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ماكرون يتقدم انتخابي ًا بدعم خليجي ...ويخرق جدار القطيعة ال�سعودية مع لبنان

عودة ال�سفراء الخليجيين بعد عودة مجل�س الوزراء لالنعقاد ...ولجنة م�شتركة
مجل�س النواب غد ًا �أمام اختبار فر�ص توافقات تنهي �أزمة التحقيق في انفجار المرف�أ
كتب المحرر السياسي
نجح الرئيس الفرنسي باصطياد عصفورين بحجر واحد
خ�لال زي��ارت��ه الخليجية ،فضمن فرصأ أفضل في معركته
اإلنتخابية الصعبة ،حيث تشير االستطالعات إلى كسبه أربع
نقاط جديدة بضوء ما تحقق في ه��ذه ال��زي��ارة ،س��واء لجهة
حجم العقود التي عاد بها لحسابات الشركات الفرنسية ،أو
لحجم اإلخ�ت��راق ال��ذي نجح بتحقيقه ف��ي األزم��ة السعودية
اللبنانية ،بعدما تحول لبنان إلى المكان الوحيد المتاح لتحقيق
إنجاز فرنسي.
االت��ص��ال ال �ث�لاث��ي ال���ذي ج �م��ع م��اك��رون م��ع ول ��ي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب
ميقاتي ،تضمن كلمة نقلت عن ولي العهد السعودي هي فتح
صفحة جديدة ،وع��ن مضمون ه��ذه الصفحة تقول مصادر
تابعت زي��ارة م��اك��رون وم��ا تخللته وم��ا تالها ،إن العناوين
الكبرى كالحديث عن السيادة وبسط سلطة الدولة والتلميحات
لحزب الله وسالحه ،هي لزوم ما يلزم من الخطاب التقليدي
ال��ذي ال صلة له بما بحث في ال��زي��ارة وم��ا سيحدث بعدها،
فالقضية المطروحة هي من جهة تقديم ورقة حفظ ماء وجه
التراجع عن القطيعة للسعودية عبر إستقالة الوزير جورج

بعد عام ون�صف من االعتقال الإداري..
الأ�سير كايد الف�سفو�س ً
حرا

أفرجت سلطات االحتالل «اإلسرائيلي» ،أمس ،عن األسير الفلسطيني
كايد الفسفوس ،من مدينة دورا في محافظة الخليل ،وذلك بعد اعتقا ٍل
إداري استم ّر عاما ً ونصف.
وقال كايد الفسفوس في تصريح إنّ «رسالتي لألسرى هي أن يبقوا
صامدين» ،مضيفا ً أنّ «معركتي كانت قاسية لكنني تمكنت من تحقيق
النصر».
وجه الفسفوس التحية إلى كل األسرى.
كما ّ
من جهته ،قال عضو اللجنة المركزية في «فتح» ،عباس زكي ،إنّ
«انتصار كايد الفسفوس أثبت أننا أقوياء بإرادتنا» ،مشيرا ً إلى أ ّنه
«رفضنا كل أشكال االبتزاز ونحن نتحرك على كل المستويات المحلية
واإلقليمية والدولية».
يُذكر أنّ األسير الفسفوس خاض إضرابا ً عن الطعام لمدة  131يوما ً
رفضا ً العتقاله إدارياً.

قرداحي ،ومن جهة مقابلة عودة السعودية لإلصطفاف تحت
السقف األميركي -الفرنسي المشترك المتمثل بالعمل على
بقاء الحكومة ومنع االنهيار ،وصرف النظر عن أي تصعيد
يخرج األمور عن السيطرة ويستعيد مشهد سبق سفن كسر
الحصار ،عندما قرر األميركيون اإلستدارة نحو التهدئة.
خريطة الطريق المتوقعة وفقا ً للمصادر المتابعة تتمثل
بإنعقاد الحكومة أوالً ،وصدور مواقف عنها تتصل بالتمسك
بالعالقات الجيدة مع دول الخليج والسعودية خصوصاً،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تأكيد التمسك ب��اإلص�لاح��ات ال�ت��ي حددتها
المبادرة الفرنسية ،ثم تليها عودة السفراء الخليجيون إلى
بيروت لتشكيل خلية مشتركة سعودية -فرنسية -أميركية
لمتابعة الملف اللبناني ،بينما توقعت مصادر خليجية أن
تشكل خلية لبنانية -س�ع��ودي��ة ق��وام�ه��ا رئ�ي��س المخابرات
السعودية الفريق خالد حميدان والمدير العام لألمن العام
اللواء إبراهيم.
اجتماع الحكومة الذي يفترض أن يطلق صفارة االنطالق
لتسوية ماكرون ،ينتظر حل مشكلة القاضي ط��ارق بيطار،
وهو ما سيكون موضوع اختبار نيابي للتوافقات السياسية
النيابية ،في جلسة نيابية تعقد غدا ً ويشكل قانون الكابيتال

وخطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة
العربية السعودية األضواء المحلية ،وسط ترقب األوساط السياسية
لنتائج المحادثات التي حصلت بين ماكرون وولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان خ�لال لقائهما أم��س األول ،وم��دى التزام
السعودية بالمبادرة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي والتزام بن
سلمان بالتعهدات ،ال سيما العودة السعودية االقتصادية إلى لبنان،
لكن ربط الوعود بإنجاز الحكومة لإلصالحات سيطيل أمد األزمة
ويؤجل أي انفتاح سعودي– خليجي على لبنان.
وأعلن ماكرون أنه أجرى مع ولي العهد السعودي اتصاال ً هاتفيا ً

�إيران ت�ؤكد جديتها في محادثات فيينا..
«�إ�سرائيل» قلقة ..وبينيت يوفد وزير حربه �إلى وا�شنطن
أكدت طهران اهتمامها بمواصلة محادثات
فيينا إلحياء اتفاق العام  2015بشأن برنامجها
النووي ،فيما واصلت «إسرائيل» مناشداتها
للدول الغربية المشاركة في المحادثات للتشدُّد
مع اإليرانيين.
وق��ال مدير مكتب الرئيس اإلي��ران��ي غالم
حسين إسماعيلي ،أمس إنّ بالده «جادة جداً»
ولديها «خطة واضحة» بشأن المحادثات،
مضيفا ً أنّ «هدفنا النهائي من المفاوضات مع
(مجموعة)  1 + 4هو رفع جميع العقوبات مع
الحفاظ على كرامة واقتدار البالد».
وشدّد اسماعيلي على أنّ الوفد اإليراني كان
على استعداد لمواصلة المحادثات ،مشيرا ً
إلى أنّ «اآلخرين طلبوا الذهاب إلى عواصمهم
للتشاور حول القضايا التي طرحت في هذه
الجولة».
ف��ي المقابل ،اعتبر رئيس حكومة العدو
نفتالي بينيت ،أم���س ،أن��ه «ي��ج��ب أن تبدأ
إيران في دفع ثمن انتهاكاتها» ،مناشدا ً الدول
المشاركة في المحادثات مع طهران بإبداء ما
وصفه بـ «الخط الحازم».
وأوضح بينيت أن زيارة وزير خارجيته ،يائير
البيد ،مؤخرا ً إلى أوروبا جاءت بهدف التشاور
مع العواصم الغربية حول الملف النووي إليران
 ،كاشفا ً أنه سيوفد وزير حربه ،إلى جانب مدير
جهاز «الموساد» إلى واشنطن في األيام المقبلة
لمواصلة البحث في الموضوع نفسه.

