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إذا كنا نحن ال ننهض وال نعتمد على 
أنفسنا وال نستعّد إلثبات حقنا ولتنفيذ 
إرادتنا... كان باطالً كّل مجهود في أن 
نكون أمة يمكن أن تحصل على الخير 

الذي تستحقه.
سعاده

التي تحكم  - في كل مفاوضات ترتسم االتجاهات 
التي  الموازين  تلك  غير  هي  قوى  بموازين  مصيرها 
على  تبنى  هنا  فالموازين  الحروب،  اتجاهات  ترسم 
عنصرين رئيسيين يرتبطان باإلجابة عن سؤال: ماذا 
يملكها  التي  البدائل  هو  األول  المفاوضات؟  فشلت  لو 
كل طرف ومقارنتها من حيث النتائج والكلفة بالقبول 
إطارها  رسمت  قد  المفاوضات  تكون  التي  بالتسوية 
والثاني  الرفض،  أو  بالقبول  الفصل  الكلمة  قول  قبل 
بها  التحكم  يمكن  ال  التي  الموضوعية  التداعيات  هو 
اإليجابي  حاصلها  ومقارنة  التفاوض،  فشل  إلعالن 
ف��ي حساب  م��ي��زان ح��اص��ل يحضر  ل��ب��ن��اء  وال��س��ل��ب��ي 
التي ظهر  التسوية  نحو  بالمضي قدماً  النهائي  القرار 
عن  ل��إع��الن  ال��خ��روج  ق��ب��ول  أو  طبيعتها،  ال��ت��ف��اوض 

الفشل.
- في البعد األول المتصل بالبدائل، يتحدث الطرفان 
األميركي  لكن  بدائل،  امتالك  عن  واإليراني  األميركي 
إليران  المتاحة  البدائل  تكون  أن  من  خشيته  يخفي  ال 
يملك  الذي  باالتفاق،  قدما  المضي  من  لها  إغراء  أكثر 
ج��اذب��ي��ة ك��ب��ي��رة إلي���ران م��ص��دره��ا إس��ت��رداد األم���وال 
وتحرير  والتبادل  للمتاجرة  السواق  وفتح  المجمدة 
العمليات المصرفية من القيود، وما يعنيه األمران من 
إنتعاش  فرص  ومن  كبيرة،  ومالية  اقتصادية  عائدات 
وإزده�����ار وراح����ة، وم���ا ي��راف��ق ك��ل ذل���ك م��ن إنفراج 
األميركي  القلق  وم��ص��در  وإقليمي،  دول��ي  سياسي 
إي��ران  ب��ل��وغ  لجهة  عليها  مجمع  معطيات  م��ن  ن��ات��ج 
إنتاج  تجعل  ال��ن��ووي  برنامجها  ف��ي  متقدمة  مرحلة 
إذا  قريبة  فترة  خالل  اإلنجاز  دائرة  في  نووي  سالح 
إنتاج  إيران عن تحريم  التفاوض، وربما تخرج  فشل 
بتحريم  وتكتفي  الفشل  ح��ال  ف��ي  ال��ن��ووي  ال��س��الح 
ردع  س��الح  اإلن��ت��اج  اعتبار  ق��اع��دة  على  االس��ت��خ��دام، 
لفرض  ت���وازن  وعنصر  إي���ران،  على  ال��ح��روب  لمنع 
لها  ثبت  عالم  ف��ي  ن��ووي  ببرنامج  بحقها  االع��ت��راف 
ال��ث��ان��ي بنظر  ال���ق���وة، واإلغ�����راء  ل��غ��ة  إال  ي��ف��ه��م  أن���ه ال 
كما  بالتفاوض،  المضي  في  إيران  لتردد  األميركيين 
أظهر تمهلها ستة شهور الستئناف جوالت التفاوض 
الكثير  تخطي  ف��ي  نجاحها  ه��و  فيينا،  ف��ي  المتوقفة 
سواء  العقوبات،  فرضتها  التي  الحصار  عناصر  من 
العقوبات  من  التملص  يمكن  نفطية  صناعات  بتطوير 
والمنتجات  وال��ك��ه��رب��اء  النفطية  كالمشتقات  عليها 
االستراتيجي  التفاهم  ضمنه  بما  أو  البتروكيماوية، 
كبيرة  بكميات  وال��غ��از  النفط  مبادلة  م��ن  الصين  م��ع 
دوالر  مليار   450 بقيمة  بمشاريع  عليه  متفق  وسعر 
البنى  ك��ل  تجديد  تتضمن  س��ن��ة،  وع��ش��ري��ن  لخمسة 
التحتية وبناء صناعات متقدمة ومقتدرة في مجاالت 

متقدمة.
إي��ران،  لوضعية  األميركية  ال��ق��راءة  ه��ذه  يقابل   -
إق���رار أم��ي��رك��ي ب��أن ال��ب��دائ��ل م��ح��دودة، أم���ام اإلدارة 
األميركية، فوصفة العقوبات مستهلكة ومختبرة ولو 
بالعودة  األميركي  القرار  كان  لما  وكافية  فّعالة  كانت 
خصوصاً  وارداً،  العقوبات  إلغاء  على  التفاوض  إلى 
برنامجها  ط��ورت  إي��ران  ب��أن  األميركي  اإلق��رار  أم��ام 
ونجحت العقوبات،  ظل  في  متقدمة  بأشواط  النووي 
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 ماذا لو ف�ضلت مفاو�ضات فيينا

حول الملف النووي 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

مفاو�ضات فيينا تتاأثر بالتوتر الأميركي ـ الرو�ضي حول اأوكرانيا: ت�ضدد اإيراني وبلينكن غير متفائل 

ماكرون يحاول ا�صتثمار مناخات فيينا في لبنان والعراق لتبريد خطوط الت�صادم 

قرداحي يعلن ا�صتقالته اليوم وملف الحكومة يبقى معلقًا على اإيقاع تحقيق المرفاأ
كتب المحرر السياسي 

إيجابية  ن��ت��ائ��ج  ب��ت��وق��ع  تنتهي  ال��ت��ي  ال���ق���راءات  تتغير  ل��م 
لمفاوضات فيينا حول الملف النووي اإليراني، لكن أصحاب 
إلى  التوصل  بحتمية  باسنتاجهم  المتمسكون  القراءات  هذه 
في  وهبوطاً  ص��ع��وداً  يتوقعون  التفاوض  نهاية  ف��ي  ات��ف��اق 
وتحول  الساخنة  الملفات  إيقاع  على  المفاوضات،  مناخات 
الملفات،  هذه  في  للرسائل  بريد  صندوق  إلى  فيينا  منصة 
وفيما أكدت المصادر الدبلوماسية المتابعة عن قرب للمسار 
الفريقان  بها  يتقدم  التي  التقنية  األوراق  جدية  التفاوضي 
العقوبات  إل��غ��اء  ت��رت��ي��ب��ات  ل��وض��ع  واألم��ي��رك��ي،  اإلي���ران���ي 
تأكيد  ظ��ل  ف��ي  لموجباتها،  إي���ران  ع���ودة  ف��ي  ي��ع��ادل��ه��ا  وم���ا 
بدا  الفشل،  لتثبيت  اتفاق ال  بأنهم جاؤوا إلنتاج  المفاوضين 
قولهم  اإليرانيين  عن  فنقل  توتراً،  أشد  السياسي  المستوى 
الكاملة لاللتزامات اإليرانية يعادلها  العودة  إن  لألوروبيين، 
محاولة  كل  وأن  األميركية،  العقوبات  عن  الكامل  التراجع 
وقانونية  دستورية  ب��ذرائ��ع  العقوبات  بعض  على  للحفاظ 
مكتسبات  على  بالحفاظ  إيراني  تمسك  سيقابلها  أميركية 
إيرانية تحققت من خارج اإلتفاق للبرنامج النووي، كتركيب 
من  كميات  على  الحفاظ  أو  متطورة  م��رك��زي  ط��رد  أج��ه��زة 

معادلة  ضمن  مرتفعة،  درج��ات  على  المخصب  اليورانيوم 
األميركي  الخارجية  وزي��ر  ق��ال  بينما  وال��ت��زام��ن.  ال��ت��وازن 
المفاوضات،  في  يجري  بما  متفائل  غير  إنه  بلينكن  أنتوني 
ووعودهم،  باألميركيين  يثقون  ال  بأنهم  اإلي��ران��ي��ون  ورد 
التوتر  مناخ  إن  التفاوضي  للمسار  متابعة  مصادر  وقالت 
التوتر  تصاعد  تأثير  تحت  ج��اء  فيينا  على  أم��س  خيم  ال��ذي 
والتجاذب  أوكرانيا،  في  الوضع  حول  األميركي  الروسي- 
جو  األميركي  للرئيسين  مفترضة  لقمة  التحضيرات  حول 

بايدن وفالديمير بوتين. 
الفروف  سيرغي  الخارجي  وزي��ري  كالم  من  ظهر  بينما 
ال  أوكرانيا  حول  إلتفاق  التوصل  فرص  أن  بلينكن  وأنتوني 
بالتحضير  لروسيا  أوروبية  إتهامات  ظل  في  بعيدة،  ت��زال 
شرق  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ال��ي��د  ل��وض��ع  ت��ه��دف  ع��س��ك��ري��ة  لعملية 
القرم،  ج��زي��رة  شبه  طريقة  على  لضمها  تمهيداً  أوك��ران��ي��ا، 
وف���رض ذل��ك ك��أم��ر واق���ع، ب��اإلس��ت��ف��ادة م��ن م��ن��اخ التراجع 

األميركي بعد اإلنسحاب من أفغانستان.
الفرنسي  الرئيس  بدأ  التفاوضي  فيينا  مسار  خلفية  على 
إيمانويل ماكرون محاولة استثمار بدء المفاوضات لتعزيز 
قرداحي يستقيل اليوم تسهيالً لمهمة ماكرون...)التتمة ص4(

ا�صت�صهاد 10 عّمال �صوريين
بكمين لـ»داع�ش« في ريف دير الزور

استشهد 10 من عمال حقل الخراطة النفطي وأصيب آخر بجروح 
في اعتداء إرهابيي تنظيم »داعش« على حافلتين أثناء عودتهم من 

العمل بريف دير الزور الغربي.
»مجموعة  أّن  »سانا«  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  وذك��ر 
ال��زور  دي��ر  غ��رب  جنوب  كميناً  نفذت  داع��ش  تنظيم  من  إرهابية 
بحافلتي نقل صغيرتين تقالن عماالً من حقل الخراطة النفطي وذلك 
أثناء عودتهم من عملهم ما أدى إلى استشهاد 10 منهم وإصابة آخر 

بجروح«.
عودة  »أثناء  إنه  ل�«سانا«  نجار  فاضل  الزور  دير  محافظ  وقال 
إرهابية  مجموعة  هاجمتهم  النفطي  الخراطة  حقل  م��ن  عمال 
إلى  نقله  تم  آخر  وج��رح  منهم   10 استشهاد  إلى  أدى  ما  مسلحة 

المستشفى«.
سلباً  للتأثير  محاولة  هو  االعتداء  »هذا  أن  إلى  المحافظ  ولفت 
وقطاع  والمصانع  المنشآت  في  واإلنتاج  العمل  إعادة  عجلة  على 
إليقاف  يائسة  محاولة  كونه  إلى  إضافة  المحافظة  في  الزراعة 

عجلة التسويات التي تشهدها هذه األيام«.

الريا�ش واأبوظبي تهّددان هادي
وتمنعانه من دخول اليمن

لحكومة  التابع  اليمني،  الشورى  مجلس  رئيس  لمواقف  تكرار  في 
الموالي  النواب  مجلس  رئيس  نائب  أعلن  الماضي،  األربعاء  ه��ادي، 
جبهة  »إعالن  نحو  التوجه  أمس  جباري،  العزيز  عبد  هادي،  لحكومة 
وتهديده  هادي،  بإهانة  وأبوظبي  الرياض  متهماً  البالد«،  إلنقاذ  وطنية 

ومنعه من العودة إلى اليمن.
وأضاف جباري أّن »الحل في اليمن ال بّد أن يكون سياسياً وسلمياً«، 

شارحاً أن »الدعوة إلى اإلنقاذ الوطني ووقف الحرب تشمل الجميع«.
تشكيل  عبر  اليمني«،  القرار  مصادرة  »تمت  أنه  جباري  وأوض��ح 
واإلم��ارات  السعودية  ورف��ض  جهة،  من  المدن،  كافة  في  ميليشيات 
السماح لحكومة هادي بتصدير الغاز، و النفط، أو تسليح الجيش، من 

جهة أخرى، منبهاً إلى أنه »ال يمكن لألجنبي أن يدافع عن بالدنا«.
غير  قيادة  هو  حالياً  اليمن  مصير  يقرر  »من  بأن  جباري  واعترف 
للدعوات  واإلم��ارات  السعودية  تجاهل  من  إحباطه  عن  معرباً  يمنية«، 
المتكّررة ل� »تصحيح العالقة« مع اليمن. وبحسب جباري، فإّن الدولتين 
»النقد  إلى  االستماع  عوض  الهزيمة«،  لتلقي  »مستعدتان  الخليجيتين 

البّناء«.

ل�  العام  المدير  مع  المقّررة  لقاءاته  قبيل 
رافائيل  ال��ذري��ة«  للطاقة  الدولية  »الوكالة 
للمفاوضات  األوروب���ي  والمنسق  غ��روس��ي، 
وممثلي »الترويكا األوروبية« )ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا( ، أعلن كبير المفاوضين اإليرانيين 
نصها  قدمت  بالده  بأن  أمس  كني  باقري  علي 
يتناول  وال��ذي  فيينا  محادثات  في  المقترح 

مسألتي رفع العقوبات والقضايا النووية.
العقوبات  لجنتا  مواصلة  م��ع  وت��زام��ن��اً 
محادثات  إطار  في  أعمالهما  النووي  والملف 
فيينا بشأن االتفاق النووي اإليراني،  أكد وزير 
الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان أنه 
طهران  بين  جيد«  »اتفاق  إلى  التوصل  يمكن 
والقوى الدولية، معتبراً أنه رهن إبداء »حسن 

النوايا« من جانب الغرب.
األميركي  الخارجية  وزير  قال  المقابل،  في 
»ليست  المتحدة  الواليات  إن  بلينكن  أنتوني 
متفائلة جداً« بتسوية الملف النووي لطهران، 

مضيفاً أنه »لم يفت األوان بعد«.
وأعلن الوزير األميركي عن إجرائه مباحثات 
نفتالي  »اإلسرائيلي«  العدو  وزراء  رئيس  مع 
محادثات  ج��ان��ب  إل��ى  إي���ران،  ح��ول  بينيت 
أجراها مع نظيريه الروسي و«اإلسرائيلي« في 

هذا الملف. 
تطرق  األخير  فإن  بينيت،  مكتب  وبحسب 

في  إي��ران  ش��روع  من  أبيب  تل  مخاوف  إل��ى 
عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في 
الواقعة تحت األرض،  المئة في منشأة فوردو 
»ابتزاز  ب�  وصفه  بما  تقوم  إي��ران  أن  معتبراً 

التفاوضية.  التكتيكات  أح��د  كأحد  ن��ووي« 
مع  المفاوضات  بوقف  بلينكن  بينيت  وطالب 
قبل  من  صارمة  خطوات  واتخاذ  ف��وراً  إي��ران 

الدول العظمى.

في ظل مساعي التوافق على حكومة عراقية 
جديدة عقدت قوى »اإلطار التنسيقي« اجتماعاً 
مع زعيم »التيار الصدري« السيد مقتدى الصدر، 
في منزل هادي العامري زعيم تحالف »الفتح«.

وض���ّم االج��ت��م��اع أب���رز ق���ي���ادات »اإلط���ار 
دولة  »ائ��ت��الف  رئيس  بينها  من  التنسيقى« 
ل�  العام  واألمين  المالكي،   ن��وري  القانون«، 
الخزعلي،  قيس  الشيخ  الحق«  أهل  »عصائب 
إلى جانب رئيس »تحالف قوى الدولة الوطنية« 

السيد عمار الحكيم.
تغريدة  الصدر  نشر  االجتماع،  انتهاء  ومع 
وال  شرقية،  »ال  فيها:  قال  »تويتر«،  موقع  عبر 

غربية، حكومة أغلبية وطنية«.
التنسيقي«  »اإلط��ار  قوى  أص��درت  بدورها، 
الصدر  مع  التباحث  فيه  أكدت  مشتركاً  بياناً 
وسعيها  ال��ف��س��اد«،  محاربة  »آل��ي��ات  بشأن 

»معالجات  لوضع  المناقشات  مواصلة  إل��ى 
واقعية« لكافة األزمات السياسية واالقتصادية 
التطبيع  »رفض  على  شّددت  كما  والمعيشية. 
وكل ما يتعلق به«، وتمسكها ب� »خروج القوات 
إلى  المعلن«،  الزمني  الجدول  وفق  األجنبية 
السالح بيد  آليات كفيلة بحصر  جانب »وضع 
ودعمه  الشعبي  الحشد  و«حماية  ال��دول��ة«، 
تعهده  التنسيقي«  »اإلط��ار  وج��ّدد  وتنظيمه«. 
في  والجماهيرية  القانونية  خطواته  بمواصلة 

ملف نتائج االنتخابات.
المستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��م��ف��وض��ي��ة  وك���ان���ت 
أنه  بيان  في  أعلنت  العراق،  في  لالنتخابات 
تمديد  بعنوان  المفوضية  من  ق��رار  يوجد  »ال 
تملك  وال  قانونية  المدة  هذه  كون  الطعن،  مدة 
وإنما  تمديدها،  صالحية  غيرها  أو  المفوضية 
سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين 

المدة  خ��الل  المقدمة  لطعونهم  أدل��ة  تقديم 
القانونية، البالغة 3 أيام، إلثبات طعنهم«.

وفي اإلطار ذاته، أضاف بيان المفوضية أن 
المجال  بفسح  قراراً  اّتخذ  المفوضين  »مجلس 
لهم لمدة 3 أيام لتقديم تلك األدلة ضمن عنوان 
وال  القانون  كفله  إج��راء  وه��ذا  الطعن،  ملحق 
تمديداً  األح��وال  من  ح��اٍل  ب��أيِّ  اعتباره  يمكن 
لمدة الطعن، والذي يثبت ذلك إن عدد الطعون 
لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 

.»1436
أّن  على  بالتأكيد  بيانها  المفوضية  وختمت 
لم  القضاء  الجمهورية ورئيس مجلس  »رئيس 
من  كانا  وإنما  مطلقاً،  المفوضية  بعمل  يتدخال 
الداعمين الستقاللية المؤسسة وممارسة عملها 

بمهنيٍة، بعيداً عن أيِّ ضغٍط من أية جهٍة«.

بعد لقاء ت�ضاوري في منزل العامري حول الملف الحكومي..

ال�صدر: ال �صرقية وال غربية.. اأغلبية وطنية

طهران: االتفاق ب�صاأن النووي والعقوبات 

رهن »ح�صن نوايا« القوى الغربية

كبير المفاوضين اإليرانيين علي باقري كني



2á°SÉ«°S / øWƒdG

 É¡JÉÑ«Nh á«°TÉe áeƒµëdG

...øªãdG ™aój Ö©°ûdGh É¡≤MÓJ

s�b�« —b� wK� ˝

 W�—uNL��«  w�Oz—  sO�  dO�_«  ¡UIK�«  ÒÊ√  Ëb��
 Î «bOH�Ë  Î UO�U��≈  ÊU??�  ¨«b�F�  dB�  w??�  W�uJ��«Ë
  UOC�IL�«  ¡«d?????�ù  ¨t??O??K??�  ‰ Òu???F???�Ë  Î̈ «d???L???�???�Ë
 ¨WOzUCI�«Ë  W??O??�U??L??�«Ë  W??�œU??B??�??�ô«Ë  WO�UO��«
 UN�U�K�  b??I??�  v???�≈  W??�u??J??�??�«  …œu???F???�  W??K??�d??F??L??�«
 ”QO�«Ë q�_« sO� W��—Q�L�« ¨UN�U�� vK� WIKFL�«
 WÒ��ò  wMF�  ¨ÂƒUA��«Ë  ‰ƒUH��«  sO�Ë  ¨◊U??�??�ù«Ë
 lD� w�UIO� fOzd�« ÒÊ√ dO� ¨åWM�U� WÒ��Ë …œ—U�
 ¡«uN�«  vK�Ë  ÊxL�«  rH�U�  UN�U�Ë  ¨sOIO�U�  ÒpA�«
 UL�UD�  Íc??�«  ¨w�UM�K�«  VFA�«  W�QLD�  ¨…d�U��
 ¡UI� ÒÍ√ bM� ¨t�UH�√ f��Ë ‚u�Ë nGA� dE��«
 ¨…bIFL�«Ë W�FB�«  WK�dL�«  Ác� w� ¨sOK�d�«  sO�
 t�ML�Ë  ¨tKOK�  wHA�  W�O�  Î «—U??�??�√  lL��  tK�
 s�  Î UCF�  t�  bOF�  UL�—  …b�b�  sO���Ë√  W�d�
 WO�UO��«  WDK��«  t�—œU�  Íc??�«  ¨œuIHL�«  q??�_«
 t�JM�Ë  t??�d??�??�??�  ¨t??M??J??�Ë  ¨s????�“  c??M??�  W??L??�U??�??�«
 Í√d�« ÂbB� ô Ê√ ‰ËU� ¨t� …œuNAL�« WO�UO��«
 X{U�  YO�  ¨…b�b�  q??�√  W�O��  t�OB�  Ë«  ÂUF�«
 uK�  d��ò  WI�d�  vK�Ë  ¨œËb??�??�«  Òq??�   “ËU??�??�Ë
 sJ�Ë ¨W??O??�U??�  W??�u??J??�??�«  ÒÊ√  Ád??A??�??�  åd???�  d??�??�Ë
 W�uI�  v�≈  `LK�  t�Q�Ë  ¨WKDF�  vI���  UN�U�K�
 i�dL�«  sJ�Ë  X���  WOKLF�«  ÒÊ√ò  ¡U��_«  iF�

Æå U�
 l�  sOF���  Ê√  WO�UO��«  WDK��«  …œU???�  s??�  
 UN��UH�  Ë«  UNL�b�  Ë√  ¨UNKF�H�  …b??�b??�  W??�“√  Òq??�
 …e�U�  ÊuJ�  Ë√  ¨…dA��«  ÂuO�  …QÒ��L�«  UN�«—ËQ�
 W�bB�«  s???�  n??O??H??�??�??�«  q????�√  s???�  ¨V???K???D???�«  V???�
 rNC�—  s�  ÊËdÒ�F�  s�c�«  ¨”UM�«  vK�  WO�K��«
 s�  b�eL�  UN�UO�uK�Ë  U??N??�«—«d??�Ë  WDK��«  ÁcN�

