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دعت حركة »حماس« في القدس، إلى النفير 
الثالثاء، بالتزامن مع مسيرة األعالم  العام غًدا 
المتابعة  لجنة  ودعت  المدينة،  في  الصهيونّية 
نحو  »الزحف  إلى  واإلسالمية  الوطنية  للقوى 

القدس«.
باسم  الناطق  قال  صحافي،  تصريح  وفي 
ح��رك��ة ال��م��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة »ح��م��اس« عن 
الصامدين  القدس، محمد حمادة: »أهلنا  مدينة 
بيت  وأك��ن��اف  المقدس  بيت  ف��ي  المرابطين 
كيف  األرض  شعوب  ألهمتم  َم��ن  يا  المقدس، 
يكون العناد والثبات والتصّدي للمحتل لمنعه 
هويًة  القدس  معالم  وتغيير  إرادت��ه  فرض  من 

وشكال«.
يطلق  البغيض  االحتالل  هو  »ها  وأض��اف: 
العنان من جديد لقطعانه الضالة لتدنيس أزقة 
كيانهم  أعالم  ورفع  العتيقة،  القدس  وحواري 
الزائل، في خطوة ال تنبع من أي ثقة وقوة، وما 

دافعه فيها إال فشله وانكفاؤه«.
القدس  وشباب  رجال  ويا  أهلنا  »يا  وأكمل: 
إلى  القدس  في  حماس  حركة  تدعوكم  الثائر، 
المسجد  ساحات  في  واالحتشاد  العام  النفير 
القديمة،  البلدة  ش��وارع  وفي  المبارك  األقصى 
من  الضاّلة  القطعان  على  الفرصة  لتفويت 
يوم  وليكن  مبتغاهم..  بتحقيق  المستوطنين 

المسجد  نحو  ورباط  نفير  يوم  المقبل  الثالثاء 
األقصى، ويوم غضب وتحٍد للمحتل«.

للقوى  المتابعة  لجنة  قالت  جانبها،  من 
الوطنية واإلسالمية في فلسطين: غًدا »الثالثاء، 
يوم غضب فلسطيني عارم في القدس والضفة 
الغربية، وقطاع غزة والداخل المحتل.. لتنتفض 
والشتات  الداخل  في  وشعبها  كلها  فلسطين 

وتحت العلم الفلسطيني نصرة للقدس، وحماية 
لها وألحيائها، وللمسجد األقصى المبارك«.

الصامد  الفلسطيني  شعبنا  »ندعو  وأردفت: 
وفي   1948 ع��ام  المحتلة  األرض  في  البطل 
نحو  ال��زح��ف  إل��ى  المحتلة،  الغربية  الضفة 
القدس، والمسجد األقصى المبارك يوم الثالثاء 

المقبل لحماية المسجد األقصى«.

»م�سيرة الأعالم«.. الف�سائل الفل�سطينّية تدعو

 

اإلى »انتفا�سة« غًدا الثالثاء.. وحما�س تعلن »النفير العام«

- أول الخاسرين برحيل بنيامين نتنياهو وطي صفحته السياسية 
رغم وعوده العنترية، هم عرب التطبيع، فقد انتهى زمن ملوك »بني 
إسرائيل« مع نتنياهو، وبدأ زمن حكومات تهتم بالشؤون االقتصادية، 
وبتخفيض نسب التوتر الداخلي بين مكّونات الكيان الستبعاد شبح 
تتولى  التي  األجهزة  عصب  سيّصاب  فشيئاً  وشيئاً  األهلية،  الحرب 
شكلت  التي  األميركيّة،  للوصاية  وينتقل  بالوهن،  المطبّعين  أم��ور 
بعدما  وتسليحه،  وتمويله  الكيان  لحماية  الوحيدة  األم���ان  شبكة 
ظهر هزيالً وعاجزاً في معركة سيف القدس، وانفضح حال الجيش 
أيام، حيث ال حول وال قوة لهجوم بري،  والمخابرات خالل عشرة 
وال قبة حديدّية يركن إليها، وال قدرة حكماً على تحمل حرب إقليميّة، 
تكفلت  وقد  إي��ران،  على  منفردة  حرب  بشن  للتهديدات  صدقيّة  وال 
وفتحت  ال��ك��ي��ان،  أم��ن  المحك  على  ووض��ع��ت  بالبيان،  وح��ده��ا  غ��زة 
النقاش المؤجل حول قدرته على البقاء، لينقسم الكيان بين تيارين، 
في  العرقي  التطهير  بحرب  ل��إس��راع  وي��دع��و  نتنياهو  ي��ق��وده  تيار 
بدولة عرقية نقية، تحتمي  أمالً   ،48 المحتلة عام  القدس واألراضي 
ليبيد، ويضّم  بينيت ويائير  نفتالي  ثنائي  الجدار، وتيار يقوده  وراء 
مستوطني الضفة الغربية وسكان المدن الكبرى في الكيان وشعاره 
شروط  بال  بااللتحاق  إال  للبقاء  مجال  من  يعد  ول��م  نعيش«،  »بدنا 
زعيم  كل  يبيع  وأن  الوقت،  ش��راء  من  مانع  وال  األميركية،  بالمظلة 
ان  يدرك  الجميع  أن  المهم  ويساراً،  يميناً  يناسبهم،  خطاباً  لجماعته 

حكومة الكيان لم تُعد تصنع السياسات، بل تصّرف األعمال.
- الذين اجتمعوا تحت راية الحكومة الجديدة، يصح فيهم وصف 
نتنياهو بأنهم خليط غريب عجيب، لكنه الخليط الذي صنعه نتنياهو 
بنفسه بعدما مأل السياسة باألكاذيب، فهو يحّدثهم عن إنجازات في 
هبطت  التي  الصواريخ  طعم  بعد  ينسوا  لم  وهم  الكيان،  قوة  مجال 
فوق رؤوسهم، ويتحّدث عن نية التصعيد بوجه إيران، وقد رأوه بأم 
العين يطلب وقف النار مع غزة، وهو يتحدث عن قدرته على خوض 
المواجهة، وقبل يومين قام بتأجيل مسيرة األعالم الى الثالثاء ألنه 
الجديدة  الحكومة  إن  قال  عندما  الحقيقة  قال  نتنياهو  لكن  يخشاها، 
ال تستطيع مقاومة الضغوط األميركية، لكنه لم يقل السبب، وهو أن 
الى  انتقل  لنتنياهو  الكامل  والفشل  القدس  سيف  معركة  بعد  الكيان 
البديل  ألن  لالنتداب،  الخضوع  وارتضى  األميركية،  الحماية  طلب 

الذي يعرضه نتنياهو هو االنتحار.
تسوية  ال��ى  يذهب  ول��ن  العنصرية،  سياساته  بينيت  يبدل  لن   -
واشنطن  تطلب  ولن  المستوطنات،  يفكك  ولن  الدولتين،  لحل  وفقاً 
ذلك، رغم كل األكاذيب التي ستسعى واشنطن إلطالقها حول صدق 
نياتها لقيام دولة فلسطينية، فاإلدارة األميركية، وكل إدارة أميركية 
لن تضعف الكيان أمام الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، بفرض 

تنازالت تعرف أنها تقّرب نهاية الكيان، وكل ما ستفعله هو تجميد 
الحماقات واالستفزازات التي يمكن أن تذهب بالكيان الى مواجهة 
معروفة النتائج، وشراء الوقت، والتفاوض للتفاوض ستكون عناوين 
مشتركة بين اإلدارة األميركية وحكومة الكيان الجديدة، وبيع الكالم 

يميناً ويساراً سيزدهر كثيراً.
المتابعة  لجنة  هي  الكيان  في  يجري  ما  حقيقة  ي��درك  َمن  أكثر   -
شامل  غضب  ليوم  النداء  وجهت  التي  في األراضي المحتلة عام 48 
األعالم  مسيرة  لمنع  الثالثاء  غد  يوم  الفلسطينية  األراض��ي  كل  في 
الصهيونيّة، ودعت قوى المقاومة في غزة ولبنان لالستنفار تحسباً 
الثاني  اليوم  في  االستفزاز  بوجه  التحّدي  سقف  فرفع  ط��ارئ،  لكل 
المناورات، ويفرض  الجديدة، وحَده سيُحرمها من فرص  للحكومة 
أنحاء  كل  في  الفلسطينّي  ال��ش��ارع  وتعبئة  االشتباك،  قواعد  عليها 
للمساندة  المقاومة  قوى  واستنفار  القدس،  لنصرة  المحتل  الوطن 
والتحّسب، سيضعان الحكومة الجديدة ومن خلفها اإلدارة األميركيّة 
أمام االختيار بين المواجهة الشاملة اآلن، أو التراجع وترسيم قواعد 

اشتباك جديدة تحسم من اليوم األول، أن القدس خط أحمر.

 نهاية زمن ا�ستقالل الكيان

وبدء عهد النتداب الأميركي

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

بينما كان الرئيس األميركي جو بايدن يبحث في قمة السبعة 
الكبار عن وصفة لمواجهة الصين، كاشفاً القلق من خطة الحزام 
التنديد  عبر  باألقوال،  األفعال  بمواجهة  القمة  لتخرج  والطريق، 
بمعايير  األخذ  وعدم  رخيصة،  بأسعار  لمنتجاتها  الصين  ببيع 
الغرب لتصنيف الدول وفق سلم استحقاق التنمية، تحت شعار 
التي يصير  المسّمى بمعايير حقوق اإلنسان،  السياسي  النفاق 
رغم  المستحقة،  األنظمة  طليعة  في  االح��ت��الل  كيان  بموجبها 
مواجهته عشرات الدعاوى بجرائم حرب وجرائم بحق اإلنسانية 
أمام المحاكم األوروبية والمحكمة الجنائية الدولية التي أنزل بها 
رئيس أميركّي العقوبات، كان وزير الخارجية األميركية أنتوني 
من  نتنياهو  بنيامين  رحيل  مع  إنجازاته،  ب��أول  يحتفل  بلينكن 
رئاسة حكومة الكيان بفارق صوت واحد، مع نيل حكومة الثنائي 
 ،59 60 صوتاً مقابل  نفتالي بينيت ويائير لبيد ثقة الكنيست ب� 
بعدما أنتجت معركة سيف القدس فراغاً أمنياً وعسكرياً استدعى 
في  واالستخبارات  الجيش  تسليم  مع  األميركيّة،  الحماية  طلب 
الكيان بالعجز عن تثبيت معادلة الردع في مواجهة غزة وحَدها، 
والقلق من معادلة الحرب اإلقليميّة التي كشف عنها األمين العام 
لهوية  تهديد  أي  على  ك��رّد  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب 

العشرة  األي��ام  حرب  أثبتت  وبعدما  بمقدساتها،  وعبث  القدس 
تهاوت  التي  المقاومة  صواريخ  صّد  في  الحديدّية  القبة  فشل 
من  البرّية  الحرب  خيار  وسحب  الكيان،  وم��دن  أبيب  تل  على 
التداول مع ظهور صواريخ الكورنيت في األيام األولى للمعركة، 
وظهرت عنتريات نتنياهو ورئيس األركان افيف كوخافي خالية 
هو  وتهديد  تصعيد  كل  ه��دف  أن  وب��دا  حقيقية،  ق��درات  أي��ة  من 

توريط واشنطن بحرب حماية للكيان يقّررها حكامه.
»بني  ملوك  زم��ن  وانتهى  استقالله  الكيان  فقد  نتنياهو  مع 
قاله  ما  وه��ذا  األميركي،  االنتداب  عهد  الكيان  ودخ��ل  إسرائيل« 
نتنياهو في رّده على خطاب بينيت، مشيراً الى ان واشنطن ذاهبة 
االستيطان،  لوقف  وللضغط  إيران  مع  النووي  لالتفاق  للعودة 
واشنطن  على  التمّرد  ليبيد  بينيت  حكومة  تملك  ال  أم��ران  وهما 
المبالغة  وإن  السبب،  كان  فشله  إن  يقل  لم  نتنياهو  لكن  فيهما، 
نتنياهو،  به  تباهى  إقليمّي  دور  لعب  على  الكيان  ق��درة  بمزاعم 
الدور كلياً، ودفعت بالكيان وراء الجدران  أدت الى خسارة هذا 
بشؤون  تهتم  أعمال  تصريف  حكومات  الى  حكوماته  وحّولت 
نتنياهو  أعلن  التي  التوتر،  سقوف  وتخفيض  الداخلية  المعيشة 
في  به  ال��زج  خشيّة  للحكم،  للعودة  طلباً  تصعيدها  على  العزم 

السجن جراء مالحقته بدعاوى فساد.
)عباس سلمان()التتمة ص6( استمرت الطوابير أمام محطات الوقود خالل عطلة نهاية األسبوع رغم الحديث عن بدء حلحلة األزمة 

نهاية الدور الإقليمّي للكيان والنتقال اإلى خلف الجدران... وبلينكن يرّحب بحكومة بدون نتنياهو 

اجتماع دار الفتوى و�سجال با�سيل - خليل يعّقدان الم�سهد الحكومّي المعّقد... وبّري يمّدد المهل

الدولر يقفز فوق الـ 15000 ومن�سة �سالمة على الورق... و�سكوى الحليب والدواء تت�ساعد

يجب أن نضطلع نحن بمسؤولية 
نقّرر  وأن  ال��ق��وم��ي��ة،  قضايانا 
مصيرنا بإرادتنا، وأن نبقي تقرير 

المصير من حقنا وحدنا.
سعاده

وقوات  متظاهرين  بين  مواجهات  أم��س،  التونسية،  العاصمة  شهدت 
الشرطة بعد ساعات من تظاهرة على عنف الشرطة.

 وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بالقرب من مركز للشرطة في منطقة 
سيدي حسين الشعبية، على شبان قاموا بإلقاء مقذوفات ومفرقعات عليها.

كان شاب ُيدعى أحمد بن عمارة، توفي بعد توقيفه على يد الشرطة ما فّجر 
غضب الشارع التونسي.

الناشطين  لعشرات  مظاهرات  التونسّية  الداخلّية  وزارة  محيط  وشهد 
وفقاً  البوليس«،  من  ينقذنا  »من  عليها  كتب  الفتات  حملوا  الذين  واألهالي 

لفرانس برس.
وألقى متظاهرون كراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة، وسط 

العاصمة التونسّية في بداية التظاهرة وقد اعتقل عدد منهم.
وتتهم أسرة الشاب المتوفى الشرطة بضربه حتى الموت، في وقٍت ُفتح 
تحقيق في الحادثة، فيما نفت وزارة الداخلية الخميس، أن يكون توفي جراء 

سوء معاملة أثناء اعتقاله، وفق ما نقلته فرانس برس.
يذكر أن »سيدي حسين«، وهي منطقة شعبية، شهدت خالل األيام األخيرة 
مواجهات بين أعوان األمن وعدد من الشبان على خلفية وفاة شاب تّم إيقافه 
وتم  مالبسه  من  وتجريده  قاصر  آخر  شاب  وتعنيف  األمن  وحدات  قبل  من 

خالل هذه المواجهات استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

الحمالت  سلطانة،  زارا  البريطاني،  العمال  حزب  عن  النائب  انتقدت 
للعدوان  رفضها  بعد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  ضدها  المسيئة 

الصهيوني األخير على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في تغريدة شاركتها سلطانة، الجمعة الماضي، عبر حسابها في 
»تويتر«. وقالت سلطانة إن تنديدها باعتداءات تل أبيب األخيرة على األبرياء 
الفلسطينيين، دفعت جهات )لم تذكرها( ألن تطلق حمالت مسيئة ضدها على 

وسائل التواصل االجتماعي.
في  السياسي  العمل  في  بفعالية  وأشارك  مسلمة  كشابة  »أنا  وأضافت: 
بريطانيا، معتادة على مواجهة العنصرية والتحرش«. وأردفت: »أنا أخبركم 

بهذا األمر لكي تفهموا صعوبة أن أكون شابة مسلمة تعمل في السياسة«.
ووصفت سلطانة الحمالت الموجهة ضدها ب�«المثيرة لالشمئزاز«، مشيرة 
إلى أن العديد من النساء في مختلف دول العالم، يشّجعونها ويرونها كمصدر 

»إلهام«.
العدوان  جراء  فلسطين  في  األوض��اع  تفّجرت  الماضي،  أبريل   13 وفي 
وغزة،  المحتلة  الشرقية  القدس  مدينة  في  الفلسطينيين  على  الصهيوني 
إلى مواجهة عسكرية في قطاع  الغربية وتحّول  الضفة  إلى  التصعيد  وامتّد 

غزة، انتهت بوقف إلطالق النار، فجر 21 مايو الماضي.      
استشهاد  عن  الفلسطينية  األراض��ي  على  الصهيوني  العدوان  وأسفر 
والمنازل  والمرافق  المؤسسات  آالف  تدمير  إلى  إضافة  المئات..  وإصابة 

الفلسطينية.

مواجهات في العا�سمة التون�سّية 

عقب مظاهرة �سد عنف ال�سرطة

برلمانّية بريطانّية تتعّر�ض 

لحمالت م�سيئة لدفاعها عن فل�سطين

القت�ساد اللبنانّي بين الواقع المرير وحلم الإنقاذ

 

موؤتمر اقت�سادّي تاأ�سي�سّي بلهجة لبنانية...

»من الخطأ ما يرتكبه كثير من االقتصاديين الذين يدرسون 
األوروبية  المناهج  إليها  وينقلون  المختلفة  البالد  اقتصاد 
تفاعل  إمكان  درج��ة  االعتبار  بعين  ي��أخ��ذوا  أن  دون  للتنمية 
شعوب تلك البالد مع هذه المناهج ومدى قدرة هذه المناهج 
»اقتصادنا«  كتاب  من  األم���ة«...  مع  االلتحام  على  المنقولة 

للسيد محمد باقر الصدر.
عن  بعيداً  صعبة...  ظ��روف  م��ن  ال��ي��وم  نعيشه  عّما  بعيداً 
ال��غ��الء ال��ف��اح��ش واالرت���ف���اع ال��ج��ن��ون��ّي ف��ي سعر ال����دوالر... 
بعيداً عن الترّهل في المؤّسسات العاّمة والخاّصة، بعيداً عن 
أمام  الّطويلة  الصفوف  عن  بعيداً  واالحتكار،  التّجار،  جشع 
محّطات الوقود... بعيداً عن كّل مظاهر االنهيار الّتي نشهدها، 
الشعب  ع��ن  بعيداً  ال��ق��ل��ب...  وح��رق��ة  العين،  ب��أم  ونشاهدها 
ذلك  كّل  ورغ��م  ذل��ك،  كّل  عن  بعيداً  عميق،  سبات  في  الغارق 
ونبقى  الحياة،  يستحّق  الّذي  الجميل  الوطن  ذاك  لبنان  يبقى 
إلى  األهليّة  الحرب  منذ  فيه  صمدوا  الّذين  الناس  أولئك  نحن 
وشعبه  لبنان  ف��إّن  لذلك  األم��ل،  وخيبات  النّكسات  رغم  اآلن 
يستحّقان وقفة وفرصة للّدعم والثبات، فاألرض غالية ونحن 

ليس لنا عن هذا الوطن من بديل.
نشأته،  منذ  يعش،  لم  الّصغير  الوطن  هذا  أّن  الحال  واق��ع 
انهيارات  م��ن  ش��ه��ده  م��ا  أّن  إالّ  ط��وي��ل��ة...  اس��ت��ق��رار  ف��ت��رات 
لم  األخيرتين  السنتين  في  وسياسيّة  واجتماعيّة  اقتصادّية 
يكن له من مثيل حتى في أسوأ أيام الحرب األهلية... لقد كان 
خبراء اقتصادّيون كثر يتوقعون وصول لبنان إلى الحالة التي 
هو عليها اليوم، ولم يبدأ البحث عن حلول إال بعد أن شهد هذا 
نسبة  أوصل  انهياراً  طوائفه  وتعّدد  طبيعته  في  الجميل  البلد 
إلى  الفقر  ونسبة   50% عن  يزيد  ما  إلى  العمل  عن  العاطلين 

أكثر من %70 من مجموع الشعب اللبناني.
مما ال شك فيه أّن جذور األزمة االقتصادية والمالية الحالية 
تعود إلى تاريخ طويل من المحاوالت الفاشلة إلثبات مصداقية 
السياسات االقتصادية، وأّن إخفاقات الدولة تعود إلى عوامل 

سياسية أساسية في االقتصاد وضعف مؤّسسي كبير.
وحول مسبّبات هذا االنهيار الكبير ال بّد لنا أن نتوّقف عند 

ستة عوامل أساسية هي:
 أوالً: ارتفاع نسبة الفوائد في العقود الماضية إلى ما يزيد 
عن األربعين في المئة وهذه النّسبة هي األعلى عالميّاً... في 
الغالب، يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عندما ُيتوقع 
المستهدف، ومن  التضخم  التضخم فوق مستوى  يرتفع  أن 
أسوأ تداعيات الفائدة المرتفعة االرتفاع في تكلفة االقتراض، 
اإلنفاق  نمو  من  الحّد  وبالتالي  المتاح،  الدخل  من  والتقليل 
تقليل  إل���ى  المرتفعة  ال��ف��ائ��دة  أس��ع��ار  تميل  االس��ت��ه��الك��ي.. 
ارتفاع سعر الصرف مما  التضخمية وتتسبّب في  الضغوط 
يؤثر سلباً على االستثمار ويؤدي حكماً إلى انخفاض الطلب 
اإلجمالي.. إذا حصلنا على مستوى أقّل من الطلب اإلجمالي، 
)النمو  االقتصادي  النمو  انخفاض  إل��ى  ذل��ك  ي��ؤّدي  فسوف 
السلبي - الركود( وبطالة أعلى حيث أّنه إذا انخفض اإلنتاج، 
من  أق��ّل  ع��دداً  ستطلب  وبالتالي  أق��ّل  سلعاً  الشركات  ستنتج 

العمال.
مرتفعة  مستويات  إلى  العام  القطاع  دي��ون  وص��ول  ثانياً: 
بشكل  م��ؤخ��راً  نما  قد  العام  الدين  أّن  إل��ى  بالنظر  وخطيرة، 
أسرع من حجم السكان في لبنان، فمن العدل أن نتساءل كيف 

يؤثر هذا الدين المتزايد على األفراد العاديين؟
)التتمة ص6(

 د. أحمد الزين



الوطن / �سيا�سة2

فرن�سا تعود �إلى رعاية لبنان 

بتاأييد �أميركّي – �سعودّي

{ د.وفيق إبراهيم 
آل��ي��ة م��ال��ي��ة لرعاية  ال��ف��رن��س��ي��ي��ن ع���ن وض���ع  إع����ان 
من  والسعوديين  األميركيين  أن  يؤكد  اللبناني  الشأن 
أن الصيغة  الداعمة لمثل هذا االقتراح، كما يؤكد  القوى 
هذا  على  بدورها  موافقة  التاريخيّة  اللبنانيّة  المارونيّة 
تحويله  او  السعودي  الدور  إبعاد  الى  يؤدي  بما  الدور 

نحو تأييد الدور الفرنسي.
والسعودية،  الفرنسية  الحركتين  ضمن  اذاً  لبنان 
محاوالت  أي  إقصاء  يعني  وهذا  فقط.  الفرنسية  وربما 

روسية للتسلل الى باد األرز.
فهل تتمكن فرنسا من رعاية الوضع اللبناني؟

األميركيين  من  مدعوماً  فرنسياً  دوراً  أن  أكيداً  بات 
والسعوديين في طور التبلور لمكافحة األدوار اإليرانية 
حماية  مسألة  في  األقل  على  مشاركتها  او  السورية   –

لبنان من االضطرابات الداخلية والخارجية.
فهل ينجح الفرنسيون في هذه المهمة الشاقة؟

يعتمد الفرنسيون على الدعم الماروني التاريخي لهم 
وتأييد سعد الحريري المفتوح بما يعني أن تحالفاً سنياً 
المدعوم  الفرنسي  التدخل  لتغطية  يتوثب  مارونياً   –
حلف  يتشكل  بذلك  واألميركيين،  السعوديين  من  أيضاً 
لكن  األخ��رى،  بالمكونات  األذى  إلحاق  على  قادر  قوي 

مشكلته أن القوى التي تجابهه ليست بقليلة.
المكّونات  أق���وى  م��ن  واح���د  وه��و  ال��ل��ه  ح��زب  فهناك 
مع  سورية  ال��ى  باإلضافة  اإلقليمية،  وحتى  اللبنانية 
دعم إيرانّي مفتوح ما يجعل من الساحة اللبنانيّة ميدان 
أن  السريع، خصوصاً  للحسم  قابل  قتال ضروس غير 
وتأييد  عادية  ليست  عسكرية  ببنية  يتمتع  الله  ح��زب 
شعبي واسع جداً في لبنان ويلعب دوراً عسكرياً كبيراً 

في شرق سورية وغربها.
فهل هذا يعني أن الساحة اللبنانية مقبلة لتتحّول إلى 
مقابل  وأميركياً  سعودياً  مدعوم  فرنسي  قتال  ميدان 
القتال  النمط من  الله. فمثل هذا  إيران وسورية وحزب 
به  المشاركين  على  الكلفة  وش��دي��د  بسرعة  ينتهي  ال 

وداعميه.
المارونية  العصبية  ع��ن  ال��ت��س��اؤل  ال���ى  ي��دف��ع  ه���ذا 
الى  الفريقان  السنّي، هل يقاتل هذان  الحاكمة والطرف 
جانب الفريق الفرنسي – األميركي ام يكتفيان بالتأييد 

لهما؟ السياسي 
لذلك فإن التساؤل األساسي إلى أين؟

وهؤالء  والكتائب  وجنباط  جعجع  أح���زاب  فهناك 
األميركي  الفرنسي  ال��ج��ان��ب  إل��ى  طبيعيّاً  منخرطون 

لمعادتهم حزب الله وإيران وسورية.
ف��ه��ل ت��ت��ح��ّول س���اح���ات ل��ب��ن��ان إل���ى م��ي��ادي��ن ص���راع 

ويخسر بالتالي فرص اإلنقاذ االقتصادي؟
يجنح  للبنان  الداعم  اإلماراتي   – السعودي  الخليج 
نحو تأييد لبنان المتوّرط في الحروب في وجه سورية 

وإيران وحزب الله.
وهو  حالياً،  التحقق  صعب  هو  وحيد  احتمال  هناك 
أو سعودية سورية  إيرانية  اتفاقات سعودية  أن تحدث 
عميقة  ع��اق��ات  نسج  م��ن  اإلم����ارات  دول���ة  تتمكن  وان 
ساحات  في  ح��روب  ان��دالع  يمنع  وه��ذا  السوريين.  مع 

لبنان.
واسعة  مالية  رع��اي��ة  تأمين  ف��ي  فرنسا  تنجح  فهل 
أن  ي��ب��دو  واالض��ط��راب��ات؟  ال��ح��روب  ش��ر  وتقيه  للبنان 
لبنان  لدعم  مالية  معادلة  بناء  في  نجحوا  الفرنسيين 
وأخيراً  سعودي  دعم  يليه  أوالً  فرنسي  دعم  على  تقوم 
دعم أميركي، ألن الذهاب الى هذه الوضعيّة تؤكد مدى 
الله  ح��زب  أن  يكفي  وأميركا.  أوروب��ا  في  لبنان  أهميّة 
الذي يؤدي دوره في لبنان وسورية دور بيضة القبان 
الله  حزب  هو  هذا  مميزة.  أرجحيّة  حاملها  تعطي  التي 
أن  دون  من  وحضارة  برقي  لبنان  على  يسيطر  ال��ذي 
يزعج  ال  وبشكل  األخ���رى  ال��ق��وى  ل��دى  إرب���اك  أي  يثير 
دوره  مؤيداً  يدعمه  بل  اللبناني،  السياسي  النظام  فيه 

وحركته من دون أن ُيحدث اي ازعاج او قلق.
لكن حزب الله لن يقبل بأدوار أميركية فرنسية معادية 
له بشكل خاص في ساحات لبنان، وقد يجد أن التصّدي 
لها أمر مربح يمكن توظيفه في ساحات اإلقليم األخرى 
في  إليران  هزيمة  هي  لبنان  في  للحزب  هزيمة  أية  ألن 
لسورية،  هزيمة  وه��ي  االي��ران��ي   – ال��س��وري  المحور 
بقدرة  مرتبطة  الفرنسية  األميركية  الحركة  حدود  لذلك 
حزب الله على استيعاب الموقف المتطّور وإمكاناته في 
تحويل هذا الصراع الى شبه تسوية أميركية – سورية 
على  لبنان  ف��ي  م��ت��وازي��اً  دوراً  تلعب  فرنسية  إي��ران��ي��ة 
دعمه  في  االستمرار  مع  االنفجار  من  منعه  أساسين: 

اقتصادياً.
اقتصادياً  دوراً  ي����ؤدوا  أن  ل��إي��ران��ي��ي��ن  ي��م��ك��ن  ه��ن��ا 
للبنان  ال��م��ال��ي  ال��ن��ف��ط وال���دع���م  ت��ص��دي��ر  ف��ي  م��ف��ت��وح��اً 
انه  بموافقات مسبقة من األوروبيين واألميركيين، كما 
يمكن للسوريين أن يؤدوا دور الضامن لألمن اللبناني 

باالشتراك مع إيران وفرنسا واألميركيين.
فهل تنجح هذه الدول برعاية لبنان؟ 

الوحيدة  الطريقة  هي  لبنان  حول  التسوية  أن  يبدو 
التي تحمي لبنان من االنهيار، وذلك بالرعايات الدولية 
واإلقليمية وحفظ العصبيّة المارونيّة األساسيّة والدور 
بالتأييدين  الله  حزب  وحماية  سعودياً  المدعوم  السني 

السوري واإليراني.

