار  بعض  ومعهم  إياهم  السياسيون  بينما  والتربوية...  والصحية  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية 
الحفظ والصون في  الخارج وهي في  األموال »وال على بالهم« ألّن ثرواتهم مكّدسة في  الموظفين وأصحاب 
المصارف األجنبية فيما المصارف المحلية تحتجز أموال المودعين الذين باتوا يتسّولون ودائعهم وبالكاد 

يحصلون على الجزء القليل منها.
اّن هذه  أّن الرئيس دياب وحكومته غير مسؤولين في األساس عن األزمة االقتصادية والمالية، بل  األكيد 
األزمة بدأت فعلياً منذ سنوات طويلة، وتحديداً بعد خروج لبنان من الحرب األهلية ودخوله مرحلة السلم 

األهلي حيث كانت الحاجة ماّسة إلعادة إعمار ما تهّدم خالل الحرب والنهوض باالقتصاد الوطني.
قّدر الخبراء آنذاك، ومنهم الوزير السابق الدكتور جورج قرم، أّن كلفة إعادة اإلعمار تتراوح بين مليارين 
وثالثة مليارات دوالر أميركي، لكن َمن توّلوا المسؤولية يومها كان لهم رأي مغاير وقّرروا أّن الكلفة ستصل 
إلى نحو 18 مليار دوالر، وبالتالي أطلقوا عجلة االستدانة التي استمّرت في الدوران حتى توّلى الرئيس دياب 

المسؤولية، علماً أّن الدين العام لم يكن يتجاوز الملياري دوالر بعد انتهاء الحرب األهلية.
لم يُطل األمر كثيراً حتى بدأت تظهر مساوئ خيار االستدانة، ومن أجل إخفاء ذلك تّم اللجوء إلى المجلس 
إعادة هيكلة  النيابي الستصدار قوانين تسمح للحكومة بإصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبية، بحجة 
إلى ما سبقه،  أضيَف  دْيناً جديداً  األجنبية كانت  بالعمالت  السندات  أّن هذه  الحقيقة هي  العام بينما  الدين 
وهذا ما حذر منه بالصوت والصورة عدد من نواب المعارضة وأكدوا أّن هذا المسار سيوصل البلد إلى الكارثة، 
لكنهم كانوا أقلية ولم يؤخذ بتحذيراتهم التي تبّين مع الوقت أنها كانت في محلها، وها نحن اآلن في وسط 

الكارثة التي حذروا منها.
وبينما كانت األزمة تكبر وتزداد صعوبة، استمّرت محاوالت إخفاء الحقائق وشراء الوقت بكلفة باهظة جداً، 
3، وكلها كان ينتج عنها ديون جديدة بمليارات الدوالرات، وصوالً إلى مؤتمر  فكانت مؤتمرات باريس 1 و 2 و 
»سيدر واحد« الذي ُوضعت له شروط وقيود منعت المسؤولين الذين سعوا إليه من االستفادة منه مالياً، لكنهم 
استفادوا منه سياسياً ألّن المؤتمر ُعقد في نيسان 2018، أّي قبل شهر واحد فقط من االنتخابات النيابية حيث 

جرى استغالل نتائج المؤتمر في سياق الدعاية االنتخابية للفريق الذي كان يقف خلف انعقاده.
وبالتوازي مع مسار االستدانة الذي وصلت أرقامه إلى الفلك، كان هناك مسار آخر أشّد خطورة وهو مسار 
الهدر والنهب والصفقات، حيث ال موازنات مصادق عليها من ديوان المحاسبة بين العامين 1992 و 2005، 
2016، ثم أقّرت موازنات السنوات األربع الماضية من دون قطع  2006 و  وال موازنات إطالقاً بين العامين 

حساب نهائي حتى اآلن.
وال شّك في أّن تغييب الموازنات لم يكن صدفة بل كان أمراً مقصوداً من أجل تمييع الحقائق والتغطية على 
ما حصل من موبقات في المالية العامة، كان آخرها صفقة الهندسات المالية في العام 2016 وملحقاتها في 
2019 حيث بدأت المصارف تضّيق على  2019، إلى أن وقعت الواقعة في أيلول  2018 و  2017 و  األعوام 
زبائنها الذين يطلبون سحب مبالغ من ودائعهم بالدوالر، وصوالً إلى االنفجار الشعبي الكبير في 17 تشرين 

األول 2019.
كّل هذا حصل قبل وصول الرئيس حسان دياب وحكومته التي تّم تشكيلها في 1 كانون الثاني 2020 ونالت 
تغطية  تحاولون  الذي  أيها  يا  دياب  الرئيس  مسؤولية  إذن  فأين   ،2020 شباط   11 في  النواب  مجلس  ثقة 

عيوبكم وسقطاتكم وخيبات األمل التي تسّببتم بها لمن أعطوكم ثقتهم ووضعوا جنى أعمارهم بتصرفكم؟
الرئيس دياب تجلّى باألمس في مقابلته التلفزيونية األولى، تحّدث بصدقه وشفافيته ووضوحه وبعده 
عن أّي مصالح ذاتية وخاصة، وها اّن غالبية الناس تقول ذلك اليوم، منهم َمن رأى األمر واضحاً منذ اليوم 
الندم واألسف ألنهم لم يدعموا  األول، على طريقة »سيماؤهم في وجوههم«، ومنهم َمن يعّبر هذه األيام عن 
هذا اآلدمي وحكومته وتركوه مع قلة قليلة في مواجهة »عتاعيت« السياسة والمال الذين ال يزالون مع األسف 
وتارة  والمذهبية،  الطائفية  العصبيات  باستخدام  تارة  العام،  الرأي  من  ُمعتبرة  نسبة  يستقطبون  الشديد 
أخرى باستغالل حاجات الناس الكثيرة إلى خدمة من هنا أو مساعدة من هناك، علماً أّن هؤالء أنفسهم هم َمن 

أوصل الناس إلى هذا الدرك من الحاجة والعَوز.
أما إذا أردنا الحديث عن إنجازات حكومة الرئيس دياب، فيكفي القول إّن اإلنجازات كبيرة جداً قياساً إلى 
أنها لم تعش أكثر من ستة أشهر، فواجهت ما ورثته من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية بالعمل الدؤوب 
أكثر من صعيد.  الكبرى على  الحلول  تّم تطبيقها بوضع لبنان على سكة  إذا  الكفيلة  العملية  الخطط  إلعداد 
األبناء واألحفاد أيضاً، ولم  أّن الحكومة كانت في مواجهة مستمرة مع طبقة سياسية بأّمها وأبيها مع  علماً 
يدعمها فعلياً إال رئيس الجمهورية والمقاومة وبعض حلفائها... ثّم واجهت جائحة كورونا التي تقف كبريات 
دول العالم عاجزة أمامها، بينما تمّكن لبنان من مواجهتها حتى اآلن وباللحم الحّي كما ُيقال... ثّم أتت كارثة 
التي أصبحت  األعباء واألحمال  تزايد  إليه من  أّدت  المرفأ وما خلفته من ضحايا ودمار وخراب، وما  انفجار 

ثقيلة جداً على كاهل اللبنانيين والحكومة التي كان عليها االستقالة كما قال رئيسها وكما فعل.
إلى عودة َمن  في الخالصة لبنان يحتاج إلى رجال إنقاذ من أمثال الرئيس حسان دياب، وال يحتاج أبداً 

كانوا سبب التفليسة.
*خبير مالي واقتصادي

األمر  وصل  حتى  واالقتصادية،  والسياسية  واألمنية  العسكرية 
العواصم  على  المستمر  الضغط  الى  الحالي  األميركي  بالرئيس 
والقهر  ال��ع��دوان  »إسرائيل«  »إس��رائ��ي��ل«..  من  لالقتراب  العربية 
وال��ق��داس��ة  ال��ح��ق  فلسطين  فلسطين..  ع��ن  وال��ن��أي  واالح��ت��الل، 

والعروبة.
ذلك  بكّل   - ترامب  – دونالد  المهزوم  األميركّي  الرئيس  يكتِف  ولم 
بل قطع نهر الروبيكون أيضاً ناقالً معه السفارة األميركّية الى القدس 
متجاهالً حقيقتها وتاريخها ومركزّيتها بالنسبة للديانات السماوّية، 
أو  القدس  التي ترفض تهويد  الدولّية  القرارات والمواقف  كّل  محتقراً 

حقيقتها. تزوير 
باإلمعان  عهده  إنهاء  المهزوم  األميركي  الرئيس  يحاول  إذ  واليوم 
تكريس  وصهره  خارجيته  وزي��ر  مكلفاً  والعرب  فلسطين  قهر  في 
والمستوطنات،  وال��ج��والن  للقدس  الصهيونّي  االحتالل  شرعية 
فإّن  الدولي،  والترّدد  العربي  والتفكك  الفلسطيني  االنقسام  مستغالً 