¨Íb�U� WI�d� vK� wLK��« XLB�U� ÂUB��ô«
 WBM�  v??K??�  qO����«  ‚ö???�≈  s??�  Òb???�  ô  ÊU??J??�
 d��√  UNM�  Êö???�ù«  b?? ÒL??�??L??�«  ¨WOK�uL��«  W??�U??D??�??�«
 c� w???� ·b???N???�«Ë ¨c??O??H??M??�??�« n????�Ë l???� W??M??� s???�
 WDK��«  s??�  Î U??�U??�??�≈  ôË  Î U??�??�d??�  fO�  ¨X??O??�u??�??�«
 «uGK�  s�c�«  ¨sO�U��L�«Ë  ¡«dIH�«  sOO�UM�K�«  l�
 pM��«  d�dI�  o�Ë  ¨w�UM��  n�√  W�UL�ö�Ë  sO�uOK�
 WOA� q�IL�« —«–¬ w� l�b�« ÊuJ� Ê√ vK� ¨w�Ëb�«
 t�√  vK� ô≈ ¨t�O�u� d Ò�H� ôË ¨WO�UOM�«   U�U���ô«
 qO�d��«Ë  qO�Q��«  «c�  «–UL�  ô≈Ë  ¨WO�U���«  …u�—

ÆÎU�u�Ë Î «“u�Ë Î «dI� «uF�� s�c�« ¡ôR� r�b�
 W???�Ë«d???� s???� W??O??K??�«b??�« W???�U???�???�« Áb??N??A??� U???�
 vK�  UN�UI�Q�  wIK�  ¨ U�“√Ë  ◊uG{Ë   U�«d�Ë
 ÒÊQ�  T�M�  ôË  ¨dO��U�  dA��  ô  ¨VFA�«Ë  W�Ëb�«
 ¨fJF�« v??K??� q??� ¨q??C??�√ Êu??J??O??� w???�ü« s??�e??�«
 ¨WDK��«  Èu??�  sO�  b�b�  bOFB��  w�u�  —u??�_«
 ¨rzUI�«  dD��«  s�  ÃËd��«Ë  –UI�ù«  q�√  s�  fO�
 Ë√  ¨WO�U��L�«   «—UON�ô«  ÕUL�  `��  q??�√  s�  ôË
 q�  ¨sOFzU��«Ë  ¡«dIH�«  œ«b�≈  œU�œ“«  ÊËœ  ‰ËR�K�
 ¨W�uDK��« UN��uL�œ —«dL��ôË UN��UBL� W�b�
 w�  …œu�uL�«  WO�UOM�«   U�U���ô«  œUB�  ÊuJO�Ë
 ¡UI��«  ¨UNCF��  Ë√  UN�  s Ò�R�Ë  Î̈ «dO�Ë  —U�√  Ë√  —«–¬

ÆdOOG� Ë√ q�bF� ÒÍ√ ÊËœ s� UNF�«u� w�
 ‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«  ôË  ¨WOK�uL��«  W�UD��«  ô
 WC�UIL�«  s??�  Y�b��«  ôË  wzUM��«  oO�b��«  ôË
 WF�—c�  ‰ Òu??�??�??�«  lM�  ôË  ¨WOzUCI�«Ë  W??�—«“u??�«
 ¨U�dO� ôË ¨sOH�uLK� WDK��« œu�Ë ôË ¨U�Ë—u�
 Î U�uDK�Ë  Î U??O??�U??O??�  w??�U??D??�«  b??N??A??L??�«  V??K??I??O??�
 Î UOAOF�Ë  Î UO�UL��«Ë  Î UO�U�Ë  Î U�œUB��«Ë  Î UO�uJ�Ë
 bOIF�Ë bOFB� v�≈ —u�ô« ÒÊ_ Î̈ UO�U�b�Ë Î UOzUC�Ë
 ¨w��cL�«  wHzUD�«  w�UO��«  »UD��«  w�  r�UH�Ë
 WM{U��«  rN�U�O�  v�≈  rN�u�Ë «uLÒL�  lOL��«  ÒÊ_
 ÒÊ_  ¨w??�U??O??M??�«  w??�U??�??�??�ô«  ‚UI���ö�  Î «œ«b??F??�??�«
 ‚dG�«Ë ÊU�uD�« U�bF� s�Ë ¨bO�u�« UN ÒL� WDK��«

Æ…d�N�«Ë W�UD��«Ë ÷dL�«Ë Ÿu��«Ë dIH�« w�

ÉjÉØNÉjÉØN

 ÂU�I�« WOzUB�« WO�U���« W�«—œ  dN�√
  U�UL� l�—√ v�≈ W{—UFL�« dJ�F�

 ¨…b�«Ë WO�U���« `z«u� w� UNFL� VFB�
 Êu�bOKI��«  özUF�«Ë »«e�_« u��d� w�

 …UL�L�« åsK� wMF� sK�ò  U�UL�Ë
 W�UL��«Ë tK�« »e�� W�œUFL�«Ë W�œUO��U�

 Î «dO�√Ë ·—UBLK� WC�UML�« W�—U�O�«
ÆWKI���  UOB�� W�uL��

 UMOO�  U{ËUH� ÊuF�U�� ÊuO�U�uK�œ ‰U�
 ¨»d� s� w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« ‰u�

 Êu�bI�� w�«d�ù«Ë w�dO�_« s�b�u�« Ê≈
 dNE� ·ö��« ◊UI� W��UFL� WK�UI�� ‚«—ËQ�
 w�«d�≈ p�L� ‚—U� l� r�UH�K� wF��« W�b�

 p�L�Ë  U�uIF�« ‰u� …b�b� j�«uC�
 W�ËuM�« œuOI�« ÁU�� WK�UL� j�«uC� w�dO�√

 ÆÊ«d�≈ vK�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Thirteenth year /Friday / 3  December 2021
 2021  ‰Ë_« Êu�U� 3  Ø WFL'« Ø …dA� W��U��« WM��«

dD� U�œU� ˝
 w��«  U�b���« l� q�UH� œd�� ”Ëd�« l� w�dO�_« ÂœUB��« bF� r�
 w��«  UO�¬  j�Ë  s�  Îôb�  …dDO��«  j���  d�¬  ÎU�KI�  sDM�«Ë  U�d��F�
 l�  WK�«b��  W�UO�  w�  q�  ¨WFOM�  dzU���  sDM�«Ë  UNM�  X�d�
 ÷ÒuF�  …dDO�  s�  Áœ«œd��«  sJL�  U�  œ«œd��«  w�  w�Ë—Ë_«  nOK��«
 qO�u�«  …dDO��  u�Ë  WO�dO�_«  …—«œù«  q�U�  XKI�√  w��«  dzU���«  WLO�
 UO�«d�Ë√Ë  œu�_«  d���«  w�  t��u��  Òb�A�  Íc�«  —«d��ôU�  ¨qO�_«  ô
 qOB��  X�UD��«  sDM�«Ë  ÒÊ√  u�  p�MO�  ‚UH�«  bF�  qB�O�  sJ�  r�
 UL�  WO�Ëb�«  …uI�«  W�œUF�  w�  UN Ò�“Ë  ÊU���UG�√  »U���«  s�  —UL�  ÒÍ√
 t�KF� U� ÒÊ_ fO� sJ� ¨å»U�—ù« W��UJ�ò t�L� U� w� UN��KB� Âb��
 UN�U���« ÒÊ_ q� ¨vLEF�« UN��KB� w� U�dE� WN�Ë s� ÊU� sDM�«Ë
 q�«b�« ÂU�√ W�UO��«Ë W�ONK� Ê«bI�Ë …—U���« r�UF� WN�� ÎU�d�� ÊU�
 …—«œù« vK� wK�«b�« ÂUF�« Í√d�« jG{ dDO� YO� ¨j�UC�« Ã—U��«Ë
  U�ôu�«  w� WIOLF�«  W�Ëb�«  ∆œU�� n�U�� qB� U� d���«Ë WO�dO�_«

ÆWO�dO�_« …b��L�«
 Èu���  v�≈  v�d�  ô   «d�u�  ‰UF�≈  d��  ÁU���ô«  XH�  ÊuJ�  p�c�
 »Ëd�� …—Ëd{ „UM� fO� ÊQ� Êb�U� …—«œ≈ Êö�≈ bF� WO�—U� »d�
 r�UF�L�«  wK�«b�«  jGC�«  WzbN��  W��R�  WH�Ë  w�  ¨b??�_«  WK�u�
 ÒÃ“  t�Q�  s�  ÊuJO�  „U���«  ÒÍ√  sJ�  ¨w�UL��ô«Ë  w�UO��«  tOIA�
 t�U��  sJL�  U�  UO�«dG�  Ã—U�  Òb�L�  —U�  Êu�√  w�  w�dO�_«  gO��«
 ÊQ�  uJ�u�  t�  X�Òd�  U�  — ÒuD�  U�  «–≈  ÎU�uB�Ë  ¨t�d�U��  Ë√
 Òœd�« ÊuJO�Ë ”U��Ëœ w� »d� ‰UF�ù ·bN� WO�dO�_«  «“«eH��ô«
 «–≈  tK ÒL�� UO�«d�Ë√ v��Ë sDM�«Ë lOD��� ô UL� ÊuJ� UL�—Ë Î̈UO�U�
  «bF�Ë  W�dJ��  lD�  s�  sDM�«Ë  t��bI��«  U�  œËb�  w�  qB�  U�
 WN��  dO�J�  d��√  V��  s�  uJ�u�  t��«d�  U�Ë  UO�«d�Ë√  v�≈  u�UMK�
 w�uI�«  s�_U�  ÎU���  uJ�u�  Ád��F�  U�uN�  ¨qL���  Ÿ«d�  ÒÍ√  b�UB�

 s�  sDM�«Ë   —c�  uJ�u�  ÒÊ√  ÎU�uB�  œd�«  o����  Íc�«  w�Ëd�«
 U�dA�  W�ËU��Ë  ÈbL�«  WD�u�L�«  a�—«uB�«  —UA��«  …b�UF�  X�H�
 u�UM�«  l�  W�d�AL�«  W�dJ�F�«   U��—b��«  s�Ë  vD�u�«  U??�Ë—Ë√  w�
  U�d{ tO�u� vK�  U��—b� uJ�u� UN�d��� w��«Ë œu�_« d���« w�
 YO� ¨UO�Ë— ·bN���Ë w�U��« ÊdI�«  w� v�Ë_« …dLK� qB�� W�Ëu�
 V�dI�« UNDO�� w� »d� v�≈ — ÒuD�� Ê√ sJL� UL� ÎU�b� ÎbF� uJ�u� X�U�
 W�U� w� sOB�«Ë Ê«d�≈ s� Òq� l� w�O�«d��ô« pO�A��« W�œUF� bF�

ÆÆÆUO�«dG��« ·ö��« l� W�u���« W�—UI��
 Òq�Q� «u�O� w�dF�« ZOK��«Ë Ê«u�U� oOC�Ë w�uM��« sOB�« d���
 ¨WOHK��«  UO�Ë—  oz«b�Ë  UO�Ë—ö�  jO��Ë  UO�«d�Ë√  W�U�  s�  …—«d�
 V��� W�uN�� ÁƒUH�≈ sJL� ô U� ‰UF�ù …b�«Ë …—«d� dE�M� U� u�Ë
 bF� `{«Ë w�Ë—Ë√  nF{ l�Ë vK� W�U� ¨WO�dO�√  WO�ö�≈ —œUB�
 w��«Ë WO�dA�« U�Ë—Ë√  œËb� vK� s�d�UNL�«  W�“√   ôP�Ë åX�J�d�ò
 U� d�U�� ¡—b� w�Ë—Ë√ e�� Òq� w� wJO�U�«—b�« r�UH�K� WK�U� ÎUC�√ w�
 WGOB� Ê«d�≈ l� å‰bF� dO�ò ÍËu� ‚UH�≈ qB� U� «–≈ Àb�� Ê√ sJL�
 Îôu�Ë w�uONB�« ÊUOJ�« s� sDM�«Ë ¡UHK� w{d� ô UL� 2015 ÂUF�«
 WKL�� ÍbB��« sDM�«Ë vK� ÊuJO� czbM�Ë ¨U�Ë—ËQ� Î «—Ëd�Ë ZOK�K�
 d�UJ�� ÎUHF{ VÒ��� Ê√ sJL� w��« W�UD�« UB� o� —ËU�� s� …dO��
 sDM�«Ë Èd� WF�— j� ÒÍQ�� ¨Ê«dN� l� ÍËuM�« ‚UH�ô« ¡«—Ë U� w�
 wI�O�  À«b�_«  —uD�  q�Ë  øUO�«d�Ë√  WKCF�  Òq�  vK�  …—œU�  UN�«—Ë√

ø˝U�u�H� j��« p�–
 t�  lMI�  Ê√  sJL�  U�  UN�ö�≈  w�  Èd�  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�U�
 W�œUB��« WGOB� Ÿ«e� u� uJ�u�  UJ�UA� w� UNK�b� Ê√ s� r�UF�«
 w� W�U�u�U� »Ëd��« ÷u� bF� …dJ�F�« W�z«— t�uA� ô WO�UO�Ë
  U�«d� ¡q� r�d�  «—U�J�« s� t�bB� U�Ë ¨‚«dF�«Ë sLO�«Ë W�—u�
 s�  sDM�«Ë  UNOK�   bL��«  w��«  WO�U�—ù«   U�uL�L�U�  dJ�F��«
 r� w��«  …b�UI�«   UI�A� s� U�dO�Ë g�«œ rOEM�Ë W�u�_« W�uL��

 Î̈UI�ô Ád��� Ê√ Y�K� ô WLOI�« œËb�� Ê«bO� Ÿe� s� e�F�« Èu� e�M�
 ¨t�öH�«  bF�  tD�{  WOHO�  w�  sOL�«b�«  …—u�  vK�  ÁdO�Q�  Òb�d�  q�  ô
 w��« WO�—U��« UN�Ëd� VK�√ w� UO�d� t�bL��« Íc�« t�«– »uK�_« u�Ë
 w� W{—UFL�« b{UF�Ë WOK�«b�« UN�UO� w� v�� UN�UO�«b� X�� Õ“d�
 W�«u� s� …dI�√ vK� dO�_« w�OK��« ÕU�H�ô« r�d� W�UO��« pK� t�Ë

ÆœUB��ô«
 w�  Ê«dN�Ë  sOJ�Ë  uJ�u�  jO��  l�  lHM�  s�  W�UO��«  pK�  ÒÊ√  ô≈
 W�d���  sDM�«Ë  bO�  WO�U�—ù«   U�uL�L�«  UNO�  »—U��  W�O�  oK�
 »d�  qJ�  vK�  uJ�u�  UNO�≈  Òd�M�  »Ëd??�  Ë√  ¨“U�uI�«  »d�  t�A�
 ÍdJ��  jG{   ö�UA�  ÊuJ�  s�  WK�U��U�  ¨UO�O�Ë  ÊU�O�—–√
 w�  ÍœUB��«  d�F�  s�  t�u��  ULO�  W�dJ�F�«  sDM�«Ë  U�«u�  wGK�
 W�«u� s� ‰u�b�« lHM� s� UM�Ë ¨sOB�«Ë UO�Ëd� UN�«“«eH��« m�u��
 `�UB�  Âb��  UL�  Ê«bOL�«  t�  t���  Ê√  sJL�  U�  »√d�  åWO�«d�uL�b�«ò
 v��  ôË  W�UO��«Ë  œUB��ô«  qJ�  w�  ô  U???�Ë—Ë√  v��Ë  sDM�«Ë

Æ…dJ�F�«
  Òd��«Ë wMOB�« Ë√ w�Ëd�« Òœd�« `�� w� sDM�«Ë XKA� U� «–≈ nOJ�
 q� vI��� qN� øw�uM��« sOB�« d�� Ë√ U�Ë—Ë√ ‚d� w� bOFB� v�≈
 U�  Òb�  w�  ÎUO�dO�√  ÎUO�«d�  Ád��F�  U�  vK�  ÃÒdH�L�«  l�u�  w�  VO�√
 Òœd�  ÊUM��  l�  ‰ULA�«  WN��  ‰UF�≈  Ë√  øåUO�Ë—  ¡UHK�  –uH�ò  tOÒL��
 W�U��  WO�U{≈  WOLOK�≈  »d�  v�≈  U�Òd�  W�ËU��  Ë«  sDM�«u�  Ãd��
  U�ôu�« qA� ‰U� w� WM�UNB�«  «—UO� s� pK� ÊuJ� UL�— ød��√ ‰U��
 tKJ� w� rzU� d�u��« ¡UI�Ë Ê«dN� l� b�b� ‚UH�« W�UO� w� …b��L�«
 vK� UN�öE� w�d� UO�«d�Ë√Ë Ê«u�U� WN��� WKL��� WzbN� l� w�U��«
 ôË sDM�«Ë ÊU��� w� sJ� r� d�¬ q�b� w� VO�√ q� tKFA� bNA�
 q�bF�Ë ÎUI��� …bFL�« „U���ô«  «—U�� l�Ë vK� »d�_« nAJ� U�Ë—Ë√

Æåb�√ ôË√ U�√ò WGOB� …b�b��« pO�A��«  ôœUF�

!...∂«Ñ°ûàdG ä’OÉ©eh ∑ÉÑà°T’G äGQÉ°ùe ø«H É«°ShQ

 Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  ÷d�
  U�bK��«Ë WOK�«b�« d�“Ë l� ¨«b�F� dB� w� f�√
 w� W??O??M??�_« ŸU???{Ë_« ¨Íu??�u??� ÂU??�??� w??{U??I??�«
 q��  s�  W�—U��«   «dOC���«  v�≈  ÎW�U{≈  ¨œö��«
 vK�  WO�UOM�«   U�U���ô«  ¡«d�ù  WOK�«b�«  …—«“Ë
 …—«“Ë  ÊËR�  Y���«  ‰ËUM�Ë  ÆW�U�   U�u��L�«

ÆUN� WF�U��«  «—«œù« qL�Ë WOK�«b�«
 ŸUH�—« œÒb��� WIKF�L�«  «—uD��« Êu� l�U� UL�
 Íc�«  l�«d��«  bF�  U�Ë—u�  ¡U�u�  sO�UBL�«  œb�
 s�  tIK�  ÎU�b��  ¨WO{UL�«  …d�H�«  ‰ö�  oÒI��  ÊU�
 –U��«  w�  Ÿ«d??�ù«ò  v�≈  ÎUO�«œ  ¨b���L�«  l�«u�«
 b�b� s� ¡U�u�« —UA��« s� Òb�K� W�“ö�«  «¡«d�ù«
 l�—Ë  `OIK�K�  WL ÒEML�«   öL��«  l�  »ËU���«Ë
 W�“uN�Ë  W�—ËdC�«  WOzU�u�«  dO�«b��«  »u�M�
 Í√  WN�«uL�  W�U��«Ë  WO�uJ��«   UOHA��L�«

Æå∆—U�
 w�B�« l{u�« ÷d� W�—uNL��« fOz— ÊU�Ë
  ËdO�  w�  ÊUM��  ¡U��√  VOI�  l�  œö��«  w�  ÂUF�«
 vK�  tFK�√  Íc??�«  ·d??�  u??�√  ·d??�  —u��Ëd��«
 œö��«  l{Ë  …—Ëd{  åvK�  Î«œÒbA�  ¨s�«d�«  l�«u�«
 ¡U�Ë —UA��« œÒb�� WN�«uL�  ÈuB� V�Q� ‰U� w�
 œb�  w�    dN�  w��«  …b�b��«  W� Òu��L�«Ë  U�Ë—u�

 ÆåWO�dF�« ‰Ëb�« UNM� ULO� ôË ¨‰Ëb�« s�

 W�B�«  WLEM�  Ê√ò  v??�≈  ·d??�  u??�√  —U???�√Ë
  «—uD��« v�≈ XNÒ��Ë dD��« ”u�U� XÒ�œ WOL�UF�«

ÆåÈd�J�« ‰Ëb�« p�c�Ë ¡U�u�« «c� w� …Òb���L�«
 ÊuJM�  U�bM�  åX�U�  oKL�«ò  dL��«  «–≈ò  ‰U�Ë
 ÍÒœR�  b�Ë  w�B�«  ÂUEM�«  ‰ËUD�  dO��  dD�  ÂU�√
 ŸUDI�«  Èb�  WN�U�LK�  WO�UJ�≈  ô  Ê_  Á—UON�«   v�≈
 Êu??M??�«u??L??�«  Âe??�??K??�  r??�  «–≈  ÎU??�u??B??� w??�??B??�«
 ÊQ�  ÎULK�  ¨`OIK��«  ÎU�uB�Ë  WOzU�u�«   «œU�—ù«

Æå…dO�� œ«b�Q� d�«u�� ÕUIK�«
 …—U���«Ë  œUB��ô«  WM��  fOz—  Êu�  q�I��«Ë
 fOz—Ë  w�U����«  b�d�  —u��b�«  VzUM�«  WO�UOM�«
 lO{«u� ULNF� ÷d�Ë ÍdH� ‰—U� —u�«b�« W�bK�
 ¨·u??A??�«  WIDM�  Òh??�??�  WO�U��≈Ë  WO�UL��«
 —u�«b�«  vHA���  bOOA��  …d�U�L�«  UN�bI�  w�Ë
 r�Ë W�“ö�«  «œUL��ô« t�  b�Ô— U�bF� w�uJ��«

ÆbF� tO� √b�� r� qLF�« sJ� ¨dN�√ cM� tL�eK�
 WF�U�L� WOMFL�«  UN��« v�≈ t�UNO�u� vD�√Ë
 s�  WOK�U��«  WIDML�«  Ê√  ULO�  ôË  d??�_«  «c??�
  U�U�  s Ò�R�  wzUHA��«  e�d�  v�≈  bI�H�  ·uA�«

ÆsOM�«uL�«
  «—U�ù«  W�Ëœ  fOz—  v�≈  Êu�  ‚d�√  ¨p�–  v�≈
 ÎU�MN�  ÊUON�  ‰¬  b�«“  s�  WHOK�  …b��L�«  WO�dF�«
 lÒKD��  åWO�d��«  w�  ¡U??�  UL�Ë  wM�u�«  bOF�U�

 ¨t�  Òe�F�  oOI�  bK��   «—U??�ù«  W??�Ëœ  v??�≈  ÂuO�«
 ¨tF�  WOzUM��«   U�öF�«  qC�√  bO�u�  v�≈  u�B�Ë
 rJO�ËR��Ë  rJ�FA�Ë  rJ�  U�  ÊUM��U�  s�—ÒbI�

 sOO�UM�K�«  ÁU��Ë  ¨UMM�Ë  ÁU��  ¡UCO�  œU�√  s�
 q� rN� Î…d Ò�u� ¨UN� ¡UM�Q� rJ��Ëœ rNMC��� s�c�«