خفاياخفايا

قال مصدر سياسي على صلة بالملف 
الحكومي إنه بعد االجتماع الذي ُعقد 

في دار الفتوى وحضره المجلس 
الشرعي وخطباء الجمعة تكّرس عرف 

جديد يقّدم بموجبه الرئيس المكلف 
تقريره للمجلس الطائفّي بدالً من 

مجلس النواب. وينال ثقتهم قبل التقّدم 
بحكومته لنيل الثقة النيابية وبذلك 
صارت شروط أي تكليف برئاسة 

الحكومة مقيّدة بنيل هذه الثقة.

Thirteenth year /Monday / 14 June 2021
السنة الثالثة عشرة / االثنني / 14 حزيران 2021

{ علي بدر الدين
األسوأ  إلى  السلطة،  أفرقاء  لدى  الطائفي  السياسي  الخطاب  ينزلق 
على  اإلبقاء  دون  من  والشعب،  والمؤّسسات  والدولة  للوطن  المدّمر 
األزمة  جدار  في  ضوء  بقعة  يفتح  عله  األدنى،  بحّده  ولو  أمل  بصيص 
الحكومية العصية حالياً على التأليف، وفي وقف مّد األزمات والمشكالت 
بجرعات  المتفاقمة،  والمعيشية  واالجتماعية  والمالية  االقتصادية 
تخديرية، لتغطية االنهيارات المتتالية، وتتيح للطبقة السياسية قضم 
ما تبقى من »فضالت« عنها سياسية ومالية وسلطوية، بعد أن قضمت 
كّل شيء، وقّوضت أسس الدولة ومؤسساتها، ونهبت أموالها وسطت 
على أموال المودعين في المصارف من اللبنانيين المقيمين والمغتربين، 
مصرف  منصة  عبر  والجزرة«  »الحصان  سياسية  في  تمعن  زالت  وما 
وحيتان  المصارف  وأصحاب  السلطة  مع  بالتواطؤ  المركزي   لبنان 
خاصة  المودعين  إللهاء  وتعاميم  ق��رارات  بإصدار  واالحتكار  المال 
والشعب عامة، عن الفخاخ التي ال تعّد وال تحصى بهدف إيقاعهم فيها 
»الشعرة  ك�  االحتيالي  سلوكها  من  لها  اآلمن  وللخروج  نفسها  وتبرئة 
من العجين«، والرهان على الوقت وصمت الناس وتجويعهم وإذاللهم 
الذّل،  طوابير  في  بالوقوف  البنزين  من  القليل  عن  بالبحث  وإشغالهم 
طغيان  تعّمد  إلى  واللجوء  األطفال،  وحليب  والطحين  ال��دواء  وعن 
والصيدليات  المستشفيات  تطال  التي  واإلضرابات  والفلتان  الفوضى 
وغيرها  المصارف،  في  الذّل  سياسة  واعتماد  الوقود،  محطات  وإقفال 
من »إبداعات« مكونات السلطة الحاكمة أو معظمها على األقل، وتحميل 
معدة  »سيناريوات«  إطار  في  البعض،  لبعضها  يحصل  ما  مسؤولية 
تدخل  وعلى  الشعب  »راجح«  على  التهمة  وإلقاء  عليها،  ومتفق  سلفاً 

الدول في شؤون لبنان.
وااللتفاف  والوعود  والنفاق  التكاذب  سياسة  فن  أتقنت  سلطة  إنها 
ألّن  المتماسك،  المرصوص  نظامها  أركان  سقوط  لمنع  بعضها  حول 
أّي سقوط من منظومتها يعني تدحرج رؤوس كّل المنظومة، ووقوعها 
للبنانيين  والمآسي  والنكبات  الكوارث  جلبت  التي  أعمالها  شّر  في 

من  الموت،  حتى  والمرض،  والبطالة  والجوع  الفقر  في  وأغرقتهم 
دون رأفة او رحمة ألن ال مكان لهما في قلوبها المظلمة، وال في عقولها 
المتحّجرة، وألّن بوصلتها تعمل في اتجاه واحد يتمثل في مصالحها 
أو  ترغيب  وسيلة  اية  استعمال  إلى  اللجوء  وكيفية  ثرواتها  وحماية 
والقبض  وتسلطها  نفسها  إنتاج  لتعيد  ورشى،  وغش  وشر  ترهيب 
على كّل ما ال يزال متاحاً لها من مقدرات الدولة ومؤّسساتها وشعبها، 
ألنها تعاني من جوع عتيق، وإن أتخم جوفها، فإّن نفسها تبقى جائعة 

نهمة وطماعة.
الحكام  ظّل  في  كذلك،  يعد  لم  يبدو  ما  على  الذي  العجيب،  الغريب 
المتعاقبين على شؤون البالد والعباد على مدى عقود، الذين نجحوا 
أقسى  في  حتى  صمته  وضمان  وإذالله  اللبناني  الشعب  تطويع  في 
ظروفه، أنهم ما زالوا، يملكون القدرة على االحتفاظ باألوراق المطلوبة 
على  والرقص  والناس،  القرار  وخطف  للمناورة  وسلطوياً،  سياسياً 
حقوقهم وغرائزهم وعصبياتهم الطائفية والمذهبية، وقد أدركوا نقاط 
ضعفهم ووظفوها في خدمة مصالحهم على كّل المستويات، وخاصة 
ضمنوا  أنهم  يمكن  ما  وأقل  وبلدية.  نيابية  انتخابية  استحقاقات  في 

سكوتهم ووالءهم ورصيدهم الشعبي لتوظيفه غّب الطلب والحاجة.
ومعيشياً  واجتماعياً  ومالياً  واقتصادياً  سياسياً  ينهار  البلد 
القوى  بعض  فعالً  وب��دأت  ووح��دة،  ومجتمعا  وع��دال��ة  واس��ت��ق��راراً 
النظام السياسي  التي كانت تغّرد خارج سرب  السياسية والطائفية، 
الطائفي وملحقاته، أو أنها لم تنجح في حجز مكان لها فيه، إلى إعادة 
الفيدرالية  ومصطلحاتها  وتداعياتها  األهلية  والحروب  الفتن  لغة 
التلفزة  شاشات  بعض  وباتت  والتقسيم،  والكانتون  والكونفيدرالية 
غير  بوقاحة  لإلعالن  والنقاش،  الوقت  من  مساحة  لها  تخّصص 
أّن  حين  في  فيها،  الحكم  وهيكليات  ودستورها  خرائطها  عن  مسبوقة 
بال  وتشغل  كلياً،  غائبة  سلطتها  تجديد  إعادة  تحاول  التي  السلطة 
العهد  في  تؤلف  لن  التي  الحكومة  بتأليف  المسكين  اللبناني  الشعب 
الحالي، حيث يدور الجميع في دوامة المصالح والمنافع والتحاصص 
في حكومة موعودة على الورق واأللسن  واإلعالم، وبعناوين جديدة 

سعد  الحكومة  تأليف  المكلف  الرئيس  اعتذار  مثل،  طاغية  قديمة 
وشركائه  المذهبية  مرجعيته  مع  لقاءاته  وعن  عدمه،  من  الحريري 
بخبراتهم  واالستنارة  بركتهم  لنيل  السابقين  الحكومات  رؤس��اء 
وحكمتهم وقد أبلوا البالء الحسن إبان ترؤسهم لحكومات سابقة! في 
حين أّن رئيس التيار الوطني الحر، ال يزال يكّرر معزوفة الصالحيات 

والميثاقية ورفض المثالثة، وتسمية الوزراء المسيحّيين...!
تيار  واّن  الجهنمي،  الجحيم  إلى  بسرعة  يتجه  برّمته  الوطن  اّن 
والسلطوية  والمالية  السياسية  الطبقة  أوالً  معه  سيجرف  االنهيار 

ألنها السبب الرئيسي لكّل ما حّل في هذا البلد.
الطبقة  محاوالت  رغم  الملق«  »فلت  فعالً  أنه  الثابتة،  الحقيقة 
إلى  ولمصلحتها  حالها  على  األوض��اع  إلبقاء  والمالية،  السياسية 
الدق  »كثر  ألّن  مشاريعها،  ويخدم  مصلحتها  في  يكون  زمن  أبعد 
أن  بّد  ال  الباهظة،  األثمان  يدفع  وحده  الذي  والشعب  اللحام«  يفّك 
بعياله  يتربص  الجوع  أّن  يدرك  وان  داخله،  في  الذي  الوعي  يتحرك 
مستشفى  يجدوا  لن  وعياله  مرض  إذا  وأنه  بيته،  في  استوطن  وقد 
أرادوا  إذا  وحتى  اليوم،  حاصل  هو  ما  وهذا  ويعالجهم،  يستقبلهم 
في  يكّدسونها  األدوية  محتكري  ألّن  الصيدليات،  في  يجدوه  لن  دواء 
المخازن والمستودعات ويحرمون المرضى منها، من أجل ربح وفير، 
السلطة  في  من  بعض  من  محمية  ظهورهم  الحال  بطبيعة  وه��ؤالء 

واألزالم.
حولها  ليلتف  ال��رق��اب  من  اقترب  وق��د  طويل  المعاناة  حبل  اّن 

ويخنقها، قبل ان تصرخ وتقول ال للظلم، كفى لقد طفح الكيل.
جدول  ينتصر  الظلم،  صخرة  مواجهة  »في  براون،  جاكسون  يقول 
الماء دائماً، ليس بالقوة وإنما بالمثابرة«. وأحدهم يقول من »ال يتألم 

ال يتعلّم، فاأللم أقوى«.
غير  حداً  بلغ  وقد  يحتمل  يعد  لم  الناس  ألم  ألّن  بعد،  يفقد  لم  األمل 
من  والتخفيف  عالجه  أوان  آن  وقد  عليه،  الصبر  أمد  وطال  مسبوق، 
من  أفضل  متأخرة،  وإْن  جداً،  كثر  وهم  المتأّلمين  باستفاقة  أوجاعه، 

الموت سكوتاً وألماً واالحتضار ببطء ونكرة.

ل على ا�ستفاقة المتاأّلمين ليقولوا لحكامهم كفى... هل يعوَّ

لقد طفح كيل ظلمكم وطال ليلكم؟

المجل�س ال�سرعي اجتمع بح�سور الحريري: 

ال ُيمكن ال�سماح بم�ّس �سالحيات الرئي�س المكّلف

فرنجية في ذكرى مجزرة اإهدن:

�سهادتكم تكري�س لالإيمان بلبنان الحّر الموّحد

)داالتي ونهرا( الحريري مشاركاً في اجتماع المجلس الشرعي األعلى برئاسة دريان  

خال وضع اإلكليل على نصب شهداء 13 حزيران 1978

»التنمية والتحرير«: بّري طلب

 االنتظار قلياًل لكن لل�سبر حدود

عالمة: ال بّد من تدخل الدولة

في ا�ستيراد االأدوية والم�ستلزمات الطبية

شارك الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أول من أمس، في اجتماع المجلس الشرعي األعلى في 
دار الفتوى، حيث كان في استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وبعد خلوة جمعته مع دريان، 
انتقال للمشاركة في اجتماع المجلس الذي بحث في آخر المستجدات السياسية واألوضاع العامة والسيما ملف 

تشكيل الحكومة.
بالمجلس  واجتمعت  الفتوى  دار  إلى  »جئت  للصحافيين  بالقول  الحريري  اكتفى  االجتماع  مغادرته  ولدى 
الشرعي وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي خالل األشهر السبعة الماضية، وجرى حوار بّناء 
البلد وكذلك عين  واقتصاديا كل يوم. عيني على  ومهم خالل االجتماع«. أضاف »البلد يشهد تدهوراً سياسياً 
سماحة المفتي والمجلس، وما يهّمنا هو البلد في نهاية المطاف. هذا فحوى ما دار خالل اجتماع المجلس، وإن 

شاء الله نعود ونتكلم الحقاً«.
وكان المجلس، بحسب بيان صدر عنه، استمع من الحريري الذي أطلع األعضاء »آخر التطورات السياسية 

والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والخطوات التي قام بها لتجاوزها من أجل مصلحة الوطن«.
واعتبر المجلس »أن لبنان يبدو مثل سفينة متهالكة تواجه عاصفة هوجاء في بحر هائج، ينشغل ربانها 
الذي  الوقت  وفي  وتبعياتهم.  الوزراء«  »جنس  حول  العقيم  الجدال  إلى  وينصرفون  مصيرها،  عن  وبحارتها 
توشك فيه السفينة على الغرق، فإن بعضاً من هؤالء المسؤولين )أو الذين يفترض أن يكونوا مسؤولين(، ال 

يرّف له جفن، وال يتحرك لديه ضمير أو حّس وطني أو إنساني«. 
وأكد أنه »ال ُيمكن السماح بالمّس بصالحيات رئيس الحكومة المكلّف وأي سعي إلى أعراف جديدة في ما 
يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر ال يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج«، كما أكد »دعم الرئيس 
في  التأخير  »مسؤولية  محّمالً  الوطني«،  الوفاق  وثيقة  من  المنبثق  الدستور  إطار  ضمن  وصالحياته  المكلّف 
التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان 

إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقالل لبنان ووحدته وسيادته«.
مجلس  رئيس  ودولة  فرنسا  قبل  من  قدمت  التي  المبادرات  مفاعيل  استمرار  ضرورة  »أهمية  على  وشّدد 
المجلس  أن »تثمر حالً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان«، داعياً  النواب نبيه بّري«، آمالً 
القيادات السياسية إلى »العمل مع الرئيس المكلّف للخروج بحكومة ُتنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده إلى الطريق 

القويم«.
بمزاجية  المسؤولين  بعض  معها  يتعاطى  الدولة  مؤسسات  في  بالتساوي  اللبنانيين  »حقوق  أن  ورأى 
تهضم حقوق البعض على حساب البعض اآلخر، وهذا أمر تجلّى في كثير من المرافق الرسمية عند تحّول بعض 
الموظفين على التقاعد«، مشيراً إلى أن »الالفت في األمر تعّدد مثل هذه التجاوزات التي ال يمكن السكوت عنها، 
ألنها تثير حفيظة المغبونين وتهيئ األجواء إلثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ما يعّرض األمن االجتماعي إلى 
االهتزاز كي ال ندخل في آتون الفوضى التي ال يمكن الرجوع عنها إالّ بوجود دولة عادلة حازمة تراعي حقوق كل 

الطوائف وال تقدم أتباعها والمحسوبين عليها على حقوق اآلخرين«.
والتقى الحريري في »بيت الوسط« رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سالم 
وعرض معهم آخر المستجدات السياسية واألوضاع العاّمة في البالد، وال سيما ما يتعلق منها بمسار تشكيل 

الحكومة الجديدة.

لمناسبة الذكرى 43 لمجزرة إهدن التي ذهب ضحيتها 31 شهيداً من ضمنهم النائب والوزير طوني فرنجية 
وعقيلته فيرا وابنتهما الطفلة جيهان، غّرد رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجيه عبر حسابه على تويتر قائالً 
»شهادتكم فعل تكريس لإليمان بلبنان الحّر الموّحد« أضاف »ونحن اليوم نستعيد ذكراكم أكثر تمسكاً بوحدة 

هذا الوطن وحريته إزاء ما يواجهه من تحديات ومخاطر.  13 حزيران«.
حزيران،  من  عشر  الثالث  »في  كاتباً  »تويتر«  عبر  كرامي  فيصل  النائب  الكرامة«  »تيار  رئيس  غّرد  بدوره 
ونؤّكد  زغرتا،  أبناء  من  وعدٍد  وعائلته  فرنجية  طوني  الوزير  واستشهاد  إهدن  مجزرة  وألم  بحزٍن  نستذكر 
أّننا كما تشاركنا التضحية من أجل  النائب طوني فرنجية  العزيز  الكبير سليمان فرنجية وللصديق  للصديق 

وحدة وعروبة لبنان، نتشارك اليوم السعي واإليمان إلنقاذ لبنان«.
وإحياًء للذكرى، وضعت »الحركة اإلهدنية« إكليالً على نصب شهداء المجزرة عند مستديرة قصر الرئيس 
الراحل سليمان فرنجية في زغرتا، في احتفال مقتضب اقتصر على أهالي الشهداء فقط بسبب إجراءات الوقاية 

من فيروس كورونا.
وبعد صالة صغيرة عن راحة نفوسهم شارك فيها أهالي الشهداء فقط التزاماً بإجراءات الوقاية من فيروس 

كورونا، ألقى رئيس »الحركة اإلهدنية« روي عريجي كلمة بالمناسبة. 

لبنان،  إنقاذ فاعلة وقادرة، ضرورة وطنية لحماية  أنه  أصبح وجود حكومة  التنمية والتحرير،  رأت كتلة 
طلب  بّري  أن  إلى  وأشارت  بّري.  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  مبادرة  إليها  للوصول  الطرق  أسهل  أّن  معتبرًة 

االنتظار قليالً ولكن للصبر حدود.
بلدية واجتماعية  لقاءات مع فاعليات  الدكتور قاسم هاشم  في تصريح بعد  النائب  أكد  السياق،  وفي هذا 
وصحية في منزله في شبعا، أّن »األجواء الملّبدة التي تحيط بأزمة الحكومة وما تركته من تداعيات على الواقع 
بتأليف  المعنيين  لدى  إحساساً  يحّرك  لم  وقهر  ذّل  من  له  يتعّرضون  وما  للبنانيين  واالجتماعي  االقتصادي 
الحكومة وسيطرة المصالح والمكاسب الطائفية والمذهبية والحزبية على مواقفهم وتعّنتهم وتمسكهم بآراءهم 

وإبقائهم على السجال والخطاب السياسي المتوّتر الذي يزيد الشرخ والتباين«.
وقال »أمام مأساة اللبنانيين ومعاناتهم اليومية مع فقدان المواد األساسية من محروقات ودواء وأزمة دخول 
المستشفيات، أصبح وجود حكومة إنقاذ فاعلة وقادرة ضرورة وطنية لحماية الوطن وأسهل الطرق للوصول 
والفاعليات،  السياسية  القوى  تأييد  وتالقي  الفرنسية  المبادرة  تحاكي  التي  بّري  نبيه  الرئيس  مبادرة  إليها 
ولكن تحتاج إلى تواضع البعض وتخليهم عن األنانيات والكيدية بدالً من إطالق العنان أللسنتهم والتصويب 
إذا  األسوأ،  ونحو  الخطر  اتجاه  في  سيسير  الوضع  ألن  والعباد  البالد  أمور  اليه  آلت  ما  أسباب  في  الخاطىء 

استمّرت المماطلة والرهانات العقيمة«.
الشعبية  المساكن  بلدة  في  الخدمات  للجنة  تكريمي  احتفال  خالل  خريس  النائب  علي  أشار  جهته،  من 
الجنوبية،   إلى أّن على الرغم من مبادرة الرئيس بّري »الذي يعمل ليل نهار، هناك أناس ال يسمعون بل يأخذون 
مواقف ليست لمصلحة الوطن وإنسانه، وينحرون الوطن بخنجر ويعملون على أخذ مواقف متصلّبة وكأننا 
نعيش برخاء واألوضاع جيدة في كل القطاعات«. ولفت إلى أن »بّري طلب االنتظار قليالً، ولكن للصبر حدود، 

وهناك أمور يجب أن تتكّشف كما يجب للحقيقة أن تتوضح«.
واعتبر النائب علي بّزي، خالل استقباله في مكتبه في مدينة بنت جبيل رؤساء بلديات جنوبية وفاعليات 
تربوية ومواطنين من القضاء، أّن »جائحة الذّل واإلحباط والفقر التي يعانيها الشعب اللبناني بما فيها نيران 
القهر واإلذالل واالنكسار واليأس التي تشتد على يومياته، هي أخطر بكثير من جائحة كورونا، فعلى األقل اللقاح 

متوافر للفيروس، بينما ال يمتلك المعنيون ُعقار الرحمة وال الشفقة وال حتى حّس المسؤولية األخالقية ».
أن  الغربي،  البقاع  في  مكتبه  في  وفاعليات  شعبية  وفوداً  استقباله  خالل  الله،  نصر  محمد  النائب  ورأى 
»اللبنانيين ينتظرون استفاقة بقايا ضمائر المسؤولين عن تشكيل الحكومة والممتنعين عن المشاركة بالحّل 
الذي هو واجب الجميع في هذه اللحظات قبل فوات األوان، رهاناً على احالم استدراج تدخل خارجي في الوقت 

الذي بات واضحاً فيه أن العالم لم يعد مهتماً بنا ألننا ال نهّتم ألنفسنا«.

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. فادي عالمة »أّن الظروف االقتصادية واالجتماعية التي نعيشها 
تفرض على الدولة التدخل المباشر الستيراد المستلزمات الطبية واألدوية«.

وفي تغريدة له على »تويتر« قال النائب عالمة »إّن هذا األمر يمكن أن يحصل من خالل هيئة تمثل الجهات 
الضامنة وتتبع مباشرة لوزارة الصحة لتأمين ما يحتاجه المريض بأقّل الكلفة الممكنة وحماية األمن الصحي 

للمجتمع اللبناني«.

ال بديل عن �ل�سجون للمتاجرين

ب�سحة �لمو�طنين ولقمة عي�سهم

{ عمر غندور*
مستودعات  على  جولة  بعد  وصوته  بصورته  حسن  حمد  الدكتور  العامة  الصحة  وزي��ر  كشف 
شأن  شأنها  المدعومة  الطبية  المستلزمات  وكذلك  الصيدليات  في  المختفية  الطبية  واللوازم  االدوية 
األدوية المخزنة. وقال معالي وزير الصحة إلذاعة محلية أّن مواطنة تقيم في ذات البناية التي تضّم 
أحد مخازن األدوية، همست في أذنه عن مخزن آخر غير مصّرح به بالقرب من المخزن وليس ببعيد، 
فتوجه إليه مع فريق دائرة التفتيش الصيدلي في وزارته ووجده فعاً ووجد األدوية مكّدسة بداخله، 

وهو يخص صاحب المستودع األول.
رأسه  شاب  وبعضهم  بالدواء  المتاجرين  سلوكيات  من  ومتعّجباً  مندهشاً  الصحة  وزي��ر  ويقول 
ويحّدثك بغير الحقيقة من غير ان يحترم مصداقيته، ما يستدعي مثل هؤالء المتاجرين بأوجاع الناس 
الى القضائين الجزائي والمالي، وضرورة اصدار احكام سريعة، وتفعيل مؤسسات الدولة الرقابية 
والقضائية، ومحاسبة الموزعين والصيدليات التي اثبتنا وقوعها في المحظور او تلك التي تعمل على 
المحسوبية في  ، وممارسة  الناس  المشروع على حساب صحة  الربح غير  تهريب االدوي��ة  بغرض 

التوزيع.
     وفي هذا االطار يقول المصرف المركزي انه ال يمكنه االستمرار في تقديم الدعم لادوية ما اثار 

هلعا ومازال!!
    ويقول رئيس لجنة الصحة اللبنانية عاصم عراجي ان شركات ادوية ومستلزمات طبية وحليب 
بهدر  متورط  ومعظمها  لبنان،  مصرف  دع��م  من  مستفيدة  الغذائية  وال��م��واد  والمحروقات  االطفال 
الكهرباء  مقاولي  جيوب  في  ال���دوالرات  مليارات  ضياع  في  تسبب  ما  تخزينه  او  تهريبه  او  الدعم 
واالشغال والطرقات واالنترنيت والمجارير والمياه واصحاب الوكاالت الحصرية المستمرة منذ عهد 

االستقال.
     وفي مقابلة تلفزيونية جمعت النائب وليد سكرية وغسان االمين نقيب الصيادلة، كادت تتحول 
الى ساحة اشتباك عندما اتهم النائب سكرية نقيب الصيادلة بمسايرة مستوردي االدوية، فثار النقيب 
وكاالت  بعض  مع  يتعامل  انه  النقيب  واوض��ح  قاله  ما  على  سكرية  واصر  مستوردا،  يكون  ان  نافيا 
االستيراد لتصريف ادويتهم. وقد بذل مقدم الحلقة االعامي طوني خليفة جهدا اليصال الحلقة الى 

نهايتها.
     ونحن نصدق كل ما قاله معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن والنائب عاصم عراجي والنائب 
الطبية وايضا مخاطبة  االدوية والمستلزمات  وليد سكرية، وعبثا نحاول مخاطبة بعض مستوردي 
تجار المواد الغذائية وخاصة المتوحشين منهم لدعوتهم الى الرأفة بالعباد واالكتفاء بالربح الحال 

واتقاء غضب الله، ولو فعلنا ذلك لذهبت دعوتنا ادراج الرياح، الن فاقد الشيء ال يعطيه.
واقفال  الرقابية  االجهزة  تفعيل  الى  بالدعوة  الصحة  وزي��ر  معالي  صوت  الى  صوتنا  ونضم       
االماكن المخافلة بالشمع االحمر وايقاع الغرامات الرادعة وسجن المتاجرين بلقمة الناس وصحتهم 

وراحتهم.
*رئيس اللقاء اإلسامي الوحدوي 
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2021 Ê«d�e� 14 Ø 5M�ô« Ø …dA� W��U��« WM��«

 å—e�U�  Êu�—U�ò  vK�  ÎU��ô  ÎUHO��  ÎôU��≈  f�√  ÊUM��  bN�  ULO�
 ÎU{UH��«  åU�Ë—u�ò  œ«b�  q Ò��  ¨WO�UM�K�«  o�UML�«  nK���  w�
 W Ò�UF�« W Ò�B�« …—«“Ë XMK�√ –≈ ¨ UO�u�«Ë  U�U�ù« w� ÎU�u�K�
 XF�— ”ËdOH�U� …b�b� W�U�≈ 81 qO��� w�uO�« U�d�dI� w�
 4 qO��� r� UL� ¨542604 v�≈ W���L�«  ôU�K� wL�«d��« œbF�«

Æ…U�Ë  ôU�
 Ád�dI� w� ¨åwF�U��« Íd�d��« oO�— vHA���ò sK�√ Î̈U�“«u�
 t�b� W�d�  ôU� 5  œu�Ë ¨”ËdOH�«   «—uD� d�¬ s� w�uO�«

∫d�dI��« w� ¡U�Ë Æ…b�«Ë …U�Ë W�U�Ë
 19  ≠  bO�u�  ÕUI�  e�d�  w�  X�d�√  w��«   U�UIK�«  œb??�  ≠

ÆPfizer Marathon®∫ 1008®
 vHA��L�«   «d����  q�«œ  X�d�√  w��«   U�u�H�«  œb�  ≠

Æ237 ∫W�dBML�« W�U� 24?�« ‰ö�
 q�«œ s�œu�uL�« U�Ë—u� ”ËdOH� sO�UBL�« v{dL�« œb� ≠

Æ12 ∫WF�U�LK� vHA��L�«
 ‰ö�  U�Ë—u�  ”ËdOH�  UN��U�≈  w�  t��AL�«   ôU��«  œb�  ≠

Æ2 ∫W�dBML�« W�U� 24?�«
 vHA��L�«  q�«œ  s�œu�uL�«  v{dL�«  ¡UH�   ôU�  œb�  ≠

Æ2 ∫W�dBML�« W�U� 24?�« ‰ö�
 W�«b��« cM� vHA��L�« q�«œ s� v{d� ¡UH�  ôU� ŸuL�� ≠

Æ1193 ∫t��—U� v��
 …b�Ë  v�≈  …e Ò�dL�«  W�UMF�«  s�  UNKI�  r�  w��«   ôU��«  œb�  ≠

Æ0 ∫UN��U� s���� ‰eF�«
Æ5 ∫vHA��L�« q�«œ W�d��«  ôU��« œb� ≠

Æ1 ∫…U�Ë  ôU� ≠
 Êu�«—U�ò  w�  sO�]IKL�«  œb�  ‰u�Ë  W Ò�B�«  …—«“Ë  XMK�√Ë
 s�  nO��  ‰U��≈  j??�Ë  ¨’U??�??�√  19209  v??�≈  f??�√  å—e??�U??�

ÆÊUM�� w� sOLOIL�«Ë sOM�«uL�«

 w� sO�IKLK�  w�UL�ù« œbF�«  Ê√  …—«“u�«  XMK�√  ¨f�√ ¡U��Ë
 t�u� s� Y�U��« u�Ë ¨b�_«Ë X���« w�u� WKO� —e�U� Êu�«—U�

ÆÎUB�� 46286 mK� ¨ÕUIK�
 W�uJ�  w�  W Ò�B�«  d??�“Ë  s�  …b�dG�  ¨Êö???�ù«  «c??�  o��Ë
 ÎözU� åd��u�ò d�� ’U��« t�U�� d�� s�� bL� ‰UL�_« n�dB�
 Êu�«—U� w� W�—UAL�« rI�_« UNL�d� WMO�QLD�«Ë W�N��« s� u�ò
 bGK�Ë ªgOF� Íc�« ◊U��ù« q� r�— sOM�«uL�« Áu�Ë vK� ÂuO�«
 Êü« ¨ZO�C�« ‰u� r�— WN�«uL�« ·d� l� d�¬Ë d�¬ ‰UC� UM�

Æå„Ëd�� ì ÕUI� 17500 UMOD��
 oO�—  vHA���ò  d�b�  œÒd??�  å—e�U�ò  Êu�«—U�  vK�  ÎUIOKF�Ë
 åd��u�ò  vK�  t�U��  d��  iO�_«  ”«d�  åwF�U��«  Íd�d��«
 ¨W�dLF�« W�H�« lO�u� —«d� ÆdO�UFL�« qJ� `�U� Êu�«—U�ò ‰uI�U�
 œuFO�  ¨d�bI�Ë  dJ�  d��√  U?? Ò�√  ¨…bO��«  WO�U�uKFL�«  WO{—_«
 e�«dL�«  w�  ¨ U�uD�L�«Ë  sO�uD�L�«Ë  ¨ ö�UF�«Ë  sOK�UFK�

ÆåÎ«bO� ÎU�u� ÊU� ÂuO�« sJ� ¨qLF�« v�≈ œuF� Î «b� ÆW�U� W�—UAL�«
 d��  U�dA�  …—u??�  w�  iO�√  —U??�√  ¨WI�U�  …b�dG�  w??�Ë
 s�  ¨ÕUIK�«  c�√  w�  s�œÒœd�L�«  p��Ë√  W�UL��ò  t�√  v�≈  ¨åd��u�ò
 w�  UL�  ¨Ác�Q�  sO��«d�«  p��Ë_  rOFD��«  WKL�  l�d��  qC�_«
 dO� sL� ¨—œU� d�√ u�Ë ¨ÈËbF�U� «u�O�√ u� v��� ¨»U�A�« p�–
 q�ö� n�uM� p�c�Ë ¨r�dO� v�≈ ”ËdOH�« «uKIM� Ê√ qL��L�«

ÆålL��L�« w� ÈËbF�«
 rNLOFD�  r�  s�c�«  ÊUJ��«  W���  ‰«e�  ô  ¨Êü«  v��ò  ·U{√
 X�O�  Ác�  ¨Èd�_«  Ê«bK��«  l�  W�—UIL�U�  Æ13%  s�  q�√  ÎUOze�
 œ«d??�_«  Æ…b�b�  U�Ë—u�  W�uL�  W{d�  UM�d��Ë  ¨WO�U�  W���
 «–≈Ë  ¨lL��L�«  w�  ÎU�ö��«Ë  W�d�  d��√  …œU�  r�  ÎUM�  dG�_«
 —uN�  ÊËœ  s�  ”ËdOH�«  dAM�  rNM�  dO�J�  ¨ÈËbF�U�  «u�O�Ô√

ÆåtOK� ÷—«u�

 Î¡«b��«ò t�√ v�≈ «dI� u�√ ÍœU�  U�Ëd�L�« w�“u� q�L� ÊQL�
 Î«dOA�  ¨å UD�L�«  q�  vK�   U�Ëd�L�«  l�“u�  r�O�  ÂuO�«  s�
 w� Y��K� ÎU�UL��« ÂuO�« ÊËbIFO�  U�Ëd�L�« w�“u� Ê√ v�≈
 Òq��«ò  ÊQ�  t�ƒUH�  ÎU�b��  ¨ U�Ëd�L�«  W�“_  W�ËdDL�«  ‰uK��«

ÆåÎU��u� Òq��« «c� ÊuJ� ô«ò ÎUOML�� ¨åÎU��d�  U�
 ¨åÁbO�d� Ë√  r�b�«  l�d� U�d�√  r��� Ê√ W�Ëb�«  vK�ò ‰U�Ë
 sO�“u�Ë   UD��  »U��Q�  rN��UD��U�  bF�  r�ò  t�√  Î «d��F�

Æåp�– s� d��√ W�“_« Ác� qL��
 vK�  ‰UFH�ô«  Âb�Ë  ¡ËbN�«ò  sOM�«uL�«  s�  «dI�  u�√  VK�Ë
 Î«dOA� ¨å U�Ëd�L�« l�“u� WÒK� w� WKJAL�« Ê_ ¨s�e��«  UD��
 Ê√ ÎUOML�� ¨ås�«uL�« W�KB� l�ò  UD�L�Ë sO�“uL� rN�√ v�≈
 ÊuI�DO�ò rN�√ Î «b�R� ¨åX�Ë »d�√ w� ÎUOzUN� s�eM��« W�“√ Òq�Ô�ò
 lzUC��« ÊuJ� Ê√ dO�_«Ë ‰Ë_« UM ÒL�Ë ¨W�uJ��« Ác�Q� —«d� Í√

Æå‚u��« W�U� wÒ�K� w� …d�«u��
 w� f�«d��«  Ã—u�  U�Ëd�L�« »U��√ W�UI� uC� vÒML�Ë
  U�dA�« q�� s� sOM�ô« ÂuO�« s�eM��« …œU� l�“u� ÊuJ� Ê√ ¨ÊUO�
 nOH��� d�U��� WO�U�  UOLJ�ò wK�L�« ‚u��« v�≈ …œ—u��L�«
 Î «cOHM�  ¨UNM�  ¡UN��ô«  v??�≈  q�u�K�   UD�L�«  ÂU??�√  dO�«uD�«
 d�«u��  ÊUM��  ·dB�  U�UD�√  w��«   «œUL��ô«  vK�   UI�«uLK�

Æå U�Ëd�L�« œ«dO��«
 ÎöF�  UOLJ�« Ác� qB� Ê√ w�Ozd�« VKDL�« vI�� sJ�ò ‰U�Ë

 ‰ö�  s�  Òô≈  s�«uL�«  v�≈  qB�  s�  s�eM��«  Ê_  ¨ UD�L�«  v�≈
 ¨WOM�_« …eN�_« W�ËUFL� ¨œUB��ô« …—«“Ë b�UM� p�c� Æ UD�L�«
  U�dA�«  q��  s�  WLK�L�«   UOLJ�«  Ê√  s�  b�Q��«  vK�  qLF�«
 w��«   UD�L�«   U�«Òe� w� UNK�UJ� X�d�Ô√Ë  XK�Ë …œ—u��L�«
 ÎUC�√ UNM� VKD� UL� ÆpKN��LK� UNF�“u�� d�B�« ⁄—UH� U�dE�M�
 w�  ÎU�uB�  ·«d??�_«   UD��  v�≈  …œUL�«  Ác�  ‰u�Ë  sO�Q�

ÆåUNM� W�Ëd�L�« ¨ŸUI��«Ë —UJ�Ë »uM��«
 ¨ÊUO� w� ¨qO�� ¡UC� w� …—U�d��«  W�bK� XMK�√ ¨UN�N� s�
 iF�  «uL�œ  …bK��«  ÊUJ�  s�  Î«œb�Ë  W�bK��«  W�d�  d�UM�  Ê√
 w�  s�eM��«  …œU�  W��F�  ·bN�  fK�«d�  s�  «u�√  s�c�«  ¨ÊUÒ�A�«
 w� UNFO�Ë  U�u�U� w� UNG�dH� vK� «uKL� r� s�Ë ¨rN�«—UO�
 …—œUB�  bF�  WOM�_«  …eN�_«  v�≈  «uLÒK Ô�  b�Ë  Æ¡«œu��«  ‚u��«

ÆrNM�  U�u�UG�«
 W�bK�  ¨wLN�  bL��  bOLF�«   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d�“Ë  QÒM�Ë
 r�œuN� vK� W�bK��« W�d� ÎU�uB� ¨Î¡UC�√Ë ÎU�Oz— …—U�d��«

ÆwFL��L�« s�_« vK� ÎU�UH� UN� Â«e��ô«Ë rO�UF��« oO�D� w�
 wCI�Ë  Á—b�√  Íc�«  rOLF��«  oO�D�  …—ËdC�  wLN�  d Ò�–Ë
 WOJO��ö�  d�—«u�  w�   Ë“UL�«Ë  s�eM��«  w�œU�  W��F�  lML�
 ÓËÚc� Ëc�� Ê√  W�U�  U�bK��«  vK�ò ÎUOML�� ¨©U�dO�Ë  U�u�U�®

ÆårOLF��« oO�D� w� œÒbA��«Ë …—U�d��« W�bK�

äÉ«ah 4h áHÉ°UEG 100`dG ¿hO Ée ≈dEG ÉfhQƒc

 zQõjÉa{ ¿ƒKGQÉe ≈∏Y ∞«ãc ∫ÉÑbEGh

 qπëdG ≈dEG øjõæÑdG áeRCG

äÉ£ëªdG ≈∏Y Ωƒ«dG ´ qRƒ oJ äÉbhôëªdGh 

©ÊULK� ”U��®  f�√ »uM��« o�d� vK�  UD�L�« Èb�≈ vK� —u�U�

 ¡b�K�  ”U�_«  q�bL�«  ÒÊ√  q�dN�«  ≠  p�KF�  »«u�  q�J�  d���«
 sO�ËR�L�«  ÎUO�«œ  ¨W�uJ��«  qOJA�  w�  sLJ�   U�“_«  W��UFL�
 bO�u� q�UF� ¡UA�ù w�«d�ù« ÷dF�« l� WO�U��S� w�UF��« v�≈

ÆW�—u� s� WOzU�dNJ�« W�UD�« —«d���« v�≈ …œuF�«Ë ¡U�dN�
 w�  ÁÒdI�  w�  Í—Ëb??�«  t�UL��«  d�≈  q�J�K�  ÊUO�  w�  p�–  ¡U�
 —uC�Ë  s��  ÃU��«  sO��  VzUM�«  W�Uzd�  p�KF�  WM�b�
 ¨Íu�uL�«  rO�«d�≈  ¨d�O�“  Í“U�  ¨œ«bIL�«  wK�  ∫»«uM�«  tzUC�√

ÆW�dJ� bO�u�«Ë …œUL� »UN�≈
 ÊuM�«uL�« UN��� Õ“d� w��« …b�bA�« …U�UFL�«ò q�J��« g�U�Ë
 W�bIM�«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«   U???�“_«  W�O��
 ÆåW�FB�«  WK�dL�«  Ác�  w�  ÊUM��  UNAOF�  w��«  WO�UL��ô«Ë
  U??�“_«  Ác??�  W��UFL�  ¡b�K�  ”U???�_«  q�bL�«ò  Ê√  d���«Ë
 U�œË ÆåW�uJ��« qOJA� w� sLJ� sOM�«uL�« …U�UF� s� nOH���«Ë
 s� W�u�bL�« ÍÒd� tO�� fOzd�« …—œU�� l� »ËU���« v�≈ sOOMFL�«

Æ—uM�« …bO�F�« W�uJ��« dB�Ô� v�� tK�« »e� q��
 j����«ò  bM�  q�J��«  n�u�  ¨WOK�uL��«  W�UD��«Ë  r�b�«  s�Ë
 ‰UH�_«  VOK�Ë  ¡«Ëb???�«  Òh��  UL�  r�b�«  nK�  w�  wL�d�«
 hI� v�≈ ÈÒœ√ U� ¨WOz«cG�« œ«uL�«Ë  U�Ëd�L�«Ë WO�D�«  «bFL�«Ë
 ÊuM�«uL�«  U�bÒ�J��  …b�b�  …U�UF�  v�≈Ë  ¨œ«uL�«  Ác�  w�  ÒœU�
 ‰U�L�«Ë  œu�u�«   UD��  ÂU�√Ë   UO�bOB�«Ë   UOHA��L�«  w�
 sOOMFL�«  ¡«—“u??�«Ë  ¡U�ƒd�«  V�«Ë  s�ò  Ê√  Î «d��F�  ¨åW�—U���«
  UHKL�«  ÁcN�  WF�d��«  ‰uK��«  œU��≈  ÊUM��  ·dB�  r�U�Ë
 —«dI��ô  W��UML�«  —UF�_U�Ë  W�“ö�«   UOLJ�«  sO�Q�  q�√  s�
 Íc�«  WOK�uL��«  W�UD��«  Êu�U�  —«d�≈  —UE��U�  p�–  q�  ¨‚«u??�_«
 √b�O�  w�UOM�«  fK�L�«  w�  W�d�AL�«  WO�UOM�«  ÊU�K�«  v�≈  qO�√

ÆåUN� W�“ö�«  «œUL��ô« sO�Q�Ë ¨t�UI�
 WOM�_«   UN��«Ë  WOMFL�«   «—«œù«  ÂUO�  …—Ëd??{ò  b�√  UL�

ÆåsO�dNL�«Ë s�dJ��L�« W��UF�Ë ¨V�dN��«Ë —UJ��ô« W��UJL�
 p�KF� WE�U�� w�Ë ÎU�uL� œö��« w� wM�_« l{u�«ò g�U�Ë
 b�eL�«  ‰c�  v�≈  W�U�  WOM�_«  ÈuI�«ò  U�œË  åÎU�uB�  q�dN�«
 sO�J�dL�«  ‰UI��«Ë  rz«d��«  Ÿ«u�√  nK���  W��UJL�  œuN��«  s�
 s�   «bFL�«  W�d��  oKF��  U�  ÎU�uB�  W�«bF�«  ÂU�√  rN�u�Ë
 ÎUO�«œ ¨ån�UN�«Ë ¡U�dNJ�«Ë ÁUOL�«  UD�� ULO� ô W Ò�UF�«  PAML�«
 ÆåW Ò�UF�«  PAML�«Ë  U��RL�« W�UL� sO�Q�ò v�≈ WOM�_« ÈuI�«

 v�≈  ¨ÊUM��  ·dB�  r�U�Ë  sOOMFL�«  ¡«—“u�«Ë  ¡U�ƒd�«  U�œ  UL�
  U�Ëd�L�« q�uL�� W�“ö�«  «œUL��ô« W�«b��«Ë —«dI��« sO�Q�ò
 —«dI�« vK� ‚«dF�« VF�Ë W�Ëœ Î «d�U� ¨åÊUM�� ¡U�dN� W��RL�
 W�“ö�«  U�Ëd�L�« s� s� ÊuOKL� ÊUM�� b�Ëe� vK� ÒhM� Íc�«

ÆÎU�uM� ÊUM�� ¡U�dNJ�
 ÷dF�«  l�  WO�U��S�  w�UF��«  v�≈  sO�ËR�L�«  U�œ  p�c�
 W�UD�« —«d���« v�≈ …œuF�«Ë ¡U�dN� bO�u� q�UF� ¡UA�ù w�«d�ù«

ÆW�—u� s� WOzU�dNJ�«
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»Ñ∏£ªdG »dÉ qª©dG ∑GôëdG É¡ªYO âæ∏YCG

kGõFÉL ó©j ºdh QÉ¡æj ¿ÉæÑd :¢ù∏HGôW ÜGõMCG

 áeƒµëdG π«µ°ûJ ΩÉeCG äÉÑ≤©dG ™°Vh QGôªà°SG

w�uI�« V�J� w� ŸUL��ô« ‰ö� fK�«d� w� »«e�_« u�ËR��



øWƒdG 4

sOD�K�
 u�√  tK�«  b��  d�UM�«  b��  …UCI�«  ÈÒœ√  ˚
 b�d�Ë  ¨WL�ö�  bL�√  rO�«d�≈  b�U�Ë  ¨W�«bNL�
 fOz— ÂU�√ ¨WO�u�UI�« sOLO�« ¨qI� œuL�� qOL�
 w�  …UC�  ¨”U��  œuL��  WOMOD�KH�«  WDK��«

ÆUOKF�« W�—u��b�« WLJ�L�«
 w�  ¨ d??�  w��«  sOLO�«  ¡«œ√  r�«d�  dC�Ë
 WLJ�L�« fOz— ¨tK�« Â«— WM�b� w� W�Uzd�« ÒdI�
 ¨r�U� ÃU��« bL�� —UA��L�« ¨UOKF�« W�—u��b�«
 ¨—«d� u�√ v�O� vK�_« ¡UCI�« fK�� fOz—Ë

ÆUMN� wK� WÒO�u�UI�« ÊËRAK� fOzd�« —UA���Ë
 VzU�  W�Uzd�  Í—«“Ë  b??�Ë  ¨f??�√  ¨t Ò�u�  ˚
 Y��� ¨…d�UI�« v�≈ ¨ËdL� u�√ œU�“ ¡«—“u�« fOz—

Æ…e� ŸUD� —UL�≈ …œU�≈ nK�
 ¨wKO�F�«  b�U�  œUB��ô«  d�“Ë  ∫b�u�«  ÒrC�Ë
 ¨…—U�“  bL��  ÊUJ�ù«Ë  W�UF�«  ‰UG�_«  d�“ËË
 rJ��«  d??�“ËË  ¨Í—UDF�«  ÷U�—  W�«—e�«  d??�“ËË
 W�O�  w??�  qO�u�«Ë  ¨`�UB�«  Íb��  wK�L�«
 w�  —UA��L�«Ë  ¨q�bM�  sL�√  WO�bL�«  ÊËRA�«

ÆW�ö� ÊUHOD�« ¡«—“u�« fOz— V�J�
 s� œbF� Í—«“u�« b�u�« wI�K� Ê√ —ÒdIL�« s�Ë
 sOB��L�« p��Ë√ W�U� ¨sO�dBL�« sO�ËR�L�«

Æ—UL�ù« U�UCI�
 åsOD�K�  q�√  s�  »ö�ò  WOFL�  XLE�  ˚
 …d�UM�  …d�UE�  ¨W�bM�uN�«  Â«œd�Ë—  WM�b�  w�

ÆwMOD�KH�« VFAK�
 å⁄—u�u�ò  W�U�  w�  ÊËd�UE�L�«  lÒL��Ë
  U�U�� «Ëœœ—Ë ¨sOD�K� Âö�√ «uF�—Ë ¨Â«œd�Ëd�
  «¡«b��ô«Ë  ZNMLL�«  Òw�uONB�«  lLI�U�  œÒbM�

ÆsOOMOD�KH�« o��
 ¨…d�UEL�«  ‰ö�  U�uI�√  w��«   ULKJ�«  ‰ö�Ë
 ¨wMOD�KH�« VFA�« l� rNM�UC� Êu���L�« b�√

ÆÊU��ù« ‚uI� åqOz«d�≈ò „UN��« v�≈ s�dOA�
 W�d��«ò UNOK� V��  U��ô ÊËd�UE�L�« qL�Ë
 å© ÒÍdBMF�« qBH�«® b�UN�—U�ú� ôåË åsOD�KH�

Æå‰ö��ô« «uH�Ë√åË åsOD�K� l� s��åË
 œuL��  qOL�  bONA�«  WKzU�  X��U�  ˚
 W�U�  ¨rO�L�«Ë  sOM�   UO�UF�Ë  ¨Í—u??L??F??�«
 Èb� q�b��U� WÒO�U��ù«Ë WÒO�uI��«  U��RL�«
 ÊUL��  rOK���  wKOz«d�ù«  ‰ö��ô«   UDK�

ÆÂU�√ cM� e���L�« bONA�«
 WKzU�  t�L ÒE�  b�U�  ÂUB��«  ‰ö�  p�–  ¡U�
 ÂU�√  WM�bL�«Ë  sOM�  rO��   UO�UF�Ë  bONA�«

ÆdL�_« VOKB�«

ÂUA�«
 …dDOMI�«  …—U��Ë  W�UM�  W�d�  XIK�√  ˚
 ‰UL�_«  ŸUD�  lO�A�  ·bN�   «—œU??�??�  fL�
 ÊuF�«Ë  r�b�«  r�bI�Ë  W�—U��   UÒO�UF�  W�U�ù
 œUB��ôU�  ÷uNM�«Ë  Í—u��«  lL��L�«  WOLM��

ÆW�dG�« ÒdI� ‰U�I��« qH� ‰ö� p�–Ë wM�u�«
 Ê√ s??ÒO??� r??�U??� b??L??�√ œU??L??� W??�d??G??�« f??O??z—
 …œU�≈ vK� w{U�d�« V�U��« w� e Ò�d��  «—œU�L�«
 WO{U�—  V�ö�  …b�  —UL���«Ë  W�UO�Ë  qO�Q�
 WF�U��«  UFL���«Ë …dDOMI�« WE�U�� ÷—√ vK�
 —UL���ô«   «bzU�  s�  W���  hB���Ë  UN�
 v�d�Ë ¡«bNA�« d�√Ë W�U��«  U{U�d�« r�b�

Æ»d��«
 œUF�  W�dG�«  ÂU??�  d�b�  XMO�  ¨UN�N�  s�
 qL�  ZNM�  s�  …—U��   «—œU�L�«  Ê√  qO�UL�≈
 sO�  WÒO�—UA��«  r�œ  q�√  s�  W�dG�«  t�—U��«
 cOHM�  w�  WL�U�L�«Ë  ’U��«Ë  ÂUF�«  sO�UDI�«
 l�«u�«  ÷—√  vK�  WÒ�uLM��«  l�—UAL�«  iF�

ÆW�dGK� WO�UL��ô« WO�ËR�L�« s� ¡e��

‚«dF�«
 j�{ ¨f�√ ¨W]�œU��ô« W�«eM�« W�O� XMK�√ ˚
 ÷ËdI�«   ö�UF Ô�  s�  ÌœbF�  W ]�U��«   U]O�Ë_«
 ≠ Òw�ËUF��« Òw�«—e�« ·dBL�« q�� s� W�uMLL�«
 UN�U��√  b�b��  ÂbF�  ª…—–UML�«Ë  n�M�«  w Ó�d�

ÆÎWK�U�
 ÊUO�  w�   œU�√  ¨W�ON�«  w�   UIOI���«  …dz«œ
 W�uML�  Ì÷d�  WK�UF�  ©46®   U]O�Ë√  j�{å?�
 =w??�«—e??�«  ·dBL�«  s�  sO{d�IÔL�«  s�  ÌœbF�
 p�–Ë  ¨…—–UML�«Ë  n�M�«  s�  >q�  w�  =w�ËUF��«
 r�—  ¨÷ËdI�«  pK�  ◊U��√  q�U�  b�b��  ÂbF�

ÆåUNM� iF��« b�b�� ‰U�¬ ¡UN��«

Êœ—_«
 W�UD��« V�� iOH�� Ê√ ÊuÒ�œUB��« b�√ ˚
 sO�  „—UA��U�  ¨WÒO�«b�≈  ÎôuK�  VÒKD��  Î̈UOK��
 …b�U�  À«b���«Ë  ¨’U��«Ë  ÂUF�«  sO�UDI�«

ÆqLF�« s� sO��U�K� WK�U�  U�UO�
 À«b�≈  VKD��  ¨W�uKDL�«  ‰uK��«  Ê√  «Ëb??�√Ë
 —uD��«Ë  o�«u��  nzU�u�«   UH�«uL�  dOOG�
  «¡UH�≈ UN�M�Ë  U�ËdAL�« r�œË ¨w�u�uMJ��«
 wK�L�«  —UL���ô«  eOH��Ë  ¨…œbF��  e�«u�Ë
  U�UMB�«  vK�  eO�d��«Ë  Òw�—U��«  lO�A�Ë

ÆqLF�« ’dH� …b�uL�« Èd�_«Ë WÒ�—UJ��ô«
 e�«d�  œb??�  …œU???�“  …—Ëd???{  vK�  «Ëœb????�Ë
 w�Oz—  —Ëœ  ¡UD�≈Ë  wMI��«Ë  wMNL�«  V�—b��«
 U�cOHM�Ë  UN��«d�  l{Ë  w�  ’U��«  ŸUDIK�

Æ Òw�uJ� q�uL��

øWƒdG QÉÑNCG

 ÂdC�� w�U�uK�œ d���«
 sO�UOM� bN� W�UN� Ê√

 ÊUO� …œUO� w� u�UOM��
 WK�d� W�UN� sKF� ‰ö��ô«

 ÊUOJ�« ‰UI��«Ë ‰öI��ô«
 WÒO�dO�_« W�U�u�« bN� v�«
 XO���� u�UOM�� qA� U�bF�

 »d� w� Ÿœd�« W�œUF�
 jI� p�c�Ë ¨”bI�« nO�

 Íc�« …—ËUMLK� g�U� d�¬
 nOK�� ÊUOJ�« tJK�L� ÊU�

ÆsDM�«u�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 Èu��L�« lO�— Òw�«bO� —bB� nA�
  «e�eF�  Í—u��«  gO��«  ‰U??�—≈  s�
 W�œU��«  WIDM�  v??�≈  WL�{  W�dJ��
 WKOKI�«   U�U��«  ‰ö??�  œö��«  w�d�

ÆWO{UL�«
  «e??�e??F??�??�«ò  Ê≈  —b??B??L??�«  ‰U????�Ë
 W�dJ��  WOKLF�  ÂUOIK�  WBB��
  öOJA��«  ·bN���  ¨‚UDM�«  …œËb��

ÆånM��« WIDM� s� …b�uL�« WO�U�—ù«
 dO�  ÎU??�U??A??�ò  Ê√  —b??B??L??�«  l??�U??�Ë
 Íœ«u�  —ËU��  vK�  Áb�—  r�  ¨ÍœUO��«
 ¨W�d�« n�— w� W�U�d�«Ë ¨…UL� ‚d�®
  «œ«bF��« qL� ©hL� ‚d� WM���«Ë
 UN�√  bI�F�   U�uL��  q��  s�  W��d�
 w??�U??�—ù«  åg????�«œò  rOEM��  W??F??�U??�
 d�_«  ¨©W�œU��ô«  UO�Ë—  w�  —uE�L�«®
  «e�eF��« s� b�eL� l�b�« v�b��« Íc�«
 ‰ULJ��« ·bN� ¨WIDML�« v�≈ W�dJ�F�«
 U�√b�  w��«Ë  jOAL��«  WOKL�  lO�u�Ë

ÆådN�√ 3 w�«u� cM� gO��«
 w�d��«  Ê«dOD�«ò  ∫—bBL�«  ·U{√Ë
  «—U??G??�«  s??�  WK�K�  c??ÒH??�  w??�Ëd??�«
 ¨WÒO{UL�« WKOKI�«  U�U��« ‰ö� WÒ�u��«
 rOEM��  WF�U�  —UI�Ë  l�«u�  X�bN��«
 ¨©U�d�√®  WIDM�  w�  ¨w�U�—ù«  åg�«œò
 w�Ë ¨W??O??�d??A??�« …U??L??� W??�œU??� v??B??�√
 W�d�« n�— w� ©W�U�d�«® WIDM� jO��

Æw�uM��«
  «—UG�«  WKOB�ò  Ê√  —bBL�«  b??�√Ë
 rOEM��  l�«u�  6  dO�b�ò  s�   dH�√
 ¨rOEM��«   U??O??�¬  s??�  œb??�Ë  ¨åg???�«œò
 l�u��  w��«  WIDML�«  —ËU��  iF�Ë
 UNDOAL�   UOKL�  gO��«  n�Q���  Ê√
 vK�Ë  ¨WK�IL�«  WKOKI�«   U�U��«  ‰ö�

ÆåW�d�« …UL� hL� ·U�—√ YK�� ‰u�
 Ác� w� sO�K�L�« œ«b�≈ ‚d� ‰u�Ë
 Ê√  —bBL�«  nA�  ¨WF�UA�«  WIDML�«
 s� w�Q� U�b�— Òr� w��« ‚dD�« rEF�ò
 ‰u�  oÒK���  w��«  ©r�  55®  ?�«  WIDM�

 dDO�� w��« WO�d�ö�« ©nM��« …b�U�®
 d�ü« ·dD�« vK� w�dO�_« gO��« UNOK�

ÆåW�—u� w�d� »uM� ¨W�œU��« s�
 ÎUF�M�  p�UM�ò  Ê√  —bBL�«  d���«Ë
 gO��«  t??�Òd??�  ÎU??�??{«Ë  ÎUO���u�
 ¨åg�«œò rOEM� wO�U�—≈ r�b� w�dO�_«
  «bFL�«Ë  …dO�c�«Ë  Õö��«  o�b�  u�Ë
 v�≈  wMK�Ë  `??{«Ë  qJA�  WO���uK�«
 55®  ?�«  WIDM�  ‰UL�  rOEM��«  wD�U�

Æå©r�
 …—«“Ë   œU�√  ¨d�¬  wM�√  bOF�  vK�
 WN��®  wO�U�—≈  ÊQ�  WÒO�Ëd�«  ŸU�b�«
 iH�  WIDM�  w�  s�dA�ML�«  ©…dBM�«
 ‰ö�  ¡«b��«  38  «ËcH�  V�œS�  bOFB��«

ÆWO{UL�« 24 ?�«  U�U��«
 oO�M��«  e??�d??�  d??�b??�  V??zU??�  d???�–Ë
 ŸU�b�« …—«“u� l�U��« rOLOL� w� w�Ëd�«
 Ê√ XO�u� r�œU� Íd���« ¡«uK�« WO�Ëd�«
 24  ???�«   U�U��«  ‰ö??�  q��  e�dL�«ò
 wO�U�—≈  q��  s�  ¡«b��«  38  WO{UL�«
 w�  17  UNMO�  ©…dBM�«  WN��®  rOEM�
 w�  4Ë  WO�–ö�«  w�  8Ë  V??�œ≈  WE�U��

Æå…UL� w� 9Ë VK�
 Ê√ XMÒO� W��«dL�« qzU�Ë Ê√ v�≈ XH�Ë
 WIDM� w� …dA�ML�« WO�U�—ù«  ULOEM��«
 qIM�   UOKL�  cHM�  bOFB��«  iH�
 v�≈  U�Ò—b�Ë sOO�U�—ù« s�  U�uL��
 ÊU�Ë  U��—√  WO�U�  w�  UO�b��  w��d�
 w�uM��« V�œ≈ n�d� V�«d� WO�U� w�
 gO��«  ◊UI�  vK�   «¡«b??�??�«  cOHM��

ÆWM�ü« o�UML�«Ë Í—u��« w�dF�«
  ULOEM��« Ê√ …UL� w� d�– ¨p�– v�≈
 iH�  WIDM�  w�  …dA�ML�«  WÒO�U�—ù«
 f�√  ÕU��   b��«  V�œ«  w�  bOFB��«
 —u��  vK�  …b??�  W??ÒO??�Ë—U??�  nz«cI�
 n�d� »UG�« qN�� s�—u� —u�U� W�d�
 w� W�ÒœU� —«d{√ Ÿu�Ë v�≈ ÈÒœ√ U� …UL�

ÆWÒO�«—e�« ‰uI��«
 ©…dBM�«  WN��®  uÒO�U�—≈  q�«u�Ë

 w� o�UML�« iF�Ë V�œ≈ w� ÊËdA�ML�«
 WO�Ë—UB�«  nz«cI�U�  rN�«¡«b��«  UNH�—
 ÍœR� U� …—ËU�L�«  WM�ü«  o�UML�«  vK�
 sOO�bL�«  s�  œb�  Õd�Ë  œUNA��«  v�≈

Æ UJK�LL�« w� —«d{√ Ÿu�ËË
  U�U���«   —«œ  ¨qB��  ‚UO�  w�Ë
 sO� W??�U??�d??�«  W??�??K??�_U??� W??H??O??M??�
 q��  s�  W�u�b�  WO�U�—≈   U�uL��
 ”√—  WM�b�  ¡UO�√  q�«œ  Òw�d��«  ÂUEM�«
 w�dG�«  w�ULA�«  WJ���«  n�d�  sOF�«
 …dDO��«  vK�  rNMO�   U�ö�  V���
 w{«—_« v�≈ W�œRL�« V�dN��« ‚d� vK�

ÆWO�d��«
 s�  W�U�  Ê√  WOK�√  —œUB�   d??�–Ë
 ”√—  WM�b�  w�U�√  sO�   œU�  ·u��«
  U�U���ô«  …Ë«dC�  ¨f�√  ‰Ë√  sOF�«
 —«d�√ò rOEM� vÒL�Ô� U� sO�  —«œ w��«
 s�c�«  sOO�U�—ù«Ë  w�U�—ù«  åWO�dA�«
 WM�b� w� W�dJ�� W�d� WHB� ÊuKLF�
 …dDO��«  vK�   U�ö�  d�≈  sOF�«  ”√—
 d�UFL�« v�≈ W�œRL�« V�dN��« ‚d� vK�
 rNOK� —b� w��«Ë UO�d� l� WO�dA�« dO�
  «dO�  V�dN�Ë  W�d�  s�  WKzU�  Îôu�√

Æ„«d�√ …d�UL�� UNFO�Ë œö��«
 w��«  U�U���ô« Ê√ —œUBL�« XMÒO�Ë
 W�U�d�«  W�K�_«  UNO�  X�b���«

 ·uH�  w??�  sO�UB�  Ÿu??�Ë  v??�≈   œ√
ÆsO�dD�« ö� s� sOO�U�—ù«

 sOO�b� 8 s� d��√ ¨f�√ ‰Ë√ bNA��«Ë
 s�dH�  WIDM�  w�  ¡U��Ë  ‰UH�√  rNMO�
 ‰œU���  nB�Ë  ‰U���«  W�O��  VK�  w�
 t��e�d�Ë  w�d��«  ‰ö��ô«   «u??�  sO�
 Øb��Ø  UOAOKO�Ë  WN�  s�  sOO�U�—ù«

ÆÈd�√ WN� s� ÎUO�dO�√ W�u�bL�«
 Ê√  W�U�uK�  WOK��  —œUB�   d??�–Ë
 WO�Ë—UB�«  nz«cI�U�  ÎôœU���  ÎUHB�
 X���«  dN�  √b??�  WKOI��«  WOF�bL�«Ë
 ¨WN�  s�  WO�d��«  ‰ö��ô«   «u??�  sO�
 Èœ√ Íc�« d�_« ¨WO�U� WN� s� åb��åË
 WOF�b�Ë  WÒO�Ë—U�  nz«c�  ◊uI�  v�≈
 WM�b� w� …œbF�� WOMJ� o�UM� w� …b�

ÆUN� WDO�L�« ÈdI�«Ë s�dH�
 œb� ŸUH�—«  åU�U�ò —œUB� X� Ò�—Ë
  U??�U??�ù«  ¡«d??�  v�d��«Ë  ¡«bNA�«
 —«dL��«  l??�  sO�UBL�«  sO�  WGOK��«
 v�≈  ÎUC�√  Èœ√  Íc??�«  ‰œU��L�«  nBI�«
 UN�“UM�  s??�   özUF�«  s??�  œb??�  ÕËe??�

ÆnBI�« o�UM� s� W��dI�«
 s�  œb�  q�I�ò  v�≈  —œUBL�«  X�H�Ë
 s�  œb???�Ë  åb??�??�ò  UOAOKO�  w�ÒK��
 nBI�«  w�  Òw�d��«  ‰ö??�??�ô«  W�e�d�

Æå‰œU��L�«

øjôØY á≤£æe »a »côàdGh »cô«eC’G ø«dÓàM’G AÓªY ø«H ∫ÉààbG »a ø« q«fóe OÉ¡°ûà°SGh ..AGóàYG 38 GhòØf zIô°üædG{ ƒ q«HÉgQEG ..ƒµ°Sƒe

z∞æàdG »q«HÉgQEG ™Ñæe{ ±ó¡à°ùJ ájOÉÑdG ≈dEG áªî°V äGõjõ©àH ™aój q…Qƒ°ùdG ¢û«édG

 ÕUM��«  ”b??I??�«  U??�«d??�   b???�√
 w�ö�ù«  œUN��«  W�d��  ÍdJ�F�«
 ÂU??�√  s??�—U??O??�  Ê√  ¨sOD�K�  w??�
 w� t�u�œ ‰U� Òw�uONB�« ‰ö��ô«
 q�IÔ� Ê√ U�√ ¨…b�b� W�dJ�� WOKL�

 ÁœuM� d�√ r�� Ë√ …e� q�«œ
 W��M�«  …b??�Ë  w�  bzUI�«  œÒb??�Ë
 Ê√ vK� ¨¡UN��« u�√ ”bI�« U�«d?� w�
 œuM��  …d�I�  ÊuJ��  ‚UH�_«  Ác�
 UM�Q�  Ëb??F??�«  Èd??O??�Ë  ‰ö??�??�ô«
 ¨48  ÂUF�«  WK��L�«  w{«—_«  q�«œ
 bN� qJ� qLF� W�ËUIL�« Ê√ ÎU�{u�
 WH�UC� q�√ s� W�d��« ‚UH�√ w�

Æ‚UH�_« q�«œ WO�U�I�« UM�u�
 UM�b� q�u� u� UL� qLF� ∫·U{√Ë
 s� U�F� W�UL�� U�«d?��« …œUO� s�
 w�  ËbF�«  W��U��Ë  ‰ö��ô«  ‰ÒuG�

ÆWL�U��«  «—«dI�« WE��
 UM�√ s�U�_« Ác� w� dFA� ∫l�U�Ë
 Ê√ v�« ÎU��ô ¨”bI�« s� Î «b� Êu��d�
  UDD��  XKA�√  ”b??I??�«  U??�«d??�

 w�  UN�b�U��  ·«bN��«  w�  ËbF�«
 e ÒN�� UM�√ ËbFK� ‰uI�Ë ‚UH�_« Ác�

ÆÊ«bOL�« W�U� w� ‰ËeMK�
 …—b�  u�  UM ÒLN�  U�  Ê√  v�«  —U�√Ë
 Ê«bOL�«  w�  qLF�«  w�  UM�b�U��
 ¨U�bF�Ë  ”bI�«  nO�  W�dF�  q��
 rN�œU�√ U�«d��« wK�UI� Ê√ ÎU�{u�
 —«d�  —UE��U�Ë  …e�U�  œU�e�«  vK�

ÆrN�œUO�
 w�U�_  W�U�—  ¡UN��«  u�√  t Ò�ËË
 w�  UMK�_  UM��U�—  ∫Îö??zU??�  ”bI�«
 ”bIK�  ¡«b??�  UM�√  WK��L�«  ”bI�«

ÆÈd�L�«Ë Èd�_«Ë
 ¡«d�� d���« ¨qB�� ‚UO� w�Ë
 d�UD� Âb� r�— t�√ ¨åÊuOKOz«d�≈ò
 WN�«uL�« Ê√ ô≈ ¨…e� s� a�—«uB�«
 t�M�  r�  ‰ö??�??�ô«Ë  W�ËUIL�«  sO�
 qJA�  …e??�  Ê√  v??�≈  s�dOA�  ¨bF�

Æ…b�b��« W�uJ�K� ÎUOM�√ ÎU�b��
 fOz—  bIF�  ¨œb??B??�«  «c??�  w??�Ë
 n??O??�√ ‰ö???�???�ô« g??O??� ÊU?????�—√

 Î «dL�R�  ¨sOM�ô«  ÂuO�«  ¨w�U�u�
 ¡«d??�ù  Îö�U�Ë  ÎUF�u�  ÎUO�UOKL�
 WOKL�  vÒL�Ô�  U�  w�  w??�Ë√  oOI��
 …e� Ê«Ëb???�® å—«u????�_« ”—U???�ò
 w�  Y���«  ·bN�  p??�–Ë  ¨©d??O??�_«
 ¨…b�b��« W�dJ�F�«  UOKLF�« d�uD�
 …dO��   ôUL��«  œu�Ë  l�  ÎW�U�

Æ‰U�I�« W�u� œb�� WO�UJ�S�
 q??O??z«d??�≈ò  WHO�B�  U???ÎI???�ËË
 VzU�J�«  …œU�  ÊS�  ¨W�d�F�«  åÂuO�«
 ÊËdC�O�  rN�u�  U�Ë  U�«d��«Ë
 Î…dOA�  ¨w�UOKLF�«  dL�RL�«  «c??�
 …e� w� WOKLF�« ¡UN��« cM� t�√ v�≈
 W�O�  q��  s�  UÎI�d�  20  qOJA�  r�
 nK��� w� oOI��K� W�UF�« ÊU�—_«

ÆWOKLF�U� WIKF�L�«  ôU�L�«
 ÷d�  WOKLF�«  ‰ö??�  r�O�Ë
 Èb�M�  vK�   UIOI���«  pK�  ZzU��
 WA�UM�  r���  U??L??�  ¨ U??O??K??L??F??�«
 w�  w�U�u�  tN�«Ë  Íc??�«  œuL��«
 ÂuNH�ò r�U� W�ËdFL�« t�D� cOHM�

  ôU��  w??�  p??�–  w??�  UL�  ådBM�«
 ¨ÍdJ�F�«  qLF�«Ë   «—U����ô«
 UN�—«œ≈  —«dL��«  w�  ”UL�  …—b�Ë
 WL�d�  o�Ë  W�dFL�«  w�  UN�«b�_

Æå”bI�«ò
 ¨W�d�F�«  WHO�BK�  ¨U???ÎI???�ËË
 oÒKF�  Òw�uONB�«  gO��«  ÊS??�
 ‰u�  l�d��«  oOI���«  vK�  WOL�√
 Ê√ v�≈ UÎOze� p�– l�d�Ë ¨WOKLF�«
 Èd�√  W�u�  Ê√ò  ÷d�H�  gO��«
 ¨jI� X�Ë W�Q�� ÊuJ� b� …e� l�
 l{u�«Ë ”bI�« w� À«b�_« q� w�
 ◊U��≈Ë  …eG�  l�«d�L�«  Òw�U��ù«

ÆåÀb�� UL� ”UL�
 sOF��  t??�≈  ¨WHO�B�«  X??�U??�Ë
 …b�b��«  WO�uONB�«  W�uJ��«  vK�
 r� w��« W�“U��« W�U�d�« X���ò Ê√
 ¨—«u??�_«  ”—U??�  WOKL�  bF�  UNKI�
 vK� œU� qF� œ— „UM� ÊuJO� t�√
 «c� Ê√Ë ¨‚—U� Êu�U� Ë√ ŒË—U� Í√

ÆåqL� WD� q� ¨Âö� œd�� fO�

 vHDB�  ¨WO�«dF�«  W�uJ��«  fOz—  b??�√
 WK��  v??�≈  ‰u�uK�  t��uJ�  qL�  ¨wL�UJ�«
 v��Ë 2019 d�u��√ s� ‰Ë_« cM� s�d�UE�L�«

ÆÂuO�«
 åbONA�«ò WKzU� t�—U�“ ‰ö� wL�UJ�« ‰U�Ë
 bF� t�«d�� Î«d�Q�� bNA��« Íc�« ¨p�U� f�√
 W�d�UM�« WM�b� w�  «d�UE��« ‰ö� t��U�≈
 …eN�_«ò Ê≈ ¨w{UL�« ÂUF�« —U� Í– WE�U�� w�
 v�≈ ‰u�uK� qLF�U� …œU� WOzUCI�«Ë WOM�_«

ÆåsOD�UM�« WK��
 i�I�« s� o�U� X�Ë w� UMJL�ò ∫·U{√Ë
 ¨bLB�« b�� bL�√ bONA�« w�U�B�« WK�� vK�
 WK��  s�  œb�Ë  ¨…dB��«  w�   uL�«  ‚d�  vK�Ë

Æås�d�UE�L�«
 s� X�U� W�d�UM�«ò Ê√ v�≈ wL�UJ�« —U�√Ë
 ÂuO�« U�ƒUM�√ w�UF�Ë ¨WK�u� œuIF� gOLN��«

ÆåW��U��«  U�UO��«Ë  U�b��« WK� V���
 t��uJ� Ê√ ¨WÒO�«dF�« W�uJ��« fOz— l�U�Ë
 X����« b�Ë ¨WE�U�L�U� Î «dO�� ÎU�UL��« w�u�ò
 s�  w��«  WLNL�«  l�—UAL�«  s�  Î «œb�  W�uJ��«

ÆåUNzUM�_  U�b��« r�bI� UN�Q�
 s�  ÀÒb��  WÒO�«dF�«  W�uJ��«  fOz—  ÊU�Ë
 U�  Ê≈  ‰U??�Ë  ¨‚«dF�«  »uM�  —U�  Í–  WE�U��

 VF�  wM�√  l{Ë  s�  WE�U�L�«  tM�  X�U�
 l{Ë  vK�  dÒ�√  b�  ¨w{UL�«  ÂUF�«  ‰ö�  Î«b�

ÆWE�U�L�« w� WO�uO�« rN�UO�Ë w�U�_«
 d Ò�√  wM�_«  l�«d��«  Ê√  ¨wL�UJ�«  ·U{√Ë
  U�b��« r�bI�Ë ¨WE�U�L�« w� —UL�ù« WOKL�

ÆsOM�«uLK�
 b�b�  l??{Ë  ÂU???�√  Âu??O??�«  s??�??�ò  b??�√  –≈Ë
 V��  w���  —«dI��«  „UM�Ë  ¨WE�U�L�«  w�
 V��ò t�√ vK� œb� ¨åÁd�uD�Ë tOK� ÿUH��«
 l�—UAL�« “U��≈ w� Ÿ«d�ù« l� «c� o�«d�� Ê√
 q�√  W�d�  oK��  w�  ¨WO�«dLF�«Ë  WO�b��«
 s�  «u�U�  s�c�«  »U�AK�  W�U�  ¨sOM�«uLK�
 W�d�  rN�  `ML�  r�Ë  ¨WK�u�  …bL�  q�UAL�«

ÆårN�E�U�� `�UB� qLF�«
 WOM�_«  …eN�_«  UMN Ò�Ëò  ¨l�U�  wL�UJ�«
 Í√ lML� œU��« qLF�«Ë n�JL�« ÊËUF��U� W�U�
 ¨¡w� q� ”U�√ s�_«ò Ê√ Î «d��F� ¨å U�Ëd�
 Õö�ù« u�� wCL�« sJL� ô s�√ ÊËœ s� t�_

ÆÆå—U�œ“ô«Ë Ê«dLF�«Ë
 Î «œb�  —U�  Í–  WE�U��  w�  wL�UJ�«  `���«Ë

ÆWLNL�« WO�b��« l�—UAL�« s�
  bN� WO�«dF�«  —U�  Í– WE�U�� Ê√  d�c�Ë
 ¨ U�U���ô«  w�  Î «b�UB�  sO�M�  Èb�  vK�

 w�  sOO�«d�  Õd???�Ë  sOM�«u�  q�I�  bF�
 —UO��«ò  —U??B??�√Ë  s�d�UE��  sO�   UN�«u�

 Æ‚«dF�« »uM� å ÒÍ—bB�«
 w�  W�dA�«  bzU�  ¨„«c???�¬  wL�UJ�«  ‰U??�√Ë
 oOI��K� WM�� qOJA�� d�√Ë ¨—U� Í– WE�U��
 ¡UG�≈Ë ¨UNO� ‰ Òu���« dE� Êö�≈Ë ¨À«b�_« w�

 ÆÕö��« qL� h�—
 ¨w�U���ô«  s??�_«  WM��  XMK�«  ¨p??�–  v??�≈
 sO�Q��  …e??�U??�  W??O??M??�_«   «u??I??�«  Ê«  ¨f???�√
 Â«e��ô« v�« sO��dL�« X�œ ULO� ¨ U�U���ô«

ÆWO�U���ô« W�U�b�« b�uL�
 V�U�  w�U���ô«  s??�_«  WM��  fOz—  ‰U??�Ë
  U�U���ô«ò Ê≈ ¨w�U�� dL�R� ‰ö� WÒODF�«
 sO��UM�« sO�Q� l� ¨—ÒdIL�« U�b�u� w� ÂUI��
 WO���uK�«  œ«uL�«  Ê“U��Ë  Ÿ«d��ô«  e�«d�Ë
 l�«u�  —UO��«  s�  ¡UN��ô«  Òr??�ò  t�√  ÎUMO��  ¨ò
 dO�u�Ë  WO���uK�«  œ«uLK�  …b�b��«  Ê“U�L�«

ÆåW�U� w�«uM�« s� UN� W�UL��«
  U�UOJ�«Ë  sO��dL�«  vK�ò  Ê√  ·U??{√Ë
 qÒL��O�Ë  WÒO�U���ô«  W�U�b�«  b�uL�  Â«e��ô«

ÆåWO�u�UI�«  UF���« ÊuH�U�L�«
 r�√ vK� WÒOM�_«  «uI�«ò Ê√ v�« WODF�« —U�√Ë
 WO�U���ô«  e�«dLK�  W�UL��«  sO�Q��  œ«bF��ô«

 ¨å10≠10 Âu�  U�U���ô« b�u� w� sO��UM�«Ë
 …—«“Ë w� Âö�ô«Ë  U�öF�« …dz«œò Ê√ v�« ÎU��ô
  öL��« XI�«— WOFL��L�« W�dA�«Ë WOK�«b�«
 rN��Ë sOM�«uL�« WO�u�� WO{uHLK� WO�«bOL�«

ÆåWO�Ëd�J�ù« rN�U�UD� rÒK�� vK�
 œUNA��U�  ¨w�«d�  wM�√  —bB�  œU�√  ¨UÎOM�√
 ÍbM�  W�U�≈Ë  W�œU��ô«  W�dA�«  w�  j�U{

Æ‚«dF�« w�UL� åg�«œò rOEM�� Âu�� w�
 ÎU�u�� Òs� g�«œ rOEM�ò Ê≈ ¨—bBL�« ‰U�Ë
 WO�U�  w??�  W??�œU??�??�ô«  W�dA�«   «u??�  vK�
 Ê√  ¨·U???{√Ë  Æ„u??�d??�  WE�U��  w�  ÷U??�d??�«
 W�U�≈Ë  j�U{  œUNA��«  s�  dH�√  Âu�N�«ò

ÆåÕËd�� ÍbM�

§≤a âbh ádCÉ°ùe zIõZ ™e ∫Éà≤dG IOƒY{ ¿CG ócDƒjh É k≤jôa 20 π qµ°ûj ∫ÓàM’G ¢û«L

¥ÉØfC’G πNGO øe áÑîædG IóMƒd G kQƒ°U ô°ûæJ ¢Só≤dG ÉjGô°S

á q«HÉîàf’G ájÉYódG óYƒªH ΩGõàdÓd ø«ë°TôªdG ƒYóJ q»HÉîàf’G øeC’Gh ..¥Gô©dG ∫Éª°T z¢ûYGO{`d Ωƒég »a …óæL áHÉ°UEGh áWô°ûdG »a §HÉ°V OÉ¡°ûà°SG

øjôgÉ¶àªdG á∏àb ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d πª©J OGó¨H :»ªXÉµdG

Thirteenth year /Monday / 14 June 2021
2021 Ê«d�e� 14 Ø 5M�ô« Ø …dA� W��U��« WM��«

r… nô«Ø°S OÉªàYG ¥GQhCG π qÑ≤àj ó°SC’G

ájQƒ°S iód ø«£°ù∏ah ¿GôjEG 

 w�«d�ù«  œUL��«  ‚«—Ë√  ¨f�√  b�_«  —UA�  Í—u��«  fOzd�«  qÒ�I�
 w�  ULN�œö��  s�dOH�  w�U�d�«  dOL�  wMOD�KH�«Ë  w�U���  ÍbN�

ÆW�—u�
 w�  …b�  vK�  Îö�  s�dOH��«  q�I��«  b�_«  Ê√  U�U�  W�U�Ë   d�–Ë
 ÕU�M�«  ULN�  vÒML�Ë  ¨Y�b��«  ULNF�  ‰œU��Ë  oA�b�  åVFA�«  dB�ò

ÆULN�UN� w�
 d�“ËË  œ«bIL�«  qBO�  Í—u��«  WO�—U��«  d�“Ë  r�«dL�«  dC�Ë

ÆÂ«e� —uBM� W�—uNL��« W�Uz— ÊËR�
 dNA�« s� 8 w� w�U�d�« œUL��« ‚«—Ë√ s� W��� rK�� œ«bIL�« ÊU�Ë
 w�  v�u�  Íc�«  Íb�U��«  œuL�L�  ÎUHK�  sOD�K�  W�Ëb�  Î «dOH�  w�U��«
 ‚«Ë—√ s� W��� œ«bIL�« rÒK�� w�U��« s� d�UF�« w�Ë ¨w{UL�« q�d�≈

ÆÍœU�√ „d� œ«u�� ÎUHK� w�U��� œUL��«
 vK�  ¡UM�  ¡U�  w�U���  sOOF�  Ê√  XMK�√  åU??�—≈ò  W�U�Ë  X�U�Ë
 fOzd�«  bO�Q�Ë  ¨n�d�  œ«u�  bL��  ¨w�«d�ù«  WO�—U��«  d�“Ë  Õ«d��«

Æw�U�Ë— s�� ¨w�«d�ù«

IõZ ¬Lh »a á≤∏¨e âdGR Ée ∫ÓàM’G ™e ôHÉ©ªdG
 b�b��«Ë ÂuOM�u�_«Ë ÃU�e�« —UF�√ s� ¨f�√ v�u� u�√ ÕU�H�« b�� …e� w� œUB��ô« …—«“Ë r�U� o�UM�« ÀÒb��

Æ ŸUDI�« w�
 ÂuOM�uL�_«Ë ÃU�e�« —UF�√ w� V�ö� Í√ „UM� fO�ò ∫WOK�L�« vB�_« W�«–≈ l� Y�b� w� v�u� u�√ ‰U�Ë

Æò U�Ë—u� W�zU� W�O�� —bBL�« s� u� jO���« ŸUH�—ô«Ë
 q�Ë Íc�«Ë UO�d� w� Á—bB� s� ÎUOL�U� u� ¡UM��« b�b� s� ŸUH�—« Ê√ `{Ë√ ¨ b�b��« —UF�Q� oKF�� U� w�Ë

Æ…e� ŸUD� w� wKOz«d�≈ qJO� ·ô¬ 4 w�«u��
 lOL� U�—c�Ë ¨‚u��« w� W�œUB��ô« W�U��« l�U��Ë WE�K�« v�� WIKG� ‰ö��ô« l� d�UFL�« X�«“ U�ò ∫·U{√Ë

Æå—UJ��«  ôËU�� W�_ ÈbB�M�Ë ÕuL�� dO� ‰öG��ô«Ë WFK� Í√ dF� l�— s� —U���«
 Í√Ë lK��« —UF�√ WF�U�L� …e� ŸUD� w� wM�u�« œUB��ô« V�UJ� ¡«—b� lOL� vK� rOLF� „UM�ò ∫v�u� u�√ ‰U�Ë
Æåw�u�UI�« vC�IL�« c�_ WO�u�UI�« ÊËRAK� UNK�u��Ë s�dJ��L�« o�� j�{ d{U�� qL� Òr�� WFK� Í_ ŸUH�—«

 pKN��L�«  W�UL�  r�«u�Ë  ¨lK��«  —UF�√  iF�  ŸUH�—U�  bOH�  sOM�«uL�«  s�  UM�K�Ë  ÈËUJ�  „UM�ò  ∫l�U�Ë
 ¨UM�F� UN� dL� w��« W�OBF�« ·ËdE�« ‰öG��« ‰ËU�� s� q� b�b� s� bO� »dCM�Ë ¨‚«u�_« W�U� ÊuF�U��

ÆålK��« ÍdJ��� o�� Î«d�c�� ÂUF�« VzUM�« —b�√ b�Ë —UF�_« l�d�
 o�d�  s�  ¡UM��«  œ«u�  XK�œË  —UL�ù«  WOKL�  XÒL�  U�  «–≈  t�√  v�«  …e�  w�  œUB��ô«  …—«“Ë  r�U�  o�UM�«  —U�√Ë

ÆW��UM� —UF�Q� s�«uLK� Î «d�u�� `�B�Ë Î«b� …dO�� W�—b� b�b��« dF� iH�MO� d�UFL�«

áHhô©dG º«b ™e ≈aÉæàJh ¢†jôëJ ójGR øH äÉëjô°üJ :¢SÉªM
 

Æb�«“ s� tK�« b��  «—U�ù« WO�—U� d�“Ë UNI�� UN� v�œ√  U��dB�� UNC�— s� ¨å”UL�ò WO�ö�ù« W�ËUIL�« W�d� X�d�√
 ‰Ëb�« b�«“ s� tK�« b�� w�«—U�ù« WO�—U��« d�“Ë i�d��ò ∫åd��u�ò d�� t� …b�dG� w� W�d��« r�U� o�UM�« ¨r�U� Â“U� ‰U�Ë

ÆåW�ËdF�« rO� l� v�UM�� WO�U�—≈ WLEML� ”UL� W�d� nOMB� vK� WO�dG�«
 —uNL��«   UN�u�  l�  ÂbDB�Ë  ¨WK�UH�«  WO�uONB�«  W�U�b�«  l�  ‚ËU���Ë  ¨WO�uI�«  rO�UHL�«  q�  i�UM�ò  p�–  Ê√  ·U{√Ë

ÆåsOD�K� w� W�ËUILK� r�«b�« w�dF�«
 Ê√ s� b�Q�� U�√ò ∫åWO�dO�_« W�œuNO�« WM�K�«ò l�u� l� bFÔ� s� Y�b� w� ¨ «—U�ù« WO�—U� d�“Ë ‰U� ¨w{UL�« Ÿu��_«Ë
 t�S� g�«œ rOEM� Ë√ …b�UI�« rOEM� q��  U�UL� v�≈ dEM� U�bMF� ªœËb�K� …d�UF�« W�dD�L�«  U�UOJ�« Ác� w� s� rKF� lOL��«

