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غداة إعالن »الوكالة الدولية للطاقة الذرية« 
بدء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في 
المئة، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات 
الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف أمس، أن 
بالده تشعر بقلق من هذه األنباء، مشيراً إلى أّن 
الخطوة اإليرانية تأتي كـ«رّد فعل على السياسة 
غير المسؤولة« من قبل الواليات المتحدة، فيما 
اعتبر الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي أّن فصل 
األخالق عن السياسة، أدى إلى ظهور الرؤوس 

النووية في العالم.
من  كّل  عودة  ضــرورة  على  أوليانوف  وأكد 
النووي،  فيينا  اتفاق  إلــى  وطهران  واشنطن 
مشيراً إلى وجود خالفات كبيرة بين الجانبين 
األميركي واإليراني، مع تشديده على أّن »هناك 
طريق  عن  شــيء  كــّل  لتسوية  حقيقية  فرصاً 

المفاوضات«.
وزارة  بــاســم  المتحدث  حـــّذر  جهته،  مــن 
زاده،  خطيب  سعيد  اإليــرانــيــة  الــخــارجــيــة 
مسار  لتخريب  »إسرائيلية«  مــحــاوالت  مــن 
طهران  بين  الجارية  النووية  المفاوضات 
المسؤول  وقــال  فيينا.  في  العالمية  والقوى 
يعتمد  الذي  اإلسرائيلي  »النظام  إّن  اإليراني 
وجوده على خلق التوتر، عاد مرة أخرى، ليقدم 
األكاذيب بهدف تسميم محادثات فيينا« مضيفاً 
اآلن  المفاوضات  غرفة  في  األطراف  »جميع  أّن 
وإرادتــهــم  الستقالليتهم  اختباراً  يواجهون 
السياسية ألداء المهمة بغّض النظر عن األخبار 

المزيفة المصممة لتدمير احتماالت النجاح«.
وكـــان وزيـــر الــدفــاع »اإلســرائــيــلــي« بيني 
مكان  »ال  بأنه  أيـــام،  قبل  ــّرح  ص قــد  غانتس 
إشارة  في  طهران،  تجاه  المماطلة«  لسياسة 
إلى محاوالت »إسرائيلية« للتأثير على أطراف 

المحادثات.
الخارجية  وزارة  أكدت  متصل،  صعيد  على 
حرس  بين  أمس،  اشتباكات،  اندالع  اإليرانية 
الحدود اإليراني وحركة »طالبان« في محافظة 
شمال  نيمروز  وواليــة  إيــران  جنوب  سيستان 
إيران، مشيرة إلى أنه تّم احتواء التوتر بتنسيق 

بين الجانبين.

حدودي«  »خالف  وقوع  إلى  الوزارة  ولفتت 
أن  قبل  المنطقة،  تلك  في  محليين  سكان  بين 

يتطور األمر إلى إطالق نار.
هذا، وأفادت وكالة أنباء أفغانية باستخدام 
أّن  مضيفة  االشتباكات،  خالل  ثقيلة  أسلحة 
على  السيطرة  بسط  مــن  تمكنت  »طــالــبــان« 
بعض نقاط التفتيش لحرس الحدود اإليراني، 
االشتباكات  وقوع  إيرانية  تقارير  أرجعت  فيما 
إلى »سوء فهم حدودي«، ونقلت عن مسؤولين 
قولهم إّن األعمال القتالية مع »طالبان« توقفت، 
حالياً  تناقش  اإليرانية  السلطات  أّن  إلى  الفتة 

الحادث مع الحركة.

»الطاقة الذرية« تعلن بدء اإيران التخ�سيب بن�سبة 20 %

وطهران تحذر من نوايا تل اأبيب لتخريب محادثات فيينا

 ،2019 17 تشرين  أح��داث  أعقاب  - منذ سنتين وفي 
سياسية  نظريات  ال��ت��داول  ف��ي  ووض��ع��ت  بقوة  خرجت 
وتبنتها مراجع كبيرة، ما أوحى بجدية هذه الطروحات من 
جهة، وأنشأ جدالً واسعاً حولها بين مؤيد ورافض، ولدى 
الحياد  دع��وة  بينها  من  ستظهر  الطروحات  هذه  تفحص 
كغير  أنهما  فوراً  ويظهر  المقدمة،  في  للفدرالية  والدعوة 
طروحات مشابهة تنطلقان من سياق تفكيري واحد، هو 
المقاومة،  الحملة األميركية ضد  الذي بنيت عليه  السياق 
في  القائمة  األزم��ات  مسؤولية  المقاومة  تحميل  وقوامها 
البلد، بينما تبدو وظيفة الدعوات المرافقة تثبيت معادلتين 
ربط  األول���ى  لبنانية،  لجماعات  الجمعي  ال��اوع��ي  ف��ي 
مشكات لبنان بالمقاومة، والثانية تأكيد استحالة العيش 
لتحقيق  السعي  هو  مما  أكثر  وطروحاتها،  المقاومة  مع 
هذه الطروحات، التي يبدو لدى تفكيك منطقها، أن الحوار 
الوطني بين المقاومة ومخالفيها طريق أقصر للتفاهم من 

الدعوة المسبقة للطاق المستحيل.
من  صحتها،  ع��ن  بمعزل  للحياد  ال��دع��وة  ف��ي  النظر   -
زاوية واقعيتها، أي قابلية تحقيقها، يبدأ من طرح سؤالين، 
المطلوب  ال��خ��ارج  نحو  بها  التقدم  بشرط  يتصل  األول 
توافق  وج��ود  هو  وال��ش��رط  وحماسته،  ودعمه  موافقته 
للحياد،  ال��دع��وة  لحساب  ال��داخ��ل  في  وحماسة  وإج��م��اع 
والتدقيق في هذا الشرط في البحث عن الحد األدنى للحد 
األدنى ألدنى إمكانيات التوافق  من دون طلب الحماسة، 
سيوصلنا إلى أن التاعب بمفهوم الحياد لوضع استثناء 
رئيسي فيه هو العداء مع »إسرائيل«، يمكن أن يزيل بعض 
الدعوة  تحول  ويمنع  ال��دع��وة،  على  الداخلية  التحفظات 
سيذهب  التوافقي  الشرط  ه��ذا  م��راع��اة  دون  من  للحياد 
التي ال يمكن  بلبنان إلى حرب أهلية وحرب مع سورية، 
وفقاً  موافقتها  دون  من  بالجدية  يحظى  أن  الحياد  لطلب 
من  ننطلق  وعندما  ال��ح��ي��اد،  لطلبات  القانونية  للقواعد 
الخارج  نحو  إلسرائيل  بالعداء  مشروط  داخلي  إجماع 
ونسأل ما هو الشرط الخارجي الذي يضمن الحد األدنى 
من الحد األدنى ألدنى مقومات القبول الغربي، خصوصاً 
األميركي بحياد لبنان، سنجد أنه بوضوح ال لبس فيه أن 
يكون هدف الحياد هو الحياد عن الصراع مع »إسرائيل«، 
يتكفل  مفخخة  الحياد  دعوة  أن  معرفة  هنا  علينا  ويسهل 
الداخلي وشرطها الخارجي بتفجير فرصها من  شرطها 

الطلقة األولى.
من  إليها  ال��دع��اة  بلسان  تنطلق  للفيدرالية  ال��دع��وة   -
شروحات نظرية وقانونية، كما هو الحياد، لمنح النظرية 
شرط الفخامة، فيشرحها متخصصون قانونيون درسوا 
التي  الكيفية  شرح  في  ويسرفون  السويسري،  النموذج 
آخ��رون  ومقابلهم  وال��ك��ان��ت��ون��ات،  المقاطعات  بها  ت���دار 
على  بقدرته  يباهون  ويقفون  البلجيكي  النموذج  درسوا 
إدارة التنوع، فيجيبون على سؤال غير السؤال المطروح، 
ويبقى السبب في مكان والنتيجة في مكان، فمنطلق البحث 
في الفيدرالية سياسياً هو القول إن سياسات المقاومة ال 
غير  طائفية  لبنانية  جماعات  وأن  اللبنانيين،  إجماع  تلقى 
ما  لجهة  س��واء  السياسات،  هذه  تبعات  لتحمل  مستعدة 
ينتج من أزمات مع  الدول العربية والغربية أو ما يترتب 
تطرح  هنا  ومن  الليرة،  وضع  واستطراداً  االقتصاد  على 
بأحسن  أو  خاطئ،  س��ؤال  على  خاطئ  كجواب  الفدرالية 
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اأ�سحاب الحياد والفيدرالية 

يريدون الفو�ضى فقط

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

يرى دبلوماسي عربي على صلة بملفات المنطقة أن السخونة 
التي تحكم الملفات العربية الكبرى، من اليمن ومواجهات مأرب، 
لبنان  إلى  وص��والً  والحكومي،  اإلنتخابي  والمأزق  العراق  إلى 
متقدمة  مراحل  إلى  وخارجياً  داخلياً  المتراكمة  ملفاته  ومصير 
األميركي  الوجود  مستقبل  حيث  بسورية  وانتهاًء  التعقيد،  من 
ستبقى  واألم���ن،  السياسة  مسار  يقرر  الطاولة  على  والتركي 
تبلور  أو  الحسم  أو  اإلنفجار  بلوغ  دون  من  حاضرة  سخونة 
لن  وال��ذي  فيينا،  في  سيجري  ما  بإنتظار  انفراجات،  إش��ارات 
يطول لما بعد نهاية العام، إال إذا كان التمديد متعمداً على خلفية 
التفاهم، من أجل تأجيل اإلعان عن التفاهمات بإنتظار استكمال 
تمت  عندما   2014 عام  حدث  كما  اإلقليمية،  القضايا  ترتيبات 
اإلقليم،  وضع  إقتضاها  لشهور  التمديد  وجرى  التفاهم  بلورة 
على  فإنه  المنطقة  لملفات  المتابع  العربي  للدبلوماسي  ووفقاً 
وملفات  فيينا  مفاوضات  بين  مباشر  راب��ط  وج��ود  ع��دم  رغ��م 
فإن  الخاصة،  تحريكها  عناصر  منها  كل  تملك  التي  المنطقة، 
انقسام المنطقة بين محورين كبيرين هما محور تقوده واشنطن 
ومقابله محور المقاومة، وكون هذه الملفات الساخنة تدور في 
إقدام  تخيل  المستحيل  من  فإنه  المحورين،  بين  المطاف  نهاية 

في  األخ��ذ  دون  من  المتقابلتين  الضفتين  على  األط��راف  من  أي 
االعتبار لمستقبل الصراع بين المحورين، الذي تمثل واشنطن 
وطهران نقاط الثقل فيه، ويشكل الملف النووي مفتاح األزمات 

والحلول بينهما.
وفقاً للدبلوماسي العربي تبدو حدود القدرة اإلسرائيلية على 
اإلسرائيلي،  الكام  كثرة  رغم  على  أهمية،  ذات  الحلول  تعطيل 
للخروج  األميركيين  على  الضغط  في  اإلسرائيلي  يستطيعه  فما 
من االتفاق النووي قام به وتم اختباره، واألميركي اليوم يدرك 
أنه قام بخطوة خاطئة، يدفع ثمنها في اللهاث وراء إيران لتعود 
رهانه  صحة  إلثبات  تقديمه  لإلسرائيلي  يمكن  وما  االتفاق،  إلى 
من  ال��ن��ووي  الملف  تعطيل  وإمكانية  االت��ف��اق  م��ن  ال��خ��روج  على 
واشنطن  من  وتمويل  وحماسة  بدعم  بفعله  قام  االتفاق،  خارج 
إي��ران  ب��أن  إسرائيلياً  اع��ت��راف��اً  النتيجة  وج���اءت  عربية،  ودول 
علمائها  اغتيال  رغم  على  النووية  القنبلة  امتاك  إلى  أقرب  باتت 
النوويين وتخريب منشآتها النووية، وحدود القدرة اإلسرائيلية 
عسكرياً كشفتها معركة سيف القدس، التي أظهرت مقدرات ردع 
تقدم في  االتفاق، ومثلها  توقيع  لم تكن موجودة مع  فلسطينية 
قدرة حزب الله الذي تشغل صواريخه الدقيقة بال إسرائيل، وهي 
بنظر األميركيين من نتاج مرحلة االنسحاب من االتفاق النووي.
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المنطقة تتجّمد تحت تاأثير المنخف�ض النووي الإيراني... والخيارات الحا�ضمة موؤجلة 

ربط النزاع الحكومي والق�سائي للعام الجديد... وتبلور الم�سهد االنتخابي

الحكومة تطلق الت�سجيل للبطاقة التمويلية... واإجراءات كورونا تخيم على االأعياد

بالتطبيع... يتّم اإحياء ذكرى

 

الت�ضامن العالمي مع ال�ضعب الفل�ضطيني

تزامنت في بضعة األيام األخيرة، مجموعة من األحداث 
ما  ف��ي  ت��ت��ض��ارب  ال��داخ��ل��ي،  الفلسطيني  ال��ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
الرئيس  زار  جانب  فمن  السياسة،  منطق  وتخالف  بينها 
الخليل في جنوب  »اإلسرائيلي« إسحاق هيرتسوغ مدينة 
الضفة الغربية، وبرفقته حشد كبير من غاة المستوطنين 
والسياسيين »اإلسرائيليين«، الحرم اإلبراهيمي بالمدينة، 
األنوار  عيد  شموع  بإشعال  هناك  من  وصحبة  واحتفل 
وأمان  بساسة  ال��زي��ارة  م��ّرت  وق��د  »حانوكاه«،  اليهودي 
يلق  لم  هذا،  »اإلسرائيلي«  فالرئيس  منغصات،  دون  ومن 
لما صدر من تصريحات وتهديدات وإدانات وشجب  باالً 
ورفض، رداً على زيارته، فهو يعرف كما يعرف المواطن 
تمثل  وال  »الشغل«  لزوم  من  أكثر  ليست  أنها  الفلسطيني، 
يعد  ول��م  م���راراً،  جربت  موسمية،  عابرة  غضبة  من  أكثر 
أحد راغباً في تصديقها، فقد أثبتت بالتجربة أنها من فارغ 
التصريحات  غير  فعل  ب��أّي  المرتبط  غير  والكام  القول 
ومساس  القانون  عن  خ��روج  ال��زي��ارة  ه��ذه  أّن  ت��رى  التي 
بالمقدسات الدينية، وتخالف االتفاقات المعقودة، وانتهاًء 
مكان  فيه  يبَق  لم  ال��ذي  القدس،  ظهر  في  طعنة  باعتبارها 
للطعن، إذ تكّسرت فيه النصال على النصال، هذا ويعرف 
وكم  حجم  الفلسطيني،  المواطن  وكذلك  »اإلس��رائ��ي��ل��ي«، 
عشائرية،  مليشيات  بأيدي  المدينة،  في  المنتشر  الساح 
لم تطلق  البعض،  العوائل ضّد بعضها  قد خصص لحرب 
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 سعادة مصطفى أرشيد*

اّن لنا في الحرب سياسة واحدة 
هي سياسة القتال... أما سياستنا 
في السلم فهي أن ُيسلّم أعداء هذه 

األمة لألمة بحقها ونهضتها.
سعاده

إع����ادة افتتاح  أع��ل��ن��ت دم��ش��ق وع��ّم��ان   
ال��م��ن��ط��ق��ة ال����ح����رة ال���س���وري���ة األردن����ي����ة 
واألنشطة  األع��م��ال  وان��ط��اق  المشتركة 
من  اعتباراً  فيها  واالقتصادية  التجارية 

اليوم األول من كانون األول 2021.
وب��ح��س��ب ب���ي���ان م��ش��ت��رك ص�����ادر عن 
الخارجية  وال��ت��ج��ارة  االق��ت��ص��اد  وزارة 
والتجارة  ال��ص��ن��اع��ة  ووزارة  ال��س��وري��ة 
إع����ادة افتتاح  وال��ت��م��وي��ن األردن���ي���ة، ف���إّن 
الحركة  ت��ن��ش��ي��ط  إل����ى  ت���ه���دف  ال��م��ن��ط��ق��ة 
جانب  إلى  االستثمارات  وجذب  التجارية 
تفعيل قطاع الخدمات، وخلق فرص العمل 
االقتصادية  التنمية  عملية  دع��م  ب��م��وازاة 

واالجتماعية لكا البلدين.
وأضاف البيان أّن إعادة افتتاح المنطقة 
تّمت  المشتركة  األردنية  السورية  الحرة 
الستقبال  تأهيلها  متطلبات  استكمال  بعد 
تأسيس  أّن  م��وض��ح��اً  االس���ت���ث���م���ارات، 
التعاون  اتفاق  بموجب  تّم  الحرة  المنطقة 
االقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين 
البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي 

االقتصادي المشترك.
 � نصيب  معبر  ف��ي  م��ص��ادر  وأف�����ادت   
جابر على الحدود األردنية السورية، قبل 

العام  بداية  منذ  المعبر  إي���رادات  ب��أن  أي��ام 
بداية  منذ  ليرة  مليار   84 قاربت  الجاري 
الجمركية  ال��رس��وم  تشمل   ،2021 العام 
لتسوية  ال��م��ال��ي��ة،  وال��غ��رام��ات  للبضائع 
تنظيمها،  يتم  التي  والقضايا  المخالفات 
أّن »حركة الشحن تسجل تحسناً  مضيفة 
م���ق���ارن���ة م���ع ال���ف���ت���رة ن��ف��س��ه��ا م���ن ال��ع��ام 

ال��م��اض��ي«، ق��د وص��ل��ت إل��ى ح��وال��ي 200 
شاحنة يومياً.

