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 sOÒM��« Y��√ U�Ë ÎULK� qO�U�_« Òb�√ U�
 tÒ�≈  ¨tI���Ë t��“UML� —b�M� Íc�«
 s�«d��«  dO��  ”Ëƒd??�«  b�b�  sOÒM�

Æ»UO�_« ÒœU� ¨V�U�L�«Ë
ÁœUF�

 ÍdJH�«  bOFB�«  vK�  t�uJ�  s�dAF�«  ÊdI�«  eÒOL�  ≠
 Èd�  ô  w��«  ¨WÒO�öIF�«  Êd??�  ÍœU??B??�??�ô«Ë  w�UO��«Ë
 ¨Âö��«Ë  ‰bF�«Ë  dO��U�  Î «dOA��  UN�u�  ô≈  UNM�  iF��«
 w��«  WO��dH�«  …—u��«  UN�F�—  w��«   «—UFA�«  l�  Î UI�«u�
 ¨œUB��ô«Ë W�UO��«Ë WH�KH�« w� WO�öIF�« bN� X����«
 w��«  WO�öIF�«  Ác??�  Ê√  u??�  ÊËdO�J�«  tK�U���  U??�  sJ�
 ¨Èd�J�«  »d??G??�«   U??�—u??�«d??�??�≈  U??N??�??�«— X??�??�  X??C??N??�
 ÂUEM�«Ë w�UO��« ÂUEM�«Ë ‰ËbK� ◊UL�√ ÃU��≈ v�« X�Òu��
 VOKF�� q�b��« i�uH� qIF�« `ML� ◊«d�ù«Ë ¨ÍœUB��ô«
 UN{dH�  wF��«  Íd��  ¨VK�  ÃU��S�  UO�«dG��«Ë  a�—U��«
 ÍËœ«—≈  Y��  s�  UN{d�  o�«d�  UL�  ¨r�UF�«  »uF�  vK�
 s� ‰U�� dO� X�U� UM�IDM� qF�Ë ¨UO�«dG��«Ë a�—U��« w�
 œU��ô« —UON�« ÕU�√ v�� ¨tK� r�UF�« ‰U� Íc�« ¨Y�F�« «c�
 UN�u�Ë  UN��uO�  bOF���  UO�Ë—  W??�ƒ—  UM�  w�UO�u��«
 …d�U�� U�bL��� d�UM� vK� W��R� —uC� —œUBL�
 UNL�« WÒOF{Ë WH�Ë s� fO�Ë ¨UO�«dG��«Ë a�—U��« s�
 ¨ÕËd???�«  UN��K�  UNMJ�  vLE�  …u??�  UN�� Òu�  ¨WO�uOA�«
 l� W�—u�«d��ù« ÕËd�« ÃË«e� s� W��UM�« ÕËd�«  œUF�
 s��Ë UM� `O�√ UL� ÆWO�Ëd�« WO�uI�«Ë WO�dA�« WO�O�L�«
 w� U�ÒbL� V�U��Ë U�—«u�� ŸUL�√  «– W�Ëb� UO�d� Èd�
 WO�u�K��« UN�O�«—u� X�Ë«e� U�bF� p�– qFH� ¨WIDML�«
 U�bF�  ¨WO�UL�F�U�  WK�L�L�«  W??�—u??�«d??�??�ù«  UN�OHK�  l??�
 w��«  WM�NL�«  W�d�I�«  WO�ULKF�«  WH�u�«  s??�   —d??�??�
 Ê√  UM�  `O�√Ë  ¨WO�Ë—Ë_«  …d�U��«  wL���  UNOK�  X{d�
 X�� p�– qFH� UO�¬ w� q�U� —Ëb� WFKD�L�« Ê«d�≈ Èd�
 WOzö�dJ�«  vK�  W��RL�«  t�ÒO�uB��  UN�ö�≈  W??�«—
 a�—U�  l�  W��UB��  W�—u�«d��≈  WNJM�  ¨rKEK�  WC�«d�«
 Íc�« w�UAM�UA�« hHI�« s�  —Òd�� U�bF� ¨”—U� œö�
 ¨…b�b�   «d�  UN�—u�  tK�_  XCN�√Ë  ¨tK�«b�  XF{Ë

Æ‰ö��ô« ÊUO� bM�Ë ZOK��« w�d� —Ëœ Î «d�� VFK��
 …—uB� UO�«dG��«Ë a�—U��U� V�ö��« r� UM�IDM� w� ≠
 UN�U�U�L�  o�bB�K�  WK�U�  dO�  W�—b�  ¨WO{dL�«  …b�b�
 WLO�“Ë UO�b�« Â√ dB� q�u�� r� nOJ� ¨wFO�� u� U� q�
 ¨gDF�«Ë Ÿu��U� …œbN� WHOF{ W�Ëœ v�« w�dF�« r�UF�«
 ö� Îö�b� Î ULO�“ jHM�«Ë ‰UL�« …uI� W�œuF��« VOBM� r�Ë
 ÊUOGD�« r� nO�Ë øW�U�e�« —Ëb� WO�u{u�  U�uI� Í√
 ÊU�K�«  dAM�  qCH�«  V�U�  w��—U��«  sLO�«  —Ëœ  vK�
 d��√  V�U�Ë  WO�dF�«  qzU�I�«  q�√Ë  ¨tKO�Q�Ë  w�dF�«
 ‰u��O�  ¨»—Q???�  b??�Ë  Q��  WJKL�  cM�  w??�«d??L??�  a??�—U??�
 Íc�« u�Ë ¨w�OK��« jHM�« ‰Ëœ w� ‰ULFK� —bB� œd��
 o�K�  œd��  ‰Òu���  ZOK��«  w�  W�dA�  WK��  d��√  q�L�
 WO�öIF�U�Ë  ø…UO��«  —œUB�  s�  Y���«Ë   U�UO��«  w�
 vL�L�«  ¨b�b��«  t??�ù«  s�  Î UC�uH�  »dG�«  X�M�  w��«
 Âö??�ù«  ÊU??J??�  q���  W??O??�U??�u??�«  ‚ö???�≈  r??�  ¨W�KBL�U�
 ¨f�b�_«Ë ÂUA�« œö� ¡ULK�Ë d�“_« a�—U� w� —c��L�«
 s�«Ë  b??�—  s??�«Ë  ÊËbK�  s??�«  VD�  ÷d??�  WO�öIF�U�Ë
 ¨w�dF�« À«d��«  s�Ë w�U��ù« wLKF�« a�—U��«  s� w�d�
 vK� W�u�H�  UOzUC� ÊuJKL� ÊË–uFA� rN�UJ� q�O�
  «c�uF��«Ë ÕU�MK� WOJKH�« `zUBM�« l�“u�� W�U��« —«b�
 a�—U��U�  Y��  WOKL�  d��√  vI��  sJ�  ¨v{dL�«  W��UFL�
 YO�  ¨ Òw�dF�«  ‚dAL�«  U�bN�  w��«  pK�  w�  UO�«dG��«Ë
¨uJO� fJ�U� WO�UH�« s� …bO�u�«  U�UOJ�« jz«d� XL�—
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 WO�dO�√   ôUB�«  u�UOM��  wIK�  s�  ÊUOJ�«  w�  WÒO�ö�≈  —œUB�  XHA�Ë  ¨…e�  ŸUD�  œËb�  vK�
 Ê≈ X�U�Ë ¨—UM�« n�u� q�u�K�  ôËU�� w� ¨Êb�U� u� w�dO�_« fOzd�« ‰UB�« UNM� WO�Ë—Ë√Ë
 w� sOOMOD�KH�«  ‰“UML�  ¡ö�ù«  «—«d� bOL��� W��UDL�«  vK� ÂuI�  W�U�Ë Í√  i�d� u�UOM��
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 v�≈  d���«  s�  ¨WK��L�«  sOD�K�  w�  ÂuO�«  Àb��  U�
 sOOMOD�KH�«  Ê«b??�Ë  w�  dO��  ‰ Òu��  v�≈  dOA�  ¨dNM�«

 Æ Òw�uONB�« ÒÍ—ULF��ô« ÊUDO��ô« l� W�öF�« w�Ë
 w�Ë  wMOD�KH�«  lL��L�«   U??�??�  W??�U??�  ÃËd???�  Ê≈
 W�UI��« w�  ôÒu���« s� WKL� v�≈ dOA� ¨ÊbL�« nK���
 Í—d���«  ‰UCM�«  rN�  vK�   dDO�  w��«  WO�UO��«

ÆåuK�Ë√ò WO�UH�«  cM� wMOD�KH�«
 sOD�K�  w�  W�—u��«   U{UH��ô«  a�—Q�  WOKL�  wH�
 W{UH��ô«ò?�  v????�Ë_«  W??{U??H??�??�ô«  X??H??�Ë  ¨W??K??�??�??L??�«
 Íe�d�  n�Ë  åWO�F�ò  ‰«b??�«  «c�  ÆåÈd�J�«  WO�FA�«
 w�  Æ‰ö??�??�ô«  WN�«u�  w�  Òw�UL��«  qFH�«  —Ëœ  rNH�
 ÂuNH� d??N??� ¨W??O??�U??�??�« W??{U??H??�??�ô« X??K??� w??�??�« Â«u?????�_«
 qF�O�  Íc??�«  o�dD�«  Á—U���U�  åWO�FA�«  W�ËUIL�«ò
 `��√ ¨WÒO{UL�« Â«u�_« ‰ö�Ë ÆÎ U�U��« d��√ W�—UAL�«
 u�  ÂuO�«  Àb��  U�  Ê≈  Æ¡UO�_«  WIOI�  s�  d��√  dO�F��«
 Ê≈  YO��  W�ËUIL�«  WO�F�  ÂuNHL�  —U���«  …œU???�≈  w??�
 b{ Ÿ«dB�«  ôU� w� fOzd�« …uI�« e�d� u� VFA�«
  «Ëœ√ ‰ö� s� tLN� sJL� ô ÈuI�« Ê«eO�Ë ¨‰ö��ô«
 —U���ô«  …œU??�≈  V��  UL�≈Ë  ¨W�UO�K�  ÍbOKI��«  rNH�«
 WKO�Ë  uN�  Æt???�«–  X??�u??�«  w??�  W??�U??�Ë  WKO�u�  VFAK�

Æt�b�Ë ÂËUIL�« qLF�«
©6’ WL���«®

 d�UM�  r???�√  b???�_  W??�U??N??M??�«Ë  W??�«b??�??�«  ¨”b??I??�«  XK��
 WÒO�Ë— WLO� s� ”bIK�  UL�  Î̈ UOL�U� WÒOMOD�KH�«  W�Q�L�«
 ¨WM�bL�«  W�«bI�  sOM�RL�«  s�   «—UOK�  Èb??�  WÒOM�œ  –
 UN�  s??�u??�«  ¡U??M??�√  bM�  U??N??�√  UL�  ¨sOO�O��Ë  sOLK��
 s�Ë s� …e�e� WFD�Ë ÊbL�« …d�“ wN� ¨W�UC� WLO�
 Î̈ U�–U�  Î «dBM�  Î UC�√  X�U�  ÍœUFL�«  V�U��«  w�  ¨w�u�
 s�R� ô ÊU� Ê≈Ë ¨t� Î U�dB� ÎUO�U�— Î UI� U�d��F� s� bM�

ÆÎö�√ WO�u�d�U�
 Ók�� r??� U??N??�√ ô≈ ¨”b??I??K??� W??F??O??�d??�« W??�U??J??L??�« Ác??� l??�
 n�«uF�«  b��  r??�Ë  ¨w??�ö??J??�«  qFH�«  s??�  d��Q�  Î UOL�—
 ¨œUM�ù«Ë  r�b�«   bI�  UM�  s�  ÆUN�  WL�d�   UO�UL�ù«Ë
 WM�bL�«   c�Q�  ¨œuLB�«Ë  ¡UI��«   U�eK���Ë  q�«u�Ë
 dOOG�  vK�  ©W??O??K??O??z«d??�ù«®   U�uJ��«  XKL�Ë  ¨œ Òu??N??�??�
 UN�—«u� vK� WO�«—u� – W�d�� ¡UL�√ ‚ö�≈Ë ¨UNL�UF�
 W�œUF�  UOJK� v�≈ UN�«—UI� iF� X�Òd��Ë ¨UN�—«u�Ë
 s� d�_« tLN� s Ó�Ë p�– q� Æ”UM�« W�U� UN�dF� WI�dD�
 W�U�  w�  rB��«  ULO�  ¨q��Ë  ‰uL�  W�U�  w�  UM��U�
 w�  Ÿ—U���  w��«  rN�U�uJ�  W�U�d�  ¨…d??�U??�??�Ë  qG�

ÆW�uJ� d�≈ W�uJ� UN�dD�
 »—U��K� ¨r�«d�L�« qAH�« d�≈  œU� w��« WL�eN�« W�U�
WI�ö�L�«  W??�—u??�??�«Ë  W??O??�«d??�??�ô«Ë  W??O??M??�u??�«Ë  WO�uI�«
©6’ WL���«®

wM�œ—U� ÂUE� 

¿ bO�—√ vHDB� ÁœUF� 

ô£ØdG ó«Y á∏£Y

 UN�KD�  w�Ë  ¨bOF��«  dDH�«  bO�  W��UML�  sOM�ô«Ë  b�_«Ë  X���«Ë  WFL��«  ÂU�√  å¡UM��«ò  V����
 q�IL�« ¡U�ö��« ÕU�� UNz«d� v�≈ œuF� Ê√ vK� ¨s�—d�L�«Ë W�U�B�« w��UI� —«dI� ÎöL� p�–Ë ¨WO�u��_«

ÆœU�FL�U�

 Òw�uONB�«  Ê«Ëb??F??�«  —«d??L??�??�«  vK�  Î «œ—
 ¨…e�  ŸUD�  w�  sOOMOD�KH�«  sOO�bL�«  vK�
 15?�  WO�Ë—U�  W�d{  ÂU�I�«  VzU��  XN�Ë
 ÒÍËuM�«  q�UHL�«  ÒrC�  w��«  W�uL�b�  ÎU�Ë—U�

 Æ Òw�uONB�«
 ÂU�I�«  a�—«u�  Ê≈  ÂU�I�«  VzU��  X�U�Ë
 œËb�√  Q�d�  X�U�√Ë  œËb�√  X�bN��«  w��«
 ÊuK�«d� d�– ¨p�– v�≈ W�U{≈ Æ…d�U�� W�U�≈
 WÒO�uONB�« “UG�« WBM� X�bN��« åÂU�I�«ò Ê√

ÆWÒO�Ë—U� WI�d� …e� T�«u� W�U��
 ÍdJ�F�«  o�UM�«  ‰U??�  ¨o�U�  X??�Ë  w??�Ë
 vK�  ÎUIOKF�  ¨…eL�  u�√  ”bI�«  U�«d�  r�U�

 sOO�bL�«  ·«bN��«Ë  WO�uONB�«   «¡«b��ô«
 W�ö�  ‰UO��«  V�U�  v�≈  ¨W�ËUIL�«  Íb�U��Ë
 w�  Òw??�Ë—U??B??�«  qLF�«  …œU??�  s??�  s�b�U��
 Ê«ËbF�«  —«dL��«  ÂU??�√ò  Ê≈  ¨”b??I??�«  U�«d�
 W�L� UNDO��Ë VO�√ q� v�≈ UM��—«u� UMN Ò�Ë

ÆåŒË—U�
 sO�U�  ŸUB�«  œ—  UMFD��«ò  Ê√  ·U??{√Ë
 Íb�U��Ë  sOO�bL�«  ·«bN��«Ë  Ê«ËbF�«  vK�
 UM��dFL�  Êu??{U??�ò  Î «œb??A??�  ¨åW??�ËU??I??L??�«
 ÎUHO�  …e�  vI���Ë   UO�C��«  XGK�  ULN�

Æå”bIK�
 w�  WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«  X�bN��«  UL�

 ¨t Ò�u� ŒË—UB� WO�uON� W�dJ�� WO�¬ ¨…e�
 s�b�«u�� «u�U� s� q�I�Ë W�U�≈ v�≈ Èœ√ U�

ÆUNK�«b�
 ÍdJ�F�«  ÕUM��«  ¨ÂU�I�«  VzU��  XÒM��Ë
 ÍdJ�� VO� ·«bN��« WOKL� ¨”UL� W�d��

Æ…e� ŸUD� ‰UL� w�uON�
 w�ö�ù«  œUN��«  W�d�   b�√  ¨UN�N�  s�
 tHB�Ë dL��L�« w�uONB�« ËbF�« »U�—≈ò Ê√
 w�  ÒXH�  s�  ¨sOM�ü«   uO��Ë  WO�bL�«  —UILK�
 WK�«u�  s??�  UNOM��  s??�Ë  ¨W�ËUIL�«  bC�

ÆåUN�F� ¡UM�√ W�UL� w� UN��«Ë

 ¨Í—u??�??�«  fOzd�«  q�I��«
 ¨f�√  oA�œ  w�  ¨b??�_«  —UA�
 bL��  ¨w�«d�ù«  WO�—U��«  d�“Ë
Æt� o�«dL�« b�u�«Ë ¨n�d� œ«u�

 W??�U??zd??� ÊU???O???� V??�??�??�Ë
 ∫W�—u��«  WÒO�dF�«  WÒ�—uNL��«
  U�öF�«   U�œU�L�«  X�ËUM�ò
 —«dL��«Ë  ¨s�bK��«  sO�  WÒOzUM��«
 W�U�  vK�  oO�M��«Ë  —ËUA��«
 e�eF� q�� v�« W�U{≈ …bF�_«
 nK���  w�  „d�AL�«  ÊËUF��«
 vK�  ÎU??�u??B??�Ë   ôU??�??L??�«
 oI��  UL�  ¨ ÒÍœUB��ô«  bOFB�«
 s�bK��«Ë  sO�FA�«  W�KB�

ÆåsOI�bB�«
 Y�U���« Èd�ò ¨ÊUO��« l�U�Ë
 —U??�??L??�«  «b??�??�??�??� ‰u????�
 WM��  UNMO�  s??�Ë  ¨ Òw??�U??O??�??�«
 v�≈  W�U{≈  ¨—u��b�«  WA�UM�
 W�—u�  w�  WÒO�«bOL�«  ŸU??{Ë_«
 w�d��«Ë  w??�d??O??�_«  e�dL��«Ë
 —«dL��« oOF� Íc�«Ë ¨w�d�ö�«
 V����Ë »U�—ù« W��UJ� WOKL�

ÆåWIDML�« w� —«dI��ô« ÂbF�
 X�ÒdD�ò  ∫ÊU??O??�??�«  ·U???{√Ë
 ŸU{Ë_«  «—uD� v�≈  U�œU�L�«
 w�uONB�« Ê«ËbF�«Ë WIDML�« w�

 ¨WOMOD�KH�« w{«—_« vK� dO�_«
 WO�«d�« WO�uONB�«  U�—ULL�«Ë
 w{«—_« l{ËË l�U� dOOG� v�≈
 UNO�  UL�  WK��L�«  WOMOD�KH�«

Æå”bI�«
 d�“u�«  lK�√ò  ∫ÊUO��«  r��Ë
 vK� b????�_« f??O??zd??�«  n??�d??�
 w�«d�ù«  ÍËuM�«  nKL�«   «—uD�
 w��«   U??{ËU??H??L??�«  qO�UH�Ë
 Òw��d���«  —Ëb??�«Ë  t�u�  Íd��

 ·«d??�_«  iF�  t�—UL�  Íc??�«
 w�  ÂÒbI��«  WK�d�  v??�≈  ·œU??N??�«

Æå U{ËUHL�« Ác�
 w�«d�ù« WO�—U��« d�“Ë q�Ë
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خفاياخفايا

توقعت مصادر سياسيّة على صلة بملف 
تأليف الحكومة مبادرة لحلحلة قضية 

تعيين الوزيرين المسيحيين التي تشكل 
أهم عقد تشكيل حكومة من 24 وزيراً. 

وقالت المصادر إن التداول الجاري 
بالمبادرة يمنح فرصة رفع التوقعات 

اإليجابيّة بعد عطلة العيد.

لماذا ال تدعم م�صر 

الفل�سطينّيين؟ 

{ د.وفيق إبراهيم 
تخلّف  أسباب  عن  التساؤل  للفلسطينيين  يحّق 
مصر عن دعمهم في أعنف هجوم إسرائيلي يتعّرضون 

له في غزة والقدس.
الفتاح  عبد  الرئيس  نظام  أن  يؤكد  ما  اذاً  هناك 
– اإلسرائيلي  السيسي متحالف مع الفريق األميركي 
الى درجة عميقة. ويعتبر أن الفلسطينيين ليسوا إال 
ضرورة  يرى  ودولي  عربي  عالم  مع  متواطئاً  فريقاً 
محاربة األميركيين في كل مكان مع إمكانية مكافحة 
تحالفات  تحقيق  مع  وغزة،  الضفة  في  اإلسرائيليين 

تخرج عن مدى التأييد الخليجّي.
تأييد  نحو  جنوحاً  الفلسطينيون  يسجل  هنا 
يريده  ما  دعم  بوسعها  ودولية  عربية  مجموعات 
في  لمشروعهم  كامل  استغالل  من  الفلسطينيون 
المواّجه  الكبرى وشمالي فلسطين  الضفة وفلسطين 

للبنان وغزة المنتصبة في وجه مصر.
هل هذا ممكن؟

ال��ق��ول ب��ص��راح��ة إن م��ص��ر ت��ع��ادي  ب��ال��وس��ع 
وصوالً  مرسي  محمد  نظام  مرحلة  منذ  الفلسطينيين 
اعتمدا  الطرفين  هذين  أن  يبدو  السيسي،  مرحلة  إلى 
وتركا  نظاميهما،  لتقوية  األميركيين  دع��م  على 
الى  أدى  ما  عميقة.  عالقة  أية  دون  من  الفلسطينيين 
األميركي  النظامين مرتبطة بالدور  اعتبار قوة هذين 
مرسي  مرحلة  أن  يعني  وه��ذا  االوس��ط.  الشرق  في 
أدوار مصرية  والحالية السيسي تعمالن على تنمية 
تتحالف مع السعودية و«إسرائيل« وتحكم من خالل 

هيمنة أميركية كاملة.
له  نظام  ال  أن  السيسي  من  كامل  إحساس  فهناك 
السعودي  للدعم  بحاجة  وأنه  األميركيين  دون  من 
االقتصادي، وهذا غير ممكن من دون الدعم األميركي 

المشّجع للسعوديين كي يدعموا السيسي.
النظام المصرّي يجد نفسه اذاً في وضعية أميركية 
في  لالستمرار  اليها  يحتاج  ضرورية  سعودية   –
تقليص  يريد  أميركي  دعم  خالل  من  االوسط  الشرق 

الدورين الروسي واألوروبي.
الوجهة  ه��ذه  نحو  ج��ان��ح  السيسي  أن  وي��ب��دو 
مركزاً  للروس،  وال  لألوروبيين  ال  فيه  يعبأ  ال  وبشكل 
األميركيين  مع  والعسكري  االقتصادي  التعاون  على 

حصراً ومن خالل تعاون عميق مع اإلسرائيليين.
ماذا يعني هذا التحليل؟

المتمسكون باألميركيين يصّرون على  المصريون 
أوروبا  عن  نسبي  ابتعاد  مع  للروس  مناهض  حلف 
خصوصاً  األميركيين،  مع  للتعاون  كامل  وانحياز 

اقتصادياً.
فهل هذا ممكن؟

– األميركية  المصرية  العالقة  تطوير  الصعب  من 
»إسرائيل«.  مع  المصرية  العالقات  تعميق  دون  من 
وهذه معادلة أكيدة، لذلك نرى نظام السيسي مصّراً 
الى  تقليصها  او  الفلسطينية  القضية  إنهاء  على 
مقتصراً  موضوعاً  فيها  تصبح  جداً  هزيلة  درج��ات 

على قسم من فلسطين.
ضمن  محصورة  األوسط  الشرق  منطقة  فتصبح 
غزة  في  الضيقة  الفلسطينية  تحالفاتها  مع  مصر 
الهيمنة  مقابل  واألميركيين  و«إسرائيل«  والضفة 
في  للعمل  ذاهبة  أنها  يبدو  التي  الكبرى  األميركية 
سبيل خنق السياسة الروسية، خصوصاً في مناطق 
بناء  في  التمادي  من  الروس  ومنع  الشمالي  القطب 

هستيريا عسكرّية كبرى.
تحالفات  جملة  هي  المصرية  فالوجهة  لذلك، 
للتحالفات  مناهضة  خليجية  أميركية   – مصرية 
صناعة  أس��اس  على  العاملة  الروسية   – الصينية 
عالم متعدد القطب يسحب الكثير من القوة األميركية 

القطبية.
فهل تترك مصر فلسطين؟

تفّضل مصر دور المساوم بين فلسطين و«إسرائيل« 
على أساس بناء تسويات ال تقتل احداً من الطرفين. 
وبذلك تحافظ مصر على قسم من فلسطين من الضفة 
األكبر  القسم  في  »إسرائيل«  مع  وتتحالف  والقطاع 
الكبرى، فتصبح بهذه الطريقة  من الضفة وفلسطين 
بمعونة  االوس��ط  الشرق  في  أساسية  األكثر  الدولة 
أميركية وتأييد أوروبي وانكفاء فلسطيني مؤيد لهذا 

الدور المصري الجديد.
لماذا هذه البناءات المصرية؟

مع  متحالف  م��ص��رّي  دور  ع��ن  السيسي  يبحث 
الخليج بموافقة أميركية بوسع مصر أن تمسك بكامل 

المنطقة العربية في الشرق األوسط.
واألردن  وفلسطين  الخليج  مع  تتحالف  أن  على 
ضمن إطار أميركي عميق يستطيع أن يحميها من أية 