ÆåWMO�QLD�«Ë ÊU�_« ·Ëd�

 WM�K�«  ŸUL��«  w�UIO�  VO��  W�uJ��«  fK��  fOz—  ”√d??�
 U�«d��«  w�  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  WHÒKJL�«  W�—«“u�«

ÆWO�uJ��«
 …œUF� —u��b�« ¡«—“u�« fK�� fOz— VzU� ŸUL��ô« w� „—U�Ë 
 ÊUM��  ·dB�  r�U�Ë  qOK�  n�u�  —u��b�«  WO�UL�«  d�“Ë  ¨w�UA�«
 sO�√  …—U���«Ë  œUB��ô«  d�“Ë  WM�K�«  uC�  VÒOG�Ë  ¨W�ö�  ÷U�—
 ¨Y���«  qLJÔ��«  ¨ŸUL��ô«  ‰ö??�Ë  ÆÊUM��  Ã—U??�  Áœu�u�  Âö??�
 w�UL�«  sO�UDI�U�  WIKF�L�«  WD��«  ÊQ�  w�  ¨sOM�ô«  Âu�  √b�  Íc�«

Æw�dBL�«Ë
  «b���L�«  u�d�  Ê¬  WO��dH�«  …dOH��«  l�  ÷d�  w�UIO�  ÊU�Ë
 d�“Ë  vI��«  UL�  ÆWIDML�«Ë  ÊUM��  w�  ŸU{Ë_«   «—uD�Ë  WO�UO��«
 Ÿu{u�  w�  UM���ò  ŸUL��ô«  bF�  ‰U�  Íc�«  sO�U�  d�U�  W�O��«
 d��√  …—«œ≈  q??�√  s�  UNOK�  qLF�  w��«  WD��«Ë  W�KB�«   U�UHM�«
  U�d� ‰UÒL� »«d{≈ W�“√ ÍœUH�� qLF� s��Ë ¨nKL�« «cN� W�«b��«
 fK��Ë   U�dA�«  sO�  œuIF�«  w�  WKJA�  „UM�  Ê_  ¨ U�UHM�«  lL�
 W�«b���  …—«œS�  dOJH��«Ë  UNK�  WOHO�  w�  UMA�UM�  ¨—UL�ù«Ë  ¡UL�ù«

ÆåŸUDI�« «cN�
 fK��  l�   U�dA�«  œuI�  dOO��  ‰ËU��ò  ‰«R�  vK�  Î«œ—  ‰U�Ë  
 r Ò�C��« —U���ô« w� s�c�¬ ¨UNOK�  ö�bF� ‰U�œ≈Ë —UL�ù«Ë ¡UL�ù«
 W�“√ ÍœUH� q�√ s� WOK�«b�« d�“Ë l� Ÿu{uL�« l�U�Q�Ë ¨q�U��«

ÆåŸ—UA�« w�
 ”U�� w�UF�« rOKF��«Ë WO�d��« d�“Ë l� W�uJ��« fOz— lL��«Ë 

Æ…—«“u�« ÊËR� w� tF� Y��Ë w�K��«
 ‰—U�  w�UL��ô«  ÍœUB��ô«  fK�L�«  fOz—  w�UIO�  q�I��«Ë
 ¨ÍœUB��«  l�U�   «–  Î «—u??�√  UM{d�ò  ¡UIK�«  d�≈  ‰U�  Íc??�«  bO�d�
 w�  t�F{Ë  bI�  Æ—u�_«  Ÿu{u�  UNML{  s�Ë  ¨wAOF�Ë  w�UL��«
 ¨å„U���«  dH�  ‰Ë_«  Êu�U�ò  ∫Ê«uMF�  U�UMIK�√  w��«  WKL��«  ¡«u�√
 ¨WKL��«  ÁcN�  dNA�«  «c�  Âe�K�  Ê√  WO�UO��«  ÈuI�«  vK�  XOÒML�Ë
 w� ÎUF Ò�A� ÎU�ö� tM� XFL� b�Ë ¨W�d� tODF�  Ê√ q�Q��� ÊUM�K�
 ÎôuK� b�� t�ö� s� UMÒK� W�UO��« w� ¡ËbN�« b�R� u�Ë ¨ÊQA�« «c�

Æåq�UALK�
 w��«  d Ò�RL�«  WM�K�Ë  —u�_«  Ÿu{u�  v�≈  ÎUC�√  UM�dD�ò  ·U{√  

 W�Ëœ  r�œ  vK�  ÎU�Ëœ  qJÒ��  s��Ë  ¨UN�U�UL��«  s�  ¡e�  w�  „—U�√
 WK�  t�uJ� Á—Ëœ VFK�  w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« fK�L�«Ë ¨fOzd�«
 e Ò�d�  w��«  ”UM�«  Ã«eL�  Îö�U�Ë  W�uJ��«Ë  ÃU��ù«  Èu�  sO�  q�Ë

ÆåWOAOFL�«Ë WO�UL��ô« —u�_« vK� Êü« UN�UL��«
 w�«dF�«≠ w�UM�K�« ‰UL�_« ‰U�— fK�� s� Î «b�Ë w�UIO� q�I��«Ë
 q�UAL�« ÷d�ò b�u�« Ê√ `{Ë√ Íc�« w�uB�  œËœu�« b�� W�Uzd�
 Èb�  rN�  W�Ò�d��  Êu�œ  s�  ÊuO�UM�K�«  ‰UL�_«  ‰U�—  UNO�UF�  w��«
 —ôËœ ÊuOK� 950 u�� mK�� w��«Ë ‚«dF�« w� …—«œù«Ë ‰UL�_« ‰U�—

 ÆåUNKOB��� vF�� UM�“ U� s��Ë w�dO�√

 WF�U�L�  U�b�ËË  UM�OCI�  ÎULNH�  fOzd�«  W�Ëœ  s�  UMOÒIK�ò  r��Ë  
 Æ‰UL�√ ‰U�—Ë Î«—U�� sOO�UM�K�« ‚uI� v�≈ ‰u�u�« v�� Ÿu{uL�«
 w��«  ‚«dF�«Ë  ÊUM��  sO�  …Òd��«  …—U���«  WO�UH�«  qOFH��  UM��U�  UL�
 UM��U�  p�c�  Æ‚«dF�«  w�  q ÒFHÔ�  r�Ë  2000  ÂU�  ÊUM��  UNOK�  lÒ�Ë
 v�≈  UNFzUC��  ÎWK ÒL��  ‰u�b�U�  WO�UM�K�«   UM�UAK�  ÕUL��U�
  UM�U�  s��  vK�  UNKI�Ë  œËb��«  bM�  UNG�dH�  r��  t�_  ¨‚«dF�«

ÆåWO�«d�
 …—u��b�«  WI�U��«  Âö�ù«  …d�“Ë  ¡«—“u??�«  fK��  fOz—  vI��«Ë

Æb�� bLB�« b�� ‰UM�

 ÂU��  w{UI�«   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d??�“Ë  l?? Ò�Ë
 ¡«d??�ù  W??�—U??�??�«   «dOC���«  —U???�≈  w??�  Íu??�u??�
 qOJA��  vC�  Î«—«d??�  WK�IL�«  WO�UOM�«   U�U���ô«
 WO�U{ù«Ë  WO�U�_«  WOz«b��ô«Ë  UOKF�«  bOI�«  ÊU��
  U�U���ô«  Êu�UI�  Î «–UH�≈  ¨WO�U���ô«  dz«Ëb�«  w�
 c�UM�«  Êu�UI�«  V�uL�  ‰ÒbFL�«  2017Ø44  WO�UOM�«

Æ2021≠11≠3 a�—U� 8 r�— ÎULJ�
  UOKLF�«  Òd??I??�  Íu??�u??�  —«“  ¨Èd???�√  WN�  s??�
 Êd�  WD�u��  w??�  ¨w�bL�«  ŸU??�b??�«  w??�  W�e�dL�«
 ÂUF�«  d�bL�«  s�  “UN��«  l�«Ë  vK�  lK Ò�«Ë  Æ„U�A�«
 …—ËUM� l�U� r� ¨—U ÒD� ÊuL�— bOLF�« w�bL�« ŸU�bK�
 œUL�≈ WOHO� ‰u� w�bL�« ŸU�b�« w�uD��Ë d�UMF�

Æoz«d��«
 qLF�U�  w�bL�«  ŸU�b�«  w�uD��  Íu�u�  b??�ËË
 Êu�UI�« oO�D� ‰ö� s� rNI�  oOI�� v�≈  q�u�K�

Æ w�uD��«
 ŸU�b�«  UO�C� t� WLK� w� ‰ËUM� b� —U ÒD� ÊU�Ë
 »UFBK�  tO�uD��Ë  Ád�UM�  WN�«u�Ë  w�bL�«
 W�UL��«  ¡«u??�  qL�  —«d???�≈ò  Î «b??�R??�  ¨ U�uFLK�Ë
 Ë√  »U��  ÊËœ  s�   «c??�«  ‰c�Ë  W�U�ù«Ë  …b�M�«Ë
 w��«  W�b�L�«  —UD�_«  s�  ·u�  Ë√  œ Òœd�  ö�Ë  WÒM�

ÆåUM�UD�√ ÷d�F�
 vK�  sL�R�  s�  dO�  d�“u�«  Ê√ò  t�I�  s�  »d�√Ë

 ÆåÎ«b�√ t�«b��« bIH� ô Ê«eO� w� V�«ËË o�

á«fÉ°ùfEGh á« që°U kÉfDƒ°T √QG qhR ™e ™HÉJ ¿ƒY

äÉHÉîàfÓd äGô«°†ëàdG á«∏NGódG ôjRh ™e ¢VôYh

ó≤ædG ¥hóæ°U ™e ¢VhÉØàdG áæédh πªµà°SG »JÉ≤«e

»aô°üªdGh »dÉªdG ø«YÉ£≤dÉH á≤∏©àªdG á£îdG åëH

 á«FGóàH’Gh É«∏©dG ó«≤dG ¿Ééd π qµ°T …ƒdƒe

»fóªdG ´Éaó∏d ájõcôªdG äÉ«∏ª©dG qô≤e ó q≤ØJh

©«dN�Ë w�ô«œ®   f�√ «b�F� w� ÍdH�Ë w�U����« v�≈ Î UFL��� Êu�

©«dN�Ë w�ô«œ®  bIM�« ‚ËbM� l� ÷ËUH��« WM�� ŸUL��« Î U�zd�� w�UIO�

w�bL�« ŸU�b�« dI� w� Î U�b��� Íu�u�



3الوطن / �سيا�سة
وفد من »القومي« التقى

رئي�س الج�معة اللبن�نية وهّن�أه بمن�صبه
ا�صتقبل مع عدد من الم�صوؤولين اأمين ع�م حركة المق�ومة ال�صعبية و�ص�رك في حفل ا�صتقب�ل اأق�مته �صف�رة فل�صطين بدم�صق

�صلم�ن: دم�صق بقيت �ص�مدة ووفية لنهجه� تج�ه الم�ص�ألة الفل�صطينية بجوهره� القومي والحقوقي

عون وبّري ووزراء ونواب وف�علي�ت هّن�أوا 

ر لمراقبة االنتخ�ب�تالق�صيفي بفوز الئحته ب�نتخ�ب�ت نق�بة المحّررين   رعد التقى وفدًا اأوروبيً� يح�صّ

»الوف�ء للمق�ومة«: الد�صتور  يحل االأزمة الحكومية

ذبي�ن: المق�ومة تت�صّدى للإره�ب االقت�ص�دي

بيرم يت�بع اأو�ص�عً� نق�بية وعّم�لية

وعّم�ل المخ�بز �صّلموه مذكرة بمط�لبهم

بوحبيب التقى م�صوؤولين ف�تيك�نيين في روم�:

لبن�ن ينه�ر ب�صبب غي�ب االإ�صلح�ت

الوفد القومي مع رئيس الجامعة اللبنانية

رعد مجتمعاً إلى الوفد األوروبي

بو حبيب والخازن مع أمين سر الفاتيكان

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  م��ن  وف���د  زار 
اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة  رئ��ي��س  االج��ت��م��اع��ي 
البروفسور بسام بدران، وجرى خالل الزيارة 
بحث عدد من المواضيع، وقد أكد الوفد خالل 
حيال  الثابت  “القومي”  م��وق��ف  ال��زي��ارة، 
الجامعة اللبنانية، والحريص على أن تستمّر 
في االرتقاء إلى المستويات العليا أكاديمياً وأن 
تبقى مصهراً وطنياً جامعاً وموحدا للبنانيين.
وعن الزيارة، نشر الموقع الرسمي للجامعة 

اللبنانية ما يلي:   
“التقى رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور 
بسام بدران، في مكتبه بمبنى اإلدارة المركزية 

القومي  السوري  الحزب  من  وف��داً  المتحف،   �
االجتماعي ضّم كاّلً من: 

الدكتور  الحزب  في  العامة  العالقات  عميد 
 / اإلداري����ة  التنمية  وعميد  ج��ري��ج  ج���ورج 
الثالث  الفرع   � اإلجتماعية  العلوم  معهد  مدير 
والشباب  التربية  وعميد  عطية  كلود  الدكتور 
حسون  ربيع  والدكتور  المقداد  إيهاب  األستاذ 

والدكتور نزار أبو جودة.
التهاني  ب����دران  للرئيس  ال��وف��د  وق����ّدم 
اللبنانية،  للجامعة  كرئيس  الجديد  بمنصبه 
وثقافية  أكاديمية  قضايا  الطرفان  وناقش 

واجتماعية”.

في  الشعبية  المقاومة  حركة  من  وفد  زار 
الشيخ  للحركة  العام  األمين  برئاسة  فلسطين 
للحزب  السياسي  المكتب  دغمش  القاسم  أبو 
وكان  الشام.  في  اإلجتماعي  القومي  السوري 
عضو  المكتب  رئيس  الزائر  الوفد  استقبال  في 
التقدمية  الوطنية  للجبهة  المركزية  القيادة 
العالقات  ومسؤول  سلمان  صفوان  الدكتور 
السياسي طارق األحمد  المكتب  الخارجية في 

ومسؤول العالقات الفلسطينية محمود بكار.
“اإلسرائيلي”  العدوان  المجتمعون  أدان 
وحّيوا  فلسطين،  في  شعبنا  على  المستمّر 

صموده في مواجهة االحتالل. 
كّل  تكاتف  ضرورة  على  المجتمعون  وأكد 
القوى الحية على ساحة األمة من أجل مناصرة 

شعبنا في فلسطين.
وحيا رئيس المكتب السياسي ثبات سورية 

التي تعّرضت  على مواقفها رغم كّل الضغوط 
لها من أجل التخلي عن واجباتها القومية. وأكد 
أّن دمشق بقيت صامدة ووفية لنهجها ورؤيتها 
بجوهرها  الفلسطينية  المسألة  تجاة  القومية 

القومي والحقوقي.
دغمش  القاسم  أب��و  الشيخ  أك��د  جهته  من 
تثمينه لموقف سورية ودعمها لنضال الشعب 
كّل  ف��ي  األح���رار  ي��راه  م��ا  وه��ذا  الفلسطيني، 

فلسطين.

حفل استقبال السفارة الفلسطينية
واألحمد  سلمان  ش��ارك  آخ��ر،  سياق  وف��ي 
السفارة  أقامته  ال��ذي  االستقبال  حفل  ف��ي 
الفلسطينية في دمشق بمناسبة يوم التضامن 
السفير  بحضور  الفلسطيني،  الشعب  م��ع 
الفلسطيني د. سمير الرفاعي وأركان السفارة.

العماد  الجمهورية  رئيس  من  كّل  اتصل 
ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بّري 
جوزف  اللبنانية  الصحافة  محّرري  بنقيب 
بكامل  الئحته  ف��وز  على  وه��ّن��أوه  القصيفي 

أعضائها في انتخابات مجلس النقابة.
ات��ص��االت  القصيفي  النقيب  تلقى  كما   
تهنئة م��ن  وزي��ر اإلع���الم ج��ورج ق��رداح��ي، 
جورج  الدكتور  والرياضة  الشباب  وزي��ر 
عميد  بقرادونيان،  هاغوب  النائب  ك��الس، 
السابق  ال��وزي��ر  الماروني  العام  المجلس 
بارود،  زياد  السابق  الوزير  الخازن،  وديع 
السابق  النائب  المارونية  الرابطة  رئيس 
السابقين  والنائبين  نصر  أب��ي  الله  نعمة 
مصطفى  السفير  سكر،  ون��ادر  رحمة  إميل 
شربل  سيدني  في  العام  لبنان  قنصل  أديب، 
اإلسالمي  المجلس  رئيس  نائب  معكرون، 
نقيب  الخطيب،  علي  الشيخ  األعلى  الشيعي 
األط��ب��اء ال��دك��ت��ور ش��رف أب��و ش��رف، نقيب 

الصحافيين  نقيب  الكعكي،  عوني  الصحافة 
الفلسطينيين ناصر أبو بكر، رئيس المجلس 
مدير  متى،  ميشال  المهندس  الماروني  العام 
شالال،  رفيق  الجمهورية  رئاسة  في  اإلع��الم 
الله  حزب  في  اإلعالمية  العالقات  مسؤول 
الفيزيائيين  المعالجين  نقيب  عفيف،  محمد 
النقيب السابق لمحامي  الدكتور إيلي قويق، 
نقابات  اتحاد  ورئيس  المراد  محمد  طرابلس 

النقل الجوي علي نحلة.
العّمال  نقابات  اتحاد  رئيس  هّنأ  ب��دوره، 
شادي  النقيب  الشمال  في  والمستخدمين 
السّيد، في تصريح، مجلس  نقابة المحّررين 
في  واقتراعاً  ترشيحاً  شاركوا  الذين  وجميع 

االنتحابات أول من أمس.
 وقال “إّن قْدَركم عند الناس كبير وقيمتكم 
فرد  كّل  فأنتم  المجتمع  في  فرد  كّل  قيمة  من 
وليس  حوله،  ي��دور  لما  صادقة  م��رآة  منكم 
هو  وصّناعه  بمحّرريه  اإلع��الم  أّن  صحيحاً 

على  تقع  فالمسؤولية  أمر  أّي  عن  المسؤول 
ثم  صورتها.  تنقلون  التي  المجتمعات  عاتق 
من  وألننا  الديمقراطي،  بعرسكم  سررنا  إننا  
إلى  األم��ور  إع��ادة  إلى  نتطلع  فإننا  الشمال 
مقعد  بإعادة  نقابتكم  مجلس  في  نصابها 
طرابلس،  مدينة  إلى  المحّررين  نقيب  نائب 
أو  من قيمة من شغل  انتقاصاً  وال يعني ذلك 

يشغل ذلك وهو يحظى مّنا باالحترام”.
شمالية  مشاركة  رص��دن��ا  “لقد  أض��اف   
ليكون  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  ف��ي  ك��ب��ي��رة 
المحررون الشماليون بذلك شركاء حقيقيين 
األرض،  على  اإلع��الم��ي  العمل  ف��ي  فاعلين 
ووقوفهم  كلمتهم  وح��دة  ترجمة  في  وكذلك 
غسان  والشمال  طرابلس  مرشح  جانب  إلى 
إليكم  ونتوجه  بمحبة.  نهنئه  ال��ذي  ريفي 
معاً  سنعمل  أننا  بالتأكيد  المناسبة  هذه  في 
القيمة والقيم في وطن تتصّدع  للحفاظ على 
فيه ركائزه بما يسّبب لنا القلق ويدفعنا إلى 

تبقى  ما  لحفظ  الدؤوب  والعمل  الصوت  رفع 
والبدء بالنهوض من جديد”.

في  الثقافية  الرابطة  رئيس  هّنأ  كذلك، 
طرابلس رامز الفّري في بيان النقيب القصيفي 
الذين  وكل  بفوزهم،  النقابة  مجلس  وأعضاء 
النقابي  الديمقراطي  العرس  هذا  في  شاركوا 
جميع  “هدف  أّن  معتبراً  واقتراعاً،  ترشيحاً 
والمحّررين”.  النقابة  خدمة  هو  المرشحين 
صفحة  وفتح  األي���دي  “تشابك  إل��ى  ودع��ا 
فيه  لما  ال��ج��ه��ود  جميع  وت��ض��اف��ر  ج��دي��دة 

مصلحة الجميع”.
الكبيرة  الشمالية  “المشاركة  على  وأثنى 
في العملية االنتخابية ووحدة كلمة محّرري 
والشمال  طرابلس  مرشح  والتزامهم  الشمال 

الصديق غسان ريفي”.
 وختم بالتمني “النجاح للفائزين بمهامهم 
خصوصاً في ظّل الظروف العصيبة التي تمّر 

بها البالد على الصعد كافة”.

“األزمة  أّن  للمقاومة،  الوفاء  كتلة  رأت 
كشفت  ال��ب��الد،  ف��ي  ال��راه��ن��ة  الحكومية 
إلى  تحتاج  التي  الخلل  مواطن  من  المزيد 
“أن  إلى  الفتًة  ووفاقّية”،  قانونّية  معالجة 
وتفاوت  الواحدة،  الوطنّية  الرؤية  غياب 
منشأ  هما  الحاكمة  الثوابت  إل��ى  النظرة 
القضايا  مقاربة  ح��ول  االختالفات  أغلب 
في  نواجهها  التي  اليومية  والمستجدات 

السياسية والعاّمة”. حياتنا 
الدوري  إثر اجتماعها  واعتبرت في بيان 
ازدواجية  “أّن  رعد  محمد  النائب  برئاسة 
العام  بالنظام  اإلطاحة  سبب  هي  المعايير 
وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. 
الثقة وحصول  الفساد وانعدام  ومع تنامي 
كعامل  بالخارج  االستقواء  يأتي  االنقسام، 
ه��ّوة  وتوسيع  ال��ش��رخ  لتعميق  إض��اف��ي 

التباينات”.
األزم���ات  أس��ب��اب  أوض���ح  “أّن  ورأت 
محاولة  بالبالد،  تعصف  التي  المتوالية 
وتجاوز  ت��ارًة  الدستور  لمخالفة  التذاكي 
وخلف  أخرى.  تارًة  الوطني  الوفاق  ثوابت 
الشخصية  المصالح  تغليب  ك��لّ��ه  ذل��ك 
والبالد  العباد  مصالح  على  الفئوية  أو 
جرى  ما  تنفيذ  في  االستنسابية  واعتماد 

التفاهم والتوافق حوله”.
قضّية  في  الحّل  مقاربة  “أن  إلى  ولفتت 
تحت  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب  ال��ع��دل��ي  المحقق 
األزم��ة  مقاربة  أّن  كما  ال��دس��ت��ور،  سقف 
المفتعلة ال تصح بالمجاملة وال  السعودّية 
الوطنّية  وكرامتنا  بسيادتنا  باالستخفاف 
تسوية  وض��رورة  أهمّية  على  تأكيدنا  مع 
العالقات اللبنانية مع الدول وال سيما منها 

الدول العربّية الشقيقة”.
تعديل  ي��ح��ص��ل  أن  “إلى  وأض���اف���ت 
المحقق  صالحّيات  من  يكون  لن  للدستور، 
العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات 
تحت ضغط قوى خارجّية أو موجة انفعال 
مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها 
أداء  عن  وبمعزل  خاّصة.  سياسّية  لمآرب 
والذي  واالستنسابي  التسييسي  المحقق 
عن  التغاضي  أو  عنه،  السكوت  يجوز  ال 
فإن  إزاءه،  واإلداري  القانوني  اإلج���راء 
يبدأ  الراهنة  الحكومّية  لألزمة  المخرج 

األصول  واحترام  الدستور  إلى  العودة  من 
الدستورّية”.

