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أثارته  الذي  العقائدي  قضية الصراع 
الحركة السورية القومية االجتماعية 
الجديدة هي قضية صراع  بتعاليمها 
الحياة  مبادئ  بين  تعليمي  ثقافي 

الجديدة ومبادئ الحياة الجامدة.
سعاده

- بعيداً من التشنج والعصبية، وبمعزل عن صدق نوايا 
السؤال في طلب النقاش، يطرح كالم األستاذ وليد جنبالط 
المقاومة،  إن��ج��ازات  بين  العالقة  ف��ك��رة  لنقاش  الحاجة 
الدولة ومؤسساتها، والتي استحضرتها بقوة  وحضور 
السورية،  ال��ح��دود  عبر  اآلت��ي��ة  ال��م��ازوت  ق��واف��ل  مشاهد 
والتي أسماها جنبالط ب� »غزوة المازوت«، وأظهر رئيس 
ووصفها  للسيادة،  انتهاكاً  اعتبارها  على  حزنه  الحكومة 
الرئيس السابق فؤاد السنيورة والبطريرك بشارة الراعي 
جنبالط  واخ��ت��ار  ال��س��ي��ادة،  على  المنهجية  ب��االع��ت��داءات 
تعبيراً  التوفيق،  إمكانية  ع��ن  التساؤل  بصيغة  تناولها 
عن سعي للواقعية أو إلثبات االستحالة، كتمهيد في علم 
بين  سابقاً  كما  االختيار،  بحتمية  لالستخالص  المنطق 

نموذجي هانوي وهونغ كونغ.
- بعيداً من كل المقدمات وحروب النوايا، السؤال جدير 
والضوابط  المسألة  طبيعة  بتعريف  والبداية  بالنقاش، 
الحاكمة لتناولها، والتداعيات وسياق التعامل معها، وهنا 
وفقاً لقواعد علم المنطق حاجة ملحة للتمييز بين ما يعرف 
بالسمت الرئيسي للقضية، وبالتداعيات الجانبية الناتجة، 
القضية،  هامش  على  المتفرعة  بالمشكالت  يعرف  وم��ا 
يفتح  بينهما  والتمييز  المشكلة،  هي  وما  القضية  هي  فما 
المشكلة  بمعالجة  والبحث  القضية،  شأن  إلعالء  الطريق 
تحت سقف حفظ القضية، كالحال عندما نقول إن مواجهة 
التحرير،  قبل  م��ا  زم��ن  ف��ي  القضية  ه��ي  كانت  االح��ت��الل 
أي هيبة  المقاومة والتعامل معه،  وتنظيم حضور سالح 
المشكلة  لتقديم  محاولة  كل  وأن  المشكلة،  هو  ال��دول��ة، 
البحث في مفهوم السيادة،  على القضية، مجافاة لقواعد 
من دون أن يؤدي اإلقرار بإعالء شأن القضية إلى إهمال 
قطع  على  يقوم  القضية  شأن  إعالء  شرط  ألن  المشكلة، 

الطريق على المشكلة بالتحول إلى قضية منافسة.
االقتصادي،  الملف  ح��ول  ال��م��ط��روح  ال��ع��ن��وان  ف��ي   -
هي   « المازوت  »غزوة  إن  تقول،  واضحة  معطيات  أمامنا 
أميركي،  ب��ق��رار  ممنوعة  ك��ان��ت  حكومة  لنا  جلبت  ال��ت��ي 
نائبة  ات��ص��االت  ترجمته  ال���ذي  األم��ي��رك��ي  ال��ق��رار  بدليل 
 48 خ��الل  والدت��ه��ا  لتسريع  األميركية  الخارجية  وزي��ر 
يكون  يسمح  وم��ن  بالتأليف،  للمعنيين  قالت  كما  ساعة 
التي  هي  المازوت«  »غ��زوة  نفسه،  وبالقياس  المانع،  هو 
قانون  عقوبات  حظر  من  األميركي  االستثناء  لنا  جلبت 
ويكفينا  سورية،  عبر  والكهرباء  الغاز  الستجرار  قيصر 
سياق  ح��ول  وع��ر  نقاش  في  التوغل  لعدم  البعدان  ه��ذان 
من  باعتبارها تطويراً  المازوت« وخلفياتها  »غزوة  والدة 
المقاومة« ومبادرة اضطرارية  ل�«مشروع  السياق  خارج 
من خارج مؤسسات الدولة، استندت إلى تسييل معادلة 
لبنانية« لفرض سياق  »السفن قطعة أرض  الردع بعبارة 
ج���دي ع��ل��ى االس��ت��ه��ت��ار األم��ي��رك��ي ب��ت��ب��ع��ات م��ن��ع والدة 
الحكومة والحظر على إجراءات إنقاذية بوابتها العالقة مع 
صواب  يحسم  األميركي،  التبدل  أي  والوقوع،  سورية، 
فقد  الوقوع،  بدليل  اإلمكان،  في  النقاش  ويسقط  المنهج 
تغير األميركي، وانتهى األمر، وما كان التغيير ممكناً لوال 
األم��ر ليس أن  ال��م��ازوت«، وه��ذا يوصلنا لحقيقة  »غ��زوة 
)التتمة ص6(

جنبالط المختلف عن ال�سنيورة 

 والراعي حول ال�سيادة:

هل يمكن التوفيق بين م�سروع 

المقاومة وهيبة الدولة؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

تفاوؤل اإيراني ـ �سعودي بم�ستقبل العالقات... والملك �سلمان ياأمل بنتائج ملمو�سة للمحادثات

المقداد وح�شين لعودة �شورية العربية... واأن�ش�ر اهلل يتقّدمون في م�أرب و�شبوة 

ميق�تي وم�كرون نحو موؤتمر للم�نحين و3 ملي�رات دوالر... والتر�شيم على الط�ولة 
كتب المحرر السياسي 

الحكومة  رئيس  سيطل  واإلقليمي  ال��دول��ي  المشهد  بوابة  من 
اللبنانية نجيب ميقاتي من باريس بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي 
للتحضير  الهادفة  المحادثات  حصيلة  ليعلن  ماكرون  إيمانويل 
دوالر  مليارات  ثالثة  يوفر  أن  باريس  تتوقع  للمانحين،  لمؤتمر 
أزمة  ح��ل  ب��واب��ة  م��ن  ال��ن��ه��وض  خطة  ف��ي  االن��ط��الق  نقطة  تشكل 
بيروت،  م��رف��أ  إع���ادة  ومعها  األول��وي��ات  تتقدم  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��اء، 
من  الرئيسية  الحصة  لنيل  تطلعها  ب��اري��س  تخفي  أن  دون  م��ن 
الجمهورية  رئيس  يتابع  بيروت  في  بينما  لشركاتها،  المشاريع 
المباشرة  غ��ي��ر  ال��م��ف��اوض��ات  م��ن  ل��ج��ول��ة ج��دي��دة  ال��ت��ح��ض��ي��رات 
رغبتها  ع��ن  واشنطن  كشفت  بعدما  البحرية،  ال��ح��دود  لترسيم 
للجانب  وصلت  معطيات  ظل  في  م��ج��دداً،  المفاوضات  بإطالق 
إلعطاء  االستعداد  لجهة  أميركي  تبدل  وجود  إلى  تشير  اللبناني 
السابقة  األول��وي��ة  ح��س��اب  على  ال��م��ف��اوض��ات  إلن��ج��اح  األول��وي��ة 
المتمثلة بترجيح كفة المطالب اإلسرائيلية، ووفقاً للمعلومات فإن 
البحث  باب  فتح  بهدف  كان  هاليبرتون  شركة  عقد  خبر  تسريب 
لمغادرة  األميركي  االستعداد  ضوء  في  المفاوضات  باستئناف 
الملفات  في  تبريد  تحقيق  على  وحرصها  سنة،  خ��الل  المنطقة 
الطليعة  وفي  والعراق،  سورية  من  قواتها  رحيل  يسبق  الساخنة 

كنقطة  األميركيون  إليه  ينظر  الذي  للبنان،  البحرية  الحدود  ملف 
متراكم  قوة  بفائض  يصفونه  ما  ظل  في  لالشتعال  قابلة  ساخنة 
لدى المقاومة مقابل تراجع قدرة الردع اإلسرائيلية كما أظهرتها 

معركة سيف القدس أخيراً.
المناخات الجديدة في المنطقة عبرت عنها التصريحات اإليرانية 
العالقات  إلع��ادة  المحادثات  ف��ي  بتقدم  ت��ف��اؤل  ع��ن  والسعودية 
الدبلوماسية، وإنجاز تفاهمات حول الملفات األمنية كما قال بيان 
وزارة الخارجية اإليرانية، بينما كان الفتاً كالم الملك سلمان بن 
وتضمينه  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إلى  الموجه  العزيز  عبد 
بتحقيق  واألمل  إيران،  مع  العالقات  تقدم  لفرص  إيجابية  إشارة 
ويتزامن  ال��ب��ل��دي��ن.  بين  اإلي��ج��اب��ي��ة  للمحادثات  ملموسة  نتائج 
حققه  ال��ذي  النوعي  التقدم  م��ع  ال��س��ع��ودي  اإلي��ران��ي-  التحسن 
مصادر  قالت  وشبوة  م��أرب  في  القتال  جبهات  في  الله  أنصار 
عسكرية إنه األهم منذ بدء معركة مأرب، وتوقعت مصادر أممية 
الحلول  لتسريع  السياسية  المساعي  تنشيط  ذل��ك  من  ينتج  أن 
أنها مشروطة بموافقة سعودية على فتح مطار  التي بات معلوماً 
ووقف  ال��ح��ص��ار  »ف��ك  لمعادلة،  وف��ق��اً  ال��ح��دي��دة،  وم��رف��أ  صنعاء 

العدوان شرطان لوقف النار«.
الفروف والمقداد وبينهما الجعفري في نيويورك أمس  )سانا()التتمة ص6(

هل يفّعل لبنان عالقاته ب�سورية

 

قبل المزيد من هدر الوقت والم�سالح؟

 العميد د. أمين محمد حطيط �

المتعّدد األشكال والعناوين  بعد أن سقطت موجات الهجوم 
عمر  من  العشر  السنوات  طيلة  السورية  األقدام  عند  وتكّسرت 
الحرب الكونية التي استهدفت سورية منذ عام 2011، وبعدما 
تأكد الجميع أّن سورية بذاتها أوالً ومع حلفائها ثانياً تملك من 
القوة والمناعة ما يجعلها صامدة ثابتة في موقعها الذي أّهلتها 
له خيارات شعبها وعناصر جغرافيتها السياسية، وبعد أن ُمني 
خصوم سورية وأعداؤها في اإلقليم بهزائم متالحقة، بعد كّل 
ذلك كان ال بّد من الحديث عن وجوب استعادة المشهد اإلقليمي 
أو  منطقية  أو  طبيعية  تكون  ال  صورة  وهي  الحقيقية،  صورته 
فيه.  االستراتيجي  مقعدها  تمأل  سورية  تكن  لم  إْن  مستقرة 
واقع يفرض نفسه على الصديق والعدو ألنه نتاج حقائق مؤكدة 

وليست مجرد أماني شاعرية.
تحفظ  كيف  العشرية  الكونية  الحرب  خالل  عرفت  فسورية 
بمقعدها  تحتفظ  وكيف  عنه  وتدافع  الرسمي  السياسي  كيانها 
في األمم المتحدة على رغم خروج أكثر من ثلثي مساحة البالد 
 )2015 ع��ام  خريف  )قبل  ما  لحظة  في  الحكومة  سيطرة  عن 
أميركا  بقيادة  الغربية  المجموعة  يسّمى  ما  إنكار  رغ��م  وعلى 
تستعيد  كيف  ذل��ك  بعد  وعرفت  ورئيسها،  حكومتها  لشرعية 
في  واقتدارها  الدولة  ق��وة  يؤكد  ممنهج  بشكل  السيطرة   تلك 
سواء  الخارج  أو  الداخل  من  المناهضة  الحركات  وهن  مقابل 
وعرفت  إل���خ...  اح��ت��الل  أو  إره���اب  أو  انفصال  ح��رك��ات  ك��ان��ت 
إطار  كيف تصون تحالفاتها وتنّميها وتثبت موقعها معهم في 
بمحور المتمثلة  والدولية  اإلقليمية  االستراتيجية  المجموعة 
)التتمة ص6(

النفط الإيراني

من أعاجيب لبنان أنك تسمع أصوات نشاز تستنكر المعروف 
والمساعدة إْن كانت تبّرعاً أو مأجورة بسعر منخفض، وهذا ما 
سمعته من بعض الشخصيات اللبنانية التي تّدعي الوطنية وحب 
لحاجة  الله  ح��زب  بواسطة  إي��ران  مساعدة  فيستنكرون  لبنان، 
الشعب اللبناني الماّسة لماّدتي المازوت والبنزين، وبدالً من أن 

نقّدم الشكر للواهبين نذّمهم ونسمعهم كالماً غير الئق!
العجيب في األمر أّن كّل المسؤولين اللبنانيين يصّرحون أنهم 
الحقد والكراهية  أّي فئة كانت، فلماذا هذا  المساعدة من  يقبلون 
لهذا البلد إيران التي تمّد يد المساعدة لحاجة ماسة لدى الشعب 

اللبناني.
بدالً من عرفان الجميل والشكر الجزيل. وهذه الفئة من الشعب 
وأعوانها،  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  زبانية  تعتبر  اللبناني 

يفعلون كّل منكر ويستعيبون العمل اإلنساني.
لبنان بلد األعاجيب، فبدالً من أن يمشي على رجليه فمنهم قوم 
أضلوا الطريق فمشوا على رؤوسهم، وإْن كنا نشكر أّي دولة تمّد 
أن  من  ب��دالً  والجميل  العرفان  لها  ونحفظ  للبنان،  المساعدة  يد 
نسمعها كالماً »دامياً« يدّل على الجهل والغباء والقلوب السوداء.

ال��وزراء فيكفكف دموعه لوعة على  الله أن يلهم رئيس  نرجو 
السيادة ال لوعة على لبنان الفقير الممزق الذي يمّد يد »الشحاتة 
فقيرة  بعين  والمساعدة  العون  الدول ويطلب  كّل  الى  والتسّول« 

ويد كسيرة.
حمى الله لبنان من أبنائه غير البررة لعله يستريح من شرورهم 

وشرور األعداء الذين ال يريدون للبنان إال الدمار والخراب.
*نائب سابق

 أحمد عجمي �

أحمد  األسير  عن  أمس،  مساء  الصهيوني،  االحتالل  سلطات  أفرجت 
العارضة من بلدة عرابة جنوب جنين، وهو شقيق األسير محمد  قاسم 

الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن »جلبوع«.
وقال العارضة لوكالة األنباء الفلسطينية »وفا« إّن سلطات االحتالل 
الجلمة،  سجن  في  والتحقيق  االعتقال  من  يوماً   17 بعد  عنه  أفرجت 
قسم  في  القاسي  والتعذيب  المبرح  بالضرب  لالعتداء  خاللها  تعرض 

التحقيق.
وأضاف أنه أمضى المدة كاملة في زنزانة انفرادية وهو مكّبل اليدين 
للتحقيق  إلى تعرضه  النوم يتم فك قيده، مشيراً  والرجلين، وفقط عند 
قبل  من  يوم  كل  للتحقيق  خضع  حيث  النفسي،  والتعذيب  المتواصل 

ضابط مخابرات جديد.
وفي سياق متصل، أعلن نادي األسير الفلسطيني، إّن الوضع الصحي 
االحتالل  سجون  إدارة  مماطلة  ظل  في  مترٍد،  حميد  أبو  ناصر  لألسير 

بنقله إلى المستشفى مجدداً، رغم عدم استجابته للعالج.
وقال النادي في بيان، إّن األسير أبو حميد يعاني مؤخراً من نقصان 

في الوزن، ويتقيأ الدواء، إضافة إلى معاناته من ضيق في التنفس.
ورغم أّن التشخيص األخير يتحدث عن عدم إصابته بورم سرطاني 
دقيق  تشخيص  هناك  يكن  لم  المقابل  في  أنه  إال  الرئتين،  في  )خبيث( 

لوضعه الصحي.
جهات  مطالباً  حياته،  عن  المسؤولية  االحتالل  األسير  نادي  وحّمل 
االحتالل  سجون  إدارة  على  للضغط  العاجل  بالتحرك  االختصاص 

لتشخيص مرضه بشكل دقيق، وتوفير العالج الالزم له.
وفي سجن النقب، اعتصم 80 أسيراً في ساحة الفورة، احتجاجاً على 

استمرار إجراءات إدارة سجون االحتالل التنكيلية بحقهم.
وأعرب نادي األسير عن خشيته من عملية قمع عنيفة قد يتعرضون 

لها.
على صعيد آخر، نصبت قوات االحتالل الصهيوني، حاجزاً عسكرياً 

جنوب بيت لحم.
المدخل  على  عسكرياً  حاجزاً  نصبت  االحتالل  ق��وات  ب��أّن  وأف��ادت 
الرئيسي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وفتشت مركبات المواطنين 

ودققت في هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.
وفي نابلس، استولت قوات العدو، على جرافة )باغر(، وأوقفت أعمال 

تأهيل شارع في قرية اللبن الشرقية جنوبي المدينة.
االحتالل  بأّن جنود  ل�«وفا«  اللبن يعقوب عويس  بلدية  وأفاد رئيس 
هاجموا العمال أثناء عملهم في إعادة تأهيل الشارع، وهددوهم بالسالح، 

ومنعوهم من استكمال العمل واستولوا على جرافة.

بعد 17 يومً� من االعتق�ل والتحقيق في �شجن الجلمة..

االحتالل ُيفرج عن �شقيق االأ�شير محمد الع�ر�شة

األسير محمد العارضة



الوطن / �سيا�سة2

الحكومة اأمام امتحان �صعب والخطر عليها من المافيات وتجار االحتكار

فهل »ت�صرب الحديد وهو حام« قبل فوات االأوان؟
{ علي بدر الدين

لطالما انتظر اللبنانيون والدة الحكومة، ألنهم وِعدوا بأنها ستكون 
خاتمة آالمهم وفقرهم وجوعهم، والذّل الذي يترّبص بهم، على محطات 
المحروقات والصيدليات واألفران ومحال الصيرفة، وأنها ستنجح في 
وقف االنهيارات المتتالية، ووضع حّد للغالء الذي بلغ حداً جنونياً، 
البنزين  »مافيات«  ومحاربة  الفساد  أسس  تقويض  أولوياتها  ومن 
عنهم  والكشف  والكهرباء،  وال��غ��ذاء  ال��دواء  ومحتكري  وال��م��ازوت 

وسْوقهم جهراً إلى المحاكم للمساءلة والمحاسبة والعقاب.
كلها مجرد أحالم سوف تتطاير في الهواء، وتتبخر على نار السلطة 
السياسية والمالية، التي ال تزال قادرة على التحكم بها وإشعالها متى 
شاءت، لحرق اليابس واألخضر كلما شعرت أّن مصالحها وامتيازاتها 
ومواقعها السلطوية وثرواتها المالية الضخمة في خطر، وأّن االقتراب 
منها ممنوع والمساس بها خط أحمر. وهي وإْن سّهلت طريق تأليف 
الحكومة، ووافقت على بيانها الوزاري، وتمثلت فيها ومنحتها ثقتها، 
فهذا ال يعني بالنسبة لها ان »تدوس الحكومة لها على طرف«، أو تهّدد 
هذا  كّل  وتحرم  وأتباعها،  وتجارها  »مافياتها«  و«تضرب«  مصالحها 
خالل  من  خيالية  أرباح  جني  من  والمتواطئين،  الشركاء  من  الخليط 
التالعب بسعر صرف الدوالر مقابل العملة الوطنية، وبارتفاع أسعار 
 20( الواحدة  »التنكة«  سعر  زاد  حيث  والمحتكر  المخزن  البنزين 
المازوت  أسعار  وكذلك  األخيرة،  األشهر  في  بالمائة  ستماية  ليتراً( 

التي أصبحت بالدوالر!
لن  والمالي،  السياسي  بشقيها  السلطة  اّن  ببساطة  يعني  هذا 
تعطي حكومة »معاً لإلنقاذ« فرصة حقيقية إلحداث أّي خرق أو فرق 
ال  الذي  سيما  ال  ملف،  او  قطاع  اّي  في  أو  صعيد،  او  مستوى  أّي  على 
يزال »يبيض« لها ذهباً، وتحديداً قطاع المشتقات النفطية المتفلّت من 
أية ضوابط، والخاضع للسوق السوداء والفلتان كأنه سلعة سائبة 
الشعب  أذّل��ت  التي  والنفوذ،  والسلطة  السوق  »مافيات«  تتقاذفها 
اللبناني برمته وال تزال، ولم تستثن أحداً، ال طائفة وال مذهباً وال منطقة 
وال حزباً، وحتى الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وسلطاتها لم تسلم من 
عصاباتها، تجار االحتكار والفساد والتحاصص والسطو، ليس فقط 
على مادتي البنزين والمازوت اللتين ارتفعت أسعارهما، بذريعة رفع 
الدعم عنهما، لكنه لم يلغ طوابير الذل، ربما الرتفاع جديد في األسعار 

وتحقيق أرباح إضافية.
والملفات  والمشكالت  األزم��ات  تخرج  أن  ف��راغ،  أو  عدم  من  ليس   
النور  الحكومة  أبصرت  أن  بعد  واح��دة،  دفعة  المجّمدة  الخالفية 
خالل  ببعضها  تفي  ان  يمكن  التي  ال��وع��ود  وق��ّدم��ت  الثقة  ونالت 
وتحديداً  األزم��ات،  لكّل  التصدي  على  وإصرارها  مسؤوليتها،  فترة 
والخارج  الداخل  ستفاجئ  »إنجازاتها«  سرعة  واّن  منها  الخدماتية 
كّماً ونوعاً بل ستبهرهما، ودعمها الرئيس نبيه بري بإعالنه اّن عنوان 
هذه الحكومة سيبدأ ب� »حّي على خير العمل«، في حين تسابقت الدول 
مخاضات  بعد  لو  بتأليفها،  وشعبه  لبنان  لتهنئة  والبعيدة  القريبة 
والصراعات  والسجاالت  التجاذبات  من  شهراً   ١٣ مدى  على  عسيرة 
وآخر  معطالً  وثلثاً  وأسماء،  وحقائب  وحصصاً  وحجماً  شكالً  عليها، 
غير معطل. مدعومة بالوعود والمساعدات من دول خارجية وأخرى 
وكهربائياً  وخدماتياً  واقتصادياً  مالياً  لبنان  لدعم  وعربية  إقليمية 
ونفطياً، ومنها ما تّمت ترجمته ميدانياً مثل وصول المازوت اإليراني 
مصري  ثالثي  بتعاون  الكهربائي،  التيار  وقريباً  العراقي،  والفيول 
باإلصالح  المشروط  الدولي  النقد  صندوق  دعم  ثم  س��وري،  أردن��ي 
حين  في  قاسية،  ومعيشية  واجتماعية  ومالية  اقتصادية  وإجراءات 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  زيارة  على  ايضاً  معقودة  اآلمال  اّن 
فرنسا  من  ومساعدة  دعم  من  معه  سيحمل  وماذا  اليوم،  فرنسا  إلى 
»الدولة الصديقة للبنان والحريصة«، خاصة انه سبق الزيارة حديث 
ُيعقد في باريس وسيؤّمن  الحالي  الشهر  للبنان آخر  عن مؤتمر دعم 

»دفعة مالية حرزانة« للبنان.
القوى  بعض  من  داخلي  استلشاق  يقابله  الخارجي  »الحرص« 
السياسية الموالية منها والمعارضة، وتمّرد على الحكومة والشعب، 
ووضع  المكاسب،  من  المزيد  لتحصيل  الخاصة  المصالح  وتغليب 
في  وخارجها  السلطة  في  الشركاء  من  المدعومة  »المافيات«  عصي 
ستكون  وحيدة  ألنها  الشفقة،  تستحق  التي  الحكومة  هذه  دواليب 
ضعيف  الحكومة  »عظم  اّن  القوى  هذه  بعض  العتقاد  المواجهة،  في 
وان  وخارجها،  الحدود  داخل  آخر  مكان  في  وقرارها  طري«،  ولحمها 
البعض  هذا  من  الموضوعة  والشروط  التأليف  سبقت  التي  الظروف 
أياً يكن، والدور المرسوم لها، لن تكون كافية للمراهنة عليها ومنحها 
أكثر ما تستحق، والمنطقة مقبلة على تسويات وتفاهمات وربما رسم 
بالجملة،  انتخابية  استحقاقات  على  مقبل  ولبنان  جديدة،  خرائط 

القوى  من  لكثير  والسلطوي  السياسي  المستقبل  يتوقف  وعليها 
السياسية والطائفية المذهبية المزمنة. 

القوة  التفريط بأوراق  هذا يفرض على قوى سياسية بعينها عدم 
هذه  »خاطر«  أجل  من  الزمن،  ومن  الشعب  عن  بغفلة  امتلكتها  التي 
والدوليين،  اإلقليميين  أو  المحليين  رعاتها  عيون  كرمى  او  الحكومة 
وكله بوقته وثمنه ومقابله، يعني »ما في شي ببالش«، لذا ال غرابة 

في إقدام البعض على
او  تأجيلها  يمكن  وملفات  بقضايا  والشعب  الحكومة  إشغال   
وإنقاذ  الدولة  بناء  إلع��ادة  تكون  ان  يجب  األولوية  ألّن  ترحيلها، 
مؤسساتها، وهذا الشعب الغارق حتى أذنيه بالفقر والجوع والمرض 
والذّل والحرمان واإلهمال والبطالة، وأن فتح أّي ملف آخر، جريمة ال 

تبّرر وال تغتفر.
في األساس ال يمكن الرهان على هذه الحكومة وال على أّي حكومة، 
الطبقة  أي��ادي  على  حصلت  والدتها  دام��ت  ما  صفاتها،  كانت  مهما 
يحصد  الشعب  يزال  ال  والذي  عقود،  ثالثة  منذ  الحاكمة  السياسية 
والمالية  االقتصادية  واألزمات  والمآسي  الكوارث  الفاسد،  زرعها  من 
واالجتماعية والمعيشية، التي تزداد تفاقماً وخطراً، ولكن البلد يحتاج 
إلى حكومة اليوم أو غداً او بعد غد او في أي وقت مهما طال، ألّن التغيير 
الذي  المطلوب لم يحصل، والشعب لم يتحرك بالقدر والقوة والفعل 
قد يحدث هذا التغيير ويخلص لبنان من الطبقة السياسية المتسلطة 
العالم  أّن  خاصة  والمتحاصصة،  والفاسدة  والطاغية  والمستبدة 
كله، كدول ومؤسسات نقدية دولية يقول للبنانيين، إن ال مساعدات 
إذا لم تتشكل حكومة، وقد تشكلت  وال قروض وال دعم لكم ولدولتكم 
والحكام  ذاتها  وباألساليب  التقليدية  اللبنانية  الطريقة  على  لألسف 
أنفسهم، وهذا هو الموجود أعجب الشعب اللبناني أو لم يعجبه، شاء 
أو أبى، وعليه ان يتحّمل مسؤولية أكثر من غيره، ألنه قبل بأوضاعه 

وما حّل به، وسكت على كّل ما فعلته به السلطة السياسية الحاكمة.
الحكومة أصبحت أمراً واقعاً سياسياً سلطوياً، وقد نالت شرعيتها 
ووجب  األدل��ة  سيد  بها  واالعتراف  والخارج  لبنان  من  وقانونيتها 
من  تعمل  وتركها  األس��اس،  هذا  على  معها  التعاطي  الجميع  على 
دون عراقيل وطمع وجشع واحتكار وذّل للشعب، وهي أمام امتحان 
صعب، وحكماً في وضع ال تحسد عليه، والخطر المترّبص بها، يبدو 

أنه من بعض أصدقائها قبل غيرهم.