مهام  أمام  نفسها  تجد  الفلسطيني  الشعب  قلبها  وفي  العربية  األمة 
التصّدي لها حفاظاً على عروبة فلسطين واألرض  بّد من  تاريخّية ال 
الصهيونّي  العدو  بها  يواجهنا  التي  فالمعركة  بأسرها.  العربية 
هي  إنما  جانبية  أو  افتراضية  معركة  ليست  واشنطن  من  مدعوماً 

معركة وجود يتحّدد في خضّمها مصير المنطقة كلها.
أما الشعب الفلسطيني الذي يواجه كّل هذه االعتداءات، مصحوبة 
ببرودة ال مثيل لها على الصعيد العربي، فهو ليس وحده في محنته 
إن  بل  ومقّدساتها،  فلسطين  عن  البطولّي  دفاعه  في  وحده  وليس 
والصلف  األميركي  للتسلط  الرافضة  بأكثريتها  العالم  شعوب 
راية  يرفع  الذي  المناضل  الشعب  هذا  جانب  الى  تقف  الصهيوني 
قرى  وسائر  المخيمات  قلب  وفي  السجون  وسط  واالستقالل  الحرية 
جديداً  تاريخاً  أبنائها  بدم  اليوم  تكتب  التي  فلسطين  ومدن  وبلدات 

لمنطقتنا العربية.. تاريخاً تفتخر به اجيالنا وأجيال لم تولد بعد.
*نائب ووزير سابق.

عربيتين  لدولتين  عنها،  اإلعالن  يسبق  لم  بزيارة  يقوم  اآلخر  هو  الذي 
وهما )قطر والبحرين(، وربما تمتّد إلى دول عربية أخرى!

زيارته  ختم  )بومبيو(،  الصغير  الصهيونّي  للمتغطرس  بالنسبة 
ويؤكده،  الصهيونّي  اإلع��الم  يتناقله  مثير،  بلقاء  العربّية،  للمنطقة 
اللقاء  حضرت  التي  األخ��رى  األط��راف  اآلن  حتى  تؤكده  لم  حين  على 
)ولي  سلمان  بن  ومحمد  ت��رام��ب(،  خارجية  )وزي��ر  بومبيو  وهما: 
السعودية  الحدود  داخل  )نيوم(  مدينة  في  وذلك  السعودية(،  عهد 
الصهيوني  للكيان  مالصقة  تكن  لم  إْن  ومجاورة  الغربي  الشمال  في 
واألردن(. حيث تناقلت األنباء من وسائل إعالم عديدة شهيرة وليست 
السعودّية  أرض  في  عجالتها  حّطت  »صهيونية«  طائرة  أّن  مغمورة، 
بمنطقة )نيوم(، واستمرت بين )4 – 5( ساعات، نزل منها رئيس وزراء 
ورّجحت  سلمان!  بن  ومحمد  بومبيو،  مع  ليلتقي  )نتنياهو(،  الكيان 
المصادر اإلعالمّية، أن اللقاء بين ولي عهد المملكة السعودية، ورئيس 
أميركا  خارجية  وزير  وبترتيب  وحضور  برعاية  اإلسرائيلي،  ال��وزراء 
لكن  القنبلة،  الخبر  ذاته  حّد  في  هو  الصغير(،  المتغطرس  )بومبيو 
اللقاء  اللقاء؟! ال أحد يعرف وهناك تعتيم رسمي على  ماذا دار في هذا 
التطبيع  بحر  في  سقطت  السعودية  المملكة  أن  والمؤكد  فيه!  دار  وما 
الهائج، الذي بدأ رسمياً من قبل حينما تسلّمت جزيرتي تيران وصنافير 
التمثيل  بتبادل  التنفيذية  اإلج��راءات  استكمال  والمتبقي   ،2016 عام 
السر،  في  حادثة  كانت  وإن  التجارية،  الصفقات  وعقد  الدبلوماسي 
الدويلة  تلك  ومزرية،  فاضحة  وبصورة  بفعله  تقوم  ومثلما  شك،  بال 

الصغيرة )اإلمارات(!
ضّد  عسكرية  لضربات  ترتيبات  هناك  أن  إلى  تشير  التكّهنات  ولكن 
معاً.  لكليهما  أو  الله،  حزب  في  ممثلة  اللبنانية  المقاومة  ضّد  أو  إيران، 
برعاية  صهيوني  خليجي  عربي  محور  أمام  ألصبحنا  ذلك،  صدق  ولو 
أميركية في مواجهة إيران والمقاومة بشكل رسمّي، األمر الذي قد تكون 

له تداعيات خطيرة حاضراً ومستقبالً.
الضربات  تلك  أو  الحرب  هذه  مثل  هناك  يكون  أال  الممكن  من  ولكن 
هو  المهّم  ولكن  قبل،  من  أرّجحه  ولم  نفيته  الذي  األمر  وهو  العسكرية، 
حدوث ذلك التقارب والتفاعل الرسميين بين الكيان الصهيوني والمملكة 
السعودية سواء تّم الترتيب ضّد إيران أو غيرها، والمتبقي هو اإلجراءات 

لتأكيد هذا التفاعل.. ال أكثر!!

ثم أتت زيارة وزير الدفاع االنتقالي )كريستوفر ميللر( الذي حّل محل 
بزيارة  وبدأت  للمنطقة  إسبر(،  )مارك  ترامب  بأمر  الُمقال  الدفاع  وزير 
للقاعدة  مهمة  بزيارة  قام  زيارته،  بدء  قبل  ولكن  قطر.  وتليها  البحرين 
البحرية األميركّية في البحرين، حيث اجتمع مع )صمويل بابارو(، قائد 
القيادة المركزية البحرية األميركية واألسطول الخامس والقوات البحرية 
المشتركة. وصدر بيان، عن األسطول الخامس، إلى أّن االجتماع تطّرق 
القوات  الوزير  تفقد  وكذلك  المنطقة«،  في  والشراكات  »العمليات  إلى 
وعمليات  عسكرّي  تصعيد  احتماالت  إلى  يشير  قد  الذي  األمر  والسفن.. 
عسكرية كبرى!! كما أن وزير الدفاع االنتقالي، انتقل من البحرين إلى قطر، 
بزيارة قاعدة »العديد«، التي تستضيف حوالي )8500( جندي أميركي، 
واجتمع مع خالد العطية )وزير الدفاع القطري(! وتشير أحاديث اإلعالم 
لتبرير هذه الزيارة إلى أنها أتت على خلفية، ذلك التوتر الذي حدث بين 
البحرين وقطر، في ظّل حادث توقيف البحرية القطرية لزورقين تابعين 
لخفر السواحل البحريني في الخليج! والسؤال: هل هذا يستحق زيارة 

رسمية لوزير الدفاع األميركي، خاصة أنه »وزير انتقالي«؟!
وزير  ثم  الخارجية  وزي��ر  زيارتي  وتتابع  تالحق  أن  أتصّور  وأك��اد 
الدفاع، األميركي، للمنطقة، هي محاولة لتعبيد المنطقة بالمشاكل أمام 
بايدن ومساعديه، وإثبات مدى الوالء المطلق للكيان الصهيوني واللوبي 
اليهودي الصهيوني في أميركا، بأّن ترامب يدين لهم بالوالء الكامل، وأنه 
يبعث برسالة لبايدن فحواها، أنه ال يمكنك التراجع عما فعلته مع الكيان 

الصهيوني وألجله!!
كما يبث ترامب وصبيانه المتغطرسون برسالة، إلى أنهم في خدمة الكيان 
الصهيوني حتى آخر لحظة في رئاسته ألميركا وخالل الفترة االنتقالية التي 

هي بطبيعتها، ال تمارس فيها نشاطات رئاسية للرئيس ومساعديه.
أنها  إال  خطيرة،  بدت  وإن  التحركات،  هذه  كّل  أّن  أرى  فإنني  ولذلك 
ممارسة لعالقات عامة، ال أكثر. ألنه لو تّم توجيه ضربة عسكرية إليران 
كامالً،  الصهيوني  الكيان  دمار  هو  الفعل  رّد  فإّن  أيهما،  أو  الله،  ولحزب 
عليها  السيطرة  يستحيل  بشكل  المنطقة  وإشعال  خليجية،  دول  وكذا 

حاضراً ومستقبالً.
 *أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجّمع العربي اإلسالمي لدعم خيار المقاومة،

 

ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

محافظ  خيانة  الفترة  تلك  ف��ي  الف��ت��اً  وك��ان  صالتهم،  فيها  فأقاموا 
السورّيين،  الوجهاء من  الذي جمع بعض  البرازي  االسكندرون محسن 
العلم  إنزال  بموجبها  تّم  التي   ،1937 جنيف  اتفاقية  نّص  عليهم  وقرأ 
السوري ورفع العلم التركي، ولكن أليس غريباً أن يكون محسن البرازي 
هو نفسه من الذين تآمروا على الزعيم أنطون سعاده! وذلك بعد مرور عام 
 1936 القومي االجتماعي في  التي قّدمها الحزب السوري  المذّكرة  على 
االسكندرون،  سورّيَة  فيها  ليثبت  المتمّدنة  واألمم  األممّية  العصبة  إلى 