على صعيد آخر، تعرض رتل شاحنات 
ت��ح��م��ل م�����واد ل��وج��س��ت��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ق��وات 
بعبوة  استهداف  إلى  األميركي،  االحتال 
ناسفة في منطقة المالكية بريف الحسكة، 

ما أدى إلى احتراق اثنتين منها.

اإعادة افتتاح المنطقة الحرة

ال�سورية االأردنية الم�ستركة

فوز الئحة »الوحدة النقابية«
بانتخابات نقابة المحّررين

القصيفي يعلن فوز الئحة الوحدة النقابية

الئحته  فوز  أمــس،   ليل  القصيفي،  المحررين   جوزيف  أعلن  نقيب 
»هذا  أّن  إلى  الفتاً  المحررين ،  بانتخابات  نقابة  النقابية«،  »الوحدة 
جداً«.  مرتفعة  المشاركة  نسبة  وكانت  بامتياز  نقابياً  يوماً  كان  اليوم 
احترام  وبكّل  شفافية  بكّل  انقضى  قد  االنتخابي  اليوم  »هــذا  وقــال: 

وديمقراطية«.
وأضاف: »غداً يوم آخر ونميد يدنا للجميع وكلنا معاً من أجل نقابة 

متجّددة وصناعة إعالمية وطنية«.
القصيفي،  جوزيف  هم:  النقابية«  »الوحدة  الئحة  أعضاء  أّن  يذكر 
واصف  يوسف،  علي  شاهين،  جورج  قواص،  نافذ  الدين،  تقي  صالح 
عواضة، سكارليت حداد، يمنى شكر غريب، وليد عبود، هنادي السمره، 

جورج بكاسيني وغسان ريفي.



2á°SÉ«°S / øWƒdG

äÉWÉ°ûf

 W�O�  ÍÒd??�  tO��  »«uM�«  fK��  fOz—  U??�œ  ˚
 s�  v�Ë_«  w�  bIFÔ�  ŸUL��≈  v�≈  fK�L�«  V�J�
 w� WO�U��«  W�Uzd�«  dI� w� WFL��«  b� dN� bF�
 w� w�UD�d��« dOH��« ÍÒd� q�I��«Ë ÆWMO��« sO�
 W Ò�UF�« ŸU{Ë_« tF� ÷d�Ë œ—ôu� ÊU�≈ ÊUM��

ÆWO�UD�d��«  WO�UM�K�«   WOzUM��«   U�öF�«Ë
 w{UI�«   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d??�“Ë  Y��  ˚
 W�ËUILK�  ¡U�u�«  WK��  uC�  l�  ¨Íu�u�  ÂU��
  U�bK��«  V??�??J??�  f??O??z—Ë  ÍÒd????�  s??O??�√  V??zU??M??�«

 nK� ¨f??O??K??� ÂU??�??� q???�√ W??�d??� w??� Íe??�d??L??�«
 ÆWOzUL�≈Ë W�bK� Î U�ËR�Ë w�bL�« ŸU�b�« w�uD��
 åw�«dIL�b�«  ¡UIK�«ò  uC�  l�  Íu�u�  ÷d??�Ë

ÆW Ò�UF�« ŸU{Ë_« VÒON� Âd�√ VzUM�«
 Í—u��« ÍdM� w{UI�« ‰bF�« d�“Ë ÷d� ˚
 …b��L�«  r???�_«  Z??�U??�d??�??�  WLOIL�«  W??K??Ò�??L??L??�«  l??�
 t��J�  w??�  ¨Ëd??�u??�  sOKO�  ÊUM��  w??�  w??zU??L??�ù«
 …—«“Ë  sO�  „d�AL�«  ÊËU??F??�??�«  d??�√  ¨…—«“u???�U???�

Æ…b��L�« r�_« WLEM�Ë ‰bF�«

Thirteenth year /Thursday / 2 December 2021
2021  ‰Ë_« Êu�U� 2  Ø fOL)« Ø …dA� W��U��« WM��«

...IôM ø«£°ù∏a

øeÉ°†àdG Ωƒj »a

 sO�U� n�u� U�— ˝

 ¨WF�«u�« tK�« ÷—√ s� WKOL� WFI� sOD�K� 
 ¨‰ö??�??�ô«  s??O??�U??O??�  s??O??�√  UNOK�  X??F??�Ë  w??�??�«
 ¨w�uONB�«  ‰«—uJK�  ·eF�«  WO�uHL�   √b��
 »d��« cM� ¨œ—uHK� d�—√Ë Êu�ULJ� qzU�— d��
 W�U�—  Èu��  ÒÊS??�  dO�c�K�Ë  ¨v??�Ë_«  WOL�UF�«
 VFA�« X??K??�œ√  U??L??K??� d??�??� X??B??�??K??�  —u??H??K??�
 ‰U�  –≈  ¨r�UG�«  ‰ö��ô«  Êu??�√  w�  wMOD�KH�«
 sOF� W??�ö??�??�« V??�U??� W??�u??J??� d??E??M??�ò —u??H??K??�
 ÒÍœuNO�«  VFAK�  Òw�u�  s�Ë  W�U�≈  v�≈  nDF�«
 qON���  U�bN�  W??�U??�  ‰c??�??�??�Ë  ¨sOD�K�  w??�
 s�  t??�√  Î UOK�  rNH�  Ê√  vK�  ¨W??�U??G??�«  Ác??�  oOI��
 ‚uI��«  s??�  hI�M�  Ê√  t�Q�  s??�  qLF�  v�R�
 dO�  nz«uD�«  UN�  l�L��  w��«  WOM�b�«Ë  WO�bL�«
 Ë√  ‚uI��«  ôË  ¨sOD�K�  w�  WLOIL�«  W�œuNO�«
 Í√  w�  œuNO�«  t�  l�L��  Íc�«  w�UO��«  l{u�«

 Æåd�¬ bK�
  UO�M��«  sO�  ‰Òb���  Íc�«  Ëd���UL�«  UB�
 ¨WO�uONB�« ‰u�_« Í– ¨WO�dO�_«Ë WO�UD�d��«
 W�dBMF�«  WO�UO��«  W�u��«  rI�√  vK�  XE�U�
 Êü« Ëb??G??�??� ¨ÂËR??A??L??�« b??�u??�« «c??N??� W??�U??�??�«
 ‰Ëœ  iF�   UBM�  vK�  WO�uONB�«  Á—œ«u???�

 ÆWO�dF�«  lO�D��«
 ¨WOL�UF�«  WO�d�LK�  w??J??O??�U??�«—b??�«  bNAL�«
 …UNKL�U�  X ÒB��«Ë  ¨U�«—b�«  ·UM�√  Òq�   c??�√
 hBI�« s� Î U�u� ÊuJ�� ¨WO�UO��« U�bO�«d��«Ë
 ¨qD��  ¨ÍœuNO�«  rN�F�  vK�  e�dÔ�  WO�U��ù«

ÆWK��L�« sOD�K� VF� Òo�� cHMÔ� WL�d��«Ë
 VFA�« …U??�Q??� vK� d??�b??�«  »—U??I??�  U??� b??F??�Ë 
 ¨w�uONB�«  ÊUOJ�«  l�  t�d�  w�  ¨wMOD�KH�«
 VFA�«  l???�  s??�U??C??�??K??�  w??L??�U??F??�«  Âu???O???�«  w??�Q??�
 r�ú�  W�UF�«  WOFL��«  t� Òd�√  Íc�«Ë  ¨wMOD�KH�«
 o� vK� b�R� Î U�u� ÊuJO� ¨1977  ÂU� …b��L�«
 rN��Ëœ  W�U�≈Ë  dOBL�«  d�dI�  w�  sOOMOD�KH�«

Æ”bI�«  UN�L�U�Ë WKI��L�«
 vK�  dO��  u�Ë  ¨t��öD�«  cM�  wL�UF�«  ÂuO�«
 VFA�« «c� Òo� bO�Q� w� ¨ZNM�«Ë …dO�u�« fH�
 œu�Ë vK� ¡UI�ù« l� sJ�Ë ¨t{—√Ë t��Ëœ w�
 Òq�ò  vÒL��  U??�  cOHM�Ë  ¨wKOz«d�ù«  ‰ö??�??�ô«

 ÆåsO��Ëb�«
 d�_«Ë  V�cF��«Ë  q�I�«Ë  dO�N��«  W�UO�  
 «c�  vK�  Âu??�  Òq??�  ”—U??L??Ô�  ¨oM��«Ë  oOOC��«Ë
 s�  tK�√  d Ò� Ô�  Íc??�«  ¨q{UML�«  b�UB�«  VFA�«
 Òq� ·d�� ¨ Òq��L�«   U�«d� X�«“ U�Ë ¨rN{—√
 XIK�Ô √Ë  ¨ UM�u��L�«   œ«œ“U??�  ¨UN�œUB�  U�
 lM Ô�Ë  ¨WI�dF�«Ë  WIO�F�«  WOMOD�KH�«  ¡U??O??�_«
 Êu�öH�«Ë  ¨rN��«u�  —UL���«  s�  ÊËœUOB�«
 gO� s???� ‰U????H????�_«Ë ¨r??N??K??O??�U??�??� w??M??� s???�
 ¨Ád�Q�  r??�U??F??�«  È√d???�  ÂU???�√  «c??�  Òq??�  ¨rN��uH�

Æw�Ëb�« lL��L�« q�� s� Ìe�� XLB�Ë
 VFA�«  l???�  w??L??�U??F??�«  s??�U??C??�??�«  Âu????�  w???�  
 ¨Âö�Ë  ¡U???�ËË  V??�  WO��  ∫‰u??I??�  wMOD�KH�«
  UN�_  ‰ö??�≈Ë  —U��≈  WO��Ë  ¨¡«bNA�«  Õ«Ë—_
 ¨wMOD�K�  q{UM�  ÒqJ�Ë  ¨Èd???�_«Ë  ¡«bNA�«
 ÁbO�  qL��  Íc???�«  qHD�«  „«c???�  ¨ Òq��L�«  ÂËU??I??�
 Âö�Ë  ¨ Òq��L�«  d�bO�  sOD�K�  s�  ¨…—U??�??�
 w��«  ¨WO�dG�«Ë  WO�ö�ù«Ë  WO�dF�«  »uFAK�
 »uFA�«  o??�  s??�  l??�«b??�??�  ¨o??�??�«  vMF�  ·d??F??�
 —U��≈  UN�  lOD���   UH�Ë  d��  ¨WHFC��L�«
 n�uL�« «c� d�� ¨s�_« fK��Ë w�Ëb�« lL��L�«
 o�� tLz«d� n�ËË ¨ Òq��L�« b� Òn� vK� ¨qO�M�«
 v�≈  sO��ö�«  …œu�  vK�  bO�Q��«Ë  ¨sOOMOD�KH�«
 WO�uONB�«   U�UB�  q��  s�  W�uNML�«  rN{—√

 ÆWOL�UF�«
 v�≈  dNM�«  s�  WO�d�  vI���Ë  X�U�  sOD�K�
 bO��«  b??N??�Ë  ¨n??�d??A??�«  ”b??I??�«  UNOH�  ¨d??�??�??�«
 dBM�«   «—«d�  v�Ë√  oKDM��  UNM�Ë  ¨`O�L�«
 ¨ Òq��L�«  f???�—  s??�  ÷—_«  d??�d??�??�??�  ¨d??O??�??J??�«
 U�  W�UH�  vI���  o��«   U�«—Ë  ¨Îö�¬  Â√  Îö�U�

Æ Òq��� ÷—_« w� Â«œ

ÉjÉØNÉjÉØN

 ‰uB� Ê≈ WBB��� WOzUB�« WN� X�U�
 w�u�� ◊ËdA� WO�K�_« vK� tK�« »e� ÂuB�

 `z«uK� W�dFL�« …œUO� Íd�d��« bF� fOzd�«
 …dA� r{Ë ¨dO�� q�uL�� ÊUM�� q� w� …b�u�

 WO�U���ô« WN��K� w�bL�« lL��LK� sO��d�
 rN� dB��Ë  U�ON�« lOL� rNL�b� …b�uL�«

`O�d��«

 WBB��L�« WO�U���ù«  «¡UB�ù« ‰uI�
  qO� Ê≈ Èd�� W�Ëœ …—UH� UNOK� XKB� w��«

 »e��« ÂUO� VKD�� WO�K�_« tzUHK�Ë tK�« »e�
 w� rN�b�Ë ÊUL{Ë tzUHK�� WK�U� W��UBL�

 W�«d� ÊuJ� ¨ÊUM�� q� w� UNOK� oH�� `z«u�
 »e��« j� b�R� WKI���  UOB�� s� UNHB�

w�F� ‰u�I� vE��Ë

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

...z§°ShC’G ¥ô°ûdG{ »a IójóédG äÉHQÉ≤ªdGh äGQÉeE’G

 :»ÑX ƒHCG »a ájQƒ°ùdG IQÉØ°ùdG QGR »LRÉj
øWƒdG ¢VQCÉH äÉÑãdGh áÑëªdG ÉæàdÉ°SQ

äõ qcQ É«fÉÑ°SEG »a Ö«ÑMƒH äGAÉ≤d
 ó≤ædG ¥hóæ°U ™e äÉ°VhÉØªdÉH ´Gô°SE’G ≈∏Y

 á«°TÉe áeƒµëdG :GóÑ©H øe »JÉ≤«e
™ªàéj ’ AGQRƒdG ¢ù∏ée øµd

»æ«°üdG ô«Ø°ùdG ™e åëH ≈°†JôªdG
¿ÉæÑd ™e ¿hÉ©à∏d √OÓH äGOGó©à°SG

 w� W�—u��« …—UH��« w�“U� d�UF�« UM�u� f�–u�—_« ÂËdK� ‚dAL�« dzU�Ë UO�UD�√ „d�dD� —«“
 w� W�—u��« …—UH��« ‰UL�Q� rzUI�« t�U�I��« w� ÊU�Ë ÆÍ—u� ”u�—uG�d� nI�_« tI�«d� ¨w�� u�√

 Æ”U�� ÊU��  «—U�ù«
 ‰UL�_U�  rzUI�«  ¨Èu�b��«  n�d�  dB�  dOH�  ¨Êb??�œ  œ«R�   «—U??�ù«  w�  ÊUM��  dOH�  ¡UIK�«  dC�
 ¡UM�√  iF�Ë  s�b�«  d�“  ÊUM�  Í—u��«  ÂUF�«  qBMI�«  ¨‰«eM�«  Ê«bL�  ‰Ë_«  —UA��L�«  wMOD�KH�«

 ÆW�—u��« WO�U��«
 W�eF�Ë W�d� —bB�ò  «—U�ù« v�≈ WOzU�d�« t�—U�“ ÊuJ� Ê√ ÎUOML�� ¨w�“U� „d�dD��U� ”U�� V Ò�—Ë

 ÆåUNO� WO�U��« ¡UM�_
 s�Ë  —«b�«  Ác�  w�  Áœu�u�  t�d�  s�  UNO�  dÒ��  WLKJ�  d�UF�«  UM�u�  „d�dD��«  t�u�  ¨t�N�  s�
 UL� …b�«Ë Î «b� w�dF�« r�UF�« vI��ò Ê√ vML�Ë ¨WIOIA�« WO�dF�« ‰Ëb�« ¡«dH� iF� œu�u� t�œUF�
 w��« …d�N�« W�u� r�— tM�Ë w�  U��K� Á«u� qJ� vF�� Í—u��« VFA�« Ê√ò b�√Ë Æåt�U��≈ dO� tO�
 w�  U���«Ë W��L�« W�U�— w�Ë W�{«Ë WO�d�dD��« W�U�— Ê√ò vK� Î«œbA� ¨å…dO�_« W�Ëü« w� jAM�

Æås�u�«  U� ÒuJ�Ë ¡UM�√ lOL� sO� b�«u�« gOF�«Ë ÷—_«

  ‰UL�√  g�U� vK�  U�UL��«Ë  «¡UI�  WK�K� VO�� u� tK�«b�� sO�d�GL�«Ë WO�—U��«  d�“Ë bI�
 œU��ô«  WO�—U�  ¡«—“u??�  Y�U��«  ŸUL��ô«Ë  j�u�L�«  q�√  s�  œU��ö�  ”œU��«  wLOK�ù«  Èb�ML�«
  U{ËUH�Ë —«u��« W�UO� ÷uH�  s� q� l� ¨UO�U��≈ w� bIFML�« w�uM��« —«u��« ‰ËœË w�Ë—Ë_«
 WO�dF�« ‰Ëb�« WF�U�� ÂUF�« sO�_«Ë ÊU�—œu� n�≈ ÊU� U��d� WO�—U� d�“Ë ¨wKO�—U� dHO�Ë√ l Ò�u��«