أدوار روسية طامحة الى تغيير نظام الحكم فيها.
 – مصرياً  تحالفاً  يدعمون  األميركيين  أن  والدليل 
تركياً – اخوانياً من شأنه دعم الهيمنة المصرية على 
تحالف  بناء  أي  المذكورة،  الخطة  ضمن  فلسطين 
وإي��ران،  لسورية  معاٍد  اخواني   – تركي   – مصري 
وهذا ما يعمل األميركيون للسيطرة عليه إما بالحوار 

مع هذين البلدين او بنظام تحالفات يدّمر نظاميهما.
فلسطين  تستطيع  فلسطين؟  في  مصر  تنجح  هل 
بحاجة  لكنها  المصري،  المشروع  وجه  في  الكفاح 
القوى  تأييد  من  انطالقاً  المصري  المشروع  لمقاومة 

المصرية األساسية لها.
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{ علي بدر الدين
األمل  فقد  ومناطقه،  وتوجهاته  ومذاهبه  طوائفه  بكّل  اللبناني  الشعب 
والثقة منذ زمن بالمنظومة السياسية والمالية الحاكمة، وألغى من قاموس 
والتغيير  واإلص��الح  التفاؤل،  مصطلحات  ويومياته،  ومعيشته  حياته 
وعقاب  قدره  وكأنها  المنظومة،  بهذه  ابتالئه  على  والصبر  والمحاسبة، 
في  نجحت  وقد  الرخيص،  واالستزالم  والمبايعة  االختيار  أخطأ  ألنه  له، 
تدجينه وترويضه وبيعه بعسل الكالم والوعود الكاذبة، أن اآلتي سيكون 
السياسية  المخاضات  انتظار  سوى  عليه  وما  الماضي،  من  بكثير  أفضل 
»الحقوق«  النتزاع  والتحاصصية،  والسلطوية  والمذهبية  والطائفية 
لمكّوناتها، وليس له، لتثبيت مواقعها في السلطة وتوفير »عدالة« توزيع 
الحصص على »مستحقيها« من الطبقة السياسية، لتراكم الثروات وشراء 
العقارات وإعادة التموضع داخل الدولة ومؤسساتها وإداراتها وأجهزتها، 

حتى ال تضيع »حقوق« الطائفة والمذهب والبيئة الحاضنة.
لما  وجهله  الطبقة  بهذه  العمياء  وثقته  الزائد،  الشعب  اطمئنان  إّن 
بالسياسيين  تعّج  التي  حلبتها  إل��ى  استدراجه  إل��ى  أدي��ا  ل��ه،  خططت 
المتسلطين والمحنكين والمنافقين، وهو األعزل من كّل شيء، وتحّول من 
دون عناء إلى فريسة سهلة، فوقع في الفخاخ المنصوبة له، من دون أن 
يجرؤ على الصراخ او األنين من األلم أو الفقر أو الجوع والمرض، أو حتى 
والمذهب  والطائفة  والسلطة  النفوذ  سياط  من  خشية  االعتراض،  مجرد 
بالعصيان  واتهامه  جلده،  لسلخ  دائماً  الجاهزة  والنعمة،  األمر  وولي 
قد  التي  ومحظوراتها«،  ومحرماتها  »مقّدساتها  على  تجرأ  ألنه  والخيانة، 
الداخل  وجه  في  المغلقة  الحاضنة  البيئة  ضعف  نقاط  للخصوم  تكشف 

والخارج على السواء، إال ما أراده الحاكم بأمره.
لقدره، وأدار ظهره، ووضع رأسه في  أكد استسالمه  الذي  الشعب  هذا 
الرمل، حتى ال يسمع وال يرى وال يتكلم، وال يعترض وال ينتفض على واقعه 
واجتماعياً  ومالياً  واقتصادياً  سياسياً  والكارثي  المأساوي  بل  المزري، 
ومعيشياً واستقراراً وعدالة، شجع السلطة السياسية والمالية الحاكمة، 
على التمادي في سياسة الفساد والمحاصصة والنهب والسطو على أموال 
والحرمان  اإلهمال  سياسة  ترسيخ  وفي  والمؤسسات،  والشعب  الدولة 
اليد  ووض��ع  والقضم  تسد«  »ف��ّرق  ثقافة  وتعميم  المسؤولية،  وانعدام 
سياسة  واعتماد  ومؤسساتها،  الدولة  مقدرات  على  تدريجياً  والسيطرة 

وتقاسم  السرقة  عمليات  لتسهيل  والتسّيب  والفلتان  الفوضى  بذور  زرع 
العثور عليها بعد  الذي لم ينجح أحد في  الحصص وتضييع »الطاسة«، 
رغم قرون خلت من الزمن، وليس بمقدور أحد ان يعثر عليها أو حتى مجرد 
المليء  األسود  الصندوق  وهي  بحر«  »سابع  الى  رميت  ألنها  المحاولة 
التأزم  ذروة  في  عنها  الكشف  ألّن  المجلجلة،  والفضائح  الفساد  بأسرار 
منذ  المسبوق،  غير  والمعيشي  والمالي  واالقتصادي  والطائفي  السياسي 
طرق  تحليل،  أو  تفسير  أو  شرح  دون  من  يعني  القائم،  النظام  تشكل  ان 
أبواب الحرب األهلية التي تهّدد به كلما شعرت اّن األرض تهتز تحتها، وقد 

تشكل خطراً عليها.
طواحين  ويصارع  ينازع  لوحده  متروك  القعر،  في  بات  اليوم  الشعب 
الهواء عله ينجو بجلده، لكن من دون جدوى، ألنه أصبح وحيداً، ال ناصر 
وللضغوط  ومعاناته  لحاله  يرأف  أو  صوته  يسمع  من  وال  معين،  وال  له 
واألعباء المعيشية التي باتت حمالً ثقيالً جداً عليه وأحنت ظهره وطأطأت 
رأسه، و«مرمغت« كرامته وأفقرته وجّوعت أطفاله من دون أن يلتفت اليه، 
من أفنى عمره وهو يصفق له ويحمل صورته ويعلقها على حوائط غرف 
المديد، ويقاتل جاره  الدائمة والعمر  المتواضع، ويدعو له بالصحة  بيته 

وابن بلدته وحتى شقيقه أمام صناديق االقتراع.
هذا الشعب هو نفسه الذي »جلب الدب إلى كرمه« ليفعل فعله اإلجرامية 
واإلنساني والالوطني، ويحرم األطفال من علبة الحليب، ومن الدواء الذي 
صناديق  أمام  الطوابير  في  وقف  الذي  الشعب  هو  الموت.  من  ينقذه  قد 
الحاكمة  والمالية  السياسية  للمنظومة  االنتخابي  بصوته  ليدلي  االقتراع 
اليوم، وهو نفسه الذي يكافأ بالوقوف في الطابور، وفي الصف مثل تالمذة 
من  خوفاً  حراك،  دون  ومن  وصمت  بتهذيب  األولى  المراحل  في  المدارس 
العقاب أمام محطات الوقود والمصارف والصيدليات واألفران والمتاجر، 

للحصول على حقه المدفوع ثمنه من جهده وتعبه وعرق جبينه.
هذا الشعب او معظمه تّم السطو على أمواله المودعة في المصارف، وال 
يزال ينتظر الفرج لإلفراج عنها من الذين تواطأوا على سرقتها، وال يقدم له 
سوى جرعات التخدير بقرارات وتعاميم ملغومة ومشبوهة، ال يفقه منها 
شيئاً مفيداً، وال تعطيه بصيص أمل، باستعادتها قريباً التي على ما يبدو 

أنها طارت وحطت في خزائن وجيوب المتواطئين أياً كانوا.
هو نفسه الشعب المسكين الذي يشكو من القلة وغالء األسعار وفقدان 
السلع ومن الذّل والهوان، وردود فعله مزيداً من الصمت والدعاء على من 

كان السبب في ما وصل إليه من فقر »وتعتير«، من دون أن يأخذ أّي قرار 
بعض  أقله  السترداد  الفعلية  والمواجهة  لالعتراض  متواضعاً  كان  مهما 
حقوقه المسلوبة والمغتصبة، أو البحث عن بدائل على قلتها قد توفر له 
عامل أمان، بانتظار ما يحمل معه اآلتي من الزمن، عله يكون خيراً وأمالً، 

وألنه كما ُيقال »إذا خليت خربت«.
ماذا ينتظر شعب لبنان العظيم من حكام أشبه بالجراد »مسحوا األرض 
وما عليها من خير وفير هو ليس لهم، وتركوه ع »الحديدة« و«أكلوه لحمة 
ورموه عظمة«. هل ينتظر ان يتفق هؤالء على تأليف الحكومة؟ هل ينتظر 
المبادرات الخارجية لتأليفها ودعم لبنان وإنقاذه؟ هل ينتظر من مصرف 
المتعاقبة  السياسية  الطبقة  مع  والمتواطئة  المنفذه  وسياسته  لبنان 
الوطنية  العملة  في  فعلته  وما  ديون  من  راكمته  وما  أفسدته،  ما  إصالح 
من  والطمع  والجشع  االحتكار  إلغاء  يتوقع  هل  الحضيض؟  بلغت  التي 
بالسلع  السوق  »بحبحة«  أو  االسعار،  تخفيض  أو  وحرامية،  فجار  تجار 
والمواد الغذائية الضرورية. هل يتوقع منع العتمة الموعودة التي يبشر 
أنفقوا  الذين  والسمسرات،  والصفقات  الفساد  عمالقة  موعدها  باقتراب 
عشرات ماليين الدوالرات وأفلسوا خزينة الدولة بذريعة تحسين التغذية 

وتطوير الكهرباه، والبلد منذ منذ عقود غارق بالعتمة؟
وحرمكم  وأذّلكم  وجّوعكم  أفقركم  ممن  شيئاً،  تنتظروا  ال  س��ادة  يا  ال 
حّك  »ما  يقول  الشعبي  المثل  وآمنة.  كريمة  حياة  في  حقكم  من  وأطفالكم 

جلدك مثل ظفرك، فتوّل تدبير أمرك«.
ويستحضرني موقف الفت ومهّم ويصلح لكّل زمان ومكان لإلمام علي بن 
أبي طالب، عندما اشتكى البعض اليه، من غالء اللحم، فقال لهم »ارخصوه 
الجزارين،  عند  واللحم  السعر  غالء  من  نشتكي  نحن  له،  فقالوا  أنتم« 
ونحن أصحاب حاجة، كّرر قوله لهم »أرخصوه أنتم«، سألوه، وهل نملكه 
لهم«.  »أتركوه  فأجابهم،  بأيدينا؟  ليس  وهو  ذلك  وكيف  نرخصه؟  حتى 

وأوصاهم بإرخاص السلعة باستبدالها بأخرى.
وُيقال، إن رسالة وصلته من مكة يشتكي فيها الناس من غالء الزبيب، 
فكتب لهم، »أرخصوه بالتمر«، فاستبدلوا الزبيب بشراء بالتمر فهو متوفر 
الزبيب  على  الطلب  يقّل  وعندما  الحجاز،  في  رخيصة  وأسعاره  بكثرة 

يرخص سعره.
أسس  وتقويض  األسعار  غالء  لمواجهة  اللبناني  الشعب  يفعلها  هل 

االحتكار؟

يا �شعب لبنان �لعظيم »ما حّك جلدك مثل ظفرك فتوّل �أنت جميع �أمرك«

الق�سيفي هّناأ بالفطر

القصيفي  جوزف  اللبنانية  الصحافة  محرري  نقيب  هّنأ 
عيد  حلول  »بمناسبة  بيان  في  وقال  الفطر،  بعيد  اللبنانيين 
الفطر السعيد نتقدم منكم بأصدق التمنيات، سائلين الله أن 
تكون هذه المناسبة جسر عبور إلى خالص لبنان من أزمته، 
وأن تكون أيامكم مفعمة بالخير والسعادة وأن تتحقق أمالكم 

في الخروج من هذا النفق المظلم«.

على  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  شّدد 
في  سيما  وال  المنتج،  االقتصاد  في  السياحة  أهمية 
الطبيعية  السياحية  المقومات  يمتلك  ال��ذي  لبنان 
السياح من  التي تجذب  واإلنسانية والحضارية كافة 
اجل  من  يلزم  ما  »بكل  قيامه  مؤكداً  اليه،  العالم  دول 
تفعيل السياحة على األراضي اللبنانية كافة، وال سيما 
كورونا،  جائحة  أزمة  من  تدريجاً  بالخروج  بدأنا  أننا 
أسس  على  اقتصادنا  بناء  إع��ادة  هو  الدائم  وهدفنا 

منتجة سليمة«.
كالم  عون جاء في خالل استقباله، أمس في قصر 
في  االجتماعية   وال��ش��ؤون  السياحة  وزي��ر  بعبدا، 
رأس  على  المشرفية  رمزي  األعمال  تصريف  حكومة 
نقيب  السياحية  النقابات  اتحاد  رئيس  ض��م:  وف��د 
أصحاب  نقابة  رئيس  األشقر،  بيار  الفنادق  أصحاب 
لبنان  في  والباتيسري  والمالهي  والمقاهي  المطاعم 
السياحية  المجمعات  أصحاب  نقيب  الرامي،  طوني 
السياحية  المؤسسات  التحاد  العام  األمين  البحرية 
جان بيروتي، ورئيس نقابة المطاعم في بيروت وجبل 

لبنان الجنوبي إبراهيم الزايده.
لكي  إليكم  »أتينا  المشرفية  قال  اللقاء،   مستهل  في 
لبنان،  في  السياحي  الموسم  بانطالق  لنا  تباركوا 
ونضعكم في أجواء القرار الذي اتخذ باألمس مع لجنة 
حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  وبموافقة  الكورونا، 
عيد  حلول  لمناسبة  العام  اإلقفال  يقتصر  بأن  دياب، 
من  ابتداء  نعاود  أن  يومين،على  لمدة  المبارك،  الفطر 
يوم السبت المقبل افتتاح المطاعم حتى حدود 12،30 
بقرار  علماً  إحاطتكم  نود  إننا  كما  الليل.  منتصف  من 
األجنبية  بالعمالت  التعرفة  بتقاضي  الفنادق  إلزامية 
لألجانب الذين يأتون إلى لبنان، أّما بالنسبة لألجانب 
ستبقى  فالتعرفة  اللبنانية،  األراض��ي  على  المقيمين 

بالليرة اللبنانية.«
ثم وضع اعضاء الوفد من النقباء الحاضرين، رئيس 
فتحدث  وحاجاتهم،  مطالبهم  أجواء  في  الجمهورية 
االقفال  في  االستنسابية  تطبيق  بعدم  مطالباً  بيروتي 
بين منطقة لبنانية وأخرى، مشيراً إلى أن من المتوقع 

أن تكون السياحة الداخلية هذا العام نشطة.
ب���دوره أش��ار األش��ق��ر، إل��ى أن��ه ك��ان ف��ي لبنان ما 
يذهبون  لبناني  سائح  ألف   700 إلى  ألفاً   650 بين 
كمجموعات إلى الخارج، لكن األمر بات متعذراً عليهم 

راهناً بسبب الضائقة االقتصادية، آمالً أن يساهم ذلك 
»على  وقال  قبلهم.  من  الداخلية  السياحة  تنشيط  في 
نكون  أن  على  قادرين  نزال  ال  الصعاب،  كل  من  الرغم 
في طليعة الدول السياحية، وال سيما إذا ما تم االتفاق 
السياسي وعاد التالقي مع األشقاء العرب واألصدقاء 

األجانب.«
الذي  القمة  لقاء  تفعيل  »بإعادة  المشرفية  وطالب 
وقبرص  لبنان  بين  الماضي  ال��ع��ام  متوقعاً  ك��ان 
لما  كورونا،  جائحة  بسبب  يتم  لم  وال��ذي  واليونان 
السياحة  تنشيط  في  يساهم  أن  لقاء  هكذا  لمثل  يمكن 

بين الدول الثالث.«
ألصحاب  الحق  إعطاء  ضرورة  إلى  الزايدة  وأشار 
عن  بمعزل  الخارج  من  معينة  م��واد  بطلب  المطاعم 
يّد  لتشغيل  منّصة  إع��داد  إلى  الفتاً  الدعم،  موضوع 

عاملة لبنانية.
شأن  من  »أن  ومعتبراً  بالوفد،  مرحبا  ع��ون  ورد 
تنشيط السياحة الداخلية هذا الصيف أن يشّكل دليل 
عافية وتاكيداً أن اللبنانيين يمتلكون مقومات النهوض 

من أي ازمة يجتازونها، بتضامنهم ووحدتهم«.
يعيد  الذي  السياحي  »للقطاع  الكامل  دعمه  وأكد 
منه  وجعلت  عنه،  ُعرفت  التي  الناصعة  لبنان  صورة 
استنهاض  في  مشهودة  مساهمات  له  وكانت  مقصداً، 
أعطى  أنه  على  مشّدداً  كافة«،  االقتصادية  قطاعاته 
مطالب  الي��الء  المعنيين  المسؤولين  إلى  توجيهاته 
القطاع السياحي األولوية، »من دون أي استنسابية لما 
في ذلك من مردود هام على مختلف المناطق اللبنانية، 

وفق مبدأ اإلنماء المتوازن الذي نعمل عليه.«
العميد  والبلديات  الداخلية  وزير  مع  عون  وعرض 
وحصيلة  البالد،  في  األمنية  األوض��اع  فهمي،  محمد 
الجولة االستطالعية التي قام بها على عدد من المعابر 
الحدودية واإلجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الرقابة 
فهمي  بأن   علماً  التهريب،  عمليات  من  والحّد  عليها 
القائم  للواقع  عرضاً  يضّمنه  تقرير  إع��داد  صدد  في 

واالقتراحات الالزمة.
وخالل اللقاء، اطلع فهمي عون على مسار التحقيقات 
الجارية في عملية تهريب المخدرات إلى مرفأ جدة من 
خالل صناديق احتوت على فاكهة الرّمان، وكذلك على 
الداخلية مع المسؤولين  االتصاالت التي أجراها وزير 
في السعودية لمعالجة هذا األمر بعد تعليق السعودية 

الغذائية  والصناعات  الزراعية  المنتجات  استيراد 
اللبنانية.

وعرض عون مع النائب سيمون أبي رميا األوضاع 
جان  الفرنسية  الخارجية  وزير  زيارة  وأجواء  العاّمة 
إيف لودريان إلى لبنان األسبوع الماضي والمواضيع 

التي أثيرت خاللها.
الملف الحكومي واألوضاع  إلى  البحث  كذلك تطرق 
االقتصادية والمالية في البالد، وحاجات منطقة جبيل 
إلى  بزيارة  سيقوم  أنه  إلى  رميا  أبي  وأشار  اإلنمائية. 

باريس األسبوع المقبل.
الدكتور  لبنان  مصرف  حاكم  بعبدا،  قصر  وف��ي 
في  الجمهورية  رئيس  مع  بحث  الذي  سالمة  رياض 
الوضع النقدي في البالد، وموضوع البطاقة التمويلية 

ومسألة رفع الدعم.

واإلسالمية  العربية  ال��دول  ق��ادة  إلى  عون  وأب��رق 
الفطر وتلقى سلسلة برقيات تهنئة  مهنئاً بحلول عيد 

بالعيد من عدد من رؤساء وقادة الدول.
إلى ذلك، أوضح مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية 
أن ما ُنشر وتناولته بعض المواقع اإللكترونية ووسائل 
استقباله  خالل  سالمة،  مع  بحث  عون  أن  عن  اإلعالم 
الحسن«، هو غير  القرض  له أمس، موضوع »جمعية 
الرئيس  بين  البحث  بأن  علماً  له،  أساس  وال  صحيح 
وموضوع  البالد  في  النقدية  األوضاع  تناول  والحاكم 
ذلك  عدا  ما  وك��ّل  الدعم،  ومسألة  التمويلية  البطاقة 

أخبار مختلقة.
بدوره نفى مصرف لبنان أن يكون لقاء عون وسالمة 
أن  قد تطرق إلى موضوع »القرض الحسن«، موضحاً 

محور االجتماع كان  الوضع االقتصادي والمعيشي.

التقى الم�سرفية ووفد النقابات ال�سياحية 

عون �طلع من فهمي على �لأو�شاع �لأمنية و�لمعابر

وبحث مع �شالمة في �لبطاقة �لتمويلية ورفع �لدعم

عون متوسطاً المشرفية ووفد اتحاد النقابات السياحية في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

بّري: لتوحيد الجهود

 

لإنقاذ لبنان

ب��ّري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  أعلن 
بعيد  المهنئين  استقبال  ع��دم  عن  اع��ت��ذاره 
بها  يمّر  التي  الراهنة  الظروف  »بسبب  الفطر 
الفلسطينية  االنتفاضة  مع  وتضامناً  لبنان 
واستنكاراً  وأحيائها،  القدس  في  المباركة 
للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وتضامناً 

مع عائالت شهدائه«.
عموماً  للبنانيين  تعالى  »ال��ل��ه  وس���أل 
عليهم  يعيد  أن  خ��ص��وص��اً،  والمسلمين 
والبركات  والُيمن  بالخير  كافة  مناسباتهم 
والصعبة  الدقيقة  المرحلة  هذه  متجاوزين 
والجهود  ال��رؤى  وتوحيد  الوحدة  من  بمزيد 
العزيز  وطننا  إلن��ق��اذ  ال��ص��ادق��ة  الوطنية 
الفلسطيني  الشعب  بيد  يأخذ  وأن  لبنان، 
أمانيه بالنصر والتحرير وإقامة  نحو تحقيق 
فهناك  القدس،  وعاصمتها  المستقلة  دولته 
يلتمس »الهالل« وتصنع سواعد الفلسطنيين 

والمقدسيين »العيد األكبر«.

التويني: ال�سمت العربي 

والدولي مهين لما يح�سل 

من جرائم في فل�سطين

هّنأ الوزير السابق  نقوال التويني  اللبنانيين 
المبارك،  الفطر   حلول  عيد  بمناسبة  جميعاً 
في  القدس   لشهدائنا  والخلود  »المجد  وقال 
ويستشهدون  استشهدوا  الذين  و فلسطين ، 
عن  دفاعاً  الكبرى  الشرف  معركة  في  يوم  كّل 
الحق العربي على بطاح الجليل والقدس واللّد 
فلسطين  أرض  من  مكان  كّل  وفي  وغزة  ويافا 
المغدورة، على طريق الكفاح والنصر ألقطارنا 
والدولي  العربي  الصمت  ظ��ّل  في  وشعبنا 
في  جرائم  من  يحصل  لما  والمهين  المتغّيب 

فلسطين على يد الصهيونية«.

طبقت  »لو  أنه  البستاني،  فريد  الدكتور  النائب  رأى 
إليه  وصلت  لما  العربي  التشرذم  ولوال  بيروت  مبادرة 
إليه«،  وصلت  لما  المحتلة  فلسطين  في  األوضاع  اليوم 
التي  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  تقتنع  »أن  آمالً 
تعيد دراسة ملفات الشرق األوسط، بأن ال حّل إالّ بإنصاف 

الفلسطينيين«.
حديث  في  البستاني  اعتبر  الداخلي،  الشأن  وف��ي 
بالعالقة  تتحكم  ثقة  أزم��ة  »هناك  أن  أم��س،  تلفزيوني 
الحريري(  )سعد  الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس  بين 
مقاربة  وهناك  ع��ون(،  )ميشال  الجمهورية  ورئيس 
إنه  يقول  المكلّف  فالرئيس  الحكومة،  لتشكيل  مختلفة 
يقول  الرئيس  وفخامة  ال���وزراء  كل  تسمية  يستطيع 
ُيبصر  ال  الحكومة  تشكيل  ومرسوم  الكاملة  بالمشاركة 

النور إالّ ممهوراً بتوقيع فخامة الرئيس«.
رئيس  بها  يقوم  الكواليس  وراء  »اتصاالت  إلى  وأشار 

بشارة  الماروني  وللبطريرك  بّري  نبيه  النواب  مجلس 
نتائج  بظهور  متفائل  »أنا  وقال  فيها«،  كبير  دور  الراعي 
كاقتصادي  وأنا  الحكومة  تشكيل  موضوع  في  إيجابية 

وطبيب، إيجابي«.
الحزب  رئيس  بين  التواصل  يمنع  شيء  ال  أن  ورأى 
التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط ورئيس 
جائحة  وربما  باسيل  جبران  النائب  الحّر  الوطني  التيار 

كورونا تحول دون اللقاء.
بوجود  لدي  علم  وال  تنوع،  فيه  »التكتل  أن  إلى  ولفت 
االستقالة  م��وض��وع  بشأن  التكتل  م��ن  رسمي  موقف 
في  ال��م��وض��وع  ه��ذا  نبحث  »ل��م  وق��ال  المجلس«.  م��ن 
االجتماعات الرسمية، وكل القرارات التي اتخذها التكتل 

طيلة السنوات الماضية كانت متطابقة مع قناعاتي«.
تتعلق  التكتل  أمام  جديدة  »فكرة  سيطرح  أنه  وأعلن 
بالبطاقة التمويلية، تحول دون تحول شعبنا إلى شعب 

الدولة  أن  بمعنى   debit card هي  البطاقة  متسول، 
المواطن  يستطيع  لكي  البطاقة  هذه  في  أم��واالً  ستضع 
التبّضع طيلة شهر كامل بحيث يستطيع سحب ما تبقى 

من األموال نقداً«
واعتبر أن »البطاقة التمويلية تساهم في دوران العجلة 
االقتصادية، وتحول دون ذهاب الدعم إلى التجار، كذلك 
ب�  التعامل  من  نتحول  بحيث  المالي  الوضع  يحّسن  هذا 
دون  يحول  وهذا  بالبطاقة،  التعامل  bank noteإلى 

تضخم الكتلة النقدية الموجودة في السوق«.
النفق  آخر  في  ولكن  صعبة،  مرحلة  في  »نمّر  وختم 
إلى  سنذهب  الحكومة  تشكيل  عند  أم��ل.  فسحة  هناك 
متطلبات  بحسب  ومالية  اقتصادية  إصالحات  إح��داث 
صندوق النقد الدولي، الذي ال بّد من استكمال المحادثات 
بعملية  البدء  من  ولنتمكن  التمويل  على  للحصول  معه 

النهوض«.