القطعة العزيزة على سورية.
يقودها  كان  التي  سورية  في  الوطنية  الكتلة  حكومة  تخاذل  وكان 
سعد الله الجابرّي وجميل مردم بك، قد شّكل حالة ضعف أمام سلطات 
االنتداب الفرنسّي، وهو ما أشار إليه سعاده في مقاله »على المتوسط: 
الخطر التركي« قائالً: إّن ما ساعد تركيا على اغتنام هذه الفرصة »خلّو 
سورية مدة طويلة من الزمن من المنظمات القومية والسياسية الحديثة.. 
فتمّكنت من الحصول على االتفاق الذي يجعل منطقة االسكندرون ذات 
الدولتين  كلتا  لحماية  وخاضعة  سورية  عن  منفصلة  محلية  سيادة 
حّد  أقصى  »إل��ى  مرفئها  استعمال  حق  ويخّول  والتركية،  الفرنسية 

ممكن«، ولهذه العبارة الدبلوماسّية مدلول عظيم الخطورة«.
»الواجب  بين  الوطنية  الكتلة  سعاده  خّير  الواقع،  هذا  ضوء  في 
مّتفقة بشكٍل سّري مع  أن تكون  الصريحة«، وطالبها  القومي والخيانة 
الحزب السوري القومي االجتماعي من أجل اتخاذ موقف حازم من مسألة 
اسكندرون قبل فوات األوان، إال أّن جواب رئيس الحكومة السورية جميل 

ليست  اسكندرون  خسارة  »إّن  قال:  عندما  لسعاده  مفاجئاً  كان  مردم 
خسارة تستحق كّل هذا االهتمام«!

رياض  شركة  صاحب  الرّيس،  نجيب  رياض  الراحل،  الباحث  وكان 
السوري  الحزب  موقف  »ك��ان  بالقول:  أش��ار  والنشر  للكتب  الرّيس 
إلى  بالنسبة  وطنّية  وأكثرها  المواقف  أبرز  وزعيمه  االجتماعي  القومي 
 14 يوم  أعلن  بأن  يكتِف  لم  سعاده  أّن  ذلك  وقضّيتها«.  االسكندرونة 
لبدء  األول  اليوم  منذ  بادر  هو  بل  الشمالّية،  الحدود  يوم  األول  كانون 
وضع  إلى  سورية  جسم  عن  االسكندرون  لواء  لسلخ  العملّي  التنفيذ 
أّن  المذّكرات وتسطير المقاالت والتحّرك في أكثر من اتجاه، بالرغم من 
1936 و1937، أي في الفترة التي تّم فيها سلخ  سعاده كان في عاَمْي 
اللواء في حرب مع الدولة الفرنسية المنتدبة وأدواتها المحلّية، فما أن 

يخرج من السجن حتى يعود إليه.
التي  سورية  خريطة  عن  اسكندرون  يختِف  لم  الراهنة  المرحلة  في 
المنتدبة  الدولة  وخيانة  السليب  للّواء  خسارتها  مرارة  تحمل  زالت  ما 
لسورية، وهو ما أوضحه الرئيس الراحل حافظ األسد في خطاب له عام 
1982، قائالً: »لقد كانت هنا في هذه المنطقة دولة موّحدة مّزقتها القوى 
االنتدابية فرنسا وبريطانيا ونحن ندفع اليوم النتائج… وأستطيع القول 

إّن فرنسا عليها مسؤولّية تاريخّية بخصوص شعبنا في سورية«.
***

اإلسكندرون  »لواء  المعلم:  وليد  الراحل  السوري  الخارجية  لوزير 
أرض سورّية، وستعود لنا«.

بين ثقافة ال�ضدق وال�ضفافية و�ضطارة الت�ضليل والرياء

صامد باقري*
قره  إلى  باإلضافة   ،)1994  -  1988( األولى  باغ  قره  حرب  خالل  معروف،  هو  كما 
باغ وقعت سبع مناطق أخرى في أذربيجان تحت سيطرة أرمينيا. لحّل هذا الصراع، تّم 
التوقيع على وقف إطالق النار وتشكيل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون 
وأرمينيا،  أذربيجان  جوار  في  إسالمية  دولة  أّي  المجموعة  هذه  تضّم  لم  أوروب��ا.  في 
وكانت تتألف فقط من الواليات المتحدة، فرنسا وروسيا. أّدت المفاوضات التي توسطت 
لهذه  وفقاً  ومدريد.  كازان  بيشكيك،  مثل  مدن  في  االتفاقيات  بعض  إلى  الدول  هذه  فيها 
االتفاقيات، كان من المقّرر أن تسلم أرمينيا خمس مناطق ومن ثم المنطقتين المحيطتين 
بقره باغ الى أذربيجان، وخالل المحادثات، كان من المقّرر حّل وضع قره باغ من خالل 
المحادثات، لم تتّم إعادة  30   عاماً على بدء  الرغم من مرور  المفاوضات. مع ذلك، على 
األذربيجانية  الحكومة  انتقدت  لذلك،  أذربيجان.  إلى  األراضي  من  واحد  سنتيمتر  حتى 
الوسطاء مراراً وتكراراً وطالبت بتنفيذ االتفاقات التي تّم التوصل إليها بناًء على أربعة 

قرارات لألمم المتحدة.
هنا تلقت الدولة األذربيجانية أول ضربة من الغرب في قضية قره باغ. يتذّكر الجميع أّن 
الغرب أصدر قراراً في مجلس األمن الدولي في غضون ساعتين وأرسل قوات إلى الكويت 
ضّد صدام، لكن الغرب تجاهل قرارات األمم المتحدة بشأن إعادة األراضي األذربيجانية 

التي تّم تبنيها منذ 27 عاماً.
الدولي والتأخير لسنوات ليس باألمر  األمن  إّن عدم تنفيذ قرارات مجلس  الواقع،  في 
تّم  كيف  عقود  منذ  تشهد  فهي  اآلن،  فقط  ليست  أذربيجان  األذربيجانيين.  على  الجديد 
الجوالن  ومرتفعات  الفلسطينية  األراض��ي  عودة  بشأن  المتحدة  األمم  ق��رارات  تأجيل 
وعدم تنفيذها. أذربيجان شاهدة على أّن المجتمع الدولي ال يفعل أو ال يريد الضغط على 
ومع  أذربيجان.  على  جديداً  المتحدة  األمم  قرارات  تنفيذ  عدم  يكن  لم  لذلك،  »إسرائيل«. 

استمرار ذلك، يوماً بعد يوم تضاءلت آمال البالد حكومة وشعباً في األوساط الغربية.
أذربيجان  ب��دأت   )2020/11/10  �  2020/9/27( الثانية  باغ  قره  حرب  خالل 
هؤالء  بدأ  الوقت،  ذلك  في  نفسها.  المتحدة  األمم  بقرارات  مستشهدة  أراضيها،  إعادة  في 
في  ألذربيجان  تركيا  دعم  زاد  أذربيجان.  على  السياسي  الضغط  ممارسة  في  الوسطاء 
حرب قره باغ كمستشار عسكري من غضب جميع وسطاء مجموعة مينسك. مع تسارع 
»أمن  إلى  فرنسا،  ذلك  في  بما  الغربية،  الدول  من  عدد  دعا  األذربيجاني،  الجيش  تقّدم 
الكنائس« في قره باغ، حيث كان »التطرف اإلسالمي« ووجود »التكفيريين« على جدول 

األعمال كّل يوم.
اإلعالمي  المستوى  على  بل  فحسب،  العسكري  المستوى  على  ليس  الحرب  استمّرت 
وسائل  من  العديد  مع  أذربيجان  جمهورية  رئيس  أجراها  التي  المقابالت  أظهرت  أيضاً. 
تحدثت  اإلع��الم.  حرب  في  ألذربيجان  معادياً  يكون  أن  قّرر  الغرب  أّن  الغربية  اإلعالم 
وسائل اإلعالم البريطانية، األلمانية، األميركية والفرنسية بشّدة إلى إلهام علييف، مّدعية 
أّن أذربيجان ارتكبت جرائم حرب وفي بعض األحيان تحدثت بصراحة عن »االنتهاكات 

الجسيمة« لحقوق اإلنسان داخل أذربيجان. اجاب الرئيس بصبر ومنطق لوقاحة وسائل 
الغرب  في  والنشطاء  الصحافيون  له  تعّرض  الذي  الظلم  عن  وتحدث  الغربية  اإلعالم 