إعالن  إلى  اجتماعها  في  الكتلة  وخلُصت 
ومعاناتهم  همومهم  “اللبنانيين  مشاركتها 
وع��ودة  المعيشّية  األزم���ة  تفاقم  ج���ّراء 
خصوصاً  صّحتهم  لتهديد  الجديد  المتحّور 
التي  المطامر  ومشكلة  النفايات  تراكم  مع 
تتطلب حالً نهائياً، وكذلك النقص الحاّد في 
المواد  أسعار  في  الفاحش  والغالء  الدواء 
إزاء  والمخّيب  الخائب  واألداء  األساسّية 
عن  فضالً  اللبنانية،  الليرة  بسعر  التالعب 
ابتزاز  تحاول  التي  الخارجّية  الضغوط 
العدّو  لمصلحة  التنازالت  لتقديم  لبنان 
البحرّية  الحدود  موضوع  في  الصهيوني 
اإلقليمّية  مياهنا  ف��ي  ال��غ��از  واس��ت��ث��م��ار 
وأكدت   الخالصة”.  االقتصادّية  والمنطقة 
المتاحة  األساليب  وبكل  ال��ج��اّد  سعيها 
وحماية  اللبنانيين  م��ع��ان��اة  لتخفيف 

مصالحهم.
اإليجابّية  المساعي  “تفعيل  إلى  ودعت 
ال��ه��ادف��ة إل���ى إزال����ة ال��م��ع��ّوق��������ات أم��ام 
التي ينت��ظرها  الحكومة  استئناف جلسات 
المستويات  مختلف  في  العمل  من  الكثير 
ارتياحها  ع��ن  م��ع��ّب��رًة  واالتجاهات”، 
بع��ض  ينجزه��ا  ال��ت��ي  “للتحضيرات 
الثن��ائي  وبالتنس��يق  وزاراتهم  في  الوزراء 
ال��وزاري��ة،  اللج��ان  وف��ي  بعض��هم  بين 
للعمل  الحكومي��ّة  ال���ق���رارت  ب��ان��ت��ظ��ار 

بمقت��ضاها”.
المجلس  ق����رار  “يصدر  أن  وأم���ل���ت 
المهلة  ضمن  يمكن  ما  بأسرع  الدستوري 
المقّدم  الطعن  إزاء  األمر  ليحسم  المتاحة، 
من  االنتخاب  قانون  مواد  بعض  حول  إليه 
االستحقاق  هذا  فاعلّيات  تنطلق  أن  أجل 
االنتخابي الذي يجب أن يجري في موعده 

المقّرر دستورياً وقانونياً”.
وقّدمت الكتلة أسمى آيات العزاء برحيل 

الشيخ الشاعر واألديب فضل مخّدر.
على صعيد آخر، استقبل رعد  في مبنى 
االتحاد  من  وف��داً  المطار،  طريق   - الكتلة 
لبنان  في  يجريها  جولة  ضمن  األوروب��ي 
لجنة  لتشكيل  تحضيراً  األجواء  الستطالع 

النيابية. االنتخابات  لمراقبة 

 أوضح رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد 
نجيب  الرئيس  حكومة  أن  بيان،  في  ذبيان 
بانتظار  قسرية  عطلة  في  “دخلت  ميقاتي 
غير  أنها  يبدو  التي  الحكومية  الحلول 
يدفعنا  ما  وهذا  المنظور،  المدى  في  ممكنة  
للسؤال عن كيفية الخروج من مأزق الفرملة 
والقضايا  الملفات  تراكم  ظّل  في  الحكومية، 
الوزراء  التي تستدعي من مجلس  الحياتية 

مجتمعاً أن يتخذ القرارات بشأنها”. 
فعالً  الحكومة  مصير  بات  “هل  وس��أل  
اإلش���راف  وه��ي  وح��ي��دة  بوظيفة  مرتبط 
المقبلة؟  النيابية  االنتخابات  تنظيم  على 
ميقاتي  نجيب  حكومة  تصبح  هل  وبالتالي 
تم  حال  في  أعمال،  تصريف  حكومة  مجرد 
يبدو  التي  االنتخابات،  تطيير  أو  تأجيل 
آذار  في  ال  حاصلة  غير  أنها  اللحظة  حتى 
تأجيلها  من  المستفيدين  ألن  أي��ار،  في  أو 

أجل  من  حصولها  منع  على  ويعملون  كثر 
الحفاظ على مكاسبهم الحالية؟”.

الداخل  من  يحاولون  من  “أن  واستغرب 
والخارج التحريض على المقاومة واتهامها 
متعّمدين  يغفلون  والترهيب،  ب��اإلره��اب 
دحرت  التي  هي  المقاومة  هذه  أن  حقيقة 
شتى  على  له  التصدي  وتواصل  اإلره��اب 
في  ال��م��ق��اوم��ة  منتقدو  بينما  ال��ج��ب��ه��ات، 
ال��داخ��ل وح��ل��ف��اؤه��م ف��ي ال��خ��ارج ه��م من 
سياسياً  ويغطونه  اإلرهاب  يدعمون  كانوا 
التي  نفسها  المقاومة  أن  كيف  نرى  واليوم 
تتصدى  الميدان  في  التصّدي  على  عملت 
الواليات  تفرضه  الذي  االقتصادي  لإلرهاب 
ومتآمرين  موظفين  من  معها  ومن  المتحدة 
على  الخناق  تضييق  أجل  من  الداخل،  في 
هو  من  يكشف  بأن  كفيل  وه��ذا  اللبنانيين 

الحقيقي”. اإلرهابي 

وف��داً  ب��ي��رم  مصطفى  العمل  وزي���ر  التقى 
لبنان  في  العاّمة  األشغال  مقاولي  نقابة  من 
برئاسة مارون حلو. واجتمع مع وفد من نقابة 
برئاسة  الرسمية  المدارس  في  المستخدمين 
العّمالي  االتحاد  رئيس  وحضور  حمّية  كمال 
عرض  بيان،  وبحسب  األسمر.  بشارة  العام 
والغبن  المحقة  “مطالبهم  بيرم  للوزير  الوفد 
الالحق بهم والتي ستكون قيد متابعة من قبل 

وزير العمل والمعنيين”. 
و استقبل بيرم وفداً من نقابة عّمال المخابز 
في بيروت وجبل لبنان برئاسة النقيب شحادة 
حقوقهم  ب�”تحقيق  طالب  ال��ذي  المصري 
اللبناني”.  العمل  قانون  إياها  يمنحهم  التي 
“معاناة  شرحت  مذكرًة  بيرم،  الوفد   وسلّم 
وتضّمنت  حقوقهم”،  من  حرموا  الذين  العّمال 
عليها  ن��ّص��ت  ال��ت��ي  المشروعة  “مطالبهم 
عمل  فرص  تأمين  اإلج��راء:  المرعية  القوانين 
للعاطلين عن العمل وال سيما في ظّل الظروف 

الشباب  بين  البطالة  نسبة  وارتفاع  الراهنة، 
في  للعمل  اللبنانيين  العّمال  وتأهيل  وتدريب 
عّمال  على  العمل  قانون  تطبيق  األفران،  قطاع 
األفران وتسجيل جميع عّمال المخابز واألفران 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  في 
للضمان،  عنهم  المصّرح  وغير  والمكتومين 
وتعويضات  العائلية  التعويضات  حماية 
للعمال،  مكتسب  ح��ّق  ألنها  الخدمة  نهاية 
تنظيم قطاع األفران بتشكيل لجنة من نقابات 
الوضع  ل��دراس��ة  العمل  وأص��ح��اب  ال��ع��ّم��ال 
من  التي  ال��ق��رارات  إلص���دار  شاملة  ب��ص��ورة 
والقانونية  التعاقدية  العالقة  تنظيم  شأنها 
معالي  برعاية  العمل  وأصحاب  العّمال  بين 

الوزير والمعنيين في وزارة العمل”.
يضّم  وق��ت  أق���رب  ف��ي  ل��ق��اء  على  واُت��ف��ق   
المعنيين من العّمال وأصحاب العمل من أجل 
حّق  ذي  كل  وإعطاء  القطاع  وتنظيم  متابعة 

حقه.

بو  عبدالله  الدكتور  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  استهل 
الكاردينال  الفاتيكان  دولة  سر  أمين  بلقاء  روما  زيارته  حبيب 
لبنان  فيها  يمّر  التي  األزم��ة  في  بحث  وك��ان  بارولين،  بيترو 
على الصعد كافة وكيفية حلّها ودعم الفاتيكان المستمّر للبنان 

حكومًة وشعباً.
الكاردينال بول  الفاتيكان   والتقى بو حبيب وزير خارجية 
الفاتيكان  يقدمه  ال��ذي  الدعم  معه  وع��رض  غاالغر  ريتشارد 
للقطاع التربوي وكيفية تطويره. وتم التطّرق إلى العمل الذي 
تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال الطاقة والمفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي.   وأكد غاالغر دعم الفاتيكان لبنان الذي 

سيزوره في الفصل األول من السنة المقبلة.
المتوسط”  “حوارات  إلى ذلك، يشارك بوحبيب في مؤتمر 
2 و4 كانون  الذي تستضيفه العاصمة اإليطالية روما ما بين 

األول الحالي.
وأوضح بوحبيب في حديث إلى “الوكالة الوطنية لإلعالم”، 

أن “هناك عدداً من المواعيد التي ُنّظمت تشمل وزير الخارجية 
ومسؤولين  مايو  دي  لويجي  ال��دول��ي  والتعاون  اإليطالية 

أوروبيين يشاركون في المنتدى”.
مسألة  تربط  إيطاليا  كانت  إذا  عّما  س��ؤال  على  رداً  وق��ال   
“إيطاليا مثل  للبنان بشروط خاصة باالصالحات  مساعدتها 
مجموعة من الدول التي تقول بأن مساعدة لبنان تتطلب تحقيق 
اإلصالحات لتقديم الدعم وال أعني  الدعم المالي بل المشاريع. 
لبنان كي  لبنانية على  إنها شروط  اعتبرها شروطاً، بل  ال  أنا 
نقوم باإلصالحات، فال يمكن االستمرار هكذا. البلد ينهار وسبب 
االقتصادية  المالية،  اإلصالحات  اإلصالحات:  غياب  انهياره 

والنقدية”. 
ورأى أن “الخطوات ما زالت بطيئة نحو هذا الهدف وعلينا 
يزداد  باإلصالحات  القيام  دون  من  يمّر  يوم  كل  ألن  اإلس��راع 
الوضع سوءاً. صندوق النقد الدولي يتعاون معنا ليساعدنا، 

لذا علينا اإلسراع”.

االأ�صعد: االنتخ�ب�ت

م�صيره� معّلق
 

ما  »أن  األسعد  معن  المحامي  األسعدي«  ل�«التيار  العام  األمين  رأى 
ورد في تقرير البنك الدولي عن أن مليونين وثالثماية ألف لبناني على 
خط الفقر وتحته، أمر مخيف وخطير ومهين للبنان وسلطاته السياسية 

والمالية الحاكمة منذ ثالثة عقود متتالية«.
وأكد في تصريح »أن السلطة الحاكمة تعيش في حال انفصام كاملة 
تقدم  وال  والعباد،  البالد  تشهده  الذي  والمأسوي  الكارثي  الواقع  عن 
سوى شعارات فضفاضة ووعود، وبّث سموم التفرقة واألحقاد وإثارة 
إللهاء  والعصبية  والمناطقية  والزعائمية  والمذهبية  الطائفية  الغرائز 

الناس فيها وحماية مصالحها وثرواتها المكّدسة«.
الحكومة  “أن  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  تصريح  ووص��ف   
أن  خالله  من  يؤكد  الذي  العجيب،  بالغريب  معطلة  وجلساتها  ماشية 
البلد ليس بخير”. وقال “البلد في ظّل هذه األجواء والمواقف المخّيبة 
الكامل  الشلل  باتجاه  يسير  مواجهتها،  وفي  معها  التعاطي  وكيفية 
ستؤول  ما  انتظار  في  والبطالة،  والجوع  والفقر  االنهيارات  من  ومزيد 
أمل  على  والعالم،  واإلقليم  المنطقة  مستوى  على  والتطورات  األوضاع 
أن يستفيد منها لبنان، ألن الحلول من الداخل انعدمت نهائياً ومخطط 
السلطة اآلتي، هو شّل البلد نهائياً وقمع أية محاولة لرفع صوت الناس 
والمطالبة بحقوقهم المشروعة المصادرة والمسلوبة من خالل الترهيب 
ودّب الذعر والخوف في نفوسهم، واللجوء إلى قرارات عشوائية وغير 
ودق  منازلهم  في  البقاء  والزامهم  التجّول  منع  فرض  مثل  واقعية، 
ناقوس خطر كورونا القائم والداهم والمبالغ فيه، لمنع مواجهة الناس 

لها واالنتفاضة عليها”.
واعتبر “أن ماقاله حاكم مصرف لبنان، عن طلبه التغطية السياسية 
الرسمية بالنسبة للكابيتال كونترول، يؤكد أنه شريك في أكبر جريمة 
مالية حصلت في لبنان، التي التزال توّفر له التغطية والحماية للحؤول 

دون مساءلته ومحاسبته”.
 وأكد “أن مصير االنتخابات النيابية اليزال معلقاً على حبال األزمات 
والمشكالت الداخلية وعلى تطورات األوضاع الخارجية وكل االحتماالت 

واردة لناحية حصولها أو اإلطاحة بها”.
“ال حّل منظوراً في البلد والرهان على خروج الشعب  وختم األسعد 

من االرتهان والتبعية والوحول الطائفية والمذهبية والزعائمية”.

... ومع السفير الرفاعي سلمان واألحمد وبكار مع وفد حركة المقاومة الشعبية في فلسطين

2021 األول  ك��ان��ون   3/ /الجمعة  ع��ش��رة  الثالثة  السنة 
 Thirteenth year /Friday/ 3 December 2021

)داالتي ونهرا( بيرم مجتمعاً إلى وفد نقابة مقاولي األشغال العامة  
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 (1¢U áªàJ) ...zôKCÉàJ Éæ««a äÉ°VhÉØe

 ‰ö�  s�  WOLOK�ù«   UHKL�«  w�  U��d�  —Ëœ
 w�  WM�U��«   UHKL�«  b�d��   «—œU��  …œUO�
 WO��dH�«  WO�U�uK�b�«  X�d���  ¨WIDML�«
 l�  Î U�uB�Ë  ¨WO�UM�K�«   UOF�dL�«  vK�
 fOz—Ë  Íd???�  tO��  »«u??M??�«  fK��  f??O??z—
 WO��d�  ÊULOK�  o�U��«  VzUM�«  …œdL�«  —UO�
 l{Ë  ÁU��U�  jGCK�  ¨t??K??�«  »e??�  …œU??O??�Ë
 …u�  W??�—Ë  w�«œd�  Ã—u??�  d�“u�«  W�UI��≈
 W��dI�«  t�—U�“  ‰ö�  ÊËd�U�  fOzd�«  bO�
 ‰uB��«  s???�  s??J??L??�??O??�  ¨W???�œu???F???�???�«  v????�≈
 Í√ b??O??L??�??� v??K??� W???�œu???F???� W???I???�«u???� v??K??�
 sOO�UM�K�«Ë  ÊUM��  o��  W�bOFB�   «¡«d??�≈
 ¨’U�  qJ�  w??�  W??�œu??F??�??�«  w??�  sOK�UF�«
 ÊU�� q??O??J??A??�  V??K??� ÊËd???�U???L???�  v??M??�??�??�Ë
 sKF�  W�œuF�  ≠WO�UM��  WO�U�uK�œË  WOM�√
 UNO� W�—UAL�«Ë UN��U�d� U�œ«bF��« U��d�
 ¨UN�  ‰uK�  …—uK�Ë  ·ö��«  U�UC�  WA�UML�
 q� w� W�œuF� WI�«u� vK� ‰uB��«  WK�¬
 WO��dH�«  —œUBL�«  ‰uI�  ¨w�dO�√  lO�A�
 …—U??�e??� d??O??C??�??�??�« —U????�≈ w???� t??�??G??K??�??� U??N??�≈

 ÆÊËd�U�
 ÂU� Y??O??� ¨‚«d???F???�« w??� ÊU??M??�??� w??� U??L??�Ë
 W�uJ��«  f???O???zd???�  ‰U???B???�ôU???�  ÊËd????�U????�
 —UO��«  fOzd�Ë  wL�UJ�«  vHDB�  WO�«dF�«
 qON�� Î U��U� —bB�« Èb�I� bO��« Í—bB�«
 …œU� œ«b??G??� w??� f??�√ r??{ Íc???�« ŸU??L??�??�ô«
 UNMO� X??�d??�  w??�??�«  W??O??�U??O??�??�«   ö??O??J??A??�??�«
 W�U{≈  ŸUL��ô«  r??{Ë  ¨ U�U���ô«  ZzU��
 W�Ëœ  WK��  fOz—  wJ�UL�«  —u�  ¨—bB�«  v�≈
 Íd�UF�«  ÍœU�  `�H�«  WK��  fOz—Ë  Êu�UI�«
 `�U�Ë  wK�e��«  fO�  aOA�«  v�≈  W�U{ùU�
 Ãd???�Ë ¨r??O??J??�??�« —U??L??� b??O??�??�«Ë ÷U??O??H??�«
 W�uJ�� t??�u??�œ —b??B??�«  Êö??�S??�  ŸU??L??�??�ô«
 Ê√ s???K???�√ b???� ÊU????� U??�b??F??� ¨W??O??M??�Ë W??O??�??�U??�

ÆW�—b� ÊuJ�� WK�IL�« W�uJ��«
 w�«œd�  Ã—u???�  d??�“u??�«  s??K??�√  ÊUM��  w??�
 ÕdA�  Âu??O??�«  Î UO�U��  Î «dL�R�  bIFO�  t??�√
 ÎöON��  ¨t??�??�U??I??�??�«  r??�b??I??�  ‚U??O??�  t??�ö??�
 v�≈  t�—U�“  WOA�  w��dH�«  fOzd�«  WLNL�

ÆW�œuF��«

 q�u�UL�≈  w��dH�«  fOzd�«  …—U???�“  WOA�Ë
 WK�K�  `�ö�   “d??�  ¨W�œuF��«  v??�≈  ÊËd??�U??�
 t�u� ‰ö� s� W�œuF��« l� WO�U�uK�b�« W�“ú�
 t��UI��«  r�bI��  w�«œd�  Ã—u??�  Âö??�ù«  d??�“Ë
 œU��ù  Èu��L�«  lO�—  w��d�  q�b�  bF�  ÂuO�«
 v�≈  ÊËd�U�  ‰u�Ë  o���  WO�uJ��«  W�“ú�  q�

Æ÷U�d�«
 vK�  Î «dDO��  œuL��«  ÊU�  f�_«  ¡U��  v��Ë
 œuFO�  ¨w�uJ��«  W??�U??�Ë  w�UO��«  l??�«u??�«
 W??�“_«  „d??�??�Ë  W??N??�«u??�«  v??�≈  W�UI��ô«  —UO�
 Ê√   U�uKFL�«   œU�√Ë  ¨WK�K��«  u��  WO�uJ��«
 W�uJ��«  s�  t��UI��«  Êö�≈  v�≈  t���  w�«œd�
 tFL�  ¡U??I??�  bF�  p???�–Ë  w�U��  dL�R�  ‰ö??�
 bM�  ÎôËe??�Ë  w{UL�«  ¡UF�—_«  w�UIO�  fOzd�U�
 ÊËd�U�  ¡UI�  q��  W??�“_«  q��  sOO��dH�«  VK�
 X�H�Ë  ÆÊULK�  s�  bL��  ÍœuF��«  bNF�«  w�u�
 r�«  s�  Y���  …œdL�«  —UO�ò  Ê√  v�≈   U�uKFL�«
 dDL�« ¡UL�_« s�Ë w�«œd� nK�O� Íc�« q�b��«
 «dO� …œdL�«  —UO� w� w�UO��« V�JL�«  uC� W�Ë
 d�“Ë ÊuJO� WK�b� WOB�� sOOF� v��Ë ¨sOL�

ÆåW�U�u�U� Âö�û� Î «d�“Ë w�K��« ”U�� WO�d��«
 Ê√  v�≈  w�uJ��«  Í«d��«  —œUB�  X�H�  ULO�Ë
 W�UI��«  s�  ¡w�  Í√  ÎUOL�—  mK���  r�  w�UIO�
 W�UI��ô«  dO�_«  s�  VK�  ÊU??�  u??�Ë  ¨w??�«œd??�
 Y�b� w??�  w??�«œd??�  b??�√  Æ¡U??F??�—_« ¡U??I??� ‰ö??�
 l�œ  ¡UD�ù  w�  w��UI��«ò  Ê√  v??�≈  w�u�eHK�
 wM�√ò  UÎMKF�  ¨w��dH�«  fOzd�«  …—œU�L�  ¨w�U��≈
 dNE�«  bF�  …b�«u�«  bM�  Î̈UO�U��  Î«dL�R�  bI�Q�

ÆåÂö�ù« …—«“Ë w� ÂuO�«
 åw�  w�  Ë√å???�«  …UMI�  WFKD�  —œUB�   —U??�√Ë
 å¡U??F??�—_«ò  f??�√  ‰Ë√  q��  ÎôU??B??�«ò  Ê√  v??�≈
 Êu�  ‰UAO�   W�—uNL��«  fOz— Ë   w�«œd�    sO�

 tH�u�  vK�  Êu�  dJ�  Íc�«  ‰Ë_«  s�  …—œU�L�  ¨
 t��UD� r� YO� ¨tMÒL�Ë  dD�  w� tMK�√ Íc�« t�U��
 œb�  Êu�ò  Ê√  v�≈  —œUBL�«  X�H�Ë  ÆåW�UI��ôU�
 W�«—b� t��U� YO� ¨w�«œd� l�U�� vK� tH�u�
 ÊUM��  W�KB� l� V�UM�� UL� ÂUOI�«Ë Ÿu{uL�«