ÆjOG�« u�√ bL�√
  «bM��L�«Ë  U�uKFL�« dO�u�Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUHL�« w� Ÿ«d�ù« …—Ëd{ò bO�Q� r�Ë
  «b�U�L�«  s�  …œUH��ö�  Î «bONL�  sJL�  X�Ë  »d�√  w�  ÍœUB��ô«  w�UF�K�  Z�U�d�  l{u�  W�uKDL�«

 ÆåU�dO�Ë WO�Ë—Ë_«
 vK� ‰UB���ô« t� `O�� U� UN�U�“√ w� t�u�œ Âb�Ë WIDML�« w� ÊUM��  —Ëœ w�ò Y���« Èd� UL�

ÆåWO�U{≈  «b�U�� W�“—

WO�—U��«
 »U���ô«  Êu�U�  vK�  Î¡UM�ò  t�√  ¨ÊUO�  w�  ¨sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  …—«“Ë  XMK�√  ¨d�¬  bOF�  vK�
 …b�b��«  W��U��«  …dIH�«  ULO�  ôË  2021Ø11Ø3  a�—U�  8  r�—  ÎULJ�  c�UM�«  Êu�UI�«Ë  2017Ø44r�—
 nB�M� Ã—U��« w� Ÿ«d��ô« w� sO��«d�« sOLOIL�« dO� sOO�UM�K�« qO��� »U� qH�√ ¨113  …œUL�« s�
  U�F��« w�Ë WO�Ëd�J�ù« WBML�« vK� sOK��L�« œb� q�Ë b�Ë 2021Ø11Ø20  a�—U� X���« qO�

 ÆåÎU��U� 244.442 v�≈ WO�U�uK��b�«
 s� …œ—«u�« `z«uK�« ‰U�—≈ vK� …—«“u�« X�√œ ¨d�c�« n�ü« b�b��« Êu�UI�« ÂUJ�√ vK� Î¡UM�Ëò X�U{√
 ¡U�ö��«  qO�  nB�M� v�� p�–Ë WOB�A�« ‰«u�ú� W Ò�UF�«  W�d�bL�«  v�≈  ÎU�U�� Ã—U��«  w�  U�F��«
 v�≈ sO�d�GL�«Ë WO�—U��« …—«“Ë s� q�dL�« sOK Ò��L�« œb� ŸuL�� mK� b�Ë 2021Ø11Ø30 a�—U�
 wN�   U�F��«  w�  WK Ò��L�«   U�KD�«  w�U�  U Ò�√  ÆÎU��U�  230.466  WOB�A�«  ‰«u�ú�  W Ò�UF�«  W�d�bL�«
 V��� Ë√  —«dJ��«  V��� Ë√  ªqO���K�  UNOK� ’uBML�«  ◊ËdA�«  UNzUHO��« ÂbF� UNK��  s� W{u�d�

ÆåWO�u�UI�« WKNL�« ¡UN��«

 fOz— l� ¨f�√ «b�F� dB� w� ¨W�Ëb�« s� f�√ s� ‰Ë√ qO� œU� Íc�« Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— ÷d� 
 ¡«—“u�« fK�� …œu�Ë …dO�_« W�“_« W��UFL� WLzUI�«  ôUB�ô«Ë WOK�L�«  «b���L�« d�¬ ¨w�UIO� VO�� W�uJ��«

ÆœUIF�ô« v�≈
 l� U�«d�√ w��«  «¡UIK�«Ë dDI� W�—uNL��« fOz— UN� ÂU� w��« …—U�e�« ‰u�  UODFL�« ‰œU�� ¡UIK�« ‰ö� Èd�Ë
 t�UL��«Ë ÊUJO�UHK� t�—U�“ ZzU�� w� W�—uNL��« fOz— w�UIO� fOzd�« l{Ë ULO� ¨w�U� ‰¬ bL� s� rOL� W�Ëb�« dO�√

Æ—U�ôU� ‰u� ÊUJO�UH�« WO�—U� d�“ËË sO�Ë—U� Ëd�O� ‰UM�œ—UJ�« W�u�U��« W�Ëb�« d� sO�«Ë fO��d� U�U��« l�
 Êu� Èd�√Ë ÆålL��� ô ¡«—“u�« fK�� sJ� WO�U� W�uJ��«ò Ê√ ¨‰«R� vK� Î«œ— ‰uI�U� w�UIO� vH��« ¨¡UIK�« bF�Ë
 WIDM�  U�U� v�≈ W�U{≈ ¨WOK�«b�«  «—uD��« X�ËUM� o�√ W�u� ¨ —«“U� tO�Ë— VzUM�« åÍuI�« ÊUM�� q�J�ò uC� l�
 WF�U�� v�≈ ÃU���Ë  «uM� q�� t� qLF�« oKD�« Íc�« tO�u� Q�d� ŸËdA� ‰ULJ��« …—Ëd{ U�“d�√Ë ¨Õu�H�« Ê«Ëd��

ÆtzUN�ù
 wMOD�KH�«  fOzd�«  ¨ÕU�B�«  d�U��«  bL�_«  ·« Òu�  X�uJ�«  W�Ëœ  dO�√  s�  ‰öI��ôU�  W�MN�   UO�d�  Êu�  vIK�Ë
 ÕU�B�« bL��« b�U� ÕU�� w��uJ�« ¡«—“u�« fK�� fOz— ¨ÊUO�O�d� sO�—√ UOMO�—√ W�—uNL� fOz— ¨”U�� œuL��

ÆÕU�B�« d�U��« bL�_« qFA� w��uJ�« bNF�« w�ËË

 w� vC�dL�« ÂU�Ë  bL�� w{UI�« W�UI��« d�“Ë q�I��«
 V���Ë ÊUO�M� ÊUOA� sOB�« dOH� ¨f�√ …—«“u�U� t��J�
 sOB�« t�FK� Ê√ sJLÔ� Íc�« —ËbK� ÷d� ÊU� ¨…—«“uK� ÊUO�
 ÎUO�UL��«Ë ÎUO�U�b�Ë ÎU�œUB��« ÊUM�� WCN� Èu��� vK�ò
 ÎU�Òb� ÎU�ËUF� ÊUM�� l� ÊËUF�K� sOB�«  «œ«bF��«Ë ÎUO�UI�Ë

ÆåsO�FA�«Ë sO��Ëb�« W�KB� oI�Ô� ÎU�œU�
 —Ëb??�«å???�  t�UL�≈  wMOB�«  dOH�K�  vC�dL�«  œÒb??�Ë  
 UL�  ¨åÊUM��  w�  t�œR�  Ê√  sOB�«  W�Ëb�  sJLL�«  w�ö��«
 bNFL�«  bOOA��  UNK��  s�  W�Ëc�L�«  œuN��«ò?�  ÁdJ�  œÒb�
 qJAO� Íc�« ¨tO�{ WIDM� w� vIO�uLK� w�UF�« wM�u�«
 ‰Ëœ  w�  t�  dOE�  ô  ÎUO�UI�  ÎU�—UC�  ÎULKF�  tzUN��«  bF�

Æå—«u��«
 åÍcOHM��«  Z�U�d��«ò  qOFH�  vK�  ÊU��U��«  oH�«Ë  

Æs�bK��« sO� w�UI��« ÊËUF�K�
  U�«—b�«Ë  ÀU��_«  e�d�  fOz—  ¨vC�dL�«  vI��«Ë
 tI�«d�  ¨dOB�  tK�«b��  —u��b�«   o�U��«  VzUM�«  W�u�d��«
 ÆÊUFM�  ”U��  —u��b�«Ë  s�b�«  wH�  sO��  —u��b�«
 qL�Ë  WOK�I��L�«  t��ƒ—Ë  e�dL�«   U�UA�  vK�  ÁuFK�√Ë

Æt� WF�U��«  U�d�bL�«
 —uC�Ë  W�U�d�  …u�œ  dOB�  s�  vC�dL�«  rÒK��  UL�
 Íc�«  ¨åÍu�d��«  lO�D��«  WC�UML�  w�ö�ù«  dL�RL�«ò
 s� 8 w� »dF�« sOLÒKFL�« œU��« l� ÊËUF��U� e�dL�« tLEM�

ÆÍdO�G�« W�bK�� w�B�« e�dL�« vM�� w� Í—U��« dNA�«

 wLOK�ù«  uJ�O�uO�«  V�J�  s�  Î «b�Ë  vC�dL�«  q�I��«Ë
 UNI�«d� ¨UM�—U� «e�U��u� V�JL�« …d�b� W�Uzd�  ËdO� w�
 Íb�d�  n�“u�  ”bMNL�«  ÊUM��  w�  W�UI��«  Z�«d�  «d�b�
 rÒK�� cM� v�Ë_« w� ·—UF� …—U�“ w� ¨uMO��U��u� UMOK�≈Ë
 …—«“u�« sO� ÊËUF��« q�� w� Y���« Èd�Ë Æt�UN� d�“u�«

ÆWLEML�«Ë
 dL�RL�«  w�  t��—UA�  vK�  vC�dL�«  UM�—U�   dJ�Ë
 ¨w�UM�K�« b�u�« sL{ sOF���«Ë f�U��« uJ��uOK� ÂUF�«
 w� WLEML�« ‰UL�√ t� X{d� UL� ÆU�UI�√ w��« WLKJ�« XMÒL�Ë
 w��« å ËdO��ò …—œU�� ULO� ôË ¨Q�dL�« —U�H�« bF� ÊUM��
 ¨2020  »¬  w�  uJ��uOK�  W Ò�UF�«  …d�bL�«  UN�IK�√  X�U�
 …œÒbN�  X�U�  w�UI��«  À«d��«  s�  ÊU��  rO�b�  p�–  w�  UL�
  «eON��Ë  ·u�d�  wM�u�«  n��L�«  b�Ëe�Ë  —UON�ôU�

Æ U�œu��L�« w� W�d�_« lDI�« V�dF�Ë W�UL��
 v�≈  w�«d�«  194  Êu�UI�«  WOL�√  Î̈UC�√  UM�—U�   b�√Ë  
 WD��« WOL�√Ë ¨—U�H�ô« W�O�� …—ÒdC�L�« o�UML�« W�UL�
 ¨—U??�ù«  «c??�  w�  —U??�ü«  W�d�b�  UNF{Ë  vK�  qLF�  w��«

ÆuJ��uO�« l� ÊËUF��U�
  ËdO�  w�  uJ��uO�«  V�J�  vC�dL�«  dJ�  ¨t�N�  s�  
 „«d�« …—Ëd{ò vK� Î«œÒbA� ¨W�UI��« ‰U�� w� ÁœuN� vK�
 w�U��  rO�d�  …œU??�ù  WK�IL�«  l�—UAL�«  q�  w�  WLEML�«
 WO�UF�«Ë WOL�UF�« …d��K� Î «dE� ¨ ËdO� w� w�UI��« À«d��«

Æå‰U�L�« «c� w� WLEML�« UN� l�L�� w��«

w�� u�√ w� W�—u� …—UH� w� tOK�I��� Î UD�u�� w�“U�

UO�U��« w� w��dH�« ÁdOE� v�≈ Î UFL��� VO�� u�

©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ «b�F� w� w�UIO� Îö�I��� Êu�

©«dN�Ë w�ô«œ®   f�√ sOB�« dOH� t�U�I��« ‰ö� vC�dL�«

f�√ fOK�Ë Íd� tzUI� ‰ö� Íu�u�

Z�d� s�� Æœ ˝
 WO��U�  vK�  X{d�  ¨j�Ë_«  ‚dA�«  w�   «—uD��«  WKL Ô�  ÒÊQ�  p�  ô
 s�  ¨ÊuLCL�«Ë  qJA�«  w�  nK���  ¨…b�b�   UO�O�«d��«  ŸU��«  ¨ÈuI�«
 —U���« vK�Ë ¨w�dF�« lO�d�« vÒL�Ô� U� qO�� WF��L�«  UO�O�«d��ô« pK�
 w� …d�RL�«Ë WK�UH�« WO�UO��« ÈuI�« Èb�≈ ¨…b��L�« WO�dF�«  «—U�ù« ÒÊ√
 f�bJ� WO�O�«d��U� t�OL�� sJLÔ� U� XF��« bI� ¨WIDML�«  «—uD� —U��
 w� sO��ö�« W�UJ� …—ËdC�« p�d� UNKF�� UL� ¨WO�UO��« UN�«—Ë√ W�uI�Ë
 ¨WF�AÔ�  W�—UL���«  W�O�Ë  W�œUB��«  …u�   «—U�ù«  ÒÊ√  W�U�  ¨WIDML�«
 w�d��« fOzd�« ÒÊ√ ÎU�{«Ë Ëb�� UM� s� ¨WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« ‰Ëb�« W�UJ�
 ¨t�U�“√ Òq Ô�� ÍœUB��«Ë w�UO� Ã«d�≈ s� Y��� ¨ÊU�Ëœ—√ VO� V�—
 œUB��ô«  r�b�  oKF��  ô  ¨UO�d��  WO�«—U�ù«  …—U�e�«  ÒÊS�  ¨oLF�«  w�  sJ�
 ‰u�  —u�L��  ¨d��√  bF��  oKF��   «—U??�ù«  …—U�“  UL�≈Ë  ¨—UNML�«  w�d��«

ÆoA�œ ¨“—U��« t�«uM� ÊuJO� bO�Q� ÒqJ�Ë ¨b�b� wLOK�≈ ÂUE� …œôË
 dA� cM�Ë ¨UO�d�� v�Ë_« b�«“ s� bL�� w�� u�√ bN� w�Ë …—U�“ ÆÆÆÊ–≈
 WO�UO�uO��«  sO�O�UM�«  s�  WO�ËœË  WOLOK�≈  w�UF�  V��J�  ¨ «uM�
 WO�UO� q�«u� l�UI� ÃU�� w� …—U�e�« Ác� ÒÊS� ¨w�U��U�Ë ¨W�œUB��ô«Ë
 s�  ÊöI�M�  ¨w�d��«Ë  w�«—U�ù«  ÊUI�dH�«  XKF�  ¨W�dJ��Ë  W�œUB��«Ë
 ÒÊQ�  Î̈U�{«Ë  Ëb��  sJ�  ¨„d�AL�«  ÊËUF��«  W�ËU��  v�≈  ¨rB��«  VFK�
 w�Ë  ¨W�œUB��ô«  «c�Ë  WO�UO��«  …uI�«  W�œUF�  o�Ë  „d���   «—U??�ù«

 d�� ¨ÊU�Ëœ—√ ÒÊ√ W�U� ¨UN�U�“√ w� W�—UG�« ¨ÊU�Ëœ—√ ? UO�d� ÷ËUH�
 ¨s�dO�_«  s�bIF�«  w�  ÎUO�ËœË  ÎUOLOK�≈  tO�«  vF��Ë  ¨tO�≈  `LD�  ÊU�  U�
 W�«u�  ÒÊQ�  ¨‰uI�«  sJLÔ�  UM�Ë  ¨‚dG�«  s�  ÁcIM�  ÎWA�  s�  Y���   U�Ë
 s�  Y�b��«  Èd��  –≈  ¨‰UL�U�  UNIO�u�  Òr�  ¨WO�d��«  WO�«—U�ù«  …œuF�«

Æw�d��« œUB��ô« w�  «—ôËb�«  «—UOK�  «—U�ù« —UL���«
 V�UJL�«  iF�  oI�Ô�  b�  ¨UO�d��  WO�«—U�ù«  …—U�e�«  ÒÊ√  ¨d�_«  WIOI�
 ÊuJ� b� sJ� ¨w�d��« œUB��ô« WO�«—U�ù«  «—UL���ô« cIM� s� sJ� ¨UO�d��
 Ë√ t�b�R� sO� Òq�_« vK� Î̈UO�UO� ÊU�Ëœ—√ …—u� vK� w�U��≈ dO�Q� UN�
 UN�«¡«b��«Ë  ¨WO�UL�F�«  UO�d�  …—u�  vI���  Î̈UOLOK�≈  sJ�  ¨sO��—Q�L�«
 ô≈  ÊU??�Ëœ—√  r�K�  s�Ë  ¨UO�d�   U�UO�  w�  …d{U�  ¨—«u��«  ‰Ëœ  vK�
 Ÿ—U���  —UON�«  w�  p�–  —œ«u??�   √b??�  b�Ë  Î̈UO�ËœË  ÎUOLOK�≈  ÒËb??�  ◊uI�
 r�dÔ� Ê√ VFB�« s� ¨ÊU�Ëœ—« UO�d� ÒÊQ� b�R� Íc�« d�_« ¨WO�d��« …dOK�
 w�Ë …—U�“ ÒÊS� tOK�Ë ¨wK�«b�« Èu��L�« vK� «c�Ë ¨Ã—U��« w� UN�—u�
 «–≈  ô≈  ¨ÁcIMÔ�  s�Ë  ¨ÊU�Ëœ—√  dL�  w�  ÎöOK�  qOD��  ¨UO�d��  w��  u�√  bN�
 Í“«u��U�Ë ¨b�b��«  wLOK�ù«  ÂUEM�«  —u�� ÊuJ�� w��«  ¨oA�b� ŸUB�«