م�شا ّدة كالمية محورها �أوكرانيا
بين الفروف وبلينكن
أع���رب السفير األم��ي��رك��ي ل��دى موسكو
ج���ون س��ول��ي��ف��ان ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن ي��ؤدي
التعاون الدبلوماسي ،إل��ى تجنب وقوع
«العنف المأساوي» في أوكرانيا ،سواء
عبر «مجموعة االتصال الثالثية» ،وصيغة
«رباعية النورماندي».
وش�دّد الديبلوماسي األميركي ،على أنّ
بالده تؤيد «عالقات مستقرة ويمكن التنبّؤ
بها» م��ع روس��ي��ا ،م��ق��را ً ب��وج��ود «خالفات
ج��دي��ة» معها ،فيما دع��ا وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ،الدول األوروبية
المشاركة ضمن صيغة «النورماندي» إلى
ح� ّ
�ث سلطات كييف على تنفيذ اتفاقيات
مينسك ،متهما ً برلين وباريس بالمماطلة في
تنفيذ التزاماتها على هذا الصعيد.

كونترول موضوعها الرئيسي ،واالختبار له عنوان واحد هو
توفير أغلبية كافية للنصاب والتصويت على إطالق المسار
النيابي للمالحقة في ملف انفجار المرفأ ،بعدما صار الرهان
على مسار قضائي يصحح تحقيق القاضي بيطار ويعيده إلى
التوازن بعيد المنال منذ حسم محكمة التمييز وإعالن تغطيتها
ل�م��ا ي�ق��وم ب��ه ال�ق��اض��ي ب�ي�ط��ار ،وال �ت��واف��ق ال�م�ن�ش��ود إلطالق
المسار النيابي يحتاج إلى تالقي حركة أمل والتيار الوطني
الحر ،حيث مجموع ال�ن��واب الذين يمكن ضمان تصويتهم
إلى جانب المسار النيابي للتحقيق والمالحقة هو  50نائبا ً
من دون نواب التيار الوطني الحر ،بينما المطلوب هو  61أو
 65نائبا ً وفق أي من االجتهادين في احتساب الغالبية المطلقة
المطلوبة في هذه الحالة.

ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ،ك��ش��ف��ت وك��ال��ة
«بلومبرغ» وق��وع مشادة كالمية «ح��ادة»
بين وزي��ري الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن وال��روس��ي سيرغي الف��روف بشأن
أوكرانيا.
وأوضحت الوكالة أن «التوتر اللفظي»
بين الف��روف وبلينكين ،حصل خ�لال لقاء
أقامته «منظمة األمن والتعاون في أوروبا»
ف��ي ستوكهولم ف��ي األول م��ن ديسمبر،
بحضور عشرات الديبلوماسيين الغربيين
والدوليين.
يُشار إلى أنّ الفروف كان قد ح ّذر بلينكن
في لقاء استوكهولم الخميس الماضي ،من
«عواقب وخيمة» جراء إقحام أوكرانيا في
اللعبة الجيوسياسية األميركية.

برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة األزمة
بين الرياض وبيروت .وقال الرئيس الفرنسي :إنّ المملكة وفرنسا
«تريدان االنخراط في شكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العالقة»
بين البلدين.
وكتب ماكرون كذلك على «تويتر» قبل مغادرته جدة« :مع المملكة
العربية السعودية ،قطعنا التزامات تجاه لبنان :العمل معاً ،ودعم
اإلص�لاح��ات ،وتمكين البلد من الخروج من األزم��ة والحفاظ على
سيادته».
في المقابل اعتبر ميقاتي أن االتصال مع ماكرون وبن سلمان يشكل
«خطوة مهمة» الستئناف العالقات اللبنانية السعودية.
وأكد مصدر قريب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «لبنان
حريص جدا ً على النأي بالنفس عن أي ّ
تدخ ٍل في الشؤون الداخلية
ألي بلد ٍ عربي ،وأنّ كل القضايا ال ُتعالج إال بالحوار ،وملف سالح
«حزب الله« بدأت معالجته على طاولة الحوار الوطني ،ويجب أن
يُستأنف هذا األمر» .وإذ إعتبر أنه ليست هناك من حلولٍ سحرية،
لفت إلى أنّ «ميقاتي سيتابع بج ٍّد ك ّل ما ورد في البيان بخصوص
لبنان والمسار المتعلّق بذلك خصوصاً ،وأنّ ما جرى باألمس فتحَ
الباب أمام الحلول».
وكشفت مصادر ّ
مطلعة في باريس لـ«البناء» عن «دو ٍر فرنسي
محوري على خط احتواء األزم��ة الخليجية– اللبنانية ،من خالل
مروحة اتصاالت أجراها ماكرون نفسه بالرئيس اإليراني إبراهيم
رئيسي ،وبالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبدولة اإلمارات،
(التتمة ص)4

نقاط على الحروف
ماذا فعل ماكرون
وماذا �ستفعل ال�سعودية؟
ناصر قنديل

من جهته ،انتقد وزير الحرب «اإلسرائيلي»
األسبق إيهود ب��اراك مسؤولي حكومة بينيت
بسبب دأبهم على إط�لاق «تهديدات جوفاء
ومتغطرسة» ضد إي���ران ،إل��ى جانب اتهامه
رئ��ي��س حكومة االح��ت�لال السابقة بنيامين
نتنياهو بـ «اإلهمال» ،واالستغراق في «الوهم
الذاتي» على خلفية تصادمه مع إدارة الرئيس

األميركي األسبق باراك أوباما ،التي منحت تل
أبيب مزايا عسكرية إضافية ضد إي��ران ،ومن
خالل دفعه للرئيس األميركي السابق دونالد
ت��رام��ب ،على االنسحاب من االت��ف��اق النووي
اإليراني ،في العام  ،2018كونها خطوة سمحت
إليران بالتحول إلى «دولة عتبة نووية» ،وفق
تعبيره.

تحالف الفتح م�ستمر في الطعن باالنتخابات
والتيار ال�صدري لن يكون ً
جزءا من �أية حكومة توافقية
كشف م��ص��در ق��ض��ائ��ي ،أم���س ،أن
المحكمة االتحادية قررت تأجيل النظر
بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف
الفتح ه��ادي العامري بإلغاء نتائج
االنتخابات.
وقال المصدر لوكالة األنباء العراقية
(واع) ،إنّ المحكمة االتحادية قررت
تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من
رئيس تحالف الفتح هادي العامري
بإلغاء نتائج االنتخابات الى  13من
الشهر الجاري.
وأك��د رئيس تحالف الفتح هادي
العامري ،السبت ،أن تحالف الفتح
مستمر بالطعن باالنتخابات لدى
المحكمة االت��ح��ادي��ة ،مشيرا ً إل��ى أنّ
ال��م��ف��وض��ي��ة ل��م ت��ل��ت��زم ب��إج��راءات��ه��ا
وارتكبت مجموعة مخالفات أولها
مخالفة قانونها.
وفي سياق متصل ،أكد الشيخ عضو
مكتب السيد الصدر صادق الحسناوي،
أنّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى
الصدر ،يسعى إليجاد نظام سياسي
يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة،
فيما شدّد على أن التيار يتبنى مشروع
حكومة األغلبية الوطنية ولن يكون
جزءا ً من أية حكومة توافقية.
وق���ال ال��ح��س��ن��اوي ل��ـ«ال��ع��راق��ي��ة
اإلخبارية» أنّ مخرجات لقاء زعيم