بوحبيب بحث االأو�صاع مع �صفراء:

لتفعيل التعاون اللبناني ـ ال�صيني

مولوي من بعبدا: ال مانع من اإجراء

االنتخابات النيابية قبل موعدها المحّدد

بّري التقى 

�صقالوي وقبالن 

و�صفير ت�صيكيا

الخليل التقى 

وفدًا فرن�صيًا

والمغتربين  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  بحث 
مع  مكتبه،  في  بوحبيب  عبدالله  الدكتور 
في  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  سفيرة 
الثنائية  العالقات  في  شيا،  دوروثي  لبنان 
اللبناني،  الجيش  ودعم  الحدود  وترسيم 
إلى جانب مسألة المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي.
لبنان  ل��دى  الصين  سفير  واستقبل 
بالده  تقديم  أبلغه  الذي  مينجيان  تشيان 
كورونا.  جائحة  لمحاربة  لقاح  ألف   300
المتعلقة  المواضيع  بعض  معه  وأث���ار 
بحقوق اإلنسان والتي ستتم مناقشتها في 
المتحدة  لألمم  العاّمة  الجمعية  اجتماعات 

في نيويورك.
 50 م��رور  ولمناسبة  ثانية،  جهة  م��ن 
الديبلوماسية  العالقات  انطالق  على  عاماً 
حبيب  ب��و  ش���ّدد  اللبنانية،   - الصينية 

بين  الثنائي  التعاون  تفعيل  »أهمية  على 
البلدين«.

والتقى بو حبيب مع سفير إسبانيا لدى 
لبنان خوسيه ماريا فيري في زيارة تهنئة 
وعرض معه إلمكان تفعيل التعاون الثنائي 
المنظمات  إطار  ضمن  وكذلك  البلدين  بين 

الدولية.
ب���و ح��ب��ي��ب م���ع سفير  ك��م��ا ع���رض 
النروج لدى لبنان  مارتن يترفيك، سبل 
التعاون بين البلدين في مجاالت الطاقة 
النازحين  ملف  وتناوال  والنفط.  والغاز 
النروج  مملكة  ق��درة  وم��دى  السوريين 
المساعدات  تقديم  في  المساعدة  على 

اإلنسانية لهم.
»مواصلة  يترفيك  أكد  ثانية،  جهة  من 
يتعلق  ما  في  أون��روا  لمنظمة  دعمها  بالده 

بالالجئين الفلسطينيين«.

بسام  القاضي  والبلديات  الداخلية  وزي��ر  أوض��ح 
آذار،  في  سُتجرى  االنتخابات  كانت  »إذا  أنه  مولوي، 
فيجب حصول تعديل قانوني ألن هذا الموضوع يتعلق 
بالمهل«، مؤكداً أن  ال مانع لديه في إجرائها وفق القانون 

في الموعد الذي يتم تحديده.
الجمهورية  رئيس  أمس  لقائه  بعد  جاء  مولوي  كالم 
العماد ميشال عون في قصر بعبدا  وأجرى معه جولة 
أفق تناولت األوضاع األمنية في البالد في ضوء التقارير 
التي  والتحضيرات  المعنية،  األجهزة  لدى  المتوافرة 
في  النيابية  االنتخابات  إلجراء  الداخلية  وزارة  تجريها 

الربيع المقبل.
ثقته  »على  عون  شكر  أنه  مولوي  أعلن  اللقاء،  وبعد 
ووضعته في األجواء االمنية في البلد وفي صورة كل ما 
يحصل فيه، خصوصاً ما حصل يوم السبت وكشفناه في 
البقاع حول شاحنة النيترات وكيفية اكتشاف الشاحنة 
في  التحقيقات  وسير  منها  المأخوذة  العّينة  وتحليل 

القضاء وفق القانون واألصول«.
التحضيرات  فخامته  مع  استعرضت  »كما  أض��اف 
الجارية إلتمام العملية االنتخابية في وقتها وسط أجواء 
هيئة  لتشكيل  المراسيم  إعداد  من  بدءاً  أمنياً،  مستقّرة 
اإلشراف على االنتخابات، إلى التحضيرات اللوجستية 
وصوالً  وضبطها...(  المواعيد  الشطب،  )قوائم  األخرى 

في  المجتمع  ُتريح  وسليمة  جّيدة  تكون  انتخابات  إلى 
وسائل  كما  الرئيس  فخامة  وسنضع  والخارج.  الداخل 
بوزارة  أو  األمني  بالوضع  يتعلق  جديد  كل  في  اإلعالم 

الداخلية أو باالنتخابات«.
سُتجرى  االنتخابات  كانت  »إذا  سؤال  على  رداً  وقال 
في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني ألن هذا الموضوع 
يتعلق بالمهل. ال مانع لدي في إجرائها وفق القانون، في 
الموعد الذي يتم تحديده. إن والية المجلس تنتهي في 21 
أيار، والتزمنا في البيان الوزاري بإجراء االنتخابات قبل 
هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم الناخبين ُتجّمد وفق 
آذار، ومهلة نشرها والتصحيح تحصل   30 القانون في 
االنتخابات  إجراء  حال  وفي  آذار،  و10  شباط   10 بين 
قبل 30 آذار تكون قوائم الناخبين غير مجّمدة وستضعنا 
أمام صعوبة قيام المغتربين باالنتخاب. وفي حال بقيت 
 30 االنتخابات قبل  إجراء  قد ال يمكن  القوانين كما هي، 
آذار، أّما في حال حصول تدخل تشريعي لتعديل بعض 
المواد والمهل، فهذا أمر يعود إلى مجلس النواب، فوزارة 

الداخلية ُتنّفذ القانون وال ُتصدره«.
االغتراب،  لنواب  االقتراع  في  المغتربين  حصة  وعن 
أوضح أن »هناك لجنة، وفق القانون، مشّكلة من وزارتي 
الداخلية والخارجية لبحث الموضوع«، مضيفاً »إذا كان 
نسير  فنحن  اإلضافيين،  الستة  النواب  عن  المقصود 

هذا  تنفيذ  لجهة  القانون  عليه  ينّص  ما  وفق  بالمسألة 
آخر  تشريعي  تدخل  وأي  المقبلة،  االنتخابات  في  األمر 

يعود إلى مجلس النواب«.
كان  »إذا  قال  الممغنطة،  البطاقة  اعتماد  إمكان  وعن 
هناك من نية إلطالقها، وإذا سارت بها الحكومة، فنحن 
عملية  في  اإلس��راع  األم��ر  هذا  شأن  ومن  بذلك.  نرّحب 
الفرز، وُنجري حالياً تقويماً لكلفة االنتخابات لعرضها 
وللجهوزية  تأمينها  كيفية  لمعرفة  المعنيين  على 
اللوجستية. وكنت قد بدأت التحضير قبل نيل الحكومة 
لتأمين  واض��ح��ة  خطة  ل��دي  سيكون  وقريباً  الثقة، 
فخامة  على  وعرضها  اللوجستية  الناحية  من  المسألة 

الرئيس والحكومة«.
وقال رداً على سؤال قال »تكلّمت مع وزير الطاقة الذي 
أرسل إلّي ليل )أول من( امس كتاباً يطلب مؤازرة الوزارة 
من قبل القوى األمنية للكشف على المحطات ومخزونها. 

واليوم )أمس( سنعالج المسألة«.
وكان مولوي استقبل في مكتبه، القائد الجديد لجهاز 
لمهامه  استالمه  قبل  عبدالله  نبيل  العميد  المطار  أمن 
الجديدة وأعطاه مولوي التعليمات والتوجيهات الالزمة 
عرض  كما  الدولي.  بيروت  مطار  في  العمل  سير  لحسن 
مولوي مع سفير بريطانيا إيان كوالرد، العالقات الثنائية 

اللبنانية البريطانية.

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بّري في 
مقّر الرئاسة الثانية في عين التينة مع سفير 
دوليزيل،  جيري  لبنان  في  تشيكيا  جمهورية 
بين  الثنائية  والعالقات  العاّمة  لألوضاع 

البلدين.
اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  ب���ّري  التقى  كما 
والتنباك  التبغ  حصر  لمؤسسة  العام  المدير 
على  سقالوي  ناصيف  المهندس  )الريجي( 
رأس وفد من مجلس اإلدارة. وعرض سقالوي 
التي  والمشاريع  الجهود  اللقاء  خ��الل  في 
تقوم بها مؤسسة »الريجي« في ظل الظروف 

الراهنة.
واستقبل رئيس المجلس المفتي الجعفري 
علي  والدكتور  قبالن  أحمد  الشيخ  الممتاز 

قبالن.
إلى  الزيارة  »أن  إلى  قبالن  المفتي  وأشار 
برحيل  لتعزيته  أوالً  هي  بّري  الرئيس  دولة 
األعلى  الشيعي  اإلس��الم��ي  المجلس  رئيس 
سماحة اإلمام الشيخ عبداألمير قبالن وأيضا 
اإلمام  بوفاة  والتعزية  المواساة  على  لشكره 
عرضنا  مناسبة  ك��ان  اللقاء  وأيضاً  قبالن، 
السياسية  والسيما  العاّمة  لألوضاع  خاللها 

والمعيشية«.
الرئيس  إلى  بّري  أبرق  آخر،  صعيد  على 
ورئ��ي��س  ت��ب��ون  المجيد  ع��ب��د  ال��ج��زائ��ري 
ال��ج��زائ��ري  ال��وط��ن��ي  الشعبي  المجلس 
عبد  الرئيس  بوفاة  معّزياً  بوغالي  إبراهيم 

القادر بن صالح.

اجتمع وزير المال يوسف الخليل في مكتبه 
الفرنسية  السفارة  م��ن  وف��د  م��ع  ب��ال��وزارة، 
برئاسة مدير الدائرة االقتصادية اإلقليمية في 
هّنأه  الذي  ريكولفيس،  دو  فرنسوا  السفارة 

بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة. 
»أصّرينا  ريكولفيس  قال  االجتماع  وبعد 
مع  المفاوضات  ُتستأنف  أن  يجب  أنه  على 
ممكن  وقت  أسرع  في  الدولي  النقد  صندوق 
إلى  تطرقنا  كما  مسبقة.  ش��روط  دون  وم��ن 
موازنة  ومشروع  والدعم  اإلص��الح  مشاريع 

الدولي«.  البنك  2022 والعالقة مع  )داالتي ونهرا( بوحبيب مستقبالً سفيرة أميركا  

رئي�ض الجمهورية اجتمع بفريق التفاو�ض الحدودي 

وُيلقي اليوم كلمة لبنان اأمام االأمم المتحدة
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  يلقي 
ظهر  بعد  الرابعة  الساعة  من  ابتداًء  عون 
تقنية  عبر  بيروت  بتوقيت  الجمعة  اليوم 
بعبدا،  قصر  ف��ي  مكتبه  م��ن  »الفيديو« 
لألمم  العامة  الجمعية  أم��ام  لبنان  كلمة 
ويتناول  نيويورك،  في  المنعقدة  المتحدة 
المحلية  التطورات  من  لبنان  »موقف  فيها 
اللبنانية  الثوابت  إلى  إضافة  واإلقليمية، 

حيال القضايا المطروحة«.
اجتماعاً،  عون  ترأس  أخرى،  جهة  من 
ضم، رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات 
البحرية  الحدود  لترسيم  المباشرة  غير 
بسام  الطيار  ال��رك��ن  العميد  الجنوبية 
الركن  العقيد  ال��وف��د  وع��ض��وي  ياسين 
هيئة  وعضو  بصبوص  م��ازن  البحري 
وس��ام  المهندس  ال��ب��ت��رول  ق��ط��اع  إدارة 
األمني  المستشار  ح��ض��ور  ف��ي  ش��ب��اط، 
العميد  الجمهورية  لرئيس  والعسكري 

الركن بول مطر.

وخ���الل االج��ت��م��اع س��لّ��م ال��وف��د ع��ون 
منذ  المفاوضات  مراحل  يتضمن  تقريراً 
وإستراتيجية  تاريخه  وحتى  انطالقتها 
يضمن  بما  المقبلة،  للمرحلة  متكاملة 
على  المحافظة  في  العل��يا  لبنان  مصلحة 
حقوقه في ثرواته في المنطقة االقتصادية 

الخالصة.
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق راوول 
على  الجمهورية  رئيس  شكر  الذي  نعمة 
عمله  فترة  خ��الل  منه  لقيه  ال��ذي  الدعم 
للحكومة  »ال��ت��وف��ي��ق  وتمنى  ال����وزاري 
مواجهة  في  تنجح  أن  أمل  على  الجديدة 
التي  والخارجية  الداخلية  الصعوبات 

واجهتها حكومة الرئيس حسان دياب«.
األوض��اع  تناولت  أف��ق  جولة  وك��ان��ت 

العاّمة وعمل الحكومة السابقة.
وأب����رق ع���ون إل���ى ال��م��ل��ك ال��س��ع��ودي 
سلمان بين عبد العزيز مهنئاً بعيد توحيد 

)داالتي ونهرا(المملكة. رئيس الجمهورية مجتمعاً إلى الوفد اللبناني المفاوض في ملف الحدود البحرية   

خفاياخفايا

توقع مصدر مالي ان يشهد اليوم وغداً عودة االنخفاض 
في سعر صرف الدوالر بعد انتهاء اجتماع رئيس 

الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون واإلعالن عن مؤتمر لدعم لبنان مالياً مطلع 

الشهر المقبل وخطة لجمع ثالثة مليارات دوالر 
لمشاريع النهوض االقتصادي...

قالت مصادر أممية اّن حجم اإلنجاز العسكري الذي 
حققه أنصار الله في جبهة مأرب خالل اليومين 

الماضيين يشكل تحّوالً كبيراً في مسار المعارك الدائرة 
منذ شهور حول المنطقة التي يعتبر الجميع اّن الحسم 

فيها يرسم مستقبل اليمن، وتوقعت المصادر حركة 
سياسية نشطة لهذا السبب...

ما ور�ء �لغو��صات ـ �أزمة عابرة

اأم اأبعاد تتجاوز ما هو ا�ستراتيجي؟

{ نزار عثمان

ثقافياً  بعداً  األخ��ي��رة  الغواصات  أزم��ة  تشكل  قد 
يتجاوز بمفاعيله األبعاد االستراتيجية ليتخذ مكاناً 
بالعموم،  الغرب  مفهوم  قولبة  إع���ادة  إط��ار  في  له 
بمظهر  تبّدى  قد  أوك��وس  تحالف  أّن  المعلوم  فمن 
محّدد  أول���ي  بعد  على  معتمداً  انكلوساكسوني، 
محددات  م��ن  اللغة  يعتبر  م��ن  ل��دى  األم���ة  لمفهوم 
ال��ذي يشي بشروخ  أيديولوجيا األم��ة، وه��و األم��ر 
فرنسا  ركيزته  أوروب��ي  أحدهما  غربين  بين  أولية 
المتعددة،  الفكرية  ومشاربه  بمرتكزاته  وألمانيا 
البراغماتية  مفهوم  على  يعتمد  أميركي  وثانيهما 
مقابل  في  اللغة،   � الثقافة  أسلفنا  ما  على  وركيزته 
الصين التي قد تمثل وفقاً للبروباغندا الغربية تبلوراً 
لفكر وممارسة غريبيْن عن القيم والممارسات التي 
ومن  العولمة  له  ورّوج���ت  الغربي،  الفكر  اعتادها 

بعدها القوة الناعمة.
ما ذكرناه قد يمثل استهالالّ أولياً لنطرح األسئلة 
صفقة  من  المتحدة  ال��والي��ات  ه��دف  هو  ما  التالية: 
على  الحال  يقتصر  هل  استراليا؟  مع  الغواصات 
رغبة بايدن باكتساب المال وهو الذي ما انفّك يطالب 
األموال  من  بمزيد  األميركية  الرسمية  المؤسسات 
لمكافحة آثار كورونا واألزمة االقتصادية التي تنوء 

بالده تحت وطأتها؟ ام أن وراء األكمه ما وراءها؟
االتحاد  ورائها  ومن  فرنسا  تبّدت  قد  الواقع  في 
األوروبي في سعي دؤوب لشّق طريق مستقّل عن 
الواليات المتحدة ال سيما في عهد ترامب، فكنا نرى 
الفلسطينيين  منازل  هدم  لعمليات  أوروبية  إدان��ات 
في القدس، كما مواقف معارضة لتوجهات الواليات 
المتحدة إزاء اي��ران في مجلس األم��ن، وص��والً إلى 
العراق  أو  لبنان  ف��ي  إْن  لفرنسا  المتصاعد  ال���دور 
بعضهم  أعادها  وغيرها  األم��ور  وه��ذه  غيرهما،  أو 
ومن  ت��رام��ب،  لحقبة  وقتية  مرحلية  معارضة  إل��ى 
لكن  واليته،  بانتهاء  تنتهي  أن  بزعمهم  المفترض 
ف��إْن كان  أبعد،  األم��ر قد يكون  أّن هذا  يثبت  الواقع 
فوقية،  نظرة  األوروب���ي  االتحاد  ال��ى  ينظر  ترامب 
يبدو بايدن من خالل أزمة الغواصات وك��أّن األمر 
يتجاوز أشخاص الرؤساء في البيت األبيض ليصّب 
في خانة االستراتيجية المتبعة التي تلعب بها الدولة 

العميقة أبرز األدوار.
وهنا يبرز السؤال: لم القلق األميركي من التوسع 
قد ال  آسيا؟  األوس��ط وغ��رب  الشرق  الفرنسي في 
يمكن بناء رؤية عامة لإلجابة على هذا التساؤل، إال 
من خالل التحليل لبعض المعطيات المتوفرة، ذلك 
إنه من الواضح أّن الواليات المتحدة تجد مصيرها 
الذي ال مناص عنه هو االنسحاب من هذه المنطقة، 
بدور  دوره���ا  تستبدل  أن  واش��ن��ط��ن  ت��رض��ى  فهل 

فرنسي؟ 
وما   � »إس��رائ��ي��ل«  ل�  الكبير  الدعم  خ��الل  من  يبدو 
قضية اإلحجام عن تمويل القبة الحديدية في الكيان 
الصهيوني إال حدث طارئ سيتّم تجاوزه � وضّمها 
إلى منطقة عمليات القيادة المركزية للقوات الُمسلحة 
األميركية )سينتكوم( في الشرق األوسط، وصوالً 
من  عدد  مع  التطبيع  عمليات  إنجاز  في  دعمها  إلى 
عمليات  ك���ون  ع��ن  ال��ح��دي��ث  أم���ا   � العربية  األن��ظ��م��ة 
التطبيع هذه كانت في عهد ترامب وبالتالي فوزرها 
على إدارته، يواجهها موقف بايدن وإدارته المطاطي 
بعد  الدولتين  حّل  موضوع  من  متناه  غير  حّد  الى 
� وغيرها، وما هي  اإلعالن عن انتهاء صفقة القرن 
الصهيوني  بالكيان  المنوط  ال��دور  تظهر  دالئ��ل  إال 
وفقاً للرؤية االستراتيجية األميركية، فقد يبدو من 
المنتظر منه أن يقوم بإدارة المصالح األميركية في 
وغرباً  شرقاً  األخطبوطية  أذرع��ه  مّد  عبر  المنطقة، 
في سعي للظهور بمظهر القوة الكبرى، على الرغم 
من فقده لمحّدداتها، إْن على صعيد عدد السكان فيه، 
أو حدوده الجغرافية، أو مقدراته وثرواته الطبيعية، 
وهو ما قد تحاول الواليات المتحدة االستعاضة عنه 
المساهمة  في  السعي  عن  فضالً  الدعم،  من  بمزيد 
لمّد تأثيراته االقتصادية والسياسية على مّد النظر 
ش��رق��اً وغ���رب���اً، ف��ي م��واج��ه��ة ق���وى عظمى جديدة 

صاعدة في آسيا...
من هنا تبدو فرنسا في دورها الذي تتلبّس فيه في 
الشرق األوسط، أشبه بالطفل الذي يلعب في حديقة 
أسدلت  ال��س��ت��ارة  تكون  ق��د  ال��ش��ري��ر، وعليه  ج���اره 
على تغيّرات في التحالفات واالستراتيجيات العامة 
البعيدة المدى التي قد تكشف عنها أزمة الغواصات 
هذه، والتي يمكن لها ان تحّجم � اْن لم نقل مصطلحاً 
أكبر � دور حلف شمال األطلسي، ال سيما اْن أضفنا 
الى هذه األزمة ما جّربه في االنسحاب األميركي من 

أفغانستان ومفاعيله ونتائجه...
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3الوطن / �سيا�سة
عميد الخارجية في »القومي«

التقى �سفير النروج في لبنان 
»الوفاء للمقاومة«: لتح�سم الدولة اأمر حدودها البحرية ل�سيانة حق لبنان 

»القومي« و»فتح ـ االنتفا�سة« في حلب:

الوقوف مع �سورية والتم�سك بخيار المقاومة 

وزير الزراعة بحث وخوري

تطوير التعاون بين لبنان و�سورية

فيا�ض يقترح خطة لدعم النقل العام

حمية: النهو�ض بالقطاع اأولوية

بيرم ُيطلق لجنة الموؤ�ّسر: المدخل االأ�سا�ض

لتعديل رواتب واأجور  القطاع الخا�ض

عميد الخارجية وسفير النروج

منفذ عام حلب مستقبالً وفد فتح االنتفاضة

السوري  الحزب  في  الخارجية  عميد  التقى 
النروج  سفير  عبيد  قيصر  االجتماعي  القومي 
في لبنان مارتن يترفيك، وبحث معه عدداً من 

المواضيع.
عن  يترفيك  السفير  أع��رب  اللقاء  وخ��ال 
واللبنانيين  لبنان  جانب  إل��ى  ب��اده  وق��وف 
في  وأمل  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل  مرحباً 
أن يتغلب لبنان على األزمات التي يمّر بها في 

أقرب وقت ممكن.

تجاه  النروج  موقف  عبيد  قّدر  جهته،  من 
على  الدعم  بمضاعفة  أمله  عن  وأعرب  لبنان، 
تخطي  من  لبنان  يّمكن  بما  كافة،  المستويات 

أوضاعه االقتصادية الصعبة.
النازخين  م��وض��وع  إل���ى  عبيد  وت��ط��رق 
وضرورة أن تساعد النروج في إنهاء معاناتهم، 
وأن تضغط على المستوى الدولي لرفع القيود 
التي تضعها بعض الدول وتمنع عودتهم إلى 

قراهم ومدنهم.

شّددت كتلة الوفاء للمقاومة على »أّن تلزيم العدو الصهيوني 
إحدى الشركات األميركية التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع 
أمر  تحسم  أن  اللبنانية  الدولة  من  يستدعي  لبنان،  مع  عليها 
والقانونية ومتطلبات  العلمّية  المعايير  البحرّية وفق  حدودها 
الدولي،  القانون  مع  يتناسب  بما  المتحدة  األمم  لدى  اعتمادها 
البرية  وح���دوده  الجغرافية  بمساحته  لبنان  ح��ّق  ليصبح 
تبعاً  نهائي  بشكل  القانوني  المستوى  على  مصاناً  والبحرية 
لما ُتقّرر الدولة اللبنانية اعتماده وتثبيته وفق األصول المرعية 

اإلجراء دولياً«.
برئاسة  ال��دوري،  اجتماعها  عقب  بيان  في  الكتلة  وأش��ارت 
المهلة  عن  يفصلنا  ال��ذي  الوقت  »أن  إلى  رع��د،  محمد  النائب 
الدستورية إلجراء االنتخابات النيابية هو بضعة أشهر«، داعيًة 
الحكومة إلى »أخذ هذا األمر في االعتبار وبذل الجهود الحثيثة 
لالتزام بإجراء هذا االستحقاق في موعده القانوني والتحضير 

لكامل احتياجات إنجازه«.
المراسيم  إصدار  استعجال  »إلى  الحكومة  الكتلة  دعت  كما 
وإلى  النيابي  المجلس  من  إليها  المحالة  للقوانين  التطبيقّية 

تفعيل ماكاتها لتنفيذ القرارات والقوانين النافذة«.
بشكل  تتوّزع  الكهربائي  بالتيار  التغذية  »أّن  إلى  وأشارت   
في  واألح��ي��اء  المناطق  وبين  المحافظات  بين  ج��داً  متفاوت 
المحافظة الواحدة، باستنسابّية غير مبّررة في بعض األحيان«، 
الذي  بالشكل  األمر  هذا  بضبط  لبنان  كهرباء  مؤسسة  مطالبًة 

ينبغي أالّ يشعر معه المواطنون بغبن أو ظلم.
الحكومة  التزام  »على  الكتلة  حّضت  الحكومي،  الشأن  وفي   
ومباشرة  الحاحاً  األكثر  المواضيع  بحسب  أولويات  برنامج 
الدواء  وتأمين  والمياه  والمحروقات  الكهرباء  لملفات  التصّدي 
واإلبقاء على دعم المطلوب منه لألمراض المزمنة والمستعصية 
السوق  في  السلع  أسعار  وضبط  األطفال،  وحليب  واللقاحات 

في  »التدقيق  إلى  داعيًة  واالحتكار«،  الفاحش  الغاء  يمنع  بما 
حسابات شركات االستيراد واستعادة أي ماٍل منهوب دخل في 

حساباتها جّراء التجارة غير المشروعة«.
والجامعي  المدرسي  العام  استنقاذ  وجوب  »على  حّثت  كما 
استعادة  معالجة  »ض��رورة  مؤكدًة  لذلك«،  يلزم  ما  وتوفير 
المودعين ألموالهم، بعملة إيداعهم من دون أن يقع غبن عليهم 

عند تسديد حساباتهم«.
النقد  صندوق  مع  اتفاق  أي  يكون  أن  »وجوب  أكدت  كذلك   
الدولي وفق المصلحة اللبنانية ومن دون القبول بأي إماءات أو 
وصفة جاهزة، فضاً عن االستفادة من حقوق السحب الخاصة 
1،140،000 مليون  بلبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة 
الحيوّية كالكهرباء والصحة  البنى  أميركي، في مشاريع  دوالر 
خاص  بحساب  األجنبّية  احتياطاتنا  تعزيز  في  أو  والمياه 

للدولة اللبنانية وفق خّطة تقّررها الحكومة حسب األصول«.