ÆX�� ÍœUB��« —U�≈ w� ÊuJ�� w��« WO�«—U�ù« …b�U�L�« l�
 WO�dF�«   «—U??�ù«Ë  UO�d�  sO�   U�öF�«   bÒIF�  bI�  ¨Ì“«u??�  V�U�  w�
 X�L�√ ¨2016 ÂUF�« w�Ë ¨åw�dF�« lO�d�«ò vÒL�Ô� U� W�«b� w� …b��L�«
 dO�  UO�d�Ë  ¨ÊU???�Ëœ—√  fOzd�«  ÂuB�  X�Òu�  w��  u�√  ÒÊ√  v�≈  …dI�√
 sJ� ¨b�_« —UA� Í—u��« fOzd�« l� w�«—U�ù« »—UI��« s� ÎUC�√ WO{«—

 …dI�√ r�b� YO� ¨UO�O� w� XK�� …b� d��_« WO�«—U�ù« WO�d��«  U�ö��«
 dDO��  Íc�«  ¨d�H�  WHOK�  dOAL�«  ¨dB�  l�  ¨ «—U�ù«  r�b�Ë  ¨fK�«d�

Æœö��« ‚d� vK�
 qJA�  d�R�  s�  ¨WO�d��«  WO�«—U�ù«   ôUB�ô«  ÒÊQ??�  bI�F�  ¨tOK�Ë
 ÂbF� `L��� UNMJ� ¨WOLOK�ù« q�UAL�«  s� s�bK��«  n�«u� w� Íd�u�
 ¨‰U�L�« qO�� vK� ¨‰U��« ÊU� UL� ¨ÍdJ�� bOFB� v�≈ n�uL�« ‰u�Ë
 ¨å «uM�  …b�  s�  fK�«d�  vK�  d�H�  Âu��   «—U??�ù«  XF��  U�bM�
 WIDML�« ‰Ëœ ÒÊ√ u� WO�«—U�ù« WO�d��«  U��U�L�« w� Òr�_« ÒÊS� w�U��U�Ë
 t��bM�  w�«  b�b��«  l�«u�U�  X�d��«Ë  ¨w�dF�«  lO�d�«  WK�d�   “ËU��
  «—U�L�« Òq� X�U�Ë ¨…b�b��« –uHM�«  ôU�L� ·«d��ô« Òr� bIK� ¨oA�œ

ÆoA�œ l� UNF�UI� WN�� W�uNH�
 Î «—u��  Òb� dO�_« dNA�« w�  «—U�ù« ÒÊQ� ‰uI�« sJLÔ� ¨o�� U� sL{
 ¨sDM�«ËË …dI�√ ¨sOJ� ¨uJ�u� ¨wN�œ uO� ¨VO�√ q� ¨Ê«dN� ¨oA�œ l�
 Ác�  q�U�  l�  W�öF�«  W�“«u�  w�  WKzU�  WO�U�uK��œ  V�u���  «c�Ë
 X�Òb�  ¨sLO�«  »d�  s�  W�U��  XEH�  w�Ë  ¨WHK���   «—Òd�L�  r�«uF�«
 ¨W�œuF��«Ë  dB�  l�  WO�O�«d��«   UH�U��  XM�Ë  UO�O�  w�  UNF�u�
 sO�  ÊU??�Ëœ—√  jÒ����  ¨q�UIL�«  w�  ¨…uI�  oA�œ  »«u??�√  ‚dD�  ÂuO�«Ë
 W�—u�  v�«  ÊU�uO�«  v�«  UOMO�—√  v�«  W�œuF��«  s�  —«u��«  l�   U�ö�
 l� UNIOLF� vK� ôË Êb�U� l� t��ö� Õö�≈ vK� —œU� dO� u�Ë ¨dB�Ë

ÆsO�u� dOL�œö�



3الوطن / �سيا�سة
»اللقاء الت�شاوري«: لإعادة بّث الروح في الحكومة  ة البطاقة التمويلية: رئي�س الحكومة اأطلق من�شّ

ظروفنا ال�شعبة ل ُيمكن معالجتها اإّل بتدابير طارئة

تدابير وقائية م�سّددة للجنة كورونا بعد اجتماعها في ال�سرايا

هيئة التن�شيق اللبنانية الفل�شطينية للأ�شرى والمحررين

نظمت اعت�شامًا داخل معتقل الخيام بذكرى انتفا�شة 1989

�شلمة: التجاه نحو توزيع الخ�شائر بين الدولة 

والم�شارف والمركزي وحماية اأموال المودعين

»تجّمع العلماء« التقى حزب التحاد:

لحلف وطني يخو�س النتخابات بلوائح متكاملة

»المال« و«الإدارة » تتابعان الكابيتال كونترول

تاأجيل الموؤتمر القاّري الإفريقي

حتى تح�ّشن الظروف ال�شحية حول العالم

مراد مستقبالً وفد تجمع العلماء أمس

في  اإلس��راع  ض��رورة  التشاوري«  »اللقاء  أكد 
المواكبة لعملية رفع  التدابير واإلجراءات  وضع 
وآخرها  الضرورية،  السلع  من  كثير  عن  الدعم 
سيما  وال  العملي،  التطبيق  موضع  األدوي���ة، 
البطاقة التمويلية، مؤيداً مطالب االتحاد العّمالي 
القطاع  في  للعاملين  النقل  بدل  رفع  في  العام 
الخاص والعام، مستغرباً »مماطلة أرباب العمل 
خصوصاً في ظّل االنهيار المتسارع لسعر صرف 
الليرة وتحّول رواتب الموظفين إلى أوراق ال قيمة 

لها تقريباً«.
الدوري  اجتماعه  إثر  بيان  في  اللقاء  وأِم��ل   
»يجد  أن  م��راد،   الرحيم  عبد  النائب  دارة  في 
سريع،  وبشكل  المالئمة،  الصيغة  السياسيون 
يترافق  وأن  الحكومة  ف��ي  ال���روح  ب��ّث  إلع���ادة 
إليجاد  واض���ح  عملي  م��س��ار  إط���الق  م��ع  ذل��ك 
من  ع��دد  م��ع  لبنان  ألزم��ة  المناسبة  الحلول 
المضّرة  األزمة  وهي  الشقيقة،  الخليجية  الدول 
السماح  وع��دم  االقتصادية  لبنان  بمصالح 

بتطّورها وتصاعدها«.
لفيروس  الجديد  »المتحّور  م��ن  ح��ّذر  وإذ   
المعنيين  وكل  الصحة  »وزارة  طالب  كورونا«، 

بتحّمل مسؤولياتهم في منع وصول هذا المتحّور 
بأن  يعلم  الكل  أن  خصوصاً  البالد،  إلى  الجديد 
عن  تماماً  عاجز  لبنان  في  االستشفائي  القطاع 

مواجهة جائحة جديدة«.
التشاوري«  »اللقاء  عضو  اجتمع  جهته،  من 
في  كرامي  فيصل  النائب  »الكرامة«  تيار  رئيس 
دارته بطرابلس، مع رئيس بعثة االتحاد األوروبي 
السفير رالف طراف، حيث جرى عرض لمختلف 

الملفات الدولية المؤّثرة في المنطقة ولبنان.
وأكد كرامي خالل اللقاء »أهمية نوعية الروابط 
التي تجمع بين اللبنانيين ودول االتحاد األوروبي 
تجسيد  هي  الروابط  »هذه  أن  معتبراً  عموماً«، 
للكثير من القيم المشتركة التي تجمع اللبنانيين 

بالشعوب األوروبية«.
وتطرق الحديث بين طراف وكرامي إلى »فرص 
طرابلس  مدينة  تمتلكها  التي  الهائلة  االستثمار 
أوروبية  الستثمارات  جذب  مصدر  تشّكل  والتي 

في المستقبل القريب«.
على  السياسية  »التطورات  البحث  وتناول 
إجراء  وض��رورة  والدولي  اللبناني  المستويين 

االنتخابات في مواعيدها«.

نجيب  اللبنانية  الحكومة  رئيس  أك��د 
والمالية  االقتصادية  »ظروفنا  أن  ميقاتي 
شعبنا  بها  يمّر  التي  الصعبة  واالجتماعية 
لم يعد ممكناً معالجته  وأهلنا أفرزت واقعاً 
هذه  تطول  »ال  أن  آمالً  طارئة«،  بتدابير  إالّ 
الظروف وأن تعود الحركة االقتصادية إلى 
دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجدداً من 
رخاءهم  جميعهم  أبناؤه  ويستعيد  كبوته، 

الكريم«. وبحبوحتهم وعيشهم 
رعايته  خالل  له  كلمة  في  ميقاتي  وقال 
التمويلية  البطاقة  دع��م  منصة  إط���الق 
وال���م���ش���روع ال���ط���ارئ ل��ش��ب��ك��ة األم����ان 
»ما  الحكومية  السرايا  ف��ي  االجتماعية 
تخفيف  إل��ى  يهدف  ال��ي��وم  ب��ص��دده  نحن 
حاجة  األكثر  الشريحة  من  أهلنا  معاناة 
الدولي  البنك  من  ودعم  بتمويل  لبنان  في 
من  ومثابرة  وبمتابعة  المتحدة،  واألم��م 
أنه  إلى  مشيراً  الكريم«،  النيابي  المجلس 
»سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين 
المستلزمات  لتأمين  شّفافة  معايير  وفق 

األساسية لحياة كريمة«.
التسجيل  مرحلة  انتهاء  »بعد  وأض��اف 
وستخضع  شهرين  لمدة  اليوم  ستبدأ  التي 
لتقييم واضح المعايير منعاً ألي استغالل، 
العام  مطلع  في  ستبدأ  الدفع  عملية  فإن 
كانون  شهر  من  رجعي  مفعول  مع  المقبل 

.»2022 الثاني 
تحصين  على  العمل  سياق  في  أنه  أعلن 
قضى  قراراً  أصدر  وحمايته،  المشروع  هذا 
الجانب  ل��دراس��ة  فنية  لجنة  بتشكيل 
 ،IMPACTلمنصة والسيبراني  األمني 
عنها  المتفّرعة  اإللكترونية  والصفحات 
لمنع  والبلديات،  الداخلية  وزي��ر  برئاسة 
قرصنة  أو  بالبيانات  تالعب  عملية  أي 
خصوصيتها.  على  والحفاظ  للمعلومات 
الهيئة  تكليف  ق���رار  وّق���ع  أن���ه  وك��ش��ف 

ليرة،  مليار   50 مبلغ  بدفع  لإلغاثة  العليا 
الستكمال دفع التعويضات للمتضّررين من 

انفجار مرفأ بيروت.
أعمال  »ت��وق��ف  أن  إل��ى  ميقاتي  ول��ف��ت 
األول  تشرين   12 منذ  ال����وزراء  مجلس 
دستورية  معضلة  نتيجة  ج��اء  الفائت، 
مرفأ  انفج��ار  بملف  مرتبطة  قانونية 
الحك��ومي  العم��ل  يستمر  فيما  ب��ي��روت، 
مع  سباق  في  ومكث��فة،  متصاعدة  بوتيرة 
مال��ياً  المط��لوبة  الملفات  إلنجاز  الوقت، 
وقال  واجتم��اعياً«  وخدماتياً  واقتصادياً 
»قد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة وال 
التف��اوض م��ع صندوق  سيما في موضوع 
الكه��رباء  معضلة  وح��ّل  الدول��ي  النقد 
وفور  اإلدارة.  بواقع  المرتب��طة  والملفات 
قريب��اً  ال��وزراء  مجلس  جلسات  مع��اودة 
الملف����ات  ه��ذه  الله، س��يتم ع��رض  ب��إذن 

وإق��رارها«.
للوصول  أسعى  زلت  وما  »سعيت  وقال 
مجلس  جلسات  معاودة  لموضوع  حّل  إلى 
خطوة  أي  »دعمه  على  م��ش��ّدداً  ال���وزراء«، 
مراهناً  النظر«،  وجهات  تقريب  إلى  تؤّدي 
لدقة  الجميع  لدى  والوعي  »الحكمة  على 
إلنجاز  العمل  تكثيف  وض��رورة  المرحلة 
الملفات األساسية لحّل األزمات االقتصادية 

واالجتماعية«. والمالية 
اآلراء  م���ن   ال��ك��ث��ي��ر  »س��م��ع��ت  وت��اب��ع 
واالنتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب 
الرّد  عدم  وآث��رت  فعله،  يجب  ال  وما  فعله 
لعدم زيادة الشرخ، عّل المعنيين يقتنعون 
ال  وأن  المؤسسات،  ضمن  من  إالّ  حّل  ال  بأن 
الواقع.  األمر  أو بقوة  بالتعطيل  ُيفرض  حل 
الدعوة  في  بالتريث  ق��راري  ك��ان  هنا  من 
أن  أم��ل  على  حكومية،  جلسة  إل��ى  مجدداً 
يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل 
أننا كنا توافقنا  ما ال شأن له به، خصوصاً 

إشكالية  أّي  وأن  مستقل  القضاء  أن  على 
تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من 

دون أي تدّخل سياسي«.
ُيظهر  اليوم  بصدده  نحن  »ما  أن  واعتبر 
ووج��وب  فيها  نحن  التي  ال��ك��ارث��ة  حجم 
وف��رض  التعطيل  س��ي��اس��ة  ع��ن  اإلق����الع 
تحت  يئّن  شعبنا  أصبح  بعدما  الشروط، 
مؤكداً  الفرج«،  وينتظر  خانقة  أزمة  وطأة 
إلنجاز  عملنا  في  اليوم  »مستمرون  أننا 
ولن  ووزاري��اً  حكومياً  المطلوبة  المهمات 
ينشدون  ال��ذي��ن  اللبنانيين  آم��ال  نخّيب 

الخالص من أزماتهم المتراكمة«.
قوالً  به  نؤمن  شعار  لإلنقاذ  »معاً  وختم 
وفعالً وننتظر من الجميع مالقاتنا لترجمته 

من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين«.
اجتماع  ميقاتي  ترأس  أخ��رى،  جهة  من 
إجراءات  متابعة  المكلفة  الوزارية  اللجنة 
سبقه  والذي  الكبيرة،  السرايا  في  الكورونا 
اإلجراءات  لمتابعة  التقنية  للجنة  اجتماع 
المتعلقة بالكورونا، وكان ميقاتي قد حضر 

جانبا منه.
الصحة  وزي��ر  أعلن  االج��ت��م��اع،  بعد  و 
كانون   17 من  اعتباراً  أنه  األبيض  فراس 
سُتفرض  الث��اني  كانون   9 ولغاية  األول 
 7 الس��اعة  من  التجول  حركة  على  قيود 
مشيراً  ص��ب��اح��اً،   6 الساعة  حتى  م��س��اًء 
حركة  على  القيود  من  ُيستثنى  أّن��ه  إل��ى 
التجول الملقحون بجرعة واحدة على األقل 
التي  الكورونا  لفحص  سلبية  والنتيجة 
ال�12  دون  هم  ومن  ساعة  ال�48  تتعدى  ال 

عاماً. 
التي  النشاطات  »أغلب  أن  إل��ى  وأش��ار 
االجتماعي  الطابع  عليها  يغلب  ليالً  تكون 
أنَّه  إلى  الفتاً  البلد«،  تسكير  نريد  ال  ونحن 
»جرى فتح باب التلقيح أمام جميع الفئات 
الملقحين  ع��دد  تكثيف  ون��ري��د  العمرية، 

التلقيح  يجري  أن  وجادة  صادقة  ودعوتنا 
من أجل رفع الحماية المجتمعية«، موضحاً 
أنه »اعتباراً من ذلك الوقت ُيمنع إقامة كافة 
التجمعات بقدرة استيعابية تفوق ال�50% 
عدد  تجاوز  ح��ال  وف��ي  المكان،  سعة  من 
الحضور ال�100 شخص يجب االستحصال 

على إذن مسبق من وزارة السياحة«.
10 كانون األول  وكشف أنَّه »بعد تاريخ 
جرعتي  أتموا  قد  يكونوا  أن  الوافدين  على 
 48 تتعدى  ال  سلبية  نتيجة  أو  ال��ل��ق��اح 
عبر  للتسجيل  إضافًة  صدورها،  من  ساعة 
للوافدين  الصحة  لوزارة  الخاص  التطبيق 
الدولي  إلى مطار بيروت  الوصول  قبل  جواً 
 12 عمر  من  المطار  في  للفحص  والخضوع 

عاماً وما فوق«.
ال��م��دارس  إق��ف��ال  ف��ت��رة  أنَّ  إل���ى  ول��ف��ت 
عيدي  بمناسبة  والمعاهد  والجامعات 
من  اع��ت��ب��اراً  تبدأ  السنة،  ورأس  الميالد 
الثاني،  ك��ان��ون   9 إل��ى  األول  ك��ان��ون   16
انتشار  من  الحّد  على  التشديد  »مع  مضيفاً 
للتالميذ  اللقاح  إعطاء  خالل  من  الفيروس 

الفئات المستهدفة«. ضمن 
والمطاعم  السياحية  المؤسسات  وعن 
إلزامها واعتباراً من  أكد ضرورة  والفنادف، 
غير  الرواد  استقبال  عدم  األول،  كانون   10
على  واح��دة  لقاح  جرعة  على  الحاصلين 
موعد  يتعدى  ال  سلبي  فحص  على  أو  األقل 

إجرائه ال�48 ساعة.
وزير  ض��ّم  اجتماعاً  ميقاتي  ت��رأس  كما 
اإلت��ص��االت  وزي��ر  خليل،  يوسف  المالية 
والبلديات  الداخلية  وزي��ر  القرم،  جوني 
رياض  لبنان  مصرف  وحاكم  مولوي  بسام 
العاّمة  ال��م��دي��ري��ة  ع��ن  وممثلين  س��الم��ة 
األمن  لقوى  العاّمة  والمديرية  العام  لألمن 
موضوع  بحث  خالله  في  وجرى  الداخلي، 

سعر الصرف في السوق النقدية.