التيار الصدري السيد مقتدى الصدر،
م��ع اإلط���ار التنسيقي تمخض عنها
تشكيل لجان تنسيقية الستمرار الحوار
وتذليل العقبات».
وأضاف أنّ «الهدف من اللقاء تذليل
العقبات بغية تشكيل حكومة األغلبية
الوطنية ودخ���ول اإلط���ار التنسيقي
فيها يتوقف على تطبيق االشتراطات
والمشروع السياسي ال��ذي يطرحه
السيد الصدر».
ولفت إلى أنّ «اإلط��ار التنسيقي لم

يرفض تلك االشتراطات ولحد اآلن لم
تعلن اللجان المشتركة التوصل إلى
نتائج».
وأشار إلى أنّ «السيد الصدر تبنى
مشروع األغلبية السياسية وبالمقابل
ت���رك ال��ب��اب م��ف��ت��وح�ا ً أم���ام تشكيل
حكومة األغلبية الوطنية أو الذهاب
للمعارضة لتفعيل دورها في المراقبة
البرلمانية للحكومة وفي السابق لم
تكن المعارضة تؤدي دورها بالشكل
المطلوب».

 جاء توقيت استقالة الوزير جورج قرداحي منسقا ً مع زيارةالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج قبيل نهايتها
في جدة بلقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،وجاء
االتصال الذي أجراه ماكرون وبن سلمان برئيس الحكومة نجيب
ميقاتي ليعلن فتح صفحة جديدة وطي صفحة القطيعة ،وعلى
رغم تكرار الكالم السياسي التقليدي الغربي والخليجي حول
بنود يقصد بها عادة اإليحاء لسالح المقاومة ،بات معلوما ً أن
جوهر التفاهم الفرنسي -السعودي هو التراجع السعودي عن
خطوات القطيعة للعودة باألمور إلى مربع التفاوض والحوار
بدال ً من السياق التصاعدي للمواجهة والقطيعة ،فماذا حمل
ماكرون وماذا ستفعل السعودية؟
 بخالف ما يعتقده الكثيرون حول وجهة النقاش الفرنسيالسعودي تحت عنوان تنسيق الجهود للفوز بالغالبية في
االنتخابات النيابية اللبنانية المقبلة ،فإن للنقاش وجهة أخرى
تؤكدها الوقائع الفرنسية والسعودية ،فالرئيس الفرنسي تحت
ضغط هواجسه االنتخابية في فرنسا ووضعه الصعب في
ظل تفاقم أزمات اقتصادية داخلية وفشل متراكم في السياسة
الخارجية ،وق��ادة الخليج يستشعرون خطورة خروج األمور
عن السيطرة في االنتخابات الفرنسية لحساب مفاجآت تقلب
الطاولة في لعبة المصالح واالصطفافات ،وعودة ماكرون التي
تشكل قضية ماكرون الشخصية هي مصلحة خليجية ،وترجيح
كفة ماكرون يستدعي دعما ً بعقود وصفقات لحساب الشركات
الفرنسية من جهة ،وإنجازا ً في السياسة الخارجية لم يعد ثمة
مكان لتحقيقه إال في لبنان ،وقد حمل ماكرون هذه الهموم في
زياراته الخليجية وعاد بما يلزم لعدته االنتخابية.
 في السعودية حيث االهتمام بفرنسا منذ أيام رئاسة جاكشيراك يشكل ركنا ً في السياسة الخارجية للرياض ،تجاوب
مع المخاوف من فشل ماكرون ،وإدراك لمكانة لبنان في وضع
ماكرون بعد الفشل الفرنسي في مالي وليبيا ،لكن فوق ذلك
هناك مراجعة لخطورة التغريد السعودي خارج السرب الذي
ترسمه السياسات األميركية الفرنسية المشتركة المتمثلة
بالتراجع عن سياسة التصعيد في لبنان وصوال ً إلسقاط السقف
على رؤوس اللبنانيين أم�لاً بإيذاء المقاومة ،وسط الخشية
من أن تأتي النتيجة عكسية فيسقط لبنان في حضن المقاومة
بدال ً من السقوط على رأسها ،وهو ما ترجمته القراءة األميركية
لمسار سفن كسر الحصار ،واالنتقال األميركي من التصعيد إلى
التهدئة كما قالت االستثناءات األميركية المفاجئة لمشاريع
استجرار الكهرباء األردن��ي��ة والغاز المصري إل��ى لبنان عبر
سورية ،وشكلت القطيعة السعودية مع لبنان وإقفال الحدود
أمام الصادرات اللبنانية والتهديد بطرد العاملين اللبنانيين
في السعودية ،إعالن عودة منفردة إلى خطة إسقاط لبنان على
رؤوس اللبنانيين ،وصوال ً إلسقاط الحكومة وما يعنيه ذلك من
فتح الباب للفراغ وصوال ً للفوضى ،وجاءت الحركة الفرنسية
ترجمة لسياق أميركي منسق مع فرنسا إلعادة السعودية إلى
السقوف الموحدة ،القائمة على منع االنهيار خشية التداعيات.
 خالل الفترة الفاصلة عن االنتخابات النيابية في لبنانستعود السعودية للتأقلم مع السقفين األميركي والفرنسي ،لكن
الموضوع الرئيسي للنقاش سيكون كيفية إدارة االنتخابات بين
خياري ،العودة لما كانت عليه الحال في انتخابات  ،2018أي
رد االعتبار لقوى  14آذار وفي طليعتها حضور تيار المستقبل
والرئيس سعد الحريري ،بالتالي وجود فرصة لتحقيق توازن
مع المقاومة وحلفائها ،لكن تحت سقف التوازن ال المواجهة ،أو
خيار تفكيك تيار المستقبل وتغييب رئيسه لحساب تغليب خيار
المواجهة ،وهذا نتيجته خسارة فرص التوازن االنتخابي ولكن
بناء كتلة صلبة في مواجهة المقاومة.