مع  وهبة  شربل  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزير  عرض 
السفيرة األميركية دوروثي شيا التطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة، ونتائج جولة 

الترسيم البحري األخيرة التي انعقدت في الناقورة بوساطة اميركية.
وتطرق الحديث إلى تنفيذ القرار 1701 ودعم ترشيحات الواليات المتحدة في مجلس 

األمن الدولي.
اللقاء  وصف  الذي  ط��راف،  رالف  لبنان  في  األوروب��ي  االتحاد  سفير  وهبة  والتقى 
ب�«المّهم«، حيث جرى بحث التطورات اإلقليمية والوضع في لبنان. وقال طراف »تناولنا 
بشكل أساسي المناقشات الجارية في بروكسل عن الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في 

ضوء األزمة التي يعاني منها«.
تشكيل  عرقلة  عن  المسؤولين  على  فرضها  المزمع  العقوبات  عن  سؤال  على  ورداً 
الحكومة، قال طراف »إنها تشكل جزءاً صغيراً من المناقشات الجارية في مقر االتحاد 
الوضع  هذا  في  لبنان  دعم  كيفية  هي  النقاشات  هذه  توجه  التي  المسألة  األوروب��ي. 
الصعب، وفي هذا اإلطار تتم مناقشة مسألة العقوبات بروحية المساهمة بطريقة بّناءة 

في تحسين الوضع في لبنان«.
ورداً على سؤال، لفت السفير طراف إلى أنه أجرى مع وزير الخارجية متابعة لالتصال 

الهاتفي الذي دار بين وهبة ومسؤول السياسة الخارجية في االتحاد جوزف بوريل.

�لب�شتاني: �ت�شالت ور�ء �لكو�لي�س  في مو�شوع ت�شكيل �لحكومة

وهبة �لتقى طر�ف وعر�س مع �شيا نتائج جولة �لتر�شيم �لبحري 

وهبة مجتمعاً إلى طراف أمس  )داالتي ونهرا(
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�لقد�س باتت �أقرب

{ السيد سامي خضرا 

هذه  فلسطين  أرض  على  يجري  الذي 
في  عــاديــاً  حــدثــاً  اعتباره  يمكن  ال  األيــام 
عديدة  ُمتغيِّرات  هناك  بــل  ألـِـْفــنــاه  ســيــاٍق 
تــطــورات حتمية على  إلــى  تــؤدي  ســوف 
أرض الواقع لتشمل واقع العدو من جهة 
أخرى  جــهــة  مــن  الفلسطيني  والــجــانــب 

والمحيط العربي من جهة ثالثة.
ومستقبٍل  أفــــٍق  إلــــى  ــشــيــر  ُت ــهــا  وكــل  

جديدين.
ــــروٍب  ـــــذي اعـــتـــاد عــلــى ح فـــالـــعـــدو ال
ال  محّددة  بقياسات  لة  ُمفصَّ أو  محدودٍة 
تستمّر أكثر من مدٍة وجيزة ويضمن فيها 
التفّوق واإلنتصار نتيجة المدد الغربي.. 
عدوان  هناك  يُعد  فلم  اليوم  حاله  تغيّرت 
وعلنا  عالمية  دول  فيه  تتدخل  الذي   56
َكتِفاً بكتف إلى جانب العدو »اإلسرائيلي« 
الستة  ـــــام  األي لـــحـــرب  مـــجـــاٌل  يــعــد  ولــــم 
ُتخاُض  والتي  المحّددة  القياسات  ذات 

ُمسبقة.. بضمانات 
 وهكذا الحروب واإلعتداءات األخرى.

غير  داخلية  أزمة  يواجه  اليوم  فالعدو 
بما  ُتقاس  أن  يمكن  ال  ومقاومًة  مسبوقة 

سبق.
نــقــول »مــقــاومــة« ال نقصد  بــل عــنــدمــا 
جملة  وبعد  إنما  معيّناً  حزباً  أو  فصيالً 
الماضية  الــعــقــود  فــي  تراكمية  خــطــوات 
المقاومة«  »محور  عن  نتحدث  أصبحنا 
له  نألف  لم  استراتيجي  تغيّر  هــذا  وفــي 

مثيالً من قبل.
ــعــددة  فــنــحــن نـــتـــحـــدث عــــن قـــــوى مــت
في  ُتنسق  واإلنتشار  الــقــدرات  متفاوتة 
في  حرباً  الحاجة  عند  لتخوض  بينها  ما 

جبهٍة متناسقٍة مرصوصة.
وهذا شيء جديد.

انتصارات  لــه  ــل  ُتــســجَّ الــمــحــور  وهـــذا 
عام  انتصار  بينها  من  ِسجله  في  عديدة 
وحــرب  الــلــبــنــانــي  الــجــنــوب  فــي   2000
تـــمـــوز الـــُمـــظـــفـــرة والــــتــــي كـــانـــت حـــدثـــاً 
ِمْفصلياً تاريخياً بحّد ذاتها فأصبح كيان 

لُرعاته. ُمْكلفاً  العدو 
خاصًة  تاريخي  مشهٍد  أمــام  نحن  لِــذا 
في  المعارك  ساحات  إلــى  دخلت  أن  بعد 
الحديثة  الــصــواريــخ  األخــيــرة  الــســنــوات 
في  هاماً  دوراً  تلعب  وسوف  تلعب  التي 
الُمسيَّرات  ننسى  أن  دون  من  المستقبل 
ُك عن ُبعد والتي تلعب  الطائرات التي ُتحرَّ

دوراً هاماً على أكثر من ساحة.
ـــداً عن  ـــعـــي واألهــــــــّم مــــن كـــــّل ذلـــــك وب
بالمواجهة  الــقــرار  األهــم  والــُعــدة،  الــعــدد 
التطبيع  أو  بالخضوع  وليس  والُمنازلة 

أو المفاوضة.
كّل ما تقّدم ال ُيقصد به أننا أمام نزهة 
ورصيد  قــوة  حيُث  ُمعادلة  أمــام  ولكننا 

محور المقاومة يزداد شيئاً فشيئاً.
يفتك  لـــن  الـــعـــدو  أّن  هــــذا  يــعــنــي  وال 
بـــاألبـــريـــاء بـــل نــحــن لـــم نــعــرف مــنــه إال 

اإلجرام والدموية.
لو  حتى  إنجاٌز  هو  اليوم  يحصل  ومــا 
كان ُمكلفاً فهناك خسائر بشرية لكن منذ 
متى ومن سبعين عاماً لم ندفع أثماناً من 

أرواحنا ودمائنا؟!
لــم تعد  أفــعــالــه هـــذه  أّن  ولــكــن األكــيــد 
هناك  بــل  بسيطة  نــزهــة  وال  لــه  رفــاهــيــًة 

أثماٌن سوف يدفعها:
العدو  ساحة  في  نــرى  اليوم  كنا  فــإذا 
اإلرباك وانعدام األمن والخوف والرعب 
وانقالب حياته... وهو ال يواجه إال بقعًة 
واإلمكانيات  الــجــغــرافــيــا  ــي  ف مـــحـــدودة 
المفتوحة  الغد  معارك  نتصّور  أن  فعلينا 
في مساحاٍت جغرافية تتعّدى ما يواجهه 
مئات  نقل  لم  إْن  المرات  بعشرات  اليوم 
المرات وبإمكانيات بال شك هي عشرات 
ـــوم عــلــى عــدة  ـــي ـــواجـــه ال ـــا ي ـــاف م ـــع أض
وأمنية...  وتكتيكية  تسليحية  مستويات 
دائماً  الذي  المفاجأة«  »سالح  عن  ناهيك 

هو  حاضٌر في الساحة ويتطّور.
أفَصح  الــمــاضــيــة  ــســاعــات  ال وخــــالل 
ــُمــضــي  الـــعـــدو عـــن عــــدم رغـــبـــتـــه فـــي ال
تدحرجاً في تصعيد المعركة وال يريد أن 
يريد  وفقط  المجهول  إلى  الحاُل  يتطّور 

هيبته. استعادة 
وهذا  هيبته  ألّن  له  قيمة  ال  كــالٌم  لكنه 

المؤكد والملموس قد سقطت:
فمنذ متى تتعّرض عاصمة كيانه لهذه 
ساعاٍت  خـــالل  ــصــواريــخ  ال ــن  م الــكــمــيــة 

معدودة؟!
إذاً نحن أمام واقٍع جديد ومنه إنفضاح 
جديد لبعض الدول الُمطبِّعة والتي سوف 

دفعت أثمانا غالية من دون مردود.
كّل  بل  اليوم فقط  العدو متفاجٌئ  ليس 
أن  الجميع  على  كان  لذا  ُيسانده  كان  من 

الحسابات: يعيد 
هذا  ُيــســِعــفــون  الــعــرب  الُمطبِّعين  فــال 
على  قــادٌر  خلفه  وَمــن  الكيان  وال  الكيان 

الُمطبِّعين. إسعاف 
هو  النتائج  كانت  ومهما  يجري  ومــا   

بال شك لصالح محور المقاومة.
واطمئناناً  أمـــنـــاً  ــر  أكــث الـــيـــوم  ونــحــن 

وأقرب إلى القدس من أي وقت مضى.

العاملون والموزعون في قطاع الغاز:
رفع الجعالة اأو الإ�ضراب

الطاقة  وزير  زينون  فريد  ومستلزماته  الغاز  قطاع  في  والموزعين  العاملين  نقابة  رئيس  طالب 
بمطلب  الغاز  موزعي  إلنصاف  الجعالة  بـ«زيادة  غجر  ريمون  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمياه 
تصعيدية  مرحلة  أول  تنفيذ  المقرر  من  والذي  القطاع،  في  العام  اإلضراب  إلى  للجوء  تفادياً  محق 
2021/5/17 بحيث ستكون هناك وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة عند الساعة  منه االثنين في 

الحادية عشرة من قبل الظهر«.
وزارة  قبل  من  والمثّبته  الحالية  المنزلي  الغاز  موزعي  جعالة  بـ«رفع  بيان،  في  زينون  وطالب  
الطاقة بحدود 2400 ليرة حين كان سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدوالر األميركي 1500 ل.ل.، 

وبالتالي لم تلحظ هذه الجعالة أية زيادة من حينه«. 
نتيجة  كبيرة  أعباء  يتحّملون  ألنهم  الزيادة  هذه  يستحقون  المنزلي  الغاز  »موزعي  أن  واعتبر 
الغاز ومن ثم تحميلها وتوزيعها  القوارير داخل شركات  المعقدة والتي تبدأ بتعبئة  التوزيع  عملية 
النقل  أجور  إليها  وُتضاف  الجبال،  أعالي  إلى  الساحل  من  كافة  األراضي  على  والمنازل  المتاجر  إلى 
زيادات  عليها  طرأ  والتي  العملية  هذه  كل  الميكانيك.  ورسوم  الدخل  وضريبة  االجتماعي  والضمان 
خيالية نتيجة انهيار العملة الوطنية وتداعياتها الكارثية على ارتفاع األسعار وال سيما قطع مركبات 

النقل«. 
وأشار إلى أن »النقابة كانت تقدمت من وزارتي الطاقة واألشغال العاّمة منذ أكثر من شهرين بكتب 
لزيادة الجعالة، مرفقة بالمذكرة المطلبية التي رفعتها نقابات موزعي الغاز بشأن رفع الجعالة والتي 
أصبحت  واليوم  أميركياً(،  سنتاً  وستين  دوالر   1.60  ( ل.ل.   1500 دوالر  أساس  على  قيمتها  كانت 

0.18 سنت«. 

 تجار �ضيدا و�ضواحيها: 

 لحكومة �إنقاذية

ُتخرج �لبلد من لّجة �لأزمات

علي  وضواحيها«  صيدا  تجار  »جمعية  رئيس  تقّدم 
الشريف وأعضاء المجلس اإلداري في بيان، من »الزمالء 
اللبنانيين  ومن  المدينة  في  التجاري  والقطاع  التجار 
التهنئة  آيــات  بأسمى  خصوصاً  والمسلمين  عموماً 
هذا  يحّل  الذي  السعيد،  الفطر  عيد  بحلول  والمعايدة 
ظل  وفي  مسدود،  واقتصادي  سياسي  أفق  وسط  العام 
أزمات مالية ومعيشية واجتماعية تستنزف ما تبقى من 

مقدرات لدى الناس«.
يفقد  الصعوبة،  البالغة  الظروف  هذه  »في  وأضاف 
التهاني واألمنيات  تبادل  إالّ  العيد بهجته وال يبقى منه 
بأن تحل أعيادنا المقبلة على بلدنا الحبيب وقد تخطى 
هذه المرحلة الخطيرة وتغلب على كل ما يعيق استعادته 
تأليف  إلى  المسؤولين  تعالى  الله  ُيلهم  وأن  لتوازنه، 
حكومة إنقاذية ُتخرج البلد من لّجة األزمات المتالطمة 

إلى بّر األمان االقتصادي واالجتماعي والصحي«.
الصامدين  ألهلنا  وإكبار  إجــالل  بـ«تحية  وتوجه 
تصديهم  في  وغزة  القدس  في  والمقاومين  والمرابطين 
واإلنسان  األرض  على  المستمر  اإلسرائيلي  للعدوان 

والهوية والمقدسات الفلسطينية«.

كورونا يقفز مجّددًا: 703 �إ�صابات و22 حالة وفاة

لمساعدة  جهودها  »تكثيف  التزامها  المتحدة  األمــم  أكــدت 
لبنان وشعبه على التعافي من أزماته المتعددة األوجه و«إعادة 

البناء بشكل أفضل«.
وأصدرت منظومة األمم المتحدة في لبنان  تقريرها السنوي 
تحققت  التي  »النتائج  تحديد  إلى  خلص  الذي   ،2020 لعام 
4 أعوام متتالية من تنفيذ إطار عمل  2020، أي بعد  خالل عام 
األمم المتحدة اإلستراتيجي للبنان للفترة 2017-2020. وحّدد 
هذا اإلطار رؤية األمم المتحدة المشتركة ومساهمتها المتوقعة 
واإلنسانية  والحقوقية  السياسية  لبنان  أولويات  دعم  لجهة 
والتنموية باإلضافة إلى تلك المتعلقة بصون السلم واألمن في 

البالد«.
ومنسقة  المقيمة  والمنسقة  الخاص  المنسق  نائبة  وقالت 
رشدي  نجاة  لبنان   في  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون 
إلى  بالنسبة  بالتحديات  مليئاً  استثنائياً   2020 عام  »كــان 
االجتماعية  والصعوبات  المحن  من  لسلسة  تعرض  إذ  لبنان، 
فاستمرت  وبشعبه  به  عصفت  التي  والسياسية  واالقتصادية 
من  الرغم  على  ولكن  مسبوقة.  غير  بتحديات  البالد  إغراق  في 
دعم  لبنان  في  المتحدة  األمــم  تواصل  التحديات،  هذه  حجم 
والسالم،  الكرامة،  في  حقوقهم  عن  بالدفاع  وتلتزم  الناس 

والعدالة«.
تم  التي  الرئيسية  »النتائج  على  الضوء  التقرير  ويلقي 
مرفأ  والنفجاري  المستجد،  كورونا  لوباء  استجابة  تحقيقها 
بتحقيق  المعنية  ولألولويات  السورية  لألزمة  وكذلك  بيروت، 
النتائج،  هذه  وتشمل   .2020 لعام  المحددة  والتنمية  السالم 
مثالً، إعادة تأهيل 48 مدرسة ونحو 6 آالف وحدة سكنية وغير 
سكنية تضّررت بشّدة من جراء االنفجارين المدمرين، باإلضافة 
لزهاء  األغـــراض  المتعّددة  النقدية  المساعدات  تقديم  إلــى 

91،500 شخص«.
وبحسب التقرير »تم تزويد أكثر من 1،200،000 من الفئات 
أفضل  خدمات  لبنان  أنحاء  مختلف  في  القائمة  الضعيفة 

زهاء  تسجيل  أيضاً  وتم  للشرب،  صالحة  مياه  على  للحصول 
التعليم  في  سواء،  حد  على  والجئ  لبناني  طفل،   500،000
فقرا  األكثر  األسر  لدعم  الوطني  البرنامج  خالل  ومن  الرسمي. 
من  ضعيفة  لبنانية  أسرة  ألف   15 من  أكثر  أفادت   ،)NPTP(
 120 من  أكثر  وحصل   ،2020 عام  خالل  الغذائية  المساعدات 
ألف طفل لبناني وغير لبناني وغيرهم من الفئات الضعيفة على 
منح نقدية، في حين أفاد آالف العمال اللبنانيين والسوريين من 

فرص العمل الالئقة والقصيرة األمد«.
في  المتحدة  األمــم  وجــود  سبب  هو  »هــذا  رشــدي  وأضافت 
لبنان. في كل ما نقوم به، سواء أكان ذلك في االستجابة لحاالت 
الطوارئ، أم في مجال تعزيز السالم ومنع وقوع الصراعات، أو 
دعم سبل تحقيق الحكم الصالح وصون حقوق اإلنسان وتعزيز 
المساواة بين الجنسين والحد من الفقر، فإن هدفنا األسمى يظل 

ثابتاً أال وهو، خدمة لبنان وشعبه«.
واستجابًة لتفشي وباء كوفيد - 19   في لبنان، تمكنت األمم 
سعة  توسيع  »من  والدوليون  المحليون  وشركاؤها  المتحدة 
األسّرة في المستشفيات عبر توفير 73 سريراً مجهزاً بالكامل في 
جانب  إلى  ز،  مجهَّ عادي  سرير  و800  المركزة  العناية  وحدات 
170 جهاز تنفُّس. وللتخفيف من آثار الوباء على الفئات األكثر 
ضعفاً، زودت األمم المتحدة 50،000 عائلة من األسر اللبنانية 
زهاء  إلى  قدمت  حين  في  غذائية،  بطرود  لبنان  في  فقراً  األكثر 
700 عامل/عاملة مهاجر/مهاجرة فقدوا وظائفهم بسبب وباء 
بالبالد،  فتكت  التي  واالقتصادية  االجتماعية  واألزمة  كورونا 

مساعدات مالية ساهمت في سد حاجاتهم األساسية«.
من  طن   7،000 يقارب  ما  »خفض  إلى  التقرير  يشير  بيئياً، 
لبنان،  في   2020 عام  خالل  الكربون  أوكسيد  ثاني  انبعاثات 
بفضل أنظمة تسخين المياه وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية 
التي أنشأتها األمم المتحدة في مناطق مختلفة. في حين أفادت 
من  شخص،   310،000 زهاء  بمجملها  تضم  تقريباً،  بلدية   17

سبل تحسين إدارة النفايات الصلبة«.

بيان،  في  ذبيان  جهاد  وطن«،  صرخة  »تيار  رئيس  رأى 
أن »عيد الفطر يأتي محمالً بعبق فلسطين ونصرها المؤّزر، 
والحرية  والصبر  الجهاد  أيقونة  وأنت  عام  كل  نقول:  فلها 
تعلّمين  اليوم  فلسطين  يا  فأنت  المقدس،  لترابك  المشتاقة 
الشهداء  لدماء  الوفاء  يكون  كيف  والخيانة  التطبيع  عرب 
الشهيد  فلسطين  ــاج  وح وسمير  عماد  لــدمــاء  ــادة،  ــق وال
بقضية  دماؤهم  اختلطت  الذين  الشهداء  وباقي  سليماني 

فلسطين«. عنوانها 
أضاف »في يوم فلسطين نحيي بطولة أهلها المنتفضين 
إلى قطاع  الثائرة  الغربية  على امتداد الخارطة، من الضفة 
الهّبة  هذه  شهدنا  حيث  الـ48،  أراضــي  إلى  الصامد  غزة 

فلّبى  المحظورات،  كل  أسقطت  والتي  المباركة  الشعبية 
الوعد  على  وكانوا  الواجب  نداء  الفلسطيني  الداخل  أبناء 
تؤازر  شعبية  انتفاضة  أوسع  الى  اليوم  ودعوتنا  والعهد، 
حولت  التي  المقاومة  وانتصارات  العسكرية  العمليات 
نار  مــن  وكتلة  لــألعــداء  جحر  إلــى  أبيب  تــل  صواريخها 

ولهب«.
كل  سقوط  عنوانه  جديد  مشهد  أمام  اليوم  »أننا  وأكد 
القبة  هي  وها  الفلسطينية  المقاومة  قوة  أمام  المحرمات 
تحت  بات  أبيب  تل  وأمن  وسراباً،  وهماً  باتت  الحديدية 
سيتكّرر  المشهد  وهذا  المقاومة،  فصائل  صواريخ  مرمى 

بشكل أكبر يوماً بعد يوم«.

ارتفاعاً  لبنان  في  كورونا  عداد  سّجل 
إذ  األخيرة،  ساعة  الـ24  خالل  ملحوظاً  
تسجيل  العاّمة  الصّحة  وزارة  أعلنت 
العدد  رفــعــت  جــديــدة  إصــابــات   703
التراكمي للحاالت المثبتة إلى 534388، 

كما تم تسجيل 22  حالة وفاة. 
وأفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق 
المستجدات  الحريري الجامعي عن آخر 
حول فيروس كورونا، بأن عدد اللقاحات 
التي أُجريت في مركز لقاح كوفيد - 19: 

256 أسنرازينيكا. و  300 بفايزر 
داخل  أُجريت  التي  الفحوصات  عدد 
ساعة  الـ24  خالل  المستشفى  مختبرات 

المنصرمة: 248 فحصاً.
بفيروس  المصابين  المرضى  عــدد 
المستشفى  داخــل  الموجودين  كورونا 

للمتابعة: 64.
بإصابتها  المشتبه  الحاالت  عدد   -
ساعة  الـ24  ــالل  خ كــورونــا  بفيروس 

المنصرمة: 7.

الــمــرضــى  ــــدد حـــــاالت شـــفـــاء  - ع
خالل  المستشفى  ــل  داخ المتواجدين 

الـ24 ساعة المنصرمة: 1.
من  مرضى  شفاء  ــاالت  ح مجموع   -
حتى  الــبــدايــة  منذ  المستشفى  داخـــل 

تاريخه: 1139 حالة.
من  نقلها  تــم  الــتــي  الــحــاالت  ــدد  ع  -
بعد  العزل  وحدة  إلى  المركزة  العناية 

تحسن حالتها: 2.
ــة داخـــل  ــرج ــح الـــحـــاالت ال ـــدد  - ع

المستشفى: 32.
- حاالت وفاة: 0.

األمن  لقوى  العامة  المديرية  وأعلنت 
في  العامة  العالقات  شعبة   - الداخلي 
الحاالت  متابعة  إطــار  ــي  »ف ــه  أن ــالغ  ب
السجون  في  كورونا  بفيروس  المصابة 

لغاية تاريخه:
المخبري  الــشــفــاء  ـــاالت  ح وصــلــت 
والـــســـريـــري والــزمــنــي مـــن فــيــروس 
»كورونا« في سجن رومية المركزي وفي 

سجني  وفــي  بيروت  عــدل  قصر  نظارة 
القاصرات ونساء بعبدا إلى 1074 حالة 
حالة   1082 اإلجمالي  العدد  أصل  من 
4262 فحصاً  إيجابية، وذلك بعد إجراء 

مخبرياً »PCR« للنزالء.
 »PCR« وبعد إجراء عدد من فحوص

تم تشخيص:
جب  سجن  في  إيجابية  حالة    32  

جنين.
 26  حالة إيجابية في سجن بعلبك.

سجن  فــي  ايجابيتان  حــالــتــان    -  
زحلة.

سجن  في  ــدة  واح إيجابية  حالة   -  
تبنين.

في نظارات وحدة الشرطة القضائية، 
فيما  إيجابية،  حــاالت   4 تشخيص  تم 

تماثلت 4 حاالت للشفاء.
أّما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة   -

بيروت، فال يوجد أي حالة إيجابية«.