أق���ام���ت ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
اعتصاماً  والمحررين  لألسرى  الفلسطينية 
الذكرى  الخيام بمناسبة  معتقل  داخ��ل 
البطولية  لإلنتفاضة  والثالثين  الثانية 
المعتقل  في  األبطال  األسرى  بها  قام  التي 
استشهاد  عنها  نتج  والتي   ،1989 ع��ام 
السلمان  وبالل  عزة  أبو  إبراهيم  األسيرين 
قبل  من  السام  بالغاز  اإلنتفاضة  قمع  بعد 
العميلين الخائنين عامر الفاخوري وأنطون 

الحايك.
المجلس  ناموس  اإلعتصام  في  ش��ارك 
األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي 
اإلجتماعي المحامي سماح مهدي وممثلون 
المقاومة  وفصائل  اللبنانية  األح��زاب  عن 

الفلسطينية وأسرى محررو.
من  لكّل  كلمات  االعتصام  خ��الل  ألقيت 
عبيد،  الكريم  عبد  الشيخ  المحّرر  األسير 
حركة  في  الفلسطينية  العالقات  مسؤول 

باسم  موسى  سامر  أبو  اإلسالمي  الجهاد 
اللجنة  عضو  الفلسطينية،  القوى  تحالف 
اللبناني  الشيوعي  الحزب  في  المركزية 
خليل ذيب، عضو قيادة الجبهة الديمقراطية 
كنعان  عبد  لبنان  ف��ي  فلسطين  لتحرير 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل  باسم 

ورئيس بلدية الخيام عدنان عليان.
كلمة هيئة  وألقى  الخطباء  ع��رف  فيما 
لألسرى  الفلسطينية  اللبنانية  التنسيق 

ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��رك��ة فتح  وال��م��ح��رري��ن 
اإلنتفاضة أبو عبد الله جالل.

التمسك  ع��ل��ى  ال��ك��ل��م��ات  أج��م��ع��ت  وق���د 
األرض  لتحرير  وح��ي��داً  نهجاً  بالمقاومة 
معتقالت  من  األسرى  كل  وتحرير  المحتلة 

العدو. 
وأكد الخطباء على اعتزازهم بالتضحيات 
في  األب��ط��ال  األس��رى  بذلها  التي  الجسام 

سبيل انتصار قضية األمة.

سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أكد 
الحكومة  م��ع  متفق  المركزي  »البنك  أن 
في  إليها  التوصل  ت��م  التي  األرق���ام  على 
وحجم  حولها،  خالف  وال  التفاوض  خطة 
الخطة  ف��ي  عليه  ك��ان  مما  أق��ّل  الخسائر 
الخسائر  توزيع  نحو  واالتجاه  السابقة، 
المركزي،  والبنك  والمصارف  الدولة  بين 

وحماية أموال المودعين«.
ولفت في مقابلة خاصة على »يوتيوب«، 
إلى أن »الضغط ينَصّب حالياً على محاولة 
الدولي  النقد  صندوق  مع  التفاهم  إنجاز 
حول  تتوقف  األمور  وكل  العام،  نهاية  قبل 
الضرورية  ومتطلباته  التفاوض  كيفية 
الموازنة  فيه  تلعب  شامل  ببرنامج  للتنفيذ 

دوراً كبيراً«.
ببلوغ  االق��ت��ص��اد  وزي��ر  توقعات  وع��ن 
 10000 أو   9000 ال���دوالر  ص��رف  سعر 
تحديد  يمكن  »ال  أنه  سالمة  أوض��ح  ليرة، 
أي سعر قبل أن يكون لبنان قد أعاد تكوين 
ال��واق��ع ال��ذي ي���ؤّدي إل��ى اس��ت��ق��راره عبر 
القطاع  بالثقة وإعادة هيكلة  موازنة توحي 

المصرفي والتفاوض مع الدائنين«.
احتياطي  إحصاء  »عملية  أن  إلى  وأشار 
الذهب ال تزال قائمة وتتطلب وقتاً، ألن هناك 
محّددة،  قيمة  وال  قديمة  وميداليات  سبائك 
أونصة،  ألف  9 ماليين و222  لكنها بحدود 

وُيَحّظر على مصرف لبنان استخدامه«.
في  المصارف  إق��ف��ال  ت��م  »عندما  وق��ال 

الثالثة  الرؤساء  اقترحت على   2019 العام 
من  ن��وع  إلج��راء  سياسيا«  »يغّطوني  أن 
بكتب  وراسلتهم  كونترول«  ال�«كابيتال 
أن  كما  جواباً.  ألَق  لم  لكني  الشأن،  هذا  في 
مواقف عّدة أُطلقت في مجلس النواب لتعّبر 
لبنان  مصرف  قيام  على  اعتراضها  ع��ن 

بإجراء هكذا تنظيم«.
على  الحاكم  أن  عن  »الكالم  أن  واعتبر 
علم باألموال التي خرجت ولَمن خرجت هو 
»أسطورة«، إذ ال يمكن لحاكم مصرف لبنان 
ل ألن عملية  أن يعلم بالحسابات التي ُتحوَّ
لبنان  مصرف  خالل  من  تتم  ال  التحويالت 

وهذه فكرة خاطئة«.
وعن مطالبة لجنة المال والموازنة برفع 

ال�3900 ليرة، قال  151 عن  سقف التعميم 
»لو كّنا نستطيع رفع السقف من 3900 إلى 
مخاطر، لكّنا قمنا  دون  من  مثالً  ليرة   8000
بالخطوة. ولكن تبّين دراساتنا أن السيولة 
ستخلق  عملية  ه��ك��ذا  ع��ن  ستنتج  ال��ت��ي 
سعر  ترفع  أن  شأنها  من  إضافية  سيولة 

صرف الدوالر بشكل ملحوظ في السوق«.
أما عن سبب تقديمه تقرير شركة التدقيق 
إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دون 
قانون  »بحسب  قال  المسؤولين،  من  غيره 
البنك  حاكم  ُيقّدم  ال��ث��روة،  عن  التصريح 
وهو  ال���وزراء  لرئيس  تصريحه  المركزي 

يتصّرف به كما يريد«.

بيان،  في  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  أعلن 
اإلداري��ة  الهيئة  رئيس  برئاسة  منه  وف��داً  أن 
حزب  زار  الله  عبد  حسان  الدكتور  الشيخ 
االتحاد، حيث كان في استقباله رئيس الحزب 
من  وأعضاء  مراد  الرحيم  عبد  الدكتور  النائب 

القيادة.
 وبعد اللقاء، صّرح عبد الله »بحثنا في آخر 
المستجدات على الساحة اللبنانية واإلقليمية، 
ضرورة  لجهة  متطابقة  النظر  وجهات  وكانت 
من  البلد  إلخ��راج  المخلصين  جهود  تضافر 
نوهنا  وق��د  ب��ه،  يمّر  ال��ذي  الصعب  ال��وض��ع 
التي  الجليلة  بالخدمات  للعلماء  كتجّمع 
األيتام  رعاية  صعيد  على  مراد  النائب  يقدمها 
لهذه  التعليم  مجاالت  وفتح  الفقيرة  واألس��ر 
العظمى  الغالبية  تشكل  باتت  التي  الطبقات 

من الشعب اللبناني«.
أن  ض��رورة  إل��ى  أي��ض��اً،  »تطرقنا  أض��اف   
الدفاع  في  قّصر  من  كل  الشعب  هذا  يحاسب 
إلى  الوضع  وصل  حتى  مصالحه  وعن  عنه 
الفاشلة  للسياسات  نتيجًة  اآلن  عليه  هو  ما 
ال��ت��ي اع��ت��م��دت ب��ع��د ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف، ه��ذه 
من  الشعب  أم��ام  اليوم  مفتوحة  المحاسبة 
يعيد  فال  المقبلة،  النيابية  االنتخابات  خالل 
إلى السلطة من كان سبباً في إفقاره وال يبيع 

صوته بثمن بخس من أجل مبلغ بسيط ُيدفع 
سبب  إلى  الصوت  هذا  يحّول  أن  عليه  بل  له، 
مع  الحديث  تطرق  كما  والمحاسبة.  للتغيير 
سعادته إلى ضرورة تشكيل حلف بين القوى 
الوطنية الساعية للتغيير وخوض االنتخابات 
بلوائح متكاملة تضّمهم جميعاً ضمن برنامج 
إصالحي وتغييري واضح ُيخرجنا من األزمة 

الصعبة التي يمّر بها الوطن«.
 وتابع »من جهة أخرى، أكدنا مع سعادته 
إنما  اللبنانية  الساحة  على  يحصل  ما  كل  أن 
يحصل بسبب تبني هذا البلد لخيار المقاومة 
سيادته  يطال  رخيص  اب��ت��زاز  لكل  ورفضه 
لرفضه  ونتيجة  أراضيه  وسالمة  واستقالله 
القاسي   األميركية، تعرض للحصار  اإلمالءات 
الخنوع  رف��ض  أب���ّي  شعب  لكنه  وال��ظ��ال��م 
وسيستمر بالصمود حتى الوصول إلى تحرير 
حقوقنا  على  وحصولنا  اللبناني  التراب  كامل 
لحرية  وامتالكنا  ونفطنا  ومياهنا  بأرضنا 

قرارنا وسيادتنا الكاملة«.
القضية  أن  سعادته  م��ع  »أك��دن��ا  وخ��ت��م  
لألّمة  المركزية  القضية  ستبقى  الفلسطينية 
كامل  تحرير  في  حقها  عن  تتخلى  لن  التي 
الصهيوني  الكيان  وزوال  الفلسطيني  التراب 

الذي بات قريباً«.

 تابعت  لجنتا »المال والموازنة« و«اإلدارة 
الكابيتال  اقتراح  درس  النيابيتان  والعدل« 
في  عقدتاها   مشتركة  جلسة  في  كونترول 
المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس 
ال��ن��واب اي��ل��ي ال��ف��رزل��ي وح��ض��ور ع��دد كبير 
المعنية،  اإلدارات  عن  وممثلين  النواب  من 
يرمي  مكّرر  معّجل  قانون  اقتراح  بحثتا  حيث 
على  وموقتة  استثنائية  ضوابط  وضع  إلى 

التحاويل المصرفية.
اللجان  الفرزلي »اجتماع  إثر الجلسة، قال   
للبحث  مخصصاً  ك��ان  المشتركة  النيابية 
كونترول،  بالكابيتال  المتعلق  القانون  في 
والموازنة«  »المال  لجنتي  أن  يعلم  وجميعنا  
أشهراً  جهدهما  على  مضى  والعدل«  و«اإلدارة 
أنا  ليقول  النقد  صندوق  أتى  حتى  درسه  في 

عندي مالحظات«.
مع  مفاوضات  في  دخلت  »الحكومة  أضاف 
كان  المالحظات،  بهذه  للنقاش  النقد  صندوق 
الكابيتال كونترول  هناك مشروع لالتفاق على 

أخذ  في االعتبار مالحظات صندوق النقد بالقدر 
الممكن. أتى اليوم دولة الرئيس سعادة الشامي، 
ممثل الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد 
الكابيتال كونترول، ليعلن عدم استكمال  حول 
نذهب  هل  أم��ر،  أم��ام  كنا  لذلك  أيضاً.  النقاش 
إلى دراسة اقتراح أو مشروع اقتراح أو مسوّدة 
قد  عمل؟  كورقة  رسمي  بشكل  تقدم  لم  اقتراح 
صندوق  أو  الدولي  البنك  من  مالحظات  تأتي 
النقد الدولي في هذا الشأن وأعطي دولة الرئيس 
مدة أسبوع ليكمل مناقشاته مع صندوق النقد، 
فيعود باالقتراح لدراسته في اللجان المشتركة 

وبالتالي ُيبنى على الشيء مقتضاه«. 
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بّري 
والعدل«  »و«اإلدارة  والموازنة  »المال  لجنتي 
إلى عقد جلسة مشتركة في العاشرة والنصف 
من قبل ظهر االثنين المقبل في مجلس النواب، 
يرمي  مكّرر  معّجل  قانون  اقتراح  لدرس  وذلك 
على  وموقتة  استثنائية  ضوابط  وضع  إلى 

التحاويل المصرفية.

أعلن المجلس القاّري اإلفريقي في الجامعة 
اللبنانية الثقافية في العالم عن  تأجيل انعقاد 
يبني  الحقاً  يحّدد  موعد  إلى  القاّري  المؤتمر 
حول  الصحية  الظروف  تحّسن  على  تاريخه 

العالم على أالّ يتعدى سنة واحدة.
بيان  في  للمجلس  اإلداري���ة  الهيئة  وقالت 
أيلول   21 بتاريخ  الموجه  الكتاب  على  »عطفاً 
وأعضاء  والفروع  الوطنية  للمجالس   2021
الجمعية العمومية لعقد المؤتمر القاري اإلفريقي 
العاشر النتخاب هيئة إدارية جديدة للمجلس، 
العمومية،  الجمعية  النعقاد  التحضير  وأثناء 
المجالس  مسؤولي  مع  التشاور  خ��الل  وم��ن 
اإلداري���ة  الهيئة  توصلت  وال��ف��روع  الوطنية 
بعدم  قناعة  إل��ى  اإلفريقي  ال��ق��اري  للمجلس 
إمكانية حضور أغلبية أعضاء الجمعية ألسباب 
انتشاره  المتجّدد  كورونا  وباء  أهمها  متعّددة 
عبر المتحور »أوميكرون« والذي تسّبب بامتناع 
مطارات عدة عن استقبال المسافرين خصوصاً 

أولئك القادمين من الدول اإلفريقية«. 
بينها،  ما  في  التشاور  وبعد  لذلك  أضافت   

قررت الهيئة اإلدارية ما يلي : 
المقّرر  القاّري  المؤتمر  انعقاد  تأجيل   1-

إلى  الحالي  العام  من  األول  كانون  في  عقده 
تحّسن  على  تاريخه  يبني  الحقاً  يحّدد  موعد 
الظروف الصحية حول العالم على أالّ يتعدى 

سنة واحدة.
 -2 دعوة رؤساء المجالس الوطنية والفروع 
الناشطة  اإلفريقية  االغترابية  والفاعليات 
المطلوبة  بالنشاطات  القيام  مشاركتها  إلى 
القاّري والجامعة  المجلس  لتطوير مؤسسات 
في  ومساعدتهم  المغتربين  لحماية  وذل��ك 

تجاوز الضغوط التي يعانون منها.
الوضع  أم��ام  اإلداري��ة  الهيئة  توقفت  كما   
المأسوي الذي يعاني منه لبنان على مختلف 
داعيًة  واالجتماعية،  االقتصادية  الصعد 
المسؤولين إلى وقفة ضمير وتغليب المصلحة 
أجل  من  المصالح  من  عداها  ما  على  الوطنية 
وطن  في  العيش  مقومات  من  تبّقى  ما  إنقاذ 

أنهكته األزمات المتتالية«. 
القاري  المجلس  يشّد  »وأخ��ي��را،  وختمت 
في  اللبنانيين  المغتربين  أيدي  على  اإلفريقي 
أصقاع األرض كافة ويدعوهم إلى عدم التخلّي 
عن وطنهم األم حتى يعود إلى مكانته المتقّدمة 

كما كان دائماً بين دول المنطقة«.