استقبل منفذ عام حلب في الحزب السوري 
مكتب  في  ح��وري  ط��ال  االجتماعي  القومي 
الوطني  التحرير  حركة  من  وف��داً  المنفذية، 
الفلسطيني � فتح � »االنتفاضة« في حلب ضّم 
أبو خالد  الثوري  المجلس  أمين سر  إلى نائب 
سمير، عضوي قيادة شعبة المدينة أبو محمد 

محمود وأبو عاء لوباني.
بوصلة  هي  فلسطين  أّن  المجتمعون  وأكد 
رفضهم  وأعلنوا  المركزية،  وقضيتها  األم��ة 
والتطبيع مع  التفاوض  وأشكال  مسارات  كل 

المقاومة  بخيار  والتمسك  الصهيوني،  العدو 
سبياً وحيداً للتحرير والعودة.

في  سورية  بصمود  المجتمعون  وأش��اد 
وما  والحصار،  وال��ع��دوان  اإلره��اب  مواجهة 
الصعد  على  متتالية  انتصارات  من  تسّجله 
كافة، مؤكدين وقوفهم إلى جانبها، انطاقاً من 

اإليمان الراسخ بوحدة المصير القومي.
واع��ت��زاز  فخر  تحية  المجتمعون  ووج��ه 
األس��رى  ولكّل  األب��ط��ال  الحرية  نفق  ألس��رى 

البواسل في السجون الصهيونية.

حسن،  الحاج  عباس  ال��زراع��ة  وزي��ر  أك��د 
األعلى  للمجلس  العام  األمين  استقباله  خال 
»تطوير  خوري  نصري  اللبناني   - السوري 
خطوط االتصال المفتوحة بين لبنان وسورية 
من  اكثر  في  ُيستكمل  أن  يجب  التعاون  وأن 
أن  سيما  وال  البلدين،  مصلحة  فيه  لما  ملف 
الدوام  على  وتؤكد  واضحة  سورية  سياسة 
إلى  وت��ق��ف  اللبنانيين  م��ع  تتعاطف  أن��ه��ا 
االقتصادية  األزمة  ظّل  في  خصوصاً  جانبهم، 

التي تضغط بقوة على لبنان«.
االت��ص��االت  تفعيل  »أه��م��ي��ة  إل���ى  ول��ق��ت 
السوري  االع��ل��ى  المجلس  عبر  التنسيقية 

لتخفيض  ال��ج��ه��ود  وتكثيف  اللبناني   -
المنتجات  على  السورية  الترانزيت  رس��وم 

اللبنانية«. 
العاقات  خوري  مع  حسن  الحاج  وعرض 
اللبنانية السورية في المجال الزراعي، وملف 
اللبنانية،  الزراعية  للمنتجات  البّري  النقل 
بين  الزراعية  االتفاقات  ملف  في  معه  وبحث 
والتصدير  االستيراد  وآليات  وسورية  لبنان 
والروزنامة  البلدين،  بين  الزراعية  للمنتجات 
وتفعيل  المشتركة  الفنية  واللجان  الزراعية 
عملها لما فيه مصلحة المزارعين والمستهلكين 

والتجار في البلدين. 

فياض  وليد  والمياه  الطاقة  وزير  بحث 
في  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئ��ي��س  م��ع 
وضع  إل��ى  الحكومة  ت��ب��ادر  أن  »ض���رورة 
خطة سريعة لدعم النقل العام بموازاة عدم 
المحروقات  دعم  بسياسة  االستمرار  إمكان 
يبقى  بأن  يسمح  بما  تداعياته،  ومواجهة 
يعوق  ال  وبالتالي  المواطنين،  متناول  في 
وح��اج��ات  والتنقل  االق��ت��ص��ادي��ة  العجلة 

الوصول إلى أماكن العمل«. 
بيان  فياض بحسب  اق��ت��راح  وي��ش��م��ل 
العام  النقل  سيارات  دع��م  الطاقة،   ل��وزارة 
شهرياً  البنزين  صفائح  من  بعدد  »األج��رة« 
وفق سعر مدعوم مقابل عدم رفعها التعرفة 
أثار  إلى أن »فياض  المواطنين.  ولفتت  على 
موضوع النقل العام على الخطوط الرئيسية 
بين المحافظات وضرورة تفعيله كونه حاجة 
إيجاد  دون  من  االستمرار  يمكن  ال  إذ  وطنية، 
خطة بديلة للنقل، ما ُيقلّص أكاف النقل من 
جهة ويخّفف من استهاك المشتقات النفطية 
من جهة ثانية«، مشيرًة إلى »إمكان تخصيص 
جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى 
لتدعيم هذه الخطة التي تساهم في بناء شبكة 
أمان إجتماعية كون النقل في طليعة الخدمات 
الوزير  الناس. ورحب  التي تحتاجها  العاّمة 
الملف  هذا  في  القائم  والتنسيق  بالتعاون 
حمية  علي  والنقل  العاّمة  األشغال  وزير  مع 
ومع المجلس مجتمعاً، مؤكداً ضرورة توفير 
االستمرار  إمكان  عاجات بديلة في ظّل عدم 
هي،  كما  النفطية  للمشتقات  الدعم  بسياسة 
إلى  الفتاً  سريعة،  حلول  إيجاد  يحّتم  ما 
إمكان التعاون بين القطاعين العام والخاص 
لتوفير وسائل نقل مريحة وفاعلة للمواطنين، 
معتبراً أن على الدولة المساعدة في معالجة 
هذا الملف الحيوي الذي يطال الجميع من من 

دون استثناء«. 
حمية  ال��وزي��ر  متصل التقى  سياق  وف��ي 

األسمر  بشارة  العام  العّمالي  االتحاد  رئيس 
على رأس وفد من االتحاد، ووضع حمية الوفد 
في أجواء خططه اآلنية الظرفية والمستقبلية 
للنهوض بواقع النقل البّري سواء عن طريق 
تأمين الباصات وإعادة تشغيل سكك الحديد. 
إمكان  ميقاتي  من  طلب  ان��ه  إل��ى  وأش��ار 
الباصات  هذه  لتأمين  الهبات  فرنسا  تقديم 
وذلك في لقائه المرتقب مع الرئيس الفرنسي 

اليوم الجمعة.
 وع�����رض األس���م���ر أوض������اع ال��م��رف��أ 
الممكن  »من  أن  إلى  مشيراً  فيه،  والعاملين 
خال  من  الحيوي  المرفق  بهذا  النهوض 
القطاعين  بين  الشراكة  نظام ppp أي 

العام والخاص«. 
واجتمع حمية مع رئيس اتحادات ونقابات 
الذي عرض  البّري بسام طليس  النقل  قطاع 
للوزير واقع قطاع النقل والخطط الموجودة، 
المتعلقة بهذا القطاع والرؤية المتكاملة للنقل 
والتوصيات  المقترحة  والحلول  والمشاكل 
واقع  مع  لتتاءم  الخطط  ه��ذه  تعديل  بعد 

المرحلة الحالية.

بأن  ال���وزارة  في  اإلعامي  المكتب  وأف��اد 
تخفيفاً  البّري  النقل  لقطاع  رؤيته  قّدم  حميه 
لألعباء عن المواطنيين والتي شّدد فيها على 
في  للمواطنيين  الحصرية  اإلف��ادة  »ض��رورة 
لوضع  تصوره  إلى  تطرق  كما  القطاع.  هذا 
كتأمين  ل��ه،  سريعة  ظرفية  آنية  »ح��ل��ول 
الباصات عن طريق الهبات من بعض الدول 

الصديقة للبنان«.
اهتماماً  »لمس  أنه  طليس،  أوضح  بدوره 
من الوزير بملف قطاع النقل البّري وتنظيمه 
والخاص،  العام  القطاعين  بين  والتعاون 
الوزير  م��ع  لقاء  عقد  على  االت��ف��اق  ت��م  وق��د 
اهتمامه  ل��ه  ش��اك��راً  المقبل،  األرب��ع��اء  ي��وم 
المواطنيين  تطلعات  يامس  حيوي  بقطاع 

وأوجاعهم«.
الدائرة  إل��ى  تعليماته  حمية  أعطى  كما 
القانونية في الوزارة إعداد آلية ضبط لتنفيذ 

آلية الدعم المفترضة لهذا القطاع.
بصفته  طليس  ع��رض  ثانية،  جهة  م��ن 
شؤوناً  أم��ل،  حركة  في  البلديات  مسؤول 

وشجوناً إنمائية تعود لمنطقة البقاع.

المؤّشر  للنظر  عمل  لجنة  قريباً،  بيرم   العمل   مصطفى  وزير  ُيطلق 
كانت  والتي  الخاص   في  القطاع  العاملين  وأج��ور  روات��ب  بمعالجة 
2014. وتضم هذه اللجنة، أطراف  توقفت عن اجتماعاتها منذ العام 

اإلنتاج الثاثة:  الحكومة  وأرباب العمل والعّمال. 
األساسي  المدخل  »يشكل  المؤشر  لجنة  تفعيل  أن  بيرم  وأك��د 
واإللزامي للبحث في تعديل الرواتب واألجور وتحسين القدرة الشرائية 
في القطاع الخاص«، الفتاً إلى »أننا ال نملك ترف الوقت ونريد تحقيق 
ال��وزارة،  في  الدوائر  دور  تفعيل  على  بالعمل  بدأت  ولذلك  إنجازات 
والتقيت ممثلين عن المكتب االقليمي لمنظمة العمل الدولية للتنسيق 
حول تنفيذ بعض المشاريع المشتركة وسنبقى على تنسيق دائم مع 
لدى  الوزارة  داخل  جدية  »وجود  على  مشدداً  الغاية«،  لهذه  المنظمة 
»وجود  إلى  وأشار  الموجودة«.  المشاكل  حل  على  للعمل  الموظفين 

شغور في الجسم اإلداري وهذا ما سنعمل على معالجته«. 
اسعار  ارتفاع  ضوء  في  العام  النقل  قطاع  معالجة  إمكان  وعن 
األماكن  في  المبالغ  لتوظيف  األوان  »آن  أنه  بيرم  اعتبر  المحروقات، 
الصحيحة والمنتجة واالبتعاد عن عمليات التخدير، آن األوان لوضع 
ومن  مكلف  غير  أمر  وهو  العام،  النقل  لقطاع  وجذرية  بنيوية  خطط 

الممكن إيجاد الحلول الجذرية له«، مشدداً على »أننا لن نسمح ببقاء 
الوضع على ما هو عليه، إن لجهة النقل العام أو المحروقات، وهذا أمر 

أكده أصاً معالي وزير األشغال والنقل«.
يسقط  سقط  واذا  االس��اس  هو  االجتماعي  األم��ان  »ان  على  وشدد 

البلد«. 
وكان الوزير بيرم بحث مع وفد من المكتب االقليمي لمنظمة العمل 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  عدد  في  ج��رادات  ربا  برئاسة  الدولية 
المشترك، والسبل اآليلة الى التنسيق في تنفيذ المشاريع التي تنوي 
المجاالت، واتفق على تكثيف  العديد من  للبنان في  المنظمة تقديمها 

االجتماعات لتحقيق هذه الغاية«. 
بعدها، اجتمع الوزير بوفد من االتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه 

بشارة االسمر وجرى البحث في الوضعين االقتصادي والمعيشي. 
أن  االتحاد  وفد  أبلغ  الوزير  ان  ال��وزارة  في  االعامي  المكتب  وأفاد 
واالتفاق  المؤشر  لجنة  ألعضاء  الدعوات  توجيه  صدد  في  »ال��وزارة 
في  واالجور  الرواتب  تعديل  في  والبحث  لاجتماع  قريب  موعد  على 
القطاع الخاص.  وتطرق البحث الى أهمية الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي وضرورة الحفاظ على التقديمات وتفعيلها«

القرم: ال رفع الأ�سعار

التخابر واالإنترنت 
جال وزير االتصاالت المهندس جوني القرم على مكاتب 
له منذ توليه مهامه،  األولى  شركة »تاتش«، في زيارة هي 
للشركة  العامة  المديرة  اإلدارة  مجلس  رئيسة  مع  واجتمع 
حياة يوسف وأعضاء المجلس والمدراء التنفيذيين، وجرى 
الظروف  في  الخلوية  االتصاالت  قطاع  شؤون  في  البحث 

االستثنائية التي يمّر فيها البلد وتأثيرها على القطاع.
الن  ال��م��ازوت،  م��اّدة  تأمين  »ض��رورة  على  القرم  وش��ّدد 
استمرار عمل القطاع متوقف على توافرها، فاألولوية لعدم 
وتطوير  وتحسين  واإلنترنت  االت��ص��االت  خدمة  انقطاع 
الشبكة«، مؤكداً »عدم نيته رفع أسعار التخابر أو اإلنترنت 
إلى »رفع  إالّ ضمن خطة شمولية للحكومة جمعاء«، داعياً 
باقات  استحداث  أو  طرح  عبر  الخليوي  شركتي  إي��رادات 
األفضل  تقدما  أن  الشركتين  على  إذ  ج��دي��دة،  وخ��دم��ات 

للمواطنين من خال المنافسة بينهما«.
جاء  صالح  »كمواطن  أنه  االجتماع،  خال  القرم  وأك��د 
ليعمل ويساعد«، الفتاً إلى أنه لن يقدم الوعود الكثيرة، إنما 

سيحاول إعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل األزمة.
مختلف  على  ب�«االيجابية  الباد  في  األج��واء  ووص��ف 
الصعد«، مشيراً إلى أن »التعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي 
الوزراء يتسم باإليجابية، ما سيعطي دفعاً لألمور  وجميع 

كي نسير قدماً«.
وأبدى استعداده »للمساعدة والعمل«، واضعا »إمكانات 
الوزارة في تصرف الشركتين لما فيه خير ومصلحة الجميع«، 
الصاحيات  وضمن  القانون  سقف  تحت  »سأعمل  وق��ال: 

المعطاة لي لصالح لبنان وجميع المواطنين«.

خري�ض: �سنقوم

بما هو مطلوب

الإنجاح الحكومة 
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن 
الكتلة »كانت وما زالت مع وحدة لبنان والعيش المشترك 

وكانت من المسّهلين ولم تكن من المعّطلين«.
وقال خال إحياء حركة أمل في إقليم جبل عامل الذكرى 
داود  داود  قادتها  الغتيال  والثاثين  الثالثة  السنوية 
معاً  حكومة  تشكلت  قد  »ها  سبيتي  وحسن  فقيه  ومحمود 
المطلوب  لذلك  ميقاتي،  نجيب  الرئيس  برئاسة  لإلنقاذ 
وأزمته  محنته  م��ن  البلد  إخ���راج  أج��ل  م��ن  العمل  ال��ي��وم 
ووياته ومعاناته على كل المستويات، والمطلوب إنقاذ ما 
تبقى من الوطن وهيكليته و الخطوة األولى التي تقع على 
عاتق الحكومة هي ملف الكهرباء إضافًة إلى ملفات أخرى 

للخروج من المحنة«.
واستذكر خريس قادة حركة »أمل« الذين استشهدوا في 
الحركة  هذه  على  تآمر  من  اعتقد  »لقد  قائاً  واح��دة،  لحظة 
أن بإمكانهم عبر قتل القادة إنهاء حركة أمل، كما اعتقدوا أن 
بإخفاء اإلمام موسى الصدر سيضربون الحركة وستنتهي 
هذه الشعلة التي أنارها اإلمام الصدر، نقول لهم ، ال يستطيع 
لتبقى  وجدت  فهي  يخفيها  أو  الحركة  هذه  يضرب  أن  أحد 
شهدائها  خال  من  أمل  حركة  استطاعت  وبالفعل  وتستمر، 
الرئيس  دولة  رأسهم  وعلى  وقادتها  وجرحاها  ومجاهديها 
مكان  أالّ  تؤكد  أن  البطولية  عملياتها  خال  ومن  بّري  نبيه 
خصوصاً  بها  نثق  أن  علينا  لذلك  وقرانا،  أرضنا  في  للعدو 
أن هناك من يحاول ضرب هذه الحركة المباركة من الداخل 

والخارج«.
وختم »اليوم هو دور العمل لكي نستطيع أن نبقى ونستمر 
وهذه الحكومة إما أن تكون األخيرة أو أن تكون البداية إلنقاذ 
البلد، ونحن سنقوم بكل ما هو مطلوب من أجل نجاح  هذا 

هذه الحكومة وقيامها بدورها وتحمل مسؤوليتها«.

القائد  سليم،  موريس  الوطني  الدفاع  وزي��ر  استقبل   �
»يونيفل«  لبنان  جنوب  في  العاملة  الدولية  للقوات  العام 
ستيفانو دل كول، وتم التطرق إلى دور »يونيفل« والتنسيق 
القائم مع الجيش اللبناني في منطقة عمل القوات الدولية، 
في  االستقرار  يخدم  بما  ال��دور  هذا  استمرار  إلى  والتطلع 

جنوب لبنان.
مع  بّزي  علي  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  زارعضو   �
بردى  وعلي  رحال  علي  الدكتور  ضّم:  أمل  حركة  من  وفد 
المصرية  السفارة  بّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  ممثاً 
للقوات  السابق  العام  بالقائد  التعازي  مقدماً  بيروت،  في 
وكان  طنطاوي.  حسين  محمد  المشير  المسلحة  المصرية 
في استقبال الوفد السفير ياسر علوي والملحق العسكري 
في السفارة. وتناول اللقاء إضافًة إلى واجب التعازي، آخر 

المستجدات والتطورات الراهنة.
نعمة  السابق  النائب  المارونية  الرابطة  رئيس  أشار   �
أن  »ت��رى  الرابطة  أن  إل��ى  تصريح،  ف��ي  نصر  أب��ي  الله 
الازمة  القانونية  التدابير  اتخاذ  وجوب  الحكومة،  على 
هم،  حيثما  المقيمين  غير  اللبنانيين  اقتراع  حق  لضمان 
الدائم  الدعم  طلب  يجوز  ال  ألنه  القانون،  طبيعة  تكن  أياً 
منهم وسؤالهم بأن يكونوا دعماً وسنداً لوطنهم االم ، فيما 
نبخل عليهم بحقهم في المشاركة في االنتخابات ترشيحاً 
فأكثر  أكثر  ينخرطوا  لكي  لهم  المجال  وإفساح  واقتراعاً، 
في تحّمل المسؤوليات الوطنية وتحديد الخيارات الكبرى 
بحيث  اللبنانيون،  به  يأمل  ال��ذي  اإلنقاذ  طريق  ورس��م 

يكونون عصب التغيير المنشود«.
� أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على »تويتر« أن قائد 
الجيش العماد جوزاف عون توجه إلى  تركيا، تلبيًة لدعوة 
نظيره رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار غولر وذلك 

لتعزيز سبل التعاون بين جيشي البلدين.
الدين  تقي  بال  الوطني«  »الوفاق  حزب  رئيس  غ��ّرد   �
أفهم سبب عدم فتح  »األزمة مفتعلة، ال  عبر »تويتر«، قائاً 
الستيراد  لبنان  مصرف  قبل  من  موعدها  في  االعتمادات 
المازوت والبنزين حسب حاجة السوق، بعدما رفعوا سعره 
طالما سيعيد فتحها بعد المماطلة. ال أفهم كيف تنقطع الماّدة 
من األسواق وتتوافر في السوق السوداء حصراً. من المستفيد 

من السوق السوداء وشلل الباد؟«
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�سرورة وجود �سعر واحد للدوالر

{ عمر عبد القادر غندور
تطرق الرئيس نجيب ميقاتي بعد نيل حكومته الثقة الى وصف المصارف اللبنانية 
بالقول »الله يحي العظام وهي رميم« بمعنى أنها منهكة ولم يبق ماالً في صناديقها!

بفوائد  اللبنانيين  ودائع  من  المركزي  البنك  أقرضت  أن  بعد  مال  لها  يبقى  وكيف 
عالية بلغت 30 %، وبدوره أقرض البنك المركزي الحكومة أموال اللبنانيين فأُهِدرت 

في دعم المحروقات وغيرها على مدى ثالثة عقود من الفساد والهدر والسرقة.
ما  شهراً،   13 استمر  مخاض  بعد  النار  كــرة  الحكومة  أمسكت  وبعدما  الــيــوم... 
خسرت  وقــد  الــعــام  الــديــن  وجــدولــة  هيكلة  ســوى  االنــهــيــار  لــوقــف  تعمل  ان  عساها 
الشيكات  عبر  الودائع  وبيع  القطاع  ديون  معظم  لسداد  دوالر  مليار   83 المصارف 

3900 ليرة من ودائع اللبنانيين. الخصوصية والسحب النقدي بـ 
النقد  صندوق  مفاوضة  األول  مسارين  على  تعمل  الجديدة  الحكومة  اّن  وواضح 
ثمة  اّن  الــقــول  ويمكن  الــيــوروبــونــد.  حَملة  مــن  الدائنين  مفاوضة  والثاني  الــدولــي، 
خبراء  لسان  على  وردت  خارجية  وتسهيالت  داخلي  لبناني  تفاهم  حول  إيجابيات 
لمفاوضة  وفدها  تشكيل  من  الحكومة  تتمكن  ان  شرط  الدولي،  النقد  صندوق  في 

الدولي. الصندوق 
تسعير  الــى  ضــرورة  فثمة  المعيشي  والغالء  والتدهور  االنهيار  صعيد  على  أمــا 
الخمس  بلغت  تسعيرات  عدة  لمسخرة  حّد  ووضع  واحد،  لسعر  وإخضاعه  الدوالر 
والسحوبات  ليرة،   13500 والمنصة  ليرة،   16000 الحالي  الموازي  السعر  وهي: 
 1507 12000 ليرة، والسعر الرسمي  3900 ليرة، ودعم المحروقات بـ  المصرفية 
ليرات. ومن البديهي ان تتفلت االسعار وتحلق الى مستويات ال قرار لها بوجود طبقة 

التجار الجشعين الذين ال يرقبون في الناس شفقة وال رحمة وال مخافة من الله.
وعلى صعيد أزمة المحروقات والبنزين خاصة، فهي ستنتهي بمجرد رفع الدعم 
وتبقى  االعتمادات.  لفتح  أذونــات  الى  المستوردون  يضطر  وال  أيلول،  بنهاية  كلياً 
النقد  صندوق  مع  المفاوض  الوفد  تشكيل  االقتصادي،  السياق  في  األولى  الخطوة 
بأسرع وقت ممكن، وعدم تسييسه وإسقاط الخالفات عليه، وهو ما يخشاه الرئيس 

ميقاتي.

رئيس اللقاء االسامي الوحدوي

حمية مجتمعاً إلى األسمر وفقيه أمس

المقاومة المتحالف بصيغة أو بأخرى أو المتقاطع المصالح مع كل من 
روسيا والصين.

واآلن وبعد هذا الصمود األسطوري الذي واجهت فيه سورية شتى 
المنتصرة  سورية  تعود  واإلج��رام  واإلره��اب  والكيد  العدوان  أن��واع 
لتلعب دورها اإلقليمي والدولي، محطمة ما وضع في وجهها من حواجز 
أو ما كّبلت به من قيود، بدءاً بالمقاطعة العربية � اإلقليمية المتعددة 
إلشغال  تعود  الكيدي،  األميركي  قيصر  قانون  إلى  وصوالً  العناوين 
مداورة  أو  مباشرة  انتظم  من  بخاصة  اآلخرون  أدرك  أن  بعد  موقعها 
في جبهة العدوان عليها بأّن عدوانه فشل، وبأّن عليه أن يراجع ملفاته 

وحساباته حتى ال يفاقم خسائره في المواجهة إْن استمّر متمّسكاً بها.
وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم ما تّم حتى اآلن من تفعيل للعاقات 
السورية مع بعض العرب خاصة وأخيراً مع األردن، تلك العاقات التي 
شهدت محطات هامة خال األسبوعين الماضيين لن يكون آخرها اللقاء 
العسكري األمني بين وزير الدفاع السوري ورئيس هيئة أركان الجيش 
األردني مع جمع من كبار الضباط في البلدين، لتنسيق العمل األمني 
العسكري الدفاعي المشترك، بما يحفظ المصالح األمنية للبلدين على 
جانبي الحدود وفي العمق وبشكل يؤكد أّن ملف الجنوب السوري الذي 
 �  2021 درعا  تسوية   � الدولة  عرضتها  التي  التسوية  بموجب  عولج 

بأنه ملف طوي إلى األبد وبشكل نهائي.
كما تندرج مشاركة سورية في االجتماع الوزاري العربي الرباعي 
في عّمان لبحث مسائل كهربائية ونفطية تخّص لبنان، ولسورية دور 
حاسم في إنجاحها، كما تفهم المشاركة السورية في االجتماعي المائي 
العربي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهو حضور يحصل بهذا 
الشكل للمرة األولى منذ أن اتخذ القرار العربي العدواني األحمق بإماء 
عام  منذ  العربية  الجامعة  في  سورية  مقعد  بتجميد  وقضى  أميركي 

 .2011
إلى  العربي  الرسمي  النظام  دقة  وأكثر  العرب  عودة  إرهاصات  اّن 
سورية تتزايد وتتكثف )فالعرب شعبياً لم يغادروا سورية على رغم 
كيد أنظمتهم( وهي عودة أملتها نتائج الحرب الكونية التي حققت فيها 
سورية وحلفاؤها في محور المقاومة نصراً استراتيجياً تاريخياً، وقد 
بلغ األمر درجة يصّح معها القول إّن القرار بعودة العاقات العربية مع 

سورية إلى طبيعتها قد اتخذ ويبقى اإلخراج والنمط والتوقيت فقط.
أمام هذه الحقائق يطرح السؤال عن موقع لبنان في قافلة العودة 
بالنفس«  »النأي  بدعة  صاحب  هو  لبنان  أّن  بخاصة  سورية،  إلى 
يسهم  أن  أجل  من  أميركية  إلم��اءات  استجابة  أطلقه  ال��ذي  الشعار 

بحصار سورية يومها وفقاً لما حّدد له من دور. 
وسورية  لبنان  بين  الممّيزة  العاقات  أّن  التأكيد  إلى  نعود  وهنا 
هي ركن أساس من أركان السياسة والخيارات الوطنية التي اعتمدها 
لبنان وكّرست في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وأّن هذه العاقات 

الممّيزة تصّب أوالً في مصلحة لبنان الذي ال يستطيع أن يستغني عن 
أن  يريد  من  هناك  كان  إذا  )إال  الوحيد  البري  متنفسه  كونها  سورية 
يفتح الطريق إلى العدو كما يظّن البعض( بينما تستطيع سورية أن 
تستغني عن لبنان على رغم ما ينتجه لها هذا االستغناء من متاعب 

أمنية وغيرها. 
واآلن بعد أن غرق لبنان في »جحيمه« المتعّدد العناوين واألشكال 
باتت حاجته للعودة إلى سورية وتفعيل العاقات المميزة معها أكثر 
إلحاحاً من أّي وقت مضى على اإلطاق، من أجل توفير بعض عناصر 
هذه  في  أّن  بخاصة  »الجحيم«،  هذا  من  للخروج  تلزمه  التي  القّوة 
أكثر  السورية في حّل  القدرات والطاقات  إمكان االستفادة من  العودة 
إنهم  البعض  الذين يقول  النازحين،  من ملف يأتي في طليعتها ملف 
يكّبدون لبنان نفقات تعادل ثلث ما ينفقه على مواطنيه. ويقول السفير 
السوري في لبنان إّن »في لبنان سوريين أكبر من طاقة لبنان« ويجب 