الأمم المتحدة في تقريرها ال�ضنوي:
ملتزمة دعم لبنان و�ضعبه لإعادة البناء 

ذبيان: كّل عام وفل�ضطين
اأيقونة الجهاد وال�ضبر والحرية

أعلن وزير الداخلّية والبلدّيات في حكومة تصريف 
األعمال محمد فهمي أن »األولية اليوم هي إلنهاء األزمة 
زمنية  مهلة  وضمن  ممكن  وقت  بأقرب  السعودية  مع 
قصيرة، ألننا ال يمكن أن نترك األمور على حالها فالضرر 
اقتصاده  وعلى  وسمعته  لبنان  ــورة  ص على  كبير 

ومجتمعه«.
المملكة  مع  جار  والتواصل  جاد  »العمل  وأضــاف 

لطمأنتها من خالل إجراءات عملية وفّعالة«.
وكان ُعقد  في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع 
الوزير  االقتصادية  الهيئات  رئيس  فهمي،  ضم  عمل 
ريمون  للجمارك  العام  المدير  شقير،  محمد  السابق 
الخاص  والقطاع  بيروت  مرفأ  عن  ممثلين  ــوري،  خ
والمصدرين  والزراعيين  الصناعيين  والمنتجين 
المتخصصة  العالمية  الشركات  إحدى  عن  وممثلين 
على  لالطالع  االجتماع  وُخصص  »سكانر«.  بأجهزة 
في  والتداول  عملها،  وكيفية  المتطورة  السكانر  أجهزة 
أفضل آلية ممكن اعتمادها للوصول إلى تصدير آمن من 

لبنان.
و شّدد شقير  من جهته على »ضرورة معالجة األزمة 
بأسرع  السعودية  العربية  المملكة  مع  المستجدة 
وقت ممكن«، وقال »هذا لن يحصل إالّ من خالل اتخاذ 
المخدرات  تهريب  تمنع  الواقع  أرض  على  إجــراءات 
وإذ  اللبنانية«.  الشرعية  المعابر  عبر  والممنوعات 
الزراعية  المنتجات  أكد »خطورة استمرار حظر دخول 
أشــاد  المملكة«،  إلــى  الغذائية  الصناعات  وبعض 
بـ«اندفاع الوزير فهمي والجهود الكبيرة التي يقوم بها 
على مختلف المستويات إلعادة األمور إلى طبيعتها«، 

متمنياً له »التوفيق والنجاح في مسعاه«.
مزارعي  تجّمع  رئيس  ــار  أش متصل،  سياق  وفــي 
وفالحي البقاع إبراهيم الترشيشي إلى »وجود أكثر من 

اللبناني  الغذائي  الزراعي  محّملة باإلنتاج  حاوية   20
كانت  السعودية،  العربية  المملكة  في  جدة  ميناء  في 
قد شحنت من لبنان قبل قرار وقف االستيراد الزراعي 
السعودي، وترفض السلطات المعنية إدخالها وخّيرت 
أصحابها ما بين إتالفها أو إرجاعها إلى لبنان من دون 

أي مهل زمنية«.
وقال الترشيشي »ال نعرف لماذا هذا التشدد في ظل 
إجراءات لبنانية على المعابر الحدودية تصل إلى حد 
التنكيل باإلنتاج المصّدر من خالل التفتيش الذي يؤّخر 
على  يوم  من  ألكثر  الشاحنة  وحجز  التصدير  مسار 
دقيقاً  تفتيشاً  المصّدرة  السلع  كل  تفتيش  ويتم  المرفأ 

وإعادة تعبئتها من جديد«.
أضاف »كل شاحنة تخضع للتفتيش والتدقيق من 
قبل السكانر الذي بدأ العمل به عند مرفأ بيروت ولكن 
التفتيش  إلى  شاحنة  كل  إخضاع  يعاد  السكانر  بعد 
اليدوي، ما يؤدي إلى تأخير مسار تصدير الشاحنات 
اإلجراءات وصف  أن نطلق على هذه  الزراعية، وُيمكن 
ألنه  السعودي  القرار  بخطورته  يــوازي  وهو  التنكيل 
يطال كل مسارات وخطوط التصدير التي تتأخر اليوم 
بفعل هذه اإلجراءات. ونحن نشّدد على تجهيز المعابر 
بفرق لها خبرة في مجال الكشف حتى ال تتأخر حركة 

التصدير والوصول إلى البواخر في الوقت المحّدد«.
وأشار الترشيشي إلى أن الوزير فهمي ووزير الزراعة 
عباس مرتضى »يقومان بجهود كبيرة وال يوفران أي 
مناشداً  المحنة«،  هذه  في  المزارعين  لمساعدة  فرصة 
وقف  ــرار  ق بشأن  النظر  إعــادة  السعودي  »الجانب 
االستيراد وإدخال الحاويات الموجودة في ميناء جدة 
والسماح لنا بالمرور ترانزيت إلى األسواق األخرى وال 
سيما أن القطاع الزراعي والتصدير اللبناني ضحية لما 
حصل وال عالقة له بالتهريب ال من قريب وال من بعيد«.

اللبناني  النور  زار رئيس مركز 
حسن  األعــمــال  ــل  رج البلجيكي 
لألمن  الــعــام  المدير  ــس  أم شكر 
ــواء عــبــاس ابــراهــيــم،  ــل الــعــام ال
بآخر  التداول  اللقاء  خالل  وجرى 
واإلقليمية،  المحلية  المستجدات 
ابراهيم  الــلــواء  شكر  وضــع  كما 
في  اللبنانية  الجالية  أجــواء  في 

بلجيكا.
ــأ شكر  ــّن مـــن جــهــة ثــانــيــة ه
عيد  حلول  بمناسبة  اللبنانيين 
الفطر السعيد. وقال: عسى أن يمّن 
الله على لبنان بقيادات تترفع عن 

الـ »أنا« من أجل الخير العام.
ـــة  األزم تــخــطــي  إّن  وتـــابـــع: 
إرادات  ــى  إل يحتاج  اللبنانية 
ومخلصة  شابة  وقيادات  واعــدة 
ــى الــتــغــيــيــر في  ــل وتــصــمــيــم ع
الــســلــوك، وذلـــك يــبــدأ مــن خالل 
عصري  انتخابي  قانون  إنتاج 

يأخذ بعين االعتبار كّل المتغّيرات 
برّمتها   المنطقة  تشهدها  التي 
جميع  بين  الشراكة  يعزز  قانون 
بوصول  ويسمح  اللبنانيين، 
ويؤكد  محسوبيات،  ال  كــفــاءات 

على اإلنصهار الوطني.
التهنئة  مــجــّدداً  شكر  وختم   
ولبنان  عيد  ــّل  ك وقـــال:  بالعيد 
واإلصــالح  الصالح  طريق  يسلك 

ومحاربة الفساد ونبذ الطائفية.

وزير الداخلية بحث مع الهيئات القت�ضادية 
في اآلية ت�ضدير اآمن ومعالجة الأزمة مع ال�ضعودية

ح�ضن �ضكر زار اللواء ابراهيم
وهّناأ اللبنانيين بالعيد 

ابراهيم وشكر خالل لقائهما أمس

فهمي خالل لقائه الهيئات االقتصادية في مقر غرفة بيروت أمس



وطن4

»القومي« نّظم وقفة رمزّية تحية لأبناء �صعبنا في فل�صطين ولل�صهداء والأ�صرى وتنديدًا بالإرهاب ال�صهيونّي

العميد وهيب وهبي: المقاومة الفل�صطينّية تفر�ض اليوم معادلة جديدة اأ�صا�صها وحدة فل�صطين

{ تغطية وتحرير: سماهر الخطيب
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  م��ن  ب��دع��وة 
االج��ت��م��اع��ي أق��ي��م��ت ف��ي ش���ارع ال��ح��م��را � 
شعبنا  ألبناء  تحية  رمزية  وقفة  بيروت 
وتنديداً  واألس��رى  وللشهداء  فلسطين  في 
الوقفة  في  ش��ارك  الصهيوني.  ب��اإلره��اب 
عميد التربية والشباب في »القومي« إيهاب 
وف��ادي  وهبي  وهيب  والعميدان  المقداد 
مهدي  سماح  األعلى  المجلس  وعضو  داغر 
وأعضاء من هيئتي منفذيتي بيروت والمتن 

الجنوبي.
واألحزاب  القوى  عن  ممثلون  شارك  كما 
واللجان  الفلسطينية  والفصائل  الوطنية 
العام  المنسق  فحضر  والطالبية،  الشبابية 
إبراهيم  الكردي  اللبناني  رزك��اري  لحزب 
الوطنية  والقوى  األحزاب  لقاء  مقرر  فرحو، 
الشعبي  المؤتمر  ممثل  مصطفى،  مهدي 
التيار  ممثل  حديد،  كمال  المحامي  اللبناني 
ممثل  دسوم،  رمزي  المحامي  الحر  الوطني 
الدكتور  السياسي  المكتب  عضو  أمل  حركة 
اللبنانية  الجمعية  رئيس  حاطوم،  طالل 
مطر،  ف��ؤاد  المحامي  التطبيع  لمناهضة 
أرسين.  ب��اروي��ر  الطاشناق  ح��زب  ممثل 
فتح  ممثل  الفلسطينية  الفصائل  من  وحضر 
ممثل  رميض،  رفيق  هاني  أبو  االنتفاضة 
ياسين،  حسام  الفلسطينية  التحرير  جبهة 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  ممثل 
ممثل  البشير،  أيمن  أبو  العامة  القيادة   -
حركة  ممثل  قاسم،  خليل  ابو  حماس  حركة 
ممثل  المنور،  وسام  ابو  اإلسالمي  الجهاد 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو 

المكتب السياسي علي فيصل.

سماح مهدي
ممثلون  ألقاها  كلمات  االعتصام  وتخللت 
الخطباء  وقّدم  واألح��زاب...  المنظمات  عن 
سماح  »القومي«  في  األعلى  المجلس  عضو 

مهدي، والذي قال:
علوان  خالد  البطل  الشهيد  بيروت  »من 
نرسل تحية مقاومة إلى أهلنا الصامدين في 
جنوب األمة السورية فلسطين لنؤكد وحدة 
الحال ووحدة المصير ووحدة الهدف تحرير 
27 ألفاً و27  فلسطين من بحرها إلى نهرها 
موجهاً  واحداً..«،  شبراً  تنقص  ال  متراً  كيلو 
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  ل�«  التحية 
دكت  وصواريخهم  السالح  رفقاء  فلسطين 
غالف  في  سواء  المحتل  الكيان  مغتصبات 
غزة أو داخل أرضنا المحتلة عام 1948..«، 
أرسى  »م��درس��ة  باعتبارها  أم��ل  ولحركة 

دعائمها اإلمام المغيب موسى الصدر«.
ألنها  الفلسطينية«  القوى  تحالف  ول�« 
مقاومة  ق��وى  جمعتهم  الصراع  »بوصلة 
فشكلوا  فلسطين  ب��اس��م  اسمهم  ارت��ب��ط 
كلها«.  أرضنا  تحرير  هدفه  مقاوماً  تحالفاً 
االجتماعي  القومي  السوري  ول�«الحزب 
الذي نشأ ليكون الخطة النظامّية المعاكسة 
وحركته  ال��ي��ه��ودّي  ال��م��ش��روع  وج��ه  ف��ي 
الصهيونية  بالحركة  المسماة  السياسية 
قضاء  في  شارون  إبن  شهدائه  أول  فارتقى 
جبل  نابلس  من  البنا  حسين  الشهيد  عاليه 
الحزب  في  االستشهاد  عصر  فاتحاً  النار 
زال  ما  ال��ذي  االجتماعي  القومي  السوري 

مستمراً حتى اليوم«.

كريس تشوبوريان
الشبابية  للجنة  األول��ى  الكلمة  وكانت 
ألقاها  الفلسطينية  القضية  لدعم  الطالبية 

كريس تشوبوريان، وجاء فيها:
»للقدس.. شيخ جّراح.. قال يوماً الشهيد 
يوم  ذات  أن��ك  أع��رف  »أن��ا  كنفاني  غسان 
ستدرك أن أكبر جريمة يمكن ألّي إنسان أن 
يرتكبها هي أن يعتقد ولو للحظة أن ضعف 
حقه  تشكل  التي  هي  وأخطاءهم  اآلخرين 
تبّرر  التي  وهي  حسابهم  على  الوجود  في 

له أخطاءه وجرائمه«.
األول  اليوم  »منذ  تشوبوريان  وأض��اف 
العرب  أخطاء  العدو  استغّل  االحتالل  على 
وعمالة البعض من الصف الواحد، فصافح 
وطّبع  اآلخ��ر  بالبعض  واجتمع  البعض 
البعض منهم في اآلونة األخيرة، كما استغل 
األمم  منظمة  ضعف  اآلخرين،  ضعف  العدو 
وإرساء  اإلنسان  حماية  المولجة  المتحدة 

السالم في العالم؟«.
على  الكثيرون  »داس  المحصلة،  ف��ي 
القليلون  وبقي  األب��ري��اء  ال��ش��ه��داء  جثث 
يحملون صورهم مجّدين لهم، باع الكثيرون 
القليلون مناضلين  القضية والعروبة وبقي 
واإلج��رام«،  االحتالل  ضد  أح��راراً  وطنيين 

وفق تشوبوريان.
العرب  موقف  عن  تشوبوريان  وتساءل 
ُيسّمى  ما  هناك  ك��ان  التاريخ  »ف��ي  قائالً، 
أين  اليوم؟  أصبحت  فأين  العربية  باألمة 
عادة  تتأّسس  دولهم؟  جامعة  وأين  العرب 
مصلحة  تجمعها  دول  بين  الكونفدراليات 
ت��دّرس،  التي  األمثلة  بين  وم��ن  مشتركة، 
كيف  اليوم؟  وبعد  العربية.  الدول  جامعة 
العربية  الدول  نسيت  نفسه؟  المثل  نعطي 
على  المحافظة  وهي  المشتركة  مصلحتها 
مصالحهم  نحو  البعض  وزح��ف  العروبة 
وم��ط��ام��ع��ه��م ال��خ��اص��ة أم���ام اإلغ�����راءات 
العربية  الدول  جامعة  نفع  فما  الخارجّية 
همسات  فيؤدي  الغربية  الدول  حّركتها  إذا 
وطرده  شقيق  عضوية  تعليق  إلى  الغرب 
من المنزل تاره وإلى الوقوف صامتين أمام 

مشهد تعذيب أخانا تارة أخرى«.
ول��ف��ت ت��ش��وب��وري��ان إل��ى م��وق��ف األم��م 
فربما  المتحدة  األمم  »أما  قائالً:  المتحدة، 
عصبة  أخ��ط��اء  وتعيد  تاريخها  نسيت 
إذا  منظمة  وج��ود  نفع  وم��ا  نفسها.  األم��م 
سقوط  سبب  موضحاً  واجباتها؟«،  أهملت 
في  عاجزة  »أصبحت  ألنها  األم��م  عصبة 
السالم  إرس���اء  الرئيسية  مهامها  إت��م��ام 
العالمية  الحرب  بعد  سيما  وال  العالم  في 
المتحدة  األم��م  منظمة  وتأسست  الثانية 
إلى  أدت  التي  الثغرات  تصلح  أن  أمل  على 
الفشل  نتيجة  إلى  مشيراً  العصبة«،  فشل 
وقصف  واحتالل  ومجازر  ب��اردة  ب�«حرب 
وتدمير  بيوتهم  على  واالستيالء  للمدنيين 
في  الشعوب  »حق  عن  متسائالً  اآلث��ار..«، 
»الفلسطينيون  ق��ائ��الً:  مصيرها«،  تقرير 
قالوا كلمتهم )هذه أرضنا( فتفضلوا وطبقوا 
ولو  لنا  وأث��ب��ت��وا  أنفسكم  على  مبادئكم 
ورق«.  على  حبراً  ليست  أنها  واحدة  لمرة 
جنيف  »اتفاقية  عن  تشوبوريان  وتساءل 
المدنيين  سيما  وال  اإلنسان  حقوق  لحماية 
توّقع  ورقة  »مجّرد  كونها  مرّجحاً  العزل«، 
التهم  كل  من  نفسها  لتبرئ  ال��دول  عليها 
وراء  عالمية  مسرحية  أكبر  في  ولتشارك 

ستار حقوق اإلنسان«.
التي  ال��م��ش��اه��د  »أم����ام  ق��ائ��الً:  وت��اب��ع 
لالحتالل  األول��ى  اللحظات  منذ  شاهدناها 
القليلة  األي��ام  في  وخاصة  اليوم  ولغاية 
كنا  ج��راح  شيخ  في  يحصل  وما  الماضية 
انتفاضة  انتفاضة عالمية  األقل  ننتظر على 
الجبناء.  والرؤساء  الفاشلة  المنظمات  على 
لكن لألسف كل ما رأيناه بقي وراء الشاشات 
التواصل  مواقع  حسابات  وخلف  الصغيرة 

االجتماعي«. 
قاطبة  األرض  س��ك��ان  إل��ى  ن��دًء  ووج��ه 
يبكي  الذي  الولد  مشاعركم  يهز  »ألم  قائالً: 
استشهاد أهله أمام عينيه؟ ألم يبككم مشهد 
ألم  الركام؟  بين  ابنتها  عن  تبحث  التي  األم 
ألم  الله؟  لبيت  العدو  استهداف  يغضبكم 
يؤلمكم مشهد األوالد األيتام والمشردين؟«.

في  إخوتنا  يا  »أخ��ي��راً،  بالقول:  وختم 
لتعلموا  األوان  آن  األوان..  آن  فلسطين، 
يستسلم.  ال  الحق  صاحب  أن  أجمع  العالم 
من  ينسلخ  من  أن  العالم  لتعلموا  األوان  آن 
فال  فدائياً  يتحول  أقاربه  ويخسر  أرض��ه 

آن  الحق.  استرجاع  غير  شيء  يهمه  يعود 
الحر  المناضل  أن  العالم  لتعلموا  األوان 
ليس بحاجة إلى دعم الدول الكبرى لينتصر 
والعنفوان.  الكرامة  هي  األقوى  سالحه  بل 
وتذكروا دائماً أن الله يعطي أصعب معاركه 
من  عاماً  وسبعون  ثالثة  جنوده.  ألق��وى 
أنكم  في  شك  ال  أراضيكم  لتحرير  النضال 
في مكان ما تعبتم طعنتم من عمالء الداخل 
الشقيقة  العربية  الدول  بعض  من  خذلتم 
على  دموعكم  جفت  الدولية  المنظمات  ومن 

دماء أبنائكم لكن النصر آت فاصمدوا«.

علي فيصل
الجبهة  في  السالح  رفقاء  كلمة  وألقى 
الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو المكتب 

السياسي للجبهة علي فيصل وجاء فيها:
ال��ي��وم ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن منصة  »أق���ف 
مطلق  علوان  خالد  الشهيد  منصة  الشهادة 
االحتالل  مواجهة  في  المقاومة  رصاصة 
المقاومة  ش��أن  نعلي  لكي  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
الصادح  والصوت  االنتفاضة  شأن  نعلي 
القدس  ش��ب��اب  ي��د  على  ال��ق��دس  قلب  م��ن 
المقاومة  في  فلسطين  أبناء  شباب  يد  على 
الشعبية الشاملة في باب العامود وفي كل 
القدس والضفة  القدس وفي كل مدن  أحياء 
النزوح  مناطق  ك��ل  وف��ي  والجليل  وغ��زة 

والشتات«.
على  ال��ي��وم  »نلتقي  فيصل:  وأض���اف 
القدس  بتوقيت  الغضب  واح���د  توقيت 
العامود  ب��اب  ف��ي  بشرية  ص��واري��خ  بين 
غزة  إن  لنقول  غزة  من  عسكرية  وصواريخ 
وستبقى  فلسطين  هي  والقدس  القدس  هي 
متابعاً  المستقلة«،  فلسطين  دولة  عاصمة 
مهما  إن  لنقول  اليوم  هنا  »نلتقي  بالقول: 
أو   67 أو   48 في  الجغرافية  بيننا  باعدت 
غزة  في  أو  والشتات  اللجوء  مناطق  كل  في 
فنحن شعب واحد، جزء واحد، جسد واحد، 

نحمل  األخ��رى  وباليد  بندقية  نحمل  بيد 
ونقاوم  نقاتل  وبالجسد  الحرية  شعلة 

وسننتصر عاجالً أم آجالً«.
النصر  إل��ى  كلمته  ف��ي  فيصل  وأش���ار 
قائالً:  الفلسطينية  االنتفاضة  حققته  الذي 
العمود  باب  في  نصرنا  نسجل  نحن  »ها 
وفي  األول��ى  االنتفاضة  في  سجلناه  كما 
انهزم  حينما  الكبرى  الثانية  االنتفاضة 
أمام  وانهزم  األقصى  المسجد  من  ش��ارون 
مضيفاً:  غزة«،  قطاع  في  المقاومة  قبضات 
العبارة  بصريح  نقول  ال��ي��وم  نحن  »ه��ا 
ق��ان��ون  ي��م��ر  ول���ن  ال��ق��رن  صفقة  ت��م��ر  ل��ن 
الضم  مشروع  يمر  ولن  اليهودي  القومية 
تلتحم  الفلسطينية  فالضفة  اإلسرائيلي. 
المدائن  القدس عروسة  مع غزة وعاصمتها 
وفي  أمتنا  في  حر  كل  وعاصمة  وزهرتها 
هذا العالم. ها نحن اليوم نقول لن تمر تلك 
األكاذيب الدينية التي تّدعي أن القدس هي 
اليهودية  للدولة  وعاصمة  يهودية  مدينة 
من  سمومها  خبرنا  التي  األكاذيب  تلك  هي 
نظام تهويدي عنصري فاشي يقتل األطفال 
أم��ام  ينهزم  ه��و  ه��ا  ال��رج��ال  يقتل  أن  قبل 
المقاومة في غزة فينتقم من األطفال وينتقم 
أّن   إلى  مشيراً  الشيوخ«،  ومن  النساء  من 
وسوف  منه  تنتقم  سوف  المقاومة  »ملحمة 
يعاقبه ليس فقط القانون الدولي إنما رجال 
المقاومة هم الذين سوف يعاقبون االحتالل 
شعب  إرادة  وإعالء  إرادت��ه  بكسر  بهزيمته 
موضحاً  العالم«،  أح��رار  وإرادة  فلسطين 
عن  سُتمحى  مذلة  صفقات  من  م��ّر  ما  أّن 
نحن  نقول  اليوم  هنا  »نحن  قائالً:  الوجود 
الذين  ونحن  القرن  صفقة  سنقيل  الذين 
الفلسطيني والعربي  التهويد  سنقيل قانون 
بمشروع  سنقوم  الذين  هنا  نحن  والعالمي 

الضم ضم الضفة مع غزة مع القدس«.
وت���اب���ع ف��ي��ص��ل »ت��ن��ت��ف��ض ال��ح��ج��ارة 
قالوا  والذين  الكبار  قبل  الصغار  وينتفض 

وصغارنا  الحصرم  يأكلون  كبارنا  إنهم 
ي��ض��رس��ون ف����إذا ص��غ��ارن��ا ه���م ك��ب��ارن��ا 
يرسم  مستقبلنا  حاضرنا  ماضينا  وكبارنا 
على  يسحب  الموحدة  الوطنية  بالتضحية 
وطي  »إسرائيل«  بدولة  االع��ت��راف  سحب 
ومعاقبة  األمنية  وملحقاتها  أوسلو  صفحة 
وتدويل  واقتصادياً  قانونياً  »إسرائيل« 

الفلسطينية«. القضية 
إلى  نستند  هنا  »نحن  بالقول:  وختم 
لبنان  م��ق��اوم��ة  ن��ض��ال  الثمين  ال��ن��ض��ال 
الرسمية  والمواقف  الشقيقة  لبنان  وأحزاب 
زالت  وما  جانبنا  إلى  وقفت  التي  اللبنانية 
وإلى  العربية  أمتنا  شعوب  حضن  وإل��ى 
النيران  وصمود  وانتصارها  سورية  صمود 
وان��ت��ص��اره  اليمن  وص��م��ود  وان��ت��ص��اره��ا 
جدار  إلى  أيضاً  يستند  وانتصاره  والعراق 

ج��دران  ك��ل  لنهد  العالم  أح���رار  م��ن  ثمين 
الوحدة  ج��دار  ونبني  العنصري  الفصل 
جدار  النصر  جدار  المقاومة  جدار  الوطنية 

التحرير«. 

طالل حاطوم
الوطنية  والقوى  األح��زاب  كلمة  وألقى 
اللبنانية ممثل حركة أمل طالل حاطوم وجه 
في مستهلها التحية باسم األحزاب والقوى 
إلى  الفلسطينية  الفصائل  وباسم  اللبنانية 

كّل مقاوم في األرض الفلسطينية.
الغاصب  العدو  »ألّن  كلمته  في  وق��ال 
يسيطر  المطلق  الشر  الصدر  موسى  سماه 
البحر  وعلى  سمائها  وعلى  أرضها  على 

والشجر«. 
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وتوّجه  المجيدة«.  انتفاضتكم  في  عفتكم  في 
ال  هنا  »نحن  قائالً  العربان  لبعض  بكالمه 
التطبيعية،  عروبتكم  نريد  ال  كالمكم  نريد 
نريد حقنا في أرضنا في دولتنا المستقلة في 
العاصمة القدس في كل القدس بعيداً عن أي 
خالفات أو وجهات نظر قد تباعد بين األخوة 

واألشقاء«.
فلسطين  أب��ن��اء  ب��ه  يقوم  م��ا  إل��ى  وأش���ار 
لنا  عنوان  هو  اليوم  »توحدكم  قائالً:   اليوم 
درب  يترك  أن  حاول  من  لكل  وقبلة  ووس��ام 
التطبيع  عناوين  خلف  يتلطى  وأن  المقاومة 
هؤالء  إلى  ينظر  اليوم  هو  ها  والتسويات، 
األبطال رجاالً ونساء وشيوخ أطفاال يرفعون 
يؤمنون  بحقهم  إال  عابئين  غير  القبضات 
إلى  سيعود  الحق  بأن  ويؤمنون  بنصرهم 

أهله مهما طال الزمن«.
 وأشار حاطوم إلى قول اإلمام الصدر ب�«أن 
عداوتنا  في  النفسي  الحاجز  نسقط  أال  علينا 
أهبة  على  نبقى  وأن  الصهيوني  للعدو 
للمواجهة في كل مكان«، موضحاً  االستعداد 
أن »هذا ما تعلّمناه بأن نقاوم بالسالح مهما 
باللحم  باألظافر  باألسنان  متواضعاً  ك��ان 
وأخوتنا  نحن  كنا  »هكذا  مضيفاً  ال��ح��ي«، 
في  ال��ت��م��اس  خ��ط��وط  على  الفلسطينيون 
في  األبية  بيروت  في  خلدة  في  مواجهة  كل 
البقاع  في  مكان  كل  من  الجنوبية  الضاحية 
والجبل والجنوب كنا يداً واحدة المحرومون 
نرفع  أرضهم  من  المحرومين  مع  أرضهم  في 

الصوت في األوطان العربية«.
ثمن  له  القدس  طريق  »أن  بالقول:  وختم 
العرب  عزة  هو  المقاومة  البندقية  هو  واحد 
حقنا  عن  بالدفاع  أبداً  نتلكأ  أال  هو  وكرامتهم 
ق���ادرون  نحن  نعم  ح��ول��ه  م��ن  نختلف  أو 
وكل  الخارجية  االتفاقات  كل  إسقاط  على 
التسويات التي ال تهدف إال إلى الذلة وهيهات 
منا الذلة. إننا وإياكم اليوم نتطلع إلى القدس 
بعز وفخار وإباء ونقول إن عيد النصر آٍت أمل 
بنصره تعالى وعودة اإلمام القائد إنها ثورة 

حتى النصر«.