á°SÉ«°S / øWƒdG

2021 ‰Ë_« Êu�U� 6 Ø 5M�ô« Ø …dA� W��U��« WM��«
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...ájƒªæJh ájOÉ°üàbG πH á«©jQ á«dÉe â°ù«d ∫ƒ∏ëdG
ÒÊ√ U�u�bL�« Ê«eO� ÂU�—√ q��� YO� ¨Î«dO�� ÊUM�� UNM� œUH��« w��« åsO�
W��� Ê√Ë ¨2011 Ë 2008 sO�UF�« sO� ÊUM�� v�≈ XK�œ —ôËœ —UOK� 57 u��
ÆW�L�« w� 9 s�� XGK� 2010 Ë 2009 sO�UF�« w� uLM�«
Ò r�Ë ¨WK�dL�« pK� s� ÊUM�� bH��� r� b�bA�« n�_« l�
Áu�ËR�� n�u�
¡U�dNJ�« w� WU� ¨…bOH� W�uLM�Ë W�uO� U�UD� w� UO�U��ù« pK�
¨UN�H� W�«Ëb�« w� ‰«u�_« qÒ � X��– q� ¨WO����« WOM��« w�«u� iF� w�Ë
Æbz«uH�«Ë s�b�« W�«Ëœ
qJA� ‰«e� ôË ÊUM�� d�Q� YO� ¨¡w� qÒ � l�«d� 2011 ÂUF�« bF�
’U� qJA� d�Q�Ë ¨w�d� bK� s� d��√ w� XKB� w��« À«b�_U� wJO�U�«—œ
Æw�UM�K�« œUB��ô« UNM� fHM�� w��« Wzd�« UN�u� W�—u� w� qB� UL�
w� å—bO�ò dL�R� bI Ô� Ê√ v�≈ r�UH��Ë œ«œe� U�“_«Ë «uM��« dÒ �
ÊUM�K� «b�U��Ë ÷Ëd� r�bI�� œu�Ë s� dH�√ Íc�« ¨2018 ÂU� f�—U�
œu�u�« Ê_ ÂuO�« v�� p�– s� ¡w� cHMÔ� r� sJ� ¨—ôËœ —UOK� 11 WLOI�
WO�UM�K�« U�uJ��« UN� rI� r� U�öS� W�ËdA� X�U� U�«e��ô«Ë
w��« WI�ö�L�« WO�UO��« U�“_« UN�Ë√ …œbF�� »U��_ p�–Ë ¨W��UF�L�«
U�uJ� t�U�uJ� XKF� w��«Ë ¨…dO�_« «uM��« w� ÊUM�� UNAOF�
«—«dI�« –U��« vK� …—œU??� WOKF� U�uJ� UNM� d��√ ‰UL�√ n�dB�
ÆW�“ö�«
UM�U�√ –≈ ¨o�U��« w� qB�� ÊU� UL� t�UA� l{Ë ÂU�√ s�� ÂuO�«
W�“_« Ác� s� UM�F�Ë U�bK� –UI�ù UN�QA� —«dI�« –U��« UMOK� «—UO�
s� Êu�UF� sOO�UM�K�« s� W�L�« w� sO�UL� s� d��√ XKF� w��« WI�U��«
Æ„UM�Ë UM� s� U�U�ù«Ë «b�U�L�« ÊËdE�M�Ë dIH�«
·UH���U� ‰uK��« l� w�UF��« “u�� ôË ¨…dO��Ë …bIF� ÂuO�« W�“_«
»«u�_« qHI� ôË «—UO��« qÒ � ”—b�Ë sO�b� Î UFOL� ÊuJ� Ê√ »uKDL�« q�
bIM�« ‚ËbM bO� —u�_« dB� b�d� sÓ� ÒÊ_ ¨UM�U�Ë U�bK� bOH� qÒ � ÒÍ√ ÂU�√
s� w� bIM�« ‚ËbM ‰uK� ÒÊ_ ¨t�b� vK� r�bI�« ¡UI�≈ b�d� UL�≈ w�Ëb�«
t�U��� U� U�√ ÆtO� s�� U� v�≈ UM�KË√ w��« U�UO�K� UN�H� WFO�D�«
UMOK� W{ËdFL�« W�uLM��«Ë W�uO��« l�—UAL�« WK� w� œu�u� uN� ÎöF�
ÆÆÆsOB�«Ë UO�Ë—Ë Ê«d�≈ q�� s�

w�U�Ë ÍœUB��« dO��*

år�U��«ò tF�Ë …—uOM��« œ«R� „«c??�¬ r�“d�√Ë ¨WO�UL�« W�UO��« vK�
s� …—U�� w�Ë ¨åÂUF�« s�b�« WKJO�ò U�uL�√ …b�b� W�œUFL� «u�Q� ¨ÎUF��
s� ô≈ dOOG� ÊËœ s� UN�H� W�UO��« w� —«dL��ô« vK� …—bI�« s�Ò R� WD�
W�uJ�K� eO�� Î «bM� 1998 ÂUFK� W�UF�« W�“«uL�« «uMLÒ { –≈ ¨qJA�« YO�
UNF�b� w��« pK� s� qÒ �√ UNOK� bz«uH�« ÒÊ_ ¨WO�M�_« öLF�U� W�«b��ô«
XHA� UN�u� WO�UOM�« WOK�_« sJ� ¨WO�UM�K�« …dOK�U� «bM��« vK� WM�e��«
W�u�eL�« åWKJON�«ò ÒÊ√ sÒO��O� ÂUF�« Í√d�« ÂU�√ —u��L�« X�C�Ë VO�ô_«
ŸUH�—ôU� t�U�—√ …c�ü« ÂUF�« s�b�« v�≈ ·UCÔ� b�b� s�Ú œÓ Èu� X�O�
ÆÂu� bF� Î U�u�
¨W�UF�« WM�e��« vK� rÒO�� ⁄«dH�« œU� v�� WKOK� «uM� iL�
r� Î UC�√

ÂU� å1 f�—U�ò dL�R� ÊUJ� ¨Ã—U��U� W�UF��ô« ô≈ sOOMFL�« ÂU�√ sJ� r�Ë
¨2002 ÂU� å2 f�—U�ò dL�R� tF��O� ¨W�UH� Î U��U� sJ� r� Íc�« 2001
Æ—ôËœ —UOK� 4¨4 UN�LO� XGK� ÷ËdI� v�√ Íc�«
r�«d�� ÂUF�« s�b�«Ë dÒ L��� ·«eM��ô« ÒÊ_ Î «dO�� «—UOKL�« Ác� Âb�� r�
X�Q� °ÆÆÆbz«uH�« b�b��� b�b� s� W�«b��ô« r� bz«uH�« b�b�� W�«Ëœ w�
q�Q�
Ò tMJ� 2005 ÂU� bIFÔ� Ê√ ÷d�HÔ� ÊU� b�b� w�Ëœ dL�R� v�≈ W�U��«
ŸUL��U� tM� iOF��«Ë ¨◊U�� w� Íd�d��« oO�— fOzd�« ‰UO��« bF�
YO� ¨≤∞∞µ ‰uK�√ w� „—u�uO� w� ÊUM�� r�b� WO�U�_« W�uL�L�«
iH� vK� ÊUM�� …b�U��Ë …b�b��« WO�UM�K�« W�uJ��« r�b� bÒNF��« Èd�
s� qC�√ U�u���Ë uLM�« oOI�� s� sJL�O� W�u�I� U�u��� v�≈ tM�œ
Æw�UO��« —«dI��ô« e�eF�Ë WO�UL��ô« W�«bF�«
vK� Î «dO�� Î «—UB��« ÊUM�� UNO� oI� w��« 2006 »d� X�√ p�– bF�
»«d��«Ë —U�b�« s� dO�J�« w�LN�« t�«ËbF� o��√ Íc�« ¨w�uONB�« ËbF�«
ÆbK��« w�
w�UO��« r�b�« ÂÒb� Íc�« å3 f�—U�ò dL�R� bI Ô� 2007 ÂUF�« w�Ë
w�U� r�œ s� t�U��� U� ÊUM�K� ÂÒb� UL� d��√ ¨„«c??�¬ …—uOM��« W�uJ��
W�Ëb�« dL�R� bF� U� v�≈ WLzU� r�b�« «c� v�≈ W�U��« XOI�Ë ÆÍœUB��«Ë
fOz— »U���« UN��uL� Èd� WO�UO� W�u�� tO� dÒ �√ Íc�« 2008 —U�√ w�
w� U�u���« WK�d� UNF� w�Q�� ¨…b�b� W�uJ� qOJA� r� W�—uNL�K� b�b�
sO�ò ?�« WK�dL� UN�u� ·d Ô� U� w� W�œuF��«Ë W�—u� sO� ULO� ô ¨WIDML�«