ÆåsO�UOJ�« s�c� s� ÀÒb��� Ê√ w�Ëb�« lL��L�« rEFL� qN��« s�
 Ê«u�ù« W�UL�Ë tK�« »e�Ë ”UL� W�d� s� Y�b��« w� d��√ qJA� ‰Ëœ œœd�� Ê√ Î «b� n�R� d�_ t�≈ò ∫ÎU�—b��� ·U{√Ë

ÆåsOLK�L�«
 t�«– ÊUOJK� w�UO��« ÕUM��«Ë WO�U�—≈ W�UL�� U� ÊUOJ� ÍdJ�F�« ÕUM��« nMB� ÎôËœ Ê√ p�C� d�√ t�√ `{«u�« s�Ëò ∫l�U�Ë

ÆåtO�UM� sO� eOOL��« «c� q�I� ôË ¨w�UO��«Ë ÍdJ�F�« tO�UM� sO� ‚d� ô t�≈ ‰uI� t�H� ÊUOJ�« «c�Ë ¨WO�U�—≈ dO� W�UL��
 t��— ¨sDM�«Ë w� ‰UH��« ‰ö� ULNMO�  U�öF�« lO�D�� ÎU�UH�« ¨2020 ‰uK�√Ød�L��� nB�M� ¨åqOz«d�≈åË  «—U�ù« XFÒ�ËË

ÆV�«d� b�U�Ëœ …œUOI� WI�U��« WO�dO�_« …—«œù«



5 عربيات / دوليات
Thirteenth year /Monday / 14 June 2021
السنة الثالثة عشرة / االثنني / 14 حزيران 2021

الصادر  الختامي  البيان  في   »7 »جي  الكبار  السبع  مجموعة  أعربت 
عن قمتها في كورنوال البريطانية عن دعمها لـ«استئناف االتفاق النووي 

المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015«.
كما حثت مجموعة السبع الكبار، الصين على »احترام حقوق اإلنسان 
فيروس  منشأ  في  التحقيق  »مواصلة  إلى  ودعت  األساسية«،  والحريات 

كورونا«.
»التنافس  إلــى  أمــس،  السبع  مجموعة  تبنته  الــذي  البيان  وتطرق 
 G7 »دول  أن  إلى  مشيراً  العالم«،  مستوى  على  الصين  مع  االقتصادي 
للسياسات  التصدي  بهدف  جماعية  مناهج  بشأن  التشاور  ستواصل 
لالقتصاد  والشفاف  العادل  العمل  تقّوض  التي  السوقية  غير  واألساليب 

العالمي«.
المسؤولية  تتحمل  الكبرى  واالقتصادات  »الدول  أن  على  البيان  وشدد 
عن دعم النظام العالمية المبنية على القواعد والقانون الدولي«، مضيفاً: 
األطراف،  متعدد  العالمي  النظام  ضمن  المناسبة  مسؤولياتنا  سياق  »في 
سنتعاون )مع الصين( بخصوص تحديات عالمية لدينا مصالح مشتركة 
البيولوجي..  التنوع  وفقدان  المناخ  تغيرات  مواجهة  ذلك  في  بما  فيها، 

ومشاورات متعددة األطراف أخرى«.
وأشارت المجموعة إلى أنها في الوقت نفسه ملتزمة بـ«تقديم قيمها، بما 
يشمل دعوتها للصين إلى احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية في 
منطقة سنجان ذاتية الحكم )التي تقطن فيها أقلية األويغور( وتلك الحقوق 
كونغ  هونغ  إلى  الممنوحة  الذاتي  الحكم  من  العالية  والدرجة  والحريات 

بموجب اإلعالن الصيني - البريطاني المشترك والقانون األساسي«.
السالم  ضمان  »أهمية  على  بيانها  في  السبع  مجموعة  شــددت  كما 
لجميع  السلمية  التسوية  على  وشجعت  تايوان  مضيق  في  واالستقرار 

الدول العابرة هذا المضيق«.
وأعربت دول G7 في البيان أيضاً عن قلقها البالغ المستمر إزاء »الوضع 
في بحري الصين الشرقي والجنوبي«، مبدية معارضتها الحاسمة لـ«أّي 
القائم وزيادة التوترات  خطوات أحادية الجانب رامية إلى تغيير الوضع 

هناك«.
كما دعت السباعية في البيان إلى »إجراء المرحلة الثانية من الدراسة 
التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا في الوقت 
إلى  مشيرة  العلمية«،  القاعدة  إلى  واستناداً  شفاف  وبشكل  المناسب 

»ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء«.
المجموعة  دول  بين  الخالفات  بعض  بـ«بروز  دبلوماسي  مصدر  وأفاد 
خالل تنسيق البند المتعلق بالصين في البيان الختامي«، حيث »أصرت 

اليابان على اتخاذ موقف أشد صرامة إزاء الصين«، بحسب المصدر.
إلى  الكبار«  العالقات مع روسيا، دعت مجموعة »السبع  وعلى صعيد 
إقامة »عالقات مستقرة وقابلة للتنبؤ بينها وبين روسيا«، حسبما أفادت 

الجارية في   G7 لقمة  الختامي  البيان  وكالة »بلومبرغ« نقال عن مشروع 
بريطانيا.

وجاء في نص مشروع البيان الذي لم يتّم نشره بعد على موقع القمة 
روسيا  مع  للتنبؤ  وقابلة  مستقرة  عالقات  في  مصلحتنا  »نرى  الرسمي: 
وسنواصل التعاون معها في المجاالت محط االهتمام المشترك بمثل هذا 

العمل«.
المزعزعة  تصرفاتها  وقف  إلى  مجدداً  روسيا  »ندعو  البيان:  وتابع 
عن  تكف  أن  عليها  الخصوص  وجه  وعلى  الخبيثة،  وأنشطتها  لالستقرار 

التدخل في األنظمة الديمقراطية للدول األخرى«.
التزاماتها  لـ«تنفيذ  روسيا  إلى  دعوة  للقمة  الختامي  البيان  تضّمن  كما 
الدولية وواجباتها في مجال حقوق اإلنسان«. وفق ما أوردته »بلومبرغ«.

بممارسة  إليها  الموجهة  الغربية  االتهامات  مراراً  نفت  موسكو  وكانت 
سياسات عدوانية أو مزعزعة لالستقرار ضد دول أخرى، كما أنها رفضت 

اتهامات بانتهاكها حقوق اإلنسان.
وكانت قمة مجموعة »السبع الكبار« )ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، 
الواليات المتحدة، كندا، اليابان( تجري في مقاطعة كورنوال البريطانية 
في الفترة من 11 إلى 13 حزيران، وشارك فيها الرئيس األميركي جو بايدن، 

ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه رئاسة الواليات المتحدة.
المجموعة  فاتفقت   »-19 »كوفيد  العالمية  الجائحة  يخص  ما  في  أما 
حتى  العالم  في  كورونا  فيروس  جائحة  إلنهاء  مشترك  هدف  »طرح  على 

عام 2022«.
الجائحة  »إنهاء  بأن  صفحة   25 من  المؤلف  الختامي  البيان  وأوضح 
ضّد  العالم  سكان  من  بالمائة   60 تطعيم  يتطلب  القادم  العام  بحلول 
كورونا، وأن األولوية في هذا الصدد تكمن في تسريع حمالت التطعيم في 

الدول األكثر فقراً«.
بـ«تطعيم أكبر عدد ممكن  واتفقت الدول السبع خاصة على البدء فوراً 
من الناس حول العالم ضد عدوى كوفيد19-، بما يشمل التعهد بالتبرع 

بمليار جرعة في غضون العام المقبل«.
وشدد البيان على »ضرورة تعزيز التعاون في مجال الصحة من خالل 
المجتمعة  »الدول  أن  أيضاً  مؤكداً  العالمية«،  الصحة  منظمة  دور  تعزيز 

اتفقت على العمل بهدف التأهب لجوائح مستقبلية محتملة في العالم«.
تصديرها  ودعــم  اللقاحات  إنتاج  وتائر  بـ«تكثيف   G7 تعهدت  كما 
العلمي  المجال  في  االستثمار  »أهمية  إلى  أيضاً  الفتة  ملموسة«،  بنسب 
مختلف  ضد  اللقاحات  فعالية  ضمان  بهدف  الجديدة  والتكنولوجيات 

سالالت كورونا وتطوير أساليب عالج مختلفة«.
ضمن  خاصة  المجال  هذا  في  العمل  بـ«مواصلة  السباعية  وتعهدت 
إطار مجموعة العشرين )G20( واألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 

ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية«.

من  الثانية  المرحلة  »إجراء  إلى  كورنوال  لقمة  الختامي  البيان  ودعا 
الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا  التي تجريها منظمة الصحة  الدراسة 
في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستناداً إلى القاعدة العلمية«، مشيراً 

إلى »ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء«.

بايدن: بوتين كان محقاً.. 

 

ويؤكد ضرورة الدفاع المتبادل عن الناتو! 
فيما أكد الرئيس األميركي جو بايدن، أمس، أن »بالده عادت حاضرة في 
الدبلوماسية الدولية عبر قمة مجموعة الـ7، التي عكست تعاوناً وإنتاجية 
ضّد  بالده  حلفاء  فيه  يحتشد  الذي  الوقت  في  تعبيره،  وفق  استثنائيين« 

روسيا والصين.
أعمال  انتهاء  بعد  صحافي  مؤتمر  خالل  هذه  بايدن  تصريحات  وأتت 

القمة، التي ُعقدت في جنوبي غربي إنكلترا.
شمال  حلف  عن  المتبادل  »الدفاع  أن  إلى  األميركي  الرئيس  وأشــار 
األطلسي واجب مقّدس، وأن القوى الديموقراطية تجابه تحديات العصر، 

وتخوض منافسة مع تلك االستبدادية«.

التي  والتحديات  الخطورة  ــوا  أدرك الطاولة  على  »الجميع  وأضــاف 
التي  ديمقراطياتنا  عاتق  على  تقع  التي  المسؤولية  ويتفهمون  نواجهها، 

نفخر بها لتعزيزها وتقديمها لبقية العالم«.
وفي ما يتعلق بالعالقة مع روسيا، قال الرئيس األميركي إن »الرئيس 
بلديهما  بين  العالقات  إن  قوله  في  محقاً  كان  بوتين  فالديمير  الروسي 
المعايير  مع  يتماشى  بما  تصرفه  كيفية  على  يعتمد  األمر  لكن  تدهورت. 

الدولية، وهو ما لم يفعله في كثير من الحاالت«.
يكون  أن  تعّهد  كما  روسيا«،  مع  للصدام  تسعى  »ال  بــالده  أن  وتابع 
أن  أنه ينبغي ألميركا  وأّكد  الخالفات.  »واضحاً جداً« مع بوتين في شأن 

»تعمل مع روسيا بشأن ليبيا وسورية«.
الرئيس  أبلغ  إنــه  بايدن  قــال  حيث  الصين،  بخصوص  ذاتــه  ــر  واألم
أن  الصيني شي جين بينغ بأنه »ال يسعى للصدام مع بالده«، لكنه بّين 
الواليات المتحدة »تريد الوصول إلى المعامل الصينية لضمان عدم وجود 

نوع آخر من الوباء«. 
منشأ  بشأن  نهائية  نتيجة  إلى  بعد  الوصول  يتم  »لم  أنه  وأوضــح 
فيروس كورونا، وأن األمر قد يستغرق أطول قليالً من نهاية العام المقبل 

للقضاء على الوباء عالمياً«.

بوتين يعلن ا�شتعداد بالده لت�شليم مرتكبي الهجمات الإلكترونّية لوا�شنطن.. 

و�شورية وليبيا على قائمة النقا�ش في القّمة مع بايدن

خطوة �شرورّية لمنع الملء الثاني ل�شد النه�شة وفكرة على المفاو�ش الم�شرّي تبّنيها!

بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس  أعلن 
مرتكبي  لتسليم  مستعدة  »ستكون  بالده  أن 
المتحدة  الواليات  إلى  اإللكترونية  الهجمات 
إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو، وإذا 

توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك«.
روسيا  كــانــت  إذا  عما  ســـؤال  على  ورداً 
اإلنترنت  القبض على مجرمي  مستعدة إللقاء 
ومحاكمتهم، قال بوتين إن »سلوك روسيا في 
الرسمية  االتفاقات  على  سيعتمد  الحالة  هذه 
التي توصلت إليها موسكو وواشنطن«، مشيراً 
إلى أنه »سيتعين على الجانبين التعهد بتنفيذ 

االلتزامات نفسها«.
تسليم  على  اتفقنا  »إذا  بــوتــيــن:  وقـــال 
المجرمين، فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع... 
لكن فقط إذا وافق الطرف اآلخر في هذه الحالة، 
على الشيء نفسه وُتسلّم المجرمين المعنيين 
»مسألة  أن  على  مشدداً  االتحادية«،  لروسيا 
أمن اإلنترنت واحدة من أهم القضايا في الوقت 
الحالي ألن إيقاف تشغيل جميع أنواع األنظمة 

يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة حقاً«.
المقررة  القمة  قبل  صحافي  تصريح  وفي 
في 16 الشهر الحالي مع نظيره األميركي جو 
أن  يتوقع  أنه  بوتين  أكد  جنيف،  في  بايدن 
يساعد اجتماع جنيف في »إقامة حوار ثنائي 
أن  مضيفاً  الشخصية«،  االتصاالت  وإحياء 
»القضايا المهمة بالنسبة له ولبايدن تتضمن 
وسورية  وليبيا  االستراتيجي  االســتــقــرار 

والبيئة«.
إلبدائه  األميركي  بالرئيس  بوتين  وأشــاد 
المتحدة  الــواليــات  اتفقت  عندما  »مهنية« 
»نيو  معاهدة  تمديد  على  العام  هذا  وروسيا 

ستارت« للحد من األسلحة النووية.

الروسي  الرئيس  إن  بايدن  قال  جهته،  من 
»كان محقاً في قوله إن العالقات بين بلديهما 

تدهورت«.
قمة  ختام  في  للصحافيين  بايدن  وأضاف 
دول »مجموعة السبع« في بريطانيا: »اسمحوا 
لي أن أوضح أن بوتين على حق، لقد تدهورت 
تصرفه  كيفية  على  األمر  ويعتمد  العالقات، 
لم  ما  وهو  الدولية،  المعايير  مع  يتماشى  بما 

يفعله في كثير من الحاالت«.
القمة مع بوتين  بايدن عقد  اقترح  أن  ومنذ 
أن  األبــيــض  البيت  ــد  أك شهرين،  نحو  قبل 
الهجمات  مسألة  سيثير  األميركي  الرئيس 

خبيثة  برمجيات  تستخدم  التي  اإللكترونية 
لطلب فدية انطالقاً من روسيا خالل اجتماعه 

مع بوتين.
الضوء  دائــرة  في  القضية  هذه  وأصبحت 
بعد هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل عمليات 
لتعبئة  األميركية  ــي.إس(  ــه.ب ــي )ج شركة 

اللحوم في أميركا الشمالية وأستراليا.
وقال مصدر أميركي مطلع على األمر األسبوع 
الماضي إن »مجموعة تسلل إلكتروني مرتبطة 

بروسيا كانت وراء هذا الهجوم«.
كما قال الرئيس الروسي، أمس، إنه »يتوقع 
الرئيس  مع  المقبل  األسبوع  قمته  تساعد  أن 

األمــيــركــي جــو بــايــدن فــي إقــامــة حـــوار بين 
وفقاً  الشخصية«،  االتصاالت  وعودة  البلدين 

لوكالة »إنترفاكس« الروسية. 
ــن بــوتــيــن، إّن  ــة نــقــالً ع ــال ــوك وذكــــرت ال
االتصاالت  استعادة  أجل  من  ستكون  »القمة 
مباشر  حــوار  وإقامة  والعالقات  الشخصية 
وخلق آليات فعالة حقاً في تلك المجاالت التي 

تمثل مصالح مشتركة للبلدين«.
وقال بوتين إنه »يود أن يناقش مع نظيره 
إضافًة  وليبيا،  سورية  في  الوضع  األميركي 
وقضايا  البيئة  بحماية  المتعلقة  القضايا  إلى 

عالمية أخرى«.
أهم  السيبراني  األمن  »مسألة  أّن  رأى  كما 
المسائل في يومنا هذا. ألن فصل أنظمة كاملة 
أمر  تبين،  كما  وهذا،  وخيمة.  لعواقب  يؤدي 

ممكن«. 
ــي مــنــتــدى ســان  ـــان بــوتــيــن صــــّرح، ف وك
بطرسبرغ االقتصادي، قبل أيام، بأنه »يسعى 
بالواليات  العالقة  لتحسين  ُســُبــل  إليــجــاد 
في  حالياً  بأنها  وصفها  والتي  المتحدة«، 

»أدتى مستوياتها«.
في  وبوتين،  بايدن  الرئيسان  وسيجتمع 
16 حزيران الحالي، في جنيف، ومن المتوقَّع 
أوكرانيا  بشأن  صعبة  المحادثات  تكون  أن 
المعارض  بمصير  يتعلّق  وفيما  وبيالروسيا، 
الـــروســـي الــمــســجــون ألــيــكــســي نــافــالــنــي، 

والهجمات اإللكترونية.
أن  األبيض  البيت  أعلن  سابق،  وقت  وفي 
صحافياً  مؤتمراً  سيعقد  األميركي  الرئيس 
ستجمعه  التي  الثنائية  القمة  عقب  بمفرده، 

يوم األربعاء المقبل بنظيره الروسي.

بيان قمة G7 الختامّي يدعم ا�شتئناف التفاق النووّي

ويطرح هدف اإنهاء جائحة كورونا 

أن بالده هزمت »االستكبار  الله جواني،  اإليراني، يد  الثوري  العام للحرس  القائد  أكد مساعد 
العالمي«، في مختلف الجبهات.

جاء هذا خالل لقائه، أمس، ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الجنوبية.
واعتبر مساعد قائد الحرس الثوري أن »االستكبار العالمي، يرغب اآلن بعد هزائمه المتوالية 
بالتأثير على االنتخابات الرئاسية في البالد، لكنه توقع أن يصاب بالفشل هذه المرة في ظل وعي 

الشعب اإليراني«.
على  ألنهم  قريباً،  ستجرى  التي  االنتخابات  على  ركزوا  بالده  أعداء  من  »الكثير  أن  إلى  وأشار 

دراية بأنها سوف تساعد في حل مشكالت البالد، وهو ما ال يرغبون فيه«.
وقال القائد العسكري إن »الدول االستكبارية تفرض الحظر على بالده منذ سنوات طويلة بهدف 

استالب قدرتها الصاروخية أو إضعاف نفوذها في المنطقة«.
في  الثورة  قائد  حكمة  بسبب  ببالده  اإلضــرار  في  فشلت  المخططات  هذه  »جميع  أن  واعتبر 

إيران«.
المنتخبة  الحكومة  على  ينبغي  التي  والمصادر،  الثروات  من  الكثير  تمتلك  »إيــران  إن  وقال 

استخدامها وتفعيلها في حل مشكالت البالد«.

وجه متحدث الخارجية األلمانية دينيس كوميتات، رسالة إلى اإلمارات العربية المتحدة، إثر 
انتخابها لعضوية مجلس األمن الدولي للفترة من 2022 إلى 2023.

األمن  اإلمارات النتخابها لعضوية مجلس  وكتب كوميتات، على »تويتر«، أمس: »أهنئ دولة 
الدولي التابع لألمم المتحدة«، مضيفاً: »اإلمارات شريك مهم. ويمكننا تحقيق الكثير معاً«.

وانتخبت الدول األعضاء بالجمعية العامة لألمم المتحدة دولة اإلمارات للعضوية غير الدائمة 
بمجلس األمن، إضافة إلى ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا.

ويرجع تاريخ انضمام اإلمارات إلى األمم المتحدة إلى عام 1971، إثر تأسيس الدولة، وكانت 
المرة السابقة التي حصلت فيها على مقعد غير دائم في مجلس األمن في الفترة بين عامي 1986 

و1987.
2012 على تزكية من جامعة الدول العربية، وتزكية مجموعة  يذكر أن اإلمارات حصلت عام 

دول آسيا والمحيط الهادئ في 2020 لدعم ترشحها لعضوية مجلس األمن.
وخالل مناقشات مستمرة استطاعت اإلمارات تعزيز العالقات مع الدول األعضاء بعدما أكدت 
التزامها باالستماع لشواغل الدول األعضاء باألمم المتحدة وأخذ وجهة نظرهم محل اهتمام خالل 

عضويتها بمجلس األمن.

الحر�ش الثورّي: هزمنا ال�شتكبار العالمّي
في مختلف الجبهات

ر�شالة من الخارجّية الألمانّية اإلى الإمارات

سوف  بالده  أن  حمدوك،  الله  عبد  السوداني  الــوزراء  رئيس  أعلن 
ما  في  إضافية  بمعلومات  األفريقي  االتحاد  مفوضية  بـ«تزويد  تقوم 

يتعلق بموضوع سد النهضة اإلثيوبي«.
حمدوك،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  السودانية،  األنباء  وكالة  وحسب 
الدكتور موسى  األفريقي  االتحاد  أمس، في مكتبه مع رئيس مفوضية 

فكي محمد.
النهضة«،  سد  بملف  يتعلق  ما  في  السودان  موقف  حمدوك  وشرح 

بحسب الوكالة.
وأكد أن »موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون 

والتكامل بين الدول الثالث«.
التفاق  التوصل  ضرورة  في  يتلخص  السودان  »موقف  أن  وأوضح 
قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكن السودان من 
عن  تنتج  أن  يمكن  التي  األضرار  وتفادي  التنموية  مشروعاته  تنظيم 

غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل«.
مفوضية  بتزويد  السودان  يقوم  أن  على  االتفاق  اللقاء  خالل  وتم 
سد  بموضوع  يتعلق  فيما  إضافية  بمعلومات  األفريقي  االتــحــاد 

النهضة.
فيما كشف أحمد المفتي، خبير التفاوض الدولي، عن خطوة ضرورية 

لمنع عملية الملء الثاني لسد النهضة اإلثيوبي.
سد  ملء  عملية  رفضهما  بإعالن  والسودان،  مصر  المفتي  ونصح 
النهضة بأي مقدار، إال إذا تم التوصل التفاق ملزم، بهذا الشأن، بحسب 

موقع »مصراوي«.
وأكد على »أهمية تجنب العودة إلى المفاوضات، حتى توقف أديس 
عملية  بشأن  التفاق  التوصل  ويتم  السد،  في  أنشطتها  جميع  أبابا 

الملء«.

وحذر خبير التفاوض الدولي من »تكرار سيناريو الملء األول بجر 
دولتي المصب إلى تفاوض ال يسفر عن نتائج«.

لسد  الثاني  الملء  عملية  من  يجعل  التفاوض  »هذا  أن  إلى  وأشار 
النهضة أمراً واقعاً، بإرادة إثيوبية منفردة«.

في السياق نفسه، أثار لجوء مصر إلى مجلس األمن لشرح مستجدات 
فريقين:  إلى  انقسموا  الذين  المراقبين  بين  واسعاً  جدالً  النهضة  سد 
لحل  تمهيداً  وتعد  حاسمة  المصرية  الخطوة  أن  يرى  متفائل  فريق 
عسكري يشفي الغليل، فيما يرى آخرون بأن »كل هذه مجرد دعايات 
ألنه قضي األمر«، مشيرين إلى أن »مجلس األمن لن يناقش الموضوع 

وان ناقشه فليس من سلطته اتخاذ قرار ملزم إنما رأي استشاري«.
لشؤون  السعودية  وزيــر  استقبل  قد  إثيوبيا  وزراء  رئيس  وكــان 
خالل  وجرى  أمس،  أول  قطان  عبدالعزيز  بن  أحمد  اإلفريقية  الــدول 
عدد  ومناقشة  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات  استعراض  االستقبال 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
وبدأ البعض في التعويل على التحرك العربي، رابطاً بين زيارة ولي 
العهد السعودي لمصر ولقائه السيسي منذ يومين، بينما أكد آخرون 

أن »الرافال« هي الحل وال حل سواه.
إياه  واصفين  العربي  الموقف  البعض  هاجم  ذاتــه  السياق  في 

بـ«المخزي بعد كل ما قيل عن االستثمارات العربية في إثيوبيا«.
وبرأي الخبير االقتصادي عبد الخالق فاروق فإن »لجوء مصر إلى 

مجلس األمن تعد خطوة تأخرت أربع سنوات على األقل«.
السد  بمخاطر  إلعالمه  األمن  مجلس  تخاطب  »مصر  فاروق:  وتابع 
االثيوبي على الحياة في مصر وأيضاً أخيراً اجتماع لوزراء الخارجية 
إقليمية  سياسية  مظلة  لتوفير  االثيوبي  الخراب  سد  لمناقشة  العرب 

لدعم الموقف المصري والسوداني«.

وأضاف فاروق أنه »لم يبق سوى خطوة واحدة قبل العمل المباشر 
الكبرى الذى وّقعه  المبادئ الخطيئة  هو إلغاء مصر والسودان اتفاق 
السيسي عام 2015 وتبدأ بعدها مرحلة جديدة لحماية نهر النيل من 

المؤامرة اإلجرامية اإلثيوبية وَمن وراءها«.
في السياق ذاته، نشر الكاتب الصحافي سليمان جودة فكرة أرسلها 
سد  موضوع  ُصلب  في  وهي  منه،  رسالة  في  عفت  شريف  المهندس 
النهضة. وجاء فيها: »الفكرة أننا نتكلم طوال الوقت عن اتفاق ملزم مع 
أديس أبابا في قضية السد.. اتفاق يقول بأوضح العبارات إن مصر لها 
المليار متر  55 ملياراً ونصف  إلى  النيل تصل  حصة تاريخية في ماء 

مكعب، وإنها حصة غير قابلة للجدل وال للمساومة!«.
حصة  هذه  أن  منه  األصح  ولكن  صحيح..  »هذا  الصحافي:  وتابع 
تحديد  ألن  األقل،  على  مليار  مائة  إلى  حاجة  في  وأننا  أبًدا،  تكفينا  ال 
حصتنا بهذا الرقم كان وقت أن كنا أقل من نصف عدد السكان الحالي.. 

وبالتالي.. فمن الطبيعي أن تزداد الحصة مع تزايد عدد السكان!«.
لسببين  حصتنا  تتضاعف  أن  الطبيعي  »مــن  بالقول:  ــح  وأوض
أساسيين، أولهما أن نهر النيل نهر دولي، أي أن ملكية الماء فيه ملكية 
مشتركة بين الدول التي يجري فيها، وأن من حق كل دولة من الدول 
ما  مثل  فيه  لنا  فإن  ولذلك،  حاجتها،  بقدر  منه  تأخذ  أن  عليه  الواقعة 
لإلثيوبيين الذين يأخذون منه قدر حاجتهم.. وكذلك األمر مع السودان 
استهالك  أن  الثاني  والسبب  شاطئيه!..  بين  من  معنا  يشرب  الذى 
إثيوبيا نفسها من مياه النيل في هذه اللحظة، يزيد بالتأكيد عما كانت 
أن  وبما  إليه!  المشار  الرقم  بهذا  حصتنا  تحددت  أن  وقت  تستهلكه 
استهالكها زاد مع زيادة سكانها.. فما ينطبق عليها ينطبق علينا نحن 

هنا كدولة مصب، وينطبق هو ذاته على السودان كدولة ممر!«.
أن  السد  مفاوضات  في  القرار  صانع  على  الفكرة  صاحب  وتمنى 

حول  كالم  فوقها  يجرى  مائدة  كل  على  يطرحها  وأن  فكرته،  »يتبنى 
السد، وأال يتنازل عنها..«.

هذه  تـــراوده  مصري  كل  أن  »يتصور  إنــه  ــودة  ج قــال  جهته،  من 
الفكرة، وتدور في داخله، ويتحمس لها ألبعد حد، وهو يتابع زيادات 

السكان«.
وقال جودة إن »على الطرف اإلثيوبي أن يفهم أن حصتنا التاريخية 
على  الحصول  تفرض  الظروف  هذه  وأن  تغيرت،  ظروف  في  تحددت 
ماء  من  متزايداً  استهالكاً  لنفسها  إثيوبيا  تقبله  فما  مختلفة..  حصة 

النهر، ال بديل عن أن تقبله لنا وللسودان!«.
إثيوبيا يتكلم عن مئة سد في  »إذا كان رئيس وزراء  قائالً:  واختتم 
المستقبل  في  مليار  مائة  عن  بالتوازي  نتكلم  أن  فعلينا  المستقبل، 

نفسه، وأال نقبل فيها التنازل وال الفصال!«.
ديميكي  اإلثيوبي،  الخارجية  ووزيــر  ــوزراء  ال رئيس  نائب  وكــان 
الثانية  النهضة  سد  ملء  »عملية  أن  الماضي،  الشهر  أعلن  ميكونين، 
ستجري كما هو مقرر وموافق عليه من قبل المجموعة الوطنية للبحث 

العلمي للدول الثالث )إثيوبيا - السودان - مصر(«.
وبدأت إثيوبيا في بناء »سد النهضة« على النيل األزرق عام 2011 
حصتها  على  السد  تأثير  من  مصر  وتخشى  الكهرباء،  توليد  بهدف 
البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من 

تأثير السد على السدود السودانية على النيل األزرق.
وفشلت جميع جوالت المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، 

في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
في  إثيوبيا،  حّذر  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أن  يذكر 
نيسان الماضي، من »المساس بحقوق مصر المائية«، مشدداً على أن 

»الخيارات كلها مفتوحة«.