أبو هاني
أما كلمة تحالف القوى الفلسطينية فألقاها 
رميض  رفيق  هاني  أبو  التحالف  سر  أمين 
أرض  ال��ي��وم  »فلسطين  كلمته:  ف��ي  وج��اء 
بشيبه  منتفض  شعب  اليوم  القدس  ملتهبة، 
وشبابه بنسائه وأطفاله ضد كيان صهيوني 
بإيمان  زائفة  تلمودية  مزاعم  ضد  غاصب 
راسخ بين ضلوعهم وفي قبضاتهم وصدورهم 
احتاللي  استيطاني  لعدو  يتصدون  العارية 
ويسقطون  نظريته  يسقطون  استعبادي 
أصبحت  األميركية  المتحدة  الواليات  داعمه 
وبصواريخ  وصرخاتهم  بقبضاتهم  اليوم 
في  المنتفضين  وبطلقات  غزة  من  المقاومة 

الضفة الغربية«.
القرن  »صفقة  أّن  إل��ى  هاني  أب��و  ون���ّوه 
المفاوضات  وأصبحت  ت��الٍش  في  أصبحت 
معهم عبثية وأصبحت التسوية معهم وهماً«، 
الميدان  في  الفلسطيني  »شعبنا  أّن  موضحاً 
والتصفية  االستسالم  مشاريع  ضد  ينتفض 
األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  قادتها  التي 
ويسقط  الكيانية  االتفاقيات  ك��ل  ليسقط 
محاوالت التطبيع التي يهرول عربانهم اليوم 

إلى التطبيع مع كيان صهيوني غاصب«.
وأضاف أبو هاني »األخوة واألخوات اليوم 
تفرض  ميدانية  وح��دة  الفلسطيني  شعبنا 
الشهداء  بدماء  الفلسطيني  الصف  وح��دة 
ونساء  شيباً  والشباب  األطفال  وبصرخات 
مشيراً  موحداً«،  فلسطينياً  موقفاً  يفرضون 
المقاومة  ب��ي��روت  ل��دى  أسلحة  وج��ود  إل��ى 
قائالً: »ونحن من بيروت المقاومة نقول لدينا 
بحقوقنا  تمسكنا  األول:  سالحنا  أسلحتنا، 
كل  بفلسطين  الوطنية  بمواقفنا  الثابتة 
واحدة  وح��دة  القدس  كل  بالقدس  فلسطين 
قابلة  غير  الحقوق  هذه  غربية  وال  شرقية  ال 
بتقادم  التغيير  وال  للتقسيم  وال  للتجزئة  ال 
الزمن. سالحنا الثاني: وحدتنا الوطنية على 
منظمة  يعيد  مقاوم  سياسي  برنامج  أساس 
التحرير إلى إطار سياسي كفاحي على قاعدة 
خيارنا  الثالث:  سالحنا  الوطني.  الميثاق 

دمشق   إلى  بنيران  ومحوراً  نهجاً  المقاومة 
والقدس  غزة  إلى  والضفة  غزة  إلى  وبيروت  
والجليل وإلى كل المنافي والشتات. سالحنا 
الرابع جبهة وطنية فلسطينية عربية لتسقط 

مشاريع الظلم والطغيان«.
السوريين  إل��ى  تحية  هاني  أب��و  ووّج���ه 
أول  بأنهم  موضحاً  االجتماعيين  القوميين 
قائالً:  الغاصب  الكيان  هذا  طبيعة  كشف  من 
كلمة  لكم  االجتماعيون  القوميون  »األخ��وة 
أنتم لكم الفضل في أنكم منذ البداية كان لكم 
الكيان  هذا  طبيعة  في  الصحيح  التشخيص 
الفلسطيني  وطننا  أرض  على  الصهيوني 
المفكر  خالل  من  قيادة  دور  أيضاً  لكم  وكان 
هذا  باقتالع  جاز  الذي  سعاده  أنطون  القائد 
ضمن  العربية  األرض  هذه  على  من  الكيان 

حدود سورية«.
وختم بالقول: »اليوم نقول كما قال أنطون 
اليوم  الحياة وقفة عز فقط وفلسطين  سعاده 
عز.  وقفة  تقف  اليوم  القدس  عز.  وقفة  تقف 
ونحن اليوم نقول االنتفاضة مستمرة وسوف 
لكل  وطوبى  المعتقلين  لكل  الحرية  تستمر. 
المقاتلين النصر لالنتفاضة والمقاومة. المجد 
للشهداء األبرار. عشتم وعاشت فلسطين حرة 
عربية وعاش لبنان عربياً أبياً في هذا الصراع 
القدس  ستنتصر  سننتصر  وحتماً  الطويل 
وستنتصر فلسطين وسننتصر نحن وإياكم«. 

العميد وهيب وهبي
الحزب  كلمة  وهبي  وهيب  العميد  وألقى 
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي وج���اء فيها:  ال��س��وري 
»فلسطين يا قلب األمة، يا رائحة القوة، يا ملهمة 
فلسطين  االستشهاديين،  عشق  يا  المقاومين، 

االنتصار  حكاية  وتروي  التاريخ  تصنع  اليوم 
على  الحجر  انتصار  السيف  على  الدم  انتصار 

الدبابة وابتسامة المعتقل على جالده«.
الفلسطيني  »ش��ع��ب��ن��ا  وه��ب��ي:  أض���اف 
الجبروت  وجه  في  البطولية  المالحم  يسطر 
ي��واج��ه  ال��داخ��ل  ف��ي  شعبنا  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
ويقلب  االح��ت��الل  رص��اص  ال��ع��اري  بصدره 
وأن  ال��ح��ق  ص��اح��ب  أن��ه  ليثبت  المعادلة 
غزة  وأب��ط��ال  محال  ال  زوال  إل��ى  االح��ت��الل 
ليثبتوا  بصواريخهم  المستوطنات  يمطرون 
معادلة الردع والدفاع والمكان الذي ال تصله 
مشهد  ليكتمل  السواعد  تصله  الصواريخ 

الوحدة الفلسطينية«.
الفلسطيني  »الشعب  أن  إلى  وهبي  ون��ّوه 
بمقاومته وانتفاضته يرسل آالف الرسائل إلى 
العدو ومن ورائه من مطبعين ومتآمرين«، وأهّم 
ينكسر  ال  الشعب  هذا  إن  »أوالً:  الرسائل  هذه 
استرجاع  حتى  سنقاوم  ثانياً:  ينهزم،  وال 
ثالثاً:  وال��دم��ار،  الحصار  زاد  مهما  أرض��ن��ا 
وأصبح  صفوفه  وّح��د  الفلسطيني  الشعب 
القائد الفعلي للمقاومة، رابعاً: إلى المطبعين 
والمتآمرين إن كانت إسرائيل غير قادرة على 
حماية نفسها فكيف تحميكم، خامساً: سقطت 
كل االتفاقيات والصفقات وآخرها صفقة القرن 
التي هي قرون على رؤوس صانعيها وتيجان 

على رأس رافضيها«.
ونّوه إلى أن »المقاومة الفلسطينية تفرض 
فلسطين  في  مكان  أي  جديدة  معادلة  اليوم 
عمق  في  المقاومة  سترد  عليه  االعتداء  يتم 
لوقف  شرط  هي  المعادلة  هذه  وإن  الكيان 

إطالق النار من قبل المقاومة«.
وتابع: »فلسطين لله درها من أرض تجذب 

ابتعد  ما  فإذا  الكلي،  بالحق  مؤمن  كل  إليها 
عنها رّده إليها انتماء وشوق وحنين.. كلما أكل 
حبة زيتون تجّسدت أمامه نابلس، كلما حمل 
جرس  سمع  كلما  يافا،  أمامه  تراءت  برتقالة 
كنيسة خّيل إليه أنها أجراس القيامة في بيت 
لحم، كلما صدح صوت مؤذن استبشر بنصر 
أعظم  مالقون  وأنكم  األقداس  قدس  من  يعلن 

انتصار ألعظم صبر في التاريخ«.
عروس  فلسطين  إنها  نعم  قائالً:  وختم   
المجد وقضية الحق التي لن تسكت مدافعها 
ألصحابها.  األرض  كل  تعود  حتى  وبنادقها 
وجود  ص��راع  هو  إنما  اليهود  مع  فالصراع 

نفوس  ه��دأت  وكلما  ح��دود،  ص��راع  وليس 
التطبيع  لقاحات  ببعض  ال��ع��رب  الحكام 
الرافض  المقاوم  الفلسطيني  صوت  يصدح 
أولئك  راح��ة  ليقلق  المحتل  ووج��ود  لصوت 
الحق  ألصحاب  الفصل  الكلمة  ولتكن  الحكام 
وهم  مكان.  كل  في  الفلسطينيين  واألرض 
اليوم يسطرون تاريخاً جديداً بأننا لن نرضخ 
ولن نرضى بغير األرض كل األرض من النهر 
إلى البحر ففلسطين لنا، لها عودة والمقاومة 
في كّل مكان تسطر أساطير التضحيات حتى 
الرمق األخير وتعود األرض ألصحابها وجالء 

المحتّل إلى حيث ال رجعة منه ومن داعميه.

في�صل: ملحمة �لمقاومة �صوف تنتقم وتعاقب �الحتالل بهزيمته وك�صر �إر�دته 

�أبو هاني: �صفقة �لقرن تال�صت و�لقومّيون �أول من �كت�صف طبيعة هذ� �لكيان �لغا�صب

مهدي يقدم الخطباء
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≈dhC’G Iôª∏d ≥≤ëàj

 WO�FA�«   UN�«uL�«  ¡b�Ë  sOD�K�  »UB��U�  ÊUOJ�«  ÂUO�  cM�  ≠
 WO�u�U�  W�UL�Ë  w�OK��  r�œ  s�  tOI�  UL�  ÊUOJ�«  `��  WOL�d�«Ë
 „—UFL�« w� v�� t�≈ YO�� ¨t��UB� …uI� Îö��� ÈuI�« Ê“«u� qF��
 »dF�« vK� Ê«dLF�«Ë Âb�«  w� dzU�� UN�HK� X�U� »dF�« UN��— w��«

øÊËd��� U�bM� nOJ� ¨ÊUOJ�« vK� w� UL� d��√
 ÈuI�«  s�“«u�  ‰bF�  Î «b�b�  ÎUI�d�  ÒoA�  W�ËUIL�«   √b�  U�bM�  ≠
 ¨ÊUM�� »uM� s� tAO� V�� vK� ‰ö��ô« ÊUO� Â«e�S� XN��« w��«
 X���  U�bM�  ÎUI�ôË  ¨2006  “uL�  —UB��«  r���   «“U��S�  X�Òu�Ë
 ¨UNOK� Ê«ËbF�« ÒbB� U�bF�Ë …e� d�d�� Ÿ«e��U� sOD�K� w� W�ËUIL�«
 vK� rzU� uN� ¨Ê“«u�� dO� W�ËUIL�« Èu� t�IK� Íc�« V�d�« Ê“«u� ÊU�
 WOK�«b�«  t�N��  w�   UO�«b�  s�  t����  UL�  »d��«  s�  ÊUOJ�«  ·u�
 ¨WF�u�L�« UN�U�—√ X�U� b� UN�ö�√ Èd�Ë ¨t� —d�� ô ÎU��� »d��« d��F�
 ÊUM��  w�  ÊUOJ�«  `�U�  dOG�  XN��«  w��«   UN�«uL�«  Ác�  q�  sJ�
 sOOMOD�KH�«Ë sOO�UM�K�« vK� Ê«dLF�«Ë Âb�U� UN�ö�√ XOI� sOD�K�Ë
 W�ËUILK� sOzËUML�«  iF� Ê√ v�� ¨ÊUOJ�«  vK� UN�HK� s� dO�J� vK�√
 dzU���«  w�  qzUN�«  ‚—UH�«  «c�  ÊËc���  «u�U�  sOD�K�Ë  ÊUM��  w�

ÆdBM�« WIOI�� pOJA�K�
 ¨…d�UG�  …—u??�  sOD�K�  w�  ÎUO�U�  …d??z«b??�«  WN�«uL�«  X�b�  ≠
 s� ·u� s� ULNM� Z�M� U�Ë ¨Ÿ—b�« Ê“«u�Ë V�d�« Ê“«u�� W�U{ùU��
 v�Ë_«  …dLK�  oI��  ¨ÈËb��«Ë  dzU���«  »U���  ¨»d��«  w�  ◊—u��«
 VOB� Íc�« »«d��U� ¨Ê«dLF�«Ë ¡U�b�U� dzU���« w� Ê“«u��« s� Ÿu�
 œb�Ë  ¨qOKI�  fO�  ÊUOJ�«  ÊbL�  o�K�  Íc??�«  »«d��«  sJ�  qzU�  …e�
 fO�  ÊUOJ�«  v�d�Ë  vK��  œb�  sJ�  dO��  …e�  w�  v�d��«Ë  ¡«bNA�«
 ‚u� sOOMOD�KH�« vK� Òw�HM�« jGC�«Ë ¨WK�UL�  UN�«u� w� ÎU�u���
 rN�OB� ÊuM�u��L�« tAOF� Íc�« Í“«uL�« jGC�« sJ� qÒL���« …—b�

Æ‰u�c�U�
 ÊUOJ�«  vK�  WHKJ�  X�U�  »d��«  Ê≈  ‰uI�«  sJL�  v??�Ë_«  …dLK�  ≠
 Ác�  Ê≈Ë  ¨UNO�  ◊Ò—u��«  s�  ÊUOJ�«  tF�bO�  Íc�«  —U�b�«Ë  ¡U�b�«  r���
 w� b�b� Ê“«u�� W�uJ�� sOD�K� U�bNA� w��« WN�«uL�« s� W�u��«

ÆUNH�u� XO�u� ZC� w�Ë U�—«dL��«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

äÉfÓYEG

 W�d�  XO���  Ë√  dO�N��«   UOKL�  n??�Ë  WN��  ¡«u???�  ”b??I??�«  
 UN�Ò�“uN�  W�ËUIL�«  qzUB�  XMK�√  b??�Ë  Æv??B??�_«  b��L�«
 fO�Ë  lO�U�_  Òb�L�  »d��  U�œ«bF��«Ë  ¨W�u�HL�«  »d�K�
 WÒO�ö�≈ —œUB� X�Òb��Ë Æu�UOM�� ‰U� UL� ¨jI� b�«Ë Ÿu��_
 W�dFL�« Ác� r�� vK� UN�—bI� W�ËUIL�« …œUO� WI� s� …e� w�
 W�K�_« s� Î U�u�Ë Î UL� W�ËUIL�« Èb� U� Ê√ v�≈ …dOA� ¨UN��UB�

ÆW�u��« Ác� ÂU�� w� W�ËUIL�« WLK� ÷dH� qHJ�O� WÒO�uM�«
 w�  W�ËUIL�«  Ê√  b�R�  wMOD�KH�«  bNALK�  WF�U��  —œUB�
 ”bI�« ◊uI� lML� W�ËUIL�« —u�� w� —«d� v�« bM��� sOD�K�
 ¨vB�_«  b��L�«  vK�  …dDO��«  lM�Ë  ¨sOM�u��L�«  Íb�Q�
 Èu� t�KD� U�bM� Â“ö�« œUM�ù« r�bI�� —u�L�« Èu� œ«bF��«Ë
 W�dF� ÷u�� t�u� v�« Î «bM��� u�UOM�� Ëb�� ULMO� ¨W�ËUIL�«
 WO�U���ô«  …uI�«  ÊuKJA�  Íc??�«  sOM�u��L�«  s�  sO�dD�L�«
 ÍdJ�F�«Ë w�UO��« sOD�u�« s� b�√ ƒd�� ô YO� ¨…d�RL�«
 ◊Ëd� ‰u��Ë »d��« n�Ë VKD� WO�U���« W�d� …œUO� vK�
 »uM� s� »U���U�  qB�� ô …dL�«  Ác� l{u�«  Ê_ ¨WzbN��«

Æ”bI�« vK� …dDO��« s� wÒK���U� q� ¨…e� s� ôË ÊUM��
 ¨ÊUOJ�« …œUOI� T�UHL�« bNAL�« Ê≈ WF�U�L�« —œUBL�« X�U�Ë
 w�  UN�«uL�«  b�UB� YO� 48 ÂU� WK��L�« w{«—_« s� ¡U�
 ¨U�«u�Ë bK�«Ë U�U� v�« UHO�Ë …d�UM�« s� ÊbL�«Ë  «bK��« rEF�
 d�U�LK� o??�d??�Ë W??�u??�œ  U??�«b??� s??� Àb??� U??� U??�Òb??�√ ÊU??�Ë

ÆU�U�Ë bK�« w� sOM�u��L�«Ë »dF�« „ö�√ ‰U�  «—UO��«Ë
 ¨WIDML�« dO�H�� t�Ò��� d�U��Ë sOD�K� w� d Ò�H�L�« l{u�«
 ¨ Òw�Ëb�«Ë ÒwLOK�ù« Òw�UO��« ◊UAMK� Òw�Ozd�« —u�L�« v�« ‰Òu��
 n�d� œ«u� bL�� WO�«d�ù« WO�—U��« d�“u� …—U�“ XK�� YO�
 ¡«—“u� ŸUL��U� sOD�K� w� l{u�« –u���« UL� ¨oA�œ v�«
 Íd�“Ë sO� wH�UN�« ‰UB�ô« ÊuLCL�Ë ¨sOO�Ë—Ë_« WO�—U��«
 ULMO� ¨sJMOK� w�u��√ U�dO�√Ë ·Ëd�ô w�dO� UO�Ë— WO�—U�
 WOM�UC��«  UH�u�U� sDM�«Ë v�« Îôu�Ë r�UF�« r�«u� XKH�
  bN�Ë  ¨…e�  vK�  Ê«ËbF�U�  …œÒbML�«Ë  wMOD�KH�«  VFA�«  l�
 »e�K� W??H??�Ë X??�U??�  UNM�Ë ¨ U??H??�u??�«  Ác??� s??� b�bF�«   Ëd??O??�
 UN�ö�  t?? Ò�Ë  ¡«dL��«  Ÿ—U??�  w�  w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«

 ÆW�ËUIL�«Ë W{UH��ö� WO���«

 wIK�  WK��L�«  sOD�K�  w�  WÒOM�_«Ë  WÒ�dJ�F�«   «— ÒuD��«  ‰«e�  ôË
 ÊUM��  w�  —c��«Ë  V�d��«  s�  ‰U�  j�Ë  w�UM�K�«  q�«b�«  vK�  UNKI��
 gO� UNOK� ÂbI� b� W��UH� …d�UG� W�√ s� W�ËUIL�« —u�� Èu� Èb�Ë
 ÆÂU�_« v�≈ »ËdN�« ·bN� W�—u� Ë√ ÊUM�� ÁU��U� w�uONB�« ‰ö��ô«
 wK�« »«uM�« fK�� fOz— VzU� „—U� ¨w�dF�« wL�d�« Èu��L�« vK�Ë
 bIF�« Íc�« w�dF�« w�UL�d��« œU��ö� ∆—UD�« 31 ?�« dL�RL�« w� w�“dH�«
 WK��L�« ”bI�« U�bNA� w��«  «—uD�K� W��«u� åÂË“ò oO�D� d�� f�«
 »dF�« U�œË ¨»«uM�« fK�� r�U� WLK� vI�√Ë ¨vB�_« b��L�«Ë …e�Ë
 UN��U���«Ë UN�O�«Ëb�Ë åqOz«d�«ò rz«d� s� Â“U� n�u� –U��«ò v�«
 qJA� ÊUJ��« qO�d�Ë ÷—_« …—œUB�  «—«dI� ÊbL�«Ë ÈdI�«Ë ¡UO�ú�
 w�  UN��dF��  »Ëƒb??�«  qLF�«Ë  WOL�_«  sO�«uI�«Ë  oO�«uL�«  qJ�  Ì·UM�
 “«d�≈Ë »U�—ôU� UNL�ËË UNL�d��Ë UN�UDD�� `C�Ë WO�Ëb�« q�U�L�«

Æåw�U��≈ö�« w�«d�ù« UN�uK�Ë UN��dD� s� WI�UM�« b�«uA�«
 sOD�K� w� UM�F� ¡UM�_ WO�� W�e�— WH�Ë «dL��« Ÿ—U� w� XLO�√Ë
 w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  s�  …u�b�  Èd??�_«Ë  ¡«bNAK�Ë
 ÈuI�«  s�  ÊuK�L�  WH�u�«  w�  „—U�Ë  Æw�uONB�«  »U�—ùU�  Î «b�bM�Ë
 WO��UD�«Ë WO�U�A�« ÊU�K�«Ë WOMOD�KH�« qzUBH�«Ë WOM�u�« »«e�_«Ë

Æ»«e�_«Ë  ULEML�« pK� s� ÊuK�L� U�UI�√  ULK� ÂUB��ô« XKK��Ë
 Ê√ UNO� b�√ w�uI�« Í—u��« »e��« WLK� w��Ë VO�Ë bOLF�« vI�√Ë
 w� ÊUJ� Í√ Ê√ w� …b�b� W�œUF� ÂuO�« ÷dH� WOMOD�KH�« W�ËUIL�«ò
 Ác�  Ê≈Ë  ¨ÊUOJ�«  oL�  w�  W�ËUIL�«  Òœd��  tOK�  ¡«b��ô«  r��  sOD�K�
 w��Ë  Á Òu�Ë  ÆåW�ËUIL�«  q��  s�  —UM�«  ‚ö�≈  n�u�  ◊d�  w�  W�œUFL�«
 qzU�d�« ·ô¬ q�d� t�{UH��«Ë t��ËUIL� wMOD�KH�« VFA�«ò Ê√ v�≈
 ô VFA�« «c� Ê√ UNL�√Ë ¨ås�d�P��Ë sOF�D� s� tz«—Ë s�Ë ËbF�« v�≈
 —UB��« œ«“ ULN� UM{—√ ŸU�d��« v�� ÂËUIM� UM�√Ë ¨ÂeNM� ôË d�JM�
 wKFH�«  bzUI�«  `��√Ë  t�uH�  b Ò�Ë  wMOD�KH�«  VFA�«  Ê√Ë  ¨—U�b�«Ë
 q�  XDI�  t�√  Î «dO�√Ë  ørJOL��  nOJ�  UN�H�  W�UL�  vK�  ¨W�ËUILK�
 ”√—  vK�  ÊËd�  w�  w��«  ÊdI�«  WIH�  U�d�¬Ë   UIHB�«Ë   UO�UH�ô«

ÆåUNOC�«— ”√— vK� ÊU�O�Ë UNOF�U�
 qFH� w�UO� œuL�Ë Ì¡U�d��« W�U� ÂuO�« s� Î «—U���« œö��« q�b�Ë
 v�≈  Íd�d��«  bF�  nKJL�«  fOzd�«  …—œUG�Ë  bOF��«  dDH�«  bO�  WKD�

Æt�KzU� l� WKDF�« ¡UCI�  «—U�ù«
 Ê√  l�u�L�«  s�  sJ�  ¨d�c�  b�b�  Í√  w�uJ��«  bNAL�«  q���  r�Ë
 vK�  ULO�  ô  bOF�«  WKD�  bF�  …b�«d�«  WO�uJ��«  ÁUOL�«  p�d��  œUFÔ�
  UN� XHA�Ë Æj�u�« XO�Ë «b�F� sO� q�«u��« ◊uD� qOFH� bOF�
 ¡UI� bIF� ¡UD�Ë wF� s� å¡UM��«å?� nO�Q��« j� vK� WK�U� WO�UO�

 ¨dDH�« bO� bF� Íd�d��« fOzd�«Ë Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOz— sO�
ÆULNM� q�  «—UO� r�� bOF� vK� ÎUL�U� ÊuJO�

 W�—UB� ÊËœ s� ÈœUL�� —u�_« „d�� s� Êu� Ê√ œbB�« «c� w� rK Ô�Ë
 UNO�  rN�—UB�  ÎU��d�  sOO�UM�K�«  v�«  WLKJ�  t Ò�u�O�  t�√Ë  sOO�UM�K�«
 œËb��«  rO�d�  nK�  v�≈  WO�uI��«Ë  WO�UL��ô«  U�UCI�«  s�  tH�uL�
 Ádz«Ëœ  w�  W�—uNL��«  fOz—  —Òc�Ô�  UL�  ÆW�uJ��«Ë  wzUM��«  oO�b��«Ë
 dOC��  œbB�  u�Ë  rzUI�«  l{u�«  —«dL��U�  `L��  s�  t�Q�  WIKGL�«
 W�—u��œË WO�UO� ‚«—Ë√ s� Êu� tJKL� UL� Îô«R� ÕdD� U� ÆU� ¡w�

Æ—«c��ö� Ë√ nO�Q�K� Íd�d��« l�b�
 w�  w�Ëœ«dI�  r�d�  w�U�L�«  o�U��«  d�“u�«  Èd�  ¨p�–  ‚UO�  w�
 Íd�d��«  ”ƒd�  s�  w�K��«  ÍœuF��«  n�uL�«ò  Ê√  å¡UM��«å?�  Y�b�
 »U��_« b�√ u� …b� WO�UO�Ë WOB��  «—U���ô …b�b��« W�uJ�K�
 W�—uNL��«  fOz—  qOL��ò  Ê√  `{Ë√Ë  ÆåWO�uJ��«  W�“ú�  WO�Ozd�«
 bF� r� Íd�d��« nOKJ� cML� ÆÎUOIDM� fO� WO�uJ��« W�“_« WO�ËR��
 ÊËUF��U� ULNMO� W�d�A� nO�Q��« WO�ËR�� X�U� q� ¨fOzd�« bO� q��«

ÆåÈd�_« WO�UO��« ·«d�_« l�
 …√d�� …—œU�L�« –U��« U�≈ò ∫w�Ëœ«dI� V��� Ê«—UO� Íd�d��« ÂU�√Ë
 —UB�Ë Á—«c��« r�bI� U�≈Ë ¨W�—uNL��« fOz— WI�«uL� W�uJ� nO�Q�Ë
 o�Ë  Èd�√  WOB��  nOKJ��  …b�b�  WO�UO�   «—UA��ô  …u�b�«  v�≈
 fOzd�« ‰e� WO�ö� pKL� ô W�—uNL��« fOz— Ê√ nOC�Ë Æå—u��b�«
 W�d��√  œu�Ë  q�  w�  œ—«Ë  dO�  «c�Ë  ¨jI�  »«uM�«  fK��  q�  nÒKJL�«

Æt� WL�«œ ‰«e� ô WO�UO�
 w�Ëœ«dI�  `{uO�  ¨w�UOM�«  fK�L�«  s�  W�UI��ô«  WO{d�  s�  U�√
 dO�  WO�UO�  W�d��√  v�≈  ÃU���  fK�L�«  W�ôË  dOBI�Ë  W�UI��ô«ò  Ê√
 ŸeM�  t�√  Èu�  ¨q��«  fO�  —UO��«  «c�  Ê√  v�≈  W�U{≈  ¨ÂuO�«  …d�«u��
 ÎöC� Æ…b�b� W�uJ� bO�Q��U� Z�M� s� tMJ� ¨Íd�d��« b� s� nOKJ��«
 WO�UOM�«   U�U���ô«  b�u�  »«d��«  l�  Á«Ëb�  bIH�  —UO��«  «c�  Ê√  s�
  U�U���ô« Èd�� s� fK�L�« jI� u� v��Ë ÆÂU� s� q�√ bF� WK�IL�«
  U�u���«  ÍœR??�  Ê√  …—ËdC�U�  fO�  UL�  ¨dN�√  W��  q��  …dJ�L�«
 ÊUM�� ÊuJ� UL�—Ë d�Q�� UL�—Ë ÊUM�� w� q� v�≈ —uK���« bO� WO�—U��«
 Æå U??�“_«Ë  U�UCI�«   «dA�  rC�  Íc??�«   U�u�Ë_«  ‰Ëb??�  d�¬  vK�
 v��  t�U�  vK�  w�UM�K�«  l{u�«  vI��  ÊQ�  t�OA�  w�Ëœ«dI�  Èb�√Ë
 UNOK�Ë  U�b�u�  w�  ÎULJ�  Èd���  w��«  WK�IL�«  WO�UOM�«   U�U���ô«

ÆåWO�Uz—  U�U���«
 fO� å¡UM��«å?� t�U�Ë√ b�R� U� V���Ë ¨Íd�d��« ÒÊS� ¨q�UIL�« w�
 fOzd�  Á—Ëœ  ”—UL�  ‰«e�  ô  u�Ë  s�«d�«  X�u�«  w�  —«c��ô«  œ—«Ë  w�
 ÆWO�uJ��«  WKOJA��«  vK�  W�—uNL��«  fOz—  o�«u�  Ê√  dE�M�Ë  ¨nÒKJ�
 tM� ŸeM� WO�UO� WO�K�Q� vE�� Á—«c��« ÊQ� sI�√ ‰U� w� ô≈ —c�F� s�Ë
 sO� s� W�dI� —œUB� X�H� ULO� ÆbK��«  cIM� q�U� q� sL{ nOKJ��«
 w� dL��� Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz—ò Ê√ v�≈ å¡UM��«å?� WMO��«
 w� Èd� ô t�√Ë ¨Íd�d��«Ë Êu� sO� WO�ö��« W�U�L�« V�dI�� tO�U��

Æåd��√ W�“_« bIFO� q� q��« Íd�d��« —«c��«
 „d�dD��« ÊU�—œu� n�« ÊU� w��dH�« WO�—U��« d�“Ë ¡UM���« bF�Ë
 …dOH��«  —«“ ¨…dO�_« t��u� s� w�«d�« ”dD� …—UA� —U� w�Ë—UL�«
 ÊËœ s�  —œU�Ë w�«d�«  vI��«Ë w�dJ� u�d� Ê¬   ËdO� w� WO��dH�«
 —U�≈ w� …—U�e�«  ¡U� bI� å¡UM��«ò —œUB� V���Ë Æ`�dB�� ¡ôœù«
 sO�ÒdI� d�� w�dJ� XMK�√ U�bF� sOO��dH�«Ë w�dJ� sO� ¡«u�_« VO�d�
 ÎUC�√ å¡UM��«ò  U�uKF� V���Ë ÆÊU�—œu� n�u� s� UN{UF��« UNM�
 ‰UJA�U� t�ËUF� ÂbF� w�«d�« vK� UN���  b�√ WO��dH�« W�Uzd�« ÊS�
 ÊuDGC� ÊuO��dH�« ÊU� sO� wH� ÆWO��dH�« …—œU�L�« ÕU��ù Â“ö�«
 u�b� w�«d�« ÊU� ¨WO�UO��« ·«d�_« vK� …—œU�L�« cOHM� ÷dH� …uI�
 fHM�U�  ÍQM�«Ë  œUO��U�  w�UO��«  q�K�  ÊUM��  ‰u�  w�Ëœ  dL�R�  v�≈
 VC�  —U�√  U�  ¨WO��dH�«  …—œU�L�«  Îö�U���  WO�UM�K�«  W�“_«  q�Ëb�Ë

Æåw�dJ� t�—U�“ ÂbF� ÊU�—œu� p�– s� d�� sOO��dH�«
 vK�  U�uI� dC�� w�Ë—Ë_« œU��ô«ò Ê√ å“d��Ë—ò W�U�Ë XHA�Ë
 v�≈  ÎW��ô  ¨åW�uJ��«  qOJA�  ÊuKDF�  rN�√  Èd�  ¨ÊUM��  w�  sOO�UO�
 w�  tHOK�  vK�  q�J��«  UN{dH�  w��«  v�Ë_«   U�uIFK�  œ«bF��ô«ò  Ê√
 WL�U��« W��M�« …—«œ≈ ¡u� s� q�_« W�O� V��� w� ¨j�Ë_« ‚dA�«
 r�ò t�√ v�≈ ¨sO�ËR��Ë sOO�U�uK�œ 6 s� ÎöI� ¨W�U�u�« X�H�Ë Æåœö�K�
 œU��ô«  œuN��  WO�ö�  d�L�«   œb�  X�Ë  w�  Æå¡UL�√  Í√  WA�UM�  r��
 qLF�«ò  Ê√  W�{u�  ¨åsOO�UM�K�«  sOO�UO��«  vK�  jGCK�  w�Ë—Ë_«
 ¨nOMB��«  dO�UFL�  vL��  U�  ¨ U�uIFK�  dOC���«  w�  Êü«  √b�  wMH�«
 –U��«  vK�  sOM�ô«  Âu�  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  WO�—U�  ¡«—“Ë  o�«Ë  Ê√  bF�

Æå¡«d�≈
 q�� w�UL�«Ë w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« l{u�« wI� ¨p�– ÊuC� w�
 WK�  q�UI�  w�  dO��  b�  v�«   U??�“_«  r�UH�  ¡u{  w�  wL�—  ÂUL��«
 X�U� w��«Ë W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� U�—b�√ w��« rO�UF��«
 W�UD��« Ÿu{u� ÎUC�√ ôËUM�Ë Êu� fOzd�« l� «b�F� w� Y�� —u��

Ær�b�« l�— W�Q��Ë WOK�uL��«
 W�uJ� w� WO�UL��ô« ÊËRA�«Ë W�UO��« Ód�“Ë t�U�I��« ‰ö� œÒb�Ë
 w�UO��«  ŸUDI�«  s�  b�Ë  ”√—  vK�  WO�dAL�«  Íe�—  ‰UL�_«  n�dB�
 ULO� ô ¨Z�ML�« œUB��ô« w� W�UO��« WOL�√ò vK� ¨r�UDL�«Ë w�bMH�«Ë
 WO�U��ù«Ë  WOFO�D�«  WO�UO��«   U�uIL�«  q�  pK�L�  Íc�«  ÊUM��  w�
 qJ� t�UO� Î «b�R� ¨åtO�≈ r�UF�« ‰Ëœ s� ÕUO��« »c�� w��« W�—UC��«Ë
 ULO� ô ¨W�U� WO�UM�K�« w{«—_« vK� W�UO��« qOFH� q�√ s�ò ÂeK� U�
 u� rz«b�« UM�b�Ë U�Ë—u� W�zU� W�“√ s� ÎUO��—b� ÃËd��U� U�√b� UM�√
 ÊQ� s�ò Ê√ d���«Ë ÆåWLOK� W��M� f�√ vK� U�œUB��« ¡UM� …œU�≈

 Î «bO�Q�Ë  WO�U�  qO�œ  qJA�  Ê√  nOB�«  «c�  WOK�«b�«  W�UO��«  jOAM�
 UN�Ë“U��� W�“«  W�√  s� ÷uNM�«   U�uI� ÊuJK�L� sOO�UM�K�«  Ê√  vK�
 sO�ËR�L�« v�« t�UNO�u� vD�« t�√ Êu� sK�«Ë ÆårN�b�ËË rNM�UC��
 W�√  ÊËœ  s�  ¨W??�u??�Ë_«  w�UO��«  ŸUDI�«  V�UD�  ¡ö??�ùò  sOOMFL�«
 WO�UM�K�« o�UML�« nK��� vK� ÂU� œËœd� s� p�– w� UL� WO�U�M��«

ÆåtOK� qLF� Íc�« Ê“«u�L�« ¡UL�ù« √b�� o�Ë
 ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� WO�—U��« d�“Ë ÷d� ¨d�¬ bOF� vK�
 ÊUM��  w�   «—uD��«  UO�  w�Ë—Ëœ  WO�dO�_«  …dOH��«  l�  W��Ë  q�d�
 w�   bIF�«  w��«  …dO�_«  Íd���«  rO�d��«  W�u�  ZzU��Ë  WIDML�«Ë
 s�_« fK�� —«d� cOHM� v�« W�U{≈ ¨…b��L�«  U�ôu�« W�U�u� …—u�UM�«

 Æ1701 r�d�« w�Ëb�«
 ÍœuF��«  dOH��«  Ê√  bO�√  ¨WO�UM�K�«  –  W�œuF��«   U�öF�«  WN��Ë
 vK� —UD�≈ W�œQ� ¨…“dO�« w� t��U�≈ dI� w� ÂU�√ ¨Í—U�� bO�Ë ÊUM�� w�
 UN�ö�  d�Ë Æ «b�u� ÊU�� w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂUF�«  w�bL�«  ·d�

Æ„d�AL�« ÂUL��ô«  «–  «b���L�« “d�√ WA�UM�
 n�dB� W�uJ� w�  U�bK��«Ë WOK�«b�« d�“Ë l� Êu� fOzd�« ÷d�Ë
 W�u��« WKOB�Ë œö��« w� WOM�_« ŸU{Ëú� wLN� bL�� bOLF�« ‰UL�_«
  «¡«d�ù«Ë ¨W�œËb��« d�UFL�« s� œb� vK� UN� ÂU� w��« WO�öD��ô«
 ÆV�dN��«   UOKL�  s�  b��«Ë  UNOK�  W�U�d�«  e�eF��  U�–U��«  V�«u�«
 l�«uK�  ÎU{d�  tMLC�  d�dI�  œ«b�≈  œbB�  wLN�  Ê√  —œUBL�«   œU??�√Ë
 —U��ò vK� Êu� wLN� lK�« ¨¡UIK�« ‰ö�Ë ÆW�“ö�«  U�«d��ô«Ë rzUI�«
 ‰ö� s� …b� Q�d� v�«  «—b�L�« V�dN� WOKL� w� W�—U��«  UIOI���«
 U�«d�√ w��«  ôUB�ô« vK� p�c� ¨ÊU�d�« WN�U� vK�  u��« o�œUM�
 W�œuF��« oOKF� bF� d�ô« «c� W��UFL� W�œuF��« w� sO�ËR�L�« l�

ÆåWO�UM�K�« WOz«cG�«  U�UMB�«Ë WO�«—e�«  U��ML�« œ«dO��«
 t��u��  qBHL�«  d�dI��«  bF�ò  t�√  Âö�û�  Y�b�  w�  wLN�  b�√Ë
 ¨lMBL�«  WDI� bM� ULO� ô ŸUI��«Ë  ‰ULA�«  w� WO�UM�K�«  œËb��«  vK�
 W�—uNL��«  w��Uz—  s�  q�  v�≈  tF�d�  Ê√  vK�  ¨ ËdO�  —UD�Ë  Q�dL�«Ë
 V�� s� tOK� lK�« U� qO�UH� sLC�� d�dI��«ò Ê√ nA�Ë ÆåW�uJ��«Ë
 bI�  Õ«d��«  tMOLC�  v�≈  ÎW�U{≈  ¨÷—_«  vK�  WO�«bOL�«  t�ôu�  ‰ö�
 œuF� UM� —«dI�«Ë ¨ŸU�bK� vK�_« fK�L�« œUIF�« Ë√ l Ò�u� wM�√ ÌŸUL��«
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 b�Ë  …uI�  œu�uL�«  ÊUOJ�«  WMLO�Ë  s??�√  ÊUL{  ”UO�  vK�
 …–uFA�U�  rN�K�  Òr??�  s??�c??�«  œuNOK�  w�u�  s�u�  ¨—uHK�
 a�—U��U� qB�� U� q� ÈÒb��� ÊUO� W�U�ù ¨¡«d�ù«Ë dO�N��«Ë
 p�– q�Ë ¨UN�UF�UI�Ë jHM�« VO�U�_ ÎU�—U� ÊuJO� ¨UO�«dG��«Ë
  UDK��«Ë ‰«u�_« t� d���Ë qIF�« Áb�d� UL� ¨WO�öIF�« r�U�
 Íc�« ÀË—uL�« a�—U��« ozUI� q� wGK� Ê√ t� sJL� W�K�_«Ë

ÆUNF�uD� qN�� w��« ¡«—cF�« UO�«dG��«Ë t�MDO� qN��
 …œUF��ô f�√ Íc�« sO�d� —«b� ◊uI� l� 1990 ÂU� cM� ≠
 …œUF��ô  f�√  UL�  ¨WO�öIF�«  UN��e�  w��«  UN�b�Ë  U�Ë—Ë√
 ¨w�öIF�«  w�UO�u��«  œU��ô«  WGO�  Ã—U�  UN�Ëd�  UO�Ë—
 —UON�ô« «c� Ê√ Õu{u� «b� sJ� ¨—UNM� s�dAF�« ÊdI�« Ê√ «b�
 ÎU�uB�Ë ¨w�dF�« ‚dAL�« œËb� f�ö� U�bM� ô≈ qL�J� s�
 vK� W�ôb�«  V�«d� vK�√ qL�� Íc�« ÊUOJ�«  ÊU�—√ e�N� U�bM�
 w�  dJH�«Ë  œUB��ô«Ë  W�UO�K�  X��√  w��«  WO�öIF�«  WO�U�
 a�—U��U� Y�F�«  U�—œ vK�√ vK� ÂU� Íc�«Ë ¨s�dAF�« ÊdI�«
 YO� ¨sOD�K� w� Íd�� U� WOL�√ l�M� UM� s�Ë ¨UO�«dG��«Ë
 w�«d��« szUJ�« pOJH�� ‰u�cK� dO�� Ÿ«b�S� ÊuOMOD�KH�« ÂuI�
 d��√  X��O�Ë  X��  bI�  ¨WO�öIFK�  r�_«  œu�uL�«  s�U�AJ�«d�
 wLKF�«  a�L�«  «c�  X���√  w��«  Õö��«Ë  WDK��«Ë  ‰UL�«  Ê√
 a�—U��«  oDM�  U�bM�  ¡U�d�  vI��Ë  ¡U�d�  …u�  —œUB�  w�
 vK�  ÒwB�  ÊUOM�  t�√  «b�  U�  ÈËUN�O�  ¨UO�«dG��«  Àb���Ë
 UN�K� w�Ë U�UB�√ v�« U�UB�√ s� WCH�ML�« sOD�K�Ë ¨ÕU�d�«
 U� Ê√ X���Ë ¨q�ËQ��« qL��� ô UL� p�– ‰uI� ¨U�UB�√Ë ”bI�«
 ¨»«d� œd�� ÊU� WOMOD�KH�« WOCI�«  u� s� iF��« tL Ò�u�
 ”bI�«Ë  sOD�K�  UN�Ëc�  qFA�  w��«  WF�U��«  W�uN�«  Ê√Ë
 r�— ¨U�d� WLK�Ë U�d�� qL�� ‰«e� ô WIDML�«  »uF� sO�
 sJL�  ô  Âö�ù«  Ê√Ë  ¨ U�uNK�  Z�d�L�«  V�d���«   UOKL�  q�
 ¨WÒO�OK�  ÊuJ�  Ê√  i�d�  WO�O�L�«  Ê√Ë  Î̈U�dOHJ�  ÊuJ�  Ê«
 dJ� u�√ ôË ¨WO�O�L�« q�L� s�b�« Õö� s� rI�ML�« Ë—u� ö�
 œU��_«  q�√Ë  ÊuD��«  dI�  …œU�  w�ôu��«  bL��  u�√Ë  Íœ«bG��«
 s�  UN�Ë—  Òœd���  ÂuO�«  WIDML�U�  ÆÂö�ù«  ÊuK�L�  »uKI�«Ë
 ¨WO�öIF�«  WK�d�  U�Ë—u� s� dO�J�«  dO�J�«  s�b�� ¨sOD�K�
 w�  Êœ—_«Ë  tzU�  ‚«d??F??�«Ë  …œÒb??N??�  W??�—u??�Ë  ÂË“Q??�  ÊUM�K�
 ÎôË√  W�—u�Ë  ÎôË√  ÊUM��  W�c�  UN�«uM�  ‰uK��  q�√  ôË  ¨dD�
 Î̈ôË√  sOD�K�  u�  l�U��«  q��«  q�  Î̈ôË√  Êœ—_«Ë  ÎôË√  ‚«dF�«Ë
 dOBL�«  …U�U�L�  …œuF�U�  u�  l�U��«  q��«  ÊQ�  rOK���«Ë
 kH�� mOB� u�Ë ¨uJO� fJ�U� jz«d� t� X��� Íc�« b�«u�«

ÆW��UM�«  UÒO�uB��«
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 WI��L�« W�dG�« w� ≠ d��« W�U�√ ≠ Ê«u�b�«
 WN��«  w??�  W�b���L�«  38  r??�—  lMB�«
 W��RL�  Íe�dL�«  vM�L�«  s??�  WO�dG�«
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 d�  W??�U??�√  v??�≈  bO�U�  ÷Ëd??F??�«  rK��
 lMB�« WI��L�« W�dG�« w� ≠ ÊUM�� ¡U�dN�
 s� WO�dG�«  WN��«  w� W�b���L�«  38  r�—
 ÊUM��  ¡U�dN�  W��RL�  Íe�dL�«  vM�L�«
 o�d�  ≠  ÊUM��  ¡U�dN�  vM��  ¨t�d�  sL{

ÆdNM�«
 u�  ÷ËdF�«  r�bI��  b�u�  d�¬  Ê√  ÎULK�
 bM� 2021Ø6Ø11 w� l�«u�« WFL��« —UN�
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  «ËcK� —U���ô« bOF� ‰ö��ô«  «u� l�  U�U���ô«Ë  «d�UEL�« Ê≈ 
 W�ö��« ‰ö� s� fO�Ë dL�L�«Ë ¡UM��« qLF�« ‰ö� s� WK�UH�« WÒOM�u�«
 qFH�« …œu� Ê≈ ÆWO{UL�«  «uM��« ‰ö� X�—u� w��« ¡U�u��« WÒOM�u�«
 …dDO��«  UOKL� q�P� d�UM� r�√ b�√ u� WK��L�« sOD�K� w� wFL��«
 ‰ö�  s�  ŸuC��«Ë  ‰u�I�«  Ã–uL�  ÷d�  X�ËU�  w��«  WÒ�—ULF��ô«
 dL���  ô  b�  ÆWJKN���  W�œd�   «Ë–Ë   «Ò—–  v�≈  sOOMOD�KH�«  q�u��
 Èb� `{u� UNMJ�Ë Î̈ö�u� sOD�K� w� ÂuO�« Àb�� w��« W{UH��ô«
 ¨sOOMOD�KH�« vK� X�—u� w��« WO�uONB�« …dDO��«  UOKL� W�UA�

Æb�_« v�≈ ÒdL��� Ê√ sJL� ô WÒO�uONB�«  UJ�ù«  UOKL� Ê√ sO��Ë
 W�U�  w�  XF��«  å d�H�«ò  w��«  WÒO�bIL�«  W{UH��ô«  dO�«u�  Ê≈
 W�bK� fOz— u� U�Ë ¨WK��L�« 48 ?�« w{«—Q� nMB� X�U� w��« ÊbL�«
 Òw�uONB�« gO��U� b�M��«Ë WM�bL�« vK� …dDO��« Ê«bIH� ·d��« bK�«

ÆWM�bL�« w� sOOMOD�KH�« WN�«u� w� t�b�U�L�
 lL��L�«  rOEM�  …œU�≈  WOKL�  u�  ÂuO�«  sOD�K�  tO�«  ÃU���  U�  Ê≈
 ¡UM�Ë Òw{UH��ô« qLF�« b�√ W�U�≈ q�√ s� ¨W�œUB��ô« t�OM� Î «b�b��Ë
 ÒÍ—ULF��ô« ŸËdAL�« Í√ ÆÆÁ—Ëc� v�≈ Ÿ«dB�« bOF� WF�U� WOM�Ë W�ƒ—

ÆUNK� sOD�K� w� ÒÍdBMF�« Òw�UDO��ô«
 b�b�  s�   œU�  UN�OOG�   U??�“√  X�ËU�  ULK�  sOD�K�  w�  ìw�
 ÆÎ«b�√ UNM� bO�� ô w��« UM�K�u�Ë v�Ë_« UM�OC� UN�≈ ¨UN�H� ÷dH��
 ‰u�œË W{UH��ô« lO�u�� wA� ÷U�� s� Êü« UNO� Àb�� U� qN�

øWLzUI�«  UM�u��L�« v�≈ W�ËUIL�« s�  «u�
 oO�D�� ‰ö��ô« Á√b� U� u� ŸU{Ë_« qFA� b� …—«d� ‰Ë√ ÊuJ� b� U�
 d�_« u�Ë Î̈UO�UJ�Ë ÎUO�U�“ „—U�L�« vB�_« b��L�« r�bN�� WO�«d�« t�D�
 v��  ‰«R��«  vI�O�  Ÿ—UA�«  p�d���  Òw�UO�  —«d�  v�≈  ÃU���  ô  Íc�«
 …ÒbF��� W�ËUIL�« —u�� Èu� q�Ë øv�Ë_« WK�I�« u�� t��œ UM�F� d�b�
 ‰ö� s� r�b�U� ¡UH��ô« ô ¨WLzUI�« W{UH��ô« Ác� w� UÎOKL� W�—UALK�

øÂö�ù«Ë ‰UL�«Ë Õö��«
 UL�— oL� UMO�Ë w� U�d�_Ë ¨Êu�� WOMOD�KH�« UM�Ë— s� Y�b�K�
 ÎU��—U� UNFzU�ËË UN��e�d� XKJ� UL�UD� wN� Æd�¬ d�√  Í√ tO�UC� ô
 ¨w�dF�«Ë  Í—u��«  ¨w�uI�«  l�«u�«  W�UO�  s�  ÎôËR��  ÊuJ�  œUJ�
 vK� q�«u�L�« ÂeF�«Ë W�ËUIL�« W�U�A� UN�«b�√ XD��—« b�Ë ¨t� Ò�d�

ÆWOF���«Ë ÂU�I�ô«Ë WL�eN�U� p�c� XD��—« UNMJ� ¨÷—_« d�d��
 —bI�U� Ók�� r� WLN� WK�d� WÒL� ¨WOCI�« Ác� a�—U� s� Y�b��« w�
 WO�U��«Ë v�Ë_« ÊU�{UH��ô« w�Ë ¨Y���«Ë W�«—b�« s� tI���� Íc�«
 ‰ö� rN� oI� nK��� Ÿu� s� ÎôUC� UN�ö� ÊuOMOD�KH�« vÒM�� w��«
 ¨`K�L�« ÕUHJ�«  s� WK�u� œuI� tIÒI�� r� U� jI� Î «dN� dA� WO�UL�
 qJ�  ÎU�«uM�  ÂuO�«  ”bI�«  W{UH��«  X�U�  UL�  sO�{UH��ô«  pMO�  ôu�Ë