خاصة في بريطانيا مثل جوليان أسانج.
بعد عودة مدينة أغدام الى حضن الوطن، جاء إلهام علييف إلى المبنى الوحيد المتبقي 
في وسط المدينة المدّمرة، المسجد، وألقى خطاباً تاريخياً هناك متهماً العالم الغربي ب� 
»إسالموفوبيا«. في هذ الخطاب وغيره من خطابات زمن الحرب، كان إلهام علييف يقول 
إّن الغرب دائماً هو صامت بشأن تربية الخنازير في المساجد باألراضي المحتلة، كذالك 

تدمير المساجد، األضرحة ومقابر المسلمين.
أيضاً.  بالمالحظة  جديراً  كلبجار  محافظة  عودة  عند  أذربيجان  رئيس  خطاب  كان 
وفي خطابه هاجم بشدة حزب الجبهة الشعبية القومية المدعوم من األوساط الغربية، 
التصريحات  هذه  تظهر  ألرمينيا.  كلبجار  وخاصة  باغ  قره  باعوا  من  هم  هؤالء  إّن  وقال 
في  الغرب  من  المدعومة  الحكومية  غير  والمنظمات  المعارضة  أحزاب  أّن  شابهها  وما 

أذربيجان وضعهم سيضعف في المستقبل القريب.
عندما انتهت الحرب وأعلن وقف إطالق النار في 10 من الشهر الماضي، لم تكن هناك 
أخبار عن وسطاء سابقين من الواليات المتحدة وفرنسا، ولعبت روسيا وتركيا دوراً فقط، 
وكانت إيران تقوم بدعم كامل لوقف إطالق النار. بدأ انسحاب الواليات المتحدة وفرنسا 
من اتفاق وقف إطالق النار أثار قلق الغرب. كما جاء قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن 
استقالل قره باغ رداً على ذلك. ومن المثير لالهتمام أّن عضواً واحداً فقط من أصل 350 

عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي صّوت ضّد استقالل قره باغ.
هكذا، خلقت حرب قره باغ الثانية فجوة سياسية كبيرة بين الغرب وأذربيجان. هذه 
الدوائر الغربية،  إلهام علييف دعا بشكل علني  الرئيس  أّن  الفجوة تبدو واضحة لدرجة 
خاصة االتحاد األوروبي، البرلمان األوروبي، منظمة األمن والتعاون في أوروبا وفرنسا 

الى التحدي. مع ذلك، من السابق ألوانه عزو تدهور العالقات إلى المجال االقتصادي.
التي  و»إسرائيل«  أذربيجان  بين  العالقات  مستقبل  لالهتمام،  المثيرة  المواضيع  من 
العالقات مع  أّن باكو ستزيد  البعض  الشرق األوسط؟ يزعم  الغرب بالكامل في  يدعمها 
»إسرائيل«.  باعتها  التي  األسلحة  بسبب  أبيب  تل  في  السفارة  ستفتح  وحتى  أبيب،  تل 
لكنه يبدو أيضاً بعيد المنال. على الرغم من حقيقة أّن أرمينيا فتحت سفارتها في الكيان 
»اإلسرائيلي« قبل ثالثة أشهر، فمن غير المرجح أن تتخذ أذربيجان خطوة مماثلة. السبب 
لتأثير  أنقرة  من  جداً  القريبة  باكو  تخضع  وتركيا.  أذربيجان  بين  العالقات  إلى  يعود 
السياسة التركية. انتقد الحزب الحاكم في تركيا مؤخراً بحدة البحرين واإلمارات العربية 
تسمح  أن  المحتمل  غير  من  الحالة  هذه  في  »إسرائيل«.  مع  العالقات  لتطبيع  المتحدة 
ألذربيجان بخطوة مماثلة. باإلضافة إلى ذلك، صّوتت أذربيجان مراراً للبيانات المؤيدة 

لفلسطين وسورية في اجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي وحركة عدم االنحياز.
*باحث في معهد الدراسات الشرقية في األكاديمية الوطنية 
االذربيجانية للعلوم وخبير في شؤون الشرق األوسط في وكالة أنباء 
»سالم نيوز« األذربيجانية

العالقات الأذربيجانية ـ الغربية على خلفية حرب قره باغ الثانية
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لمعات

{ أحمد وهبي

لو  كما  ريختر...  درجة  على  النهار  في  الليل،  في  ُتضيء  يرقاٌت  الالمعة،  األفكاُر 
األثواب،  سميكُة  كثيرٌة  أبواٌب  أّول،  باْب  وُسّكٍر  ملٍح  بقليل  الوقت  عقارب  فيها  تتملُّق 
والغاز...  النفط  عصر  بعد  ما  والصيرفة،  السياسة  في  العاملون  يحتاجها  فوالذّية، 
قوائم ال ُتحصى، تثير الغباَر والجدل، يصير ُمقّنعو الوجوِه بال تعليٍق ومرايا، والبراءة 
عدوى يتحّتُم القضاء عليها برفٍق أو بوحشية، وجهات نظٍر فحسب، ثمة أياٌم ليست 

من العمر، ال نجرؤ على حساب الجمع والطرح...
***

األلوان، ال تتغّير، وحسبنا بعض قطراٍت من قوس ُقزح، على هامش النّص، في متن 
الحياة، هذيان الُخُطُب الرّنانة... تفوح منها رائحة الفم والخيانة، سرقة تعب الفقراء، 
ال فقيَر غير فقير العقل، فقير القلب، قفير النحل نظرٌة عسلّيٌة ساحرة، فاتنٌة عند باب 
الَسهر، ألقْت بوردتها على السهارى، بِمحرمٍة لعابر سبيل، وال دليَل غير القمر، وبعض 

... أقماٍر غابْت عنها أيدي الُحبِّ
***

الرصاص.  بغدر   ... بوجِه  شهرناها  كثيراً  الظهور،  فوق  القلوَب  حملنا  كثيراً 
الرؤى، ال تشقى، تظلُّ ملفوفًة بشريٍط عاطفيِّ  المنامات، وألّنها حواسُّ  كثيرٌة حكايا 
أشواٌق  بّراقة...  ألفاٍظ  من  يتوّرُد  وما  العقل،  ضوُء  فيها  يتواصُل  بدمعٍة  الذكريات، 
الهفٌة الهبٌة ألبطال مدرسة الساموراي، ألنهم ال يعرفون الخيانة، هم أحياء في قلوِب 

تتلو الّنور...
***

األضلع،  حاميُة  ضّجٌة  الُصحبِة...  تلك  عن  صاحية،  عوالُم  َثمَة  األفكار...  داخَل 
وليست ضلوعاً الكتساِب ُخطى البذور، فانصرَف الرواُة لخيانِة ما ُكِتَب بالّدم، وانسدَل 
ِت األحالم باغتيالها، وفي كلِّ ُلقمٍة ورصاصٍة  العدُم على مجّراٍت الخيال، حينها أحسَّ

ُحلٌُم عالق، ومحارٌب زمرُة دمِه مجهولة...

�إ�ضاءة
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ينطلق فيلم الموصل للنجم وليد القاضي على منصة نتفلكس، ويعتبر أول فيلم ناطق باللغة 
Marvel Avengers   ومن تأليف  Russo Brothers التي انتجت   العربية من إنتاج شركة 
قائمة  Bridges.وتصدير  و21   World War Z أعمال  مؤلف  كارناهان  مايكل  ماثيو  وإخراج 

األكثر مشاهدة في مصر بمجرد عرضه.
تحرير  أجل  من  تقاتل  عراقية  شرطة  فرقة  يرصد  حيث  العراقية،  للحرب  الفيلم  ويتطّرق 
العاصمة من قوات داعش. تم عرض الفيلم ألول مرة في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو 

السينمائي الدولي في العام الماضي، والتي أشاد به العديد من النقاد والمواقع.

�صارة تطرح اأغنية »اأ�صعد واحدة« 
 

طرحت الفنانة سارة أغنية جديدة تحمل اسم »أسعد واحدة« عبر موقع الفيديوهات »يوتيوب«، 
 .»lyrics clip»على طريقة الـ

أغنية »أسعد واحدة« من كلمات عمرو المصري، ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري.
وتقول كلمات أغنية »أسعد واحدة«: »بحبك حب متحبش لبني آدمين 

معوض تعبي م الدنيا سنين وسنين 
أنا جاية النهاردة أكون سند وأمان 

وحضنك بيت لقلبي لقيت لروحي مكان
أنا اسعد واحده في الدنيا علشان شيفاك 

الله ع الراحة اللي بعيشها يا حبيبي معاك 
مطمنة دايما وأنا جنبك وفي حضن عنيك 

أنا سايبة مشاعري وإحساسي عليا مأمناك 
بحبك حب مش موجود في كل الكون 

وقبلك كانت حياتي غامقة من غير لون 
وجيت أنت وماليت الدنيا دي فرحة 

أنا حسيت هواك من غير وال كلمة«.
يذكر أن سارة طرحت مؤخراً أغنية »أصل الرجولة« التي تنتمي لنوعية األغاني المقسوم، من 
التي  خير«  »حصل  أغنية  طرحت  وقبلها  الخضري،  عمرو  توزيع  المصري،  عمرو  وألحان  كلمات 
صوت  وهندسة  توزيع  المصري،  عمرو  ولحنها  كلماتها  وكتب  الدراما،  األغاني  لنوعية  تنتمى 
في  تصوير  بجلسة   »lyrics clip»الـ طريقة  على  طرحها  وتم  هارون،  محمد  وماستر  وميكس 

هولندا«.