ال�صين للمجموعة: لن تقّرروا م�صير العالم! 

رداً على قرارات قمة مجموعة الـ7، حذرت الصين رؤساء المجموعة من أن »األيام التي كانت تقرر فيها مجموعة صغيرة من الدول مصير العالم وّلت منذ فترة طويلة«.
حيث أفاد المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن بأّن »األيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول قرارات عالمية، قد انتهت منذ زمن بعيد«.

وأضاف: »نحن دوماً نعتقد أن الدول سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، غنية أو فقيرة متساوية، وشؤون العالم ينبغي أن تدار عبر التشاور مع جميع 
الدول«.

ويعتبر عودة ظهور الصين كقوة عالمية رائدة أحد أهم األحداث الجيوسياسية خالل العصر الحديث.
ويسعى قادة مجموعة السبع المجتمعون في جنوب إنجلترا، إلى التوصل لموقف موحد من الصين في ظل النمو االقتصادي والعسكري المذهل الذي حققته خالل العقود 

األربعة الماضية.

ماكرون: المجموعة لي�صت ناديًا معاديًا لل�صين 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن »مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ليست نادياً معادياً 
للصين«.

المنعقدة في إنجلترا أن »الصين منافس   )G7( المجموعة وأضاف خالل مؤتمر صحافي على هامش قمة دول 
اقتصادي يتعين عليه احترام قواعد التجارة الدولية«، الفتاً إلى أن »دول المجموعة لديها اختالفات مع الصين في 

ما يتعلق بالعمل القسري، على سبيل المثال«. 
وفي حديثه عن منشأ فيروس كورونا، قال الرئيس الفرنسي: »نحن بحاجة إلى الوضوح والتعاون من قبل جميع 

الحكومات«.

تقرير �إخبارّي
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يوم غٍد الثالثاء سيكون أول امتحان داخلي للفريقين، 
الحكومة ونتنياهو، مع موعد مسيرة األعالم الصهيونيّة 
األراضي  في  الوطنية  المتابعة  لجنة  ودعوة  القدس،  في 
المسيرة  لمواجهة  الشاملة  للتعبئة   48 ع��ام  المحتلة 
لالستنفار  ولبنان  غ��زة  ف��ي  المقاومة  ل��ق��وى  ودع��وت��ه��ا 

تحسباً للمستجدات.
من  المزيد  ال��ى  المعقد  الحكومي  المشهد  لبنان  ف��ي 
التعقيد، بعد اجتماع دار الفتوى الذي رسم إطاراً مذهبيا 
وتأليف،  تكليف  أي  ب��ه  ورب��ط  الحكومة  رئ��اس��ة  لموقع 
الحكومة  بتشكيل  المكلف  الرئيس  نيات  عن  أشيع  وم��ا 
سعد الحريري الذهاب لالعتذار عن تأليف الحكومة، ثم 
تراجعه نزوالً عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
بينما رأت مصادر سياسية في االجتماع وما رافقه من 
حشد لخطباء الجمعة والمجلس الشرعي للطائفة رسالة 
للسعودّية بمثل ما هي رسالة لرئيس الجمهورية ميشال 
مرشح  الحريري  أن  عنوانها،  السياسّي  وفريقه  ع��ون 
وحيد لرئاسة الحكومة، وجاء السجال بين رئيس التيار 
الوطني الحر النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي 
لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ليزيد على 
التعقيد تعقيداً، ما استدعى من رئيس مجلس النواب تمديد 

المهل أمالً باستعادة مناخ التهدئة الستئناف مساعيه.
ال�  ال��دوالر  المالي تجاوز سعر صرف  المستوى  على 
التي أعلن عنها حاكم  15000 ليرة، بينما بقيت المنصة 
لبنان رياض سالمة حبراً على ورق، وفي ظل  مصرف 
والمحروقات،  الكهرباء  ملفات  ف��ي  مرتقبة  ان��ف��راج��ات 
ت��ف��اق��م��ت أزم����ة ف���ق���دان األدوي������ة وح��ل��ي��ب األط���ف���ال من 
الذي  حسن  حمد  الصحة  وزي��ر  ك��ان  بينما  الصيدليات، 
نجح  ق��د  الثانية،  للمرة  التلقيح  م��ارت��ون  بتنظيم  نجح 
بمداهمات لمستودعات معّدات طبية أظهر معها التسعير 
المتضمن أرباحاً فاحشة للتجار، وإخفائهم البضائع في 

مستودعاتهم.
ُطويت صفحة اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما 
مرفقة  الخبر  هذا  الحر  الوطني  للتيار  مقربة  أوس��اط  رّوج��ت 
السنية  الشخصيات  إح��دى  تكليف  الحتمال  بالترويج  إي��اه 
الطرابلسية تأليف الحكومة، وفي المعلومات فإن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري تمنى على الحريري عدم االعتذار عن التأليف 
الى خواتيم  التي يأمل أن تصل  أنه مستمر في مبادرته  خاصة 
سعيدة. وبحسب معلومات »البناء«، فإن الرئيس بري لن يقف 
مكتوفي األيدي، ففي حال استجاب المعرقلون لمبادرته وجرى 
االتفاق على تأليف حكومة برئاسة الحريري كان به وإن بقيت 
األمور على ما هي عليه، فعندما سيضع رئيس المجلس األمور 
عند نصابها خاصة وإن للصبر حدوداً. ولفتت المصادر الى ان 
التيار الوطني الحر وعلى عكس ما يصّرح رئيسه النائب جبران 
باسيل أنه جاهز للتعاون مع الرئيس الحريري، يتعاطى مواربة 
مع ملف التأليف ويواصل وضع العراقيل وطرح صيغ من شأنها 

أن تعطيه الثلث الضامن.

 في المقابل، تؤكد اوساط التيار الوطني الحر ل� »البناء« ان 
النائب باسيل أعطى الرئيس المكلف الكثير من الفرص، مشيرة 
التأليف  شأن  في  الجمهورية  ورئيس  باسيل  مواقف  ان  الى 
تجاوزه  وعدم  الدستور  تطبيق  ضرورة  من  وأخيراً  أوالً  تنطلق 
يحاول  لألسف  التي  الوطنية  والشراكة  الميثاقية  واحترام 
الحريري مدعوماً من قوى سياسية تجاوزها والقفز فوقها وهذا 

ما ال يمكن السماح به. 
وتشير  حالها،  على  األمور  فإن  المستقبل،  تيار  خط  على  أما 
سيما  ال  الراهن  الوقت  في  يعتذر  لن  المكلف  الرئيس  أن  إلى 
وحركة  الله  حزب  ثنائي  ومن  واسع  سني  بغطاء  يحظى  وأنه 
الكرة  وباتت  وأكثر  لديه  ما  كل  قدم  الحريري  أن  إلى  الفتة  أمل، 
في ملعب العهد الذي عليه أن يالقي الرئيس الحريري ومبادرة 
سياسة  في  االستمرار  بدل  الطريق  منتصف  في  بري  الرئيس 
المكابرة والتعديل التي تضّر جميعاً. واعتبرت المصادر أن تيار 
المكلف  الحكومة  رئيس  بصالحيات  المّس  يقبل  لن  المستقبل 
النعرات الطائفية  اللعب على وتر  معتبرة أن محاوالت البعض 
لن تنفع، فالجميع على دراية أن العهد لن يحقق أي إنجاز يبنى 
عليه في حين أن األزمات من كل حدب وصوب والبلد يكاد يصل 
تسهيل  يريد  وال  السياسية  النكايات  يواصل  وهو  الفوضى  إلى 
إلى  باسيل  توصل  جديدة  تسوية  مقابل  إال  الحكومة  تأليف 

رئاسة الجمهورية بعد انتهاء والية الرئيس عون. 
 John De األميركي  الوسيط  ب��ي��روت  إل��ى  وص��ل  وفيما 
بمفاوضات  المتصلة  المحادثات  ليستأنف  امس،   Rosher
وزير  مساعد  نصح  بالملف،  المعنيين  مع  البحرية  الترسيم 
ليناً  يكون  أن  لبنان  شنكر  دايفيد  السابق  األميركية  الخارجية 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  أن  وأكد  الحدود.  ترسيم  ملف  في 
جبران باسيل »يريد الثلث المعطل لطموحات رئاسية وتحديداً 
ليعزز حظوظه لالنتخابات الرئاسية المقبلة«. وشدد شينكر أنه 
لذلك،  نية  ال  أن  ويبدو  لبنان  في  حكومة  بتشكيل  البدء  »يجب 
الجديدة  األميركية  المحتم، واإلدارة  االنهيار  اقتربت من  والبالد 
برئاسة جو بايدن أطلقت حملة عقوبات على الفساد لمكافحته، 
أن  الى  واشار  لبنان«.  في  فاسدين  قادة  على  تفرضها  أن  وآمل 
»لبنان بوضع اقتصادي حرج وترسيم الحدود سيغيب أرباحاً 
ضخمة، وعلى ما يبدو أن السياسيين لم يروا مصلحة لهم لذلك 

ال يتساهلون بالمفاوضات«.
التحّرك  إلى  الدولة  الراعي  بشارة  الماروني  البطريرك  ودعا 
نحو الدول الشقيقِة والصديقة وتتفاوض معها لمساعدِة لبنان 
لعبِة  من  الدولِة  لخروج  الوقت  حان  لقد  وقال:  الغد.  قبل  اليوَم 
المحاوِر اإلقليمّية، وتعيَد النظَر بِخياراتها التي أثبَتت التطّوراُت 
أّنها ال َتصبُّ في مصلحِة البالِد واالستقالِل واالستقراِر والِوحدِة 
والدولّية.  العربّيِة  لبناَن  َعالقاِت  على  َقَضت  وأّنها  واالزده��ار، 
لقد َضربت هذه الجماعُة السياسّيُة ُسمعَة لبنان الدولّية، فيما 
العرِب  بالد  في  واالزدهاِر  والنهضِة  اإلبداِع  رمَز  لبناَن  اسُم  كان 

والعالم.
وأضاف هناَك من َيمنعون تنفيَذ الحلوِل كما يمنعون تأليَف 
البالد وَيتسلََّم مفاتيَحه. هذه  ُيقفَل  أن  يريُد  َمن  الحكومة. هناك 
حكيمٍة  قيادٍة  إلى  يحتاج  لبنان  أن  معتبراً  خاطئة،  رهاناٌت 
القيادة،  هذه  تتوّفر  لم  وإذا  شعَبها.  ُتحبُّ  ووطنّية  وشجاعٍة 
فمسؤولّيُة الشعِب أن َينتظَم في حركٍة اعتراضّيٍة سلمّيٍة إلحداِث 
الناشط  وحياده  لبنان  هّويِة  والستعادِة  المطلوب،  التغييِر 
االقتصادّيِة  وال��دورِة  وصداقاته،  األم��م،  منظومِة  في  ومكانه 

والحضارّيِة العالمية، ودوره في اإلبداع والسالم«.
المحطات  كل  على  المحروقات  توزيع  اليوم  يبدأ  ذلك  الى   
اليوم للبحث  المحروقات  بالتزامن مع اجتماع سيعقده موّزعو 

في الحلول المطروحة ألزمة المحروقات.
وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أنه: »على 
الدولة أن تحسم أمرها برفع الدعم أو ترشيده«، معتبراً أنهم »لم 
يعد باستطاعتهم كأصحاب محطات وموزعين تحمل هذه األزمة 
المحروقات  محطات  أصحاب  نقابة  عضو  وكان  ذلك«.  من  أكثر 
جورج البراكس تمنى أن يكون توزيع مادة البنزين اليوم االثنين 
من قبل الشركات المستوردة الى السوق المحلي بكميات كافية 
االنتهاء  الى  للتوصل  المحطات  امام  الطوابير  بتخفيف  لتباشر 
فعالً  الكميات  هذه  تصل  ان  الرئيسي  المطلب  يبقى  ولكن  منها. 
خالل  من  إال  المواطن  الى  يصل  لن  البنزين  الن  المحطات،  الى 
المحطات. وطلب تأمين وصول هذه المادة الى محطات األطراف 
المحرومين منها بالتوازي  الجنوب وعكار والبقاع  وخاصة في 
مع إجراءات صارمة للتأكد من وصول هذه الكميات الى خزانات 

المحطات وإال لن نصل الى حل لهذه األزمة.
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التعليق ال�سيا�سي

الق�صاء واأذن الجّرة وال�صفارة

قضية العميل جعفر غصبوني تكّرر مشهد عامر فاخوري، عميل يدخل لبنان 
بجواز سفر أميركي ويتم توقيفه ثم اإلفراج عنه بقرار قضائّي تم تركيبه على 

طريقة ما يركب الفاخوري أذن الجرة، بناء على طلب السفارة األميركيّة.
سيقول القاضي الذي أصدر القرار أنه لم يتلق أي اتصال سبق إصدار قراره، 
كما قال الذين أفرجوا عن عامر فاخوري أول مّرة ثم دّبروا خروجه وسفره آخر 
مرة، لكن خروج الفاخوري كشف سلفاً خروج غصبوني، فالطوافة األميركيّة 
كانت حاضرة لنقله من السفارة، وكلمة السر في ترك غصبوني مع جواز سفره 

األميركي.
أن يعّرضوا  الدولة قضاة وعسكريين  الكبار في  الموظفين  أحد يطلب من  ال 
ونسمع  لألوامر،  يمتثل  ال  من  السفارة  بها  تهدد  لضغوط  وعائالتهم  أنفسهم 
في  العمر  جنى  كل  ول��دّي  أميركا،  في  يدرسون  أوالدي  منهم،  ذاتها  المعزوفة 
بنك أميركي لتغطية نفقات تعلّمهم، ولهؤالء نقول، حسناً ورغم أن المسؤولية 
القانون والضمير  القيام بواجب وطني وإنساني يحكمه  التي تتحملونها تعني 
فقط، سيتفهم أهل الشهداء واألسرى أسبابكم لو قام كل من ال يستطيع تحمل 
تتخذوا  أن  أم  أمامه،  النوع  هذا  من  قضيّة  إحالة  فور  بالتنّحي  بينكم  الضغوط 
فأنتم تضعون  الفاخوري وقضية غصبوني  كالتي صدرت في قضية  قرارات 
أمام ضغوط من نوع آخر، فستوصفون بالعمالة، وتنعتون بالخيانة،  أنفسكم 
خ تاريخكم بالعار، إن كانت هذه األوصاف التي تمّس سمعتكم وتاريخكم  وسيلطَّ

تعنيكم.
الظواهر الفتاً  تكرار هذه  العليا، وقد صار  القضائيّة  المراجع  السؤال برسم 
لالنتباه، كأنه ضمن خطة تريد من جهة تفعيل دور العمالء مجدداً على الساحة 
أميركية  سفر  ب��ج��وازات  لبنان  ال��ى  إدخالهم  أي  األم���وال،  تبييض  طريقة  عبر 
صفة  وإسقاط  العمالة  فكرة  تطبيع  ثانية  جهة  ومن  المالحقة،  من  وحمايتهم 
التحريم عنها، فيصير العميل صاحب وجهة نظر، وتصير جرائمه مجرد أفعال 

مضى عليها الزمن.
الحملة التي يقودها األسرى المحّررون في قضية غصبوني ال يجب أن تكّرر 
ما حدث في قضية الفاخوري، وهذا يعني أن على القوى الوطنية من دون استثناء 
أن تلقي بثقلها في المعركة، قبل أن نشهد العمالء يترّشحون لالنتخابات بعد أن 
يصير تحّركهم في البلد بال مساءلة أمراً طبيعياً، وربما قبل أن يحاكم األسرى 

والشهداء.

غزة تنه�ص باأمة...!؟

البشير* محمد 
تغيير  تحقيق  في  نجحت  دائماً  المقاومة  وقواها  غزة  سطرته  الذي  البطولي  التصدي 
الدولة  ورث  مباشر  استعمار  من  الضّد  قوى  عليها  تكالبت  التي  األمة  ذات  في  نوعي 
القوى  فيه  تصّدت  الصراعات  من  قرن  بعد  غرباً،  جسدها  على  وربض  شرقاً  العثمانية 
العربي  الوطن  بتقسيم  تجلت  التي  الغرب  لمشاريع  واإلسالمية  اليسارية  القومية، 
األمة،  منها  تعاني  التي  المشكلة  من  جزءاً  أصبحت  والتي  نعرف،  التي  الدويالت  عبر 
هذه  لتكريس  والغاز  النفط  خاص  وبوجه  األمة  ثروات  استخدمت  التي  الدويالت  هذه 
الدولة  للحيلولة دون وحدتها وتقّدمها من جهة، ودون تطّور هذه  دائماً  التجزئة والدفع 
مع  االستراتيجي  تحالفها  بعد  أخرى،  جهة  من  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  الِقطرية 
السلطة،  توارثت  سياسية  طبقة  عبر  استبدادها  من  عززت  التي  االستعمارية  القوى 
الدولة  نحو  تطورها  دون  حال  النتيجة  وفي  االقتصاد  في  التقدم  أعاقت  اإلدارة،  أفسدت 

المعاصرة.
الثورة الفلسطينية بانطالقتها في النصف الثاني من القرن الماضي كرّد فعل على واقع 
مّزقها  أن  بعد  فلسطين،  اغتصاب  مواجهة  على  قواها  قدرة  بعدم  تجلى  الذي  األمة  حال 
هذه  الغرب،  مع  المتحالفة  العربية  الرسمية  األنظمة  ووّلدوا  والبريطانيون  الفرنسيون 
أعلنت  التي  فيها  بما  خلفه  اختبأت  كشعار  الفلسطينية  القضية  استخدمت  التي  األنظمة 
الكفاح المسلح لتحرير فلسطين!؟ والمنبثقة من خلفيات قومية، يسارية أو إسالمية، رغم 
نجاحها في المعارك المتعددة التي خاضتها ضّد أعدائنا وكيانهم المسخ )إسرائيل(، في 
خاضت  التيارات  هذه  أّن  إال  الفلسطينية،  بالقضية  والدولي  العربي  العام  الرأي  إشغال 
مما  الرسمية،  األنظمة  خاضتها  بْينّية  لمعارك  انعكاساً  فصائلها  بين  بْينّية  معارك  أيضاً 
أحبط كّل جهودها في مواجهة تحديات كثيرة، كالحريات، األزمات االقتصادية والوحدة 
في  ساهمت  التي  الِقطرية  الدول  واقع  ظّل  في  »التحقق«  على  عصياً  حلماً  ستبقى  التي 

جعل هذا الشعار مستحيالً!؟
رغم الخسائر الجسيمة التي لحقت باألمة جراء هذه السياسات التي اتبعتها األنظمة 
باإلضافة  ليبيا  ثم  العراق  وبعدها  األمة  معركة  من  مصر  بإخراج  تجلت  والتي  العربية، 
دعمت  التي  إيران  في  الثورة  لنجاح  كان  فقد  سورية،  على  الفاشل  الدولي  العدوان  الى 
تجاوز  في  ساهمت  أن  و»الجهاد«  »حماس«  الخصوص  وجه  وعلى  الفلسطينية  الثورة 
سورية  مع  تحالفها  لتعزيز  وكان  األمة،  في  المقاومة  قوى  تحجيم  في  الغرب  محاوالت 
واستمرار دعمها لحزب الله في لبنان والمقاومة اإلسالمية في غزة على وجه الخصوص 
األفضل  األثر  العامة،  القيادة  الديمقراطية،  كالشعبية،  الفلسطينية  الثورة  فصائل  وباقي 
في عودة المواجهة مع العدو الصهيوني على وجه العموم عبر العقدين الماضيين، رغم 
التي خاضت  المقاومة في فلسطين  أّن  إال  التي لحقت باألمة،  المادية والبشرية  الخسائر 
معارك عديدة منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن، كانت تخرج دائماً أكثر صالبة وأكثر 
العدو  إنذار  قّررت  من  هي  مرة  وألول  التي  األخيرة  معركتها  كانت  حتى  عسكرية  خبرة 
االقصى وحاصر  المسجد  أن استباح ساحات  ونفسياً، بعد  وإعالمياً  ومهاجمته عسكرياً 
ساكني حي الشيخ جراح إلخراجهم من منازلهم استكماالً لمخطط مدروس واستمراراً لما 
العصابات  مع  المتواطئة  البريطانية  القوات  قبل  من  عاماً  حصل قبل ما يزيد عن )70( 
واإلجراءات  والتشريعات  القوانين  من  العديد  وضع  الذي  الكيان،  بإنشاء  الصهيونية 
من  عدد  اكبر  مكانهم  وإحالل  وطنهم  من  الفلسطينيين  تهجير  هدفها  كان  التي  المختلفة، 
أنكرها علماء )إسرائيل(  لرواية صهيونية  الروس واألوروبيين واألفارقة استناداً  اليهود 

اليوم أنفسهم وكمخطط لالستيالء على فلسطين، كّل فلسطين.
عند  متوقعة  غير  ودولية  عربية  فلسطينية،  بيئة  عن  القدس  سيف  معركة  كشفت  لقد 
قادتها  مستمرة  ومقاومة  لنضال  تتويجاً  الخصوص،  وجه  على  األمة  أبناء  من  الكثير 
إلخ...(  اليمنية  العراقية،  اللبنانية،  )الفلسطينية،  العربية  المقاومة  وقوى  األحزاب 
دّربتهم  الذين  المسلحين  المتطرفين  أمام  السوري  العربي  الجيش  صمود  الى  باإلضافة 
وجدان  في  خلقت  والتي  »الموساد«(  و  آي«  أي  »سي  رأسها  وعلى  الدولية  المخابرات 
الشباب العربي على وجه العموم ناراً متقدة، لم ينجح النظام الرسمي العربي ومليارات 
الدوالرات الي ُدعمت بها هذه األنظمة وأنفق جزء منها إلبعاد هؤالء الشباب عن قضيتهم 
العربية المركزية، فلسطين او إبعادهم عن مطالباتهم في الحرية والتقدم والوحدة والتي 
أو  حراك  من  أكثر  في  والوطني  القومي  حضورها  فرضت  شبابية  مجموعات  عنها  عّبرت 

على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة على أكثر من صعيد.
الميدان بتجاوز  انقسام الصّف، نجح الشباب في  التي كانت تعاني من  ففي فلسطين 
القضية  لتطّور  كانعكاس  الزمن،  من  عقود  عدة  منذ  السياسيون  يعيشه  الذي  االنقسام 
الداخل  في  فشبابنا  وعالمياً،  عربياً  القوى  لموازين  جذري  بتغيير  تمثل  الفلسطينية، 
البطولي لقوى  التصدي  القدس بوتقتهم قد نجحوا في  والضفة وخاصة عندما أصبحت 
يتوقفوا  ان  الصهاينة  إلنذار  غزة  في  المسلحة  المقاومة  بقوى  ودفعوا  الصهيوني  الكيان 
من  التجاهل  كان  ولما  جراح،  الشيخ  أهالي  ترحيل  وعن  األقصى،  المسجد  اجتياح  عن 
التي شكلت صدمة حقيقية  العظيمة  المعركة ونتائجها  فكانت  اإلنذار متوقعاً  العدو لهذا 
ألعدائنا وألمتنا على حّد سواء، فرفض شعبنا في الداخل استهداف األقصى والشيخ جراح 
وغزة كان على ساحة الوطن السليب، وانتشار بؤر االشتباك مع القوات الصهيونية على 
شبابنا  اعتبر  حيث  نعرف،  التي  الخالفات  كّل  متجاوزين  الغربية  الضفة  مساحة  كامل 

أنها معركتهم مع هذا العدو اوالً ودائماً.
ففي  المقالة،  هذه  تكفيه  ال  العربية  الرسمية  األنظمة  موقف  ضّد  فالتصعيد  عربياً  أما 
العواصم والمدن والقرى انتفضت أمة بكاملها ومن خالل أبنائها المؤمنين بعدالة قضيتها 
الى  قضيتنا  نقل  في  نجحوا  هؤالء  اّن  جميعاً  اكتشفنا  األرض  بقاع  كّل  في  والمنتشرين 
الجامعات  خالل  من  أو  نيابية  مجالس  حكومات،  من  القرار  صنع  مواقع  ففي  العالمية، 
شبابنا  ونجح  تعّددت  التي  االجتماعي  التواصل  لمنصات  استخداماً  األهلية  والتجمعات 
في تعرية هذا الكيان والكشف عن عدوانيته واغتصابه ألرض ال تعود له، بل نجح شبابنا 
في إيقاظ وعي اليهود التقدمّيين باإلضافة الى شركاء العالم في تكذيب الرواية الصهيونية 
والسخرية منها وأصبح الجميع يعرف أّن هذا الكيان كان وصمة عار في جبين بريطانيا 

أوالً ونفاق غير أخالقي للمجتمع الدولي الرسمي الذي تديره أميركا اآلن ودائماً.
جغرافيتها  في  تعيشه  ما  وأّن  الغرب،  مزقها  التي  األمة  هذه  اّن  واضحاً  أصبح  لقد 
المترامية األطراف من تخلف، قهر، فقر، إقصاء ومعارك بينية متعددة هي اشتقاق حقيقي 
سياسية  أداة  يشكل  الذي  وحلفائه،  وداعميه  الصهيوني  الكيان  هذا  مع  معركتها  عن 
للغرب وشركاته واستثماراته وأحقاده ضّد أمة كان لها دور مشّرف وإنساني كبير على 
الحرية  تسوده  مجتمع  في  أبناؤها  يعيش  ان  وتستحق  والثقافية  العلمية  الّصعد  كافة 

والعدالة والتقّدم.
*ناشط سياسي وباحث اقتصادي � األردن

الناس  على  مباشر  بشكل  الوطني  الدين  مستويات  تؤثر 
الدين  من  الفرد  نصيب  زي��ادة  مع  فبداية،  ع��دي��دة،  بطرق 
الوطني، تزداد احتمالية تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزامات 
الى  اللبنانية مما يؤّدي  الحكومة  الدين كما حصل مع  خدمة 
وحالياً،  االقتصادي..  باإلصالح  الدولي  المجتمع  ثقة  فقدان 
 95.5 ال�  حدود  العام  الدين  تخّطى   2020 العام  نهاية  مع 
مليار دوالر )موزع بين %62.26 بالليرة اللبنانية و37.34% 
لدى  السيادي  الدين  تصنيف  وتراجع  األميركي(،  بالدوالر 
الوكاالت الدولية )فيتش، موديز، ستاندر أند بورز( إلى أدنى 
والعوامل  مكّوناته  أبرز  تفنيد  من  بّد  ال  وبات  المستويات، 
والتي  للدين،  المرتفعة  الكلفة  منها  سيما  ال  بتزايده،  المؤثرة 
بات لبنان يستدين إليفائها... ومن اآلثار السلبية لذلك أن تفقد 
الحكومة القدرة على تنفيذ المشاريع التي تعود بالفائدة على 

االقتصاد اللبناني. 
القطاع السياحي منذ نشأته حتى  ثالثاً: اعتمد لبنان على 
يومنا هذا. ومما ال شك فيه أّن السياحة مورد مهّم جداً لكن مّما 
يؤَسف له، أّن الحكومة اللبنانية لم تستثمر اكثر من 20 % من 
مقومات هذا القطاع فلم يشهد القطاع السياحي في لبنان الذي 
كان أساس االقتصاد منذ تأسيسه خطة سياحية تلّبي أدنى 

الّشروط والّتطلّعات. 
أرباع  ثالثة  أقرض  أن  بعد  المصرفي،  القطاع  بات  رابعاً: 
للسيولة  وفقداناً  وظيفياً  إفالساً  يعاني  للحكومة،  الودائع 
بشكل متزايد.. ومع أّن أصحاب المصارف استفادوا على مدى 
سنين طويلة بمليارات الدوالرات إالّ أّنهم اآلن يرفضون تحّمل 

المسؤولية. 
طوال  فعلّي  نمو  أّي  اإلنتاجي  االقتصاد  يشهد  لم  خامساً: 
والدولية  المحلية  الجهات  من  العديد  أّن  مع  سابقة  عقود 
اقتصاد  إل��ى  الريعي  اللبناني  االقتصاد  بتحويل  طالبت 