*W�N� bL�√ ˝
W�ö� ÷U??�— ÊUM�� ·dB� r�U� ÊuK=L�Ô� ô s�c�« r� Î «b??� qzö�
ÆbK��« w� w�UL�«Ë w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« l{u�« tO�≈ qË U� WO�ËR��
wJ� WO�UJ�« U�uKFL�« rN�b� X�O� UL�— rNCF� ¨ÊU��� qzöI�« ¡ôR�
UL�—Ë ¨Î«bO� Êu�dF� VK�_« rÒ ?�_« sJ� ¨W�O�B�« n�«uL�« rN� ÊuJ�
ÊËbOH��� rN�_ WIOI��U� ÊuIDM� ô rNMJ� ¨r�dO� s� d��√ Êu�dF�
¨…b�b� U�� vK� Êu�“Ò u� r�Ë ÆÆÆår�U��«ò l� t�H� pKH�« w� ÊË—Ëb�Ë
rNMO� ÒÊ√ rÒ �_«Ë ÆÆÆs�œ ‰U�—Ë ÊuO�ö�≈Ë ÊuO�dB�Ë ÊuO�UO� rNMO� –≈
÷uÒ H�Ë r�U��« »«u� rÒ C� Íc�« ÊUM�� ·dBL� Íe�dL�« fK�L�« ¡UC�√
…—«“u� ÂUF�« d�bL�«Ë ÂUF�« WO�UL�« d�b�Ë ÊUM�� ·dB� Èb� W�uJ��«
W�UO��« ULO� ¨ÎöL�J� fK�L�« «c� sJ� r� «d�� dÒ � b�Ë ¨œUB��ô«
d�cÔ� dO�Q� ô Ê√ wMF� UL� ¨ ôU��« qÒ � w� UN�H� w� W�bIM�«Ë WO�UL�«
WO�UO� m�U�� Êu{UI�� s�c�« r�Ë ¨ÂuO�« ôË o�U��« w� ô r�U��« »«uM�
ÆUN� dB� ô U���J�Ë UL�bI� Ë√ W�dN� V�«Ëd�
¨tO�≈ UMKË U� w� WO�U�_« WO�ËR�L�« qLÒ ��� år�U��«ò ÒÊS� p�c�
ÊU� d��√Ë l�Ë√ ŸËdA� sL{ s� 1993 ÂU� t�BM� w� tMOOF� v�√ b�Ë
] �
W�bI�Ë WO�U�Ë W�œUB��« W�UO� l{Ë rÒ �Ë ¨UNK� WIDML�« w� t� jD�Ô
l� Âö��« …dO��ò ?� UN�u� ·dFÔ� ÊU� U� u�Ë ¨ŸËdAL�« p�– l� V�UM��
ô WIDML�« ‰Ëœ qÒ � vK� «dO�Q� s� åÂö��«ò l��� U�Ë åwKOz«d�ù« ËbF�«
ÆÍœUB��ô« Èu��L�« vK� ULO�
Âö��«ò p�– s� vJ�Ô� U� qÒ � Ê√ sÒO�� U� ÊU�d� –≈ ¨Î«dO�� d�_« dÒ L��� r�
ËbF�« W�Ëœ w� ¡«—“u�« fOz— q�I� bF� WU� ¨ÂU�Ë√ œdÒ �� u� åœu�uL�«
Æ1995 ÂU� sO�«— o��«
ÒÊ« q� ¨ÊUM�� w� WO�UL�«Ë W�œUB��ô« W�UO��« WF�«d� v�≈ p�– œÒ R� r�
¨dOOG��« v�≈ WO�«b�« «u_« qÒ � WN�«u� w� «Ëb�U�Ë UN� «uJ�L�
Ò sOOMFL�«
o�—√ UL� ¨W�L�« w� 43 u�� v�≈ WM�e��« «bM� vK� bz«uH�« XKu�
W�«b��ô« ÆÆÆW�dHL�« WIK��« w� sO��« p�– cM� UNK�œ√Ë W�UF�« WM�e��«
°ÆÆÆbz«uH�« s� b�eL�« b�b��� W�«b��ô« s� b�eL�« r� bz«uH�« b�b���
sOLzUI�« W�dI�� XI�Ò H� ¨qL���Ô ô œËb� v�≈ XL�UH� ŸU??{Ë_« ÒÊ_Ë

ó∏ÑdG ôq éj »FÉ°†≤dG QÉ°ùªdG :zôjôëàdGh á«ªæàdG{
¿ƒfÉ≤dGh Qƒà°SódG ΩGôàMÉH π°üàJ á≤«ªY áeRCG ≈dEG

WO�uM��« o�d� …bK� w� Î U�b��� w�O��
w� sOO�UM�K�« »öDK� wL�d�« ·dB�« dF� o�Ë
Èd�√ œuM�Ë ¨21 ≠ 20 w�«—b�« ÂUF�« s� Ã—U��«
ÆåWLÒ N� W�u�d�
q�«b�« w� iF��« UMCF� v�≈ lL��� u�ò vMÒ L�Ë
UL� ¨sOO�UM�K�« s� …U�UFL�« l�— w� U�dzUL{ rOJ���
—«d�≈Ë WA�UM� ‰ö� s� »«uM�« fK�� w� qB��
bO�Q� Î «œb�� ¨åVFA�« UNO�≈ lKD�� w��« sO�«uI�«
W��dB�« W�—u��b�« b�«uI�U� Â«e??�??�ô« …—Ëd??{ò
s� Î «bOF� ¨ UHKL�«Ë U��UFL�« W�—UI� w� W�{«u�«Ë
Æå U�“_« W�UMË WO�U�M��ô«Ë fOO���«

pM��« l� ÷dI�« WO�UH�« œuM� iF�Ë ÂUJ�√ q�bF��
ÊU�_« WJ�� r�b� ∆—UD�« ŸËdAL�« cOHM�� w�Ëb�«
W�“_«Ë U�Ë—u� W�zU�� W�U���ô« w� w�UL��ô«
ÆåW�œUB��ô«
W�ö� UN� W�—b� …b� œuM� Î UC�√ „UM�Ëò ·U{√
¡UA�≈ ¨‰U�L�« qO�� vK� ¨sOM�«uL�U� …d�U��
237 Êu�UI�U� qLF�« b�bL� ¨¡«ËbK� WOM�u�« W�U�u�«
W�u�� ¨Êu�b�« jO�I�Ë qNL�« Ÿ«u??�√ q� oOKF��
rz«d�Ë W�ËdAL�« dO� U�—UCL�«Ë ¨¡UM��« UH�U��
—ôËœ ·ô¬ 10 mK�� q�u�� ·—UBL�« Â«e�≈ ¨—UJ��ô«