)داالتي ونهرا( جانب من الحضور خالل إطالق البطاقة التمويلية في السرايا أمس   ميقاتي مترئساً االجتماع بشأن مواجهة تفشي كورونا
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 Òr� U�bM�ò ∫‰U�Ë ÆÎ «dO�� Î «—Ëœ W�“«uL�«  tO� VFK� q�U� Z�U�d��
 W�ö��«  ¡U�ƒd�«  vK�  X�d��«  2019  ÂUF�«  w�  ·—UBL�«  ‰UH�≈
 å‰Ëd��u�  ‰U�O�U�å?�«  s�  Ÿu�  ¡«d�ù  åÎUO�UO�  w�u ÒDG�ò  Ê√
 Ê√  UL�  ÆåÎU�«u�  Óo�√  r�  wMJ�  ¨ÊQA�«  «c�  w�  V�J�  rN�K�«—Ë
 vK�  UN{«d��«  s�  dÒ�F��  »«uM�«  fK��  w�  XIK�Ô√  …b�  n�«u�

ÆrOEM� «cJ� ¡«d�S� ÊUM�� ·dB� ÂUO�
 fK�L�« V�J� W�O� Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— U�œË «c� 
 W�Uzd�« dI� w� ¨b� Âu� dN� bF� s� v�Ë_« w� bIF� ŸUL��« v�≈

ÆWMO��« sO� w� WO�U��«
 t�√  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  …—«“Ë  X�{ËQ�  Î̈UO�U���«  U�√
 c�UM�«  Êu�UI�«Ë  2017Ø44  r�d�«  »U���ô«  Êu�U�  vK�  Î¡UM�ò
 `z«uK�«  ‰U�—≈  vK� …—«“u�«  2021Ø11Ø3  a�—U� 8  r�d�«  ÎULJ�
 W�UF�«  W�d�bL�«  v�≈  ÎU�U��  Ã—U��«  w�   U�F��«  s�  …œ—«u??�«
 a�—U�  ¡U�ö��«  qO�  nB�M�  v��  p??�–Ë  ¨WOB�A�«  ‰«u�ú�
 s�  q�dL�«  sOK��L�«  œb�  ŸuL��  mK�  b�Ë  Æ2021Ø11Ø30
 ‰«u�ú�  W�UF�«  W�d�bL�«  v�≈  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  …—«“Ë
 w�  WK��L�«   U�KD�«  WOI�  U�√  ÆÎU��U�  230.466  WOB�A�«
 ◊ËdA�«  UNzUH��«  ÂbF�  UNK��  s??�  W{u�d�  wN�   U�F��«
 ¡UN��«  V���  Ë√  ¨—«dJ��«  V���  Ë√  ¨qO���K�  UNOK�  ’uBML�«

Æ WO�u�UI�« WKNL�«
 XFL��« bI� ÆWN�«u�« v�≈ U�Ë—u� Òr� œU� ¨¡«u�_« Ác� j�Ë 
 ÊËœ  s�  ŸUL��ô«  vN��«Ë  ¨Í«d��«  w�  U�Ë—uJ�«   «¡«d�≈  WM��
 d�“Ë sK�√ sO� w� ÆÂUF�« ‰UH�ùU� —«d� sOFL��L�« s� —bB� Ê√
 ”√—Ë  œöOL�«  WKD�  Ê√  w�K��«  ”U��  w�UF�«  rOKF��«Ë  WO�d��«
 v�≈  ‰Ë_«  Êu�U� 16  fOL��«  Âu� ¡U�� s� √b��  Ê√  —dI�  WM��«
 ÎUMOJL�  p�–Ë  Æ2022  w�U��«  Êu�U�  10  w�  sOM�ù«  Âu�  ÕU��
 sL� ¨wLOKF��« ŸUDI�« ÒqJ� ÎUFO�A�Ë ÎU�U��≈Ë …u�œË WL�U��Ë
 w�U�_«Ë ”—«bL�«   «—«œ≈Ë  ÊuH�uL�«Ë …c�U�_«Ë …c�ö��«  rNO�
 r�  «–≈  √u??�_«  v�≈  t���  —u??�_«  Ê√  Ëb��  t�_  ¨ÕUIK�«  wIK�  v�≈

Æ`OIK��«  Ÿu{uL� UN�—«b��
 —U�  ‰UM�œ—UJ�«  w�Ë—UL�«  „d�dD��«  q�Ë  ¨Èd??�√  WN�  s�  
 dL���  …—U??�“  w�  ’d��  v??�≈   ËdO�  w??�«d??�«  ”dD�  …—UA�
 fO��d�  U�U��«  …—U�“  W��«uL�  ‰Ë_«  Êu�U�  s�  f�U��«  v��
 ÊU�uO�«  v�≈  ‰Ë_«  Êu�U�  4  w�  U�—œUG�  w��«Ë  ¨UO�uIO�  v�≈
 q�√  s�  ÂuO�«  wKB�ò  ∫w�«d�«  ‰U�Ë  ¨tM�  6  v��  UNO�  vI��Ë
 ¨sOO�UM�K�«  …—u�  t�uA�  s�  «uHJ�  Ê√  ÊUM��  w�  sO�ËR�L�«
 p�c�  ¨W��UB�«  U�«uM�«  »U��Q�Ë  VOD�«  UM�FA�  dO��  UMK�√Ë

ÆåUM�uK� sJ�� ô ”QO�«Ë ¡U�d�« ¡UM�√ s�� sOO�O�L� s��

 (1¢U áªàJ) ... iôcP AÉ«MEG qºàj ...™«Ñ£àdÉH

 (1¢U áªàJ) ... OÉ«ëdG ÜÉë°UCG

 (1¢U áªàJ) ... ó qªéàJ á≤£æªdG

f�√ …“dO�« w� ŸUL��ô« Î U�zd�� ŸU�b�« d�“Ë

—«u��« ? w�uJ��« Ê«Ëd�� vHA��� …—«œ≈ l� b�u�«

©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ U�«d��« w� w�UL�« ŸUL��ô« Î U�zd�� w�UIO�

 dO��«  œd??�??�ò  Ê√  v??�≈  Ê“U??�??�«  l??�œË o�U��«  d??�“u??�«  tÒ��
  U�d��«Ë   U??�ö??�??�ô«  s??�  nAJK�  wzUM��«  oOI���U�
 V�u� U� sO�—u�L�« ¡UL�√ s� dNEÔ� ¨UNF�«u�Ë UN��—«u�Ë

 ÆårN�OL��
 sO�ËR�L�« s� dO�J�« f�_« w� UMFL�ò f�√ ÊUO� w� ‰U�Ë
 w� sO�K��L�« q� W��U�� WOL�√ ÊËb�R�Ë ÊËd Ò�R� r�Ë
 ¨å¡ôR� r� s� «Ëœb�� Ê√ ÊËœ s� rN�Q� ö� ULN� W�Ëb�«
 o�DM� U� ¨œU�H�« W��UJ� v�≈ sO�«b�« sO� ÊuJ� b�ò Î UHOC�
 s� ÃËd�K� qLF�« UL� ÆåtO�Ë tM� Òq��« œËœò bzU��« q�L�« tOK�
 œö��« q�I��� vK� …dOD��� —ËdA� —cMÔ� w��« W�—u�« Ác�
 ô U�bL��«  «–≈  ¨w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô«Ë wM�_«Ë w�UO��«

Æåøp�C�Q� wM��C� Ê≈ò W�uI� ¨tK�« `L�
  U�d��«  vK�  åÊu??O??F??�«  `��ò  œd��  Ê√  `O��ò  l??�U??�Ë
 «u ÒL�Ô�  r�  u�Ë  sO�J�dL�«  v�≈  d Ò�R�  UNF�«u�Ë  UN��—«u�Ë
 ¨åw�UM�K�«  VFA�«  s�  Êu�ËdF�  WI�U��«  rN��d��Q�  r??�Ë
 ¡UCI�«  b??�  l???{ËË  w??zU??M??�??�«  oOI���«  qOFH�ò  Ê√  Î «d??�??�??F??�
 s�  nAJK�  œU�H�«  `??z«Ë—  UNM�  ÕuH�  w��«   UHKL�«  q�  vK�
 s�  dNEO�  ¨UNF�«u�Ë  UN��—«u�Ë   U�d��«Ë   U�ö��ô«
 qJ�  åW�«Òe�ò  ÊuJ�Ë  ¨rN�OL��  V�u�  U�  sO�—u�L�«  ¡UL�√
 pK�  u�  Íc??�«  ¨ÂUF�«  ‰UL�«  vK�  bO�«  Òb??�  t�H�  t�  ‰Òu��  s�
 oOI���U�  ¨fOO���«  s�  «bOF�Ë  Î U�Òb�  ¨UMJK�  «–≈Ë  ÆVFA�«
  «¡«d�ù«  U�c��«Ë  ¨W�Ëb�«  f�U��Ë  d??z«Ëœ  q�  w�  wzUM��«
 WO�U�  UN�S�  ¨W��U�L�«Ë  W��UDL�«  v??�≈  W??� ÒœR??L??�«  WO�u�UI�«
 qO�G�« dA�Ë W�uNML�« ‰«u�_« œ«œd��ô WH�UJL�«Ë rJ�K�

Æå—cI�«

 f??�—u??� w??M??�u??�« ŸU??�b??�« d???�“Ë ”√d???�
 W�—«“u�«  WM�K�«  ¨…—«“u�U�   t��J�  w�  rOK�
 l�d��Ë   U�N�«  wÒIK��  WO�¬  l{Ë  WHÒKJL�«
 w�  ¨…bOH��L�«   UN��«  vK�  UNF�“u�  WOKL�
 —u��b�«  qIM�«Ë  W Ò�UF�«  ‰UG�_«  d�“Ë  —uC�
 ÂU��   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d�“Ë  ¨WOL�  wK�
 d�“Ë  ¨qOK�  n�u�   WO�UL�«  d??�“Ë  ¨Íu�u�
 ¨iO�_«  ”«d??�  —u??�??�b??�«  W?? Ò�U??F??�«  W�B�«
 sO�_«  ¨Êu??�  ·«“u??�  œULF�«  gO��«  bzU�
 bL��  ¡«u??K??�«  W�U�û�  UOKF�«  W�ONK�  ÂUF�«
 WO�UL��ô«  ÊËRA�«  d�“Ë  …—UA���Ë  dO�

 Æ”dD� ö� …—u��b�«
 w��«   U�IFK�  ‰uK��«  w�  Y���«  Èd�Ë
 UN�«u�√ nK��� vK�  U�N�« ‰u�Ë ÷d�F�
 r�Ë Æ…bOH��L�«  UN��« v�≈ W�“ö�« W�d��U�
 r���  w��«  W�cOHM��«   «uD��«  vK�  ‚UH�ô«

ÆW�uKDL�«  UOKLF�« qON��� UN� …d�U�L�«
 ‚—U� o�U��« W�O��« d�“Ë  rOK� vI��« UL�

ÆVOD��«

 vHA���  åWÒO�UL��ù«  w�uÒ��  ”—U�  W��R�ò  s�  b�Ë  —«“
 VO�“ U�U� W��RL�« …d�b� Òr{ ¨—«u��« ? w�uJ��« Ê«Ëd�� Õu��
 b�Ë ¨…dO�G�« w�uD�√Ë d{U� UJO�� WÒ�cOHM��« W�ON�« ÍuC�Ë
 YO�  ¨w�bOB�«  —u��b�«Ë  WHOK�  sO�—U�  …bO��«  l�  ¡UI�  bI Ô�

ÆU�Ë—u� ”ËdO� s� W�U�uK� WÒO��  U�eK��� W��RL�« X�Òb�
 oO�M��«  UNMO�  s�  WÒO��  lO{«u�  …ÒbF�  ‚ÒdD��«  Òr??�  UL�
 ‰ö�  s�  vF��  w��«  W��RL�«Ë  vHA��L�«  sO�  ÊËUF�K�

ÆÊ«Ëd�� WIDM� r�œ ŸUD��L�« —bI� UN�U�UA�
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 ⁄u��dO�  …—U�“  X�U�  UL�≈Ë  ¨wM�√  ‚d�  ÒÍ√  qB��  r�Ë  ¨Õö��«  p�–  s�  W�U�—
ÆWK�UI�L�« WOKOK��«  özUF�« sO� t��R� W�b� W�U�L�

 Øw{UL�« dNA�« s� s�dAF�«Ë l�U��« ¨⁄u��dO� ‚U��≈ …—U�e� w�U��« ÂuO�« w�
 WF�«d�«  Á«d??�–  w�Ë  ¨wMOD�KH�«  VFA�«  l�  s�UC��«  Âu�  ÊU�  ¨w�U��«  s�dA�
 r�ú� WO�uLF�« WOFL��« s� —«d� ¨1977 ÂU� ÂuO�« p�– q�� w� —b� bI� ¨sOF�—_«Ë
 ŸËdAL�« tI� l�Ë ¨wMOD�KH�« VFA�« l� s�UC��« Âu� ¨ÂuO�« «c� d��F� ¨…b��L�«
 tI� vK�Ë ¨WKI��L�« t��Ëœ W�U�≈Ë ‰ö��ô« s� ’ö��« tI�Ë ‰öI��ô«Ë W�d��« w�
 w� —bB�Ë ¨WLzU� ‰«e� ô Èd�c�« ÒÊ√ l�Ë ¨»uFA�« s� ÁdOG� …u�√ ÁdOB� d�dI� w�
 ÎUO�d�Ë ÎUOL�U� wMOD�KH�« ÊQA�U� ÂUL��ô« q�P� ÒÊ√ ô≈ ¨U�«d�– w� wL�√ ÊUO� ÂU� Òq�

ÆU�U�UM�� lOL��« qF� ÎUOMOD�K� v��Ë
 Íc�« ¨wKOz«d�ù« ≠w�dGL�« lO�D��« s� sK�√ ⁄u��dO� …—U�e� o�U��« ÂuO�« w�
 V�A�«  s�  WF�d�  WH�U�  ÎUC�√  —U�√  Íc�«  d�_«  ¨W�dJ��Ë  WOM�√  o�ö�  sÒLC��
 ÎUI�U�  qB�  UL�  ¨WOFO�D��«  WO�dGL�«  …uD��«  ÁcN�  ¨i�d�«Ë  W�«œù«Ë  —UJM��ô«Ë
 WH�U� vK� ÊU�u� vCI�« Ê√ U� sJ�Ë ¨w�«œu��«Ë wM�d���«Ë w�«—U�ù« lO�D��« bM�
 s�UC�K� wL�UF�« ÂuO�«  «– w�Ë ¨WF�DL�« ‰Ëb�« n�«uL� WOMOD�KH�« V�A�«Ë W�«œù«
 Â«— w� bIF� Î̈UO�F�Ë ÎUOKzUB�Ë ÎUOL�— t�U��√ ÁU�UM� Íc�« ¨wMOD�KH�« VFA�« l�
 ¨WF�«u�«  ÍdOIA�«  bL�√  t�U�  w�Ë  ¨W�Uzd�«  V�J�  YO�  WF�UIL�«  w�U��  w�Ë  tK�«
 WM��ò d�d���« WLEM� ÊU�� Èb�≈ UN� X�U� ¨WOL�— WOMOD�K� …u�b�Ë wFO�D� ¡UI�
 vK�√ ≠W�e�dL�« `�� WM�� w� uC� UN�√d� w��«Ë åwKOz«d�ù« lL��L�« l� q�«u��«

Æ`�� W�d� w� ÍœUO� —U�≈
 …dJ��   «u�œ  XN�Ë  b�  X�U�  ¨Ác�  åwKOz«d�ù«ò  lL��L�«  l�  q�«u��«  WM��
 s� sOK�U�Ë s�b�UI�� sOOM�√Ë sOO�U��Ë »U�� s� åsOOKOz«d�ù«ò s� W�uL�L�
 …—u�cL�«  WM�K�«  rNOK�  XIK�√  b�Ë  ÆrN��O�  w�  t�Ëb��  ô  —Ëœ  s�  sO��U�  Ë√  qLF�«
 ¨sOOMOD�KH�«  sOK{UML�«  rNz«dE�  v�≈  ÂULC�ö�  r�u�b�  w�Ë  ¨sOK{UM�  VI�
 ¨…u�b�« w� ¡U� UL�Ë ¨Âu�u� Âö� s� Y���«Ë lO�D��« w� rN�UC� dB�M� s�c�«Ë
 q�«u��« WM�� b�d�Ë ¨sO�FA�« sO� Âö��« q�√ s� ÎUF� ÊuOMOD�K�Ë åÊuOKOz«d�≈ò
 åsOOKOz«d�ù«ò sOK{UML�« s� rNz«dE� l� „d�AL�« qLF�« åwKOz«d�ù«ò lL��L�« l�

ÆsO��Ëb�« Òq� vK�
 UN�{d�  w��«  ozUI��«Ë  À«b??�_«  t�“ËU��  UL�  ¨s�e�«  Á“ËU��  b�  sO��Ëb�«  Òq�
 ¨UM�d�U� ÂU�√ l�«u�« ÷—√ vK� WO�dG�« WHC�« w� åWOKOz«d�ù«ò WO�uJ��«  U�UO��«
 ¨t�UO�Ë t�d� ‰uD� U� p�– dO�Ë WO�UH��« ‚d� Òo�Ë ÷«—√ …—œUB�Ë ÊUDO��« s�
 iF� »uO� w� g ÒAF�Ë ÎUO� wI� tMJ�Ë Î̈ «œ—«Ë bF� r�Ë ¨s�“ cM�  U� sO��Ëb�« Òq�

ÆWODLM�« WOL�d�«  U�UO��« w� UL� ¨W�d� …œU�≈ s� sO� Ò�J�L�«
 t�≈  ¨‰UJ�_«  s�  qJ�  ÒÍQ�  ôË  ¨W�UO��«  oDM�  l�  r��M�  ô  V�d�  d�√  ÎUI�  t�≈
 ‰ËœË  Ê«œu��«Ë  »dGL�«  tOK�  X�b�√  U�  s�b�  UM�  Ê«Ë  «c�  ¨lO�D�  ÁbF�  U�  lO�D�
 `��√  sOOMOD�KH�«  s��  tKFH�  U�  ÒÊS�  ¨åqOz«d�≈ò  l�  UNFO�D�  w�  Èd�√  WO�OK�
 U�uI�U� Àb��� t�Ë ÍQ� ¨t�—UL�Ë lO�D��« s�b� nO� Í—œ√ ôË ¨‰UL��ô« ‚uH� Î «d�√
 UM�KJA� ÒÊ√ wM� V�U� w�Ë ¨r�dO� vK� t�u�d�� U� rN�H�_ ÊuKK�� s�c�« ¨Âö�ùU�
 s�M� ¨wFO�D��« «c� rNOF� ¡UM�√ UM�«—– «uD�Q�� r� rN�√ »dF�« sOFÒ�DL�« ¡ôR� l�

ÆåqOz«d�≈ò l� WO�ö�ù« WO�dF�«Ë WO�uI�« W�öFK� ÍdB��« qO�u�« ÊuJ� Ê√ b�d�
 l�  s�UC�K�  wL�UF�«  ÂuOK�  sOF�—_«Ë  WF�«d�«  Èd�c�«  wMOD�KH�«  UO�√  «cJ�

ÆwMOD�KH�« VFA�«
∫wF�UA�« ÂU�û� dFA�« s� XO� ÎU�U�� w�dC��Ë

 UMO� VOF�«Ë UM�U�“ VOF�
U�«u� VO� UM�U�e� U�Ë

WK��L�« sOD�K� ? sOM� ? dOHJ�« w� rOI� wMOD�K� w�UO�*

 vK�  `O��  »«u??�  Ë√  ¨`O��  ‰«R??�  vK�  T�U�  »«u??�  ‰«u???�_«
 ‰«R��«  vK�  `O�B�«  »«u??�??�«  X�O�  Î UFD�  UNMJ�  ¨T??�U??�  ‰«R???�
  «—UO��   U????�“_«  j??�—  W��  Âb???�Ë  W��  s??�  Î «bOF��  ¨`O�B�«
 ÂuI�  UN�_  Î̈ U��U�  ÎU??�«u??�  W�U���   WO�«—bOH�«  qJA�  ô  ¨W�ËUIL�«
 ¨WOM�u�«  WKLF�«  …b??�ËË  WO�—U��«Ë  WO�U�b�«   U�UO��«  …b�Ë  vK�
 q��  WOK�«œ  ÊËRA�  WHK���   U�—UI�  oO�D�  WO�«—bOH�«  `O��  ULMO�
 U�«u�   U�U�b�«Ë   UGK�«Ë  ¨Vz«dC�«Ë  ¨WOB�A�«  ‰«u??�_«  sO�«u�
 W�UO�� WF�U��« WO�«—bOH�« W�Ëb�« ÿUH��« »U��� ¨ŸuM��« d�UE� s�
 bzU� s� hK���«  b�d� sL� ¨…b�u� WKL�Ë WO�—U� W�UO�Ë WO�U�œ
 s� WKLF�« vK� p�–  UF�� s� —d���«Ë WO�U�b�«Ë WO�—U��«  U�UO��«

Æ¡wA� WO�«—bOH�«  ÁbOH�
 ¨UN�U��√  s??�  Î UO�U�  Ëb��  ô   «u??�b??�«  ÁcN�  œËb�L�«  o�dD�«  ≠
 Ëb��  YO��  ¨UN�  Y�A��«Ë  U�—«dJ��  Êu�uI�  p??�–  r??�—  vK�  rNMJ�
 ”QO�«  …dJ�  Ÿ—“Ë  ¨ÂU�I�ô«  f�dJ�  u�  ¨rN�U�ËdD�  bO�u�«  bzUF�«
 W�ËUIL�«  qOL��  W�dE�  Ÿ—“Ë  ¨sOO�UM�K�«  sO�  r�UH��«  oOI��  s??�

Æ—«dI��ö� fO�Ë v{uHK�  UH�Ë UNK� Ác�Ë ¨ U�“_« WO�ËR��

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 ájQƒ°S ≈∏Y ø«©dG
 W�—u�  s�  Y�b��«  q�U��  w�  W�uCHL�«  W��d�«  r�—  vK�
 rNHK� s???�Ë s??O??O??�d??O??�_« s??O??�ËR??�??L??K??�  W??M??K??F??L??�«  n??�«u??L??�«  w??�
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5ريا�ضة
خ�صارة م�صّرفة لمنتخب لبنان �أمام م�صر

خط �لدفاع ومطر ... �أرز�ت �صامخة في قطر

برعاية رئي�س �لجمهورية وبم�صاركة 21 دولة

بطولة �آ�صيا للجودو ُتفتتح  �ليوم في بيروت

�نتقاد�ت �إعادة توزيع �لعائد�ت للأندية

»�لأقل كفاءة« في �لدوري �لإنكليزي

�لعر�ق يحرز بطولة �صباب غرب �آ�صيا ب�صربات �لجز�ء

و�صباب لبنان لعبو� وقاتلو� وتالقو� .. و�صّيعو� �للقب!

�لدوري �لأميركي بكرة �ل�صلة للمحترفين

�صنز يعادل رقمه �لقيا�صي بالفوز على وريورز

طريق  عن  توالياً،  الـ17  للمرة  بالفوز  القياسي  رقمه  وعادل  نجاحاته،  صنز  فينكس  واصل 
االنتصار 104-96 على غولدن ستيت وريورز، في دوري كرة السلة األمريكي للمحترفين. 

وتألق جاي كراودر بقفزتين رائعتين، منها رمية ثالثية، ليوقف انتفاضة وريورز، بعدما قلص 
الفارق إلى نقطة واحدة في الربع األخير. 

مرتدة،  كرة   11 على  واستحوذ  نقطة   24 وسجل  صنز،  مع  رائع  بشكل  أيتون  دياندري  وظهر 
وأضاف كريس بول 15 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة. 

وحقق صنز االنتصار، رغم خروج العبه البارز ديفن بوكر بسبب تعرضه إلصابة في عضالت 
الفخذ الخلفية، خالل الربع الثاني.

وعادل صنز أفضل سلسلة انتصارات له، والتي تحققت في موسم 2006-2007، خالل الفترة 
من كانون األول 2006 إلى كانون الثاني 2007. 

16 انتصارا متتاليا، خالل شهر ميالدي  وهذه أول مرة يحقق فيها فريق في الدوري األمريكي 
مباراة   24 في  بالفوز  القياسي  رقمه  ضمن   ،2015 الثاني  تشرين  في  وريورز  فعلها  منذ  واحد، 

متتالية. 
لن  أنه  الحقا  صنز  وأعلن  الالعبين،  غرفة  إلى  وذهب  الثاني  الربع  في  مصابا  بوكر  وخرج 

يستطيع استكمال المباراة. وكان بوكر قد سجل عشر نقاط في أول 15 دقيقة. 
زميله  اكتفى  بينما  وريورز،  مع  نقطة   28 وأحرز  النقاط،  مسجلي  قائمة  بول  جوردان  وتصدر 
ستيفن كري بإحراز 12 نقطة، بعدما سجل أربع رميات فقط من 21 محاولة خالل اللعب. وسيلتقي 

الفريقان في مباراة أخرى في سان فرانسيسكو، غداً الجمعة.

بو�در �تفاق بين بر�صلونة و�ل�صيتي حول توري�س

فيران  العبه  مع  التعاقد  بشأن  سيتي،  مانشستر  مع  مفاوضات  في  مؤخراً  برشلونة  دخل 
توريس، بناًء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز. 

األيام  خالل  يتم  قد  اتفاق  بوادر  هناك  فإن  ديبورتيفو« الكتالونية،  صحيفة »موندو  وبحسب 
غوارديوال،  بيب  أن  الصحيفة  وأضافت  المقبل.  الثاني  كانون  في  الصفقة  حسم  بشأن  المقبلة، 
االتفاق بين  األمور متوقفة على  الفني للسيتي، ال يمانع في رحيل توريس، وبالتالي فإن  المدير 

الناديين. 
أن  السيتي وعرض برشلونة ليس كبيراً، وبالتالي طالما  الفارق بين مطالب  أن  إلى  وأشارت 
المقابل المعروض من البارسا، أعلى مما دفعه السيتيزنس لضم الالعب من فالنسيا، فإن الصفقة 
قريبة من الحسم. ويرغب النادي اإلنكليزي في بيع الدولي اإلسباني بشكل نهائي، وليس إعارته، 

وهو ما يريده برشلونة أيضاً، ولكن بدءاً من الصيف المقبل. 
فقط،  أشهر   6 لمدة  معاراً  الالعب  على  سيحصل  البلوغرانا  ديبورتيفو« أن  وأوضحت »موندو 

على األرجح، بسبب ظروفه االقتصادية الصعبة، مع إلزامية شرائه في الصيف. 
ويصر تشافي على حسم صفقة توريس، لكونه يجيد اللعب في جميع مراكز الهجوم، ويعرف 

أجواء الليغا جيداً.

�إ�صابة ليبرون جيم�س بكورونا

أصيب ليبرون جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا 
لبروتوكول الصحة والسالمة الخاص بالدوري األمريكي لكرة السلة. 

في  يشارك  أن  المقرر  من  كان  وبعدما  أعراض،  أي  من  يعاني  ال  عاما(   36( جيمس  أن  وتردد 
بالعدوى. الماضي، تم استبعاده بسبب إصابته  الثالثاء  أمام ساكرامينتو كينغز،  ليكرز   مباراة 

ومن المتوقع أن يغيب جيمس عن ليكرز في عدة مباريات. 
وكان الالعب قد غاب عن 11 من أصل 22 مباراة، خاضها الفريق هذا الموسم، بسبب اإلصابة 

في الكاحل ومشاكل في البطن. 
على  أيام،  عشرة  لمدة  الطبي  للعزل  الالعب  يخضع  األمريكي،  الدوري  رابطة  لوائح  وبموجب 
إلى  عودته  قبل  اإللزامي  القلب  لفحص  إخضاعه  مع  كورونا،  بعدوى  إصابته  تبين  حال  األقل، 

المالعب.

{ ابراهيم وزنه
رجال  بها  مني  مشّرفة،  من  أكثر  خسارة 
كأس  بطولة  في  مشاركتهم  مستهل  في  األرز 
 2022 مونديال  عاصمة  في  المقامة  العرب 
الواضح  التفاوت  من  الرغم  فعلى  الــدوحــة، 
التصنيف  لجهة  ولبنان  مصر  منتخبي  بين 
واالنجازات واالمكانات والتاريخ والعراقة، إال 
صعباً  رقماً  نفسه  أثبت  اللبناني  المنتخب  أن 
في المسابقة، ولعب بأداء رجولي مع شراسة 
الحارس  قبل  من  زائــد  بتألق  مكللة  دفاعية 
مصطفى مطر، ليخرج خاسراً بنتيجة 0 ـ 1 في 
المباراة التي أقيمت على ملعب »الثمامة« أحد 
مالعب المونديال، علماً أن المصريين، إنتظروا 
الصعداء عبر هدفهم  ليتنفسوا  سبعون دقيقة 
... وأيضاً،  الذي تحقق من ركلة جزاء  الوحيد 

كاد »المطر« أن يمنعها من هز شباكه!
فقد  للمجريات،  الفنية  المحصلة  ــي  وف
اللعب  فترات  غالبية  على  المصريون  سيطر 
بعدد  وتفوقوا  األول،  الشوط  في  وخصوصاً 
االنتشار،  حسن  مع  والتسديدات  الهجمات 
الخطوط  في  للتمركز  األرز  رجــال  عمد  فيما 
على  االعتماد  مع  قتالية  بروحية  الخلفية 
نفسه  عطايا  ربيع  فرض   ، ميدانياً  المرتدات. 
فيما غاب محمد حيدر عن ساحة إثبات الذات، 

مع االشارة إلى أن لبنان لعب في ظل غيابات 
مؤّثرة كحسن معتوق وحسن سعد »سوني«، 
هاشيك  التشيكي  الــمــدرب  فــعــل  وحــســنــاً 
بامتصاص فورة »الفراعنة« الذين تهافتوا من 
التسجيل  بافتتاح  أمالً  للتسديد  الخطوط  كل 
حبس  »المطر«  لكن  عشوائية،  هجمات  عبر 
ارتكب  أن  إلى  الفت،  بشكل  وأقلقهم  أنفاسهم 
المدافع روبرت ملكي الخطأ على المهاجم أحمد 
جزاء  ركلة  األلماني  الحكم  ليحتسب  فتوح 

ترجمها محمد أفشة إلى هدف )د71(.
وتفعيل  الروح  بّث  إلى  هدفت  خطوة  وفي   
نادر  الثالثي  هاشيك  أشــرك  اللبناني  األداء 
واحــدة  دفعة  شــور  ووليد  عنتر  وفضل  مطر 
على حساب محمد حيدر وهالل الحلوة ورابح 
االستحواذ  المصريون  حــاول  بعدها  عطية، 
ومنع  اإليقاع  في  التحكم  أجل  من  الكرة  على 

حدوث أي إنتفاضة للمنتخب اللبناني. 
المصري  المنتخب  دفـــع  جــانــبــه،  ومـــن 
بالثنائي أسامة فيصل وعمر كمال على حساب 
أكرم توفيق ومحمد شريف، كما أشرك منتخب 
لبنان حسن شعيتو في آخر عشر دقائق، ونال 
مطر  وأمــســك  للخشونة  إنـــذارا  منصور  نــور 

رأسية من أسامة فيصل. 
وأخيراً، أجرى منتخب لبنان التغيير األخير 
منصور،  نور  من  بدالً  أيوب  جهاد  إشــراك  مع 

مّرت  رأس  بضربة  لبنانية  فرصة  وضاعت 
تمريرة  عاصي  عباس  أبعد  ثّم  القائم  بجوار 
مصر  منتخب  دفع  بينما  أفشة  أمام  من  ذكية 

بالعبه أيمن أشرف على حساب أفشة. 
وفي آخر الدقائق، تعامل الفراعنة بذكاء في 
استهالك الوقت أمالً بتثبيت الفوز الذي تحقق 
يكون  لن  أنه  لبنان  نتخب  وأثبت  بصعوبة، 
مجرد ضيف شرف على البطولة. هذا، وأجرى 

وقد  تبديالت!  سّتة  اللقاء  خالل  مصر  منتخب 
بداعي  تبديل  إجراء  حال  في  ذلك  الفيفا  أجاز 

االصابة. 
المركز  في  حّل  مصر  منتخب  أن  إلى  يشار 
برصيد  الرابعة  المجموعة  ترتيب  في  الثاني 
3 نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر بفارق 
كبيراً على  األهداف، والذي كان قد سّجل فوزاً 

المنتخب السوداني بنتجة )4 ـ 0(. 

في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
االفتتاحي  الرسمي  الحفل  سيقام  الخميس، 
للذكور  الجودو  في  وأوقيانيا  آسيا  لبطولة 
واالناث )تحت الـ 21 سنة وتحت الـ 18 سنة( 
والتي تستمر حتى األحد المقبل في مجّمع نهاد 
نوفل، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون. 
صاحب  ممثل  جــانــب  ــى  إل وسيحضرها 
للجودو  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت رئــيــس  الــرعــايــة 
ماريوس فيزر ورئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ 
عبيد العنزي وأركان االتحادات الثالثة، الدولي 

واآلسيوي والعربي .
ويتضّمن حفل االفتتاح كلمة لرئيس االتحاد 
وكلمة  ســعــادة  فرنسوا  المحامي  اللبناني 
للعنيزي فكلمة فيزر ليعلن ممثل راعي البطولة 
باسم  الهامة  القارية  البطولة  افتتاح  رسمياً 

رئيس الجمهورية ، ثم سيقام عرضاً فنياً. 
قبل  التمهيدية  التصفيات  تنطلق  أن  على 
وتتويج  والنهائيات  الخميس  الــيــوم  ظهر 

األبطال والبطالت بعد حفل االفتتاح. 
وستشارك في البطولة أكثر من عشرين دولة 
العراق،  الكويت،  منغوليا،  األردن،  قطر:  وهي 

سوريا، اليمن، تايالندا، كوريا الجنوبية، هونغ 
باكستان،  تركمانستان،  بنغالدش،  كونغ، 
طاجاكستان،  كــازاخــســتــان،  قرغيزستان، 
نيوزيلندا   ، اليابان  فلسطين،  اوزباكستان، 
المشاركة  الوفود  ووصلت  لبنان.  الى  اضافة 
من  العديد  وصل  كما  بيروت  الى  البطولة  في 
وكان  واآلســيــوي  الــدولــي  االتحادين  اركــان 
في  اللبناني  االتحاد  واركان  سعاده  المحامي 

استقبالهم في مطار رفيق الحريري الدولي.
نحو  البطولة  تستقطب  ان  المتوّقع  ومن   
خمسماية شخص من اداريين وحكام ومدربين 
واجهزة طبية والعبين ورجال صحافة واعالم 
.على صعيد األوزان ، ففي فئة تحت ال21 سنة 

هنالك 7 أوزان للذكور وسبعة لالناث. 
اوزان   8 هنالك  سنة  ال18  تحت  فئة  وفي 

للذكور و8 اوزان لالناث«. 
والعبات  العبو  يواصل  آخــر،  صعيد  على 
اشــراف  تحت  تــدريــبــاتــهــم   لبنان  منتخب 
المدربين شارل دانيال وفادي سيقلي مع األمل 
ميداليات  األرز  وطن  والعبات  العبو  يحرز  ان 

في االستحقاق القاري الكبير.