أن تحّل هذه المعضلة.
الحدود  جانبي  على  التهريب  وأعمال  أمنية  ملفات  جانب  إلى  هذا 
المنطقة  ح��دود  وترسيم  والنفط  والغاز  الكهرباء  ملفات  عن  فضاً 
بعد  ببعضها  الحديث  بدأ  أمور  وهي  إلخ...  والترانزيت  االقتصادية 
أن »أذنت أميركا للبنان« بذلك، وكان لسورية موقف مشّرف بخاصة 
بشأن نقل المازوت إلى لبنان، حيث وجه »رئيس الجمهورية العربية 
السورية بشار األسد بنقل كّل حاجات المواطن اللبناني من المحروقات 
وبخاصة المازوت إلى لبنان بسرعة« كما صّرح السفير السوري في 

لبنان، وقد تّم النقل كما علم على نفقة الحكومة السورية. 
الملف  سورية  إعمار  إعادة  بملف  يتمثل  واألدسم  األهّم  الملف  لكن 
الذي إذا نال لبنان نصيباً منه سيشكل رافعة فاعلة وقوية القتصاده 
على أكثر من وجه وفي أكثر من سبيل، وهنا يطرح السؤال هل يبادر 
لبنان ويسبق غيره من العرب في العودة إلى سورية إلشغال مقعده 
األخوي المتقّدم الممّيز فيها أم يتأخر عن الركب وال يجد عندها من يهتّم 

بشأنه؟
إّن مصلحة لبنان اآلن وأكثر من أّي وقت مضى تفرض المسارعة إلى 
إحياء نشط للعاقات مع سورية وتفعيل االتفاقات الثنائية معها وفي 
طليعتها اتفاقية اإلخوة والتعاون والتنسيق، التي يجب ان ُيستأنف 
العمل بها على أعلى المستويات، حيث نرى أّن اجتماع قمة بين رئيسي 
الدولتين سيكون فرصة مناسبة تفتح الطريق أمام لقاءات المسؤولين 
المتماثلين في الدولتين وتؤّسس للقاء قمة رباعي مشرقي )مع العراق 

واألردن( سبق أن تحدث فيه الرئيس العماد ميشال عون. 
قائمة  الثنائية  واالتفاقيات  ضاغطة  والمصالح  ملحة  الحاجة  إّن 
واالستجابة السورية حاضرة لتلبية الطلبات اللبنانية، يبقى أن يبادر 

لبنان إلنقاذ نفسه وصون مصالحه، فهل يفعل قبل هدر وقت إضافي؟
* أستاذ جامعي � باحث استراتيجي

هل يفّعل لبنان... )تتمة �ص1( 

القائد  سليم،  موريس  الوطني  الدفاع  وزي��ر  استقبل   �
»يونيفل«  لبنان  جنوب  في  العاملة  الدولية  للقوات  العام 

 في مصلحة لبنان الذي ال يستطيع أن يستغني عن 
أن  يريد  من  هناك  كان  إذا  )إال  الوحيد  البري  متنفسه  كونها  سورية 
 البعض( بينما تستطيع سورية أن 
تستغني عن لبنان على رغم ما ينتجه لها هذا االستغناء من متاعب 

متفرقات
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المصلحة االقليمية في محافظة البقاع
اعالم تبليغ انذارات

 تدعو وزارة  المالية - مديرية المالية العامة  - المصلحة االقليمية في محافظة البقاع - دائرة التحصيل 
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لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل  مهلة ثالثين  يوماً من تاريخ  نشر هذا االعالم ,  و اال  يعتبر 
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225RT000169039LBعمر خليل حيدر2335549

226RT000169040LBديب موسى فريجه2894768

227RT000169041LBسعد جرجس صليبا3038375

228RT000169042LBبدر الدين محمود الشوباصي1968662

229RT000169044LBجورج يوسف مسلم1116273

230RT000169767LBهيام عباس حميه2226635

231RT000169045LBعاطف محمد الخطيب176750

 232بدر ضاهر الكعدي861867

 233انيسة فوزي كعدي861875

 234جميل ابراهيم كعدي2862612

235RT000169050LBجورج نمر ابو مسلم2232774

236RT000169063LBشحادة ديب ابو مسلم3124998

238RT000169065LBجورج رزق هللا العقيقي ملقب مزرعاني491432

239RT000169066LBروز ابراهيم سركيس857329

 241ريمون ابراهيم سركيس857351

243RT000169068LBغطاس عبد هللا حرو857374

245RT000169069LBيوال جميل غره1127622

247RT000169070LBامال احمد ابو عرابي1299461

249RT000169071LBجورج جميل غره1986097

 251خديجة عبد الحفيظ يقطين1991858

254RT000169073LBميرنا جان البغدادي1723832

256RT000169074LBرشيد جبور جبور1047067

258RT000169075LBروكز ميشال سعاده3138704

261RT000169077LBشعالن مخول قاصوف13644

263RT000169078LBنعيم مخول القاصوف45052

266RT000169080LBمحيمد خالد يوسف402361

268RT000169081LBماري موسى شمعون2182016

 270يحي خليل حيدر2335540

 272سفانه عبد الهادي حيدر2594155

273RT000169084LBسامر يحيى جبيلي3158862

274RT000169085LBالياس جورج مقادسي304845

276RT000169090LBعدنان مخايل فريجه1288049

278RT000169091LBعدنان ناجي الشوباصي594430

280RT000169092LBصالح محمود الشوباصي2519366

282RT000169093LBميشال بولس مسعد875029

284RT000169094LBخطار جوزيف خير هللا1157823

287RT000169095LBمارلين سمعان معكرون1534719

 293ليلى ابراهيم سركيس856827

295RT000169098LBجورج نجيب بريدي857401

297RT000169099LBفايز لويس فاضل1419964

300RT000169100LBهشام عبد الحفيظ يقطين849802

301RT000169101LBيحي عبد الحفيظ يقطين1991767

303RT000169102LBمحمد سعيد عبد الحفيظ يقطين1991846

306RT000169103LBابتسام علي حمية2729683

308RT000169104LBابراهيم حسين زين الدين2864140

 313كيفورك  خاتشيان100038157

316RT000169106LBلميا ادمون معلوف848802

 317ادما ابراهيم مسلم853841

 319ابراهيم فؤاد مسلم857531

321RT000169109LBحامد خليل حيدر14125

 324عناية عبد الهادي حيدر842560

 328سمير ديب عفيش846456

 330نبيه حنا ابو عفش851262

 333فوزي خليل مبارك851837

 336محمود علي الحاراتي1048874

338RT000169119LBوسيم خليل حيدر2335547

341RT000169120LBليلى ابراهيم القطان2754061

 342خليل امين حجار856306

 344ايفون يوسف الحجار856484

346RT000169123LBهادي مخايل فريجه1288052

349RT000169124LBايفيت طانوس الفرن2074095

 351شوقي وديع الشوباصي1894166

354RT000169126LBمحمد محمود الشوباصي1957268

355RT000169127LBمحمد قاسم محمود الشوباصي2767856

356RT000169128LBجان خطار خير هللا875159

357RT000169129LBطارق جوزف خير هللا1818069

358RT000169130LBخليل مخايل علم2015599

359RT000169131LBجورج مخايل علم2015761

 360سيمون توفيق الحوراني1505045

361RT000169133LBبوغوص مهران غوكاسيان875274

362RT000169134LBسامي نواف الحسين1318493

363RT000169349LBنايف محمد الخطيب2193595

 364اميل ابراهيم سركيس857335

 365ادمون ابراهيم سركيس857345

366RT000169354LBانطوانيت لويس فاضل1419971

367RT000169355LBبشارة اميل الغريب849748

368RT000169356LBليالي احمد ابو عرابي1299456

369RT000169357LBليلى احمد ابو عرابي1299459

 370وداد عبد الحفيظ يقطين1201464

371RT000169363LBعبد الحليم علي يقطين1991761

372RT000169364LBوديع رشيد البغدادي849460

 373نوبار طانبال خاتاشيان855431

374RT000168999LBمحمد علي الخياط الصبوري3076127

375RT000169370LBادال طانيوس شهوان3157389

376RT000169371LBخليل سليم مساعد864234

379RT000169372LBانطوان ناصيف دبيان174391

 382جمانة عبد الهادي حيدر842465

 384مريم محمد قزعون858977

386RT000169375LBدرزي خالد يوسف1426374

389RT000169376LBممدوح خالد يوسف1426379

391RT000169377LBعلي خالد يوسف1426384

394RT000169378LBابراهيم فارس الحاراتي1753643

396RT000169454LBنايفه ابراهيم القطان1995109

398RT000169455LBفايز قاسم زعرور2481084

400RT000169456LBحسن محمود الحاراتي2837096

402RT000169457LBكوكب توفيق ندور1240131

404RT000169458LBسيدي فهد اسطفان2273332

406RT000169459LBميشال عجاج فريجه2534863

415RT000169461LBطارق حسين هاشم1177468

419RT000169462LBامال جورج جبران1545703

426RT000169463LBحسين جميل الشوباصي45956

 432اسماعيل عبد الرحيم عبد الرحمن862425

433RT000169467LBوليد احمد الخطيب2616783

 435نجيبة جميل الخوري860654

436RT000169469LBشركة فتوش للتطويرالعقاري1649353

241RT 000168528 LB جوزف حبيب نكد الخوري849553

242RT 000168529 LB وقف مار الياس الطوق1142244

244RT 000168530 LB جودت رياض قزعون1221935

246RT 000168532 LB علي احمد هزيمه102192

248LB 000168533 RT شركة همام ش.م.ل.268245

250RT 000168534 LB عبد اللطيف مصطفى محمد فارس1137836

252RT 000168535 LB ايمان حسين دياب2564554

255RT 000168538 LB جوزف خليل خلف126073

257RT 000168539 LB صباح محمد سهيل نعماني148976

260RT 000168541 LB حسين علي الغندور233049

262RT 000168542 LB هشام ابراهيم دلباني295632

264RT 000168543 LB غاده الياس التيني351566

265RT 000168684 LB يسري جان المعروف بحنين مسعد601062

267RT 000168685 LB عبد هللا قاسم غزال862185

269RT 000168687 LB جرجس عبد هللا النداف945913

271RT 000168688 LB سمر محمد موسى1307876

275RT 000168690 LB جرجس بولس سليالتي1359305

279RT 000168696 LB علي احمد الموسوي2115074

281RT 000168697 LB احمد جمعه قاسم غزال2878582

285RT 000168712 LB كارولين جان بطا445289

286RT 000168715 LB محسن علي دلول686955

288RT 000168717 LB هيلدا ملحم الزمار869420

292RT 000168722 LB جوزف موسى سلوم284031

294RT 000168732 LB نقوال يوسف نعمة861944

296RT 000168734 LB وردة يشوع شرو873091

298RT 000168735 LB اميل يوسف رجي1304695

299RT 000168736 LB انطوان جان الفرن1321675

304RT 000168738 LB قيصر رزق المعلوف855881

305RT 000168739 LB حسن محمد علي صليبي الديراني1282655

307RT 000168740 LB عادل يوسف الخوري209546

309RT 000168742 LB مضر غسان شوكت1177929

310RT 000168743 LB ماريا رياض قزعون1339932

311RT 000168745 LB محمد نبيل مرزوق منصور80281

312RT 000168747 LB نزيه علي الدالي848386

314RT 000168750 LB نعيمة صالح محمد الميهيني848621

315RT 000168752 LB سعاد حبيب فاضل586012

320RT 000168755 LB شما سليم حاو865360

322RT 000168756 LB جميل محمد حمزة1252101

323RT 000168757 LB خالد محمد حمزة1252104

325RT 000168758 LB ستيفانيا اسبيريدون غيكا1336516

326RT 000168760 LB اسبر خليل القاصوف851795

327RT 000168763 LB ماري تريز توما فرح856422

329RT 000168969 LB غازي مرعي سلطان2587994

332RT 000168972 LB كامل جان مسعد526189

334RT 000168973 LB اسعد جوزف لطيف527732

335RT 000168974 LB كمال محمود عثمان998726

337RT 000168975 LB عصام حليم الصباغ1470658

339RT 000168976 LB ماري كاترين كاليتون دافي1745049

340RT 000168978 LB ملحم محمد قزعون2105610

343RT 000168979 LB غسان فيليب المر1814423

345RT 000168980 LB عجاج محمد علي صليبي1603687

347RT 000168981 LB ابراهيم مصلح سمارة283302

348RT 000168982 LB عمر سعد الدين عالية943113

352RT 000168984 LB علي احمد الحاج679859

353RT 000168985 LB روزين عزيز توما فرح856429

378RT 000168987 LB سليم داود ساروفيم1318266

381RT 000168989 LB حسين علي فرحات305845

385RT 000168991 LB بالل خليل حميه2452021

387RT 000168992 LB ناديا داود شّرو2749044

390RT 000168994 LB ابراهيم سعد هللا توما282362

392RT 000168995 LB ملحم الياس ملحم3080129

393RT 000168996 LB محمد عبد العزيز جاسم عبد الوهاب القطامي1667018

395RT 000168997 LB محمد حسين سعدى865396

397RT 000168998 LB نبيها خليل سلهب1874347

399RT 000169000 LB احمد محمد عبد الفتاح1279266

401RT 000169135 LB جوزف سليم ابو زيد46522

403RT 000169136 LB محي الدين سعيد الصالحاني856932

407RT 000169138 LB سمير ناظم غندور60273

409RT 000169139 LB ناهدة احمد نعماني621234

410RT 000169279 LB يحيى احمد خشروم847928

411RT 000169281 LB خالد خضر الشقيف1058662

412RT 000169283 LB الياس جوزف السكاف98029

414RT 000169287 LB كلود يوسف صقر2422839

418RT 000169294 LB حسين علي مرتضى1465550

420RT 000169295 LB فاطمة سعيد الخطيب2616789

421RT 000169298 LB عواطف حسين يونس3069142

422RT 000169300 LB غادا محمود طقطق2602379

الجمعية التعاونية االسكانية في حوش 2691835
423RT 000169305 LB االمراء م.م

424RT 000169311 LB غسان جورج مسلم2760058

427RT 000169315 LB محمد خليل جمعه686452

428RT 000169316 LB جمعية فقراء الكاثوليك854534

430RT 000169330 LB الشركة التجارية والصناعية للحبوب ش.م.م13198

431RT 000169331 LB فادي جرجس الصياح287040

437RT 000169338 LB وسام اسماعيل الحشيمي212527

440RT 000169341 LB محمد اسعد يوسف1811314

441RT 000169342 LB محمد احمد القادري3053964

442RT 000169343 LB بدروس موسيس كوهيليان875751

443RT 000169344 LB سمر سمير عسكر2250606

444RT 000169346 LB محبوبة سليم شمعون242631

TIGER 71RT 000168375 LBش.م.م.2443294

72RT 000168376 LBعدنان حسين غزاله865091

73RT 000168377 LBنصار فوزي نصار3043862

74RT 000168378 LBغسان ندرة زالقط13862

75RT 000168379 LBنقوال الياس نعمة ابراهيمي244974

1397551l.r.a.s   s.n.j 76شركةRT 000168380 LB

77RT 000168381 LBمؤسسة جوزف شلهوب46297

78RT 000168382 LBندى منير سماحه434396

شعالن وابو حيدر للمقاوالت والتعهدات 1440211
chaalan & abou haid80ش.م.مRT 000168384 LB

شركة أزور غروب للمقاوالت والتجارة 2766637
83RT 000168387 LBالعامة - محمد حمادي وشركاه

85RT 000168389 LBسعيد حسين ياسين للتجارة1283020

87RT 000168391 LBنجيب ريمون زخيا2923081

89RT 000168393 LBعلي طراف وشركاه2586064

2566179SAMA CHTAURA S.A.R.L90RT 000168394 LB

92RT 000168396 LBايلي جورج اعزان2707674

93RT 000168397 LBلين علي الموسوي2482598

94RT 000168398 LBهدى جورج صهيون46746

97RT 000168401 LBفاطمة احمد اسامة خضر2549424

98RT 000168402 LBزهير نجيب جبرا855314

1370142 NEWنيو كانون تكستيل ش.م.م
CANNON TEXTILE S.A.R.L99RT 000168458 LB

100RT 000168403 LBشركة صوايا وصليبا للطباعة والنشر46833

101RT 000168404 LBجرجس فؤاد التن1318037

2164289 Integrated paving contracting
company l.p.c.c103RT 000168406 LB

104RT 000168407 LBشركة الياس واديب الهبرللتجارة45259

105RT 000168408 LBمحمد سليم شعالن3325016

107RT 000168410 LBمؤسسة نقوال ابو جودة14686

109RT 000168412 LBديا علي الموسوي2482604

110RT 000168413 LBمحمد علي الموسوي2783113

111RT 000168414 LBطوني سعيد الصقر872326

112RT 000168415 LBجنى علي الموسوي2482609

115RT 000168418 LBأية احمد اسامه خضر2549430

116RT 000168419 LBمصطفى رفيق خالد خضر874255

118RT 000168421 LBنعمة هللا الياس شمعون309768

119RT 000168422 LBخالد رضا الميس1912053

122RT 000168425 LBشركة بردوني بالست جرجس صليبا وشركاه217873

123RT 000168426 LBمؤسسة قرطاس للهندسة45149

124RT 000168427 LBاسامة محي الدين الحشيمي529667

125RT 000168428 LBمطاحن الريم أبناء نجيب صليبا ش.م.م2982706

مدرسة القديسة تقال لراهبات العائلة المقدسة 45480
126RT 000168429 LBالمارونيات

127RT 000168430 LBمحمد شريف عصام سعد3002786

كويك ميل بالل علي جراح وشركاه 1684946
COM MEAL QUICK128RT 000168431 LB

129RT 000168432 LBمؤسسة السالم التجارية293584

130RT 000168435 LBشركة قيصر عطا وشركاه177336

131RT 000168436 LBميماسي اوبتيك ) جوزف ميماسي (231497

132RT 000168437 LBسعاد بلقاسم مراح472753

133RT 000168438 LBعزيز منير شما418377

شركة حاطوم وحمود للتبريد والتجارة العامة 13235
134RT 000168439 LBش.م.م

135RT 000168440 LBميشال ابراهيم خوري14527

136RT 000168441 LBعلي حسين غزالي847800

137RT 000168442 LBعلي احمد صالح2119981

139RT 000168444 LBهادي طوني زخور2533731

142RT 000168447 LBيوسف حسين غزال14263

146RT 000168451 LB شركة ريا وسيدي وشركاهم2946132

2858633 TOOLS T-C .شركة سي.تي تولز ش.م.م
L.R.A.S147RT 000168452 LB

634121sarl w w w  150دابليو دابليو دابليو ش.م.مRT 000168455 LB

151RT 000168456 LBمؤسسة فادي الحلو للتجارة والصناعة2587663

152RT 000168457 LBنجيب ابو ديب للتجارة والصناعة1018559

997RT 000170322 LBعلي احمد الهندي546396

999RT 000170325 LBشربل عماد السغبيني3215876

1000RT 000170327 LBمحمد علي الموسوي308600

1001RT 000170328 LBريتا جان غانم1320827

1002RT 000170329 LBبالل خالد درويش3068548

1003RT 000170331 LBمحمد ابراهيم عبد هللا1323914

1004RT 000170332 LBنادين علي الموسوي2482614

1005RT 000170333 LBفلك قاسم التناوي1761528

1006RT 000170334 LBشركة سماحة للتجارة العامة مايك سماحة وشركاه1617130

1007RT 000170335 LBشركة االنشاء والتعمير ش.م.م13305

1008RT 000170336 LBشركة تكميدك ليبانون2028037

1009RT 000170338 LB شركة بري مايد ش م م2802912

1012RT 000170340 LBمحمد حسين الموسوي254841

1013RT 000170341 LBجان ساسين غانم192913

981RT 000170181 LBمحمد عمر الخطيب3053384

982RT 000170185 LBعلي محمود علم299347

983RT 000170186 LBطلعت اسماعيل صالح الدين2685019

984RT 000170188 LBبلدية زاليا2786842

986RT 000170195 LBفندق ومطعم الخريزات2704875

987RT 000170242 LBمجموعة ياسين االستثمارية ش.م.ل.2510327

988RT 000170244 LBأحمد عمر الخطيب3053374

990RT 000170247 LBياسمين عمر الخطيب3053401

991RT 000170248 LBغسان حسين ساطي1462886

992RT 000170249 LBمحمد علي الفليطي2740452

993RT 000170250 LBمحمد اسماعيل صالح الدين2629442

994RT 000170251 LBمؤسسة اسعد عبود الخيرية ) تكميلية (45544

995RT 000170252 LBعائده شحاذي صميلي233311

11000174882LB RTمحمد قاسم ايوب سلوم1564238

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع ألين الجميل
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مرتجع خدمات 1 )قسم2( الجمهورية اللبنانية     
وزارة المالية

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة 
– شارع بشارة الخوري الطابق  الكائن في بيروت  الدائرة  المرفق للحضور الى مركز  أسماؤهم في الجدول 
االول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا االعالم، واال يعتبر 
هذا  نشر  سيتم  أنه  علماً  أعاله،  إليها  المشار  المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة  حاصال  التبليغ 

االعالم على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية.

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

563308RR210279554LBعلي محمد حدرج

1272736RR210279568LBشوقي علي مسلماني

2029460RR210279903LBانعام احمد الحوت

1441096RR210279925LBهيثم علي مرزوق

488778RR210279934LBمحمود احمد ديب عيتاني

324171RR210279951LBاحمد مصطفى عرقجي

2109909RR210279996LBمازن عبد الرحمن العجوز

174078RR210280019LBمحمد شيخ عثمان قدورة

3308955RR210280274LBهشام احمد منيمنة

3308936RR210280288LBمحمود احمد منيمنة

3308924RR210280291LBعفيف احمد منيمنة

1679099RR210280305LBبالل احمد منيمنه

463087RR210280314LBمنال احمد منيمنه

93241RR210280331LBمحمود رشيد فايد

1212301RR210280362LBخالد محمد خليل خضر

1092875RR210280402LBرفيق عبد القادر غزاوي

682591RR210280495LBنازك محمود قليالت

1294537RR210280773LBساميه نجيب عرابي

222726RR210280795LBماهر يوسف ابراهيم

1530230RR210280813LBجوزفين الياس الطبر

945248RR210280835LBبسام محمد ماجد

3403186RR210281155LBسميرة مصطفى القضماني

1724134RR210281178LBمها محمد العسيري

696904RR210281283LBدولي جان بولس

975850RR210281306LBطونيه لطيف ايوب

35318RR210281323LBسامي لطيف ايوب

83813RR210281345LBسمير لطيف ايوب

1611531RR210281354LBجمانه سعد الدين المصري

1637740RR210281368LBحسن احمد هاشم

570822RR210281796LBمالك ابراهيم سليم

2520075RR210281836LBمي اسماعيل الحالق

973119RR210281898LBحسام محمود الماضي

201675RR210281972LBتوفيق جان بولس

653209RR210481483LBعبد الرحيم علي حوماني

55695RR210481497LBايمي ميراي سيلفات جوزف ماسون

697575RR210481700LBهاني عبد الرحمن الرفاعي

1220187RR210481727LBرولى حسن ضاهر

1782907RR210482886LBلينا حسن جوهر

1782906RR210482890LBفاتن حسن جوهر

670640RR210482909LBحسام حسن جوهر

396027RR210482991LBنسرين سامي نصر

143932RR210483008LBمصطفى هاني فروخ

79435RR210483507LBجان زكي سالمه

2838745RR210484119LBفؤاد وضاح ناصر الدين

459981RR210484122LBسكارليت متري متري شحاده

953018RR210484140LBماجدة احمد عباس

157624RR210484215LBبسام احمد حوحو

1778909RR210485057LBجمال جعفر مازح

505161RR210485065LBجمال محي الدين حداد

320939RR210485074LBشركة المنصور للهندسة والمقاوالت والتجارة ش.م.م

2637722RR210485088LBلما زياد جراب

2637798RR210485091LBليلى هالل النمير

59279RR210485105LBزياد محمد رفيق جراب

333651RR210485114LBرجب عبد الكريم عميرات

2812979RR210485128LBهيفاء رفيق محيو

1726349RR210485131LBفاطمه ابراهيم حجال

1613618RR210485145LBعنايت ابراهيم حجال

153045RR210485176LBندين محمد بيضون

146690RR210485193LBنعمت محمد بيضون

57786RR210485216LBحسن احمد مطر

1227136RR210485247LBكريم مازن جارودي

142641RR210485255LBهالل ابراهيم زين الدين

1291323RR210485264LBخالد احمد عبيدو

2632RR210485278LBالشركة اللبنانية المتحدة لالعمال العقارية ش.م.م

1138816RR210485304LBزينة رشيد ايبو

1277523RR210485352LBروال رفيق محيو

495308RR210485366LBمحمد رفيق محيو

736953RR210485370LBرياض ابراهيم حجال

511561RR210485397LBغاده رفيق محيو

3481685RR210485406LBاسامه ابراهيم حجال

2129510RR210485410LBريفا عصام بدر

1985804RR210485573LBغسان رضا خزعل فواز

240664RR210485998LBسامية عبد الشكور حلواني

588161RR210486004LBمازن يوسف باشا

5070RR210486199LBاكو بيروت ش.م.ل

54177RR210486485LBبسام توفيق حالوي

1279017RR210487129LBهاجر علي سليمان

2099387RR210487177LBعفيفه محمد الجردي

243196RR210487821LBجوزفين الريس نادر

243384RR210487835LBشيخموس يوسف محمد

104800RR210487849LBعصام عمر العريس

243712RR210488795LBمحمد فاروق احمد نصرت درنيقة

1008813RR210488813LBشرارة بهزاد فروزان

1447799RR210488827LBروني ميشال الحكيم رحمه

1587167RR210488844LBجوني ميشال رحمه

1409387RR210488858LBكلويتلد سليمان مسعد

3637081RR210488861LBرياض محمد رمو

1587176RR210488932LBداني ميشال رحمه

635479RR210488946LBابراهيم يونس الكجك

661296RR210488950LBعبد الرزاق عبد الله الشامي

60980RR210488963LBعبد الرحيم مصطفى بدر

CODA ART PRODUCTION2970468RR210488985LB ش.م.م.