ô rN�«u�√ Ê√ v�≈ ”UM�« ÊUM�L�« r�_« sJ� ¨bF�_«Ë
s� Ê«uM� Í√ X�� —bN�Ô Ê√ ÕuL�L�« dO� s�Ë sJLÔ�
Æås�ËUMF�«
‰ö� ¨w�O�� w�U� VzUM�« d���« ¨t�N� s�
…bK� w� wMO�Q� ‰UH��U� åq�√ò W�d� WLK� tzUI�≈
l�«Ë v�≈ UMKË√ w�dF�« ‰“UM��« qF�ò Ê√ ¨lI�d�
w�dF�« UML�U� w� WIOK� …dÒ � X��√ qOz«d�≈ Ê√
X�� Õ“d??� ÂuO�« s��ò ‰U??�Ë ÆådU�� ÊUM��Ë
¨jI� WO�UO� UN�U��√ W�œUB��«Ë WO�U� U??�“√
Ê_ WIDM� ‰u�√Ë ¨…dB�M� WIDM� v�≈ UM�uÒ �� UM�_
oI�Ô Íc�« dBM�U� ÊuM�R� s�u�« ¡UM�√ q� fO�
W�dH� ÊuM�R� q� s�b�U�L�«Ë ¡«bNA�« Íb�√ vK�
WHzU� qJK� ¨”U�_« WOCI�« s� ÁœUF��«Ë s�u�«
X�U�Ë WOC� »e� qJ�Ë WOC� h�� qJ�Ë WOC�
lOL��« lL��� Ê√ V�� w��« WOM�u�« WOCI�«
ÆåUN�u�
WÎ H�Ë «uHI� r??� «–S??� s??�u??�« WOC� s??�√ò ‰Q??�Ë
…b�u�« s�Q� U�uIF�«Ë —UB��« WN�«u� w� …b�«Ë
Âu� q� t�Ëd�M� Íc�« nzUD�« ‚UH�« s�√Ë øWOM�u�«
«c�ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ø UO�ö …œUF��U� rJ���UDL�
`�√ v�� nz«uD�« q� sO� o�«u� qF� u� ‚UH�ô«
b�d� qÏ � —u��b�« vK� k�U�� b�√ ô n�ú�Ë Î «—u��œ
—UB��ô« b�d� iF��«Ë d??�ü« s� d��√ qB�� Ê√
ôË XO� q� v�≈ U�uIF�« XKË v�� ¨d�ü« vK�
W��UFL� W�Ëb�« Ác� ÊU??�—√ s� Î «b??�«Ë Î UH�u� b��
n�«u� WN� s� ôË U�uI� WN� s� ô U�“_« Ác�
tzUI�√ s� U�uIF� ÊUM�� ÷dF�� U�bM� WO�UO�
ÆåtF� U�öF�« lDI�
Ê√ ¨w�u�eHK� Y�b� w� ¨Íe� wK� VzUM�« sK�√Ë
fOzd�« UNO�≈ U�œ w��« WOF�dA��« ¡U�ö��« W�K�ò
oKF�� UNO� bM� ‰Ë√ ¨Î«bM� 36 sLÒ C�� ÍdÒ ? � tO��

áeƒµëdG ájƒdhCG :Ö«ÑM ƒH
äÉHÉîàf’Gh ó≤ædG ¥hóæ°U ™e äÉ°VhÉØªdG
UO�UF� sL{ —«u� W�K� w� ¨VO�� u� tK�«b�� sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë ÂÒb�
¨»dF�«Ë sOO�Ë—Ë_«Ë sOOL�_« sO�ËR�L�« s� œb� —uC�� wD�u�L�« U�Ë— dL�R�
ÆWIDML�«Ë ÊUM�� w� ŸU{Ëú� Î U{d�
U�öù«Ë bIM�« ‚ËbM l� U{ËUHL�« vK� e�d�� w��« W�uJ��« U�u�Ë√ œÒb�Ë
U�ö� ‰ËUM�Ë ÆWO�UOM�« U�U���ô« ¡«d�≈Ë w�dBL�« ŸUDI�«Ë ¡U�dNJ�« w� ULO� ôË
ÆWO�OK��« Î UuB�Ë WO�dF�« ‰Ëb�U� ÊUM��
W�UD�«Ë j�Ë_« ‚dA�« s� dL�RL�« w� «ËbM�« s� œb� w� „—U� VO��u� ÊU�Ë
ÊËR�Ë WO�—U��« W�UO�K� vK�_« q�LL�« vI��«Ë ¨WOD�u�� ≠ Ë—Ë_« W�«dA�«Ë
Î UO�U� UN�bI� w��« «b�U�L�« w� Y��K� q�—u� V�“u� w�Ë—Ë_« œU��ô« w� s�_«
ÆÊUM�K� œU��ô«
sL{ ¨w�UL�« r�b�« s� …œUH��ö� U�öù« ¡«d�≈ …—Ëd{ vK� q�—u� œÒb�Ë
Í—u��« ÕËeM�« W�Q�� w� Y�� ÊU� p�c� Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l� Z�U�d� —U�≈
œU��≈ …—Ëd{Ë Î UO�UL��«Ë Î UOM�√Ë Î U�œUB��« w�UM�K�« wK�«b�« l{u�« vK� ÁdO�Q�Ë
ÆUNK�� …b�b� U�—UI�
U�öF�« w� tF� Y��Ë ¨u�U� Íœ w��u� w�UD�ù« ÁdOE� VO�� u� vI��«Ë
U�u��L�« vK� ÊUM�� v�« UO�UD�≈ t�bI� Íc�« r�b�«Ë WO�UD�ù« WO�UM�K�« WOzUM��«
gO�K� WO�UD�ù« «b�U�L�« v�≈ ‚dÒ D��« r� UL� ÆWO�UL�«Ë W�œUB��ô«Ë WO�UO��«
rO�b� w� r�U�� Ê√ sJLÔ� w��« l�—UAL�« v�≈ WÎ �U{≈ ¨WO�UM�K�« W�K�L�« ÈuI�«Ë
ÆW�Ëb�« «—«œ≈Ë U��R�
ÊUM�� W�KB� tO� UL� ¨qOHO�u� w� Áœö??� W�—UA� —«dL��«ò u�U� Íœ b??�√Ë
dO� …d�N�«Ë Í—u��« ÕËeM�« W�Q�� Ê«d�“u�« ‰ËUM� UL� Æåt�œUO�Ë Á—«dI��«Ë
ÆWOLOK�ù« «—uD��« d�¬Ë WO�dA�«