 W�KBL� u� U� qFHO� t�√ w�«œd� b�√ Á—Ëb�Ë ¨
ÆåÊUM��

 n�u� Í√ tK�«  »e� ôË …œdL�«  —bB� r� ULO�Ë
 —œUB�   —U??�√  ¨W�UI��ô«  —UO�  ‰UO�  wL�—
 å¡UM��«å?�  tK�«  »e�Ë q�√  wzUM� o�d� w� WO�UO�
 W�“_« q�� »U��« ÊuJ� b� w�«œd� W�UI��« Ê√ v�≈
 sJ� ¨sO�u� cM� tOK� qLF�«  r��Ë ¨W�œuF��« l�
 ÆåWOM�u�«  W�KBL�«  sLC�  W�{«Ë  WD�  o�Ë
 À«b??�_«  ‚U���«  Âb??�  v??�≈  X??�œ  —œUBL�«  sJ�
 ‰ö�  XH�J�  w��«   «—ËUAL�«  W�O��  —UE��«Ë
  U�U��« ‰ö� d��√ qFH���Ë sOO{UL�« sO�uO�«
 ¨ålOL��«  w??{d??�  q??�  v??�≈  q�u�K�  WK�IL�«
 W�“_«  q�  wMF�  ô  w�«œd�  W�UI��«  Ê√  W�{u�
 q�√  wzUM��«  l�  ‚UH�ô«  VKD��  w��«  WO�uJ��«
 W�“√ ‰UO� q�K� WD�d� vK� …œdL�«Ë tK�« »e�Ë
 w{UI�«  Q�dL�«  dO�H�  w�  w�bF�«  oI�L�«  w�M�

 Æ—UDO��« ‚—U�
 ÊËd�U� Èd�√ bI� å¡UM��«ò  U�uKF� V���Ë
 w�  WK�UH�«  ‰Ëb??�«  s�  œbF�   ôU??B??�«  W�Ëd�
 dB�Ë   «—U??�ù«  l�  ULO�  ô  ¨WO�UM�K�«  W�U��«
 »e�Ë  Ê«d??�≈  l�  q�«u�  qB�Ë  W�œuF��«Ë
 ÊuJ�  Ê√  vK�  ¨W�“ö�  rzö�  Ãd��  œU��ù  tK�«
 jGC�«  s�  tMJL�  ÷ËUH�  W??�—Ë  ÊËd??�U??�  bO�
 ¨ÊUM��  b{  UN�«¡«d�«  bOL���  W�œuF��«  vK�
 t�«u� w��«  öJAL�« ‰u� ÊUM�� l� —«u� `��Ë
 W�UI��«  w�Q��  ‚UO��«  «cN�Ë  ¨ULNMO�  W�öF�«
 ÊQ�  W�UM�  vK�  ÊËd�U�  Ê√  W�{u�  ¨w�«œd�
 W�“_« q�� ÎUFH� Íb�� s� W�œuF��« v�≈ t�—U�“

 Æw�«œd� W�UI��« ö�
 WK�K�  W�«b�  sO�  U�  WO�UO�  —œUB�  XD�—Ë
 ‚öD�«  sO�Ë  ¨W�œuF��«Ë  ÊUM��  sO�  W???�“_«
 ‰Ëb�«Ë Ê«d�≈ sO�  U{ËUHL�« s� …b�b��« W�u��«
 ‰u�  W�—c�«  W�UDK�  WO�Ëb�«  W�U�u�«Ë  Èd�J�«
 W�œuF��«  Ê√  v�≈  W��ô  ¨w�«d�ù«  ÍËuM�«  nKL�«
  UHK�  s??O??�Ë  ÊUM��  l??�  W???�“_«  sO�  U??�  X??D??�—
 ô  WIDML�«  Èu���  vK�  UNO�≈  W��M�U�  WO�U�√
 ÎUO�U�Ë  ¨wMLO�«  b�bN��«  WN��  WJKLL�«  s�√  ULO�
 ¨UNDO��  l�  W�öF�«Ë  ÂU�  qJ�  w�  ZOK��«  s�√
 ‚«dF�«  w�  UN��UB�Ë  U�–uH�Ë  Ê«d??�≈  ULO�  ô

ÆÊUM��Ë W�—u�Ë
 aOA�«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  VzU�  ‰U??�Ë
 WKJAL�«ò  ]Ê≈  åw�dF�«  Êu�eHK��«å?�  r�U�  rOF�
 rJ���« w� V�d� w��« W�œuF��« WOKI� w� sLJ�
 r�U�  b??�√Ë  ¨åÊUM��  w�  w�UO��«  —U�L�«  w�

 W�œuF��«  l�  WKJA�  qF�H�  r�ò  sOO�UM�K�  t�√
 UMKB�  r�Ë  ¨UN�H�  WJKLL�«  s�  X�U�  …—œU�L�«Ë
 ÎUOIOI� ÎU�d�� sÒO�� ÍœuF� n�u� Í√ Êü« v��

 ÆåWJKLL�«  t�KF��«  UL�
 Âö�ù« d�“Ë Ác��� —«d� q� b�R�ò ·U{√ tMJ�
 ‰u�I�  Òq�  v�≈  q�u��«  bM�Ë  ¨w�«œd�  Ã—u??�
  U�UL��≈ œUIF�≈ ·UM���≈ sJL� ·«d�_« lOL��
 ŸUL��≈  w�  Ÿ«d�ù«  v�≈  u�b�Ë  ¨¡«—“u??�«  fK��
  U�UL��≈  n�u�  »U??�??�√  W��UFL�  W�uJ��«

Æå¡«—“u�« fK��
 «u{dF� tK�«  »e� ¡UHK�ò Ê√  v�≈  r�U� XH�Ë
 w�bF�«  oI�L�«  s�  `??{«Ë  w�UO�  ·«bN��ô
 ¨s�d�¬  ’U��√  bOO��  q�UI�  —UDO��«  ‚—U??�
 W��UFL�  sOF�  —Ëb??�  ÂuI�  Ê√  W�uJ��«  vK�Ë
 Q�d�  —U�H�≈  oOI��  w�  w�bF�«  oI�L�«  jK��

Æå ËdO�
 w�  åW�ËUILK�  ¡U�u�«ò  WK��   √—  ¨UN�N�  s�
 …—U�  w�  U�dIL�  Í—Ëb??�«  UN�UL��«  VI�  ÊUO�
 ¨œö��«  w�  WM�«d�«  WO�uJ��«  W�“_«ò  Ê√  ¨p�d�
 v�≈  ÃU���  w��«  qK��«  s�«u�  s�  b�eL�«  XHA�
 »UO�ò  Ê√  …d��F�  ¨åWO�U�ËË  WO�u�U�  W��UF�
 v�≈  …dEM�«   ËUH�Ë  ¨…b??�«u??�«  WOM�u�«  W�ƒd�«
  U�ö��ô«  VK�√  QAM�  UL�  WL�U��«  X�«u��«
 w��«  WO�uO�«   «b���L�«Ë  U�UCI�«  W�—UI�  ‰u�

 ÆW�UF�«Ë WO�UO��« UM�UO� w� UNN�«u�
 W�U�ù«  V��  wN�  dO�UFL�«  W??O??�«Ëœ“«  U??�√
 UN��uL�  rJ��  w��«  sO�«uI�U�Ë  ÂUF�«  ÂUEM�U�
 WI��«  Â«b??F??�«Ë  ¨œU�H�«  w�UM�  l??�Ë  Æ UDK��«
 Ã—U��U�  ¡«u??I??�??�ô«  w�Q�  ÂU�I�ô«  ‰u??B??�Ë
 …u�  lO�u�Ë  ŒdA�«  oOLF��  w�U{≈  q�UF�

 Æå UM�U���«
  U??�“_«  »U��√  `??{Ë√ò  Ê√  WK�J�«   d���«Ë
 w�«c��«  W�ËU��  ¨œö��U�  nBF�  w��«  WO�«u�L�«
 ‚U�u�«  X�«u�  “ËU��Ë  …—U??�  —u��b�«  WH�U�L�
 VOKG�  tK�  p??�–  nK�Ë  ¨Èd???�√  …—U??�  wM�u�«
 `�UB�  vK�  W�u�H�«  Ë√  WOB�A�«  `�UBL�«
 cOHM�  w�  WO�U�M��ô«  œUL��«Ë  œö��«Ë  œU�F�«
 Ê√  v�≈  W��ô  ¨åt�u�  o�«u��«Ë  r�UH��«  Èd�  U�
 V��  w�bF�«  oI�L�«  WOC�  w�  q��«  W�—UI�ò
 W�—UI�  Ê√  UL�  ¨—u��b�«  nI�  X��  ÊuJ�  Ê√
 WK�U�L�U�  `B�  ô  WKF�HL�«  W�œuF��«  W??�“_«
 ¨WOM�u�«  UM��«d�Ë  UM�œUO��  ·UH���ôU�  ôË
  U�öF�« W�u�� …—Ëd{Ë WOL�√ vK� U�bO�Q� l�
 WO�dF�«  ‰Ëb�«  UNM�  ULO�  ô  ‰Ëb�«  l�  WO�UM�K�«
 s�  ¨—u��bK�  q�bF�  qB��  Ê√  v�≈Ë  ÆWIOIA�«
 …U{UI�  w�bF�«  oI�L�«   UO�ö�  s�  ÊuJ�
 Èu�  jG{  X��   U�uJ��«  ¡U??�ƒ—Ë  ¡«—“u???�«
 Èu�  ‰ËU��  W�uNH�  ‰UFH�«  W�u�  Ë√  WO�—U�
 ÆåW�U�  WO�UO�  »—PL�  U�—UL���«  q�«b�«  w�
 oI�L�«  ¡«œ√  s??�  ‰e??F??L??�ò  t??�√  v??�≈   —U????�√Ë
  uJ��«  “u�� ô Íc�«  ¨w�U�M��ô«Ë w�OO���«
 Í—«œù«Ë  w�u�UI�«  ¡«d�ù«  s�  w{UG��«  Ë√  ¨tM�
 WM�«d�«  WO�uJ��«  W�“ú�  Ãd�L�«  ÊS??�  ¨Á¡«“≈

 ‰u�_«  Â«d��«Ë  —u��b�«  v�≈  …œuF�«  s�  √b��
ÆåW�—u��b�«

 ULO�   ôUB�ô«  vK�  WFKD�  ◊U??�Ë√   œU??�√Ë
 s�  ÊU??�ò  t??�√  v??�≈  ¨—UDO�  WO�M�  W�“Q�  oKF��
 w�UIO�Ë  ¨ ¡UCI�«  bO�  q��«  ÊuJ�  Ê√  ÷d�HL�«
 fK��  fOz—  t??�  ÂuI�  Ê√  sJL�  U??�  vK�  ‰u??�
 V�–  ¡UCI�«  sJ�Ë  ¨ œu��  qON�  vK�_«  ¡UCI�«
 q��  r??�Ë  d??�_«  qD�Ë  W�bOFB�   «uD�  u��

 ÆåW�“_«
 c�Q�  Ê√  lOD���  ô  »«uM�«  fK��ò  ∫XF�U�Ë
 65  WO�K�_« oOI�� sJL� ô t�_ ¨t�FK� v�≈ …dJ�«
 Ë w�«d��ù« »e��«Ë  ÍuI�« ÊUM�� q�J�  Ê_ ÎU�zU�

 ô  ”QO�  r�  w�UIO�Ë  ¨«u�uB�  s�   q�I��L�«  —UO�
 —«dL��U�  WOK�«œË  WO�—U�  W��—  „UM�  Ê√  ULO�

 Æåt��uJ�
 fOz—  Ê√  v??�≈  å¡UM��«ò  —œUB�   —U??�√  ULO�
 W??�«Ëd??�  Íd??�??�  Íd??�  tO��  w�UOM�«  fK�L�«
 —UO��«Ë  q�I��L�«  w�K��  l�  ULO�  ô   ôUB�«
 W�K�  bIF�  w�UO�  »UB�  sO�Q��  d��«  wM�u�«
 WM�� qOJA� `�UB� X�uB��« sO�Q�Ë WOF�dA�
  UIOI���«  ¡«d??�≈  WLN�  c�Q�  WO�UL�d�  oOI��
 v�bL�«  ¡«—“u�«Ë  ¡U�ƒd�«  vK�  ¡U�œô«Ë  ¨W�“ö�«
 ÍœU�  o�U��«  w�bF�«  oI�L�«  q��  s�  rNOK�
 v�≈  rN��U�≈Ë  ¨—UDO��«  ‚—U??�  w�U��«Ë  Ê«u??�

ÆårN�L�U�L� vK�_«  fK�L�«
 v�≈ fK�L�« fOz— u�b� Ê√ —œUBL�« X��—Ë
 UN�UL�√ ‰Ëb� vK�Ë q�IL�« Ÿu��_« WO�UO� W�K�
 Êu�U� ULO� ô ¨WO�dB�Ë WO�U�Ë W�œUB��« œuM�

 ÆQ�dL�«   UIOI��Ë ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�«
 ¨W�“«uL�«Ë  ‰UL�«  WM��   bI�  ¨p�–  ‚UO�  w�
 fK�L�« w� W�K� ÊUFM� rO�«d�≈ VzUM�« W�Uzd�
 oKF�L�«  Êu�UI�«  Õ«d��«  ”—œ  WF�U�L�  w�UOM�«
 WO�UMB�«  ÷Ëd??I??�«Ë  Êu??�b??�«  vK�  …bzUH�U�
 v�≈  w??�«d??�«  Âu�dL�«Ë  WO�UO��«Ë  WO�«—e�«Ë
 s�_«  ÈuI�  W�UF�«  W�d�bL�«  w�  ¡U��—  WO�d�

 ÆÂ“ö� W��— v�≈ wK�«b�«
 b�bL� WO�d��« d�“Ë —d� ULO�Ë ¨d�¬ bOF� vK�
 WM��«  ”√—Ë  œöOL�«  ÍbO�  w�  WO�—bL�«  WKDF�«
 ¡U�u�   U�U�ô«  W���  ŸUH�—«  V���  W�œöOL�«
 –U��«  w�  Ÿ«d�ù«  v�≈  Êu�  fOzd�«  U�œ  ¨U�Ë—u�
 s�  ¡U�u�«  —UA��«  s�  b�K�  W�“ö�«   «¡«d???�ù«
 `OIK�K�  WLEML�«   öL��«  l�  »ËU���«Ë  b�b�
 ¨W�—ËdC�«  WOzU�u�«  dO�«b��«  »u�M�  l??�—Ë
 W�U��«Ë  WO�uJ��«   UOHA��L�«  W�“uN�Ë

 Æ ÚÈ—U� Í√ WN�«uL�
 œö��«  w�  ÂUF�«  w�B�«  l{u�«  Êu�  ÷d�Ë
 u�√  ·d??�   Ëd??O??�  w??�  ÊUM��  ¡U??�??�√  VOI�  l??�
 Î «œbA�  ¨s�«d�«  l�«u�«  vK�  tFK�«  Íc??�«  ·d�
 ÈuB� V�Q� W�U� w� œö��«  l{Ë …—Ëd{ vK�
 W�u��L�«Ë  U�Ë—u�  ¡U�Ë  —UA��«  œb��  WN�«uL�
 ULO�  ô  ¨‰Ëb�«  s�  œb�  w�   dN�  w��«  …b�b��«

ÆWO�dF�« ‰Ëb�« UNM�

 AGhódG ºYOh áë°üdG ôjRh

 «c�Ë ¨Â“ö�« q�uL��« t� d�«u�� v�� Î UH�u�� vI�O� ¡«Ëb�« r�œ Ê≈ W�B�« d�“Ë ‰uI� ≠
 pK�  UNM�Ë  ¨W�Ëœú�   r�b�«  s�  dEM�«  ·d�  q�uL��«  dE�M�  w��«   U�KD�«  qO�  ÂU??�√  wMF�
 v{dL�« s� ·ôü« …UO� dOB� UNOK� n�u�� w��« WOBF��L�«Ë WM�eL�« ÷«d�_U� W�U��«

ÆUN�«bIH� rN�UO� œbN��Ë UNz«d� …—b� ÊuKJL� ô s�c�«
  UOMOF���«  cM�  ÊUM��  w�  w�UO��«Ë  ÍœUB��ù«  ÂUEM�«  W�“√  dB���  ¡«Ëb??�«  WOC�  ≠
 ¨¡«Ëb�«  —UJ��«   U�d�  ÂU??�√  »«uM�«  fK��  w�  t�L�e�  bF�  —UDO�  qO�≈  d�“u�«  W�UI��«Ë
 d��√ dJ��� Èd��  U�d� W�L� `�UB� oOI�� s� Y���« ¨UN�H� w� ‰«e� ô W�œUFL�«Ë
 —ôËœ —UOK� l�— s� b�e� Î U�U�—√ oI��Ë ¨—ôËœ —UOK� s� b�e� w��« ¡«Ëb�« …—U��  nB� s�
 W�B�« …—«“Ë  U�U��� Î UI�Ë r�bK� »uKDL�« ‰UL�« q� W��UML�U� ‰œUF� ÕU�—_« Ác�Ë Î̈ U�uM�
 p�dM��« s� fO�Ë W�—U���«  U�—UL�« s� …«d�AL�« W�Ëœ_« lO�� ‚u��« —UF�√ ”U�√ vK�
 ÁbL�F�Ë ¨W�—U���«  U�—UL�« dF� s� W�L�« w� 50Ë 25 sO� …œU� ÁdF� mK�� Íc�« ¨T�UJL�«
 w� 20 s� d��√ ÊUM�� w� qJA� ô ULMO� ¨¡«Ëb�« ‚u� s� W�L�« w� 80 qJA�Ë r�UF�« ‰Ëœ q�

ÆjI� W�L�«
 s�  ¡«Ëb??�«  lO��Ë  Íd�A�  WKI���  W�KBL�  ¡«ËbK�  wM�u�«  V�JL�«  qOFH��  √b��  q��«  ≠
 vK�  UN�“u�Ë  WO�U�_«  W??�Ëœ_«  ‚u���Ë  ¨p�dM��«  vK�  bL�F�Ë  W�—U���«   U�—UL�«  dO�
  UOHA��L�«Ë  W�Ëb�«  wH�u�  WM�ËUF�Ë  w�B�«  ÊULC�«  s�  q�  U�bL�F�Ë  ¨ UO�bOB�«
 ‚u� nB� s� d��√ WODG� wMF� U� W�B�« …—«“Ë s� W�u�bL�«  UH�u��L�«Ë WO�uJ��«
 W�d� d�u�Ë ¨nBMK� WO�UL�ô« ¡«Ëb�« …d�U� iH�O� p�– ÊS�  «¡UB�û� Î UI�ËË ¨¡«Ëb�«

ÆÎ U�U�� WOBF��L�«Ë WM�eL�« ÷«d�_« W�Ëœ√ r�bI�
 VFB�« ·dE�« «c� w� lL�� s� qN� ¨W�uJ� W�UO� uN� d�“Ë —«d� s� d��√ d�_« ≠

ø¡«Ëb�« tK�L� Íc�« W�u�� d��_« nKL�« w� sOO�UM�K�« vK�

 AGhódG ºYOh áë°üdG ôjRh

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 ¨W�FB�«   öLF�«  s�  UN�U�U�  sO�Q��  wHJ�   —œU�  sO�Q�Ë   U�uIF�«  s�  hKL��U�
 UNLJ�O�  ¨ÊuOKOz«d�ù«  UN�  ÃËd�Ë  U�UM���  w��«  wM�_«Ë  ÍdJ�F�«  qLF�«  WH�Ë  U�√
 sDM�«Ë  U�b�d�  ô  »d�  v�≈  ‚ôe??�ô«  dD�  s�  r�U�  oK�  sOO�dO�_«  v�≈  W��M�U�
 ¨ÊU���UG�√ s� »U���ô« Êö�≈ d�� WIDML�« w� UN�Ëd� d��√ ¡UN�≈ s� u�K� W�—U��«
 wMF� »d��«  nI� X�� u� U�Ë ¨ œU��«  UL�  Î U�ö� ·«b�_«  oOI�� Âb� …b�U�  vK�
 bF�  U??�   «u??M??�  ‰ö??�  ÁcOHM�  w??�  VO�√  q??�  b??�  sDM�«Ë  XIK�√Ë  o��  UL�  …œU??F??�??�«
 ¨W�ËuM�«  ö�UHL�« V�d��  UOKL� ¡«u� Î̈U�UO�√ tO� X�—U�Ë ¨‚UH�ô« s� »U���ô«
 ”d��«  w�  —U��  …œU??�  ‰UO��ô  Îôu??�Ë  ¨ÍËuM�«  nKL�«  w�  s�“—U�  ¡ULK�  ‰UO��«  Ë√
 WO�dO�_«   «—U����ô«  X�u�  Íc??�«  w�ULOK�  r�U�  ‰«dM��«  r??�“d??�√  ÊU??�  Í—u??�??�«
 Íc�« w�«d�ù« ÍËuM�« Z�U�d��« l�«d� Âb� X�U� WKOB��« sJ� ¨…d�U�� t�UO��« WLN�
 Èu�  ÂbI�Ë  ¨W�d��  ÂbI�K�  t�K�«u�  bM�  WOKOz«d�ù«Ë  WO�dO�_«  d�—UI��«  l�UI��
 W�dF�  X�U�  W�uF�  b�√   ôœUF�  r�—  u��  WIDML�«  w�  Ê«d??�ù  WHOK��«  W�ËUIL�«