زياد كاج
وفالحيها  الضيعة  ــدود  ج من  الراحلين  مع  أتــحــّدث  ــاد  أك
الراحلين – الحاضرين وأنا أتأمل الجلول )جمع ّجل( الصخرية 
التي رتبتها أيديهم الصلبة والخشنة بعد تكسيرها وترويضها 
السمراء  وجوههم  أرى  الشمس.  تحت  نــاراً  تقدح  بمعاول 
المنحوتة  والتجارب  األيام  من  رؤوسهم  وشيب  وتجاعيدها، 
ال  والخّيرة  العتيقة  األيدي  بصمات  قصد.  غير  عن  والمصّورة 
تزال معلقة على صخور جلول الضيعة أحزمة أمان كي ال تزحل 
التربة من زخات المطر وذوبان الثلوج فتأخذ معها جنى العمر 

وجّنته.. وفلذات القلوب.
جالل الضيعة صمام أمانه؛ بركة أجيال حلّت ورحلت وقلبها 
وويالت.  تقلبات  من  ثقيلة،  أحمال  من  الدهر  سيحمل  َمن  على 
في  بَقوا  َمن  على  شاخصة  وعيونهم  البشر  يرحل  فقط  فعندنا 

الخلف.
وقرى  ضيع  كل  تشبه  بحمدون«،  »منصورية  أمي،  ضيعة 
قلوبهم  مياههم،  مياهها  رزقهم،  رزقها  ناسهم،  ناسها  جبالنا. 
بيضاء ككل القلوب - كأول ثلجة على تراب فيه شوق وعطش 
أمي  ضيعة  في  الجالل  ــار.  ح صيف  بعد  المنعش  لألبيض 
أحّب  طرقاتها،  في  ومشيت  قصدتها  كلما  خاص.  حضور  لها 
تبدو  معها.  لتحّدثت  الخجل  ولوال   - ألمسها  منها؛  أقترب  أن 
الصخور المتراصة والمختلفة األحجام كأنها وجوه تبتسم من 
ماٍض كان كله خير. اشتغلت عليها األمطار والثلوج وترسبات 
- تشبه مجموعة  التصاقاً  أكثر  الزمن فصارت  الرمال ورزنامة 

فتية تجمعت أمام مصور أرمنّي قصد الضيعة للمرة األولى.
وخضارها.  وبيوتها  ناسها  مع  قديمان  وحب  صداقة  لي 
التوت والتين والخوخ والعنب  التراثي تذّوقت  ففي بيت جدي 
عرايش  ورقــة  لفتتني  دكــان.  من  وليس  أغصان  من  والعناب 
العنب المتواضعة التي زّينت الضيعة كفستان عروس خاطته 
الطبيعة. ورقة العريش تفهم الفصول، تحترمها، تزّين العنقود 
كفراش  بتواضع  أرضاً  ترتمي  الخريف،  وفي  صيفاً،  الثريا   -

وثير يمنح التراب ألواناً مختلفة.
ثقيل  ــاف«  »ق حــرف  بتاتر«  و«الــجــارة  »المنصورية«  بين 
ومعتق على األصول. كان يتقنه زوج خالتي، أبو الياس، الذي 
في  جيرانه  مع  الفصول  على  ويراهن  العنب  كروم  يضمن  كان 
ما  بكل  يحاول  كان  »تحت«،  وفــاة  خبر  أدركــه  وإذا  »بتاتر«. 
عرس  إقامة  دون  يحول  أن  العمر  ومونة  وقوة  جرأة  من  يمتلك 
في »المنصورية«. تطلع »القاف« من فمه كأنها »بتاترية«؛ يزيد 
عليها من عنده بعض من حنية هواء »المنصورية«. تحسبه في 
موال عتابا حزين رقيق. لم يخلع يوماً أبو الياس ثياب الفالحين 

وال تخانق أو حرد ولو لمرة مع عرايش العنب.
كانوا  وأهلها  المنصورية  أن  الشحيحة  أمــي  ذكريات  من 
األرزاق  تعني  »تحت«  وكلمة  تحت«.  حلزون..  »عين  يسكنون 
واأليام المالح ونهر كرار وخير كثير. لكن األرض زحلت وحصل 
اليوم.  الضيعة  حيث  »فوق«  الى  وعاش  بقي  من  نزح  زلــزال. 
قلوب كثيرة بقيت تحت بقيت تحت. وتخبر أمي أنها أضاعت مّرة 
أن  وتضيف  البقرة.  تضيع  أن  وكادت  علقة  فأكلت  البقرة  رسن 
جدتي مريم كان فائقة الجمال: شكالً وخلقاً. وأن الناس تجّمعت 
حول أول سيارة بأربعة دواليب دخلت الى »المنصورية« وأّنهم 
صغاراً كانوا يغنون »لفرنسا« كي تنتصر في الحرب العالمية. 
وال  طريقتهم.  على  النشيد  نفس  غنوا  »بتاتر«  أهل  أن  وحسبي 
تنسى يوم طردها »الخوري - المعلم« ألن جدي لم يمتلك المال 

الكافي لشراء الكتب.
وأنا  القصيفي.  ماري  كتبت  فصول«  خمسة  عندنا  للجبل   «
كتبت »ليالي دير القمر« بعد »حفلة زجل حامية جداً« استخدم 
فيها البارود بدل العتابا وكاسات العرق. في ليلة ظلماء أصبح 

القمر«. جميل الصدفة  المنصورية وغيرهم في وادي »دير  أهل 
أن الروايتان صدرتا في السنة نفسه. تبادلنا الهدايا مع تواقيع. 
في  عملت  أجنبية  ممرضة  بصوت  الحرب  كتبت  القصيفي 
المحاصرة. وأنا بدوري كتبت بصوت خيالي  البلدة  مستشفى 
بين  وحب  وفــاء  قصة  اخترت  عائلتي.  من  أنــاس  وبأصوات 
فعالً  حصلت  أنها  الحقاً  تبين  وبتاتر..  المنصورية  من  شابين 
النسيان  مرهم  الزمن  يبقى  حصل،  مهما  عدة.  وأمكنة  قرى  في 
والتسامح. واألهم أن تربة المنطقة تثمر عرايش العنب وليس 

أشجار البرتقال.
بيربحها  ويلي  بيخسرها  بيخسرها  يلي  الــحــرب  ــذه  »ه

بيخسرها«، قال شيخ موّحد جليل وحكيم.
أوفياء،  طّيبون،  أنــاس  ناسها.  تشبه  المنصورّية  طبيعة 
مؤمنون، محبون للخير والبلد ومعتادون على العيش المشترك 
كنيسة  جرس  لصوت  اُطرب  أظافري  نعومة  منذ  الجيران.  مع 
البخور  لرائحة  وأســكــر  التراتيل  جوقة  ولــصــوت  الضيعة 
بحمدون  دكاكين  من  نشتريه  الــذي  القربان  خبز  وأستطيب 
جميل  الجرس  صوت  بيروت.  الى  عودتنا  طريق  في  الضيعة 
آذان  أحــّب  كما  صــداه  أحب  جراحّية.  عملية  قبل  مخّدر  كأنه 
قريطم  جامع  آذان  موسيقى  على  نشأت  بيروت.  في  الجوامع 
ينادي  حين  يفّرق  ال  الله  الضيعة.  كنيسة  جرس  وسيمفونية 
الله  فطرق  والعرفان.  والشكر  اإليمان  لحن  ويعزفون  البشر 
متعددة.. يبقى أن الجوهر والنتيجة واحدة. فهو المؤلف األعظم 

لسيفونية الوجود؛ كل الوجود.
فوق، تآلفت مع خالتي روزيت التي كانت روحها تشبه الزيت 
والحرب،  األقدار  كسرته  الذي  يوسف  وخالي  الطاهر،  الصافي 
وخالي ميخايل )غارو( إبن المنصورية األصيل وصاحب الهمة 
الضيعة  الى  أسبوع  كل  يعود  الزمان.  وغدرات  والصبر  القوية 

ليرتوي من أوكسيجين ال يجد له مثيالً في مكان آخر. وخالتي 
المستقرة  مادلين  القريبة   - البعيدة  وخالتي  ناديا،  المرحومة 
في تنورين. أبناء خالتي روزيت وبعض األقارب هم مثل عناقيد 