œuL��« vHDB�
V�uB�å?� W�uJ��« d�d���«Ë WOLM��« WK�� X��U�
qB�� WIOL� W�“√ v�≈ bK��« dÒ �� Íc�« wzUCI�« —U�L�«
ÂUE��ô ”U�Q� Êu�UI�«Ë —u��b�« Â«d��« WOCI�
UMCF� v�≈ lL��� u�ò XMÒ L�Ë ¨å U��RL�« qL�
…U�UFL�« l�— w� U�dzUL{ rOJ��� q�«b�« w� iF��«
ÆåsOO�UM�K�« s�
¨qOK� s�� wK� VzUM�« œÒb� ¨‚UO��« «c� w�Ë
vK� ¨ÊuOF�d� ¡UC� w� W��b� …bK� w� ¡UI� ‰ö�
l�Ë√ v�≈ W�uJ��« qL� ‚ö�≈ w� ÂuO�« W�u�Ë_«ò Ê√
bOF vK� rzUI�« qK�K� UN���UF� s� ¡Î «b��« Èb�
V�uB� qO�� w� ¨UN�U��«u� ÂUOI�«Ë —u��b�« “ËU��
qB�� WIOL� W�“√ v�≈ bK��« dÒ �� Íc�« wzUCI�« —U�L�«
ÂUE��ô ”U�Q� Êu�UI�«Ë —u��b�« Â«d��« WOCI�
tOKL� UL� ÂUOI�«Ë U�dO� s���Ë ¨ U��RL�« qL�
ÆåUN�U��«Ë UNOK�
s��Ë ¨…b�b� WD�� ÂU�√ W�uJ��« ÂuO�«ò ‰U�Ë
wJ� WLzöL�« U�UML�« œU��≈ w� U�b�U�Ë UMF�«œ
Ê√ tÒK�√ tF� lOD��� Î UOIOI� Î UO�ö≈ Î U��U�d� dÒ I�Ô
”UM�« ŸU??{Ë_ W��UFL�« WJ� vK� UM�H�√ lC�
vI�O�Ë ”QO� s� ÆWO�UL��ô«Ë WO�UL�«Ë W�œUB��ô«
UM�_ UODFL�« s� dO�J� j��d� q�√ u�Ë q�_« UM�b�
ÃËd��« «c� sJ�Ë ¨UM��“√ s� ÃËd��« vK� ÊË—œU??�
Î UC�—Ë WO�ËR�LK� ÎöL��Ë W��UFL�« w� …√d� VKD��
…eN�_« vK� ”—ULÔ� Íc�« jGC�« oDM�Ë ŸuM�K�
jGC�« s� Î «b�e� ¨bK��« w� W�cOHM��«Ë WOzUCI�«
ÆåWO�UO��« WOHB��«Ë —UB��«Ë
VK w� vI��� ”UM�« l??z«œËò Ê√ v�≈ —U??�√Ë
»d�√ w� sO�«uI�« —«d�≈ w� Y���« UM� s� ¨UM�U�UL��«
V�dI�« Èu��L�« vK� d�_« «c� ÊUL{ q�√ s� Wd�

πjóH ø««©àd :zôq ëdG »æWƒdG{
…õcôªdG ±ô°üªdG ºcÉëd
·dB� r�U�� q�b� sOOF��ò W�uJ��« t���UD� œÒb? �Ë
d��√ X�U� t��U�ù W��uL�« »U��_U� ÆW�ö� ÷U�— ÊUM��
bIM�« W�ö� vK� ÿUH��« w� tKA� s� Î «¡b� ¨vB�� Ê√ s�
t�UH�U�L� ¡Î UN��« fO�Ë ¨t�HO�Ë UON�b� w� u�Ë ¨wM�u�«
w� Áb{ W�UIL�« ÈËU�b�«Ë nOK���«Ë bIM�« Êu�UI� …dO�J�«
tI� w� WKU��« WOzUCI�« UI�öL�« V�U� v�≈ ¨‰Ëœ 7
¡«d�≈ W�uJ��« —«d� vK� ÁœdÒ L� —«dL��« v�≈ Î ôuË ¨ÎUOK�«œ
ÆWO�«Ë lz«—c� ¨ÊUM�� ·dB� U�U�� w� wzUM��« oO�b��«
ULO� rOI��� Ê√ WOM�u�« WKLF�« w� WI�K� nO� ¨p??�– qJ�
l{u� WOB�A�«Ë WOMNL�« t�dO�Ë UNM� d�U�L�« ‰ËR�L�«
ÆåøWO�Ëœ WI�ö�Ë WN��Ë p�
ö�u���« j�C� Êu�U� —«d�≈ vK�ò Á—«d≈ fK�L�« b�√Ë
cM� t�uB� V�u��
ÊU� Íc??�« d??�_« ¨Ã—U��« v�« WO�UL�«
Ò
XDI�Ô√ w��« …dO�_« mOB�« Ê√ò v�≈ Î UN�M� ¨åsO�M� s� d��√
UO�ö ¡UD�ù W�uAJ� ôËU�� w� ¨…Î Q�� Êu�UI�« vK�
ÊQA� —«dI�U� œdHMO� Íe�dL�« ·dBLK� WIKD�Ë WOzUM���«
w��« ö�u���« s� ÂU� uH� —«dI� t��√ UN�√ UL� ¨ ö�u���«
«—«dIK� ‚U���« WOKLF�Ë ¨2019 ÂUF�« cM� ÊËc�UM�« UN� ÂU�
ÆåsO�œuL�« `�UB� U�—Ëb sJLL�« WOzUCI�«
v�≈ ö�u���« j�{ V�U� v??�≈ u??�ò —UO��« Ê√ sK�√Ë
‰«u�√ vK�Ë W�FB�« öLF�U� ◊UO��ô« vK� Î U�UH� ¨Ã—U��«
ÆåUN� j�dH�K� W�ËU�� Í√ s� XJ�� s� u�Ë sO�œuL�«