ÆUN�UOK�� d�¬ ”bI�« nO�
 u�� W�d�� wCL�� Ê«d�≈ Ê≈ ¨÷ËUH��« qA� bF� U� …¡«d� w� ÊuO�dO�_« ‰uI� ≠
 …e�U��«  WO�Ë—UB�«  UN��«d�  “eF��  UN�√Ë  ¨p�–  dNA�  r�  u�Ë  ÍËu�  Õö�  ÃU��≈
 Ê«d�≈  sO�  W�œUB��ô«   U�öF�«  Ê√Ë  ¨WI�d�  W�“«eH��«  »—U���  UN�u��Ë  d�uD�K�
 Ê«d�≈  s�  ¡U�dN�  qI�  WJ��  —uN�  UNM�  ÊuJ�  b�  ¨WO�u�   ôu��  bNA��  UN�«dO�Ë
  ËdO�  j�d�  sOB�«  ÁcHM�  b�b�  pJ�  j�  sO�Q�Ë  ¨ÊUM��Ë  W??�—u??�Ë  ‚«d??F??�«  v??�≈
 “UG�«Ë  jHM�«  ‰uI�  w�  w??�Ë—  w�«d�≈  ÊËUF�  tI�«d�  ¨œ«b??G??�Ë  oA�œ  d��  Ê«dND�
 UO�d�Ë  ÊU���U��  “UG�«Ë  ¡U�dNJ�«  lO�  ‚UD�  lO�u�  v�≈  W�U{≈  ¨W�—u��«Ë  WO�UM�K�«
 sJ� ¨w�«d�ù«  ≠wMOB�«  ‚UH�ö� Ÿd�√ qOFH��  W�u�Ë_« vI��Ë ¨vD�u�«  UO�¬ ‰ËœË
 WIDML�«  UHK� q� w� Î «bOFB� ÊuJ��  U{ËUHL�« qA� Êö�≈ s� WL�UM�«  UO�«b��«
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sOO�U�B�« v�≈ Î U�b��� w��d�«

 w??�Ëb??�«  w??�d??F??�«  vI�KL�«ò  v??N??�√
 Êu�� w� sOKI�FL�«Ë Èd�_« …dBM�
 tL ÒE�  Íc???�«  åw??�u??O??N??B??�«  ‰ö??�??�ô«
 tO�  „—U??�Ë  åÂUF�«  w�dF�«  dL�RL�«ò
 ¨WO�ËœË  WO�d�  WOB��  300  W�«d�
 Èd�_«   «œUNA�  ’U�  ÂuO�  t�UL�√

ÆrNO�U�√Ë
 ‰U??I??�??�ô« s??�  «œU???N???� X??�b??�Ë 
 XMLC�Ë ¨rNO�U�√Ë Èd�ú� V�cF��«Ë
 s���«  w�  UNM�√   b�Ë  …dO�_  …œUN�
 ‘U�Ë  sOK�d�«Ë  s�bO�«  WKÒ�J�  w�Ë
 t��uH�  s�  ÂËd��  f���«  w�  qHD�«
 dO�_  …œU??N??�Ë  Æt�UF�√  s�  ŸuML�Ë
 t�UL��  ‰«e??�  ôË  s���«  w??�  w??�u??�
  «dA�  cM�  UNM�«  dE�M�  Â√Ë  Î̈ «e����
 «uKI��«  sOO�U��Ë  »Òö??�Ë  ¨sOM��«
 UL� Ær??N??K??L??�Ë r??N??�??�«—œ s??�U??�√ w??�
 …—e��  Èd??�–  W�K��«  w??�  bOF��«
  dH�√  w��«Ë  2007  ÂU�  VIM�«  s��

ÆdO�√ 300 W�U�≈Ë bON� s�
 WO�U�L�«  UN��√d�  W�K�  w??�Ë  
 „—U??�  ¨sOD�K�  s??�  rO�«d�≈  w??�U??�√
  «dO�_«  s�  q�  WO��«   «œUNA�«  w�
 ¨…d�UB�  bL�√  ∫s�—Òd�L�«  Èd??�_«Ë
 ¡ö� d??O??�_« W???�Ë“® Ãd???�_« ¡U??L??�√
 ¨Êu�e�  dO�√  ¨fO�  u�√  Âd�√  ¨©Ãd�ô«
 s�� ¨w�K��« sO��� ¨q�uD�« ÈdA�
 ¨ «œU??�“  r�U�  ¨W??�Ëœ  s��  ¨Í“U��
 Âö�  ¨Í—U�e�«  tK�«  b��  ¨`O��  dL�
 ¨ÊULOK�  œuL��  ¨Õd�  ÍœU�  ¨w�FJ�«
 ¨©f�u�  r�d�  tO�√  s�®  f�u�  r�b�

Ær�U� r�U�Ë …œU�� —«e�
 qLF� w��«   U�ONK�  W�K� UN�K� r� 
 sOKI�FL�«Ë  Èd??�_«  WOC�  r�œ  vK�

Æw�uONB�« ‰ö��ô« Êu�� w�
 UN�√d�  w��«  …dO�_«  W�K��«  U?? Ò�√  
 WO�Ëb�«  ”b??I??�«  W��R�  ÂU??�  d??�b??�
 WA�UML�  XBB Ô��  ¨œu?? ÒL??�  sO�U�
 Èd???�_« r??�b??� q??L??� W??D??� ŸËd??A??�
 ÂUF�«  sO�_«  VzU�  U�b�√  ¨sOKI�FL�«Ë
 bL��  —u��b�«  w�dF�«  w�uI�«  dL�RLK�
 XMÒLC�  ¨©Ê«œu??�??�«®  ‰u�d�«  V��
 ÂUNL�«  qL�  —ËU��Ë  qzU�ËË  ·«b??�√

ÆqLF�«  UO�¬Ë W�uKDL�«
 oOI��  ∫w??�üU??�  ·«b???�_«   œÒb??�??�
 W�UH�  ÊUL{  ÆrN�ö�≈Ë  Èd�_«  W�d�
 XB�  U�  o�Ë  Êu���«  q�«œ  rN�uI�
  U�UH�ô«Ë   «b�UFL�«Ë  sO�«uI�«  tOK�
  U�UO�  r�d��Ë  W�dF�  ÆW??O??�Ëb??�«
 sO�«uIK�  ÎU??I??�Ë  WO�uONB�«  d???�_«
 ÆW??O??�Ëb??�«  U??�U??H??�ô«Ë  «b??�U??F??L??�«Ë
 ‰ö��ô«   UDK�  ŸU��«  ÊËœ  ‰ËR��«

ÆÎö�I��� d�_«  U�UO�
 qJA�«  vK� X�UJ� qLF�«  qzU�Ë U Ò�√
 ÆWO�uI�  «dL�R�Ë qL� ‘—Ë ∫w�U��«
  öL�  ÆWO�uI�  Àu??�??�Ë   U???�«—œ
 W??O??�ö??�ù« j??zU??�u??�« v??K??� W??O??�ö??�≈
 nO�u�Ë  bA�  ÆW�bOKI��«Ë  W��b��«
  UL�U��  ÆWO�Ëb�«Ë  WO�dF�«   U�UD�«

ÆW�—Ëœ  U�UB��« ÆWO�ËœË WO�F�
 ∫wK�  U�  WD��«  —ËU��  X�ËUM�  r�
 ¨Èd�_«  U�uKF�Ë  U�UO� —u�� ∫ÎôË√

 Èd??�_«   U�UO��  ’U??�  e�d�  ¡UA�≈
 qJ�  W�U��«   U�UO��«  vK�  qL�A�
 ÊuJ��  WO�uI��«  t�HO�B�Ë  ¨dO�√
 q�U�L�«  vK�  w�uI�  qLF�  ÎUIKDM�
 t�uI�  Òœd??�  ¨W�U�  WO�Ëb�«Ë  WOLOK�ù«
 q��  s�  WOK�  WF�«u�«  WLKEL�«  l??�—Ë
 o�dH�«  sOJL��Ë  ¨‰ö??�??�ô«   UDK�
 s�  t�OC�  v�u��  Íc???�«  w??�u??�U??I??�«
 w�  w??M??N??�  —Ëœ  q??C??�Q??�  Ÿö???D???{ô«
 ÆWO�Ëb�«Ë  WOLOK�ù«  r�U�L�«   U�U�
 qJ�  W�U��«   U�UO��«  s�  …œUH��ô«
 UN�c�� w��« WO�U��ù« œuN��« w� dO�√
 tI��Ë  d??O??�_«  WO�uKEL�  s�R�  q??�
 w??�U??�??�ù« Êu??F??�« w??� t??�d??�√ o???�Ë

Æw�uI��«Ë
 ∫WO�uI��«  …d�UML�«  —u��  ∫ÎUO�U�  
 WOLOK�≈ WO�uI� …d�UM� e�«d� fO�Q�
 s�  ŸU�b�«  WO�ËR�L�  lKDC�  WO�ËœË
 ·d���  wMN�  qJA�  qLF�Ë  Èd??�_«
 rNOK� XF�Ë w��« r�UEL�« l�— q�√ s�
 ¨WOB�A�« rN��ö�Ë rN��d� ÊULC�Ë
 ‰ö??�??�ô« r??�d??�??� t???�«– X??�u??�« w???�Ë
 o��  WL�UE�«  t�U�UO�Ë  w�uONB�«
 Ác� ÂuI� ÆwMOD�KH�« ÊU��ù«Ë ÷—_«
 s�UC�« w�uI��« U�—Ëb� p�c� e�«dL�«
 bF�Ë d�_« ¡UM�√ WK�U� Èd�_« ‚uI��
 WO�F�   UL�U��  W�U�≈  ÆtM�  —Òd���«
 r�√  w�  sOO�ËœË  »d??�  sOO�u�U�  s�
 Èd�_«  ‚uI�  ÊUO���  r�UF�«  r�«u�
  «b�UFL�«Ë  sO�«uI�«  rN�  UN�KH�  w��«
  U�UO� r�d���Ë ¨WO�Ëb�«  U�UH�ô«Ë
 ÆUNOK�  sOLzUI�«Ë  WO�uONB�«  d??�_«
 dzU� vK� Èd�_« WOC� ÷d� ÊUL{
 W�dDI�«  WO�u�UI�«Ë  WO�uI��«  q�U�L�«

ÆWO�Ëb�«Ë  WOLOK�ô«Ë
 WOC�  “«d??�≈  ∫Âö??�ù«  —u��  ∫ÎU��U�  
 V??�«u??I??�« d??�??� U??N??L??�b??I??�Ë Èd?????�_«
 Í√dK�  W��UML�«  WO�ö�ù«  jzU�u�«Ë
 pOKL�Ë  w???�Ëb???�«Ë  w??�d??F??�«  ÂU???F???�«
 »d�  dO�Ë  ÎU�d�  sOOMFL�«Ë  sOL�NL�«
 bO�Q��«  bA�Ë  Èd�_«  ŸU{Ë√  WIOI�
 WFO��  `C�Ë  ¨rN�OCI�  …d�UML�«Ë
 ÆWO�U��ô«  dO�  w�uONB�«  ‰ö��ô«
 U�UC�  vM���  WO�uI�   U�U�  bA�
 ¨tLOK�≈  w??�Ë  t??�??�Ëœ  w??�  q??�  Èd???�_«
 W�UM�  q�√  s�  œuN��«  q�  nO�u�Ë
 Èd??�_«  `�UB�  ⁄U??�  w??�Ëœ  ÂU??�  Í√—

ÆW�œUF�«  rN�OC�Ë
 ¡UM� ∫w�U��ù« ÊuF�«  —u�� ∫ÎUF�«— 
 sO�  j�d�  w�U��≈  Êu�Ë  qL�   UJ��
 Èd??�_«Ë  WO�M�_«Ë  WO�dF�«  d??�_«
 Èd?? Ô�  oI��  Íc???�«  —b??I??�U??�  r??�d??�√Ë
 Î̈UFOL�  rNMO�  WO�U��ù«   U�öF�«
  UOKLF�  t???�«–  X??�u??�«  w??�  f??�R??�Ë
 …U�UFL�«  l�d�  l�«Ë  w�UL��«  q�UJ�

Ær�d�√Ë Èd�_« s�
 ‰u���  ∫qLF�«   U�uEM�  ∫ÎU��U�
 W??O??�Ëœ  W??�??�R??�  v???�≈  vI�KL�«  «c???�
 rN�ËR�Ë  rN�OC�Ë  Èd�_U�  vMFÔ�
 qJA�  lL���Ë  ¨r??�d??�√Ë  rN�uI�Ë
 jzU�u�«  o??�d??�  s??�  ÂU??�  q??�  Í—Ëœ
 v�u���  d??�U??�??�  qJA�  Ë√  W??O??L??�d??�«

 WF�U�L�«Ë ‰UB�ô«Ë jOD���«   UOKL�
  UJ��  ¡UM�  WLN�  v�u���Ë  ¨rOOI��«Ë
 dO�Ë  WO�dF�«  —UD�_«  w�  ÍcOHM�  qL�
 ÊuOFO�D�«  ’U��_«  UN�«u�  WO�dF�«
 «c� w??� Êu??�—U??A??L??�«  Êu??�—U??�??�??�ô«Ë
 WOCI�  sOM�RL�«  s�  r�dO�Ë  vI�KL�«
  UJ�A�«  lKDC�  ÆrN�uI�Ë  Èd??�_«
 U�d�–  œ—Ë  w��«  ÂUNL�U�  dD�  q�  q�«œ
 W�U� qJ� …œUH��ôU� qLF�« —ËU�� w�
 vM�Ô��  w��«  ‰Ëb??�«  w�  d�u��  bN�Ë

Æ UJ�A�« Ác� UNO�

—uA� 
 Èb�MLK�  f�RL�«  fOzd�«  vI�√Ë
 WM�� uC�Ë ¨ÊUM�� w� w�dF�« w�uI�«
 sF� ÂUF�« w�dF�« dL�RL�« w� WF�U�L�«
 UNO� Èb�√ W�K��« W�UN� w� WLK� —uA�
 W�—UAL�U�Ë  vI�KL�«  ÕU�M�ò  Á“«e��«
 ÆåtO�  W??F??�«u??�«  W??O??�Ëb??�«Ë  WO�dF�«
 Èd�ú�  …dÒ�RL�«   «œUNA�«ò  w�  È√—Ë
 ÎUOzUC�  Î«—U??�??�≈  rN�Ë–Ë  s�—Òd�L�«Ë
 WI�öL�  WO�Ëb�«Ë  WOM�u�«  r�U�LK�

ÆåWO�U��ù« b{ »d��« w�d��
 vI�KL�«  ¡UC�√  q�«u�  Ê√  vML�Ë  
 Èd???�_« …d??B??� q???�√ s???� r??N??�U??C??�
 WOIO�M� ‰ö� s� ULO�ôË ¨sOKI�FL�«Ë
 ¨s�œuIHL�«Ë  Èd??�_«  wL�«œ   U�O�
 WJ��  …«u??�  vI�KL�«  ¡UC�√  —U���«Ë
 s�œuIHL�«Ë  Èd??�_«  …dBM�  WOL�U�
 —u��b�«  U??�d??�–  ÊU??�??�  UNM�  o��M�
 WOCI�«  ‰ËUM��  ‰u�d�«  V��  bL��
 WO�u�UI�«  ULO�ôË  ¨UN��«u�  q�  s�
 UNO�  UL�  ¨WO�UL��ô«Ë  W�u�F��«Ë
 q�® W�—Ëœ  UH�Ë Ë√  U�UB��« rOEM�
 r�«uF�« nK��� w� ¨©dN� Ë√ Ÿu��√
  U�UB��«  W�U�≈  sJL�  w��«  ÊbL�«Ë
 W�√u�  W��R�  ‚ö�ù  wF��«Ë  ¨UNO�
 WM�UC��  özU�Ë Èd�_«  özU� sO�

Ær�UF�«Ë w�dF�« r�UF�« w�
 ÕËd�  WO���«  tO�u��  —uA�  r��Ë  
 ÕUL� —u��b�« w�UM�K�« V�œ_«Ë V�UJ�«
 sOD�KH�  ÎU???�Ëœ  dB�ML�«ò  f???�—œ≈
 dO�J�«  q{UML�«ò  v??�≈Ë  ¨åU�U�UC�Ë
 Êu��L�«  ¨tK�«  b��  rO�«d�≈  Ã—u??�
 Êu���«  w�  nÒO�Ë  œuI�  W�ö�  cM�
 d�«ËQ� t�O�uJ�� ¡UN��« bF� WO��dH�«
 n�“ò  ÎUH�U�  ¨åWO�uON�Ë  WO�dO�√
 WO�«dIL�b�U�  ‰Ëb???�«  Ác??�   «¡U???�œ«
 ‚uI�Ë  Êu�UI�«  Â«d??�??�«Ë  W�«bF�«Ë

ÆåÊU��ù«
 dL�RL�«  fOz—  dJ�  ¨ÂU���«  w??�Ë
 lOL�  w�UOH��«  b�U�  ÂUF�«  w�dF�«
  U�ON�«Ë  sO�b��L�«Ë  sO�—UAL�«
 rN�«œUN�ò  vK�  s�—Òd�L�«  Èd??�_«Ë
 Ê√ Î «b???�R???� ¨åv??I??�??K??L??�« X??M??�√ w??�??�«
  U�ON�«  qJ�  ÂUF�«  w�dF�«  dL�RL�«ò
 vI�O�  ¨tO�  W�—UAL�«   U��RL�«Ë
 ¨UNM�ËUM�  qJ�  sOD�K�  WOCI�  Î «bM�
 sOKI�FL�«Ë  Èd??�_«  WOC�  ULO�ôË
 ‰ö??�??�ô« Êu??�??� w??� s??�œu??I??H??L??�«Ë

 Æåw�uONB�«

 ∫ÓàM’G ¿ƒé°S »a iô°SC’G Iô°üf ≈≤à∏e

 º¡ªYód πªY á£îH ¬dÉªYCG ≈¡fCG



5حديث اجلمعة
نا�صر قنديل

الفت  حضور  القدس  بصباح  توّثق  التي  الصباحات  يوميات  في 
لرحيل المفكر والمناضل سماح إدريس الذي أخذ على عاتقه أن يكون 
األب الروحي لفلسفة المقاطعة مع كيان االحتالل، ومواجهة التطبيع 

للكيان  والثقافي  والعلمي  اإلقتصادي  للعقاب  العالم  واستنهاض 
العنصري الغاصب، وفي المشاركات حضور أليام عاملية إلحتالل 

االسكندرون والعنف ضد المرأة والزيتون. 

ريم فرحات ت�ؤبن �سماح ادري�س 

حب في بطن المدينة 

في �ليوم �لعالمي للعنف �ضد �لمر�أة �ليوم �لعالمي للزيتون 

في ذكرى �حتالل لو�ء �ال�ضكندرون 
الفالني؟«  »أنَت فالن  النادلة.  أثناء خروجنا من أحد مطاعم بيروت، لحقْتني  مساء أمس، 

وحين رددُت باإليجاب، أشرق وجُهها، والتمعْت عيناها، وتدحرجت الكلماُت من فمها:
»لقد زرَتنا في مدرسة الغبيري الثانية قبل 8 سنوات. كنُت في الثالثة عشرة، وكنُت مكلّفة 
بقراءة روايتك، »فالفل النازحين«، وبطرح أسئلٍة عليك. وقرأُت رواياتك األخرى أيضاً. اليوم أنا 

في الحادية والعشرين، أدرس الصحافة، وأعمل أيضاً كي أستطيَع ان أكمَل علمي!«
لم أدِر ما أفعل. أأعانقها؟ أأقّبلها؟ لكّن الفتاة واصلْت تدّفقها، غيَر أبهٍة بارتباكي:

»أحببُت هذه الرواية كثيراً. وأّثرْت في حياتي كثيراً. وحين لمحُتَك في المطعم، قلُت إّن علّي 
أن أتحّدَث إليك قبل أن تخرج، وإّنني...«

عّبرُت لها عن سعادتي. كنُت أشدَّ تلعثماً منها. وقلُت إنني أنتظرها عند توقيع كتابي الجديد، 
نهايَة الشهر المقبل. خرجُت وأنا أتعّثر بأفكاري.

ما لم أستطع أن أقوَله لها هو إنني، طوال الليل، وأنا أتذّكر عينيها البّراقتين وأقول لنفسي: 
»ألمثال هذه الصبّية الذكّية، المكافحة، نطمح. وألجل أمثالها، تغدو الكتابُة مجداً وجّنة«. 

سماح إدريس 
بعد هذا اللقاء بلقاٍء متفق عليه إلتقينا...

بعد توقيع كتابك إلتقينا في أحد مقاهي الحمراء في بيروت وقالت لي تغيرت كثيراً يا ريم 
و«ما عم تقري متل األول... كنِت تقري كتب ومقاالت دكاترة ما بيعرفوها لي ما عم تقري؟«.

كان جوابي: كيف علمت بذلك أنا أقرأ ولن أتوقف عن القراءة حتى أموت.
قال دكتور سماح إدريس: »ال ما عم تقري والدليل ما قريتي شو كتبت عنك عالفيس بوك من 

شهر«.
خبر وفاتك كان األسوء على اإلطالق... لماذا العظماء دائماً يرحلون بسرعة ويتركون وراءهم 

من يفتقدهم ويحتاج إلى كلماتهم من دون اإلكتفاء منها...
دكتور سماح إدريس رحل تاركاً خلفه تراث من األدب والثقافة والعلم ال يفنى... إلى روحك 

الجميلة السالم لن ننساك أبداً وسأقرأ وأقرأ وأقرأ الليلة أكثر من كل ليلة...
ريم فرحات 

حسناً
التي  المدينة  بطن  إل��ى  أع��ود  س��وف 

بصقتني
لكي أحب من جديد

لقد تعبت يدي من وحدتها
وأرهقني وجع المخاض مرة بعد مرة

يا أعذب ما  قد لمس صوتي
إن على كتفي حزن ثقيل

وفي كفي بالد
وكل ما أريده في هذا الليل

أن تتركني أحبك
تتغير الفصول

واأليام نفسها تتغير

وتبقى حالك في دمي على حالها
ورائحتك على جلدي
يا الطيب من أنفاسي

إني أخاف أن أقول أحبك
فأصمت

وأخاف  أن أحبك
فأحبك أكثر
الكل حزين

والموت يمشي في أزقة مدينتا
في هذا الليل

ال أحد يقرأ الشعر
وال أحد يبكي

لوال رينولدز

تحصيل  من  تتمكن  ال  عندما  عنف،  هو  اليوم  بالمرأة  يحيط  ما  كل 
ال  عندما  وح��ي��دة...  كونها  على  مجتمعياً  تعّنف  فهي  يومها  قوت 
ألنها  معنفة  فهي  أبنائها  مصاريف  لتدفع  الطالق  نفقة  تسعفها 
مطلقة... عندما ال تستطيع الحصول على الدعم الحكومي ألنها تعمل 

كمستخدمة في مؤسسة حكومية فهي معنفة من دون مبرر...
أمام  عندما تهرب من عالقة مدمرة تتعرض فيها للضرب واإلهانة 
اختارت  ألنها  معنفة،  فهي  وتحدياته  المجتمع  لسان  لتواجه  أبنائها 

أن تعيش بكرامتها...
من  والمنزل  والعمل  الشارع  في  اللفظي  للتحرش  تتعرض  عندما 

دون أن تستطيع أن ترد حتى ال تتهم بفتح الباب فهي معنفة...
عندما تتعرض للتمييز في العمل كونها امرأة ال تستطيع القيام بما 

يقوم به الرجل فهذا تعنيف واضح...
فال  حقوقها  على  لتستحصل  هذا  كل  بعد  القضاء  إلى  تلجأ  عندما 
وتقبع  اإلج���راءات،  وال  اآلليات  في  وال  القانون  في  ال  مناصراً  تجد 
بكل  التعنيف  هو  فهذا  الشرعي،  حقها  منتظرة  المحاكم  أبواب  على 

قباحته...
يوم مناهضة العنف يجب أن يكون يوماً حقيقياً بأن تبدأ القوانين 

بالتحرك لصالح الجميع ذكراً كان أم أنثى.