40541RR210489005LBخليل . بشارل الياس ابي سعد الخوري زبال

1302626RR210489045LBشركة ميوزيكوم ش.م.ل

2373395RR210489076LBشركة الروابي اللبنانية للتموين ش م ل

2977954RR210489093LBشركة افق القابضة هولدنغ ش م ل

899383RR210489102LBمنذر زهير المدقة

2997374RR210489120LBتي اف كونسبة كرياشنز تي اف سي سي ش.م.ل. هولدنغ

1234732RR210489133LBابراهيم خليل فواز

149984RR210489155LBسعيد اسعد فخري

2818583RR210489178LBوزنه العالمية ش.م.م

415000RR210489181LBفؤاد سعيد وهبي

86749RR210489235LBعصام رسول محمد اللبان

429925RR210489249LBعلي حسن بن احمد بادريق

1183682RR210489252LBيوسف خليل فواز

769476RR210489266LBعلي محمد علي وزنه

1470891RR210489270LBحسن يوسف عثمان الموسوي

1227136RR210489399LBكريم مازن جارودي

1104604RR210489907LBشفيق صالح مكنيه

226129RR210489969LBنعمت عبد اللطيف ناصر

1588103RR210489972LBمحمد محمود سلمان

3304239RR210489986LBعباس محمود سلمان

2375428RR210490012LBحسين ابراهيم عياد

484204RR210498594LBعائده جاك حويله

86446RR210498722LBسركيس هوفنان زه رونيان

3597057RR210498736LBقمر احمد برده

2938052RR210498740LBربيع امين بردى

3619778RR210498753LBسلوى نعمي بردى

3597059RR210498767LBجميلة احمد برده

3597314RR210498775LBمحمد احمد برده

2936507RR210498784LBحسين احمد برده

108653RR210498798LBعلي احمد بردة

1164290RR210498815LBديما خضر بردى

3596931RR210498824LBعليا احمد برده

641116RR210498838LBسنيه احمد برده

3596998RR210498841LBعلويه احمد برده

83602RR210498872LBديكران اوهانس تامريان

319796RR210498886LBوسيم مروان مشيلح

2244628RR210499042LBايليا انطوان عقل

1590903RR210499192LBسيبال كمال سمهون

1672591RR210499201LBناهد محمد بيضون

1261328RR210499215LBحسين ديب الحجار

3635713RR210499229LBسعيد محمد علي الحمصي

3645481RR210499232LBزينب محمد علي الحمص

1671158RR210499246LBفوزيه محمود موسى خليل

536174RR210499250LBضرار ديب الحجار

1420495RR210499263LBشرين ديب الحجار

3645474RR210499277LBمحمود محمد علي الحمصي

1404705RR210499285LBشيراز ديب الحجار

243704RR210499303LBقصي ديب الحجار

1197831RR210499317LBطالل محمد علي الحمصي

3193092RR210499325LBعلي محمد علي الحمصي

1326109RR210499334LBحسن محمد علي الحمصي

2640774RR210499507LBخالد محمد كمون

97087RR210499538LBفادي حسن سنو

1200926RR210499555LBغانم نبيل فرنسيس

799095RR210499569LBمحمد تامر محمد رضا سنجابة

1531622RR210499572LBنبيه محمود الحاج موسى

38876RR210499590LBرينه انطوان جوزف جاك متى

86179RR210499691LBتوفيق انطون نعمة

42946RR210499745LBلويزا محمد خاتون

42977RR210499759LBهال محمد خاتون

43010RR210499762LBاوصاف محمد خاتون

42911RR210499776LBسمر محمد خاتون

3445233RR210499780LBمهى فطين مدني

3445228RR210499793LBوفاء فطين مدني

3445242RR210499816LBخضر فطين مدني

108863RR210499820LBمحمد فطين مدني

3445231RR210499833LBمنى فطين مدني

2160300RR210499847LBسناء فطين مدني

3445241RR210499855LBهبة فطين مدني

2831703RR210499895LBمروه سمير زيدان

599889RR210499921LBسامية ديب خليفة

744901RR210500125LBحسين سعيد مازح

85501RR210500134LBخليل ابراهيم صفا

2818314RR210500148LBمحمد ابراهيم صفا

369270RR210500151LBاحمد ابراهيم صفا

85503RR210500179LBمصطفى ابراهيم صفا

3674478RR210500182LBفاطمة ابراهيم صفا

1300044RR210500196LBهدى ابراهيم صفا

1300047RR210500205LBندى ابراهيم صفا

588161RR210500236LBمازن يوسف باشا

2077904RR210500240LBيسرة عبد الودود اسكندراني

677518RR210500267LBسعاد عبد الودود اسكندارني

500549RR210500315LBغسان عبد الرحيم حرب

32929RR210500338LBغاندي يحيى قاننجي

1088156RR210500341LBمرفت سعيد عويدل

58339RR210500602LBنيله جرجس قمير

262520RR210500616LBيوسف احمد جابر

627520RR210500885LBناديا عبد القادر بوابة

1300042RR210501038LBمريم ابراهيم صفا

2086150RR210501378LBرواد طوني النداف

1435087RR210501713LBمحمد  احمد كنج

81276RR210501761LBعبد القادر سعيد عيتاني

153671RR210501775LBعاصم عماد الدين نوام

758469RR210501792LBهناء حسن السيد

1294537RR210501832LBساميه نجيب عرابي

138042RR210502152LBمعتصم خضر محمصاني

981044RR210502166LBميالد جورج الغزال معوض

38615RR210502170LBايلي بشارة سعادة

623173RR210502489LBغنى عدنان حاسبيني

252224RR210502492LBداود محمد شرف

1167780RR210502515LBانطوان نعوم الشمالي

217968RR210502815LBحسين حسن صفا

2333529RR210503039LBانصاف علي دعبول

613453RR210503042LBمحمد علي دعبول

624811RR210503056LBرواد علي دعبول

624826RR210503060LBوائل علي دعبول

2246445RR210503095LBاحمد محمد مكي

3489571RR210503229LBطارق محمود قبيسي

3489577RR210503232LBماريا محمود قبيسي

3487419RR210503246LBهاني محمود قبيسي

3489573RR210503250LBاسامه  محمود قبيسي

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات لؤي الحاج شحادة
رقم التكليف 768

موظفي  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
السينمائية  األفالم  توزيع  ومكاتب  شركات 
كامل  بحضور  إستثنائية  جلسة  لبنان  في 

إنتخابات  إج��راء  باإلجماع  وق��رر  أعضائه 
العمالي  االتحاد  مقر  في  للنقابة  تكميلية 
من   2021/10/5 بتاريخ  وذل��ك  ال��ع��ام 
الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة 
مساء وفي حال عدم إكتمال النصاب تجري 
االنتخابات في 2021/10/20 بمن حضر. 
رئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات  وتقدم 
الترشيح  السر. ويقفل باب  أمين  أو  النقابة 

في 2021/10/1.

نقابة  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
لبنان  في  الصناعي  القطاع  في  العاملين 
أعضائه  كامل  بحضور  إستثنائية  جلسة 
تكميلية  إنتخابات  إج��راء  باإلجماع  وق��رر 
العام  العمالي  االت��ح��اد  مقر  ف��ي  للنقابة 
الساعة  من   2021/10/5 بتاريخ  وذلك 
السادسة  الساعة  حتى  ع��ص��راً  الثالثة 
مساء وفي حال عدم اكتمال النصاب تجري 
االنتخابات في 2021/10/20 بمن حضر. 
رئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات  وتقدم 
الترشيح  السر. ويقفل باب  أمين  أو  النقابة 

في 2021/10/1.

عمال  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
جلسة  ل��ب��ن��ان  ف��ي  وال��ت��ع��م��ي��ر  اإلن���ش���اء 
وقرر  أعضائه  كامل  بحضور  استثنائية 
للنقابة  تكميلية  إنتخابات  إجراء  باإلجماع 
في مقر االتحاد العمالي العام وذلك بتاريخ 
عصراً  الثالثة  الساعة  من   2021/10/5
حال  وف��ي  مساء  السادسة  الساعة  حتى 
االنتخابات  تجري  النصاب  اكتمال  ع��دم 
وتقدم  حضر،  بمن   2021/10/20 ف��ي 
النقابة  رئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات 
في  الترشيح  ب��اب  ويقفل   . السر  أمين  أو 

.2021/10/1

العاملين  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
جلسة  لبنان  ف��ي  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
وقرر  أعضائه  كامل  بحضور  إستثنائية 
للنقابة  تكميلية  إنتخابات  إجراء  باإلجماع 
في مقر االتحاد العمالي العام وذلك بتاريخ 

عصراً  الثالثة  الساعة  من   2021/10/5
حال  وف��ي  مساء  السادسة  الساعة  حتى 
االنتخابات  تجري  النصاب  إكتمال  ع��دم 
وتقدم  حضر،  بمن   2021/10/20 ف��ي 
النقابة  رئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات 
في  الترشيح  باب  ويقفل   . السر،  أمين  أو 

.2021/10/1

العاملين  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عقد 
جلسة  لبنان  ف��ي  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
وقرر  أعضائه  كامل  بحضور  إستثنائية 
للنقابة  تكميلية  إنتخابات  إجراء  باإلجماع 
في مقر االتحاد العمالي العام وذلك بتاريخ 
عصراً  الثالثة  الساعة  من   2021/10/5
حال  وفي  مساًء،  السادسة  الساعة  حتى 
االنتخابات  تجري  النصاب  إكتمال  ع��دم 
وتقدم  حضر،  بمن   2021/10/20 ف��ي 
النقابة  رئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات 
في  الترشيح  باب  ويقفل   . السر.  أمين  أو 

.2021/10/1

في  السوق  مكاتب  أصحاب  نقابة  دعت 
بتاريخ  تكميلية  انتخابات  إلجراء  الجنوب 
النبطية  في  مركزها  في   2021-10  -  5
لغاية  صباحا  العاشرة  من  النافعة  خلف 

الثانية عشر ظهرا.

إلجراء  غندور  معمل  عمال  نقابة  دعت 
انتخابات تكميلية بتاريخ 2021-10-27 
في  الخامسة  لغاية  الظهر  بعد  الثانية  من 

مركز النقابة معمل غندور الشويفات.

إعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم خدمات 

الحراسة والحماية
لبعض مكاتب الصندوق إعتباراً من 

2021/12/1 ولمدة سنة من تاريخه
للضمان  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ن��دوق  ُي��ج��ري 
 � بيروت  في  الكائن  مبناه  في  االجتماعي 
تمام  في  المزرعة  كورنيش   � بغداد  شارع 
الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس 
مناقصة   2021/10/21 فيه  ال��واق��ع 
لتلزيم  المختوم  الظرف  بطريقة  عمومية 
مكاتب  لبعض  والحماية  الحراسة  خدمات 

الصندوق لمدة سنة.
ُي��م��ك��ن االّط����الع ع��ل��ى دف��ت��ر ال��ش��روط 
المديرية  الموضوع لهذه الغاية في مكاتب 
ال��دوام  أوق���ات  خ��الل  للصندوق  اإلداري���ة 

الرسمي.
ُترسل العروض في ظرف مختوم وتسلّم 
باليد إلى بريد المديرية اإلدارية لقاء إيصال 
برقم وتاريخ وصول العرض على أن تصل 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق التاريخ المحّدد إلجراء المناقصة.
الطريقة  يغر  يقّدم  الذي  العرض  يهمل 
ال��م��ذك��ورة أع����اله، أو ي��ص��ل ب��ع��د ال��م��دة 

المحّددة.
بيروت في 16 ايلول 2021

المدير العام 
د.محمد كركي
التكليف 787

مناق�صة عمومية
ال�ضندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي

�نتخــــابــات
نقابية

دعوة مساهمي شركة سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
)مصرف متخصص(

لممارسة حقهم باألفضلية بتملك أسهم متفرغ عنها

عمالً بأحكام المادة 10 من النظام األساسي لشركة سيدروس إنفست 
يتشرف  “المصرف”(،  بعد  )فيما  متخصص(  )مصرف  ش.م.ل.  بنك 
المصرف  مساهمي  السادة  يحيط  أن  المصرف  إدارة  مجلس  رئيس 
لرأسمال  المكّونة  األسهم  من  /3/اسهم  عن  تفرغ  عقد  تبلغ  بأنه  علماً 

المصرف.
األسهم  بتملك  باألفضلية  حقهم  بممارسة  الراغبين  المساهمين  على 
المصرف  مقّر  في  المصرف  إدارة  بمراجعة  التفضل  عنها،  المتفرغ 
عشر  خمسة  مهلة  خالل  حمود  برج  بنك  سيدروس  مبنى  في  الرئيسي 

يوماً من تاريخ نشر اإلعالن الحاضر. 
وتفضلوا بقبول اإلحترام

رئيس مجلس اإلدارة  المدير العام
رائد خوري

الصندوق التعاضدي ألطباء األسنان في الشمال
 1/71 رقم التأسيس 1/36 تاريخ 1999/12/2 سجل تعاضدي 
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 äÉªàJ / äÉfÓYG 6
 (1¢U áªàJ) ...…Oƒ©°S ` »fGôjEG ∫DhÉØJ

 w�  W??�—u??�  Ëb��  …b�b��«   U�UML�«  w??�
 l�— W???�«u???� s???� ¡«u????� ¨À«b??????�_« …—«b?????�
 `��  l�  √b??�  Íc??�«  wze��«  w�dO�_«  dE��«
 ÍdBL�«  “UG�«  vK�  W�—u�  ‰uB��  »U��«
 —«d���ô« WIH� sL{ WO�œ—_« ¡U�dNJ�«Ë
 dzU��  iF�  s�  Î UC�uF�  ¨ÊUM��  »U���
 WIDML�« w� W�—u��« WODHM�«  «Ëd��« W�d�
  U�UL��«Ë  sOO�dO�_«  q��  s??�  ¨WO�dA�«
 Ÿ—U��� ULO� ¨rN�¡U�� X�� WK�UF�« W�K�L�«
 WO�Ëd�«Ë  W�—u��«  W�dOC���«   «uD��«
 V�œ≈  „—UFL�  W�ËUIL�«  Èu�  s�  W�—UAL�Ë
 …d�U�L�« WN�«uL�« u�� Î UO��—b� ÂbI�� w��«
 W�ËUIL�«  ‰U???�  b??�U??B??�??�  ULMO�  ¨W??F??�«u??�«
  «uI�«  t??�u??�  W??�—u??�  ‚d???�  w??�  WO�FA�«
 w�Ë—  ≠Í—u??�  n�u�  q�  w�  WO�dO�_«
 dOL�œö�  w�Ëd�«  fOzd�«  tM�  d��  b�u�
 ÂU�√  W�I�  WO�M�_«   «u??I??�«  —U���U�  sO�u�
 w� —Ëb????� Y??�b??�??�« U??L??O??� ¨W???�—u???� …b????�Ë
 W�—u� s� »U���ö� bONL��«  s� sDM�«Ë
 l�u�  ÊËœ  s???�  U???O???�Ë—  l???�  r??�U??H??�  s??L??{
 UL�  ¨w??�«d??�ù«  V�U��«  s�  W??�“«u??�   ô“U??M??�
 q�  w�  ¨WI�U��«  WO�dO�_«   UF�u��«  X�U�
 WO�dF�«   U�öF�«  s�  w�dO�_«  dE��«  W�«“≈
 W??O??�œ—_« …u???�b???�«  d??�??� U??L??� ¨W???�—u???� l??�
 t�—U�e�  X�u�  w��«  Í—u��«  ŸU�b�«  d�“u�
 Ÿ—U�� s� Y�b��« …œu�Ë ¨ÊULF� WOL�d�«
 w��«  W??F??O??D??I??�«  ¡U???N???�ù W??O??�d??F??�«  w??�U??�??L??�«
 WD��« w� wL�d�« w�dF�« ◊«d��ô« XI�«—
 r�u� U�—UB�Ë W�—u� ·UF{ù WO�dO�_«
 v�≈  W??�—u??�  …œu??�Ë  ¨UN�UI�≈  vK�  …—b??I??�«
  U�œU�L�«  Ÿu{u�  X�U�  WO�dF�«  WF�U��«
 œ«R�  w�«dF�«  WO�—U��«  d??�“Ë  U�«d�√  w��«
 —u��b�« Í—u��« WO�—U��« d�“Ë l� sO��
 ÊU�—UA� YO� ¨„—u�uO� w� œ«bIL�« qBO�
 W�UF�«  W??O??F??L??�??K??�  Íu??M??�??�«  ŸU???L???�???�ô«  w???�
 „—u�uO�   b??N??�  U??�b??F??�  ¨…b??�??�??L??�«  r??�ú??�
 ‰Ëœ W??O??�—U??� ¡«—“u?????� Î U??F??�u??� Î U??�U??L??�??�«
 W�—u� l�  U�öF�« …œu�  —bB� WIDML�«

ÆtO� Y���« lO{«u�

 f�√ UNO�≈ q�Ë w��« f�—U� v�≈ —UE�_« t���Ë
 VI�dL�«  s�  YO�  w�UIO�  VO��  W�uJ��«  fOz—
 ÊËd�U� q�u�UL�≈ w��dH�« fOzd�« ÂuO�« wI�K� Ê√
 ÊËd�U�  g�UM�Ë  Æt�eO�ù«  dB�  w�  ¡«bG�«  vK�
 ÎU�öD�«  UNKL�  Z�U�d�Ë  W�uJ��«  W�ƒ—  w�UIO�Ë
 w��«   U??�ö??�ù«  W??�e??�Ë  Í—«“u???�«  UN�UO�  s??�
 ÷ËUH��«  ·UM���«  l�  Í“«u��U�  U�“U��≈  ÍuM�
 w�  ÊUO�b�  Ê√  vK�  w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�
 dB�  W�U�  s�  „d�A�  Êö�S�   U��U�L�«  ÂU��
 U��d�  ÊS�  å¡UM��«ò   U�uKF�  V���Ë  Æt�eO�ù«
 ŸUD�  ‰UD�  WF�d�   U??�ö??�≈  cOHM�  ◊d�A�
 V�dN��«Ë  œU�H�«  W��UJ�Ë  ¡UCI�«Ë  ¡U�dNJ�«
 r�b�  w�Ëb�«  lL��L�«  ŸUM�ô  U�œuN�  q�«u��
 …—U??�“  qJA�Ë  Æ—b??O??�  dL�R�  —U???�≈  w??�  ÊUM��
 q�UF��«  ÈbL�  ‰Ë_«  —U���ô«  UN�zU��Ë  w�UIO�
 ¡UH�S�  ¨W�uJ��«  ÁU��  Î «b�b��  w�Ë—Ë_«Ë  w�Ëb�«
 d�U�L�«  w��dH�«  r�b�«  WN��  U�œu�u�  U��d�
 hOB��Ë  U�Ëc�  Èd�√  ‰Ëœ  Ëc��  W��U�  bF�
 w�   «—UL���«  v�≈  W�U{≈  ÊUM�K�  WO�U�  m�U��

  Æ…b�  U�UD�
 å¡UM��«å?�  WFKD�  WO�UO�  —œUB�  X�J�Ë
 W�uJ��«Ë  W�—uNL��«  ¡U???�ƒ—  Èb??�  ÎU??�U??O??�—«
 ¨—u�_«  t�JK�  Íc�«  —U�LK�  w�UOM�«  fK�L�«Ë
 V��  sJ�  ¨W�uJ��«  nO�Q�  bOF�  vK�  ULO�  ô
 …b�b��«  W�uJ��«  Ác??�  q�UF�  WOHO�  —UE��«
 ÷ËUH��« ÎU�uB� W�U���«  UHKLK� UN��—UI�Ë
 ÂU���ô«  Èb???�Ë  w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚Ëb??M??�  l??�
 Ê√  v�≈  X�H�Ë  ¨åW�uJ��«   U�uJ�  sO�  o�«u��«Ë
 W��UFL�  w�U�_«  q�bL�«  u�  W�uJ��«  nO�Q�ò
 VK�Ë  ÍœU??B??�??�ô«  ÷uNM�«  …œU???�≈Ë   U???�“_«
 bOF� WDK� œu�Ë v�≈ W�U{≈ WO�—U��« …b�U�L�«
 ¨—«dI��ô«Ë   U��RL�«  qL�  v�≈  ÂUF�«  ÂUE��ô«
 Êü«  cM�  W�uJ��«  ÕU��  vK�  rJ��«  sJL�  ô  sJ�
 WF�u�� ¨å—UE��«Ë V�d� W�U� w� Êü« s�� p�c�
 WL�U� œu�Ë vK� ‰uB��« s� w�UIO� sJL�� Ê√
 ÷Ëd� qJ� vK�  «—ôËb�«  «—UOKL� ÊUM�� r�b�
 ¡U�dNJ�U�  W�uO�   U�UD�  w??�   «—U??L??�??�??�«Ë

ÆåÁUOL�«Ë Q�dL�«Ë  ôUB�ô«Ë

 Ê√  v??�≈  å¡U??M??�??�«å???�  W???�—«“Ë  —œU??B??�  X�H�Ë
 l�  ÷ËUH��«  r�œ  u�  W�uJ�K�  ÂUF�«  t�u��«ò
 WI�«uL�«  wMF�  ô  «c�  sJ�  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�
 ULO�  ô  ¨UN{dHO�  w��«  ◊ËdA�«  qJ�  dO��«Ë
 WM�e��«  vK�  …b�b�  ¡U��√  VO�d�Ë  W�«b��ô«

ÆåsOM�«uL�«  vK�Ë
 bF� W�ËUILK� ¡U�u�« WK��  b�√ p�– ‚UO� w�Ë
 Ì‚UH�«  Í√ ÊuJ� Ê√  »u�Ë vK� Í—Ëb�«  UN�UL��«
 WO�UM�K�« W�KBL�« o�Ë  w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�  l�
 ¨…e�U�  ÌWH�Ë  Ë√  Ì «¡ö�≈  ÒÍQ�  ‰u�I�«  ÊËœ  s�Ë
 W�U��«  V���«  ‚uI�  s�  …œUH��ô«  s�  ÎöC�
 WG�U��«Ë  w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚Ëb??M??�  s??�  ÊUM�K�
 l�—UA�  w�  ¨w�dO�√  —ôËœ  ÊuOK�  1.140.000
 Ë√  ÁUOL�«Ë  W�B�«Ë  ¡U�dNJ�U�  WÒ�uO��«  vM��«
 ’U�  »U���  WÒO�M�_«  UM�U�UO��«  e�eF�  w�
 W�uJ��«  U�—dI�  W ÒD�  o??�Ë  WO�UM�K�«  W�ËbK�

Æ‰u�_« V���
 W�—uNL��«  f??O??z—  ”√—  ¨d???�¬  bOF�  vK�
 w�UM�K�«  b�u�«  fOz—  r{  ÎU�UL��«  Êu�  ‰UAO�
 œËb��«  rO�d��  …d�U�L�«  dO�   U{ËUHL�«  w�
 ÂU��  —UOD�«  s�d�«  bOLF�«  WO�uM��«  W�d���«
 Íd���«  s�d�«  bOIF�«  b�u�«  ÍuC�Ë  ¨sO�U�
 ‰Ëd���«  ŸUD�  …—«œ≈  W�O�  uC�Ë  ’u�B�  Ê“U�
 —UA��L�«  —uC�  w�  ¨◊U��  ÂU??�Ë  ”bMNL�«
 bOLF�«  W�—uNL��«  fOzd�  ÍdJ�F�«Ë  wM�_«
 Êu� b�u�« rK� ŸUL��ô« ‰ö�Ë ÆdD� ‰u� s�d�«
 UN��öD�«  cM�   U{ËUHL�«  q�«d�  sLC��  Î «d�dI�
 WK�dLK�  WK�UJ��  WO�O�«d��«Ë  t��—U�  v��Ë
 w�  UOKF�«  ÊUM��  W�KB�  sLC�  UL�  ¨WK�IL�«
 WIDML�«  w�  t�«Ëd�  w�  t�uI�  vK�  WE�U�L�«

ÆWB�U��«  W�œUB��ô«
 Ê√  W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��   √—  p�–  ‚UO�  w�Ë
  WÒO�dO�_«   U�dA�«  Èb??�≈  wKOz«d�ù«  r�eK�ò
 l�  UNOK�  Ÿ“UM��  o�UM�  w�  “UG�«  s�   VOIM��«
 UN�DK�Ë  WO�UM�K�«  W�Ëb�«  s�  w�b���  ¨ÊUM��
 dO�UFL�«  o�Ë  WÒ�d���«  U�œËb�  d�√  r���  Ê√
 r�_«  Èb� U�œUL��«  U�KD��Ë WÒO�u�UI�«Ë WÒOLKF�«
 `�BO� ¨w�Ëb�« Êu�UI�« l� V�UM�� UL�  …b��L�«
 WÒ�d��«  ÁœËb�Ë  WÒO�«dG��«  t��U�L�  ÊUM��  Òo�
 ÌqJA�  w�u�UI�«  Èu��L�«  vK�  ÎU�UB�  WÒ�d���«Ë
 ÁœUL��«  WO�UM�K�«  W�Ëb�«  —dI�  UL�  ÎUF��  wzUN�
 Î̈UÒO�Ëœ  ¡«d??�ù«  WO�dL�«  ‰u??�_«  o�Ë  t�O���Ë
 WÒOIO�D��«  rO�«dL�«  —«b�≈  ‰U�F��«  v�≈  u�b�Ë
 ¨w�UOM�«  fK�L�«  s�  UNO�≈  W�U�L�«  sO�«uIK�
 sO�«uI�«Ë   «—«dI�«  cOHM��  UN��ö�  qOFH�  v�≈Ë

Æå…c�UM�«
 tK�«b��  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  d�“Ë  q�I��«Ë
 WO�dO�ô«  …b��L�«   U??�ôu??�«  …dOH�  VO��u�
 WOzUM��«  U�öF�« w� Y���« Èd�Ë UO� w�Ë—Ëœ
 v�≈  w�UM�K�«  gO��«  r??�œË  ¨œËb??�??�«  rO�d�Ë
 bIM�«  ‚Ëb??M??�  l??�   U{ËUHL�«  W�Q��  V�U�

Æw�Ëb�«
 e�eF�« b�� s� ÊULK� pKL�« v�≈ ‚d�√ Êu� ÊU�Ë
 ¡U�  UL�Ë  ¨WJKLL�«  bO�u�  bOF�  ÎU�MN�  œuF�  ‰¬
 d�c��«  Ê√  ô≈  W��UMLK�  wMF��  ôò  ∫WO�d��«  w�
 f�RL�«  s�“  cM�  ¨UMFL��  w��«  …u�ù«  j�«Ë—
 Íc�«  ¨œuF�  ‰¬  e�eF�«  b��  pKL�«  t�  —uHGL�«
 v�—√  Íc�«  u�Ë  ¨…“—U??�  W�UJ�  ÊUM��  t�  kH��
 U�  w��«  W�U�_«Ë  dO��«  rO�  vK�  w�ö��«  b�«u�
 UMM�Ë  ÁU��  UNOK�  dO��  WIOIA�«  rJ�JKL�  X�«“
 Íc�«  w�dF�«  s�UC��«  d�«Ë√  bO�u�Ë  UM�F�Ë
 nK��� WN�«uL� ÂuO�« tO�≈ W�U�� s�� U� Ãu�√