ÆsOD�K�
 W{UH��«  …œôË  W�«b�  v��  v??�Ë_«  W{UH��ô«  cM�  tO�≈  UMK�Ë  U�
 W�U�H�«  t�ô¬Ë  ËbF�«  œuM�  ÊuN�«u�  r�Ë  UM�UH�√  bNA�  ÊU�  ¨”bI�«

 W�ËUIL�«   UOKL�  X�U�  WO�H�«  ¡ôR�  nK�  sJ�  ¨n�u�  ô  WOL�KL�
 b� lzUC��« WF�UI�Ë  «dO�L�«Ë w�bL�« ÊUOBF�«  öL� l� q�UH��
 …œôË d�u� qÒJAO� U� u�Ë ¨‰UCM�« w� W�Oz— …«œ√ v�≈ ‰u���  √b�

Æ…—]d�L�« sOD�K�
 vK� Ê«ËbF�«  Òœ—Ë ¨wMOD�KH�«  »U�AK� WO�uD��«   UOKLF�«   œU�√
 …—œU�L�« ÂU�e� „U��ù« ¨ UM�u��L�« WOI�Ë VO�√ q� nB� w� UN�cÒHM�
 …œ«—≈  XFL�Ë ¨tM� ‰eFL� Ã—U��«  s� ÎULz«œ —«bÔ�  W Ò�b�«  X�U� Ê√  bF�
 r� s�c�« —UL�_«Ë  U�H�« nK��� s� ¡U�M�«Ë ‰U�d�« s� ·ôü«  U��
 iH�ML�« wMOD�KH�« »U�A�« „«d� UNI Ò�� WO�F� ÊU�� w� r�dO�Q�
 Âb�Ë ‰ö��ô« œu�Ë —UJ�≈Ë w�«c�« —d���« s� …b�d� W�U�� b ÒNL� Íc�«
 ÒqF�Ë  Î̈UO��—b�  WO�dF�«Ë  WOMOD�KH�«   «œUOI�«  q��  s�  t�  WOF���«
 pK� sO� XHAJ�« lO�D�Ë W�UO�Ë W�UL� W�—U� d�¬ w� ZOK��«  «œUO�

Æå «œUOI�«ò
 s� ÎU�d� XKÒK�� q� ¨q�_« s�  «uM� lC� WB� X�O� sOD�K� WB�
 U�dE� U� «–≈ d�¬ r�U� s� UN�«b�√ Ëb�� b�Ë ¨WOF���«Ë W�UO��«Ë WL�eN�«
 ¨sOOMOD�KH�« sO� nB�« …b�ËË w�UL��« qLF�«Ë rOEM��« W�—œ v�≈
 l{«u�Ë  …uI�«  l{«u�  sOOF�  Í—ËdC�«  s�Ë  ¨WÒOIOI�  WB�  UNMJ�

ÆUNO� nFC�« l{«u� s� …d�F�« c�√Ë ¨nFC�«
 …—Ëd{  X�U�  U�  —bI�  Î̈U�dE�  Î «—UF�  WÒO�bIL�«  W{UH��ô«  X�O�

ÆWÒ�uO�

 v�≈  X�Òd��  w��«  WL�eN�«  W�UI�  ≠  UN��UI�  X���Q�  ¨1948  ÂU�  cM�  
 ¨…bOI�Ë  W�dE�  U�UM��Ë  ¨UN�  rK���«Ë  UN�  nI��  s�  fH�  ‚UL�√
 WOC�  ô≈  Î̈U�uB�  ”bI�«Ë  ÎU�uL�  sOD�K�  w�  Èd�  ô  `��√Ë
 UN�UL�√ s� nH��� Ê√ s� b� ö� w�U��U�Ë ¨UN��J� WO�UJ�≈ ô ¨…d�U�
 p��Ë√ vH��U� ¨ËbF�« l� W�«bB�« …c�Ë rJ��« WF�� tOK� hGM� w��«
 rNMJ�  ¨WOM�u�«   U��UML�«  w�   U��dB��«  iF�  Z�Ëd�Ë  ¡U�b�U�
 t�— ÒuB�  Íc??�«  U�dOBL�  U�u�d�Ë  ÷ËUH��U�  U�u�UM�  b�  «u�U�
  U�UO��«  Ác� ZzU�� s� ÊU�Ë ¨WM�bL�«  XKL�Q� ¨rN�uH�Ë rN�uI�
 s�  tMJ�Ë  ¨t�KL�  WOK��Ë  WOLOK�≈  Èd�√  Èu�  XF�  ⁄«d�  b�Ë  Ê√
 rN�√  «ËdF�  s�c�«  ¨sOO�bIL�«  WEI�  w�  b�U�  WO�U��«  WO�U�
 «uDI�√Ë  ¨…—œU�L�«  «Ëc�Q�  ¨rN�M�b�  s�  ŸU�b�«  W�dF�  w�  ÊËbO�Ë
 r�—Ëb� «uHÒH��Ë ¨rN�H�Q� rN�H�√ qO�L� WO�d� «u�e��«Ë ¨W�ôË q�
 aOA�U� rN��dF� «ËœUI� Î̈ «dO� UNM� «Ëd� r� w��«  UO�dA�« ‰UL�√ s�
 UMOM�  XO�  WO�U{Ë  Ê«uK�  w�  ÎU��d�Ë  ¨vB�_«  b��L�«Ë  Õ«d�
  UOKL� ¡«d�ù Î«bONL� ©WOKOz«d�ù«® W�U�L�«  ‰UL�√ UN� √b��� w��«

Æ©qOz«d�≈® w{«—√ …dz«œ q�� s� w{«—_« qO���
 t�bN�  UL�  ¨ÊuJ�  s�Ë  –  W�zU�  sJ�  r�  ÂËeNL�«  qIF�«   UF�u�
 ‚uH�  Î «d??�√  ÊU�  ¨”bI�«  u��  n�“  s�  UN{d�Ë  UN�uD�  sOD�K�
 w�  rO��Ë  W�d�Ë  WM�b�  q�  s�Ë  ¨VIM�«  v�≈  qOK��«  sL�  Æ‰UO��«
 s�  l�«b�  Î̈ôUI�Ë  ÎU�UH�  ÊuOMOD�KH�«  dH�  ¨WK��L�«  WO�dG�«  WHC�«
 ÒbF� ô w��« rN�uL�� ¨sOM�b��Ë sOOM�Ë ¨sO�dDH�« rN��Ë rN�«b�Ë

 ¨dOHM�«  «c� n�Ë ¨©qOz«d�≈® W�uI�«  W�Ëb�«  lD��� r�Ë ¨”bI�«  u��
 sOKzU� ¨vB�_« b��L�«Ë Õ«d� aOA�« w�� rN�u�Ë ÊËœ ‰ËR��«Ë
 XB�  ¨WL�d�  W�ÒO�  fH�  q�  rJF�  q�  ¨r�b�Ë  r���  ∫sOO�bILK�
 oI�� «cN�Ë ¨sOD�K� VF� q� rJF� ¨UN��UI� XC�—Ë WL�eN�« vK�

Æt�b�ËË wMOD�KH�« VFA�« ŸUL�≈ ”bI�« qCH�
 UN� ÊUJ� ¨n�e�« w� UNK�√ W�—UA� ÊËœ s� —UB��« ‰U� w��« …e�
 ¨UN��—«u� W�U��Ë ¨UN�b�«u� W�b� p�– X���√Ë ¨UN�I�dD� „—UA� Ê√
 w� Ë√ rJ��« w� ¨tK��Ë tKK�Ë t�«e�Q� ©wKOz«d�ù«® —ËbIL� sJ� r�Ë
 w��« UN��—«u�Ë W�ËUIL�« Íb�� vK� Òœd�« ô≈ ¨¡«u� b� vK� W{—UFL�«

Æ”bI�« W�dF� d�� sOD�K� dzU� l� UN�U���« w� UN�H� X{d�
 t�   bNF�  UL�  Â«e��ô«  …e�  ÊUJ�S�  Ê√  ÒsE�  ©wKOz«d�ù«®  sJ�  r�
 UL�  Ë√  ¨UN��—«u�  Èb�Ë  ÈËb��Ë  ¨U�bO�«u�  W�b�Ë  ¨”bI�«  q�_
 ¨UN�«b�√ pM� W�Ëb� w� W�b�« s� dO�� —b� vK�  U�uKF� s� UN� d�u�
 Ê≈Ë  ¨W�dFL�«  ‰e��«  Ê≈  ¨Òd�  UL�ö�  s�d�√  ÂU�√  ©wKOz«d�ù«®  `��Q�
 Ác� w�Ë ÆUNM� —«dHK� ÎôU�� W�ËUIL�« t� „d�� r� w��« W�dFL�« ÷U�
 u�Ë WOK�«b�« WN�� vK� U�d�U��Ë ¨U�¡U��√ qÒL��� Ê√ tOK� W�U��«
 …uI�« s� ‚u��� dO� Î «—«bI� qLF��� p�c� ¨WO�œd�« t�«—b� q�P� Èd�
 d�� b�d� t�« ¨Âö�ù« qzU�Ë tKIM� U�Ë sOO�bL�U� t�¬ dO� ¨gD��«Ë
 ‰u� tK�« »e�Ë Ê«d�≈ v�≈ qzU�— ‰UB�≈ b�d� tKF�Ë ¨W�ËUIL�« dN�
 ªgD�K�  Áœ«bF��«Ë  dO�b��«  vK�  t�√d��  œËb�  ô  Ê√Ë  ¨t�u�  —«bI�
 ‚ö�≈  nO�J��  ¨qzU�—  s�  ÂeK�  U�  t�  XK�Ë√  U�—Ëb�  W�ËUIL�«  sJ�

 ”bI�«  w�  W�u���  dO�  ©œU??�¬®   U�b�  v�≈  UN�UB�≈Ë  a�—«uB�«
 w��«  Èd�_« UN��U�—Ë ¨bF�√ u� U� v�≈  qB� UL�—Ë VO�√ q� ‰UL�Ë
 UN�√ V�— ôË „—b� W�ËUIL�U� ÆW�dBL�« W�U�u�« ‰u�� Âb� d�� X�U�
 ¨…dL�« Ác� UNM� —UB��« p� lD��� r� Ê≈ UN�√Ë ¨W�œu�Ë W�dF� w�
 UNOI�� U� UN�ö� b�� s� ¨‰uD� b� X�u� U�—UB� w� vI��� UN�S�
 ÆW�dDI�«  W�OI��«  U�d�u�  w��«  WKOKI�«   «dDI�«  ô≈  …UO��«  bO�  vK�
 ¨©WOKOz«d�≈®  dO�   U�«u�  d��  UN�  c�UM�  œU��≈  b�d�  ¨UN��ËUI�Ë  …e�
 Ád�B�  ÎUML�  …dL�«  Ác�  b�d�  œuLB�«Ë  d�BK�  bF��L�«  U�—uNL�Ë
 …—œU�L�« vK� W�ËUIL�« œ— —uB� sJL� UM� s� ¨t�UO�C�Ë ÁœuL�Ë
 b�«Ë  d��  s�  s�RL�«  ⁄bK�  ô  ∫sO�dBLK�  ‰uI�  UN�Q�Ë  ¨W�dBL�«
 w��«  rN�«bNF�Ë  r�œu�u�  «uH�  r�  Ê≈  bF�  rN�bB�  s�  w�Ë  ¨sO�d�

Æ…eG� 2014 ÂU� U�uFD�
 q�UI� a�—«u�Ë ¨…d�U�Ë …dOB� W�u� ÊuJ� s�Ë ¨WK�u� W�dFL�«
 Î «dJ�  UO�u�uMJ��«  bF�  rK�  ¨UO�u�uMJ�  q�UI�  UO�u�uMJ�Ë  ¨ «dzU�
 Êb� w� ¨…b�b�  UOK�� c�Q� ¨W�dFL�« w� U�Ë ¨©wKOz«d�ù«® vK�
 w�  Á«d�  UL�  ¨wMOD�KH�«  q�«b�«  w�  UL�  ¨UN�ULO��Ë  U�«d�Ë  WHC�«
 wMOD�KH�« q�«b�« Êb�Ë Èd� dzU� YK�L�«Ë UHO�Ë r�H�« Â√Ë …d�UM�«
 q�b� b� ¨W�dFL�« ‰u� Ê√ r� Æ©wKOz«d�ù«® »U�� w� ÎU�u� sJ� r�
 UNO� pKL� ô ¨WK�U� »d� v�≈ ‰ Òu���� UN��U� v�≈ Èd�√ WOLOK�≈ Èu�

Æ—UB��ô«Ë œuLB�«Ë d�B�«Ë ‚bB�« ô≈
WK��L�« sOD�K� – sOM� w� rOI� ÒwMOD�K� Òw�UO�*

 (1¢U áªàJ) ...á q«°Só≤ªdG á°VÉØàf’G

 (1¢U áªàJ) ...ácô©e »a QÉ°üàf’G

 ∫hódG øe OóY »a ôgÉ¶àj ºdÉ©dG

ôjôëàdG ` áehÉ≤ªdG :ø«£°ù∏Ød kÉªYO

 vK� w�U��«  ÂuOK�  WO�uONB�« …—UH��«  vM�� ÂU�√  s�d�UE�L�«  ·ô¬ bA��«
ÆnO�� wM�√ —UA��« j�Ë Êœ—_« w� ÊUL� w� WO�«d�« WIDM� w� w�«u��«

 ¨åqOz«d�≈ò vK� …e� ŸUD� s� XIK�√ w��« a�—«uB�U� «ËœU�√ ÊËd�UE�L�«
 «dJ�ò UNOK� V��  U��ô Êu�—UAL�« qL� UL� ¨W�ËUIL�« u� q��« Ê√ vK� «Ëb�√Ë

ÆåÕ«d� aOA�« «ËcI�«ò v�≈ W�U{« ¨åd�d���« Ω W�ËUIL�«åË å…e�
 åWOMOD�KH�«  w{«—_«  vK�  Ê«ËbF�«ò  W�uJ��«  X���  YO�  ¨f�u�  v�≈Ë
 d�UE� ULO� ¨åt�UO�ËR�� qL���ò w�Ëb�« lL��L�« ÎW��UD� åqOz«d�≈ò q�� s�

ÆwMOD�KH�« VFAK� ÎUL�œ sOO��u��«  «dA�
 ¨vB�_« b��L�«Ë sOOMOD�KH�«Ë ”bIK� r�b�«  «—UF� «ËœÒœ— ÊËd�UE�L�«

Æåw�uONB�« Ê«ËbF�«ò r�—UJM��« sOMKF� ¨WOMOD�KH�« Âö�_« «uF�—Ë
 Ê≈ ∫‰U� wHA�« dOL� qGAK� w��u��« ÂUF�« œU��ö� b�U�L�« ÂUF�« sO�_«
 …d�U��  U�ö� rOI� WO�dF�« ‰Ëb�« WO��U� Ê√ s� r�U� WO�dF�« ‰Ëb�« XL�ò

Æåw�uONB�« ÊUOJ�« l�
 W�U� w� ¨wMOD�KH�« VFA�« l� WOM�UC� WH�Ë  U�L�« rE� ¨X�uJ�« w�Ë 

Æ©ÊUL�d��«® W�_« fK�L� WK�UIL�« …œ«—ù«
 »d��« W�¬ W�U���«Ë ”bI�« w� WOA�u�« ‰ö��ô« rz«d�� Êu�—UAL�« œb�Ë

ÆvB�_« b��LK� WOKOz«d�ù«
 sOD�K�ò U�“d�√ s� vB�_« w� sOD�«dLK� WL�«œ  «—UF� Êu�—UAL�« l�—Ë
 ôò ¨åÎUM�ËË ÎU�F� UN�u�� s�Ë sOD�K� l� vI�M�ò ¨åWD�d��« s� v�L� s�

Æå‰– W{ËUHL�«ò ¨åsOD�K� WL�U� ”bI�«ò ¨åw�uONB�« ÊUOJ�« l� lO�D�K�
 w�  ¨…œbAL�«  WOM�_«   «¡«d??�ù«  r�—  sOOM�d���«   U��  Ãd�  ¨Í“«u��U�
  «¡«d�S�Ë ‰ö��ô«  «¡«b��U� Î «b�bM�Ë ¨vB�_«Ë ”bI�« l� WOM�UC�  «dO��

ÆlO�D��«
 vK�  WOKOz«d�«   U�d{  vK�  ÎU�U���«   U�L�«  d�UE�  UOI�d�√  »uM�  w�Ë
 w�  WOKOz«d�ù«  s�_«   «u�Ë  sOOMOD�KH�«  sO�   UN�«u�  X�I�√  …e�  ŸUD�

ÆWK��L�« WO�dA�« ”bI�«
 ¨ÊËU�  VO�  Ÿ—«u??�  w�  «Ë—U??�Ë  WOMOD�KH�«  Âö�_U�  ÊËd�UE�L�«  ÕÒu??�Ë
 jI��åË  å…d�  sOD�K�ò  ÊuH�N�  r�Ë  ¨UOI�d�≈  »uM�  w�  WM�b�  d��√  w�U�

ÆåqOz«d�≈
 sOOMOD�KHK� …b�R� WOI�d�√ »uM� W�d� q�� s� WK�UL�  «d�UE� XLE�Ë
 Êu�b�U� WIDM� w� å U�uI� ÷d�Ë  «—UL���« V�� WF�UI�ò r�« qL��

Æ⁄d���U�u� w� WO�«d�«Ë W�—U���«
 ÊuFL��L�« n��Ë ¨sOD�KH� ÎUL�œ u��—u� w�  «d�UE� X�d�� ¨«bM� w� U�√

ÆåjI��� qOz«d�≈ò
 WOKBMI�«  ÂU�√  …b�U�  W�dO�UL�  WH�Ë  «bM�  w�  wMOD�KH�«  XO��«  rE�Ë
 WO�U��«  ¡UM�√  s�  h��  ±¥∞∞  u��  W�—UAL�  u��—u�  w�  WOKOz«d�ù«

ÆWO�dF�«Ë WOMOD�KH�«
 wMOD�KH�« VFAK� W�d��U� «uH��Ë WOMOD�KH�« Âö�_« ÊËd�UE�L�« l�—Ë

ÆsOD�KH�Ë
 b� l{ËË q�b�K� w�Ëb�« lL��L�«Ë WÒ�bMJ�« W�uJ��« ÊËd�UE�L�« V�U�Ë

ÆwMOD�KH�« VFA�« vK� …dL��L�« WOKOz«d�ô«  «¡«b��ö�



7ريا�سة / ت�سلية
الأن�سار ي�ستعيد زمن »الدوبليه« والنجمة خرج من المو�سم خائبًا

»فيفا« يعلن مواعيد مباريات كاأ�س العرب

لبنان يقابل جيبوتي في 23 حزيران

التحاد الأوروبّي يبداأ تحقيقاته مع اأندية الريال والبر�سا واليوفي ب�سبب »ال�سوّبر«

فان دايك خارج �سفوف هولندا في بطولة اأوروبا

{ إبراهيم وزنه
استعاد فريق األنصار نغمة أمجاده السابقة، 
على  الستارة  بإسدال  أمس،  نجح  حين  وذلك 
لبنان  كأس  بلقب  متّوجاً  االستثنائي  موسمه 
للمّرة الـ 15 بتاريخه، علماً أن للفريق صوالت 
في  »الدوبليه« وتحديداً  إحراز  وجوالت لجهة 
حقبة التسعينيات، وإنجاز األمس، تحقق على 
غريمه  على  فوزه  عقب  البلدي،  جونيه  ملعب 
الترجيح  بركالت  النجمة،  ــادي  ن التقليدي 

)4-1(، بعد نهاية اللقاء بالتعادل )1-1(. 
المباراة  شهدت  الفنية،  التفاصيل  وفــي 
كرة  إثر   ،)10( الدقيقة  في  نجماوية  خطورة 
حسين  بجانب  مّرت  صبرا  ماهر  من  عرضية 
الشباك.  في  يضعها  أن  كــاد  الــذي  عــواضــة، 
وسدد نجم األنصار حسن شعيتو موني، كرة 
الحارس علي حالل،  قوية مرت بجانب مرمى 
أنقذها نزيه  أدمون شحادة كرة قوية  ثم سدد 

أسعد ببراعة. 
التسجيل  يفتتح  أن  معتوق  حسن  ــاد  وك
بعد كرة مرت فوق مرمى علي حالل، ثم افتتح 
بتسديدة   )23( الدقيقة  في  التسجيل  األنصار 

صاروخية مفاجئة من ثعلبه نادر مطر.
وحاول معتوق إضافة الهدف الثاني لكن الحالل 
عّطل تسديدته ببراعة. ومع انطالق الشوط الثاني 
في  التعادل  هــدف  يسجل  أن  الزين  مهدي  كــاد 
ارتدت  المنطقة  داخل  تسديدة  من   ،)52( الدقيقة 

من القائم األيسر للحارس نزيه أسعد.  
خارج  من  قوية  كرة  شحادة  أدمون  وسّدد 
وكاد  أسعد،  نزيه  الحارس  يدي  بين  المنطقة 

من  تمريرة  بعد  يسّجل  أن  قانصوه  مصطفى 
خليل بدر أنفذها نزيه أسعد.

الدقيقة  في  األنصار  مرمى  النجمة  ــّدد  وه
كوراني  حسن  نفذها  ركنّية  ركلة  إثر   ،)76(
جانب  إلى  رأسية  سبليني  محمود  وحّولها 

مرمى نزيه أسعد. 
الدقيقة  في  هدفاً  يسجل  أن  النجمة  وكــاد 
)81(، إثر تمريرة من خليل بدر حولها محمود 
لحارس  األيمن  القائم  من  ــدت  وارت سبليني، 
ــاء الــفــرج وســجــل علي  ــى أن ج ــار.  إل ــص األن
مستفيداً   ،)85( الدقيقة  في  قاتالً  هدفاً  حمام 
من رفعة متقنة نفذها حسن كوراني ليحّولها 
الحمام رأسية داخل الشباك، وتنتهي المباراة 

بالتعادل اإليجابي )1-1(.

أسعد بطل ركالت الجزاء
»البنالتيات«  معركة  عطوي  عباس  استهل 
فتصّدى الحارس اليقظ نزيه اسعد لكرته، ثم 
سدد حسن معتوق لألنصار فسكنت كرته في 
أعلى الشباك، وتقّدم ادمون شحادة لتعويض 
بالكرة  ــاح  أط لكنه  عباس«  الكابتن  »هفوة 
بكل  أيوب  جهاد  سدد  بالمقابل  العاللي،  في 
ذكاء في مرمى علي حالل، إلى أن نجح حسن 
التسديدة  في  أسعد  شباك  هز  في  كــورانــي 
حارس  أصابع  المست  الكرة  أن  علماً  الثالثة، 
نّصار  ومع  يصّدها،  أن  وكاد  المجلّي  األنصار 
فنجح  الثالثة،  الخضراء  الركلة  كانت  نّصار 
عالء  علي  ليتقّدم  الشباك،  هّز  في  سهولة  بكل 
يدي  بين  كرته  فتستقر  برعونة  ويسّدد  الدين 
المباراة نزيه أسعد، الذي أسعد جماهير  بطل 

ـــالؤه نــحــوه وغــمــروه  ـــارع زم األنــصــار، وس
الصّد  في  براعة  من  قّدمه  بما  فرحين  وحملوه 

وباللقب العزيز على خزائن األنصار.

حول اللقاء
من  مؤلف  محلي  حّكام  طاقم  المباراة  قاد  ـ 
رمال  محمد  يعاونه  للساحة  عيسى  محمد 
مع  رابعاً،  رضا  علي  والدولي  عميرات  وربيع 
االشارة إلى ان الطاقم نفسه قاد نهائي الدوري 

منذ أسبوع أيضاً.
ـ نزل العبو الفريقين إلى أرض الملعب وهم 
مع  تضامناً  الفلسطينية  »الكوفيات«  يلّفون 
الشعب الفلسطيني الثائر بوجه سلطات كيان 

العدو اليهودي.
االتحاد  رئيس  قــّدم  اللقاء  انتهاء  بعد  ـ 
والكؤوس  الميداليات  حيدر  هاشم  اللبناني 
إلى االنصاريين، العبين وفنّين، وكان قد تابع 
ريمون  نائبه  الرئيسية  المنصة  من  المباراة 
سمعان، إلى رئيسي الناديين نبيل بدر وأسعد 

السّقال.
األنصار  مــدرب  تــقــّدم  رائــعــة،  لقطة  فــي  ـ 
النجمة  قائد  األلماني روبرت جاسبرت ناحية 
للتخفيف عنه في ضوء  علي حمام واحتضنه 
انهياره باكياً على ضياع الفرصة التي سنحت 
في  األمل  استعادة  هدف  بتسجيله  جديد  من 

الدقيقة 85.

»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
التي  العرب،  كأس  تصفيات  مباريات  مواعيد 
 1 من  الفترة  خالل  قطر  في  نهائياتها  ستقام 
وحتى 18 كانون األول المقبل. وجاءت مواعيد 

مباريات التصفيات كالتالي:
ـ عمان ـ الصومال في 20 حزيران 2021.

ـ لبنان ـ  جيبوتي في 23 حزيران.
ـ األردن ـ جنوب السودان في 21 حزيران.

ـ البحرين ـ الكويت في 25 حزيران.

ـ موريتانيا ـ اليمن في 22 حزيران.
ـ فلسطين ـ  جزر القمر في 24 حزيران.

ـ ليبيا ـ السودان في 19 حزيران.
على أن تنضّم المنتخبات السبعة المتأهلة 
كانت  منتخبات  تسعة  إلى  المرحلة  هذه  من 
البطولة  نهائيات  ــى  إل مباشرة  تأهلت  قــد 
العربية  المنتخبات  قائمة  تصّدرت  أن  بعد 
الــدولــة  قطر  وهــي  »الــفــيــفــا«،  تصنيف  ــي  ف
والمغرب،  والجزائر،  وتونس،  المستضيفة، 

واإلمـــارات،  والــعــراق،  والسعودية،  ومصر، 
التصفيات  من  الفائزون  وسيلعب  وسورية. 