ليلى عمران الزعبي

الطويلة  عملي  سنوات  عن  تعويضاتي  عادت  وما  أبي  زيتون  عن  وطني  غربة  أبعدتني  العام  هذا 
تشتري زيتوناً. نص مستعاد من العام الماضي.

»تأمل أبي األرض الوعرة المنحدرة الشاسعة لعشرات الدونمات أي آالف الكيلومترات التي ورثتها 
والدتي عن والدها الشيخ حسين نورالدين السالم ألرواحهم جميعاً. قال: »سأزرعها زيتوناً«. قاومنا 
كنت  صحية.  صعوبات  يعاني  وهو  لطاقته  التجربة  استنزاف  من  خوفاً  رغبته  وأخوتي  أنا  بداية 
المنزل رضخت لرغبته. كنت قد تعاقدت مع وزارة اإلعالم إضافًة إلى  الوحيدة أعيش مع والدّي في 
تعويضاٌت  جاءت  الثمانينات.  منتصف  في  الخارج  مراسالت  وبعض  الصحافية  الوكالة  في  عملي 
متأخرة على زيادة الراتب وهي األولى التي تقاضيتها بلغت ١١ ألف ليرة كما أذكر. ساهمت معه بها 
وهو نال أضعافها كناظر في مدرسة الحرج الرسمية، قال: »ماذا تحبين غير الزيتون؟« قلت: »التين«. 
إشترى لي عشرة تينات منوعة األلوان لم تنل حظاً بالبقاء. حوَّط أبي الزيتون البلدي بزيتون إيطالي 
بحبة كبيرة كي يتطعما. قال: »سأباعد المسافة عن المعتاد بين الغرسات ليكون الزيتون حراً يداعُب 
القرية  بين  أسبوعياً  يتنقل  بإنجازه،  الفرحة  والدتّي  مع  قضاهما  العمر  من  سنتان  وريقاِته«،  الهواَء 

وبيروت إلى أن كبِّر الزيتون وأصبح موضَع تندر أهل القرية لطيب طعمه وحجمه وكثرة غلة زيته. 
الُمحاط  شجِرها  عن  بتعريتِّها  استمتعنا  رائحته  وعبق  بالطُيون  المحاطة  الحبات  تلك  من  قليل 
باألشواك والِعليق، بسبِب إهماِل المزارع الذي يهتم بالزيتون من دون ُحٍب يترقُب حصيلَة زيِته من 
بَعة بالحب تقاوُم الموت وُتثمر عاماً بعد عام للعاطفِة  دون أن يرعاه. يقيني أن غرسات والدّي المشَّ
 .» الُمَخزنة في جذوِرها. وإذا كانت أمثالنا الشعبية الذكورية تقول »المرأة كالزيتون ال تمشي إال بالرصِّ

التجربة تقول »بالُحِب يزهُر الَنبُت حتى لو كان مراً وفّجاً كالزيتون«.

دالل قنديل ياغي

- في الذكرى ألم ينزف الروح وشوق إلى كل حبة تراب من 
أرض »اللواء اسكندرون والجوالن« يكابدني-

......
لنقرأ في بيان فلسفة األستاذ زكي األرسوزي »المعلم« هذا 
البيان الذي سمعه ألول مرة الشاعر العربي الكبير »سليمان 
بساتين  »النعيرية«  قريته  في  يومها  يزل  لم  وهو  العيسى« 
عن  »اللواء«  سلخ  مؤامرة  تتم  أن  قبل  ذلك  كان  العاصي، 

الوطن األم سورية عام 1939
البيان:

- »أخوتي عرب اللواء...
من عمال وفالحين وتالمذة ومثقفين ومدنين وقروين...

إن اإلستعمار األوروبي قد مزق وطنكم العربي الكبير إلى 
بينهم  فيما  والفرنسيون  اإلنكليز  تقاسمها  متناثرة  دويالت 
الشهداء«  »بأرواح  وضحيتم  العربية  بثورتكم  قمتم  أن  بعد 

وسّفحتم دماء المجاهدين حتى تم لكم النصر...
وارتفع العلم العربي في سماء هذا الوطن العزيز...

ولم يكتفوا بهذا...

بل راحوا يدبرون اليوم »مؤامرة« دنيئة في الظالم لكي- 
يسلخوا لواء اسكندرون- عن أمه سورية... ويعطوه غنيمة 

باردة إلى تركيا؟
الحباط  تهبوا  لكي  ضمائركم  تستصرخ  اللواء  عروبة  إن 

هذه »المؤامرة السوداء«...
وتثوروا لكرامتكم وحقكم في الحياة الحرة العزيزة- تحت 
الراية العربية- راية األباء واألجداد التي قاتلتم تحتها على 

مر العصور.
من أجل أوالدكم... وأحفادكم

من أجل أن يبقى اللواء عربياً سورياً 
من أجل حريتكم وكرامتكم التي تباع في الخفاء...

وال��ع��زة  ال��وح��دة  ف��ي  وحقها  العربية  األم���ة  أج��ل  م��ن 
واالستقالل

أناديكم ويناديكم معي تاريخكم العربي المجيد...
ال تسكتوا على الضيم.

فما كنا إال شعباً يأبى الضيم ويسترخص الموت من دون 
حقه السليب.

عاش لواء االسكندرون
عربياً إلى األبد....

عاشت األمة العربية حرة عزيزة
ولتحى العروبة....

كل  صموده  صخرة  على  تتحطم  الذي  الشعب  وليحيى 
المؤامرات.

صاح جميع الحاضرين الذين سمعوا
» فلتحيى يا أستاذ...فلتحيى يا أرسوزي...«...؟

....
- فجر النصر السوري آٍت يقين

عاش لواء االسكندرون
عربياً سورياً أبداً وسيبقى في ضمير كل سوري...

الفؤاد  بخفق  السورية-  العربية  »الجمهورية  وستبقى 
والعلم«

حماة الدياِر عليكم منا السالم أبداً

حسن إبراهيم الناصر 
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صباح القدس لسماح إدريس، حبيب القدس وفلسطين، واألب الروحي للمقاطعة، نموذجاً 
يصح للتدريس، في كيف يكون اليقين، وتكون المواقف القاطعة، فقد أكد المثقف المشتبك المبكر 
بالرحيل، معادلة أن ليس أمام النضال من مستحيل، وقرر أن يتخصص لرفع راية فرض العزلة 
وعليه  بإبرة،  الجبل  يحفر  كمن  وبدأ  الجبال،  حملها  تحت  تنوء  والمهمة  اإلحتالل،  كيان  على 
أن يبحث عن اإلبرة في كومة قش، وتوجه إلى المجتمعات الجامعية في الغرب بفكرة، يقارع 
النص الخرافي الهش، ويثبت بالوقائع، قوة الحق الضائع، ويقدم بالقانون، ما يثبت الجرائم 
بحق اإلنسانية، وكيف سلبت فلسطين وهجر الفلسطينيون، ونشأت القضية، ويفكك النظرية 
الصهيوينة، وأبعادها العنصرية، حتى بدأت تتشكل في الجامعات، وبين األدباء والمفكرين، 
في  تعادل  سماح،  فلسفة  تصبح  المقاطعة  وبدأت  فلسطين،  بحق  تؤمن  جماعات،  جماعات 
ويقود  العرب،  على  ويوزعها  الكيان،  تمول  التي  الشركات  لوائح  يعد  السالح،  تأثير  فعلها 
لجاناً من المتطوعين في لبنان، وبالد المغترب، ويقول قاطعوا وال تستخفوا باألثر، ولو بدأتم 
حوله  من  تتشكل  حجراً،  الساكن  الماء  في  يرمي  كمن  تبدأ  فالمقاطعة  حضر،  بمن  بالمقاطعة 
الدوائر، ويخاطب الغرب بطول الصبر والتروي، أن صوتاً واحداً يقاطع كقنبلة يدِوي، ويقول 
للمقاطعة،  يدعو  جامعي  أستاذ  له  ووقف  جامعة،  في   يحاضر  جاء  إسرائيلياً  وزيراً  تخيلوا 
وبيده صورة طفل ذبيح، أو كيف يقتل الجريح، وكيف يعتدى على األطفال والنساء، وكيف تنزل 
الحمم من السماء، ومرة على مرة، كم سيوقظ من الضمائر، واصل المقاطعة فكرة، توقظ الضمير 
النائم، وعندما كان البعض يقول إن ما يفعله سماح جميل لكنه بال أفق ومستقبل، كان سماح 
يمضي في سعيه المستحيل ولم يقلق وبقي يأمل، حتى عندما أعياه المرض وأتعبه األلم، بقي 
سعيه مستمراً ال يستكين، وبقيت وصيته بالحبر والقلم، ال تنسوا فلسطين، فقد كانت صالته، 
ومحور كل ِصالته، ونقول للراحل الكبير، والمثقف المشتبك، إن حرب الضمير، بغيابه ال يجوز 
الغاية،  خطورة  وإدراك  الراية،  بحمل  مطالبون  المغترب،  في  العرب  المثقفين  وأن  ترتبك،  أن 
وأن يخرج من بينهم من يعلن التنسك في محراب سماح، متقناً كل اللغات األجنبية، ويقول لن 
نلقي السالح، ولن تترجل عن حصانها القضية، وستستمر رسالة المقاطعة، مرفوعة الصوت، 
في كل شركة وصحيفة وجامعة، ال يهزمها موت، وكلما سقط واحد منا، هب اآلخرون لمتابعة 
الرسالة، مؤكدين أن نضالنا ال يعترف باإلستحالة، فقد علّمنا سماح، وقال بصوته الهادئ، إن 
المناضل ال يرتاح، من حمل المبادئ، ويقول لجماعة التطبيع ال تفرحوا بالرحيل لوقف المقاطعة، 
سيأتي الربيع، ولن توقفه أسباب مانعة، فربيعنا غير ربيعكم، وجميعنا خارج قطيعكم، والعالم 
الذي خرج مندداً بالعدوان في سيف القدس، وأقام لفلسطين في كل مكان ألف عرس وعرس، 
غداً  االحتالل،  سفيرة  يطردون  لإلقتصاد،  لندن  جامعة  في  تجمعوا  كالذين  سماح،  عالم  هو 
سيطلبون لها اإلبعاد، ويصححون االختالل، ال تخيفهم عقوبات وال كذبة العداء للسامية، فقد 
نهضت نخب وقامات لحماية اإلنسانية، من خطر داهم، وتغول المظالم، ومن خطر العنصرية 
وصعود الفاشية، ومرض النيوليبرالية، وتلك قضية العالم المعاصرة، كما هي قضية فلسطين 
المحاصرة، وهي نفسها قضية لبنان، في مواجهة الفساد والسماسرة، سواء بوجه العدوان، أو 
السلطة الفاسدة والسياسة القاصرة، ووفقاً لسماح، ال تحتاج الوالدة إلذن أو سماح، فإن تعذر 

المخاض، وتسللت األمراض، تكون الوالدة من الخاصرة.
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صباح القدس لكلمة الحق ولو جاءت موجعة، فليس أصعب على المواطن من اكتشاف أن 
القضاء لم يعد مرجعه، وعندما يقول سيد من صدقوا، إنه يائس من مراجعة القضاء، وانه بعد أن 
تركهم يحققوا، ويالحقوا ويتهوا باألسماء، قد وصل إلى اليقين بأن القضاة متهمين، وأنهم يلعبون 
لعبة ال دور للقانون فيها، فالقضاة عندما يتهم القضاة ال يجرأون، والقضاة متضامنون، وعندما 
تهدد السفارات يخافون، وعندما تتجمع الغوغاء بالتشهير يتراجعون، فصار البحث عن قاض 
يصم آذانه عن التحريض والتهديد، ويحتكم للوقائع والنصوص والمعايير، كبحث العاقل عن 
حجر أو قطعة حديد، رماهما مجنون في بير، وها هم القضاة يستقيلون، وها هم الباقون يقفلون 
أبواب المراجعة، والشاطر فيهم يقول إن الطاسة ضائعة، ويقول السيد بوضوح، وبقلب مجروح، 
ما عاد بيدنا أن نقول للناس عندما تقع الواقعة، لن نرد وخيارنا الوحيد أن نذهب أمام القضاء 
للمراجعة، وما عاد ممكناً إقناع الناس بالقول نثق بالقضاء، وقد تعقدت السبل وضاع الرجاء، 
وهذا يعني ببساطة أن الحزب الذي منذ ثالثين عاماً ينزف دماءه في الطرقات، والذي يملك سالحاً 
يكفي لحروب وحروب، كان الوحيد الذي يتعرض في التظاهرات، إلى إطالق النار في الطرقات 
اليوم بال   باألمر، قد صار  القضاء  لناسه بالصبر، حتى يبت  الذي يقول  الوحيد  الدروب، وكان 
خطاب، عندما يحل بشارعه مصاب، فهل يدرك القضاة ماذا فعلوا، وهل يعلمون أي طريق أقفلوا، 
وهل ينتبهون أن هذا الشارع الغاضب إذا انفلت طلباً للثأر واإلنتقام، بعد أي حادث أو مواجهة أو 
مصيبة، يعني أخذ البالد إلى موت زؤام، وأخذ الناس إلى ليال كئيبة، وتعريض السلم واألمن 
لإلهتزاز، واستعادة خطر الفتن، وأن الصورة بكل إيجاز، خطر بخطر ومحن، فأي عبقري بإمتياز، 
يقف وراء خراب الوطن، وهذا القضاء يسمع صراخ السيد منذ سنة على األقل، وهو يدعو للتحقيق 
في اإلستنساب، والقضاء أصم آذانه عما حصل، وتجاهل األسباب، وهو باألمس أقفل أمام األمل، 
آخر األبواب، وهو القضاء بالذات الذي يطلب من رئيس الحكومة اإلمتثال، رداً على طلب المراجعة 
بنقل المالحقة لمحكمة أخرى وفق نص الدستور، لما سمع جعجع وما قال، وأنه يرفض الحضور، 
تراجع وسحب الدعوة وربما أرسل اإلعتذار، بينما أصدر بحق رئيس الحكومة مذكرة توقيف، 
ووفقاً لما يدور وما دار، وما يرافقه من تحرك مرجعيات وتطييف، وما يصدر من مواقف، وما تقول 

الدول والسفارات، صار القضاء القاعد والواقف، مجرد أداة في لعبة السياسات والطوائف، ولذلك 
تحدث السيد واختصر، فالموقف جلل، والبلد يواجه الخطر، أمام ما حصل، فهل تسارع المواقف، 
لوقف المقامرة، أم أننا ذاهبون إلى التجربة المريرة، وعندها على من قرر المخاطرة، أن يسأل بعد 
الكارثة ضميره، ماذا جلب للبلد، وأين أخذها بالعناد، وهل سنبقى لألبد، نقامر بمصير البالد، 
أليس ملفتاً لإلنتباه ومدعاة لإلشتباه، أن ذات الحساب والرهان على أن السيد سيتحمل الجراح، 
هو الذي دفع بالسنيورة إلى قرار اللعب مع السالح، يوم قرر تفكيك شبكة اإلتصاالت، وأعد العدة 
للمواجهات، وتفاديا للمحنة، لكن للصبر حدود، ودفع  للفتنة، وراهن أن السيد يتراجع تجنباً 

الضرر األعلى باألدنى هو الجواب، فاحسبوا الردود، وأعيدوا الحساب.
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ال  لتهتف  المغرب  في  المدن  تخرج  فاليوم  وأمس،  اليوم  المنتفض  للشعب  القدس  صباح 
ولن  نشتري  لن  يقولون  األردن  في  األلوف  خرج  وقد  الهمس،  الشعوب  غادرت  وقد  للتطبيع، 
نبيع، فبعد عشرات السنين من غسل األدمغة والعقول، وتجاوز كل حدود المعقول والالمعقول، 
بتعاقب  التالعب  إال  يبق  لم  الطوائف،  حروب  وافتعال  الفضائيات  وتكريس  المليارات  وإنفاق 
ينبثق  ومنهما  محوريتان،  ساحتان  واألردن  فالمغرب  المواقف،  تغيير  على  للرهان  الفصول، 
الرهان، والفشل فيهما يعني أنه آن األوان لإلعتراف بالفشل وسقوط المقامرة، وصرف النظر 
المكابرة، وها هو تكرار  التطبيع في مصر استمرت  اإلنكار، وبعد فشل  عن مزيد من محاوالت 
التاريخ  وغياب  اإلستهالك،  ثقافة  لتفاهة  عائد  الخليجي  اإلستثناء  بأن  اإلقرار،  يفرض  الفشل 
جذور  للصراع  حيث  أما  لإلرتباك،  أو  للسخافة  عائد  النخب  وتلعثم  للمجتمعات،  السياسي 
وحكايات، وحيث اإلنتماء والهوية جزء من الذاكرة، وفلسطين بوصلة الوعي حتى في األجيال 
المعاصرة، والذي سقط أصالً قد سقط في فلسطين، وهو الرهان على سقوط القضية بتقادم 
الزمن، والرهان على أجيال ال تهمها القضايا والمبادئ، بل على فلسفة عنوانها أن زمن القضايا 
انتهى، وأن الشباب الجديد ال يعترف بالوطن، بل  بما يثيره الفكر الناشئ، بتحقيق الرغبات 
والمشتهى، فجاءت أجيال الشباب والطفولة، لتسقط هذه األمثولة، والسقوط كان في فلسطين، 
عندما خرج أطفال الحجارة، وتجدد بعد عشرين وثالثين، حيث تفجرت المواجهات في القدس 
والداخل لتعطي اإلشارة، بأن الجيل الجديد أشد تمسكاً بالهوية، وأشد استعداداً للقتال، وجاء 
سيف القدس ليثبت صحة هذا المقال، وها هي عمليات الطعن تقول ما ال يقال، ومثلها ما يحدث 
اليمن، ويشهد الساحات والشوارع، بينما  في األردن والمغرب، ولمن ال يصدق فلينظر ناحية 
طائرات العدوان تضرب، وتمزق بقايا الوطن، يخرج الشعب يقول إنه ألجل فلسطين يصارع، 
وألن المعارك تربح وتخسر في عقول الناس، وكي الوعي أصل المعركة، والمعيار إيصال الناس 
التطييف  محاوالت  وكل  المفبركة،  الحكايات  كل  فعلت  ماذا  األساس،  الساؤل  يبقى  للتيئيس، 
التحضير  للتظاهر، في ذروة  األلوف  إخراج  قادرة على  وحدها  فلسطين  ما دامت  والتسييس، 
إلحتفاالت نجاح التطبيع مع الكيان، وتسقط من علوها صخرة التفاخر، على رؤوس أصحابها 
القطيع،  ثقافة  على  ويتمرد  التطبيع،  يرفض  المغرب  في  الشعب  كان  فاذا  البنيان،  ويسقط 
تفعل  عساها  فماذا  توأمان،  األزل  منذ  نحن  المآلن،  بالفم  لفلسطين  يقول  األردن  في  والشعب 
المكابرة، إال إثبات المثبت مرة جديدة، وإثبات أن الشعب يسترد المبادرة، وأن فلسطين ليست 
وحيدة، وأن تطبيع فنادق الخمسة نجوم، يشبه ما أسموه بثورة في سورية وحكومة شرعية 
في اليمن، حيث الفنادق بدل الخنادق والقبص بالمعلوم، والرهان في القتال على صناعة الفتن، 
لكن الحقيقة وحدها تصل إلى خط النهاية، وتكتب خاتمة الحكاية، فالحقيقة لو جاءت متأخرة، 

تقول ليست الثكلى كالمستأجرة. 
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وقت  حان  فقد  مشاوراتها،  ستجلب  فيما  ولألنس  ونهاراتها،  فيينا  لليالي  القدس  صباح 
حصاد المواجهة، وصار الوقت لتظهر النتائج إلى الواجهة، فاألميركي القابع معزوالً عن طاولة 
إلى  واللجوء  المعارض،  رئيسه  أيدي  جنت  وما  اإلتفاق،  من  خروجه  على  معاقب  التفاوض، 
الكذب والنفاق، فإيران هي من قرر أن ال مفاوضات مباشرة، وأن على األميركي أن يدفع ولو في 
الشكل ثمن المقامرة، وأن يعترف شركاؤه بعزله عن المفاوضات، أنه المسؤول عن تعثر تطبيق 
اإلتفاقات، وأن الظالم والمظلوم ليسا في كفة واحدة، وأن الفريق المأزوم هو من حول االتفاق إلى 
مزايدة، وراهن على االنقالب، وخاض حروباً باإلرهاب، وتوهم أن المزيد من العقوبات، سيعيد 
إيران بشروط جديدة للمفاوضات، وأن حروبه رابحة في سورية وفي اليمن، وستتكفل بالتالعب 
بعقارب الزمن، وأنه ال يكفي أن يقول اليوم إنه راغب بالمراجعة، بينما إيران تثبت أنها متصالحة 
مع غياب التفاهم، وتقول له يطعمك الحج والناس راجعة، فالبرنامج النووي يتقدم بالتقادم، 
والعقوبات تحولت إلى حافز للتنمية، والجيش والحرس إلى المزيد من التقوية، والثوابت لم 
ولن تكون عرضة للمساومة، وفي الطليعة دعم فلسطين والمقاومة، واألميركي الذي مول وحمى 
االعتداءات، يعرف أنها سقف ما يستطيعه الكيان، من تخريب واغتياالت، لكنه يعرف أنها لم 
تصدع البنيان، وأن البرنامج النووي يحقق المزيد من التصاعد، ولذلك قررت إيران بدل التقارب 
مزيداً من التباعد، وهي مرتاحة لوضعها، وواثقة من قدرة ردعها، وليست مستعجلة، وحلفاؤها 
يثبتون معادالت جديدة، من سفن كسر الحصار في لبنان، إلى مأرب والحديدة، إلى سيف القدس 
وبحر عمان، فعلى المستعجل أن يدفع ثمن العجلة، وأن يتقبل العزلة، وتعويض العودة ليس 
بالعتب، بل بأن يبدأ بالتراجع من انقلب، وألنه خالل ستة شهور، بقيت إيران ثابتة المواقف، 
واألميركي يلف ويدور، والتفاوض واقف، جاء اإلنسحاب من أفغانستان ليكشف الموازين، من 
تضغطه اإلستحقاقات، ويرى حبل النجاة بالمفاوضات، ولو كان يصرخ ويهدد، ومن يالعب 