ÆåUML�U�Ë UM�IDML� nBF� w��«  U�b���«
 w�  WO�UO��«   U??�“_«  XOI�  ¨p??�–  ÊuC�  w�
 ô ¨d��√  U�“_« r�UH� l� wK�«b�« bNAL�« …—«b�
 ·d�  dF�Ë  ¡U�dNJ�«Ë   U�Ëd�L�«  w��“√  ULO�
 fJF�«  U�  ¨f�√  …dO�  n�√  16  mK�  Íc�«  —ôËb�«
 nK��� X�d�Ë ÆWOz«cG�« œ«uL�« —UF�√ w� ÎU�UH�—«
 l�  WK�UA�«  WL�F�U�  f??�√  WO�UM�K�«  o�UML�«
 ‰uOH�«  d�«u�  ‰u�Ë  r�—  vK�  ‰uOH�«  …œU�  œUH�
 w� åÊUM�� ¡U�dN� W��R�ò  œU�√ YO� ¨w�«dF�«
 ŸUDI�ô«  v�≈  ‰u�u�«  s� WO�U� d�U�� s� ÊUO�
 ‰uK�√  dN�  d??�«Ë√  ¡U�dNJ�«  w�  q�UA�«Ë  ÂUF�«
 UN�b�   U�Ëd�L�«  s�e�  q�U�  œUH�  bF�  Í—U��«
 WJ�A�«   U��Ë  —«dI��«  sO�Q�  s�  sJL��«  Âb�  Ë√
 Ø500Ø  ?�«  ÈbF��  ô  ÃU��≈  q�  w�  ¨WOzU�dNJ�«
 vK� —cF�� ‰«e�  ô t�√  v�≈  …—U�ù«  l� ¨◊«ËUGO�

ÆådN�√ …b� cM� ¨ÊUM�� ¡U�dN� W��R�
 Ê√  v??�≈  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�   —U???�√Ë
 ÊUM�� ¡U�dN� W��R� tOK� XKB� Íc�« ‰uOH�«ò
 fK�� w� d�√ Íc�« ¡U�dNJ�« WHK� Êu�U� V�uL�
 ÊuOK�  200  WLOI�  w{UL�«  Ê«d�e�  w�  »«uM�«
 WL�F�« t�� v�≈ Èœ√ U� «c�Ë ¨dHB�« v�≈ bH� —ôËœ
 wDG�  wJ�  ¡U��  w�«dF�«  ‰uOH�«  U�√  ¨WK�UA�«
 WHK��«  ‰uO�  ¡UN��«  s�  Z��  Íc�«  b�b��«  e�F�«

 ÆåW�cG��«  U�U� l�d� s� w�U��U�Ë
 W�“ú� WF�d� ‰uK� s� XHA� —œUBL�« Ê√ ô≈
 WK�� uC� —U�√ –≈  ¨U��d� s� w�UIO� …œu� bF�
 Ê√  v�≈  ¨ Íd??�  sO�√  VzUM�«  åW�ËUILK�  ¡U�u�«ò
 W�cG�K�  bO�u�«  —bBL�«  u�  w�«dF�«  jHM�«ò
 œ«dO��« ÊËe��ò Ê√ v�≈ XH�  ¨åw�UM�K�« VFAK�
 ¨Í—U��« ‰uK�√ 25 w� wN�M� WHK��« WLOI� ‰uOH�«
 s�  Îö�b�  ÊuJO�  v??�√   w�«dF�«  jHM�«  w�U��U�
 d�œ  wKLF�  sO�  ŸÒ“u�  Íc�«  WHK��«  s�  ÊËe�L�«
  U�U�  4  ÍcG�  ‰uOH�«  «c�Ë  ¨w�«d�e�«Ë  —UL�
 «–≈Ë  ¨sOKLFL�«  w�  ÎU�u�  16  Ë√  15  œËb��  ÎUO�u�
 8  ?�  «uKLF�  Ê√  rNMJL�  ¨rN��U�  qJ�  qLF�«  «Ëœ«—√
 qLF�  ÊUM��  ¡U�dN�  p�c�  ¨ U�U�  8  ‰bFL�  ÂU�√

ÆåœbA� sOMI� qJA�
 Í√  q���  r�   U�Ëd�L�«  W??�“√  bOF�  vK�
 vK�   «—UO��«  dO�«u�  bNA�  —«dL��«  l�  Ã«dH�«
 209000  v�≈  s�eM��«  W�OH�  dF�  ŸUH�—«  r�—
 dO�J�«  `��Ë  s�eM�K�  …b�   U�d�  rOK��Ë  …dO�
 w�“u� q�L� b Ò�√Ë ¨WIKG� X�U� w��«  UD�L�« s�
 W�UD�«  d??�“Ëò  ÒÊ√  «dI�  u??�√  ÍœU??�   U�Ëd�L�«
  U�Ëd�L�«  w�“u�  s�  VK�  ÷UO�  bO�Ë  ÁUOL�«Ë
 s�eM��«  ÒaC�  Ê√  jHMK�  …œ—u��L�«   U�dA�«Ë
 X�U�  w��«  d�«u��«ò  ÒÊ√  `{Ë√Ë  Æå‚«u??�_«  w�
 WI�«u�  vK�  UNLEF�  qB�  d���«  w�  WO�«—
 WK�K�  bNAM�  ©f�√®  ÂuO�«  s�  Î «¡b�Ë  ¨œ«dO��«
 b Ò�√Ë   Æås�eM��«  l�“u�  bF�  ‚«u�_«  w�  WO���
 w�Q��   U�Ëd�L�U�  WKL��  WO�U{≈  d�«u�ò  ÒÊ√
 t�Q�  s�  d�_«  «c�Ë  ¨WK�IL�«  ÂU Ò�_«  w�  ÊUM��  v�≈
 Æå‚«u??�_«  w�  WK�K��«  s�  b�e�  v�≈  ÍœR??�  Ê√
 W�UD�«  d�“Ë  s�  VK�  sO�“uLK�  ÊU�ò  tÒ�√  l�U�Ë
  ôUF��«Ë  ·dB�«  dF�  Ÿu{u�  Òq��  ÁUOL�«Ë
 œu�Ë  vK�  …—«“u??�«  s�  UMKB�Ë  ¨ Ë“UL�«  vK�

Æåd�_« Òq��
 Íu�u�  ÂU��   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d�“Ë  Ê√  ô≈
 bO�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d??�“Ë  l�  q�«u�  t??�√  b??�√
 ÊËe��  vK�  nAJK�  …—“«RL�«Ë  …b�U�LK�  ÷UO�
 UN�«u�√  XKH�√  w��«   UD�L�«  Èb�  s�eM��«  …œU�
 …œULK�  UNLK��  bF�  ÎU�uB�  ¨sOM�«uL�«  t�u�
 q�—√ W�UD�« d�“Ë Ê√ v�≈ Íu�u� —U�√Ë ÆW�uO��«
 vK�  Î «œbA�  ¨Ÿu{uL�«  «c�  ’uB��  ÎU�U��  tO�≈
 `{Ë√Ë  ÆÂuO�«  Z�UFÔO�   UD�L�«  Ÿu{u�  Ê√
 j��d� w��«  UNCF� Z�� r�— vK�ò t�√  Íu�u�
 W��F�  UMO�UL� ’U��«  œ«bF��«  ÂUE� `O�B��
 ¨b�«u�« d�OK� b�b��« dF��« V�u��� wJ� s�eM��«
 sOM�«uLK�  W��F��«  ·UM���«  oOF�  ô  p�–  ÊS�
 Ê√  ÎU�uB�  ¨dO�«uD�«  ÁcN�  Èd�√  rN�d�  Âb�Ë

ÆåUNO�≈ W��M�U� …Q�UH� sJ� r� Àb� U�
 …b�b�  WF�—–   U�Ëd�L�«  —UF�√  l�—  qÒJ�Ë
 Æ—UF�_«  l�—  d�d���  —U���«  iF�  UN�  Z���
 WOz«cG�«  œ«uL�«  Íœ—u���  VOI�  b�√  ¨—U�ù«  w�
 X�e��«  …œ—u��L�«   U�dA�«  Ê√  wKB��  w�U�
 —ôËœ  vK�  lK�K�  œU??B??�??�ô«  …—«“Ë  …dOF��
 w�  d�R�  …dO��  d�UM�ò  Ê√  `??{Ë√Ë  Æ15000
 sO� nK��� w��«  Ë“UL�« WHK� UNL�√ WHKJ�« dF�
 fLK�� ÊuM�«uL�« √b��ò Ê√ ÎUF�u�� Æåd�¬Ë œ—u�

ÆåÂU�√ ‰ö� lK��« q� vK� —UF�_« ÷UH��«
 l�“u�   U�Ëd�LK�  W??�U??�_«  W�d�  X??K??�«ËË
 √b�  UL�  W�u�Ë√  d��_«   U�H�«  vK�   Ë“UL�«  …œU�
  «bK��«Ë ÈdI�« s� œb�  U�bK� vK� …œUL�« l�“u�
 s����«  √b��  r�  sJ�  ¨W�U��«   «b�uL�«  W�cG��
 vK�  WFKD�  —œUB�  Ê√  ô≈  ¨W�cG��«   U�U�  w�
 ÂUF�« sO�_«ò ÊQ� å¡UM��«å?�  œU�√ l�“u��« WOKL�
 ‰ö� ÎU�{«Ë ÊU� tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e��
 d�«u��« ÊQ� ¨jHM�« d�«u� ‰u� …dO�_« t�U�UD�
 s�  WK�b�  ÊuJ�  s�Ë  ‚u��«   U�U�  q�  b��  s�
 v�≈  ·bN�  q�  œ«dO��ô«   U�d�Ë  W�Ëb�«   «—«“Ë
 —b� …œUL�« dO�u�Ë sOM�«uL�« vK� ¡U��_« nOH��
  UF�œ vK� w�Q� d�«u��«ò Ê√ X�{Ë√Ë ¨åÊUJ�ù«
 rK�  o??�Ë  ‚u??�??�«  v??�≈  rK��Ë  w��—b�  qJA�
 WO�B�«  U��RL�«Ë  UOHA��L�« s�  U�u�Ë_«
 q�IL�«  Ÿu��_«  l�“u��«  √b��  Ê√  vK�  WOzU�d�«Ë
  «b�uL�«Ë  q�UFL�«Ë  l�UBL�«Ë   U��RL�«  vK�
 ‚u��«  √b��  Ê√  WF�u��  ¨å…œU??L??�«  VKD�  w��«
 X�{Ë√Ë  ÆåsOK�IL�«  sO�u��_«  ‰ö�  s����U�
 w� r�� w�«d�ù« jHM�« œ«dO��« WOKL�ò Ê√ —œUBL�«
 l�“u��«  e�«d�  v�≈  r�  ŸUI��«  v�≈  ”UO�U�  s�  d��«
 ‚uH� WFH�d� qI� WHK� V�d� U�  U��RL�« v�≈ r�
 v�≈  —œUBL�«  X�H�Ë  Æåd���«  w�  UN�HK�  ·UF{√
 ÎUO�U�√ Î «—Ëœ VFK�  U�Ëd�LK� W�U�_« W�d�ò Ê√
 vK� w�—U��« —UB��« d�� ∫bOF� s� d��√ vK�
 dO�u�Ë  öO�—UJ�«Ë  U�dA�« —UJ��« d�� ¨ÊUM��
 w�  …d�u�«Ë   U���«Ë  ÂUE��ô«  sO�Q�Ë  W��UML�«
 »U��« `��Ë ‚«u�_« w� s�eM��«Ë  Ë“UL�« w�œU�
 qJA� …œUL�« œ«dO��ô WO�UMB�«  U��RL�« ÂU�√

Æå…dJ��L�«  U�dA�« ÊËœ s� d�U��

 ájQƒ°S ™e ábÓ©dGh …ôëÑdG º«°SôàdG

 lzU�Ë ÷d� u�� W�ËUIL�« W�U�b�« bOL��� Îö�√ W�uJ��« qOJA� l�d���  b��� w��« WO�dO�_« …—«b��ô« X��� ≠
 »e�� ÂUF�« sO�_« tO�≈ —U�√ Íc�« “UG�«Ë jHM�« s� VOIM��« nK� w� ‰u�b�« Ÿu� s� ¨—UB��« d�� Ê«uM� X�� …b�b�
 ÊU�√  ÂULB� “UG�«Ë jHM�«   «Ëd�� W�d���«  œËb��«  rO�d� wHK� w� …dO��  «—uD�� »U��«  ¨tK�«dB� s�� bO��«  tK�«
 W�«u�� W�—u��« ≠WO�UM�K�« W�öFK� W�uO��« …œUF��U� ÎU�b� dO��«Ë ¨WO�uM��« œËb��« vK� d�u��« b�d��� ÎUO�dO�√ »uKD�
 WOC�Ë dBO� Êu�U� UN{d� w��«  U�uIF�«  UF��� ¨W�œUB��ô« W�“_« r�UH� XI�«— w��«  UHKL�« s� b�bF�« WN�«uL�

ÆsO�—u��« sO�“UM�« …œu�
 ¨W�—u� d�� ÊUM�� v�≈ ¡U�dNJ�«Ë “UG�« —«d���« d�� W�—u��« W�«u��« s� dE��« l�— wM��� rN�√ ÊuO�dO�_« „—b� ≠
 ‰Ëb� v�≈ …b�«u�« …b�b��« œuM��« s� hK���U� Îö�√ ¨W�ËUIL�« ‰UL�√ ‰Ëb� w� Î «œuM� «uM�� b� ¨W�uJ��« …œôË l�d��Ë
 ÂU�e�  „U��ùU�  …—bI�«  vK�  ÊU�d�«  s�  Êu�d��  p�c�  r�Ë  ¨—U���«  v�≈  Ÿœd�«  qI�  W�œUF�Ë  sH��«  q�«u�  l�  UN�UL�√
 W�ËUIL�« sH�  ¡U�� ¨l�«d��« WE�� XO�u�� rJ���« vK� rN�—bI� ÊU���UG�√ s� »U���ô« bF� «uL�u� UL� …—œU�L�«
 ÁœuM��  ÎU�œUH�  WL�bI�«  ÁœuM�  ÊuK�I�  W�ËUIL�«  ‰UL�√  ‰Ëb�  u��  «Ë—«b��U�  ¨d�¬  ÊUJ�  w�  X�U�  …—œU�L�«  ÊQ�  rNGK��

Æ…b�b��«
 ‰U�� ¨sO�U�L�« s�c� w� …b�b� lzU�Ë ÷dH� …uI�Ë W�d��Ë ÎU�b� wCL�«Ë WE�K�« ◊UI��U� wMF� wL�d�« ÊUM�� ≠
 ≠w�UM�K�«  ÊËUF��« ‚UD� lO�u� ‰U��Ë ¨j�dH� ôË ◊«d�≈ ö� WO�UM�K�«  …œUO��« ◊uD�� ÎUI�Ë W�d���« œËb��« rO�d�
 „U��—ô« s� ‚öD�ô« wHJO� ¨W�uKD� …uD� qJ� w�dO�_« dC�_« ¡uC�« Êu�ËR�L�« dE�M� Ê√ VOFL�« s�Ë ÆÍ—u��«
 …—b� r�Ë s� d�c�« ŒUM� …—œUG� w�b��� «c�Ë ¨lzU�u�U� UN�UD� lO�u�Ë dE��« s� l�«d��« W�U�� ÷dH� w�dO�_«
 Êu�d�O�U� W�d� l� bIF�« …—U�≈ ÊQ� sOIO�«Ë ¨bOFB��«Ë d�u��« WIDM� jHM�«Ë “UG�« nK� ‰U�œS� …d�U�L�« vK� qOz«d�≈

ÆÎ«œb�� ÷ËUH��« —U�� `�� w� …b�«Ë WHO�Ë t�
 sO�UN� WOI�«u� o�d� WD�d� l{u� W�uJ��« fOz—Ë »«uM�« fK�� fOz—Ë W�—uNL��« fOz— wI�K� Ê√ »uKDL�« ≠
 vK�  WO�U���ô«   U�U���«  UNO�  vGD�   U�UM�  w�  ¨n�«uL�«  qO���  „—UF�Ë   U�–U���«  s�  ULN��UL�Ë  ¨sO�LNL�«

ÆU�UCI�« s� dO�J�« w� WOM�u�«  «—U���ô«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 V���« W�ö� w� ULNMO� W�öF�« Ê≈ q� ¨WO�dO�_« W�d��«Ë åW�ËUIL�« ŸËdA�ò sO� Î UO�UJ�Ë Î UO�U�“ Î «—ËU��
 X�u�� W�ËUIL�« ŸËdA� w� WKIM�«Ë ¨W�ËUIL�« ŸËdA� w� WKIM� Î U��� X�U� WO�dO�_« W�d��U� ¨W�O�M�U�
 ôu� ÊuJ�� X�U� U� ¨ÊUM�K� W�œUO� V�UJ� ÊU� w�UL�ù« bzUF�«Ë ¨WO�dO�_« W�d��« w� ‰b�� w� V�� v�≈
 …œUO��«  ¨W�u��� WOCI�«  `�B� ¨ÍœUO� bzUF�«Ë w�M�√Ë wM�Ë ¨sO�d� sO� ‚UO��« Ê_Ë ¨WKIM�«  Ác�

Æå Ë“UL�« …Ëe�ò t�L�d� Íc�« ¨åW�ËUIL�« ŸËdA�ò ?� w�U��ù« wIK��« ·d� vK�
 ¨WOCIK� WO�U��ù«  «bzUF�« Í–R� Ê√ ôË ¨UNOK� ÂbI�� Ê√ “u�� ô w��«Ë ¨WOCI�« s� W��UM�« WKJAL�« ≠
 ¨W�ËUIL�« Õö� WOC� …—U�≈ l� ¨d�d���« WK�d� ‰ö� UM�N�«Ë w��« WKJAL�« t�A� w�Ë ¨åW�Ëb�« W�O�ò w�
 ‰u�� Íc�« w�ö�ù« ‰Ë«b��« s� Ÿu{uL�« œUF�≈Ë ¨gO��«Ë W�ËUIL�« sO� oO�M��« e�eF�� »«u��« ÊU�Ë
 v�� …d�� dL�� Ác� UM��U� w�Ë ¨‘UIM�« w� Î UJ�d� ‰ö��ô« tO� UL� Ã—U��« q�b�Ë ¨WOC� v�≈ WKJAL�«
 tO�b��� Íc�« Íb���« s� WOL�√ q�√ UN��O� Ê√ W�Ëb�« b��� ¨Ê«d�≈Ë W�—u� vK�  U�uIF�« oDM� tO� jI��
 WM�dA�« i�d� W�ËUIL�« Ê_ fO�Ë ¨w�dO�_« VCGK� Î U�M�� ¨W�—u�Ë Ê«d�≈ l� ÍœUB��ô« »U��« WM�d�
 —bB� tO�b��� Íc�« Íb���« s� WOL�√ q�√ W�ON�« Ê√ Õö��« l� W�öF�« w� b�� X�U� UL� ¨Âu�d�« l�œË
 ¨s�œUO� s�e�M� sO� wLK��« s�U���« w� u� ÕU�L�« oO�u��«Ë ¨‰ö��ô« l� W�dJ�F�« WN�«uLK� gO��«
 ‰u�  d�u��«  nI�  iOH��Ë  ¨„U���ô«  bOFB�  s�  Îôb�  ULNMO�  p�UA��«  rOEM�Ë  ¨W�ËUIL�«Ë  W�Ëb�«  UL�

ÆU�UCI�« w� oI���  «e�M� vK� —UL���ô« WOLM� »U���  öJAL�«
 w�UO��« oKI�« Ê√Ë oI��� WO�U��≈  «dL� Ê√ W�U��� nA�JM� ¨‰UFH�ô« nOH���Ë ¨¡ËbN�« s� qOKI� ≠
  U�U���ô«  w�  d�R�  UL�—Ë  ¨WOK�«b�«   U�“«u��«  X�U�√   UO�«b�Ë  ZzU��  V���  ¨rNH�K�  q�U�  wK�«b�«
 W�œËb�L� W�QLD�« o���� w�UO��« oKI�«  rNH�Ë Î̈ U�œUO� fO�Ë w�UO� oKI�«  sJ� ¨WO�Uzd�«Ë WO�UOM�«
 »uKDL�« sJ� ¨ ôœUFL�« d��Ë  U�«“u��« dOOG�� U�«u� Í√ œu�Ë ÂbF�Ë ¨WOK�«b�«  «bzUF�« vK� —UL���ô«
 Î UJ�d� Ã—U��« ‰U�œS� Ë√ ¨WOC� UNKF�� WKJAL�« bOFB�� oKI�« V�U� bM� W��— ô ÊQ� W��UF� W�QL�
 Ÿ«e��U� q�L�L�« wK�_« ÍœUO��« “U��ù«  «bzU� vK� —UL���ö� WO�U� W�u�Ë_« Ê√Ë ¨wK�«b�« ‘UIM�« w�
 ¨åW�ËUIL�«  ŸËdA�ò Ë ¨W�ËUIL�«  ôu�  ÊuJ��  X�U�  U�  ¨ U�uIF�«  s� ¡UM���ô«Ë W�uJ��«  r��� V�UJ�

Æå Ë“UL�« …Ëe�åË

 (1¢U áªàJ) ...øY ∞∏àîªdG •ÓÑæL
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Êö�≈
s�L�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 qOL� dBO� qO�Ë uK��« qOK� œ«d� VK�
 W�—Ë b�√ d�� f�u� qOL� W�—Ë b�√ d��
 w�  sOJ�UL�«  d��  f�u�  n�“u�Ë  l??�œË
 2721Ë  2655Ë  2572Ë  2555   «—UIF�«
 2559 —UIF�« w� 1 r�I�«Ë 3144Ë 3093Ë
 lzU{  s�  ‰b�  pOKL�   «bM�  »U��  XO�

ÆsO�—uL�« hB��
Âu� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
w�O�b� qJ�U�

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tK�uL�  dOI�  vHDB�  w�U�L�«  VK�
 —UIFK� lzU{ ‰b� bM� dOB� VO�� bL��

Æ‰UF� sO� 6Ø1841
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 dO��  tOK�uL�  s??�b??�«  e??�  b??L??�√  VK�
 WKON�Ë  œ«u??�  n�u�  s�d�U�Ë  UO�u�Ë
 n�u�  bL��  s�  t��U�u�Ë  ”U��  s��
 n�u�  qON�  tK�uL�Ë  W�U�_U�  œ«u??�
 t�K�uL�  tOI�  s��  s�  t��U�u�Ë  œ«u??�
 lzU{  ‰b??�   «bM�  œ«u??�  n�u�  …b�U�
  354  ?  470  ?  477?  663  ?  357   «—UIFK�

Æ»ËdF� 381Ë
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ÷UO�  WL�U�  qO�Ë  w�F�  bL�«  VK�
 d�U{  t??K??�«  qC�  wK�  UNK�uL�  d??C??�√
  «bM�  d�U{  tK�«  qC�  bL��  tK�uL�Ë

ÆWO�U�F�« 756 —UIFK� lzU{ ‰b�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 wK�  n??z«—  tK�uL�  q�bM�  bL��  VK�
 34  s�—UIFK�  lzU{  ‰b??�   «bM�  —u�U�

‰UF�œ 65Ë
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��

Êö�≈
—u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 b��   UM��  qO�Ë  wK�  œuL��  VK�
 bM�  wK�  b��  v�u�  w�U�  UN�—uL�  wK�

ÆXO�O� 1243 —UIFK� lzU{ ‰b�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 w�  qO�Ë  ŒËd??�  bL��  w�U�L�«  VK�
 ‰b�  bM�  W�d�A�  UN�HB�  WHOK�  bL�√
 wK�  r�S�  X�—UM�  293  —UIFK�  lzU{

ÆWHOK� r�U� bL��
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
 s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 Íd�d��« ¡«d� qO�Ë w�uMH�« bL�� VK�
 W�d�A�  UN�HB�  w�u�U�  tKON�  WKO�Ë
 985Ë  257  s�—UIFK�  lzU{  ‰b�   «bM�

Æw�ULK�L�« bL�√ qOL� r�S� ÊU�d�b�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tK�uL�  dOBI�«  dOA�  —«e�  bL��  VK�
 lzU{  ‰b�  bM�  —U���«  sO��  vHDB�

Æ«d�� 8Ø613 —UIFK�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b� bM� œuL� u�√  tO�Ë rO�«d�≈  VK�
ÆÊU�d�b�« 3Ø18 —UIFK� lzU{

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰ö??�  tK�uL�  “«u???�  U???{—  b??L??�√  V??K??�
 111  —UIFK�  lzU{ ‰b� bM� “«u� vHDB�

 ÆWO�U��
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 t�HB�  U�OK�  n�u�  Ê«u??D??�«  VK�
 …œUN�  …—U��K�  w�UM�K�«  pM��«  s�  ÷ÒuH�
 ?  543   «—UIF�«  W�U�  lzU{  ‰b�  sO�Q�

ÆW�dI�«  939Ë 790  ?  788  ?  561

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√

 s�� r�U�

Êö�≈
«bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tK�uL�  Íœ«bG��«  œ«u??�  ÊU�b�  VK�
 lzU{  ‰b??�  bM�  w�œd��«  œuL��  bL��

ÆÊU�d�b�« 7Ø1981 —UIFK�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
 s�� r�U�

Êö�≈
s�e� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰UL�  tK�uL�  ÃU��«  ‰UL�  œUN�  VK�
 lzU{ ‰b� bO� …œUN� ÃU��« rO�«d�≈ r�K�

ÆW�U�� 310 —UIFK�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

 Êö�≈
WK�“ w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 ‰b�  pOKL�  bM�  ÍdJ�  bL�√  e�«—  VK�
 2321  —UIF�U�  6  r�I�U�  t�B��  lzU{

ÆU��b�
ÆÎU�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�

ÊËUFL�« Í—UIF�« q���« sO�√
◊ö�M� UMO�

 Êö�≈
WK�“ w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 UN�—uL�  Í—œU???�  tK�«b��  UL�—  X�K�
 ‰b�  pOKL�  bM�  Í—œU??�  n�u�  tK�«b��

Æ U��d�  175 —UIF�U� t�B�� lzU{
ÆÎU�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�

ÊËUFL�« Í—UIF�« q���« sO�√
◊ö�M� UMO�

 Êö�≈
WK�“ w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 ‰b� pOKL� bM� œ«d� rO�«d�≈ bL�√ VK�
Æ‰b�“ 258 —UIF�U� lzU{

ÆÎU�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�
ÊËUFL�« Í—UIF�« q���« sO�√
◊ö�M� UMO�

 Êö�≈
WK�“ w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 ‰b�  pOKL�  bM�  bL��  bL��  e�U�  VK�
 BØ4  r�I�«  59  —UIF�U�  t�B��  lzU{

Æ”UO�« V�
ÆÎU�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�

ÊËUFL�« Í—UIF�« q���« sO�√
◊ö�M� UMO�

 Êö�≈
WK�“ w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 d�U�  u�√  rO�«d�≈  œU�“  w�U�L�«  VK�
 tK�uL�Ë VO�� Ã—u� n�u� tK�u� À—uL�
 lzU{ ‰b� pOKL� ÍbM� VO�� Ã—u� wK�≈

Æ¡UM� ¡«d�_« ‘u� 690 —UIF�U�
ÆÎU�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�

ÊËUFL�« Í—UIF�« q���« sO�√
◊ö�M� UMO�

 Êö�≈
WK�“ w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 tK�«dB�  bO�Ë  rO�Ë  w�U�L�«  VK�
 tK�uL�Ë  gI�«  l�œË  dBO�  tK�u�  À—uL�
 ‰b�  pOKL�   «b??M??�  gI�«  l??�œË  Ã—u??�
 ‘u�  1101Ë  1100  s�—UIF�U�  lzU{

Æ¡UM� ¡«d�_«
ÆÎU�u� 15 ‰ö� WF�«dL�« ÷d�FLK�

ÊËUFL�« Í—UIF�« q���« sO�√
◊ö�M� UMO�

Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 t��U�u�  s���«  œuL��  b??�U??�  VK�
 lzU{  ‰b�  Ê«bM�  ”u�Ë  b�U�  Í“U�  s�

ÆÍdJK� 312Ë 311 s�—UIF�U� t�B��
ÆWF�«dLK� Âu� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
v�u� sOK�¬

Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 WHA�  b??L??�√  bL��  w??�U??�??L??�«  V??K??�
 bM�  WHA�  —œUI�«  b��  bL��  s�  t��U�u�

Æ UFOKI�« 68 —UIF�U� t�B�� lzU{ ‰b�
ÆWF�«dLK� Âu� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
v�u� sOK�¬

Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 t��U�u� wK� bL�� ‰ö� w�U�L�« VK�
 W�—Ë  b�√  t�HB�  W�K�  ÊULOK�  dC�  s�
 t�B�� lzU{ ‰b� bM� W�K� wK� ÊULOK�

ÆW�OMJ�« 93 —UIF�U�
ÆWF�«dLK� Âu� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
v�u� sOK�¬

Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 ‰b�  bM�  ·«d??B??�«  s��  dL�  X�K�
Æ…—UOM� 465 —UIF�U� UN�B�� lzU{

ÆWF�«dLK� Âu� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
v�u� sOK�¬

Êö�≈
—UJ� w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 b�√  t�HB�  tK�«dB�  qOK�  nOD�  VK�
 ‰b� bO� …œUN� tK�«dB� ÷UO� qOK� W�—Ë

Æ—uHB� Âd� 310 —UIFK� lzU{
ÆWF�«dLK� Âu� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
v�u� sOK�¬

WO�uL� WOFL� ŸUL��«
 WO�ËUF��«  WOFL��«  …—«œ≈  fK��  u�b�
 —uC��  UNzUC�√  ¨fO�dH�   w�  WO�«—e�«
 Íc�«  W�œUF�«  WO�uLF�«  WOFL��«  ŸUL��«
 …b�«u�«  W�U��«  W�bK��«  e�d�  w�  bIFO�
 ¨v�Ë_«  …dLK�  2021Ø10Ø17  a�—U�  s�
 WO�U��«  …dLK�  2021Ø10Ø24  a�—U��Ë
 q�√  s�  p??�–Ë  ¨ÊU??�e??�«Ë  ÊUJL�«  fH�  w�
  UO�«eO�Ë   U�U���«  vK�  W�œUBL�«
 ¨2020  WM�Ë  2019  WM�Ë  2018  WM�
 ¨WO�ËUF��« w� W�ËR�L�«  U�ON�« »U���«Ë

Æ…—«œô« fK�� ¡UC�√ W�– ¡«d�≈Ë
 …—«œô« fK��
 2021Ø9Ø22 w�

 wzUC� Êö�≈
 W�“—b�« WO��cL�«  ËdO� WLJ�� s� —œU�

v�Ë_« W�—b�«
 b�U�� u� bO�Ë ¡UN� tOK� v�bL�« v�≈

ÆW�U�ù« q�� ‰uN��
 —«d??I??�«  —b??�  2021Ø9Ø20  a�—U��
 UO�U� p��Ë“ s� W�UIL�« Èu�b�« w� rJI��
 a�� t��uL� r� YO� ¨pN�u� Â«e� œuL��
 U�—«bI� ‚uI� vK� WO�bL�« s� p�«Ë“ bI�
 —ôËb�U� UN�œUF� U� Ë√ WO��– …dO� Êu�L�
 U�bF� bIF�« w� Ã—b� u� U� o�Ë w�dO�_«

Æq�RL�« qL�� YK� s� XDI�«
rKI�« fOz—

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG

á«eƒªY á«©ªL

»FÉ°†b ¿ÓYEG

 X�U�  ÷U�d�«Ë  Ê«dN�  sO�   U�œU��  W�u�  d�¬  ZzU��ò  ÒÊ√  Áœ«“  VOD�  bOF�  WO�«d�ù«  WO�—U��«  r�U�  Àb��L�«  sK�√
Æå…¡UM�

 X�d�√Ë œ«bG� w� W�œuF��« l�  U{ËUHL�« s�  ôu� …b� U�bI�ò ∫f�√ sOO�U�BK�  U��dB� w� Áœ«“ VOD� `{Ë√Ë
 v�≈ XK�Ë ÍœuF��« V�U��« l� ZOK��« s�√ ÊQA�  U�œU�L�«ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨åWOzUM��«  U�öF�« ’uB�� …¡UM�  U�œU��

ÆåW�bI�� q�«d�
 Èu��� vK� s�bK��« sO� qzU�d�« ‰œU�� Òr� WO�U��« W�uJ��« —«dI��« bF�Ë n�u�� r�  U{ËUHL�«ò ÒÊ√ v�≈ Àb��L�« XH�Ë

ÆåV�UM�
 s� w�Q� WIDML�«  U�“_ q��« ÒÊ√ b�R� Íc�« w�«d�ù« n�uL�« v�≈ W�œuF��« XN���« ‰U� w� t�√ bI�F�ò ∫Áœ«“ VOD� l�U�Ë
 …bO�Ë WMO��  U�ö� Èd� ·u� „«c�¬ ¨wLOK�ù« ÊËUF�K� WK�U� WO�¬ œU��≈ Í—ËdC�« s� t�√Ë WOLOK�ù« ‰Ëb�«Ë WIDML�« q�«œ

Æås�bK��« sO�
 l�  U�œU�L�« ÍœR�ò ÒÊQ� Áœö� q�√ s� ¨…b��L�« r�_« d�M� s� ¨e�eF�« b�� s� ÊULK� ÍœuF��« q�UF�« »d�√ ¨t��U� s�

ÆåÊËUF�  U�ö� W�U�≈Ë WI��« ¡UM�� W�uLK� ZzU�� v�≈ Ê«d�≈
 w� Èu��L�« lO�— w�Ëœ ŸUL��« w� ¡U�ö��« „—U� ÊUONK�« b�� dO�√ sO�� UN�O�—U� d�“Ë Ê√ Ê«d�≈ XMK�√ ¨o�U� X�Ë w�Ë

ÆdB�Ë W�œuF��« UNM� WO�dF�« ‰Ëb�« s� œb� s� sOK�L� l� „—u�uO�

∞bƒàJ ºd ájOƒ©°ùdG á«fGôjE’G äÉ°VhÉØªdG
áeó≤àe πMGôe É¡Zƒ∏H øY ø∏©J ¿GôjEGh



7حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

حديث الجمعة زاخر بصباحات تتنقل على مساحة جغرافيا المقاومة بين سورية ولبنان وسفن وقوافل 
فك الحصار وأزلية األخوة رغم أنف االستعمار، إلى اليمن حيث الثورة النقية التي رسمت قواعد جديدة 

أكيدة، وفي  القدس بشارة بحقيقة جديدة، ومعادلة  للحديث تتمة وصباح  لمعادالت الصراع، ودائماً 
الحديث مواقف وأخبار ودعوات وشعر ونثر عن الوجود والحياة والحب في باب مشاركات منتقاة...

ر�سائل نفق �لحرية – ر�سالتان مكتبة نوبل وم�سيو �إدمون 

عن موؤ�س�سة ع�سام �لعبد�هللحالة حب
هي  أغلقت  الجميل  الشارع  بهاد  المتبقية  الوحيدة  المكتبة  أنه  عرفت  بس  بهالثانية 
نصف  بس  ناس  كتير  بيذكروها  ما  يمكن  ميسلون  مكتبة  في  صفها  على  كان  المكتبة 
ادمون ما بقى حيكون موجود  انه مسيو  حياتي قضيتها بين هالمكتبتين واليوم عرفت 
والمكتبة يلي كانت ملجأ إلي ولكتار حتسكر.. بدون ما أعرف األسباب توجعت ألن هلق 
أدمون  مسيو  موجود..  حيكون  بقى  ما  بشامنا  غني  ثقافي  وركن  مكان  آخر  أنه  تأكدت 
وأناقة  وترتيبه  الخافت  بصوته  والهدوء  بالرقي  مليء  جميل  زمان  من  القادم  اللطيف 
سلم  الصبح  أمرق  أنه  كتيرة  سنين  مدار  على  إلي  يومي  دافع  كان  فيه  المحيط  المكان 
اله ويقلي قعدي أستاذة نشرب شاي  المجاور تماماً  النقابة  عليه قبل ما أدخل من باب 
نفسهن  هنن  دايماً  كلمتين  وأول  المكتبة..  بمشهد  مرتبط  حاضر  عنده  الشاي  ودايماً 
يلي  إدمون  مسيو  بيخصك..  أكيد  هاد  كتاب  لقيت  اليوم  أو  الفالنية  موسوعة  شلتلك 
وقت امشي بسرعة قدام المكتبة وما لحق فوت لعنده يطلع لبرة يقلي الشاي جاهز… 
اشتريتها  يلي  الكبرى  سورية  موسوعة  بتتذكر  أنه  خبرك  بدي  ادمون  مسيو  أستاذة... 
الله يرحمه..  لـ والدي  أنه هديتها  الف بتتذكر   25 أتعاب قبضتها كانوا  بأول  من عندك 
بحياتي  مهم  حدا  في  عمو  وقلتلك  كتير  ومطر  بتشرين  شتا  لعندك  اجيت  وقت  بتتذكر 
الولد  متل  واخدتهن  استني  منهن  عمي  عندي  وقلتلي  الثالثة  حمادة  ممدوح  كتب  بده 
نسيت  بس  ادمون  مسيو  متلي  فيهن  فرح  وصلوه  ويلي  العيد..  بهدية  فرحان  الصغير 
خبرك.. بتتذكر وقت كل شي لـ عبد الرحمن منيف اشتريته منك بالتقسيط الن موسوعة 
مدن الملح من عشر سنين كانت غالية ما بقدر ادفع حقها دغري.. عم خبرك لتعرف انه 
البسيط  وال مرة مكتبة نوبل وحضرتك كنتوا عاديين بحياتي وال بحياة كتار.. هالركن 
بالخشب والكتب كان ملجأ ودفى للقلب من كل شي صعب برة.. يارب تضل بخير مسيو 
بلدنا  وقت  نذكرهن  رح  لوالدنا  عنه  وحنحكي  محفور  بقلوبنا  حيضل  وهالمكان  ادمون 

كانت مليانة بمكتبات وكتب وكانت زينة وفرجة

ليلى عمران الزعبي

من كممجي �إلى �أبيه 

أبي نحن لم نكتب الشعر للقضية
 بل حفرنا نفقاً للحرية 

فالشعر هيكل جميل ينتهي باكتمال القصيدة 
والنفق تراكم طويل لفعل اإلرادة العنيدة 

ومن يحفر النفق يعرف معنى التراكم 
ويعرف أن الخروج للشمس ال ينهي االحتالل

فالصراع المرير مع المحتل الظالم 
ال يحسم تحت الشمس بل بإنهاء الظالل 

**
أبي عذراً لن أراك 

فقد انتهت الجولة وال مكان للنسيان
سأعود... ولن أنساك 

سنلتقي مجدداً في حقول بيسان 
هي جولة من حربنا الطويلة 

والتسديد على العقول بالفكرة الجميلة 
إننا قادرون 

وإننا عائدون
ولكننا في كل يوم قادمون 

**
أبي عذراً من الجميع
إن لم نكمل المشوار

فتضحياتنا لن تضيع 
في وضح النهار

فالليل رفيقنا لكنه لن يطول
نعرف طريقنا ونعرف األصول

ونعرف أننا أنجزنا المهمة 
وأوصلنا الرسالة المهمة 

وأن الشعب ينهض للمقاومة 
وأن الحرب القادمة قادمة 

وأن ال حل إال بالقتال

وأن الكيان إلى زوال
**

رسالتنا في أعناقكم أمانة 
احذروا من العمالة والخيانة 

وانتبهوا من العسس والشرطة
ومن أكذوبة السلطة 

وميزوا بين القمح والزوان 
وضعوا كل شيء في ميزان 

وقارنوا وتفكروا... فقد آن األوان 
أن ينتهي عقل القطيع 

وأن نخضع وأن نطيع 
فأول الخضوع ذل وآخر الخضوع تطبيع

 **
أبي لن أطلق الرصاص اليوم 
كي ال أوقظ األطفال من النوم 

لكنهم سيستيقظون يوماً على األزيز 
وسيكتبون لنا التاريخ 

ليكون لنا وطن عزيز 
ال حل إال بالصواريخ 

**
امض بنا يا جربوع 

ال نخشى العودة إلى جلبوع
فأنت اآلن تلبس كمامة التخدير المنهجي

فتذكر بئس المصير وتذكر أنني كممجي

من ر�صالة محمد �لعار�صة �إلى �أمه 

كنت آتياً إليك وبيدي حملت لك العسل 
وفي قلبي كانت فلسطين وقد وجدوها لما فتشوني 

ولما اعتقلت تساءلت هل اعتذر عما حصل
أم أنك ستعذريني

أمي وقد عدت ألراك متأخراً عن البلدة
أتساءل في الطريق وفي قلبي فرح كبير 

هل علي أن أندم ألنك أبكرت الرحيل أو تأخرت بالعودة
هل أعيش أزمة ضمير 

أم أن فرحي العظيم هو روحك الغناء على شكل وردة
أمي

شممتك في ورد البالد 
وذكرتك مع طعم التين والصبار 

فكيف أندم أو أحار
على كسر أنوف األوغاد 

فأنت في دمي
أصول وأجول وترافقينني

فأنت من استبدل شكي بيقيني 
كلما سمعت صوت األذان وأجراس الكنائس 

تذكرت حداء أمي
وكلما تخيلت الحنة على أيدي العرائس تذكرت حناء أمي

وكلما تفكرت في ذل االحتالل تذكرت حذاء أمي
ولو خيروني أن تكون حياتي بأيامي الخمسة

وأن أموت بعدما شممت هواء الحرية 
لقلت ربحت حربي وصححت مسار النكسة

وأعلنت سقوط جبروت الصهيونية
فلماذا عساي أطلب المزيد 

والحياة تختزلها ساعات في نفق الحرية 
ورسالتي لشعبي وصلت وانتشر البريد

ما عاد هماً أن أعيش أو أموت
ما دمت قد أثبتت ما أريد

إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت 
أنا الذي دمر أسطورة جلبوع

اكتب اكتب يا جربوع 
اسمي محمد العارضة

وشهرتي شعب يرفض الركوع

ناصر قنديل

اللواتي مررن قبلي تركَن على شفتيك  إّنك زيُر نساء، وإن كلَّ  يقولون لي 
أن  لي  يقولون  أنوثتهن.  شموَع  اللقاء  وســادة  في  وأشعلَن  خجلهن  ُحمرَة 
الكثيرات من قبلي تمّددن على فراش نظراتك وراقبن القصيدَة وهي تتفتح عند 
لت على مقاس ضحكاتهن،  أّول اعتراف للقبلة. يقولون، إن جميَع قصائِدك ُفصِّ

مشياتهن، فساتينهن، رقصاتهن وتفوح منها عطوٌر من مختلف الماركات.
حتى  ذاتها  الحب  كأس  من  شربت  مشاعَرك  عبرت  امرأة  كلَّ  إن  يقولون 

أثملتها المعاني.
النساء  تلك  كل  تتسلّق  أن  عليك  كان  أّنه  سيدي  يا  يعرفونه  ال  ما  ولكن، 

حتى تصل إلّي...
ال أريدك أن تحّبني سّراً... 

أن تحّبني، يعني أن يراني الناُس في عينيك كلّما قرَصت ضلَعك نبضُة 
الشوق، وأن ينبَت في جلد المسافة بيني وبينك عطُر لقائنا األخير.

في  الغمرُة  وتجفَّ  عينيك  من  العشق  لوُن  يطيَر  ال  كي  ســّراً...  تحّبني  ال 
أن  قبل  عالًيا  ُقلها  أزمنتها.  تربة  في  المواعيد  وتتشقَق  االنتظار،  حضن 
لحِم  من  وتأكل  الخوف  رائحة  على  تتغذى  فاألسرار   ... األغاني  تختنَق 
ُقلها بقلبك، بروحك، بجسدك، بالتفاتتك،  الحب كلّما تضّورت رغبًة ولهفة. 
بصوتك، بقصيدتك، بلمستك وبكل لغات الموسيقى ومن ثم دع لخاصرتي 

إكمال االعتراف بين كّفيك.
ناريمان علوش

للشعر  العبدالله  عصام  بجائزة  لالشتراك  مهلة  آخر 
المحكي : 

31 تشرين األول اكتوبر 2021
في  بالشروط  الخاص  الفيديو  مشاهدة  يمكن   •

البوست السابق.
جائزة عصام العبدالله للشعر المحكي 

السنة الثالثة 2021
المؤهلون للمشاركة:

- أن يكون المشارك/ة عربياً.
- أن يكون عمر المشارك/ة بين 15 و 45 عاماً.

سابقة  نسخة  فــي  بالجائزة  للفائز/ة  يحق   -  
المشاركة. 

الشروط الفنية :
- أن يتقّدم المشارك/ة بقصيدتين اثنتين

اللبنانية  بالمحكية  شعراً  القصيدتان  تكون  أن   -
موضوعهما  ويكون  العربية  المحكيات  من  غيرها  أو 
أو  طائفية  اجتماعية،  نعرات،  أّي  يحمل  ال  و  ــّراً،  ح

سياسية.
ال  سابقاً،  منشورتين  غير  القصيدتان  تكون  أن   -
وسائل  على  أيضاً  حتى  وال  جريدة،  في  وال  ديــوان،  في 

التواصل االجتماعي.
المشاركين تقديم  الطلب من  التحكيم  •  يمكن للجنة 

إلقائها  حتى  أو  إلكترونياً،  إرسالها  عبر  ثالثة  قصيدة 
بشكل ارتجالي أمام اللجنة إذا ارتأت اللجنة ذلك، كما قد 

تقوم اللجنة بطرح موضوع القصيدة أيضاً.
قيمة الجائزة :

10 ماليين ليرة لبنانية
إرسال  عبر  المشاركة  باإلمكان  الجائزة  على  للتقديم 

بريد إلكتروني إلى:
 foundation@issamabdallah.com

أو على عنوان المؤسسة :
الطابق الثالث في مبنى جريدة النهار، المرفأ، وسط 

بيروت
هاتف : 01990009
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صباح القدس لسفينة نوح، تنجي من الطوفان وتداوي الجروح، وسفينة نوح ليست لمرة 
واحدة، بل هي كل مبادرة نوعية رائدة، تأتي في توقيت الخطر وتقلب الموازين، فينقلب الشر 
خيراً في لحظة حاسمة، كما في التحرير وقتال اإلرهابيين، وفي تموز المقاومة، تحضر المفاجأة 
بال تمهيد، وتقلب وجهة التهديد، فمقابل التهديد األميركي باالنهيار، صار التهديد معادلة الردع 
البحر والمضيق والمحيط،  السيطرة على  لبنان تفصيل بسيط، في مشهد  البحار، وصار  في 
الحدود،  على  الحصار  وسقط  بابه،  من  الشباك  بدل  وأخــرج  أصحابه،  بيد  قيصر  فسقط 
الطوفان،  من  الخروج  سفينة  كما  متعددة،  السفينة  وبركات  الجرود،  حرب  ممرات  وشرعنت 
وخرجت مبادرات متجددة، كانت ممنوعة بقوة العدوان، فصار لمصر سوق لغازها إلى لبنان، 
وفتحت لكهرباء األردن الممرات، وصار الوزراء يفكون ألغازها، فرحون بما بين أيديهم، يبحثون 
باألنابيب والشبكات، واألموال مؤمنة تناديهم، فيا لبركات التغيير ينزل الحكمة، على رؤوس 
وقلوب معتمة، وبضربة محكمة، يحاضرون بأوجاع الناس، بعدما قالوا من بعدنا الطوفان، 
المقياس، ونشأت  أو فليسقط السقف على رأس لبنان، بالسفينة وحدها تغير  أما أن نسيطر 
معادالت عديدة األبعاد، والمعادلة هي أن السفينة قطعة أرض لبنانية، ومن أراد الحرب عليه 
باالستعداد، ومن عساه للحرب يأتي، واحد يخرج ذليالً من أفغانستان وآخر يخرج عليالً من 
سيف القدس، فمن للحرب ينازل، والمقاومة تأتيها مقتول أو قاتلـ  وهم في حيص بيص، يكفيهم 
الفشل في حروب التخبيص، قالوا من بعدنا الطوفان أمالً بالخراب، فصار من بعدهم الطوفان 
القناع  وسقط  للمواجهة،  تفادياً  الباب،  فتح  على  تسابقوا  الحصار  من  وبدالً  الحلفاء،  على 
وسقطت الواجهة، وتواصلت بركات السفينة، تصفع الوجوه الحزينة، التي راهنت على جوع 
شعبها، وتاجرت بأوجاعه، وظهر االحتكار، وأصيب بالسكتة التجار، وسوق الطاقة المترابط 
هو نصف االقتصاد، وضربة راجحة فيه تشتت األوغاد، وتفتح باب التغيير في توازنات القوى 
ويتنفس  والتخريب،  النهب  من  سنين  بعد  التوازنات  في  والتركيب  الفك  وتعيد  والخيارات، 
الفقراء من كل الطوائف والمناطق، فقد جاء إلى الساحة وعد صادق، ال يميز بين الناس، ويمد 

يد الصدق إليهم، وبدالً من قلوب يباس، قلبه عليهم، فقالوا من قلب مجروح، هي سفينة نوح.
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صباح القدس للتسليم بالوقائع، فخير السياسة قراءة الواقع، وقد ولى زمن المكابرة، ولم 
يجلب إال المخاطرة، أما سياسة اإلنكار، فقد تنقلت من دار إلى دار، وحملت وقائع جديدة كسرت 
الرؤوس العنيدة، وبعد أفغانستان آن األوان للتسليم، بأن أقصر الطرق بين نقطتين هو الخط 
المستقيم، وها هي إيران عضو أصيل وزعيم ثالث في شانغهاي، إلى جانب روسيا والصين، 
الخطوط،  ترسيم  األميركي  ويعلن  باليقين،  الشك  يحسم  حتى  والشاي،  القهوة  ستشرب 
والعودة لالتفاق بال شروط، وإال فالبرنامج النووي يتقدم كل يوم خطوات عمالقة، تالقيه عيون 
مشتاقة، وقد سلم األميركي مؤخراً، بأنه فهم اللعبة متأخراً، وعلم أن إيران ال ترغب بالعودة، 
لكنها ما زالت مستعدة، ومصدر استعدادها التزامها األخالقي، لكنها تحصل على هدية ثمينة أن 
منحها األميركي عذر االفتراق، فلن تسعى إلى التالقي، وسيفرحها أن يواصل األميركي النفاق، 
عقوبات،  بال  للعودة  مستعدة  وأنها  تحتاج،  أنها  أميركا  تعلن  أن  لإلحراج،  الوحيد  والطريق 
وبال أوهام المقايضة، وأنها جاهزة للبدء باإلجراءات، ولن تبدي أي معارضة، وأن ما جرى في 
تجربة السفن مع المقاومة، كان كافياً إلفهامها حدود المساومة، ومن عليه التراجع، ومن عليه 
أن يراجع، ومن يواصل التقدم كلما زاد منسوب التحدي، ويقلب التحدي إلى فرصة، ومن يدعي 
ومصالحه  تتماسك،  تحالفاته  ومن  جرصة،  كانت  معركة  خاض  وكلما  التصدي،  على  القدرة 
مع الحلفاء تتشابك، ومن يعيش في حلفه التفكك، ويسود بين قادته التشكك، وها هي األمثلة 
الكيان،  إلى  اليمن والعراق ولبنان، ومقابلها حال االرتباك من الخليج  إلى  تتكرر، من سورية 
الرئيس، فعند األميركي ال مكان لحلفاء، وال قيمة وال  وانظروا إلى خيبة باريس، بعد رهانات 
احترام، وكيف باعوه مع الغواصات، وقرروا عنه االستغناء، وباعوه الكالم، وقبله أردوغان، 
وأفغانستان، والحبل على الجرار، في دومينو االنهيار، حيث ال قيمة لصديق أو حليف، أمام أي 
مكسب طفيف، أو خسارة مرتقبة، فألجل رغيف تباع ألف رقبة، هذه هي أميركا التي زينت لهم 
التعاون مع اإلرهاب، أمالً بتحقيق المكاسب، ثم عاقبتهم على التعاون، وأغلقت بوجههم الباب، 
يشترى  كما  وحليفها  والخداع،  النفاق  سيدة  فأميركا  تهادن،  ال  إنها  وتقول  تحاسب،  وراحت 
يباع، وقد جاء زمن بيع الصغار، فهم يزيدون األصفار، وليسوا في حسابها إال حرفاً في كتاب، 