ضمن المجموعات التالية:
الفائز   - العراق   - قطر  األولى:  المجموعة  ـ 
من  الفائز   - والصومال  عمان  مواجهة  من 

البحرين والكويت.
 - ــارات  اإلم  - تونس  الثانية:  المجموعة  ـ 
سورية - الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.
السعودية   - المغرب  الثالثة:  المجموعة  ـ 

- الفائز من مواجهة األردن وجنوب السودان - 
الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

 - مصر   - الجزائر  الرابعة:  المجموعة  ـ 
الفائز   - وجيبوتي  لبنان  مواجهة  من  الفائز 
من مواجهة ليبيا والسودان. ومن ثّم سيتأهل 
األدوار  إلــى  مجموعة  كل  ووصيف  متصّدر 
اإلقصائية: ربع النهائّي، نصف النهائّي، مباراة 
والمباراة  والرابع،  الثالث  المركزين  تحديد 

النهائّية في 18 كانون األول.

فتح االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
انضباطية  إجراءات  اتخاذ  أجل  من  تحقيقاً 
ــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة  ضـــد أنـــديـــة ري
ويوفنتوس، وذلك بسبب دورهم الفاعل في 

إطالق دوري السوبر األوروبي. 
تأســيس  ناديـــاً   12 ــاول  ح قد  ــان  وك
األندية،  كل  استجــابة  قبل  السوبر  دوري 
ويوفنتوس،  وبرشلونة  ريــال  باستثناء 

ــالن  إع ثــّم  ومــن  ــادات  ــق ــت واالن للضغوط 
تراجعهم. 

تعيين  »تــم  بــيــان:  فــي  اليويفا  وقـــال 
مراقبين من لجنة القيم واالنضباط باليويفا 
بخصوص  انضباطية  تحقيقات  في  للبدء 
القانوني  ــار  ــإط ل المحتملة  المخالفة 
وبرشلونة  مدريد  ريال  طريق  عن  لليويفا 
ويوفنتوس، في ما يتعلق بإطالق المشروع 

المسّمى دوري السوبر«. 
دوري  مشروع  من  أندية   9 وانسحبت 
وليفربول  يونايتد  مانشستر  هي:  السوبر، 
وتوتنهام  وتشيلسي  سيتي  ومانشستر 
ميالن  وإنتر  وميالن  وأرســنــال  هوتسبير 
مع  التــفــاق  وتــوصــلــت  ــد،  ــدري م وأتلتيكو 

اليويفا.
بأنها  صراحة  المنسحبة  األندية  وأقّرت   

ستتخذ كل الخطوات الممكنة إلنهاء عالقتها 
بدوري السوبر. 

الماضي  األســبــوع  ــال  ق اليويفا  وكــان 
ريال  ضد  انضباطّية  إجــراءات  سيبدأ  إنه 
األندية  وردت  ويوفنتوس،  وبرشلونة 
بسبب  القاري  االتحاد  ضد  بهجوم  الثالثة 
اليويفا  مــن  المحتملة«  »غير  الضغوط 

للتخلي عن هذا المشروع.

أّنه  الصلب،  ليــفربول  مدافــع  دايك  فــان  فيرجيل  صّرح 
اتخذ القرار الصعب بعدم المشاركــة مع منتخب هولندا في 
التعافي  أجل  من  الصيف  هذا  القــدم  لكــرة  أوروبا  بطولــة 
في  لحقته  خــطرة  إصابــة  من  معاناته  من  تــام  بشكل 

ركبته. 
إيفرتون  أمام  ليفربول  مع  أصيب  الذي  ديك،  فان  وغاب 
لجراحة،  خضع  بعدما  الوقت  ذلك  منذ  األول،  تشرين  في 
بشدة«  »حزين  إنــه  عاماً   29 عمره  البالغ  الالعب  وقــال 

للغياب عن بطولة أوروبا 2020. 
اإلنترنت:  على  ليفربول  لموقع  الهولندي  المدافع  وقال 

بعدم  سليما  قراراً  اتخذت  أني  البدني  الجانب  من  »أشعر 
المشاركة في بطولة أوروبا، الستكمال مرحلة التعافي قبل 

انطالق الموسم الجديد«. 
الغياب عن  أنا حزين بشّدة بسبب  وأضاف: »بكل تأكيد 
بطولة أوروبا، وعدم قيادة منتخب بالدي، لكن هكذا سارت 

األمور ويجب أن أتقّبلها«. 
أوروبا  ببطولة  الثالثة  المجموعة  في  هولندا  وستلعب 
ومن  الشمالية،  ومقدونيا  والنمسا  أوكرانيا  جانب  إلــى 
المقّرر أن تخوض مبارياتها الثالث في دور المجموعات في 

الهولندية أمستردام. العاصمة 

الخليل و�سعادة يوؤّكدان التعاون الم�سترك

لنجاح �سباق ال�سيدات في 23 اأّيار المقبل
اللبناني  اإلتحاد  بين  الدورية  اللقاءات  إطار  في 
إستقبلت  ماراثون،  بيروت  وجمعية  القوى  أللعاب 
الخليل  مي  السيدة  ماراثون  بيروت  جمعية  رئيسة 
وبحضور نائب الرئيس األمين العام للجنة األولمبية 
رئيس  رستم،  حسان  المتقاعد  العميد  اللبنانية 
اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى السيد روالن سعادة 
الشركات  مجمع  في  للجمعية  الجديد  المّقر  في 
شارع  الرقمية BDD في  بيروت  لمنطقة  الناشئة 

بشارة الخوري – بيروت . 
وخالل اللقاء عرضت الخليل التحضيرات اإلدارية 
ستنّظمه  الـــذي  الــســيــدات  لسباق  واللوجستية 

منطقة  في  الجاري  أيار   23 في  األحد  يوم  الجمعية 
واجهة بيروت البحرية،  في خطوة تهدف إلى إستعادة الجمعية ألنشطتها الميدانية بعد التوقف 

القسري منذ العام 2019 بسبب الوضع العام في البالد وجائحة كورونا .
وشّددت السيدة الخليل على أنه سيتم إتخاذ كل اإلجراءات الوقائية وتوفير عامل السالمة العامة 
للمشاركات والمشاركين في السباق وفق أعلى وأحدث المعايير من قبل شركة ) بويكر ( وبما يطابق 

الشروط والقواعد المتبعة حسب وزارة الصحة العامة ولجنة كورونا . 
من جانبه، نّوه سعادة بالترتيبات التي تؤّكد مرة جديدة سمة العمل التنظيمي اإلحترافي من 
قبل جمعية بيروت ماراثون رغم الظروف الصعبة والتحديات القائمة خصوصاً موضوع كورونا 
الذي فرض قواعد صارمة في مجال تنظيم األحداث الرياضية، وأكد على دعم إتحاده للسباق سعياً 
إلخراجة بصورة مشّرفة سيتّم نقلها لإتحاد الدولي أللعاب القوى، الفتاً إلى أن الزيارة للمقر الجديد 

للجمعية تصّب في خانة تأكيد الدعم الذي تحتاجه كل المؤسسات الرياضية في هذه المرحلة . 
وجرى خالل اللقاء إستعراض للعديد من البرامج واألفكار واألنشطة التي تزمع جمعية بيروت 
ماراثون العمل على تنفيذها خالل الفترة المقبلة مع التأكيد على » التعاون المشترك » بين الجانبين 
بهدف تعزيز رياضة الركض في لبنان والتي تعتبر جمعية بيروت ماراثون من أبرز المؤسسات 

الناشطة على هذا الصعيد.

نف�سة فنّية واإدارّية في الحكمة!
أعلن نادي الحكمة، في بيان نشره عبر حسابه الرسمّي على »الفايسبوك« حّل الجهاز الفني 

واإلداري للفريق األول لكرة القدم بالنادي. 
وكان الحكمة، قد تأهل لمصاف أندية الدرجة األولى بعد حصوله على المركز الثاني في دوري 
الثانية، خلف البطل سبورتينغ.  وأعلن النادي في بيانه، حل الجهاز الفني بقيادة إيميل رستم، 

والجهاز اإلداري؛ حيث اعتبره النادي أمراً روتينياً وسنوياً. 
وأشار مصدر مقّرب من النادي، إلى أن هذه الخطوة تمهد لتشكيل جهاز فني جديد يليق باسم 

النادي للمستقبل. 
وعلى صعيد كرة السلة، فقد أشار بيان النادي إلى أن حّل مشكلة الجهاز الفني مع العب الفريق 

نديم سعيد سيكون عبر األطر القانونية، وبحسب النظام الداخلي للنادي.

�سبورتنغ ل�سبونة بطاًل للدورّي البرتغالّي

ورونالدو يوّجه ر�سالة تهنئة لفريقه الأول

بعدما  القدم،  لكرة  الممتاز  البرتغالي  الدوري  بلقب  تتويجه  لشبونة  سبورتينغ  فريق  حسم 
تغلّب على بوافيستا )1-0(، في المرحلة 32 من المسابقة. 

ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام بورتو صاحب 
المركز الثاني، وذلك قبل مرحلتين من نهاية المسابقة. 

وظل  )د36(.  الدقيقة  في  باولينهو  مهاجمه  سجله  وحيد  بهدف  المباراة  سبورتينغ  وحسم 
بوافيستا مهّدداً بالهبوط حيث تجّمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الـ16، بفارق 3 نقاط خلف 

بورتيمونينسي وفاماليكاو وماريتيمو، وبفارق نقطة واحدة خلف ريو آفي.
وفي ضوء تحقيقه اللقب، سارع العب الفريق السابق، النجم البرتغالّي كريستيانو رونالدو إلى 
توجيه التهنئة لفريقه األول، حيث نشر عبر صفحته الخاصة صورة لالعبي سبورتينغ لشبونة، 

معلقاً عليها بعبارة: »مبروك أيها األبطال«. 
سبورتنغ  نادي  في  البراعم  صفوف  إلى  انضّم  قد  كان  عاماً(   36( رونالدو  أن  ذكره،  والجدير 
لشبونة في العام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً، ومن ثّم تدّرج مع فريقي الناشئين 
والشباب، قبل ترقيته إلى صفوف الفريق األول في العام 2002، ومنه انتقل إلى صفوف مانشستر 
يوفنتوس  الحالي  فريقه  إلى  ومنه   ،2009 العام  في  مدريد  ريال  إلى  ثم  ومن   ،)2003( يونايتد 

اإليطالي صيف العام 2018.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
إلى  بالمنطاد  صعد  من  أول  ــل  راح سويسري  فيزيائي  1 .

الستراتوسفير
أعطى مثل ما أخذ، حفرا البئر، درج 2 .

نحامي عن، بركان مشتعل في إيطاليا 3 .
شقيق )بالعامية(، الخوف الشديد، والية أميركية 4 .

مدينة في جنوب فنلندا، بلدة لبنانية 5 .
منطقة ساحلية في كرواتيا على األدرياتيك، صوت األلم 6 .

در، مياه جارية، حرف أبجدي مخفف 7 .
نغمرهما بالماء، دولة إسالمية 8 .

إلهي، تقدم بالسن، عملة آسيوية 9 .
من األنبياء، فتلت الحبل 10 .
تشي، باشر العمل، عّزت 11 .

من المحرمات، زرع، وعاء كبير 12 .

عمودياً: 
عربي،  إجتماعي  وفيلسوف  ــؤرخ  م 1 .

يقطع
منطقة في مصر بالصحراء الغربية 2 .

بعد اليوم، قبيلة عربية من العدنانية 3 .
بلدة لبنانية، هلم 4 .

مرض، كامل، خبر 5 .
إحسان، أنشأناه 6 .

يعاوناه، قائد السفينة 7 .
راسال، أطلب فعل األمر 8 .

منزلي، فناء وهالك 9 .
مصورون، من القديسات 10 .

يضيئان، حاجز 11 .
سالم، نصوت من األلم، سحر 12 .
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أو   Sudoku
ــة األحـــاجـــي  ــب ــع ل
على  تقوم  الفكرية، 
في  ــام  األرق ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 الــمــؤلــفــة مـــن 
عدم  يجب  خــانــة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 

الصغير )3*3(.
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:Sudoku حل
 ،658749213  ،741382596  ،923165874
 ،287496135  ،365821749  ،194537682

819254367  ،472613958  ،536978421
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( القسطنطينية 2 ( تم، ماردين 3 ( واترلو، نابلس 4 
( ملح، ربا، لن 5 ( اعاون، داري 6 ( سم، اورلي، سري 7 ( 
مداد، مبتور 8 ( رتبا، وجدان 9 ( روج، دنسنا 10 ( هالي، 

قليل 11 ( مان، ناكل، مسح 12 ( رد، بان، بيسان. 

عموديا:
1 ( توماس مور، مر 2 ( ام العمد، وهاد 3 ( تحا، ارجان 
4 ( قمر، وأدت 5 ( سالرنو، بدينا 6 ( طروب، رمان، ان 7 ( 
ند، ادلب، سمك 8 ( طين، ايتون، لب 9 ( يناير، وجاق 10 ( 

يسرد، لمس 11 ( يدلل، اليسا 12 ( سنديان، لحن.
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

{ الرفيق يوسف المسمار*
المـتـنـافــُق وأفـلَس  القـنـاُع  سـقـَط 

تـنـطـُق والبـطـولة  غـزة  أرض  في 
وشـمـوُسنـا يـنـتـهي  التـخـاذل  ليــُل 

ُتشــرُق والبـراءة  الطـفـولـة  بــدم 
ابـتـدى أمـتــنـا  وفـجـُر  الظـالُم  رحـَل 

ُيـَوَثّـُق البــريء  اللحـم  بـتـنـاثــر 
للُعلى غـزة  صـمـوُد  المـَحـَج  صـار 

ُيخـفـُق ال  بـصـمـودهـا  اقـتـدى  فـمـن 
مـيــالُدُهــْم ذنـبُهـْم  غــزة  أطـفــاُل 

أُحرقـوا األسـرة  في  القـذائـف  تـحـَت 
جـريـمـة  حـَمـلَُهنَّ  غــزة  ونـســاُء   

ُتخـنَـُق والصـبـايـا  الحـوامـُل  ولـذا 
ُضعـفهْم العـجائـز  مـن  والُمـقـعـدوَن 

ُيـسـَحقـوا أْن  عـقـابـهـْم  وَحـُدّ  جـُرٌم 
َّـٌة خـسـ َتَهـّوَد:  مـْن  عـقـيـدُة  هـذي 

وَتـزنــُدُق وغــوايــٌة  وَتــوّحـٌش 
َنـهـَجُهم يمارُس  ومـن  اليهـود  نـهـُج 

ُمـطـبــُق وانـحـطـاٌط  وُظـلـٌم  غـيٌّ 
َـّريـرٌة شـ طـبــيـعـٌة  اليـهــود  ديـُن 

َـُق وتـعـشـ الحـرام  بالـقـتـل  تـلـتــذُّ 
ابتـدوا في األرض كان شعاُرهم مـنـذ 

ويمـحـقـوا المكرمات  يسـتـبـيحوا  أْن 
ً واحــدا يـومـاً  األخــالَق  مارسـوا  مـا 

ُمـطـلَـُق وشــٌر  ســوٌء  أخـالقـُهـم 
ّـلَـت تـعـَطـ الفـســاد  أســبـاب  كـل  لـو 

قـوا وَسـوَّ الفساد  ُسـبُـَل  الســتـنـبـطـوا 
دائـمـاً المـساويء  شــــَر  وتـأبـطـوا 

وَتـسـابـقـوا ســارعـوا  الـرذائـل  وإلى 
ُيـؤمـنــوا لـم  بـأنـهـْم  اإللـــُه  قــال 

يـزهــُق الفـضـائـل  روَح  بـمـا  إال 
حـيـاتـهـْم ديـُن  بالشــــّر  إيـمـاُنـُهـْم 

ُق ُيـَعـتَـّ العـصـور  َعـَفـُن  وطـقـوُسهم 
وهـولُـه الُفـجـور  حـمـَُم  ودعـاؤُهـم 

أخـــرُق نـفــاٌق  أبــداً  ُـْم  وصـالُتهـ
ُتـُزْل لـم  إن  نـجـاسٌة  الـحـيـاة  في  ُهـْم 

َيـتََحـَقـُق طـهـاُرهـا  المـحـال  فـمـن 
فلـنَـع، المـصائـب،  شــُر  ويـهـوُدنـــا 

قـوا تـَفـَرَّ المـبـيـن  الحـق  عـن  عـََرٌب 
َتَجَمَعـت القــرون  جـبـانـاُت  عـََرٌب 

أغـرقوا الحـقـارة  وعلى  بـسـفـولـهـْم 
بـوجـهـهـْم الحـذاُء  ُطرَق  إذا  عـََرٌب 

أُطــَرُق جـُْرٍم  بـأي  الحـذاُء  َصـَرَخ 
عـلـيـهـُم النـهــاُر  َطـلَـَع  إذا  عـََرٌب 

وخـرنـقـوا الظـالم  بـأقـبــيـة  الذوا 
تـعـَّودوا الخـنـوع  على  العـبـيـد  عـََرُب 

َّـقـوا نـَسـ الخـيـانة  على  الطـغـاة  ومـَع 
ُّهـُم هـَمـ الكـرامة،  َصـوُن  هـّمـُهـم  مـا 

وُيـلَـّفــقـوا أسـياَدهـْم  يـخـدمـوا  أن 
وبـالدهـْم بـنـسـائـهـْم  قـامـروا  ُهـْم 

َتـَعـلّـقـوا الـوجـود  في  عـار  وبـكـل 
روا َغـيَـّ قـد  وحدهْم  الشهـامة  عـََرُب 

َتـَوّفـقـوا وبـالفـداء  الصراع  َنـهـَج 
األُلى َسَقـَط  ابـشري،  الـعـز  غـزة  يـا 

وتـنـافــقـوا وَكـّذبـوا  األبـاَة  َخـدعـوا 
األُلى مـلَك  شـعـبـنا  قـضـيـُة  عـادْت 

أطـلـَقـوا المـسيـرة  بـدَء  بـدمـائـهـْم 
دمـائـنـا سيـوُل  فـاضـْت  لـو  هـَّم  مـا 

ـُق َتـتَـَعـمَّ حـيـاتـنـا  جـــذوُر  فـبـهـا 
ُجـسوِمنا لـحوُم  ُنـثــرْت  لـو  هـَّم  مـا 

ـُق َتـتَـألَـّ فـإّنهـا  البــروج  فــوَق 
شعـبـنا جـماجـُم  َبـلَـَغـْت  لـو  َهـّم  مـا 

َتـتَـعـملـُق فـإنـها  الفـضـاء،  ُسُحـَب 
وحـدنـا الضـحـايـا  ُكـنَّا  لـو  َهـّم  مـا 

ُيـصَعـقـوا لـْم  لوحـدهـْم  الكـراُم  َفـَقـط 
وأشرقـْت الضالُل  انـكـشَف  غـزة  في 

َتـنـطـُق بالحـقائق  الكـرامة  شـمـُس 
وتـأنـقي ارقـصي  العــّز  غــزة  يـا 

األصـدُق أنـت  فـأنـت  الفـداء  بـســنـا 
وزغـردْت الوجـوُد  انـتـعَش  بـإبـائـك 

َتـغـدُق بالنـزاهـة  الحـضـارة  قـيَـُم 
أمــة مـنائــُر  اشـتـعـلْت  بـجـراحـك 

ُيـغـلَـُق ال  عـنـدهـا  التَـَفـّوق  بـاُب 
وأخـَصبَْت الحيـاة  اغـتـنـت  بـدمـائـك 

َتـعـبـُق بـالفـضـائـل  المـناقـب  أسـمى 
خـارٌق أهـلك  وَعـزُم  المـنـاُر  أنـت 

ويـخـرُق المـحـاُل  امـتـدَّ  مـا  يـمـتـُدّ 
قـلبُهـا يـنـبـُض  زاَل  مـا  قـرطـاجـة 

وَيـخـفـُق بـالفـداء  غـزة  أرض  في 
بـالفـدى ُـَعـبـقــُر  تـ زالْت  مـا  بـغـداُد 

وأصـدُق العـطـاء  خـيـُر  وعـطـاُؤهـا 
زمـرٍة أسيـرَة  عـادْت  مـا  بـيـروُت 

ُتـَعـتّـُق الفـسـاد  شـيَـُم  بـسـفولهْم 
شــبـاَبهـا تستـعـيـُد  هـبـّْت  عـمـاُن 

ُتـبـرُق بالفـتـوة  تـنـهـُض  بـالعـزم 
يـسـتـحـي ال  للـذي  قـالْت  الكويُت 

َيــتَـَشـدُق بـمـنـافـٍق  مـرحـبـاً  ال 
التي هي  المخـلصـيَن  شـاُم  والشـاُم 

تـُرافـُق األبـاة  نـصـَر  بـصـمـودهـا 
الذي الشعب  التاريـخ في  هي وحـدُة 

ُيـْسـبَـُق بـالمـكـارم  يـومـاً  كـان  مـا 
وتـبـاركي اشمـخي  العـز  غـزة  يـا 

ُتـَصـّفـُق الفــداء  مـالئـكـُة  َفـلَـك 
َحـّجـهـْم كعـبَة  لألحـرار  صـرِت  قـد 

ُق َيـتَـَفـوَّ ال  اليـك  يـَحـُج  ال  مـْن 
دمـائـهـْم عـطـُر  الشهـداُء  شـالَّلـك 

وُيـطـلـُق الَحَجـَراألصـمَّ  يـستـنهـُض 

*شاعر قومي مقيم في البرازيل.

وغللاالً  وفكراً  علماً  للمنتجين  تكريماً 
جال  العمل،  عيد  وبمناسبة  وصناعة، 
الللحللزب  فللي  سلمية  مللنللفللذيللة  مللن  وفلللد 
عدد  على  االجتماعي  القومي  الللسللوري 
والتربوية  الخدمّية  المؤسسات  من  كبير 
لهم  ومقّدماً  العاملين  مهنئاً  والصناعية، 

هدايا رمزية.
ضّم الوفد أعضاء هيئة منفذية سلمية، 
ناظر  قللدور،  غسان  غسان  اإلذاعللة  ناظر 
محمد  االجللتللمللاعلليللة  واللللشلللؤون  الللعللمللل 
نعوفي وناظر التربية والشباب رند عزوز 

ومجموعة من الطلبة واألشبال.
شملت الجولة، كلية الزراعة الثانية في 
التربوي،  التوجيه  مجمع  حماه،  جامعة 
سلمية،  مدينة  مجلس  الثقافي،  المركز 
مللوسللسللة الللكللهللربللاء، مللؤسللسللة الللملليللاه، 
مؤسسة البريد، مؤسسة التمويل الصغير 
لاتصاالت  الللسللوريللة  الشركة  األوللللى، 
وشعبة التموين وحماية المستهلك. حيث 
قّدم الوفد باقات ورود للموظفين والعاملين 

وحّيت جهودهم وتعبهم وسهرهم.
والموظفون  العمال  عّبر  جهتهم،  من 
القّيمة  المبادرة  على  للحزب  شكرهم  عن 

واللفتة الكريمة.
رسالة  المبارة  هذه  أن  الوفد  أكد  وقد 
وإخلللاص  بجهد  يعملون  لللمللن  تللكللريللم 
مفيد  هو  ما  كل  تقديم  على  ويحرصون 

لمجتمعهم ووطنهم.

ُج الأحـرار   منفذية �سلمّية في القومي تحيي عيد العمل بباقة ورد غـزة مـحـَـّ

وتحّية تقدير للعمال والموظفين
الواقع العربي بين الحلم والحقيقة

{ يكتبها الياس عشي
الشاشة  في  أحللّدق  وأنللا  الليل:  منتصف  إلللى  تشير  الساعة 

الصغيرة، منتظراً نشرة األخبار لهذا الليل الطويل!
إليكم، أيها السادة، آخر نشراتنا لهذا اليوم:

دعوة  الرؤساء،  والسادة  األمراء،  وسمّو  الملوك،  جالة  “أنهى 
الملوك  توصل  مداوالت  وبعد   ،)…( في  قّمة  مؤتمر  لعقد  أخيهم 

واألمراء والرؤساء إلى القرارات التالية:
- ال… للتفاوض مع الكيان الصهيوني.

- ال… للصلح وال للتطبيع مع العدو االسرائيلي.
- ال… لوقف االنتفاضة.

- ال… للحصار على أية دولة عربية.
- ال … للوجود األميركي على األراضي العربية.

- ال… للنظام المخابراتي في العالم العربي.
- ال… لتسويق النفط في المصارف اليهودية.

- نعم… لعالم عربي واحد؛ وقد اتفق المجتمعون على إعان 
اتحاد عربّي بين الدول العربية خال شهر واحد.

- نعم… إلدخال الدول العربية إلى العالم المعاصر.
- نعم… لشرعنة حقوق اإلنسان، بدءاً بحرية الرأي، وانتهاًء 

بحرية المرأة في اختيار، على األقّل، زوجها ونوع اختصاصها.
التراب  كللّل  على  حللّرة  فلسطينية  دولللة  إلعللان  نعم…   -

الفلسطيني، وطرد يهود 1948 من فلسطين.
النوم، ألجد نفسي  األخير، استيقظت من  القرار  أن يعلن  وقبل 
أّن كّل ما سمعته لم يكن سوى  مسترخياً على مقعدي، ومكتشفاً 

حلم؛
ونّجنا يا رّب من هذه األحام!

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

المديـر الفنـي
رّملللال محمد 
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