إنتقد الرئيس التنفيذي لنادي ليدز يونايتد، 
أنغوس كينير، المقترحات لتوزيع أكبر للثروة 
في كرة القدم اإلنكليزية، معتبرا أنها تصب في 

مصلحة األندية »األقل كفاءة«. 
واصفاً الضريبة على االنتقاالت بـ«الماوية« 
الصيني  الشيوعي  الحزب  رئيس  إلى  )نسبة 
القرن  خمسينيات  في نهاية  تونغ  تسي  ماو 

الماضي( والمجاعة الصينية الكبرى. 
جهة  وتعيين  االنتقال  على  الضريبة  وُتعد 
توصية   47 بين  من  اثنتين  مستقلة  ضابطة 
الجماهير  بمشاركة  حكومية  لجنة  من  مقدمة 

نشرت األسبوع الماضي. 
معظم  يــدعــم  إنـــه  كينير  ــوس  ــغ أن ـــال  وق
المعنيين  البندين  اعتبر  لكنه  االقتراحات، 
»معيبين بقدر تطّرفهما« وتابع كينير: »فرض 
فلسفة تشبه الزراعة الماوية لن تجعل من كرة 
المنافسة  ستقتل  عدالة،  أكثر  اإلنكليزية  القدم 

التي تعد شريان حياة لها«. 
خالل  تونغ  تسي  ماو  سياسات  وساهمت 
»القفزة العظيمة لألمام«، في نهاية خمسينيات 
أدت  جماعية  مجاعة  بحدوث  الماضي،  القرن 

إلى وفاة الماليين في الصين. 
النخبة  دوري  ــى  إل يونايتد  لــيــدز  وعـــاد 
 16 2020، بعد غياب دام  اإلنكليزي في العام 
سنة بسبب انهيار مالي في العام 2004. وقال 
كينير إن أي تمويل إضافي متدفق من هرم كرة 
الالعبين  رواتب  عن  سينجم  اإلنكليزية  القدم 

وانتقاالتهم. 
الــثــروة ستفيد  ـــادة تــوزيــع  ـــاف: »إع وأض
ببساطة األندية المتواضعة. ستعاقب األندية 
تطوير  وتمنع  االنتقاالت،  صعيد  على  النشطة 
تكافأ  بينما  التجارية،  األعمال  أو  الالعبين 

األندية األقل قدرة بسبب قلة كفاءتها«. 
الـــدوري  لرابطة  التنفيذي  الرئيس  وكـــان 
ريتشارد ماسترز قال األسبوع الماضي إن منظمته 
منفتحة أمام جهة ضابطة مستقلة، لكنه وصف 

بعض التوصيات بأنها »راديكالية للغاية«.
الــدوريــات  رابــطــة  طلب  ماسترز  ورفــض 
اإلنكليزية منحها %25 من مجمل عائدات النقل 
كارثياً.  األمر  هذا  »سيكون  قائالً:  التلفزيوني، 
يجب االحتفاظ بالمال حيث يتم توليده، وإال ال 

يمكن توليد هذه القيمة«. 
البريميرليغ  أندية  على  »يتعين  وتابع: 
الالعبين،  أفضل  جذب  على  قــادرة  تكون  أن 

المواهب والمدربين، وأن تخلق قدرة تنافسية 
مذهلة«.

بطولة  بلقب  العراق  شباب  منتخب  تــّوج 
بفوزه  التوالي،  على  الثانية  للمرة  آسيا  غرب 
الترجيح  بــركــالت  اللبناني  المنتخب  على 
األصلي  الوقت  انتهاء  بعد   ،)2-3( بنتيجة 
التي  المباراة  في  السلبي،  بالتعادل  للمباراة 
شهدت افتتاح ملعب المدينة بالعاصمة بغداد 

مساء أمس االربعاء.
الطرف  لبنان  شباب  منتخب  كان  ميدانياً، 
من  وهو  صعيد،  من  أكثر  على  نسبياً  األفضل 
األرض،  أصحاب  مرمى  على  بالمحاولة  بادر 

برأسية لمحمد الموسوي علت العارضة.
المنتخب  أداء  على  واضحا  الحذر  وكــان   
متحفزا  األرز  منتخب  دخــل  بينما  العراقي، 

وأكثر انتشارا وحيازة على الكرة.
على  تسديدة  عبر  مجددا  لبنان  وحــاول 
فيما  القائم،  بجوار  مرت  بلهوان  لعمر  الطائر 
الذي  أيــوب  القادر  عبد  طريق  عن  العراق  رد 
توغل وسدد الكرة بأحضان الحارس اللبناني 

المجلّي رامي مجلّي. 
أن  إال  الــعــراق،  شباب  أداء  تحسن  ــم  ورغ
المحاوالت على المرمى اختفت لينتهي الشوط 
الثاني،  الشوط  وفي  السلبي.  بالتعادل  األول 
دخل منتخب شباب العراق بقوة وكان الطرف 
اختراق  األطــراف  عبر  وحــاول  خطورة  األكثر 

عمق دفاع الفريق اللبناني، الذي تألق حارسه 
»المجلّي« في إبعاد أخطر الكرات من تسديدة 

قوية لالعب عبد الرزاق قاسم.  
اللبناني محمد صادق فرصة  البديل  وأهدر 
سهلة بعد خطأ ارتكبه مدافع المنتخب العراقي 
إلى صادق وهو  الكرة  الذي فقد توازنه لتصل 
فوق  الــكــرة  ســدد  لكنه  الــحــارس،  بمواجهة 

العارضة، لتضيع أخطر الفرص.
أنقذ  اللقاء،  عمر  من  األخيرة  الدقائق  وفي 
من  مرماه  مجلي  رامــي  لبنان  مرمى  حــارس 
هدف محقق، بعدما أبعد تسديدة لعبد الرزاق 

قاسم بصعوبة إلى ركنية.
هدفا  يخطف  أن  حميد  محمد  البديل  وكــاد 
علت  كرته  لكن  الطائر،  على  كــرة  مــن  قــاتــالً 
هجمة  اللبناني  المنتخب  وأضــاع  العارضة 
في الوقت بدل من الضائع بعد أن طالت الكرة 
المرمى  حارس  إلى  لتصل  صادق،  محمد  على 
بالتعادل  األصلي  بوقتها  المباراة  وتنتهي 

السلبي.
الترجيح  ــالت  رك إلــى  الفريقان  واحتكم 
ألســود  ابتسمت  والــتــي  النتيجة،  لحسم 
منتخب  من  العبين   3 أهدر  بعد أن  الرافدين، 
 4 أصل  من   3 للعراق  وسجل  الركالت  لبنان 

ركالت.
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طرابل�س قارورة عطر

{ يكتبها الياس عشي

بساتين  مــن  العطر  ُبــّحــة  أسمع  كنت  قبُل  مــن 
طرابلس؛ 

تصلّي،  إلــيــك،  تومئ  الليمون  بساتين  كانت 
وتخرج متعّطرة متبّرجًة البسًة أجمل ما حاكته 

سماء المدينة من ثياب البحر. 
بالضوء،  اآلن، كانت محاصرة  طرابلس، قبل 
الصبايا…  وبهجة  الــســمــاء،  وزرقـــة  والــعــطــر، 
يبدأ  عيونهّن  مــن  الــنــافــذة،  وراء  يقفن  صبايا 
بطرف  العاشق  وينظر  المدينة،  وتفرح  اإليقاع 

عينيه، فيحمّر وجه الحبيبة، َثّم تختفي.
مدينة  كـــانـــت  وشـــعـــر  وأدب  عـــشـــق  قـــصـــة 

طرابلس.

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

حمص  في  الثقافة  دار  قصر  مسرح  أحيا 
الرابع  المسرحي  حمص  مهرجان  أيــام  ثاني 
بعرض  الفنانين  نقابة  تقيمه  الذي  والعشرين 
لألديب  »الــعــرس«  إشبيلية  لفرقة  مسرحي 
فهد  ــــراج  وإخ تشيخوف  ــون  ــط ان الــروســي 

الرحمون وسط حضور جماهيري كبير.
العرض الذي جسد أدواره 11 ممثالً وممثلة 

وتدور  الواحد  الفصل  كوميديا  ضمن  يصنف 
أحداثه كما كل مسرحيات تشيخوف في الريف 
والتالعب  الفساد  لواقع  متعرضاً  الــروســي 
والكذب والخداع الذي تعيشه إحدى العائالت 
والنفوذ  المال  بامتالكها  المجتمع  أمام  لتظهر 

لتنسلخ عن انسانيتها وتدمر من حولها.
»أن  الرحمون  المخرج  قال  العرض  وحول 

ضرورية  فرصة  المهرجان  أيام  في  المشاركة 
ككل  العمل  ولفريق  للممثلين  الكثير  تضيف 
لالرتقاء  الــالزمــة  ــم  ــه وأدوات أدائــهــم  لتطوير 
جزء  المهرجان  أن  معتبراً  المسرحي  بالعرض 
وحاضرهم  وثقافتهم  المدينة  أهل  ذاكــرة  من 

ومستقبلهم«.
عراقة  عن  فتحدث  عكال  حسن  المخرج  اما 

التاريخية  وأهميته  المسرحي  حمص  مهرجان 
حيث خّرج كبار الممثلين وكان المحفز األساس 
فرصة  وشكل  المدينة  هذه  في  المشاهد  لذائقة 
كبيرة الكتشاف مواهب جديدة من الشباب الذين 

يمتلكون طاقات أدائية مهمة على الخشبة.
بالل  ــاد  إي التشكيلي  الفنان  اعتبر  ــدوره  ب
»أن  ــروض  ــع ال مناقشة  لجنة  أعــضــاء  ــد  أح

تقليد  هو  انتهائه  بعد  نقديا  العرض  تناول 
يشكل  باعتباره  المهرجان  ــام  أي ضمن  مهم 
حلقة متكاملة بين اللجنة والمخرج والممثلين 
على  يتعرف  الــذي  للجمهور  ويمتد  والفنيين 
المسرح ودالالته وفلسفته خاصة أن المناقشة 
والشكل  النص  عمق  في  اختصاصيين  تضم 
والمضمون واأللوان والديكور ما يدخل الجميع 

في اللعبة المسرحية ويزيد معرفتهم فيها.«
أهمية  إلى  منعم  ديانا  الممثلة  أشــارت  كما 
باعتباره  المهرجان  في  الشباب  جيل  مشاركة 
واحداً من أهم المهرجانات المحلية التي قدمت 

الكثير للحركة الفنية السورية.
ويقدم في ثالث أيام المهرجان عرض بعنوان 

»البروفيسور كاهن الحقيقة« لفرقة سوا.

َطـَفـَح الَكـيْـُل لماذا يا أبي
َنـتَـلهى في َحكايـا الثَْعـلـِب؟! 

 
كانْت األدياُن من أْجـِل السما

َفـَغـَدْت فـيـنا ُنـواَة الَكـِذِب
 

إنَّ عيسى لـْم ُيـرْد تفتيتـنـا
ال وال َتْمـزيـقـنا شاء النبي 

 
بـْل هما للُحـبِّ كانـا َنـْفـحـًة

 تمـأل الـُدنـيـا ِبطيـِب األَدِب 
 

َفَجماُل الـديِن في َنـْشـِر الُهـدى
ال وال في َهـَوِج الُمْضَطـرِب 

 
أنا ال أْرجـو لشعبي غـيـَر ما

َيْسمو بِه فوَق الفضاِء األْرَحِب 
 

ْت همَّتي وعـلى هـذا اْستَـَقـرَّ
وُجهودي حتى َنيِْل الَمطلِب 

 

ســوَف أْبـقى يا أبي عاِشـَقـًة 
َجْوَهَر االنساِن مهما حـلَّ بي 

 
وسأْبقى في الَهـوى ُمْخلَِصًة

إنَّهـا َدْربي وهـذا َمْذَهـبي 
 

فـأنـا أْحـيـا وَتْحـيـا أمـتي 
بانتصاِر الُحبِّ ال بالَغـَضِب 

 
إن َفْجـَر العـزِّ في نهضتـنا

وبهـا نهُج الُرقيِّ األْصَوِب 
 

َنْهَضٌة سورّيُة اإلبداِع َتْسري
ـاَقـًة في الُحـُقـِب  ُروُحها َخفَّ

 
إنها الروُح التي فيها الُهدى
لبلـوِغ الَشعِب أسمى األَرِب

فلنعي أن الُهـدى نحـو العلى
دائماً نهُج الوصول األقرب

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

�صيحُة بنِت الحياة

{ يوسف المسمار

»درب ال�صام« عمل غنائي ا�صتعرا�صي جديد لفرقة المهرة 

�صمن احتفالية اأيام الثقافة ال�صورية 

م�صرحية )العر�ص( لت�صيخوف �صمن اأيام مهرجان حم�ص الم�صرحي

استضافت خشبة مسرح مجمع ُدّمر الثقافي 
عرضاً مسرحياً لفرقة المهرة للرقص المسرحي 
حملت عنوان »درب الشام« وذلك ضمن احتفالية 
أيام الثقافة السورية، وجّسدت اللوحات الفنية 
التراث السوري العريق وفلكلور عدد من األقطار 

العربية وحضور سورية العربي المؤثر.
لوحات  تسع  الــعــرض  بــرنــامــج  وتــضــّمــن 
أخرجها  بصرية  عروض  رافقتها  استعراضية 
التراث  على  خاللها  من  ركز  الذي  حمامي  ماهر 
من  فكانت  األشعار  أما  الوطن  ومحبة  السوري 

تأليف إيهاب مرادني.
كاملة  ســاعــة  استمّر  الـــذي  الــعــرض  وبـــدأ 
بصرية  مادة  عبر  بالضيوف  ترحيبية  بلوحة 
ثم  فلكلورية  أغان  مع  السوري  بالتراث  تغنت 
أغاني  الفرقة  عبرها  أدت  فلسطين  من  لوحة 
إلى  إضافة  الحمام(  ياطير  )رفرف  مثل  تراثية 
بالشام  تغنت  درويش  محمود  للشاعر  قصائد 

وأمجادها.
أقطار  ــراث  ت بين  اللوحات  ــدى  إح وتنقلت 

وتونس  والكويت  واإلمــارات  العراق  من  عربية 
الدول واألغاني الخاصة  مستعرضة تراث هذه 
تفاعلوا  الذين  الحضور  أبهج  الفت  أداء  عبر  بها 

معها بالتصفيق والغناء.
العرض  لوحات  في  المصري  التراث  وحضر 
التي تميزت بأزياء بهية وأداء مبدع مزج بيئات 
أغاني  الفرقة  أدت  حيث  مصر  مــن  متنوعة 

صعيدية رافقها أشعار أحمد شوقي.
قرأت  قصيدة  اللبنانية  اللوحة  وتضّمنت 
مع  فــيــروز  للسيدة  أغـــان  صاحبتها  مــجــدك 

استعراض ألغان تراثية وقصائد لسعيد عقل.
حيث  من  بامتياز  سورياً  فكان  الختام  أمــا 
خاللها  من  استحضرت  التي  واألشعار  األغاني 
تغنت  قصائد  عبر  قباني  نــزار  الكبير  الشاعر 

بالشام وأهلها.
أن  حمامي  مــاهــر  الــفــرقــة  مــؤســس  ـــار  وأش
احتفالية  عنوان  من  مستقى  الفرقة  برنامج 
أصالة وتجدد بهدف إيصال رسالة إلى أن القلب 
السوري كبير ويتسع للعرب جميعهم ومن هنا 

جاءت التسمية »درب الشام«.
يشار إلى أن فرقة المهرة للمسرح الراقص 
من  ــات  ــوح ل ــدم  ــق وت  1991 عـــام  تــأســســت 

 25 عناصرها  عدد  ويبلغ  السوري  الفلكلور 
راقصاً وراقصة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 

عاماً.
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