عنب العرايش: أصالة وطيبة وبساطة.
حين شاهدت فيلم »سمعان بالضيعة« في األشرفية بكيت. 
تأثرت لحياة رجل يعيش وحيداً »تحت« مع بقراته ودجاجاته 
تشبه  عزلة  في  ذكرياته  مع  يعيش  الزواج.  ويرفض  وحصانه 
الفيلم  في  كثيرة  وجوهاً  رأيت  التيبت.  بشعب  الخاصة  تلك 
وظهرت خالتي روزيت في مشهد. سمعان يبيع الحليب للجميع: 
ألهل بتاتر وللمنصورية. ال يفرق. يدخن ويشرب القهوة ويفضل 

االبتعاد عن جنس البشر.
لوحة  الى  أصل  وناسها.  بتاتر  عالم  اكتشاف  تمنيُت  لطالما 
شهداء الضيعة وأتراجع. زرت الكثير من أماكن ومزارات بعيدة 
البياضة، وغيرها. ولي  التوحيد: الست شعوانة، خلوات  ألهل 
عين  وكفرمتى،  البنيه،  بيصور،  شاناي،  في  بها  أعتز  صداقات 
التي  بتاتر  جالل  بيروت.  وموّحدي  بعقلين  صوفر،  عنوب، 
وناس  المنصورية  ناس  بين  فرق  ال  المنصورية.  جالل  تشبه 
بتاتر سوى قرع الجرس والراية ذات األلوان الخمسة - الحدود 

الخمسة.
سقى الله أيام زوج خالتي أبو الياس، صاحب الوجه السموح 
واالبتسامة التي تشبه شروق الشمس في يوم ربيعي »مّيلوا« 
كان ينادي حين يلمح سيارة عابرة قرب بيته. ال يهمه الركاب 
وال من أين أتوا. ذبحني يوم صرخ ألماً وخالتي تخرج من الدار 

الى الكنيسة »لوين رايحة يا أصيلة؟«.
زمناً  يــوّدع  كان  بل  العمر  معه  عاشت  زوجة  يــوّدع  يكن  لم 

مختلفاً لن يعود.
*روائّي من لبنان

وداٌع وعرفان

دمشق ـ آمنة ملحم
أطلقت الفنانة والمرنمة السورية حال نقرور أغنيتها الجديدة 
لطفي  نضال  توزيع  وألحانها،  كلماتها  من  طليت«،  »ماعدت 
عبر  وذلك  نصري،  رضــوان  الموسيقي  استديو  في  وسجلتها 

قناتها الرسمية على يوتيوب.
نقرور  الفنانة  من  إهــداء  بمثابة  كالسيكية  طربية  األغنية 
 ،2013 عام  منذ  السورية  الحرب  أحــداث  في  المفقود  ألخيها 
بعد  الغياب  ألم  عن  والبوح  للتعبير  كمساحة  األغنية  لتأتي 
مطلع  في  وجــاء  عنه  األخبار  فقدان  على  أعــوام  سبعة  مضي 

األغنية التي يمكن أن تعمم على كل حاالت غياب األحبة:  
وكل  غبت   .. فليت  الي  يوم  من  الضحكة  معك  وغابت  »غبت 
ع  ضويتا..  الي  وشموعي   .. البيت  من  انسرقت  الحلوة  سنين 

اسمك صليتا.. واندرتا لترجع.. وما عدت طليت«.
صفحتها  عبر  نــقــرور  كتبت  األغنية  إطــالق  مــع  وتــزامــنــاً 
الشخصية على الفايسبوك »كنت صغيرة وكنت اكتب... وكان 
االدب حبي... وال زلت كل فترة وفترة بمسك القلم وبكتب... بس 
يكون  الزم  االغنية  ألنه  يمكن  أغنية..  اكتب  فكرت  بحياتي  ما 
الها قافية ووزن حتى تتغنى عليه... بس الحزن خالني اكتب 
ولحن... حزني على غياب اخي المفقود من سبع سنين... غيابه 

هو الوجع... ومن رحم الوجع طلعت هاألغنية.
الصديق  توزيع  ومن  وألحاني  كلماتي  من  طليت«  »ماعدت 

نضال لطفي ...
بتشكر كل الناس اللي اشتغلت بهالعمل حتى يطلع بهالدفا.. 

بتأمل تحبوه«.
كما أطلق الفنان السوري سامر كابرو أغنية جديدة بعنوان 
»بتتخّيلي«، من كلمات الشاعرة السورية رامية بدور، وألحان 

الفنان السوري مهند األيوبي، وتوزيع روي توما.
والكلمات  السريع  اإليــقــاع  بين  تجمع  شبابية،  األغنية 
في  كليب  الفيديو  طريقة  على  كابرو  صورها  الرومانسية، 

السويد بمدينة نورشوبينغ، تحت إدارة المخرج جورج توما.
وفي األغنية يتخيل كابرو نفسه مع فتاة أحالمه كما يتمناها، 
لكنه يراها بعيدة في المجرات والفضاء والكواكب، ويبحث عنها 

بمخيلته ويعيش معها قصة حب مجنونة.
كابرو الذي تقصد إطالق األغنية بهذا الوقت، أراد أن يوصل 
رسالة معينة، وهي تحدي الطاقة السلبية التي ولدها الخوف 
يبث  فني  عمل  خالل  من  وذلك  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  من 

الفرح والطاقة األيجابية بين الجمهور.

الميالد  للقاء جمهوره خالل فترة عيد  وحالياً يتحضر سامر 
في ألمانيا، بعدها يسافر إلى السويد كي يستقبل السنة الجديدة 

في مدينة فاستراس السويدية.

قاسم المقداد
لغير  الــمــســرحــي  ـــرض  ـــع ال اعــتــمــد 
المسرح  دائـــرة  قّدمته  ــذي  ال المختصين 
على  »القبض  بعنوان  درعــا  في  المدرسي 
الــراحــل  األديـــب  تأليف  ــادي«  ــح ال طــريــف 
ممدوح عدوان وإخراج سمر درويش حسين 
التي تقوم على  »الديالرتي«  الكوميديا  على 

االرتجال والفكاهة.
عرض  أفضل  بجائزة  فاز  الذي  العرض 
العالمي  المسرح  يوم  مسابقة  في  مسرحي 
األسد  دار  في  مؤخراً  نتائجها  أعلنت  والتي 
تحقيق  استطاع  بدمشق  والفنون  للثقافة 
والدعم  الجهود  تكامل  نتيجة  اإلنجاز  هذا 
المدرسي،  بالمسرح  المعنيين  من  المقّدم 
ــواع  ــي« مــن أصــعــب أن ــالرت ــدي ــم أن »ال رغ

الفنون، كما أوضحت مخرجة العمل.
دائرة  في  واإلداري  الفني  المشرف  ولفت 
الدكتور  درعــا  بتربية  المدرسي  المسرح 
تعتبر  الــجــائــزة  أن  ــى  إل الــغــزالــي  مــوســى 
أن  سيما  وال  المدرسي  درعا  لمسرح  فخراً 

المسابقة شملت كل المحافظات.
عوض  محمود  الوتين  الممثالن  وعّبر 
وإيلياء محمود عوض الحائزان على جائزة 

وأملهما  سعادتهما  عن  وممثلة  ممثل  أفضل 
استطاع  كما  دائمة  متميزة  أعمال  بتقديم 
إلى  العمل  فكرة  إيصال  عبد  حيان  الممثل 

الجمهور بطريقة كوميدية.
قصة  لخص  عوض  محمود  العمل  معّد 
المسرحية وأحداثها معرباً عن فخره بالفوز 

الذي حققه العرض رغم قوة المنافسة.

حال نقرور تغّني لأخيها المفقود.. و�سامر كابرو يتحّدى كورونا بـ»بتتخّيلي«

»القب�ض على طريف الحادي«... ديالرتي متكاملة ووا�سحة
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إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
طبيب ألماني راحل إكتشف جرثومة السل، قّبل 1 .

نعم )باألجنبية(، يمنح، أتغنج 2 .
رفعن عن األرض، يخفيان األمر 3 .

من أعظم شعراء الدولة العباسية، حرف نصب 4 .
مقابل  شيئاً  وضعتما  متشابهان،  متشابهان،  5 .

المال
سحبت، طليا باأللوان، شك 6 .

دولة أوروبية، مثيل 7 .
أأسف، خاصتهما، عائلة 8 .

شأني، تالل 9 .
ركض، بلدة لبنانية 10 .

والية أميركية، أفّك 11 .
فقد عقله، طريقة، مخلب األسد 12 .

عمودياً: 
كتاب في فلسفة الشريعة لمونتسكيو 1 .

من ضواحي لندن، إتهم 2 .
حرف نصب، تثنيان على 3 .