الزمن، وال يأبه بالمحن، وكلما أنهى مرحلة يمدد، وها هي فيينا تملك في البهو والكواليس، كل 
التفاصيل، حيث ال مكان للخداع والتدليس، والقال والقيل، فمن يريد العودة لإلتفاق الباب مفتوح 
شرط الدخول سريعاً، ومن يريد نكأ الجروح والذهاب إلى الحرب فلسيتعد ليموت صريعاً، فتلك 
هي المعادلة، ألمة مقاتلة، تعرف حقها، وقوانين الحياة وتستحقها، وألن بعد اإلتفاق ليس كما 

قبله، فللزواج قبلة وللموت الرحيم أيضاً قبله. 
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نومها،  من  تستفيق  األمة  عسى  لفلسطين،  األيام  وكل  يومها،  في  لفلسطين  القدس  صباح 
وتدرك أن القدس عاصمة اليقين، وأمة ال يقين فيها ال خير فيها، فاألمم تقوى بيقينها، وتتماسك 
وتنهض برفع جبينها، أما األمم التي تتراكض بيومياتها بال هدف، وتلهث وراء طعامها كالعلف، 
فال مكان لها بين األمم، ولو تزينت بأكثر من عشرين علم، وعقدت بدل القمة قمم، وكان لها رابطة 
وجامعة، فستبقى بين األمم أمة ضائعة، ومن فلسطين تستمد األمة عزمها، وتحجز لها بين أرقام 
األمم رقمها، وتكون هي الرقم الصعب، وتحتل بين أمم األرض مكان القلب، ويكفيها أن القدس 
وصونها  المكان،  اكتمال  بها  وبالتمسك  األرض،  على  السماء  مقدسات  وفيها  األدي��ان،  مهبط 
كصون العرض، والعدو والصديق يعرفان، أن التنازل عنها خوف من المسؤولية، وأن التخلي 
هنا فعل جبان، يكشف اهتزاز الشخصية، ويفضح نقطة الضعف، وثقافة الخوف، واالستعداد 
للتبعية، واألمم التي تبيع حقوقها خوفاً من الحروب، وطلباً للسكينة تقطع بعضاً منها وترميه، 
فأنت  خوفاً،  للتنازل  مستعداً  دمت  وما  وتحميه.  حقها  تعرف  التي  الشعوب،  بين  لها  قيمة  ال 
مهزوم عرفاً، ومن يظن أن تخليه يكفي لتموت القضية، وأن نهاية األمر بالتطبيع، فهو غبي وفاقد 
لألهلية، ال يعرف إال كيف يشتري ويبيع، وقد أعماه البطر، وأفقده اإلحساس بالخطر، ففلسطين 
لها أهل وشعب، ووراءها محور للمقاومة، ال يعرف المساومة، يخطون بالدم مصيرها، ويقدمون 
لموقد نارها من لحمهم حطب، ويفنون شبابهم لتحريرها، وليس بينهم مكان ألبي لهب، وتكفي 
نظرة لألسرى، من حيث النبي عرج وأسرى، ولشباب في عمر الربيع، يقاومون وتضحياتهم 
ال تضيع، فها هو الكيان الذي أوهم المطبعين بمزاعم القوة، واقع تحت وطأة الفلسطينيين في 
الهوة، وكل ترتيبات التهدئة مهما كثرت عليها التواقيع، ليست إال حبراً على ورق كهباء منثور 
تضيع، فالتهدئة تصنع في فلسطين أو ال تصنع، والحق يحميه صاروخ ومدفع، وقد ولى الزمن 
الذي كان فيه الفلسطينيون ال يملكون إال األماني، بأن تحررهم جيوش العرب، وقد انقلبت اآلية 
فصارت إذاعات العرب لألغاني، وصار الفلسطينيون جيش الغضب، وصارت سياسات العرب 
تختصر باإلستقبال والوداع والترحيب، والخبر يأتي من فلسطين إلى الصفحة األولى ويتصدر 
نشرة األخبار، الصواريخ تسقط على تل أبيب، وأبو عبيدة يحدد ساعات  وقف النار، فتسقط 
الكذب والتضليل، وتعود  نظرية الحكام، عن أكذوبة السالم، والعجز أمام إسرائيل، وينفضح 
الشعوب إلى الحقائق، تفضح الحاكم المنافق، وتكتشف مصادر قوتها وتعرف معنى الكرامة، 
وتميز بين طلب السالم وطلب السالمة، وتنحاز بقلوبها عندما تشاهد الطعن لمستوطن ومحتل، 

يبعث فيها حرارة األمل. وكلما سقط صاروخ على من طغى وتجبر، هتفت الله أكبر. 
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صباح القدس لمحور المقاومة، كيفما دار تصيب سهامه، والويل للمصابين باالرتباك والقلق، 
يعدون الساعات في مفاوضات النووي ويخشون إيران في عرينها، كحال اللص إذا سرق، يخشى 
بيع المسروقات ويخاف تخزينها، فيدب الذعر في قلوبهم إذا فشلت المفاوضات، ويعلمون أن 
اآلتي سيكون تصعيداً في كل الجبهات، ويخشون نجاحها وفروة رأسهم ستكون على الطاولة، 
فيخشون مجرد المحاولة، فاإلسرائيلي الذي يحرض كل يوم على الفشل، يخشى أن يدفع الثمن 
إذا حصل، ويخشى من النجاح، تزويد المقاومة بمزيد من المال  والسالح، أما في السعودية فالذعر 
مضاعف، مأرب تقارب السقوط، وسبب المخاوف، أنه في الحالين سيفرض اليمنيون الشروط، 
ولذلك يبدو محور المقاومة مرتاحاً كيفما دارت األمور، يستعد لإلحتماالت مدركاً ما بين السطور، 
الدروب، ففلسطين  فزمن التسويات يعني عنده تراجع أميركا عن الحروب، لتنفتح أمامه كل 
ليست موضوعاً على الطاولة، وقد كرروا المحاولة، وال دعم المقاومة موضوع مساومة، والباقي 
دخل  وال  والعراق،  سورية  من  أميركي  انسحاب  التفاصيل،  معلومة  تسوياته  الصراعات  من 
إلسرائيل، في أي إتفاق، ووقف للحرب ورفع للحصار عن اليمن، وبدء الحوار نحو اإلنتخابات، 
فاإلنتصار آٍت مهما طال الزمن، فهذا زمن اإلنتصارات، فعندما تفرض إيران شروطها، لن تعجز 
المقاومة عن فرض خطوطها، وعندما تعود إيران إلى المواجهة ستفرح المقاومة بعودة السالح 
إلى الواجهة، ومن يدهم على قلوبهم، ويد أخرى في جيوبهم، هم الخائفون من األميركي المخادع، 
وتاريخ  الريع،  مقابل  عنهم  ويتخلى  للبيع،  رؤوسهم  فيعرض  بائع،  إلى  مشتر  من  ينقلب  ان 
األميركي عريق، في بيع الف حليف وصديق، فطالما قرر إنهاء الصراع، سيتأقلم مع األوضاع، 
ولذلك يخشون تحسن العالقات األميركية مع إيران، على خلفية اإلعتراف بتغير األزمان، وبدأ 
آن  ويقولون  بكين،  زمن  عن  قرن  نصف  قبل  كالحديث  طهران،  زمن  عن  واشنطن  في  الحديث 
األوان لسياسة التمكين، فتبادل المصالح يتقدم على السياسات، واألميركي سيد الصفقات، وإذا 
أراد إثبات  حسن النوايا، سيبحث عن تدوير الزوايا، وسيجد رؤوس حلفائه ثمناً لإلسترضاء، 
يبيعها علنا وفي الخفاء، فماذا لو خاطب اإليراني طلباً لرضاه، وقال نسلم بسقوطهم كما سقط 
الشاه، فكم من شاه سيسقط، وكم من سهم سيهبط، وكيف ستكون وجوه الكتبة وكهنة الهيكل، 
الذين ينامون ويفيقون على التحريض، ربطوا مصيرهم بالمشكل، وتخيالت عقلهم المريض، 
فماذا عندما يقفل امامهم الباب، ويفقدون الخطاب، لذلك يجب أن نفهم خوفهم ونستغرب أن لم 

يخافوا، فلندعهم يخافون أكثر، فما سمعوا ليس كما إذا شافوا، إن شانئك هو األبتر
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الل�صان العبري و�صل اإلى المغرب

{ يكتبها الياس عّشي

في عام 1994 كتبت:
ال تستغربوا أبداً، يا أصدقائي، أن تروا في المستقبل ملكاً أو رئيساً 
العربي  لسانه  ويبيع  عبري،  بآخَر  ليستبدله  العربي  الكتاب  يحرق 

ليشترَي بديالً عنه لساناً عبرياً!
ال تستغربوا أن تَروُه يخطب بالعبرية، ويكتب بالعبرية، ويصلّي 

حتّى بالعبرية:
شالوم… شالوم… والبقيّة تأتي!

والسماء  األرض  طيّبوا  الــذيــن  األنبياء  الشهداء  لكّل  نقول  مــاذا 
بدمائهم ليصونوا كرامة هذه األّمة؟

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

بـيـَن المحبـِة والعـبـادِة جامٌع
َحَضَن البدايَة والنهايَة والَسنا 

 
إن شابنا الوْهُم اْستحاَل وُجوُدنا

نا  وْيـالً بألـواِن الشـقـاِء تـلـوَّ
 

الُحـُبّ َيْسمو بالعبادِة مثلما
ُروُح العبادِة بالمحبِة ُتْبَتـنى 

 
فعـبادُة اللِه الَتَجـلّْي والُهدى

ومن اهتدى جاَز المدى والُممكنا 
 

واْجـتاَز آفاَق الُعلى ُمْستْشـرفـاً
ـنا  َدْرَب التألُّـه واْرَتـقى وَتَمكَّ

 
وعلى مداِر الضوِء أْطلَق زورقاً

ـنا  َخـَرَق الَمحاَل وبالَضياِء تزيَّ

وارتاَد أْمـواَج األثيـِر مالطفـاً
بأصابِع اإللهـاِم أْحـالَم الـُمـنى 

 
أما المحبـُة فـالسعـادُة ُروُحـهـا

وعـلى السالِم سبيلها قـْد ُشْرِعنا 
 

مـن راَم أْن َيْحيا الحياَة َجميـلًة
عـاَش الَمَحَبَة صادقـاً وَتـَفـنَّـنا 

 
أْصُل الُسمـوِّ َمَحـبـٌة وعـبادٌة

َمْن َضلَّ ما اكتشَف الُسموَّ وعيَّنا 
 

َة بالعـطــاِء عـبـادٌة َـّ إن الَمـَحـبـ
ـنا  ــُد بالَمَحبَّة ُحصِّ وكــذا الـَتـَعــبُّ

 
والَعـْقــُل َيـْعـني أنـنـا بـَمَحبـٍة

نـا  ْنْختاُر أْبهى ما اْرَتـقى وَتَكـوَّ
 

ولـذا افـتـتحـنا بالُبطولِة درَبنا
حتى اْسـَتجاَب االْنـِتصاُر وأذعنا 

هـذي عقيـدتـُنا التي ِشئنا بها
أْن َنْعـَتلي ِقـَمـَم الُسُموِّ وَنْسُكـنا 

 
ال نسـتـهــيـُن وال نـُهـــاُن وإنـما

نـا َنْسعى لـتـزداَد الشـعـوُب َتَمـدُّ
 

َن للـُرقـيِّ َمَحـَطـٌة إن الـَتـَمـدُّ
ِن ال محطَّ سوى الفـنا  وبال الَتَمدُّ

 
ـَش عـيـشًة ما فاَز مْن أِلَف الَتَوحُّ

بْل فاَز مْن عاَش الحضارَة ُمؤِمنا 
 

إنَّ الـِفـــداَء َمـَحـَبـٌة وِعـَبـادٌة
بهـما الخـليـقـُة َتْستـطـيُع أألْثـَمنا 

 
ال شيَء مثَل التضحياِت َيصوُننا

نـا  ِـّ ويـزيُدنـا أَلـقـاً وِسـْحـراً َبـيـ
 

َشـَرُف الحـيـاِة َكـراَمـٌة وألجلهـا
ُحـبُّ العطاِء هـَو العبادُة في الـُدنا 

َفـَمـْن اْسـَتـَمـَر على العطـاِء فإنُه
قْد فاَز في الُدنيا وفي أألُْخرى اْغَتنى 

 
ســرُّ الحـيـاِة هــو الُخـلـوُد بـعـزٍَّة

ٍة ُلـْغـُز الوجـوِد هـو الَفـنـا  وبـخـسَّ
 

هـيـهـاِت َتـْنهـُض بالَتخاذِل أمـٌة
نـا  َـّ مـهـمـا التخاذُل بـالخـداِع تزيـ

 
َخْيـُر الَصـالِة هـَو الِفـدى بمحبٍة

ِلُسُمـوِّهـا َسـَجـَد الَتـَجلّي واْنَحـنى 
 

روُح العـبـادِة بالمحبـِة ُكرِّسْت
ـنـا  والِعـزُّ ُرّسـِـَخ بـالـِفـدى وَتأَمَّ

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

ُحبُّ العطاِء هَو العبادُة في الُدنا

{ يوسف المسمار

مدرب منتخب النا�صئين روي ابي اليا�س:

ن�صعى ونجتهد لتحقيق لقب غرب اآ�صيا
منتخب  بعثة  الخميس  أمس  عصر  سافرت 
لخوض  السعودية،  ــى  إل للناشئين  لبنان 
ستقام  والــتــي  آسيا  غــرب  بطولة  منافسات 
خالل الفترة الممتدة من 5 إلى 15 كانون األول 
الجاري. ويتواجد منتخب لبنان في المجموعة 
األولى، مع منتخبي السعودية »البلد المضيف« 

والعراق. 
وسيلتقي منتخب لبنان بنظيره السعودي، 
األحد بتوقيت  مساء  ربع  إال  السابعة  تمام  في 
النهضة، كما سيلتقي  المكرمة على ملعب  مكة 
رجال األرز مع العراق مساء الثالثاء المقبل في 

تمام الخامسة على ملعب الخليج. 
وستكون البطولة مقسمة إلى 3 مجموعات، 
باإلضافة  مجموعة  كل  من  األول  يتأهل  حيث 
وتضم  النهائي.  نصف  إلــى  ــاٍن  ث أفضل  إلــى 

وفلسطين  سورية  منتخبات  الثانية  المجموعة 
واإلمارات، بينما تتواجد منتخبات البحرين واليمن واألردن ضمن المجموعة الثالثة.  

ويقود منتخب لبنان المدرب روي أبي إلياس الذي يتطلع إلى المنافسة بقوة على لقب البطولة.  
وأكد أبي إلياس، في تصريح قبل السفر أن مجموعة لبنان صعبة، لكن ما فعله منتخب الشباب 

في العراق أعطى دفعة معنوية كبيرة لالعبي األرز، لتحقيق طموحه في الفوز بالبطولة. 
وعلى صعيد منتخب الشباب، قال أبي إلياس، إن لبنان فخور بشبابه الذين أبدعوا في المالعب 
الذي  العراقي  االتحاد  التنظيم وإلى  اتحاد غرب آسيا على حسن  إلى  العراقية، متوّجها بالشكر 

نظم بطولة مثالية وإلى الشعب العراقي الراقي والمميز.

كاأ�س العرب في قطر ـ الترتيب بعد الجولة الأولى

قطر وتون�س والمغرب والجزائر في ال�صدارة 

دورة �صقل واعداد مدربي �صيف المبارزة يحا�صر فيها المدرب اليطالي فابريزيو فلورياني
واعداد  صقل  دورة  الفائت  االربعاء  انطلقت  
االتحاد  نظمها  الــمــبــارزة،  سيف  في  مدربين 
اللبناني للمبارزة في مجّمع الرئيس اميل لحود 
– المركز العالي للرياضة العسكرية  الرياضي 
اتحاد  مع  بالتنسيق  الدكوانة،  روكز-  مار  في 
من  وكــان  للمبارزة.  المتوسط  األبيض  البحر 
الفائت   الثالثاء  يوم  الــدورة  تبدأ  ان  المفترض 
فابريزيو  الدولي  االيطالي  المدرب  تأخر  لوال 
فلورياني، نتيجة العاصفة التي هّبت على مطار 
اسطنبول )تركيا( ، وستستمر يومياً لغاية يوم 

االحد المقبل الواقع فيه 5 كانون االول الجاري.
اللبناني  االتــحــاد  رئيس  افتتح  قــد  وكــان 
شكر  بكلمة،  ـــدورة  ال سالمة  جهاد  للمبارزة 
وقيادة  حضوره،  على  االيطالي  المدرب  فيها 

العسكرية  للرياضة  العالي  المركز   - الجيش 
التي وضعت قاعات المركز طيلة فترة البطولة 
االبيض  البحر  واتحاد  كما  اإلتحاد،  بتصّرف 
اختيار  على  شويري،  زياد  ورئيسه  المتوسط 
انجاحها  في  والمساهمة  ــدورة  ال لهذه  لبنان 
وتحّمل كافة المصاريف بما فيها اقامة المدرب 
و بدل نقل وغيرها  لكل المشاركين.  يشارك في 
لبنان  في  المبارزة  سيف  مدربي  معظم  الدورة 
ويشرف  االول،  المنتخب  العبي  وبعض  كما 
ويأمل  كرم.  اميل  االتحاد  عضو  مباشرة  عليها 
المستوى  رفع  الــدورات  هذه  خالل  من  االتحاد 
ايجاباً  ينعكس  مما  الوطنيين  للمدربين  الفني 
المبارزة  والعبي  الوطني  المنتخب  نتائج  على 

في لبنان. 

على  الماضي،  األربعاء  مساء  الستار  أسدل 
كأس  بطولة  مــن  األولـــى  الجولة  منافسات 
قطر  دولــة  في  تقام  والتي  القدم  لكرة  العرب 
 18 وحتى  الثاني  تشرين   30 من  الفترة  خالل 

كانون األول. 
8 مواجهات  إقامة  ــى  األول الجولة  وشهدت 
وانتهت  جميعا  فيها  األهداف  تسجيل  مثيرة، تم 
بفوز طرف على آخر، باستثناء تعادل وحيد بين 

العراق وعمان والتي انتهت 1-1. 
أعلى  تسجيل  من  التونسي  المنتخب  وتمكن 
منتخب  شباك  في  أهــداف   5 بواقع  له  حصيلة 
موريتانيا، يليه منتخبا الجزائر والمغرب برصيد 

4 أهداف لكل منهما.
ـ نتائج مباريات اليوم األول من البطولة:

أهداف  بخمسة  موريتانيا  على  تونس  فوز 
مقابل هدف.

لكال  بهدف  العراق  مع  عمان  سلطنة  تعادل 
المنتخبين.

فوز قطر الصعب على البحرين بهدف دون رد.

فوز اإلمارات على سورية بهدفين مقابل هدف.
ـ نتائج مباريات اليوم الثاني:

أهداف  بأربعة  السودان  على  الجزائر  فوز 
دون رد.

فوز المنتخب المصري على لبنان بهدف دون 
رد.

فوز المغرب على فلسطين بأربعة أهداف دون 
رد.

بهدف  السعودي  المنتخب  على  األردن  فوز 
دون رد.

أما عن ترتيب المنتخبات فجاء كالتالي:
ـ المجموعة األولى:

1 ـ قطر  3 نقاط 
2 ـ العراق 1 نقطة

3 ـ عمان  1 نقطة
4 ـ البحرين 0 

 ـ المجموعة الثانية:
1 ـ  تونس  3 نقاط

2 ـ اإلمارات  3 نقاط
3 ـ سورية  0 

 4ـ  موريتانيا  0 
 ـ المجموعة الثالثة:
 1ـ  المغرب  3 نقاط

2 ـ األردن  3 نقاط
3 ـ السعودية  0 

4 ـ  فلسطين  0 
ـ المجموعة الرابعة:

1  ـ الجزائر  3 نقاط
2 ـ مصر  3 نقاط

3 ـ لبنان  0 
4 ـ السودان  0 

الجمعة  اليوم  يوم  البطولة  مباريات  وتتابع 

ستشهد  والتي  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن 
4 مباريات بين البحرين والعراق، فيما سيلتقي 
منتخب ُعمان مع صاحب األرض قطر، وستواجه 
موريتانيا اإلمارات، وأخيرا سورية أمام نظيرتها 

تونس.

في طريقي الى السوق، مررت هذا الصباح بمجّمع سكنّي على مرمى حجر من السوق… 
مراحلها  الى  اإلنشائية  العملّيات  وصلت  أشهر…  الثمانية  يقارب  ما  منذ  بإنشائه  بدئ  لقد 
قد  المشروع  أّن  نتيجة  إلى  أخلص  جعلتني  التي  المالحظة  تقريباً…  أسبوع  منذ  النهائية 
وصل الى خواتيمه أّن الجّرافات بدأت بإزالة جميع المرافق التي أُنشئت خدمة للمشروع… 
المساء…  في  المياه…  وحاويات  الطاقة  وموّلدات  العامة،  والمرافق  المتنّقلة  كالمكاتب 
تجريدية  مقارنة  إلجراء  المشهد  هذا  استفّزني  لماذا  أدري  لست  عين…  بعد  أثراً  أصبحت 
خدمة  الماضي  القرن  أواسط  في  إنشاؤها  تّم  وإمــارات  ممالك  بين  دوٍل…  سبعة  بوضع 
فقدان  وبين  النضوب  بين  التأرجح  في  آخٌذ  النفط  و”إسرائيل”…  النفط  لمشروعين… 
في  انطلقت  الستة…  األيام  حرب  في  وصلتها  التي  الذروة  وبعد  و”إسرائيل”،  األهمية… 

الله والمقاومة في غزة…  الحروب الصغرى ضّد حزب  طريٍق نازلة تّوجتها بمجموعة من 
لم تفلح في كسب أيٍّ منها… وكّل المؤشرات تؤشر إلى أّن الحرب المقبلة ستحمل في طّياتها 
طّياً لصفحة هذا المشروع القميء… شخصّياً أعطيها أربع سنوات فقط ال غير… خطأ في 
الحساب، أو جرعة زائدة من التصعيد، أو خطوة غير محسوبة… ستقذف المنطقة برّمتها 
وستبدأ  “إسرائيل”…  المدعو  الكابوس  هذا  من  بالخالص  إال  يتوقف  لن  صراٍع  أتون  في 
المشروع…  لزوم  أُنشئت  وممالك  إمارات  بإزالة  الخاتمة  مع  تزامناً  والجرافات  الرافعات 

مشروع النفط و”إسرائيل”.

سميح التايه

في طريقي الى السوق، مررت هذا الصباح بمجم

َمرافقدبو�س
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