إنتاجي.
 سادساً: ورّبما هذا هو العامل األهم في االنهيار اّلذي نعيشه 
أّن البالد كانت بال دفة سياسية: لم يكن هناك  في لبنان، هو 
هناك  وكانت  و2016،   2014 عامي  بين  للجمهورية  رئيس 
تأخيرات متعّددة وطويلة في تشكيل الحكومات، فصحيح أّن 
االنتخابات البرلمانّية تّمت في العام 2018 ولكن بعد تأخير 

دام خمس سنوات. 
تشرين  بحلول  باإلحباط  شعوراً  ولدت  األزم��ات  هذه  كل 
الوعي  من  مرحلة  وبدأت  كفى  المواطنون  وقال   ،2019 األول 
»الشعبوي« أو هكذا ُخّيل لنا... شعر مئات اآلالف من الناس 
بتغيير  مطالبين  الشوارع  إلى  فنزلوا  األفق  في  تلوح  بأزمة 
في  بالبالد  وألقى  الوزراء  مجلس  استقال  جذري...  سياسي 
المال  رأس  تدفقات  أّن  المستغرب  غير  ومن  سياسّية.  أزمة 

ألزمة  تعّرضت  بالفعل،  المتعّسرة  البنوك،  فجأة.  توقفت 
سيولة حادة، مما أجبرها على إعالن »عطلة مصرفّية« وفرض 
سوق  ظهرت  المصرفي.  السحب  عمليات  على  صارمة  قيود 
الوطنية  العملة  قيمة  وانخفضت  األجنبّية  للعمالت  سوداء 
وانهارت  التضخم  ارتفع  المقابل،  في  حاد،  بشكل  )الليرة( 
الشرائية  القوة  الحقيقية لألفراد وانخفضت، بالّتالي،  األجور 
بشكل كبير... وكأّن كّل هذه المشاكل لم تكن كافية، فضربت 
المرفأ في  COVID-19 الشديدة، ووقع انفجار  البالد أزمة 
4 آب الذي صنف كثالث أقوى انفجار في العالم، مما أدى إلى 
تدمير ثلث وسط بيروت لكن لألسف لم يخدش هذا االنفجار 
وال  قبرص  الى  صداه  ترّدد  الذي  بلدي  في  الفاسدين  ضمير 

أيقظ صوته شعبي من سباته العميق.
انهيار  إلى  الكبيرة  السلبية  الصدمات  هذه  التقاء  أّدى 
المحلي  الناتج  تقلّص  إل��ى  التقديرات  وتشير  االقتصاد، 
انخفاض  توقع  مع   ،2020 عام  في   25% بنسبة  اإلجمالي 
إضافي بنسبة 10 %15- لعام 2021. وعند قياسه بالدوالر 
األميركي، قد ينتهي األمر باالقتصاد اللبناني إلى التقلص من 
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خسارة  مع  الثروة  تدمير  من  متطرف  شكل  ويحدث  ه��ذا 
اللبنانيين بحكم األمر الواقع لغالبية مّدخراتهم المصرفية، وفي 
الوقت نفسه، فإّن خمسة من كّل عشرة لبنانيين باتوا عاطلين 

عن العمل، وأكثر من ثلثي السكان باتوا تحت خط الفقر.
لكن ما ال تكشفه هذه األرقام هو الندوب الهيكلية، إذ يشهد 
رأس المال البشري تآكالً سريعاً بسبب هجرة األدمغة الهائلة 
أكثر  ورّبما  نفسه،  بالقدر  القلق  يثير  ومما  والمهرة.  للشباب 
األعمال  إغالق  عن  الناتج  المادية  اإلنتاجّية  القدرة  فقدان  هو 
على نطاق واسع.. ناهيك عن العواقب األمنية التي ستترّتب 
من دون شّك على االنهيار االقتصادي.. فتاريخ لبنان الطائفي 
مثالّية  بيئة  االقتصادي  االنهيار  وسيوفر  بالصراعات  مليء 
كانت  المؤلمة،  الصدمات  هذه  مواجهة  في  العنف...  لعودة 
تشكيل  تّم  م��رّوع.  بشكل  غائبة  اللبنانية  السياسية  الطبقة 
الحكومة  هذه  لكن   2020 الثاني  كانون  في  جديدة  حكومة 
امتنعت عن السير باإلجراءات االقتصادّية والمالية المطلوبة 
إلى  بدوره  أّدى  مّما  نهاية،  ال  ما  الى  رنانة  شعارات  وأعطتنا 
الحالة،  هذه  في  الدولّي..  النقد  صندوق  مفاوضات  توّقف 
قدمت  آب،   4 انفجار  وبعد  فّعالة،  غير  الحكومة  أصبحت 

استقالتها، مّما خلق فراغاً سياسياً آخر.
دون  الّتأزيم  نحو  األمور  كّل  تّتجه  لَم  المراقبون  يتساءل 

بوادر حلحلة؟
هنالك ثالثة تفسيرات محتملة:

القرار  صنع  تجعل  مستعصية  فاسدة  سياسية  بيئة  أوالً: 
التي  الخسائر  حجم  إلى  بالنظر  سيما  ال  صعباً،  الجماعي 

تحتاج إلى تقسيم.
للخارج  اللبنانية  السياسية  األحزاب  معظم  ارتهان  ثانياً: 
»وكالء ال مديرين«، وهي تعمل فعلياً كرسول لالعبين إقليميين 
ودوليين غير متحّمسين حالياً لحّل األزمة اللبنانية. مع العلم 
أّن بعض األحزاب لديها ارتباطات خارجية، لكنها ال »تنبطح« 

أمام الخارج.
الطبقة  جانب  من  نشطاً  ق��راراً  يعكس  الشلل  هذا  ثالثاً: 
المرتفع،  التضخم  ش��يء:  ب��أّي  القيام  بعدم  السياسّية 
وانخفاض سعر الصرف، و«ديون« الودائع يحّول العبء على 

السكان عموماً ويبتعد عن مصالح األوليغارشية...
بغض النظر عن أّي من هذه األسباب هو الّراجح، فإّن إهمال 
السياسة يخلق تحّوالت سياسية زلزالية ستهّدد في النهاية 

بقاء الطبقة السياسية الحالية.
من الصعب التنّبؤ بكيفية تطور األزمة، ولكن يمكننا تأطير 

مالمح النتائج المحتملة حول سيناريوات مختلفة.
لبنان أمام لحظة وجودية على المدى القصير، فإّن أفضل ما 
يمكن للمرء أن يأمل فيه هو سيناريو »التشويش« )بدعم مالي 
المدى  على  االقتصادي،  االنهيار  يوقف  الذي  محدود(  أجنبّي 
المتوسط  ، قد تفتح االنتخابات البرلمانية لعام 2022، إذا تّم 
يمكنها  جديدة  قيادة  ظهور  أمام  نافذة  موعدها،  في  إجراؤها 

أخيراً وضع البالد على مسار االزدهار.
وبعد... فإّنه مع كّل هذه المؤّشرات الّسلبّية، هل يمكن أن 
تكون هنالك حلول تضع لبنان على سّكة الحّل؟ رّبما فاالنهيار 
لألمل  طاقة  دائماً  وهنالك  ممكنة  الحلول  بعض  لكّن  واق��ع 
شرقه  العالم  صوب  الّرحال  وشّدت  النيات  صدقت  حال  في 
أن  للعالم  أردنا  إذا  النهاية  في  واضحة..  خطط  في  وغربه.. 
بداية  له  نقّدمه  ما  لدينا  يكون  أن  فيجب  العون...  يد  لنا  يمّد 
أن نكون »عوناً« ألنفسنا ليكون العالم »عوناً« لنا.. فهل نحن 

فاعلون؟
ختاماً، نعود الى القول المستقى في بداية المقالة من الكتاب 
المرجع »اقتصادنا« للسيد محمد باقر الصدر الذي يقودنا الى 
ينطلق  ال  لبنان  أزمة  حّل  يطلقها....  من  أول  أكون  قد  نظرية 
من حلول طّبقت في بالد عانت من نفس ظروفنا االقتصادية 
الى  بحاجة  لبنان  االقتصاديين...  الخبراء  جميع  ينادي  كما 
»مؤتمر اقتصادي تأسيسي« لوضع خريطة طريق للنهوض 
من األزمة ال تشبه أية حلول سابقة بل تشبه وطني »المعقد« 

والمنهوب لبنان... 
 � اللصوص«  وفرة  من  بل  األموال  شح  من  نعاني  ال  »نحن 

غاليانو.

الزراعة  وزارة  »إطالق  إلى  مرتضى،  عباس  األعمال،  تصريف  حكومة  في  الزراعة  وزير  لفت 
مشروع  والثاني  الزراعية  األراضي  توسعة  األول  الغذائي،  األمن  مصلحة  في  يصّبان  مشروعين 
التعاون مع البنك الدولي، يستفيد منهما كل المزارعين في مختلف المناطق«. وأشار إلى »استمرار 

دعم الوزارة لصغار المزارعين وحفظ أمنهم الغذائي، ما ُيسهم في تعزيز التنمية الريفية«.
اليوم  حكومة  »تشكيل  إلى  بعلبك،  سهل  في  المزارعين،  من  عدد  مع  حواري  لقاء  خالل  ودعا 
قبل الغد، لتجّنب تضّخم األزمات التي تعصف بلبنان في اآلونة األخيرة«، مؤكداً »سعي الوزارة 
األمن  ملف  في  التساهل  على  القدرة  عدم  وعلى  والمزارعين،  بينها  التواصل  نمطية  من  للخروج 
الغذائي، لذلك ال بّد من وضع إستراتيجية تحاكي الواقع االقتصادي المأزوم، فأزمة اليوم تعجز 

وزارة عن حلّها، وهذا يتطلب تكاتفاً وتضافر جهود من كل األفرقاء السياسيين لتحصين غذائنا«.
حقوق  من  حّق  أي  إهمال  أو  التقصير  الزراعة  وزارة  في  موظف  ألي  المسموح  غير  »من  وقال 
المزارعين، ألن العامل في الزراعة هو عامل في سبيل خدمة الوطن«، معتبراً أن »الدعم الحكومي 
يغّش  أن  نستوعب  وقد  والنوعية،  اآللية  في  الدعم  استهدفها  التي  القطاعات  كل  على  لعنة  كان 
التجار في األسمدة ويتم احتكار أي صنف من المواد المدعومة، إالّ احتكار حليب األطفال، فما هو إالّ 
جريمة موصوفة أخالقياً وإنسانياً وقانونياً«. وأضاف »لن نسمح بأن يتحول المزارع إلى متسّول 
حقوق أو مساعدات، من واجب وزارة الزراعة التواصل مع الجهات المانحة لتأمين الحّد األدنى من 

حاجات ومستلزمات بقاء المزارعين في أرضهم«.
وشّدد على »حاجة لبنان إلى إعادة تشغيل معمل الشمندر السكري، خصوصاً أن هذه الزراعة 
أثبتت نجاحها وجدواها االقتصادية أصبحت مربحة ال بل ملّحة لتخفيف ثقل االستيراد وارتفاع 

كلفة المواد المستوردة«.

وكان وزير الزراعة افتتح مشروع »المشتل الزراعي« في صور وشّدد على »أننا بدأنا بتحضير 
الدولية  المنظمات  كل  مع  وتعاوناً  الغذائي  األمن  ومشاكل  واألزمات  الواقع  تحاكي  إستراتيجية 

والخبراء في مجال تطوير القطاع الزراعي«.

مرت�صى: م�صتمّرون بدعم �صغار المزارعين

واحتكار حليب الأطفال جريمة 

مرتضى خالل اللقاء الحواري مع مزارعين في سهل بعلبك

)عباس سلمان( طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود  



7 ريا�ضة

عمومّية اتحاد التايكواندو الآ�سيوّي

 

تنعقد في لبنان مع �إ�شادة بالتنظيم

انعقدت الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي للتايكواندو ظهر أمس األحد، في فندق 
ترأس  العالم.  في  قارة  أكبر  في  وطنياً  اتحاداً   33 ممثلي  بحضور  )ضبية(  »لورويال« 
أعضاء  أيضاً  وحضره  لي   سيوك  كيو  البروفسور  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  االجتماع 
الدكتور حبيب ظريفة.  للعبة رئيسه  اللبناني  . ومثّل االتحاد  التنفيذي لالتحاد  المكتب 
الجتماع  اللبناني  لالتحاد  الممتاز  بالتنظيم  ل��ي  البروفسور  ن��ّوه  الجلسة،  وخ��الل 
الذي  والدور  اآلسيوّية  العموميّة  الجمعيّة  والجتماع  القاري  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
للبطولة  التوفيق  متمنياً  وال��دول��ي��ة،  القارية  األسرتين  ضمن  اللبناني  االت��ح��اد  يلعبه 
الحالي.  حزيران  و18   14 بين  لبنان  سيستضيفها  التي  والعشرين  الرابعة  اآلسيوية 
وناقش الحاضرون البنود الواردة على جدول األعمال وقرروا تسمية كوريا الجنوبية 
الستضافة بطولة آسيا للرجال والسيدات للعام المقبل. وعلى هامش الجمعية العمومية، 

التقى الدكتور ظريفة عدداً من نظرائه اآلسيويين تناولت العالقات الثنائية.

�إنجاز مزدوج للت�شيكّية كر�يت�شيكوفا

 

في رولن غار�س

أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالمياً، أول ألقابها في البطوالت 
أناستازيا  الروسية  على  الفرنسية  غ���اروس  روالن  نهائي  ف��ي  ف��وزه��ا  بعد  الكبرى، 
لكرايتشيكوفا  نتيجة  أفضل  وكانت  و4-6.   و6-2   1-6 عالمياً(   32( بافليوتشنكوفا 
روالن  في  الماضي  العام  النهائي  ثمن  بلوغ  الكبرى،  األرب��ع  البطوالت  في  عاماً(   25(
غاروس. وأكملت فرحتها ورحلة تألقها بتتويجها بلقب الزوجي مع مواطنتها كاتيرينا 
سينياكوفا، لتصبح أول العبة تحقق هذا اإلنجاز في باريس منذ الفرنسية ماري بيرس 
السابقة  إلى مواطنتها ومدربتها  إنجازها  أهدت  2000. وبدموع في عينيها،  العام  في 
الراحلة يانا نوفوتنا، بطلة ويمبلدون في العام 1998 في الفردي وحاملة لقب 12 لقب 
غراند سالم في الزوجي التي فارقت الحياة عن 49 عاًما في العام 2017 بعد صراع مع 
مرض السرطان قائلة أمام وسائل اإلعالم »إنها تنظر إلي من فوق«. وبفوزها، تخلصت 
بافليوتشنكوفا )29 عاًما( من عقدة ربع النهائي التي الزمتها ست مرات في البطوالت 
سقوط  النسخة  ه��ذه  وشهدت   .2011 العام  في  غ��اروس  روالن  في  إحداها  الكبرى، 
األميركية  الثاني،  الدور  في  بارتي  أشلي  األسترالية  غرار  على  األخرى،  تلو  المصنفة 
بعد  أوساكا  ناومي  اليابانية  انسحبت  فيما  الرابع،  في  وليامس  سيرينا  المخضرمة 

خوضها مباراة واحدة والرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية بسبب اإلصابة.

 ديوكوفيت�س يخمد ثورة اليوناني ت�سيتيبا�س

ويقلب تاأّخره لُيحرز بطولة روالن غارو�س 

حساب  على  غ��اروس  روالن  بلقب  ديوكوفيتش  نوفاك  عالمياً  أول  المصنّف  ت��ّوج 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بعدما قلب تأخره بمجموعتين إلى انتصار بنتيجة 
في  الثانية  للمرة  اللقب  الصربّي  ليُحرز  و)4-6(،  و)2-6(  )6-7( و)2-6( و)3-6( 
بعدما أصبح  التاريخ،  نوفاك ديوكوفيتش اسمه في  2016. وكتب  العام  بعد  مسيرته 
أول العب يتّوج بكل لقب من البطوالت األربع الكبرى مرتين على األقل. ميدانياً، عانى 
على  ديوكوفيتش  تحصل  بعدما  األول،  إرساله  شوط  على  االرتباك  من  تسيتسيباس 
ساحقة.  إرس��االت  ب�3  الشوط  ختم  في  نجح  اليوناني  أن  إال  المبكر،  للكسر  فرصتين 
لم  حيث  اإلرس��ال،  شوط  على  كبيرة  راحة  عاماً  ال�34  صاحب  الصربي  النجم  وأظهر 
النصف  في  الدخول  ومع   .)3-3( النتيجة  ليعدل  أش��واط،   3 أول  في  نقطة  أي  يخسر 
الثاني من المجموعة، تحّسن مستوى تسيتسيباس على شوط اإلرسال بفضل االعتماد 
على األسلوب الهجومّي ووصول فاعليّته على الشبكة %100 ليتقدم )5-4(. وتحّصل 
المصنف  أن  إال  إرسال ديوكوفيتش،  المجموعة على شوط  نقطة حسم  اليوناني على 
وعاقب   .)5-5( النتيجة  ليعدل  الخلفي،  الخط  من  طويل  تبادل  بعد  عنها  داف��ع  األول 
ديوكوفيتش نظيره تسيتسيباس بكسر إرساله في الشوط التالي مباشرة، إال أن اإلثارة 
إلى  المجموعة  ليدفع  أيًضا  الكسر مباشرة  اليونانّي في رّد  كانت حاضرة بعدما نجح 

شوط كسر التعادل، والذي حسمه لمصلحته.
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 ،)2 ـ   1( الجنوبي  الكوري  نظيره  أمام  لبنان  منتخب  خسر 
الشوط األول )1 ـ صفر لمصلحة لبنان(، وذلك في المباراة التي 
أجريت أمس في سيوول، في إطار التصفيات المزدوجة لكأس 
العالم )قطر 2022(، وكأس آسيا )الصين 2023(، وبالرغم من 
الخسارة، سينتظر المنتخب اللبناني نتائج بقية المباريات في 

كافة المجموعات األخرى التي ستختتم مساء غٍد الثالثاء.
مباراة  في  النوعية  النقلة  سر  وما  األرز،  رجال  أداء  عن  ماذا 
في  وجـــوالت  ــوالت  ص لــه  ــذي  ال األرض  صاحب  ــام  أم ــس  األم

الموندياالت سابقاً؟ 
الصمود الدفاعّي، نعم الصمود الدفاعي اللبناني هو العنوان 
المدرب جمال طه كيف  إذ عرف  األول،  الشوط  األبرز لمجريات 
لم  التي  الكورّية  الهجمات  بوجه  وقف  الذي  دفاعه  خط  يختار 
تهدأ قبل وبعد أن افتتح اللبنانيون التسجيل عن طريق سوني 
سعد في الدقيقة الـ12، ولم يكن خط الدفاع وحده من صمد في 
هذه المعركة الكروية مع صاحب األرض، بل إن جميع الالعبين 
كانوا على الموعد في تقديم شوط العمر من خالل االستماتة من 
أجل حماية عرين الحارس مهدي خليل الذي صمد بدوره بوجه 

صبرا  ماهر  المدافع  تألق  إلى  باإلضافة  الكورية،  التسديدات 
 الذي تألق في قطع كرة القائد الكوري سون من على خط المرمى.
معدل  من  الجنوبي  الكوري  رفع  الثاني،  الشوط  انطالق  ومع 
في  العددية  الكثافة  عبر  التعادل  إلدراك  إصرار  وكله  هجماته 
مين  حولها  عرضية  كرة  عبر  أراد  ما  له  وكان  اللبناني،  منطقة 
تراجع  التعادل  حصول  ضوء  وفي  )د51(،  برأسه  سونغ  كيو 
منهم  محاولة  في  منطقتهم  داخل  وتقوقعوا  للخلف  اللبنانيون 
ال  اللبنانّي،  الدفاعّي  بالتكتل  يتأثر  لم  الذي  الكوري  المّد  لوقف 
بل  واصل هجماته التي أثمرت إحداها عن ركلة جزاء احتسبها 
64، بعد لمسة يد من  الحكم القطري خميس المري في الدقيقة 
وسارع   )1 ـ   2( التقّدم  هدف  سون  منها  سجل  العمري،  جوان 

النجم الكورّي إلهداء هدفه إلى المهاجم الدنماركي اريكسن.
للحّد  تغييرات  عدة  طه  جمال  المدرب  أجرى  الهدف  وبعد 
التبديالت  هذه  تنفع  ولم  تهدأ،  لم  التي  الكورية  الهجمات  من 
ورفاقه  سون  وهّدد  بالدوران  استمّرت  الكورية  الماكينات  ألن 
المرمى اللبناني في العديد من المرات ولكن من دون هز الشباك 
الكرة  تدوير  تعّمدوا  األرض  أصحاب  أن  العلم  مع  المّرة،  هذه 

خجولة  محاوالت  وسط  اللبناني،  الدفاع  إلرهاق  طويل  لوقت 
الهجمات  التي ظلّت نظيفة من  الكورّية  المنطقة  للضيوف على 

طيلة دقائق الشوط الثاني.

أهداف المباراة
كرة  ولعب  مرتّدة  هجمة  حيدر  محمد  قاد   12 الدقيقة  في   
إلى  لتصل  الكوريين  المدافعين  أحد  رأس  من  ارتــّدت  عرضّية 
حسن سعد )سوني( وهو داخل المربع فحّضرها ثّم التّف حول 
وتدخل  األيسر  القائم  بأسفل  لتصطدم  بيسراه  وسّددها  نفسه 

الشباك )1 ـ 0(.
ـ في الدقيقة 51 ركنية لكوريا، يحّرك منها المتخّصص سون 
فيلعب الكرة فوق منطقة الجزاء لتصل إلى مين سونغ فحّولها 
برأسه باتجاه المرمى فاصطدمت بماهر صبرا وتابعت طريقها 

نحو الشباك )1 ـ 1(.
ـ في الدقيقة 64، احتسب الحكم ركلة جزاء للكوري بعد لمسة 
يد على جوان العمري، انبرى لها نجم توتنهام االنكليزي سون 

وأرسلها أرضية زاحفة إلى يمين الحارس خليل )2 ـ 1(.
متصّدرة  نقطة   16 إلى  رصيدها  كوريا  رفعت  الفوز،  وبهذا 
من  الثالث  الدور  إلى  رسمي  بشكل  لتتأّهل  الثامنة،  المجموعة 
التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، كما تأهلت رسمياً 

إلى كأس آسيا 2023.

طه: كان التعادل في متناولنا
العبونا  خاض  »لقد  الصحافي:  المؤتمر  في  طه  جمال  وقال 
العالي وبسالتهم«. وأضاف:  مباراة كبيرة، وتمّيزوا بتركيزهم 
»استعادوا حيويتهم بعد الخسارة أمام تركمانستان ولم يتخلّوا 
وأضاف:  إيجابية«.  فعلهم  رّدة  وجاءت  العالية،  روحهم  عن 
»كان التعادل على األقل في متناولنا لوال بعض الهفوات. ونحن 
التنسيق  أن  أثبتوا  فقد  دقيقة،   90 الالعبين  بكفاح  فخورون 
والتواصل الميداني بين بعضهم البعض جاء بنتيجته، وتمكّنا 
على  الجنوبية  كوريا  بمرمى  للبنان  هــدف  أول  تسجيل  من 
البلدين،  الدوري مختلف في  أن مستوى  أرضها«. وأوضح طه 
واألداء الكوري الجنوبي يعتمد على الكرة السريعة والتحركات 
أن  الطبيعي  من  »لذا  وزاد:  العالية.  البدنية  والقوة  النوعية 
نواجه ذلك بخط خلفي متراّص ويقظة دائمة واقتناص أي خطأ 

لتغيير النتيجة«. 

بعد خ�صارة منتخبنا الم�صّرفة اأمام كوريا هل �صت�صّب نتائج الآخرين لم�صلحتنا؟

تفاصيل  بويسن،  مارتن  الدنمارك،  منتخب  طبيب  كشف 
إريكسن،  كريستيان  النجم  مواطنه،  حياة  إلنقاذ  فريقه  تدخل 
في  فنلندا  ضد  بالده  مباراة  خالل  قلبية  لنوبة  تعّرض  الذي 
كأس أوروبا لكرة القدم. وقال بويسن بعد المباراة: »تّم الطلب 
أره  لم  كريستيان،  سقط  عندما  الملعب  أرضية  إلى  للنزول  منا 
وعندما  الوعي  فقد  أنه  واضحاً  كان  ما  لكن  يسقط،  شخصياً 
وصلنا بالقرب منه، كان مستلقيا على جنبه، كان يتنفس وقمت 
النبض(، وقمنا  بجس نبضه، لكن فجأة تغّيرت األمور )توقف 
التابع  الطبي  الفريق  وصل  وبسرعة  وإنعاشه،  قلبه  بتدليك 
للبطولة، وبفضل مساعدته قمنا بما كان يتعين علينا القيام به، 
نقل  تم  ما  وسرعان  الحياة«،  إلى  كريستيان  إعادة  في  نجحنا 
الدنماركية، حيث  كريستيان إلى أقرب مستشفى في العاصمة 

أجريت له اإلسعافات وخضع للمزيد من الفحوص قبل أن يتم 
األوروبي  االتحاد  أصدر  عندما  الصحية  حالته  إلى  االطمئنان 
اتحاد  كشف  فيما  مستقرة،  الصحية  حالته  أن  فيه  أكد  بياناً 
والجدير  المستشفى.  إلى  وصوله  بعد  »مستيقظ«  أنه  بالده 
استؤنفت  ثّم  إريكسن،  سقوط  بعد  توقفت  المباراة  أن  ذكره، 
األوروبــي  االتحادين  قبل  من  أنباء  بعد  ونصف،  ساعة  بعد 
واستعادة  لالعب  الصحية  الحالة  استقرار  عن  والدنماركي 
 ،)0-1( فنلندا  لمنتخب  تاريخي  بفوز  المباراة  وانتهت  وعيه. 

المشارك ألول مرة في نهائيات كاس أمم أوروبا لكرة القدم.
وأمس، صّرح المدير التنفيذي إلنتر ميالن، بيبي ماروتا، بأن 
إريكسن، في حالة مستقرة،  الدنماركي كريستيان  نجم فريقه، 
سبورتس«:  »سكاي  شبكة  نقلتها  تصريحات  في  ماروتا  وقال 

ليلة  من  متأّخر  وقت  في  كتب  كريستيان  أن  هو  السار  »النبأ 
الجماعّية  المحادثة  في  زمالئه  إلى  رسالة  السبت،  أمس  أول 
أن  أود  العودة.  وتمنى  الجميع  طمأن  ميالن.  بإنتر  الخاصة 
أقول إنه يشعر بتحسن كبير«. وأضاف: »شاهدنا الصور على 
دراماتيكي،  ما  شيء  لحدوث  أشارت  التي  التلفزيون  شاشات 
كل  الحظ،  لحسن  ولكن  ورهبة،  خوف  في  المساء  طوال  كنا 
الموت  من  إريكسن  نجا  بعدما  جيد«،  بشكل  انتهى  شــيء 
األشياء،  هذه  مثل  تحدث  »عندما  قائالً:  وختم  وعيه.  واستعاد 
يتوّحد عالم الرياضة.. لقد تلقى إريكسن الدعم والمساندة من 
ومن  شهرة  األقل  األشخاص  من  وكذلك  المشاهير،  من  العديد 
له  نتمنى  أننا  في  متحدون  نحن  المنافسة.  األندية  مشجعي 

األفضل«.