حيوان  تنبيه،  حرف  راح��ل،  فرنسي  أديب  عائلة  4 .
قطبي

اول تهاب، عاصمة أوروبية، ذكي 5 .
خالف صغير، مدينة أميركية عاصمة مونتانا 6 .

سّيجناه، تصوت الضفادع 7 .
حلية تلبسها في يدها، صغار اللؤلؤ 8 .
تشاهدين، عاقب وداول على الشيء 9 .

باشر العمل، تجاوب، عودة 10 .
خالف المتطور، بلدة لبنانية 11 .

مرض صدري، مدينة إيطالية، خاصتي 12 .
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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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:Sudoku حل
 ،196328475  ،843957216  ،572164398
 ،735419862  ،268735149  ،914682537

689243751  ،457891623  ،321576984
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( عمرو بن العاص 2 ( المريخ، يدلكم 3 ( مت، يتدربوا 
4 ( رأس داشان، سكن 5 ( بند، له، وجدت 6 ( لحد، باب، 
بن 7 ( التأييد، ريتا 8 ( لم، صنم، اان 9 ( طالب، المنديل 10 

( يينمية، ملس 11 ( يرنان، اام 12 ( لسا، مراكش، سد. 

عموديا:
1 ( عامر بن الطفيل 2 ( ملتان، لما، رس 3 ( رم، سدلت، 
لينا 4 ( وريد، حاصبيا 5 ( بيت الدين، ننم 6 ( نخدشه، يمام 
9 ( عدو، جبران، اش 10 (  8 ( ليبنوا، امة  7 ( را، بد، ليما 

االسد، يندما 11 ( صك، كتبت، يلمس 12 ( مين، نابلس.

حلول العدد ال�سابق

عوامل اأ�سهمت بت�أّهل منتخب كرة ال�سّلة

بعدما حقق منتخب لبنان بكرة السلّة انتصاره الرابع على التوالي في تصفيات كأس آسيا 
2021، ضمن المجموعة الرابعة التي ضّمت إلى جواره الهند والعراق والبحرين. وفي ضوء 
فوز رجال األرز بكافة مبارياتهم خالل النافذتين األولى والثانية، حيث تفّوقوا بشكل واضح 

على منافسيهم وآخرهم العراق، حيث فازوا عليه بنتيجة 69-78.
نستعرض  أبرز األسباب التي تقف خلف هذا التفّوق:

لموسم  للسلة  المحلي  ال��دوري  بطولة  إقامة  عدم  من  الرغم  فعلى  االتحادية:  الجهود 
وشهرين إضافيين، بسبب األزمات المتالحقة، استطاع اتحاد كرة السلة تأمين المعسكرات 

الالزمة والرعاة الداعمين لمسيرة المنتخب.
 كما تّم تأمين 18 ألف دوالر كمكافأة لرجال األرز من إحدى الموسسات الداعمة، وذلك بعد 

فوزه على نظيره العراقي.
� وائل عرقجي وسيرجيو درويش وآتر ماجوك وكريم عز الدين:

أبرز  وكان  الهند،  أمام  و21  العراق  بمواجهة  نقطة   25 مسّجالً  تألقه  عرقجي  وائل  تابع 
العبي األرز خالل التصفيات باإلضافة إلى حضوره البدني والذهني بشكل الفت. وإلى جانبه 
جامعات  إحدى  في  المحترف  وهو  اإلنجاز  تحقيق  في  الفّعالين  من  درويش  سيرجيو  كان 
التصفيات.  كما  والكبير خالل  المتطور  اللبنانية بحضوره  للجماهير  أميركا، وشّكل مفاجأة 
ساهم آتر ماجوك، المحترف اللبناني المجّنس من جنوب السودان بقيادة منتخب األرز إلى 
صدارة المجموعة الرابعة وإثبات نفسه أنه أحد أفضل األجانب الذين مروا في تاريخ لبنان 
على مستوى الدوري والمنتخب. كما قّدم كريم عز الدين أداًء رجولياً الفتاً، ومثله تحّرك علي 

مزهر في كافة االتجاهات وخصوصاً في المباراة أمام العراق.
� جهاز فني ممّيز بقيادة مجاعص: أثبت جو مجاعص ومساعده جاد الحاج بأنهما من خامة 

تدريبية ممتازة، وخصوصاً بعدما تفّوقوا على كبار المدربين األوروبيين خالل التصفيات.

الج�معة اللبن�نّية تحرز دورة »�سطرنج اال�ستقالل«

السريع،  الشطرنج  في  الرباعّية  االستقالل  دورة  لقب  اللبنانية  الجامعة  منتخب  أحرز 
التي نّظمتها دائرة النشاط الرياضي افتراضياً بواسطة تطبيق »زوم« اإللكتروني، بمشاركة 
بإشراف  وأجريت  العربية،  وبيروت  األميركية   - واللبنانية  األميركية  جامعات  منتخبات 

مسؤول اللعبة والنشاط الرياضي في الفروع الثانية الحكم الدولي الياس خيرالله.
 ،32 –  38 بنتيجة  األميركية  في  نظيره  على  اللبنانية  منتخب  فاز  فقد  التفاصيل،  وفي 
واللبنانية - األميركية على بيروت العربية 42-40. ليحرز فريق اللبنانية اللقب إثر تغلّبه 

على األميركية في النهائي بنتيجة 78 – 20. كما فازت األميركية على العربية 37-45.
مّثل منتخب اللبنانية الطالب: رالف خيرالله )كابتن المنتخب ومنّسق الدورة(، عبدالله 
خلوف، عيسى وهبة وكريكور بازارباجيان. ولعب في صفوف اللبنانية – األميركية: مازن 
شعبان وألن الحاج وانياس كيبيكيان وعمر عبيد وحليم منصور. وضم منتخب األميركية 
كالً من أحمد المضوحي وجورج ناصيف وونيح اليمن وجاد حرب. وتألف منتخب العربية 
من عمر غزاوي وحسن قداح ومحمد قصاص وكريم قيسي. يذكر أنها الدورة الخامسة توالياً 

التي يحرز منتخب الجامعة اللبنانية لقبها في مواجهاته االفتراضية هذا الموسم.

اتح�د الت�يكواندو ينّظم دورة تدريبّية

 

بم�س�ركة 127 مدّربً� ومدّربة 

تدريبية  دورة  للعبة  اللبناني  االتحاد  أقام  للتايكواندو،  الدولي  االتحاد  إشراف  تحت 
لبنان  من  ومدربة  مدرباً   127 بمشاركة  الين(  )أون  ُبعد  عن  أول(  )مستوى  للمدربين 
المدربين  لصقل  الدولي  االتحاد  من  المعتمدة  الدورات  ضمن  الدورة  هذه  وتأتي  والعالم. 
والذين تخّولهم المشاركة كمدرب في بطوالت ودورات المصنفة »جي 1« و«جي 2« والتي 
سُتقام العام المقبل. حاضر في الدورة خمسة مدّربين دوليين من بينهم المحاضر الدولي 
ونائب رئيس لجنة الحكام في االتحاد اآلسيوي دانيال خوراسانجيان )لبنان الجنسية(. 
حول  ضو  زيد  أبي  ريشار  الدكتور  اللبناني  االتحاد  في  الطبية  اللجنة  رئيس  حاضر  كما 
عدد من األمور الطبية. واستهلّت الدورة بكلمة  لرئيس االتحاد الدولي تشونغ وون شوي 
باتت  التي  األرز  وطن  في  اللعبة  لتطوير  اللبناني  االتحاد  يبذلها  التي  بالجهود  فيها  نّوه 
بشكل فّعال على »الخريطة الدولية«، مشيراً إلى أّن الدورة تندرج في سياق  تطوير الكادر 
التدريبي لمدربي التايكواندو. بدوره، تحّدث رئيس االتحاد اللبناني  للتايكواندو الدكتور 
في  تندرج  تدريبية  دورة  بإقامة   اللبناني  االتحاد  خطوة  أن  إلى  فأشار  ظريفة،  حبيب 
جانب  إلى  المدّربين  قدرات  وتطوير  الكبيرة  األهمية  التدريبي  السلك  إليالء  خطته  سياق 
السلك التحكيمي، خصوصاً أن لبنان سينّظم دورات وبطوالت هامة العام المقبل في حال 
سنحت الظروف بذلك لناحية انحسار وباء »كورونا«. وتمنى ظريفة التوفيق للمشاركين 
في الدورة. وتضّمنت الدورة آخر القوانين الدولية المعتمدة من االتحاد الدولي إلى جانب 