أو مزيد من الركاب، انظروا إلى الدوالب، وتذكروا، يا أولي األلباب، لعلم تتفكروا
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منتصف  في  البريق  يجذبون  فكثيرون  النهاية،  ويكتب  البداية  يكتب  لمن  القدس  صباح 
الطريق، لكن البداية لواحد والنهاية يكتبها قائد، وإذا اجتمعت البداية والنهاية صارت قدراً، 
سورية  على  فالحرب  بالمختصر،  الحكاية  هي  وتلك  وانتصر،  قائد  خاضها  الحرب  وصارت 
اليوم للحالة، في  خيضت شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وإال لما كانت حرباً، فتعالوا وانظروا 
وفي  األميركية،  القاعدة  مركز  األردن  موقف  بل  الحثالة،  قتال  قضية  القضية  ليست  الجنوب 
وتهريب  اإلعالم،  عمليات  غرفة  وفيه  العسكرية،  المساعدات  انطالق  نقطة  لبنان  كان  الغرب 
السالح والنترات، حيث تجمع األقالم والمعسكرات، وفي الشرق جرى تفكيك العراق، لتأمين 
السيطرة على البادية ودير الزور، فمنهما يمكن السيطرة على األمور، وقبل الحديث عن الشمال، 
وأردوغان الثعلب المحتال، أين أصبحت سائر الجبهات، وقد تغير الحال في لبنان منذ حرب 
الجرود، وتغير العراق مع ظهور الحشد إلى الوجود، وبقيت قراءة التطورات في موقف عمان، 
ليست  بائنة،  القضية  باتت  واليوم  تبشر،  الفصول  بتغير  األلوان،  تتغير  فيها  المؤشر،  ففيها 
والتنسيق  البحث  يعني  وماذا  الدفاع،  وزير  يفعل  ماذا  وإال  لبنان،  إلى  وغاز  كهرباء  قضية 
في األوضاع، وما لم تكن هناك إشارة، من أعلى من السفارة، ما كان االجتماع، فالقضية فيها 
رسالة، بأن الحظر سقط، وأن األبله ال يفهم فقط، بأن الحرب انتهت، ألن الرياح لم تجر للسفن 
كما اشتهت، وألن الشعب صمد، والجيش يحمي البلد، والقيادة لألسد، وهنا يأتي دور الحديث 
سنوات  وخالل  بالمواجع،  تالعب  عائدة  الحرب  ظن  كلما  المخادع،  الثعلب  حيث  الشمال  عن 
سياسته التالعب، وجلب المتاعب، والرهان على إغراء روسيا بمكاسب جانبية، تؤجل العملية 
الحربية، مرة في ليبيا ومرة في أذربيجان، حتى وقعت الواقعة وارتكب الخطأ الذي ال يغتفر، 
فقد توهم أنه العب كبير يدخل في أفغانستان، ويرث قواعد الناتو في أذربيجان، وتجاوز خط 
الخطر، والساعة الحاسمة في حسابات القيصر في قراءة مستقبل آسيا ال تحتمل اللعب على 
الحبال، واالنسحاب األميركي خيار نهائي ال يحتمل عبث الثعلب المحتال، فدقت ساعة الحساب 
مع المتقلب، ودنت ساعة الحرب في إدلب، وثبتت رؤية البصيرة، ونجح الصبر الجميل، ففي 
الشؤون الخطيرة، ال تؤخذ األمور بالغضب، هكذا قالت معارك حلب، وكل شيء في زمانه، وال 

يستحي أوان من أوانه، واترك الواوي على عماه، بلع المنجل دعه حتى تسمع عواه
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وأعيد  المعادالت  تغيرت  فيه  الزمن،  مسار  عدل  الذي  وللشعب  اليمن  ليوم  القدس  صباح 
رسم التوازنات، وانتهى زمن الخليج لتاجر يشتري ويبيع، ويقود األمة إلى التطبيع، وصار في 
الخليج قلعة للحرية، وميادين تهتف للقضية، وبحت الحناجر لفلسطين، ولنصرة المقاومين، 
كانت  أيام  وخالل  المفاجآت،  أولى  يرسمون  صنعاء  من  اليمينون  خرج  اليوم  هذا  مثل  وفي 
عدن وباب المندب وثبات المعادالت، سبع سنوات، واليمن يفاجئ بالمفاجآت، يسقط أكذوبة 
الحزم بالحزام، وبالوقائع يكشف زيف اإلعالم، ويرد العواصف إلى حضن أصحابها، يبكون 
حالهم في مصابها، وقد ظنوا حربهم حرب أيام، فذاقوا الموت الزؤام، وتوهموا الحسم السريع 
فجاءهم اليحي سريع، يؤكد أن التضحيات لن تضيع، وقد ولى زمن القطيع، فلم ينفع الخراب 
وال الدمار، وال الجوع وال الحصار، فاليمن في حال إعصار يذر من حوله البذار، والحقل شعب 
يملك اإلرادة، ويعرف معنى السيادة، وقد وفقه الله بقيادة، ال تضعف وال ترتبك، فهتف للسيد 
عبد الملك، وبقيت فلسطين سيدة الحضور بال منازع، يهتف لها الجمهور في كل المواقع، فهي 
العنوان وهي القضية، وهي أنشودة الحرية، وبها تكون السالمة، ولها تحلو المقاومة، وعندما 
ننظر لليمن نخجل من حديث المعاناة، ونتعلم أن المعافاة، تكون في الروح أو ال تكون، تداوي 
والثبات  األعظم،  المرض  واالرتباك  والشك  بلسم،  واليقين  فاإليمان  العيون،  بدمع  الجروح 
سالح جبار، والصبر سالح دمار شامل، بهما ينتصر اليمن، بهما يكسر الحصار، وبهما جيش 
الحفاة يقاتل، وقد اكتمل باليمن محور المقاومة، وارتسمت معادلة القدس والحرب اإلقليمية، 
اليمن أكذوبة أمن الطاقة،  القادمة، رغم الحرب االنتقامية، فقد أنهى  واتضحت صورة الحرب 
بتصنيع  ورد  سباحة،  فأسقطها  المالحة،  على  بالتقنيات  والسيطرة  العمالقة،  والجيوش 
المزورة  واألكاذيب  المنطقة،  تجوب  المسيرة  والطائرة  التاريخ،  كتابة  وعلمهم  الصواريخ، 
باتت موثقة، فكل الحروب هي حروب إسرائيل، وكل الردود منذورة لفلسطين، وال حاجة لبحث 
طويل، للوصول إلى اليقين، فإما أن تكون من نار الشياطين أو من طين المالئكة، وكل الخير في 
المقاومين ودروبهم الشائكة، وألف تحية لليمن وشعبه العظيم، وألف تحية لسيده الحكيم، 

نعم القائد وخير زعيم
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صباح القدس عندما تحتاج األمور إلى ترتيب، أيهما قبل الحديث عن هاليبرتون أم تهديد 
لنعرف  والتسريب،  التلفيق  حمالت  أم  المازوت  قوافل  أسبق  وأيهما  بالتنقيب،  بالبدء  السيد 
أن هاليبرتون لزموها  الثانية، ال نحتاج ألكثر من ثانية، فقد جاء من يخبرنا  أيهما ترد على 
السؤال هو هل  أن  الحشيش، والحقيقة  أن ينبت  الذي ينتظر  لبنان  بئر كاريش، ليندب حظ 
هي  وهل  الشمال،  في  تتغاضى  بينما  الجنوب  في  التصعيد  على  واشنطن  تقدم  أن  يستقيم 
فعالً ومعها »إسرائيل« في وضع يسمح بالقتال، وهل لديهما شك بأن العبث في الترسيم، أو 
في التالعب بخطوط الحدود، سيعني تجديداً للتهديد القديم، وتصعيداً ال يرغبان له الوجود، 
إيرانية،  عروض  لدرس  اللبنانية  للحكومة  السيد  دعوة  اإلعالن  سبق  وقد  القضية،  هي  فما 
حصل  ما  كل  أليس  للتهديات،  وال  األميركي  للرضى  حساباب  تقيم  ال  بالعمل،  للبدء  جاهزة 
بعدها هو تعبير عن القلق وتمهيد للعودة للمفاوضات، فجرى تكبير خبر هاليبرتون والعقد 
التنقيب  وجمد  سنتين،  من  الحقل  اكتشفت  انيرجان  اليونانية  الشركة  ألن  ورق،  على  حبر 
سعياً للتفاوض وخوفاً من تهديد يسبب األرق، فهل تغير الوضع وصاروا جاهزين للتهديد، 
إلى  والكهرباء  الغاز  نقل  من  التبريد،  نطاق  لتوسيع  والسياسة  باإلعالم  يتالعبون  أنهم  أم 
عندما  ومثلها  للمفاوضات،  العودة  طريق  لفتح  وصوالً  المحروقات،  قوافل  عن  التغاضي 
متفرغ  بل  يحقق  ال  وكأنه  القاضي،  عن  البال  يشغل  خبر  يوم  كل  األخبار،  تزاحم  عن  نسمع 
وعبورها،  القوافل  صفعة  أن  فالقضية  أساسه،  من  له  قيمة  ال  فاضي،  كالم  وكله  للسياسة، 
اإلغــواء،  نقطة  إلى  وتوجهيها  ــواء،  واألض النظر  صرف  فــأرادوا  وجحورها،  أركانهم  هزت 
من  السيادة، بدالً  الجمارك، وأين هي  لم يدفع  والمازوت  والقاضي في خطر،  القاضي يحقق 
السؤال المنتظر، لماذا تتسابق الناس لتبارك، وكيف توحدت بالدعاء للسيد في دور العبادة، 
المعادلة  تضع  المقاومة  غبار،  مجرد  غيرها  يجري  ما  وكلما  والقضية،  المسألة  هي  وهذه 
القوية، وهم يستديرون حول المسمار، مرة بتحرش لفتح طريق القول فلنعد للتفاوض فكل 
عنوان  لها  والقضية  الشيطنة،  على  الضوء  تسلط  بحملة  ومرة  المطحنة،  إلى  تؤدي  الطرق 
واحد، أن المقاومة تمسك زمام المبادرة، وأن المنطق السائد، ال يعدو كونه مناورة، محاولة 

لتحسين النقاط، تقع مرة بالتفريط ومرة باإلفراط
2021-9-23 }

صباح القدس للمفردات عندما تختصر السياسات، فالكلمات المختصرة غالباً ما تعبر عن 
يتلعثم  بسورية  العالقة  عن  يسأل  عندما  الحكومة  رئيس  أن  معنى  فما  وإال  المضمرة،  األفكار 
بالتحليل، ويقول إنه مستعد في ظروفنا المأزومة أن يتعاون مع أي دولة ما عدا إسرائيل، فهل 
هذا يعني إدراكاً للحقائق التي أدركها األميركي عندما سمح باستجرار الكهرباء والغاز، أم يعني 
اإلسراع  لبنان  مصلحة  بأن  تجاهر  أن  من  وبدالً  األلغاز،  عالم  في  تعيش  تزال  ال  الحكومة  أن 
بتحسين العالقات، وتطلب من الجميع تفهم مصلحة لبنان أن أرادوا المساعدة، تبدو الحكومة 
تتهرب من المسؤوليات، ضعيفة وجبانة وعديمة اإلرادة، تنتظر أن يأتي الخارج ويسمك بيدها، 
ويأخذها إلى سورية كأن لبنان ليس بلدها، وبدالً من أن تقول إن قضية النازحين تفوق طاقة 
لبنان، وإن حلها السريع ضرورة للنهوض تغرق في الهذيان، وبدالً من أن تدعو لتسريع تفعيل 
أنبوب نفط العراق، تتكلم في سرها طلباً للترياق، وبدالً من أن تجاهر بالحاجة لفتح األسواق، 
ومصلحة لبنان بدور في إعادة اإلعمار، وبالطريق البري ألن ليس لنا غير سورية شقيق وجار، 
تخجل الحكومة بماضي المواقف، وتتردد خشية أن يغضب أو يعتب عليها أحد في الخارج، 
كأنما القضية في تبادل السوالف، وليست بالبحث عن حلول ومخارج، وال تنتبه أن اآلخرين 
يريدون التذرع بها، وينتظرونها أن تبادر ليسيروا على دربها، فتبقى تنتظر اإلشارة، فيما كل 
المصالح،  يختزن  كالم  بل  عبارة،  وانتقاء  كالم  صف  األمر  ليس  السياسة  ففي  واضح،  شيء 
فماذا يعني الحديث عن أي دولة ما عدا إسرائيل، هل يمكن أن يشير إلى ما يحتاجه لبنان من 
سورية وما يريد، أم هو كالم بال معنى كالقال والقيل، وانتظار رسائل في البريد، واللحظة اليوم 
سانحة لنعيد إصالح ما تخرب، وليست القضية في المسامحة وال بتجريب المجرب، فسورية 
ال تعنيها المجامالت وال تقيم المحاكم والمحاسبات، بل تتصرف بمسؤولية، تجاه كل قضية 
قومية، وما يعنيها جوهر النهايات، وما يقدمه الواقع من إثبات، إلى أن العروبة رابط مصالح 
المسؤولون، وهل ينتبهون، وهل يبادرون،  الشقيقة، فهل يفهم  الدول  عميقة، ال مفر منها بين 
العتب،  األلباب، لن يقابلكم غضب وال تخشوا  أولي  يا  الباب،  والوقت من ذهب، بادروا ودقوا 

فسورية بلبنان ضنينة وال تحمل في المسؤولية ضغينة
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

المواجهات الدينية والمذهبية

�إلى �أين...؟

{ يكتبها الياس عّشي

الحلقة األخيرة
بهدوء  نقرأ  دعونا  الديانات،  أزم��ة  حلقتين،  عبر  قرأنا  أن  وبعد  اآلن، 
رأس  على  ووضعها  الحضارات،  ص��راع  فكرة  لتسييد  الغرب  محاولة 
وحتّى  واالق��ت��ص��ادي��ة  والفكرية  السياسية  المؤتمرات  ك��ّل  ف��ي  القائمة 
حضاري  لصراع  يخّططون  المؤتمرين  أّن  ذلك  كّل  في  والالفت  الدينية. 
في منطقة الشرق األوسط ذات الحضارة الواحدة، وأّن هذا الصراع يأخذ 
منًحى عسكرياً سيؤدي، حتماً، إلى تدمير الدول، أو تفتيها، أو إلغائها، أو 

تدجينها، وفي المحّصلة مصادرة ثرواتها.
بكّل بساطة… حدث ذلك في لبنان، وليبيا، واليمن، والسودان، ومصر، 

وتونس، وصوالً إلى سورية.
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اإلدارة والتحرير 

تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم« - صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

اإيتو مر�ّصح قوي لرئا�صة اتحاد الكرة الكاميروني

زعتيتي و �صناوي اأبطال كاأ�س لبنان لدراجات الطريق  
نّظم اإلتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق كأس لبنان للدراجات للعام الجاري إنطالقاً من 

طبرجا ذهابا إلى شكا ومنها العودة الى جبيل ثم صعوداً الى عنايا ، حيث نقطة الوصول . 
شارك في السباق 30 دّراجاً في مختلف الفئات يمثلون االندية االتحادية وفريق الجيش اللبناني. 
وقطع الالعب عمر زعتيتي )نادي شبيبة سلعاتا( مسافة السباق بساعتين و42 دقيقة و13 ثانية  

متقدماً  على نزار قاضي، فيما احتل الالعب  جهاد االحمد المركز الثالث  بساعتين 43د و16ث. 
أما في فئة  الماسترز، أحرز بسام ضناوي المركز األول قاطعا المسافة  بساعتين و47 د و45ث 

متقّدما زميله خالد دياب بساعتين و56د و12ث. 
ووحدات  األمنية  القوى  عناصر  إلى  الشكر  الدّراجات  إلتحاد  اإلداريــة  الهيئة  ووّجهت  هذا، 
كما   ، المشاركين  سالمة  على  حرصاً  كامل  بشكل  السباق  مسار  أمّنت  التي  اللبناني  الجيش 

لعناصر الصليب األحمر اللبناني التي توّلت مواكبة الالعبين طوال مراحل السباق.

نادي جنوى الإيطالي اأ�صبح مملوكًا 

ل�صركة بارتنرز الأميركية 777
أعلنت شركة )777 بارتنرز( االستثمارية األمريكية أمس الخميس أنها استحوذت بشكل كامل 
على نادي جنوى، وهو أحد أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا من رجل األعمال إنريكي بريزيوسي. 
وقالت الشركة األمريكية في بيان دون الكشف عن أي تفاصيل مادية للصفقة إنها اشترت 99.9 

في المئة من أسهم نادي جنوى وستضخ أمواال »وستتحمل بعض االلتزامات المحددة«. 
على  األطفال،  أللعاب  اإليطالية  بريزيوسي  جيوتشي  شركة  صاحب  بريزيوسي،  واستحوذ 
جنوى في العام 2003 عندما كان ينافس في الدرجة الثانية. وبعد ذلك، صعد الفريق إلى دوري 

الدرجة األولى بعد أربع سنوات وبقي في دوري األضواء منذ ذلك الحين.

رئي�س التحاد العربي لكرة ال�صلة اللواء القرقاوي: 

المجموعة الرابعة هي الأقوى في البطولة العربية

أعلن صامويل إيتو، العب برشلونة السابق 
لكرة  الكاميروني  االتــحــاد  لرئاسة  ترّشحه 
الحق  وقت  في  انتخاباته  ستقام  والتي  القدم، 

هذا العام. 
 40 البالغ  السابق  الدولي  المهاجم  وقــال 
التواصل  مواقع  على  نشره  بيان  عبر  عاماً 
أعلن  أن  ويسعدني  »يشّرفني  االجتماعي: 
لكرة  الكاميروني  االتحاد  لرئاسة  ترشيحي 
تــرددت  التي  الشائعات  بذلك  مؤكدا  القدم« 

بالفعل حول ترشحه. 
االنتخابات  في  تأييده  أعلن  قد  إيتو  وكان 
سيدو  لترشيح  الكاميروني  لالتحاد  الماضية 
لالتحاد،  الحالي  الرئيس  نغويا،  مبومبو 
يلب  لم  المشروع  هذا  فإن  البيان  بحسب  لكن 

التوقعات المنتظرة. 
سنوات  ثالث  »قبل  بيانه:  في  إيتو  وأضاف 
القدم  كرة  لمستقبل  واعداً  بدا  مشروعاً  دعمت 
إنجازاته، أجد نفسي لست  لدينا. ولدى تقييم 

نادماً على ذلك، رغم أن التوقعات لم تتحقق«.
المالية  المكافأة  بتخصيص  إيتو  وتعهد 

اختياره  حال  عليها  سيحصل  التي  الشهرية 
رئيسا لالتحاد الكاميروني لكرة القدم للترويج 

لمشروعات خاصة بالهواة. 
المقبلة،  اإلفريقية  األمم  بكأس  يتعلق  وفيما 
في   2022 الثاني  كــانــون  فــي  ستقام  الــتــي 
تتعلق  ألسباب  تأجيالت  عدة  )بعد  الكاميرون 
بالطقس وفيروس كورونا( أكد إيتو أن البطولة 
ستكون فرصة إلظهار مواهب كرة القدم التي ال 

تصدق التي طالما امتلكتها بالده أمام العالم.
في  ليس  الــكــرة  أساطير  ــد  أح إيتو  ويعد 
السمراء  الــقــارة  فــي  بــل  فحسب  الكاميرون 
بأكملها، حيث تّم اختياره أفضل العب 4 مرات 
ألعوام 2003 و2004 و2005 و2010، كما أنه 
ارتدى قميص منتخب بالده على مدار 17 عاما 
في  هدفاً   56 خاللها  سجل   )2014-1997(

118 مباراة.
عقدين  من  ألكثر  امتدت  التي  مسيرته  وفي 
السابق  اإلفريقي  المهاجم  دافــع  الزمان،  من 
مدريد  ــال  ري مثل  إسبانية  فــرق  قمصان  عن 
وليغانيس ومايوركا وبرشلونة - حيث عاش 

أخرى  أوروبية  فرق  وكذلك   - الذهبي  عصره 
مثل إنتر ميالن وتشيلسي، لكن اللعب لمنتخب 
على  به  حظي  »شرف«  أعظم  دائما  كان  بالده 

حد قوله. 

وبعد ثالث سنوات قضاها في تركيا، حيث 
لعب مع أنطاليا سبور وكونيا سبور، وقع إيتو 
أن  قبل   ،2018 في  القطري  قطر  نادي  لصالح 

يعلن أخيرا اعتزاله في أيلول 2019.
رونالدو البرازيلي يدعم فكرة »ال�صوّبر ليغ«

فكرة  عن  اإلسباني  الوليد  بلد  نادي  رئيس  نازاريو،  رونالدو  المعتزل،  البرازيلي  النجم  دافع 
إقامة دوري السوبر األوروبي »سوبر ليغ«. 

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة أتلتيك : »السوبر ليغ ليس فكرة سيئة، فالجماهير تريد 
دائماً مشاهدة المباريات الكبيرة«. أضاف »عشاق كرة القدم مثلنا يريدون مشاهدة ريال مدريد 
النتظار  الحاجة  دون  سيتي،  ومانشستر  جيرمان  سان  وباريس  ميالن  وإنتر  ميالن  ضد  يلعب 

مرحلة دور الثمانية أو قبل النهائي لمتابعتها«. 
وأشار » تفاعلت الجماهير ضد هذه الفكرة، ورأيت مظاهرات احتجاجية في إنكلترا ضد السوبر 
»أعتقد  السابق:  وبرشلونة  مدريد  ريال  نجم  واستطرد  الفكرة«.  توضيح  سوء  بسبب  ربما  ليغ، 
لألندية  ابتكارات  هناك  ستكون  القريب،  المستقبل  في  وأنه  المشروع،  لهذا  إمكانية  هناك  أن 

والجماهير«. 
ليغ«  »سوبر  مقترح  على  الموافقة  األوروبية  واألندية  المسؤولة  الجهات  رونالدو  وناشد 

لتحسين منتج كرة القدم.

و�صت هام يخرج مان يونايتد من كاأ�س الرابطة
المحترفين  رابطة  لكأس  الثالث  ــدور  ال من  يونايتد  مانشستر  مضيفه  هــام  وســت  أقصى 
دون  بهدف  ترافورد«  »أولد  ملعب  أرضية  على  داره  عقر  في  عليه  التغلب  بعد  وذلك  اإلنكليزية، 
رد. ويدين وست هام بالفضل في الفوز إلى نجمه األرجنتيني مانويل النزيني الذي سجل هدف 

المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء. 
بركالت  فيال  أستون  ضيفه  على  تشيلسي  تغلب  ذاته،  الدور  في  اليوم  أخرى  مباريات  وفي 

الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت األصلي بالتعادل 1-1. 
الوقت  نهاية  عقب   2-3 بنتيجة  الترجيح  بركالت  وولفرهامبتون  مضيفه  توتنهام  وتجاوز 

األصلي بالتعادل 2-2. كما فاز ليستر سيتي على مضيفه ميلوول بهدفين نظيفين.
 ونجح االرسنال بالفوز على ضيفه إي إف سي ويمبلدون بثالثية بيضاء، وفاز برايتون على 

ضيفه سوانزي بنتيجة 0-2.

رئيس  ــقــرقــاوي،  ال إسماعيل  ــواء  ــل ال ــال  ق
إنه  السلة،  لكرة  واإلماراتي  العربي  االتحادين 
الـ33  العربية  األندية  بطولة  تشهد  أن  يتوقع 
السكندري،  االتحاد  نادي  سيستضيفها  التي 
الجاري،  أيلول   29 من  إعتباراً  اللقب،  حامل 
المشاركة  الفرق  أن  باعتبار  قوية،  منافسة 
تمثل النخبة في بالدها ولها ثقلها على الساحة 

العربية. 
للمركز  تصريحات  فــي  الــقــرقــاوي  ولــفــت 
متوازنة  جاءت  القرعة  إن  للبطولة،  اإلعالمي 
الرابعة  المجموعة  باستثناء  عامة،  بصفة 
بطل  وصيف  بــيــروت،  فريق  يتصّدرها  التي 
النسختين السابقتين خلف االتحاد السكندري، 
المنافسة  وأن  األصعب  بأنها  إياها  واصــفــاً 

المركزين  انتزاع  وراء  سعياً  مفتوحة  ستكون 
األول والثاني للوصول إلى دور الثمانية . 

بيروت،  جانب  إلى  المجموعة  هذه  وتضّم 
البحريني  والمنامة  الخليج  بطل  الكويت 

والغرافة القطري والبطائح اإلماراتي. 
وأوضح القرقاوي أنها جميعها فرق تنافس 

على الزعامة محلياً وخليجياً. 
شأن  مــن  التقليل  يعني  ال  »هــذا  وأضـــاف 
أخرى  عوامل  هناك  ألن  األخــرى  المجموعات 
تلعب دورها في تحديد أطر المنافسة وحظوظ 
في  النهائية،  ـــألدوار  ل بالصعود  فــريــق  كــل 
البدنية  والحالة  الجيد  التحضير  مقّدمتها 
مستوى  إلــى  باإلضافة  لالعبين،  والذهنية 
يشكلوا  بحيث  اختيارهم  وحسن  األجــانــب 

إضافة قوية«. 
بذله  ــذي  ال الجهد  على  الــقــرقــاوي  وأثــنــى 
توزيع  ومراعاة  القرعة  مراسم  على  القائمون 
مجموعات  على  البلد  لنفس  التابعة  الفرق 
النسخة  هــذه  تشهد  أن  فــي  أمــال  مختلفة، 
الجمهور  طموحات  ترضي  رفيعة  مستويات 
السلة  كرة  تطور  مدى  وتعكس  والمسؤولين 

العربية. 
من  المبذولة  بالجهود  القرقاوي  أشاد  كذلك 
مصيلحي،  محمد  برئاسة  المنظمة  اللجنة  قبل 
السكندري،  ــاد  ــح االت إدارة  مجلس  رئــيــس 
هذا  رغم  مميزة  نسخة  تقديم  على  وحرصها 
جهد  إلى  يحتاج  الذي  الفرق  من  الكبير  العدد 
الــوفــود  إقــامــة  صعيد  على  ســـواء  مضاعف 

وتخصيص مالعب للتدريب، أو إختيار النظام 
سالمة  على  للمحافظة  المناسب  الصحي 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  المشاركين، 
يمر بها العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا 

المستجد. 
االتحاد  بالبطولة  األولى  المجموعة  وتضّم 
اليمني  والميناء  الجزائري  وبليدة  السكندري 
المجموعة  في  ويأتي  المغربي.  الفتح  واتحاد 
بالبطولة  المتوج  اإلماراتي  الشارقة  الثانية، 
عام 2011 واليرموك الكويتي والوكرة القطري 

واليوناني السوداني والزهراء التونسي.
المصري  األهلي  الثالثة  المجموعة  وتضّم   
اليمني  وحضرموت  الجزائري  بوفاريك  ووداد 

والفتح السعودي.

هل تت�صدى الإمارات مجددًا 

ل�صت�صافة مونديال الأندية؟
أكد راشد بن حميد النعيمي رئيس االتحاد اإلماراتي لكرة القدم، حرص بالده على استضافة 

األحداث الكبرى، في ظل امتالكها إلمكانيات تؤهلها لذلك. 
وجود  عن  الخميس،  اإلماراتية،  »البيان«  صحيفة  نشرتها  تصريحات  في  وكشف النعيمي 
محادثات وتنسيق بين اتحاد الكرة في بالده ومجلس أبو ظبي الرياضي واالتحاد الدولي لكرة 
اعتذار  بعد  لألندية،  العالم  كأس  بطولة  من  المقبلة  النسخة  استضافة  بخصوص  »فيفا«  القدم 

اليابان. 
وأضاف أنه حتى اآلن لم يصدر أي قرار نهائي في األمر، لكنه أكد حرص بالده على استضافة 
القدم باستضافة بالده للنسخة العاشرة  الكبرى. وأشاد رئيس االتحاد اإلماراتي لكرة  األحداث 
من بطولة غرب آسيا والتي ستقام في العام 2023، مشيرا إلى قدرة اإلمارات على تقديم نسخة 

مميزة من البطولة.
والنهوض  البطوالت  تلك  بمثل  االرتــقــاء  تحاول  اإلمـــارات  بــأن  قائال  تصريحاته  واختتم   

بمستوياتها مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. 
يذكر أن العام 2000 ، شهد إقامة أول نسخة من كأس العالم لألندية في البرازيل، ولم تقم بين 
2001 و2004 بسبب انهيار شريكة »الفيفا« التسويقية، حيث تقام البطولة كل عام منذ 2005، 

كما استضافتها في نسخها السابقة كل من، البرازيل واليابان واإلمارات والمغرب وقطر.
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