عندما توّقف قلب مارتن اأريك�صن عن الخفقان

توّحدت القلوب وبكت العيون لتر�صم اأجمل م�صهد

كليبرز  أنجليس  لوس  فريق  نجح  الثالثة،  مباراته  في 
يوتا  على  الغرب  نهائي  نصف  في  األول  انتصاره  بتحقيق 
مقابل  انتصارين  النتيجة  لتصبح   106  -  132 بنتيجة  جاز 
لينارد وبول  اللقاء، سجل كوهي  واحد لمصلحة جاز. وخالل 
65 نقطة، ليظهرا أن فريق لوس أنجليس  جورج ما مجموعه 
كليبرز ما زال يملك روحاً قتالية لمواصلة مشواره في سلسلة 
السلة  كرة  لدوري  الغربية  المنطقة  نهائي  نصف  مواجهات 

للمحترفين. األميركي 
حاسمة،  تمريرة  و12  نقطة   34 مع  المباراة  لينارد  وأنهى 
مجال  لديه  يكن  لم  الذي  لكليبرز  نقطة   31 جورج  سجل  فيما 
شخص  آالف  ثمانية  نحو  حضرها  التي  المباراة  في  للخطأ 
كليبرز  مدرب  وقال  أنجليس.  لوس  مدينة  وسط  ملعبه  على 
لقد  بذلك.  ألقــوم  لــدّي  العبين  أفضل  إلى  »احتاج  لو  تيرون 
خطر  في  نفسه  كليبرز  ووضــع  لآلخرين«.  األرضية  هيأوا 
اإلقصائي  الثاني  الدور  من  مباراتين  أول  خسارته  بعد  داهم 
من  يخرج  ولم  الغربية،  المنطقة  سلسلة  في  أوف«  »بــالي 
المنتظم  الموسم  أنهى  جاز  يوتا  إن  إذ  بعد،  المصاعب  دائرة 
في المركز األول في المنطقة مع 53 فوزاً. لكن سيحاول كليبرز 
مساء  بينهما،  الرابعة  المباراة  في  األرض  عامل  من  اإلفــادة 

اليوم االثنين.
بالذهنية  يتمتع  ــان  ك ــه  إن الــمــبــاراة  بعد  جـــورج  وقـــال 
على  حصلت  »لــقــد  ـــاف  وأض الــمــبــاراة.  طـــوال  الصحيحة 
يتعلق  كله  األمر  بها.  وتمسكت  بها،  ارتاح  التي  التسديدات 
طوال  الهجومية  بالذهنّية  والبقاء  دفاعهم  على  بالضغط 
17 نقطة  الوقت«. وأضاف ريجي جاكسون ونيكوالس باتوم 

لكل منهما للمساهمة في فوز كليبرز.
غاب  الذي  كونلي  مايك  جهود  إلى  جهته  من  جاز  وافتقد 
الركبة.  أوتار  في  إلصابة  التوالي  على  الثالثة  مباراته  عن 
الدقائق  عن  غاب  لكنه  نقطة،   30 ميتشل  دونوفان  وسّجل 
ميتشل  وخرج  األيمن.  كاحله  في  التواء  بعد  األخيرة  السبع 
من المباراة في منتصف الربع الرابع بعدما بدا وكأنه أصيب 

في كاحله مجدداً. طلب هو نفسه العودة إلى المباراة في وقت 
على  وأبقاه  ذلك  رفض  سنايدر  كوين  جاز  مدرب  لكن  متأخر، 
متوسط  يملك  عاماً   24 البالغ  ميتشل  وكان  البدالء.  مقاعد 
37 نقطة  41 نقطة قبل المباراة الثالثة، بعدما سجل  تسجيل 
وأصبح  األولى.  المباراة  في  نقطة  و45  الثانية  المباراة  في 
مباريات  في  ــل  األق على  نقطة   35 يسجل  لجاز  العــب  أول 
سجل  عندما  مالون  كارل  إنجاز  منذ  أوف  البالي  في  متتالية 

العام  في  اإلقصائّية  األدوار  خالل  متتالية  مباريات  ثالث  في 
مباراة  في  للمشاركة  جاهزاً  يكون  أن  ميتشل  وتوّقع   .1988
للمخاطرة  داعي  ال  لكن  العودة  أردت  بخير.  »أنا  وقال  اليوم. 
بذلك ألننا كنا متأخرين بفارق 16 أو 18 نقطة وقتها. سأكون 
جوردان  وأضاف  لجاز،  نقطة   19 إنغلز  جو  وسجل  بخير«. 
كالركسون 14 نقطة ورودي غوبيرت 12 نقطة و10 متابعات، 

ورويس أونيل 12 نقطة.  

��شتعال �لمناف�شة في ن�شف نهائي »�لغربّية«

كليبرز ينتف�ص ويقّل�ص الفارق مع يوتا جاز
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 ¨ U�d�c�«  ZO��  s�  W�uGA�   U�u�
 w�  h��«  d�u�  W�d�  s??�  vI��  U??�  w??�
 Ác??�Ë  ¨»U????�—ù«  U??�d?? Ò�œ  w��«  VK�  n??�—
 250  ?�  W�Ëb�  ‰UL�√  s�  …—U��   U�uK�«
 W�dI�«  pK�   «œU???�  wJ��  WOH�—  …√d???�«
 e�d�  …d�b�  X�U�  b�Ë  ÆUN�UL�Ë  U�bO�UI�Ë
 WLOIL�«  WO�UL�_«  o�u���«Ë rOLB�K� …UM�
 ‰U??L??�_«  lL��  d�O�  WJ�U�  W??�—u??�  w??�
 W�U� t��UC��« ÷dF� rO�√ YO� WOMH�«
 Ÿ«b???�≈Ë  s??�  WB�  wJ�� d�UFL�«  s??H??�«
 sN��d�  s�  s�e�  w�«uK�«   U�ËdI�«  pK�

ÆÈd�cK�  U�u� sFM�Ë
 e�d�  Ê≈ò  ∫Âö??�ù«  qzU�u�  d�O�  X�U�Ë
 ¨ÈdI�«  w�  ‰UL��«Ë  sH�«  s�  Y���  …UM�
 VK�  ‚d??�  »u??M??�  h??�??�«  q��  UNM�Ë
 ÊË“ËU���  UN�UJ�  sJ�  r�  w��«  W�dI�«
  «bO�ò l� XKL� UN�√ WMO�� ¨åWL�� n�_«
 q�œ sO� 2013  v��Ë 2003  cM� W�dI�«

ÆåWIDML�« v�≈ »U�—ù«
 e�dD��« Ÿ«u�√ s� bF� w��«Ë ‰UL�_« Ác�
 “dD�  ‘dHK�  WOD�√  d�OI�  ÎUI�Ë  Âb����
 UN�√ v�≈ W��ô ¨‰U���«Ë —uOD�«Ë œ—u�« UNOK�
 WFM�  v�≈  ‰UL�_«  pK�  q�u��  v�≈  XF�
 dO�c�K�  w�Q�  ÷dFL�«  Ê√Ë  W�œUB��«
 «uF�d� Ê√ q�√ vK� UN�UJ�Ë WIDML�« pK��
 Ê√ ULO� ôË b�b� s� U�¡UM� «ËbOF�Ë UNO�≈
 WIDML�« pK� …UO� wJ�� W�—UAL�« ‰UL�_«

ÆUN�«d�Ë
 ÊUMH�«  d�UFL�«  sH�«  W�U�  d�b�  U??�√
 WF�U��« W�UB�« Ê√ `{Ë√ bI� ‰u Ò�� o�u�
 ÎU{dF�  UN��UC��U�  d�H�  WO�d��«  …—«“u�
 w��—U�Ë wM�Ë ”U��≈ tO� Î «b� ÎULÒO� ÎUOM�
 W�—u��« …√dL�« Ê√ b�R� wM� bN�Ë w�U��≈Ë

 UNK�«Ëœ  s�  wJ��Ë  Î«dJ�Ë   U�«b�≈  pKL�
 —Ëc�  s�  Í—u��«  ÊU��ù«  bM�  U�  dNE�Ë

ÆsOM��« ·ô¬ v�≈ b�L� WOM�Ë WO�UI�
  U�öHK�  ÷dFL�«  Ê√  ‰u��  d���«Ë
 ÆŸ«b??�ù«Ë  ‚bB�«Ë  W�dDH�«  tO�   UOH�d�«

 ÊUMH�«  »uK�_  V�d�  wL�U�  sH�«  «c??�Ë
 ÊU��≈  qJ�  ÍËUMO��«  w���  u??�√  bz«d�«
 Ê√  ÎU�d�  fO�Ë  tK�«b�  WOM�  W�U�  pKL�
 WO�U��≈  W�U�  UL�≈Ë  ÎUOL�œU�√  sH�«  ÊuJ�

ÆqLF�« w� dNE�

 Ö∏M ∞jQ »a äÉq«Øjôd õjô£àdG »a q»æa ¢Vô©e

 É¡KGôJh á≤£æªdG ∂∏J IÉ«M »µëJ ácQÉ°ûªdG ∫ÉªYC’G

 ≈qæ¨àj QÉ°üàf’Gh áaÉ≤ã∏d áqÑëªdG ió°U ¿ÉLô¡e
 kGôYÉ°T 30 ácQÉ°ûªH ¬JGQÉ°üàfGh øWƒdÉH

 Èb�¢ Ê«uM� X�� ‚«dF�«Ë W�—u� s� Î«d�U� 30 WÒO�–ö�« w� W�UI�K� b�ô« —«œ X�UC��«
 »U���U� X�Òu� w��« t�«—UB��« Õ«d�√ VFA�« W�—UAL� ¡U� Íc�«Ë ¨¢—UB��ô«Ë W�UI�K� W��L�«

ÆW�—uNL�K� ÎU�Oz— b�_« —UA� —u��b�«
 rOJ���« WM�� hK��� q�e�«Ë ‰eG�«Ë w�«b�u�«Ë wM�u�« sO� bzUBI�« sO�UC� X�ÒuM�
 q�e�« s� `�U� rO�ËË wM�u�« dFA�« s� w�U�d�« p�U� ¡«dFA�« r� s�ezU� W�ö� —UO��ô

Æw�«b�u�« dFA�« s� »u�œ qI�Ë
 ∫Âö�ù« qzU�u� `�dB� w� `{Ë√ ‚«dF�« s� ÍbMJ�« bL�� ÊU�dNLK� UOKF�« W�ON�« fOz—
  U�U���ôU�  b�_«  —UA�  —u��b�«  “u�  w�  rN��d�  sO�—u��«  W�—UAL�  w�Q�  ÊU�dNL�«  Ê√ò
 oI� Íc�« q�U��« tAO�Ë t�œUO� nK� t�u�ËË Í—u��« VFA�« w�Ë X�J� w��«Ë WO�Uzd�«
 »U�A�« sO� w�UI��« w�u�« dA� w� ¡«dFA�« —Ëœ v�≈ ÎU��ô ¨tOL�«œË »U�—ù« vK�  «—UB��ô«

Æå «d{U�L�«Ë  «ËbM�«Ë  U�U�dNL�« ‰ö� s�
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 Õd�L�« fO�Q�Ë WO�UI��« WD�d��« dOOG� UN�
 q�  lL��  Íc??�«  w�U�L�«  w�UM�K�«  wM�u�«
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 WI�U��«   «—Ëb???�«  X??�Òd??�  U�bF�  ¨nO�U�
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 ÊU�dNL�«  «c??�ò  Ê√  v�«  ÊuLEML�«  —U??�√Ë
 WO�dF�«  vIO�uL�U�  ¡UH��ô«  v??�«  ·bN�
 r�œË  ¨sH�«  “u�—  vK�  …¡U??{ù«Ë  WOL�UF�«Ë
 ÊËUF��« —u�� `��Ë »U�A�«Ë WOK�L�« ‚dH�«
 ·bN�Ë  UL�  ÆWO�M�_«Ë  WO�dF�«  ‚dH�«  sO�

 »U�A�«  U�œuI�  w��«  ÊuMHK�  ËdO�  WOFL�
 …d� WO�UI�  U�U�� ¡UA�≈ v�≈ Êu�ÒuD�L�«Ë
 qO�Q�  …œU??�≈  ‰ö??�  s�  ÊUM��  w�  WKI���Ë
 WOD�M�«  w�  “—U��  ULMO�Ë  «dL��«  ULMO�
 X�Òu�� w��«Ë —u� WM�b� w� w�uH�— ULMO�Ë
 Õd��  ‰ËQ??�  w�UM�K�«  wM�u�«  Õd�L�«  v�«
 ‘—u�« W�U�≈ v�«Ë ¨ÊUM�� w� WO�U�� ULMO�Ë
 …œU�≈Ë  ¨»U�A�«Ë  ‰UH�ú�  wMH�«  V�—b��«Ë
 rOEM�Ë  WO�UI��«   U�U�L�«  qO�Q�Ë  `��
 ¨WOMH�«  ÷—UFL�«Ë  WDA�_«Ë   U�U�dNL�«
 WOMH�« WOzULMO��« ÷ËdF�« W��d� vK� ÂuI�Ë
 Z��  vK�Ë  ¨»U�A�«Ë  ‰UH�ú�  WOLOKF��«Ë
 `��Ë  WO�Ëœ   U�U�dN�  l�  WO�œU��   UJ��
 rN�ö�√  ÷dF�  »U�A�«  sO�d�LK�  W�d�
 ÷ËdF�«Ë ULMO��« a�—U�� —uNL��« n�dF�Ë

 w��«   U�U�dNL�«  s�Ë  ¨WOL�UF�«Ë  WOK�L�«
 ¨w�Ëb�«  w�d�L�«  ÊUM��  ÊU�dN�  UN���√
 ¨W�«u��«  ULMO��U�  ÊUM��  ·u??�  ÊU�dN�
 ¨w�«uJ�K�  w�Ëb�«  Òw�d�L�«  ÊUM��  ÊU�dN�
 ÊU�dN�  ¨d�UFL�«  h�dK�  ÊUM��  ÊU�dN�
 wMH�«  ËdO�  ÊU�dN�  ¨WO�UI��«  sOD�K�  ÂU�√
 w�Ëb�«  wzULMO��«  —u??�  ÊU�dN�  ¨w??�Ëb??�«
 ÊuMHK� w�Ëb�« —u� ÊU�dN� ¨…dOBI�« Âö�ú�
 ¨WO�UI��«  —u??�  ÂU??�√  ÊU�dN�  ¨WÒOKOJA��«
 ¨…√dL�«  U�«—œu�uL�  Òw�d�L�«  ÊUM��  ÊU�dN�
 W�—UAL�Ë   U�U�dNL�«  s�  …—Ëœ  34  ‰bFL�

Æå2014 ÂUF�« cM� W�Ëœ 43 s� sO�UM�
 w�u�MD�« Õd�� …—«œ« X�Òb� ÂU���« w�Ë
 UNLK��  q�«d�«  ÊUMH�«  WKzUF�  WOL�dJ�  U�—œ

ÆnO�U� qO��

z»dhódG »≤«°SƒªdG Qƒ°U ¿ÉLô¡e{

 ∞«°UÉf »cR ºjôµàH ¬JÉ«dÉ©a íààØj
 qHD�«  «—uAM� W�d�b� UN�IK�√ w��« W�uHD�« W��J� WK�K� ÂÒbI�
 —UGBK�   U�UJ�  2015  ÂU�  cM�  »U�JK�  W�—u��«  W�UF�«  W�ON�«  w�
 s� ÁeÒH��Ë qHD�« ‰UO� UNLEF� w� V�U�� V�U�√Ë sO�—u� ¡U�œ_
 l� ÒwF�«u�« —UGB�« r�UF� Èd�√ X�� sO� w� ¨ UMzUJ�« WM��√ ‰ö�

 ÆWI�«dL�« Âu�d�« s�uK� qHDK� W�dH�« W�U�≈
 dOL�œö�  nO�Q�  s�  …dOG�   U�O��  WF�—√  WK�K��«  XL{Ë
 …dOB�  ÎUBB�  XMLC�  s�b�«  s�“  dzU�  —u��b�«  UNL�d�  nOO�u�
 vK� bL�F�Ë ‰UH�_« bM� W��L�«Ë ÊËUF��« WOLM� v�≈ V�c� ‰UH�ú�

Æq�U� qJA� ‰UO��«
 UN�—ËU�  w��«  åW��UAL�«  WDI�«ò  Ê«uMF�  v�Ë_«  WBI�«   ¡U�Ë
 vF��  w��«  ¡UO�_«  WMO��  ¨t���  U�Ë  UN�U�KD��  UN�  XL�—Ë  …U�H�«
 sO��Ë ÂeNM�� ÎU�K� UN� XL�d� UN��UN� v�≈ XK�Ë Ê√ v�≈ WDI�« UNO�≈
 vK� qHD�«  ÊuJO�  ÎU�U��≈Ë ÎU�K� WDI�«  t�  d�Q��  U�  t�B� w� V�UJ�«

Æp�c� W�«—œ
 d���«  w�  qHD�«  t��U�  tIK�√  bI�  åV??�—_«  »—U�ò  WB�  w�  U�√
  ¡U� r� ŸbHC�«Ë WD��«Ë —uHBF�« t�K�— w� sLC�Ë tO� V�—_«Ë
 W�UMB� b�Ë Íc�« t��U� v�≈ V�—_« œU�Ë »—UI�« ‚d� r� WJL��«
 iF�Ë d���U� qHD�« ‰UO� W�dF� v�≈ vF�� WB� w�Ë d�¬ »—U�

ÆWHO�_«  U�«uO��«
 sO�  ‚dH�«  qHDK�  sO��  w��«  W��U��«  WBI�«  Ê«uM�  ålO�d�«  w�ò  
 ”d�� W�«e� qJA� ÊU� Íc�« ZK��« ‰U�L� ‰ö� s� lO�d�«Ë ¡U�A�«
 wL��  WO�A�  W�«eH�  ‰UH�_«  t�b���«  r�  lO�d�«  w�  »«c�  ÷—_«

ÆÊU�dG�« s� ÷—_«
 WO�UO��« f�_« V�UJ�« sO�O� å’U�d�« rK�Ë —QH�«ò WB�  ¡U�Ë
 tMO� WO�UO� W�—«u� ‰ö� s� ’U�d�« rK� —ËœË —QH�« UNAOF� w��«

Æd�F�Ë ozU� »uK�Q� —QH�« sO�Ë
 ·dB��  UNL�d�  w��«  åÎ«b???�√  ·U��  ô  o�b�ò  WB�  XKL�Ë
 s�  ÎUH�d�  vMF�  sO��  ÃU�  e�«—  UNL�—Ë  s�b�«  s�“  dzU�  —u��b�«
 U�b��  tMJ�  ¨UNK�  W�UG�«   U�«uO�  W�«b�  »Òd��  Òw�–Ë  ”d�  VK�
 u� ÊU��ù« Ê√ ·UDL�« W�UN� w� nA�JO� UNM� d��_«  UMzUJ�« vA��

Æt��U�� gOF� Ê√ sJL� o�b� dO�
 eO�O�  w�U�  w��dH�«  n�RLK�  å—U�dB�«Ë  WKLM�«ò  WB�  ÂbI�Ë
 W�b�  W�ƒ—  ÍdO�e�«  ¡U�œ  UN�L�—Ë  bO�  Âö�  WO�dFK�  UN�L�d�Ë

 Íc�«  —U�dB�«  s�  d���  ô  UM�  WKLM�U�  Æ…dONA�«  sO��u�ô  W�UJ��
 q� ¡U�A�« w� ÎU�u� wCIO� nOB�« qB� w� VFK�«Ë ¡UMG�U� vH��«
 tO� wCIO� ÊRL�U� Î «¡uKL� U�O� t�HM� b�� Ê√ Áb�U��Ë tLKF� UN�≈

ÆlO�d�« …œu� q�� œd��« ÂU�√
 ¡«dF� dN�√ b�√ d�œu�«“ f�—u� vK� W�uHD�« W��J� UM�dF� UL�
 UNL�d�  w��«  å„uA�U�Ë—ò  WB�  ‰ö�  s�  ”Ëd�«  ‰UH�_«  ¡U??�œ√Ë
 wJ��Ë wM�œ—U� bL�� U�—u� r�—Ë ÍœUL� r�U� —u��b�« ·dB��
 ·u�dA�« tI�b� ‰u�� t��UH� Íc�« „uA�U�Ë— dOGB�« V�—_« s�
 Y�� ‰u� bF� b�O� d�¬ Ê«uO� v�≈ tK�� ‰u��� Ê√ b�dO� ŸbH{ v�≈

Æ‰u���« …dJ� s� lKIO� ÎöOL� Î«dO�� ÎU��—√ `��√ t�√
 ÃU� e�«— Âu�—Ë rO�«d�≈ WL�œ WB� åw��√ pK�_ò WB� w� b��Ë
 d�UA� s� UNO� UL� ‰UH�_« n�dF�Ë …u�_« WLO� vK� Î«eO�d� sO��

ÆqOL��« œ— WOL�√Ë WO�C��« WLO�Ë WO�U�
 UN�L�d� w��« WBI�« X�b�� å…dA� w�M�ô« WOMOB�« Ã«d�_«ò s�Ë
 j��d�  w��«Ë  sOB�«  w�  Ã«d�_«  s�  ÍdO�e�«  ¡U�œ  UN�L�—Ë  W��U�
 ÊUB��«Ë VKJ�U� …bOH�  U�uK��Ë sOM��U� WO�«d�  UMzU� ¡UL�Q�

ÆUN�QA� V��Ë UNO�UF�Ë
 »U�u�«  b��  Âu??�—Ë  bF�√  ÈuK�  nO�Q�  å„ËœU???�ò  WB�  U??�√

Æ…UO��« vK� ÿUH��« w� ¡UL�« WOL�√ s� X�b��� W�u�d�«

 s�  å”U�  vI�O�ò  Ê«uMF�  UN�U�u��√  Àb�√  WLF�  dO��  W�UÒMH�«  XIK�√
  UIO�D��« WÒ�U� d��  åUniversal Music MENAåW�d� l�“u�Ë ÃU��≈

ÆWÒOL�UF�« WÒOIO�uL�«
 ŸÒuM��  UOM�√ w�UL� ÒrC� å”U� vI�O�ò Âu��√ ÒÊ√ WLF� dO�� XHA�Ë

 Æ»u��« v�≈ W�U{≈ WÒOJO�öJ�«Ë WÒO�dG�«Ë WÒO�dA�« vIO�uL�« jL� sO�
 q�� WI�U� q�«d� w� œdHM Ô� qJA� UNM� ÎUCF� X�d� b� WLF� X�U�
 W�U�√ l�“u�Ë ÊU��√Ë w�U��d�« Íb�  ULK� s� åw�b�« ÍbO�ò  UOM�√
 n�“u� ÊU��√Ë ”u�U�d� ”u�U�d�  ULK� s� åwM�Ë «bO�åË w�U��d�«
 WLF� ÊU��√Ë dD� ÊU Ò��  ULK� s� åuÒK�åË fO Ò�� Ã—u� l�“u�Ë WHOK�
 ÊU�—  l�“u�Ë  ÊU��√Ë   ULK�  s�  å”U�  vI�O�åË  dJOJ�  ‚—U�  l�“u�Ë
 g�Òb�ò w�Ë v�Ë_« …ÒdLK� —uNL��« UNFL�� …b�b�  UOM�√ v�≈ n{√ ¨d�N�«
 XK� U�√ò ¨fO Ò�� Ã—u� l�“u�Ë Í—u� Ê«Ëd� ÊU��√Ë  ULK� s� åpÒ���
 ¨fO Ò�� Ã—u� l�“u�Ë WLF� wK�≈ ÊU��√Ë w�«d�« ÍœU�  ULK� s� ål�d��
 dJOJ� ‚—U� l�“u�Ë WLF� wK�≈ ÊU��√Ë dD� ÊU Ò��  ULK� s� å…—U���ò
 WLF�  dO��  ÊU��√Ë  ”u�U�d�  ”u�U�d�   ULK�  s�  å«u??�  UM��ËåË

 ÆÂu ÒF� u�√ „—U� l�“u�Ë
 w�u��√ ‚ö�S� Î «b� …bOF� U�√ò ∫WLF� X�U� å”U� vI�O�ò Âu��√ s�Ë
 Ê√  ÎUF�  UMOF�  b�Ë  ¨åUniversal Music MENAò  W�d�  l�  w�U��«

ÆåW�ËdDL�« lO{«uL�«Ë  UOM�_« YO� s� Î«dO�� ÎU�ÒuM� Âu��_« «c� qL��
 b�b�  u�  U�  Òq�  r�bI��  w�H�  l�  rz«œ  Òb��  w�  w�√  dF�√ò  ∫XF�U�Ë
 qzU�— w�U��« w�u��√ qL�� Ê√  œ—√Ë ¨UN� œËb� ô vIO�uL�« ÒÊ√ W Ò�U�
 ÎUFOL� s�� w��« WÒO�U��ù« W�UD�« s� dO�J�«Ë ‰ƒUH�K�  «u�œË WÒ�eOH��

ÆåUN� W�U��« Òf�Q�

 X�CÒ�«  vÒ��  …Òb�  q�«d�  vK�  Âu��_«  «c�   UOM�√   d��«ò  ∫XL��Ë
 WÒOM�u�«Ë WÒO�UI�ù«Ë WÒO��U�Ëd�« sO� ÕË«d�� w�Ë ¨WOM�√ Òq� W ÒB�Ë WÒ�u�
 UNCF�  s�  WHK�� Ô�  å”U�  vI�O�ò  Âu��√   UOM�√  —UB��U�  ÆWÒO�U��ù«Ë
 ULO�  dO��  f�U��  „UM�Ë  …b�«Ë  UN�Ë—  t�H�  X�u�«  w�  sJ�Ë  iF��«

ÆåUNMO�
 vK� åpÒ��� g�Òb�ò WOM�√ d�uB� s� XN��« WLF� ÒÊ√ v�≈ …—U�ù« —b��
 w� ÎU��d� dO�� ÒqDÔ��Ë ¨bN� wK�≈ Ãd�ÔL�« …—«œ≈ X�� VOK� u�bOH�« WI�d�

ÆWHK�� Ô�Ë …b�b� …—uB� VOKJ�« «c�

 WK�d� w� UNM� W�uKDL�« ÂUNL�«Ë W�UI��« —Ëœò
  w��«  …ËbM�«  Ê«uM�  åw�Uzd�«  ‚UI���ô«  bF�  U�

ÆoA�b� ÁdI� w� »dF�« »UÒ�J�« œU��« UN�U�√
 w�  U�«—b�«Ë Àu���« WOFL� —ÒdI� —ËbM�« —«œ√
 WK�dL�« Ê√ È√—Ë WK� Âd�√ —u��b�« »U�J�« œU��«
  U�uL�  oOI��  q�√  s�  wF�K�  w�  WK�IL�«

ÆdB��«Ë ÂËU� VF�
 `�dL�« ¨w�d� œuL�� w�U�L�« XH� t�N� s�
 w��«  WLN�«  v�≈  ¨W�Uzd�«   U�U���«  v�≈  o�U��«
 ‚UI���ô«  WK�d�  ‰ö�  Êu�—u��«  UN�  vÒK��
 q�UH��«Ë W��L�«Ë p�UL��U� dL��� Ê√ b� ô w��«Ë
 ‰ö�  ÁU�d��  U�  q�  ¡UM��  w�UI��«Ë  w�UL��ô«
 ÂU??�_«  w??�  t��öD�«  UM�L�  U??�  «c???�Ë  Æ»d??�??�«

ÆWO{UL�«
 »U�J�«  œU��ô  oA�œ  Ÿd�  fOz—  ÷dF��«Ë
 a�—U��« d�� W�—u� ‰U� U� —Ëd�“ rO�«d�≈ —u��b�«
 VK�  r�  uJO�  fJ�U�  WO�UH�«  cM�   «d�«R�  s�
 tO� X�ö� YO� w�U��« s�e�« v�≈ ÊË—bMJ�≈ ¡«u�
 Òw�uONB�« ‰ö��ô« ÊUO�Ë w�d��«  ÂUEM�« ŸUL�√
 p�UL�  Ê√  Î «b�R�  ¨sOLK�L�«  Ê«u??�ù«  rOEM�  l�
 W�uL�«  Ác�  Âe�  rN�U�ÒuJ�  nK��L�  sO�—u��«
 ÕËd�« Ác� e�eF� s� sOHI�LK� b� ôË …d�«RL�« s�

Æ—UB��ô« ‰UL�ù

 …—UH�  w�  WO�Ëb�«   U�öF�«  —UA���  d���«Ë
 U{—  bL��  oA�œ  w??�  W??O??�«d??�ù«  W�—uNL��«
 d�b�  UN�F�Ë  W�—u�  t��Òb�  U�  Ê√ò  ÊUO�U�
  «d�«R� s� qB� U� q� Ê_ d�bI��«Ë Â«d��ôU�
 oOI��  w�  VFA�«  WL�e�  s��  r�   UO�C�Ë
 VF� vK� vA�� ö�  U�U���ô« ‰ö� t�«—UO�

Æåp�– bF� dBM�« …dO�� ‰UL�≈ s� tK��
 bL��  —u??�??�b??�«  »U�J�«  œU??�??�«  fOz—  b???�√Ë

 X�U�  »U�J�«Ë  sOHI�L�«  n�«u�  Ê√ò  ∫w�«—u��«
 ¡V�  XKL�Ë  UN��«b�  cM�  …d�«RL�«  WN�«u�  w�
  U�U���ô«  WK�dL�  Îôu??�Ë  W�dJH�«  WN�«uL�«
 qL�O�  nI�L�«  —Ëœò  Ê√  Î «d��F�  ¨åWO�Uzd�«
 Î «—u�� qJAO�Ë WK�IL�« WK�dL�« w� Î¡UM� ÎUF�U�
 ¡UL��ô« d�c�� v�≈ vF�� w��« U�UCI�« w� ÎU�e�d�
 q�  s�  ‰ö��ô«  œd�Ë  Í—u��«  VFA�«  …b??�ËË

ÆåWO�dF�« w{«—_«

∫É«îdG ≈∏Y óªà©J ∫ÉØWCÓd Iô«°üb ¢ü°üb

 ádƒØ£dG áÑàµe á∏°ù∏°ùH äÉæFÉµdG áæ°ùfC’

 áª©f ô«ÑY áfÉæØ∏d ójóédG ΩƒÑdC’G z¢SÉf ≈≤Ñ«H{ z q»°SÉFôdG ¥É≤ëà°S’G ó©H Ée á∏Môe »a É¡æe áHƒ∏£ªdG ΩÉ¡ªdGh áaÉ≤ãdG QhO{ Ihóf
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