هيكليته وجميع األمور المتعلقة باللعبة.
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أّكد اإلسباني مايكل أرتيتا، مدّرب أرسنال اإلنكليزي أنه ال يخشى اإلقالة من 
منصبه، مؤكداً أّنه »لم يقلق أبداً بشأن ذلك« على الرغم من األداء المخّيب لفريقه 
الذي يشهد أسوأ بداية موسم منذ 1981. وقال أرتيتا عقب الخسارة أمام ضيفه 
توليت  التي  اللحظة  منذ  أعرف  »كنت  »البريميرليغ«:  في   2-1 ولفرهامبتون 
فيها مهمتي أنه في يوم من األيام سأكون مهدداً باإلقالة أو سيتعّين علّي ترك 
النادي«، قبل أن يؤكد أنه »لم يكن قلقاً أبداً بهذا الشأن«. وكانت الخسارة أمام 
مواطنه  السابق،  الفني  المدير  إقالة  من  عام  بعد  جاءت  والتي  ولفرهامبتون، 
أوناي إيمري، الثالثة على التوالي للنادي اللندني في الدوري الممتاز، والخامسة 
في المراحل العشر التي أقيمت حتى اآلن، ما أّدى إلى تراجعه إلى المركز ال�14 
لمواطنه  المساعد  المدّرب  عاماً،   38 البالغ  أرتيتا  وقال  الترتيب.  على جدول 
جوسيب غوارديوال في مانشستر سيتي، إن األسئلة المتعلقة بشأن مستقبله 
مع النادي لن »تشتت انتباهه«، مضيفاً أن »انشغاله الوحيد هو الحصول على 
األفضل من العبي فريقي«. وتابع: »أعلم أنه في هذه الوظيفة، في يوم من األيام، 
سأقال من منصبي أو سأرحل، ولكني ال أعرف متى سيحدث ذلك«. وسيسعى 
أرسنال ومدربه أرتيتا إلى إنهاء سلسلة النتائج السلبية في دربي شمال لندن 

يوم األحد المقبل أمام الجار توتنهام هوتسبير، متصدر »البريميرليغ«.

اأرتيتا باٍق مع الأر�شنال ول يخ�شى الإقالة!

ألندية  آسيا  أبطال  دوري  منافسات  تنظيم  في  وتمّيزها  قطر  عن  الحديث 
الشرق والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حالياً ال ينقطع، وكانت هذه 
المّرة على لسان واحد من أفضل العبي العالم، وهو اإلسباني أندريس إنييستا 
– وهو  – العب فريق فيسيل كوبي الياباني أحد األندية المشاركة في البطولة 
واحد من أمهر العبي كرة القدم، والملقب بالساحر، ال سيما وكلنا نتذكر ما حدث 
منتخب  ليمنح  اإلضافي  الوقت  في  الفوز  هدف  سجل  عندما  جوهانسبرج  في 
بالده إسبانيا أول بطولة كأس العالم FIFA – بجنوب أفريقيا – في تاريخها 

على حساب المنتخب الهولندي .
وفي قطر نجح إنييستا في قيادة فريقه فيسيل كوبي الياباني للتأهل للدور 
فوزه  بعد  الشرق  ألندية   2020 آسيا  أبطال  دوري  من   )  16 ال�  )دور  الثاني 
قطر  زيارة  في  رغبته  عن  أعرب  كما   .1-3 الصيني  ايفرغراند  غوانغزهو  على 
مرة أخرى في كأس العالم  2022، وذلك في حواره مع وسائل اإلعالم باستاد 
 2022 العالم  كأس  في  للتواجد  قطر  إلى  للقدوم  متطلعاً  التعليمية،  المدينة 
عقب  الدولي  اللعب  اعتزاله  – بعد  المرة  هذه  في  بالتأكيد  يلعب  لن  – ولكنه 

مشاركته في كأس العالم األخيرة روسيا 2018.

أكد نادي وولفرهامبتون أن العبه راؤول خيمينيز 
تعّرض لكسر في الجمجمة وخضع لعملية جراحية 
على  فريقه  التي فاز بها  المباراة  في  إصابته  بعد 
قلب  مع  بشدة  خيمينيز  واصطدم   .1-2 أرسنال 
دفاع أرسنال، البرازيلي ديفيد لويز عندما دافع عن 
ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة في استاد اإلمارات 
األوكسجين  تلقيه  بعد  نقالة  على  الملعب  وغ��ادر 
العالج  خيمينيز  وتلقى  الطويلة.  الطبية  والرعاية 
واضًحا  ال��دم  نزيف  بدا  حيث  الملعب  أرض  على 
 15 الدقيقة  واحتاج لألوكسجين قبل أن يخرج في 
»أن  ناديه:  بيان  في  وجاء  المستشفى.  الى  وينقل 
اليوم  وهو  الجمجمة،  في  كسر  من  عانى  خيمينيز 
مرتاح بعد العملية التي خضع لها في المستشفى، 

وسيبقى تحت المراقبة لبضعة أيام قبل تعافيه«.
هذا، وعلت في اآلونة األخيرة األصوات المطالبة 
دماغي  ارتجاج  حدوث  عند  بالتبديالت  بالسماح 
الناجمة  الدماغ  إصابات  من  المخاوف  ارتفاع  بعد 
العديد  منها  عانى  والتي  بالرأس  الكرة  ضرب  عن 
من  معاناتهم  الى  اضافة  المعتزلين  الالعبين  من 

يونايتد  مانشستر  أسطورة  آخرهم  كان  الخرف، 
بوبي تشارلتون. وقال لوك غريغز، المدير التنفيذي 
ل� »هادواي« المؤسسة الخيرية التي تعنى بإصابات 
الدماغ: »في كثير من األحيان، نرى العبين يعودون 
إلى أرض الملعب بعد خضوعهم لتقييم عن إمكانية 
دقائق  بضع  بعد  يخرجوا  أن  قبل  ارتجاج،  حدوث 
االستمرار«.  على  قادرين  غير  بأنهم  يتضح  عندما 
وتابع »لهذا السبب نطالب بالتبديالت المؤقتة في 

كرة القدم. ال يمكنك أن تخاطر بإصابات الرأس«.
مجلس  فتح  والتمنّيات،  المعطيات  على  بناء 
االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ب��اب أم���ام إج��راء 
مع  بالشراكة  ارتجاج  حدوث  حال  في  التبديالت 
في  اختبارها  في  يبدأ  قد  الذي  اإلنكليزي  االتحاد 
نتائج  وأش���ارت  الموسم.  ه��ذا  الكأس  منافسات 
ستيوارت  ويلي  البروفسور  عليها  أشرف  دراس��ة 
نشرت العام الماضي إلى أن العبي كرة القدم عرضة 
العصبية  األم��راض  من  بمجموعة  لإلصابة  أكثر 

بالمقارنة مع عامة الناس.

اإنيي�شتا ي�شيد بمالعب قطر 

ويتمّنى ح�شور المونديال 

بعد اإ�شابة خيمينيز بك�شر في الجمجمة الفيفا ي�شعى لعتماد اإجراءات جديدة

االثنين،  أمس  رسمياً،  القدم  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  أعلن 
عن  ورحيله  بينتو،  خورخي  الكولومبي  مع  تعاقده  إنهاء 
فترة  بعد  الطرفين  بين  بالتراضي  األول،  المنتخب  قيادة 
يوسف  علّق  الموضوع،  وحول  »األبيض«.  مع  قضاها  قصيرة 
ورئيس  االتحاد  لرئيس  الثاني  النائب  السهالوي،  حسين 
صحافي  مؤتمر  في  اإلماراتّية،  الوطنية  المنتخبات  لجنة 
إنهاء  على  الكولومبي  المنتخب  مدرب  مع  »اتفقنا  أمس:  عقده 

ع��ّدة«.  لصعوبات  حضارية  بطريقة  الطرفين  بين  التعاقد 
 67 العمر  من  البالغ  بينتو،  مع  اإلم��ارات��ي  وتعاقد االتحاد 
للصربي،  بديالً  لموسمين،  يمتد  بعقد  الماضي  تموز  في  عاماً، 
يوفان يوفانوفيتش، وبدأت الكثير من اآلمال تعقد عليه لقيادة 
المجموعة  ضمن  اآلسيوية  التصفيات  في  للتأّهل  »األبيض« 
نقاط،   6 برصيد  الرابع  المركز  فيها  يحتل  التي  السابعة 
اإلماراتي  ظهور المنتخب  أّن  إال  وخسارتين.  فوزين  حصيلة 

بمستوى متواضع خالل مبارياته الوّدية الثالث التي خاضها 
تحت قيادة المدرب الكولومبي، دفع اتحاد الكرة إلنهاء التعاقد 
كما  وهندوراس،  كولومبيا  منتخبي  لبينتو قيادة  وسبق  معه. 
تدريبه  تولى  إذ  كوستاريكا،  لمنتخب  التاريخي  المدّرب  ُيَعّد 
في  تاريخي  إنجاز  لتحقيق  وق��اده   ،2014 إل��ى   2011 من 
البرازيل، عندما تأّهل للمّرة األولى في  2014 في  كأس العالم 

تاريخه إلى دور الثمانية.

التحاد الإماراتّي يف�شخ عقَده مع مدّربه الكولومبّي
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