fK�L�« ådÒ ��« wM�u�« —UO�K� w�UO��« fK�L�« Èb�√
Í√ ÊËœ s� ¡«—“u???�« fK�� qODF� —«dL��« s� Á¡UO��≈
w� UN� WO�ö ôË W�ËR�� dO� W�uJ��«ò Ê√ Î «d��F� ¨—dÒ ��
s� u� qÒ ��« œU��≈ Ê√ò È√—Ë ÆårzUI�« wzUCI�« ·ö��« r��
‰u_« l��Ò � Ê√ tMJLÔ� Íc�« »«uM�« fK�� Ë√ ¡UCI�« WO�ö
Æå‰U�L�« «c� w� W�“ö�«
Î UO�Ëd�J�≈ Í—Ëb??�« t�UL�� d??�≈ ÊUO� w� fK�L�« U??�œË
t��«u� ÂUOI�« v�≈ W�uJ��« fOz—ò Ê«d�� VzUM�« W�Uzd�
lO{«uL�« Y��Ë œUIF�ö� ¡«—“u�« fK�� …u�b� Í—u��b�«
ULO� ôË ¨UN�QA� «—«d??� –U��« t� ÷d�HÔ� w��« UHKL�«Ë
Ê√ UN�Q� s� w��«Ë ¨”UM�« UO�uO� WKB�L�« WO�UO��« pK�
UHKL�« v�≈ WÎ �U{≈ ¨WOAOFL�« ◊uGC�« …Q�Ë rNM� nHÒ ��
Æåw�UL�« w�UF��« WD� UN�√— vK�Ë W��«u�« WO�öù«
W�U�L� ÊuJ�� WK�IL�« WO�UOM�« U�U���ô«ò Ê√ d���«Ë
«—UON�« s� qB� U� q� bF� rN�UE� ‰u� sOO�UM�K�« ¡U�H��«
»U� `�� v�≈ò U�œ p�c� ¨åWO�UO�Ë W�—«œ≈Ë W�œUB��«Ë WO�U�
wM�u�« ‚U�u�« WIO�Ë s� oÒ�DÔ� r� U�Ë oÒ��Ô U� ‰u� ‘UIM�«
WF�uL�« WO�UL�«Ë W??�—«œù« W�e�d�ö�« —«d??�≈ WFOKD�« w�Ë
W�—UAL� ÂUEM�« Õö??ù Î U�—Ëd{ Î «d??�√ U�cOHM� —U w��«
UO�ö «–Ë W���M� U�O� d�� rN�ËR� …—«œS� ”UM�«
‚U�u�« WIO�Ë w� œ—Ë UL� Î UI�Ë Ê“«u�L�« ¡UL�ù« o�UMLK� oI��
Æå—u��b�« w�Ë wM�u�«
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Ò
sO� s�«u� n�√ W�LF�—√ s� d��√ q�_ d�U�L�« ÊuN�«u� ÆÎUFOL� UMÒ � ‰Ë_« ŸU�b�« j� r��√ò ‰uI�U� sO�dJ�F�« v�≈
d��_« f�UN�« WO�B�« W�ö��« X��√ò ·U{√Ë ÆårN�özU�Ë s�b�UI��Ë rN�özU�Ë WOKFH�« W�b��« w� sO�dJ��
v{d� ÊS� ¨p�– r�— sJ� ÆdOD�Ë dO�� qJA� w�B�«
ŸUDI�« w� d�Ò √ ÍœUB��ô« l{u�« —u�b�� ¨w�UM�K�« VFAK�
Ò
…b�UF�L�« WU��« UOHA��L�« Ë√ ÍdJ�F�« vHA��L�« w� ¡«u� WK�U� WO� WODG�� ÊuE�� Êu�«e� ô gO��«
Ò ô ÆgO��« l�
ŸUDI�« tO�UF� U� l� WÎ �—UI� Î «œËb�� vI�� U�d�√ ÒsJ� ¨W�“_« Ác� s� Î UC�√ w�UF� W�U�D�« Ê√ w� p�
Æåw�bL�« w�B�«
Êu�dÒ ��� UN�ÒbI� w��« «b�U�L�« rEF� UNO�≈ ‰u] Ó��Ô –≈ ¨ÎUO�U� …œUOI�« U�u�Ë√ rÒK� w� w� W�U�D�«ò Ê√ b�Ò √Ë
W�Ëœ_« VKD� WI�bB�« ‰Ëb�« l� Î UC�√ q«u�� …œUOI�« Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨åt�b�U��Ë gO��« r�œ …—ËdC� ÊuM�R�
ÆåWO�D�« U�eK��L�«Ë
w�U�L�« qO�Q� UL� ¨UNFO�u�Ë WO�B�« UN�U�b� d�uD� WN�� Î U��ô Î U�bI� ¨Î«dO�√ W�dJ�F�« W�U�D�« XIIÒ �ò l�U�Ë
WO�B�« U�b��« dO�u� W�—«dL��« ÊULC� vF�� w�Ë ÆWO�UHA�«Ë …—«œù« s��Ë …œ«—ù« qCH� p�–Ë ¨UN� WU��«
W�ö� Ê_ ¨UNN�«u� WKJA� Í√ Z�UF�Ë WO{dL�«Ë WO�B�« ôU��« q� l�U��Ë ¨rN��«d� ÊuB� UL� v{dL�« qJ�
ÆåUMO�≈ W��M�U� W�u�Ë√ w� W�“_« Ác� ÂU�√ r�œuLË UM�b�√ sO� W�U�√ w� rN�özU�Ë UMO�dJ��
ÆÂb�U� ŸdÒ �� YO� ÍdJ�F�« vHA��L�« q�«œ W�u�� t�—U�“ Êu� œULF�« r���«Ë
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w�UO��« ÊUOM��« WK�K� w� v�� ôË ¨WOAOFL�«Ë WO�UL�«Ë
s� ÂUJ�S� ’udL�«Ë r�«d�L�« wBU���«Ë ÍuDK��«Ë
s� v�� ¨wK���« Ë√ ‰“UM��« œ—«u� X�O� w��« ¨WO�UO��« ÈuI�«
WU� ¨UN�Ëd�Ë UN�U���J�Ë UN��UB� s� WKOK� UOze�
vK� w��« ¨WK�IL�« WO�UOM�« U�U���ô« ÷u�� dC��� w�Ë
UNOK� ÷dH� UL� ¨q�IL�« —U??�√ w� r�� U�b�u� ÒÊ√ Ëb�� U�
t�II� UN�√ bI�F� U�Ë ¨WDK��« ‰U��� d��« „U��ù«Ë œÒbA��«
U�Ë ¨W�u�K� U�d� UN�uK� ‰ö� s� ¨ «uM� Ë√ œuI� Èb� vK�
UN�«—UO� XO���� ¨d�Ëe�Ë g� qzU�ËË VO�U�√ s� t�bL��«
ôË ¨WOI�UM�Ë WO��c�Ë WOHzU� «—UF�Ë s�ËUMF� WO�UO��«
s� b�eL� U�—UL���«Ë ¨WO�U���ô« UN��dF� w� UNHO�u� s� b�
Ë√ l�«d��« Âb� v�≈ U�u�b� U� «c�Ë ¨ÎU�uDK�Ë Î UO�UO� V�UJL�«
b�Ë ¨UN��U w� X�O� U�u��Ë UL�UH� bI� Ë√ ¡UHJ�ù«
¨UN� …b�RL�«Ë WM{U��« UN�U�O� w� n�Q� Ë√ åVC�ò v�« ÍœR�
Æ‚UI���ô« «c� w� t��Ë fO� «c�Ë
l�«Ë w� Î «dO�� dÒOG� r� w�«œd� W�UI��« ÒÊS� ¨ÁdOG�Ë tK� «cN�
fK�� ÂU�√ o�dD�« `�H� s�Ë ¨d�H�L�« ÂUF�« w�UO��« bNAL�«
bÒ �� r� UN�√ UL� ¨—uEML�« ÈbL�« w� tK�√ t�U�K� bIF� ¡«—“u�«
Ÿ«dB�« Â«b??�?�« —«dL��ô …dOD��« ZzU�M�«Ë UO�«b��« s??�
—U� …d� Ãd�b� n�Ë Ë√ ¨WL�U��« WDK��« U�uJ� sO� rzUI�«
œö��« vK� UN�UI�√Ë UN�uGC� X�— w��« ¨WO�U��L�« «—UON�ô«
UN�U��R�Ë
W�Ëb�« f�√ X{uÒ �Ë ÊUM�� XHF{Q� ¨œU�F�«Ë
Ò
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l�u� Ë√ ¨UNO�« Êu�d�« sJL� ô œu??�ËË ¨œUF�_« w�ö� wH�U�
◊Ëd�Ë U�I� UN�Ëœ ÒÊ_ ¨b??� bF� Ë« Î «b??�Ë ÂuO�« UN�L�d�
w� U�U�� fO� U� «c�Ë ¨UNIOI�� WDK��« s� »uKD� V�UD�Ë
e��Ë w�UO��« —«dI�« »UO�Ë ¨W�uJ��« U�K� oOKF� qÒ �
v�« W�U{≈ ¨Ã—U�K� ÊUM�� —«d??� s� UNOK��Ë UNKA�Ë WDK��«
¡UHK� s�Ë ¨WO�d�Ë WO�OK�Ë W�œuF� n�«u� s� UNI�� U�
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q�u�UL�≈ fOzd�« ‰ö� s� d�U�L�« w��dH�« ‰u�b�«Ë ¨U�d��
Â«d�≈ w� t�U��Ë ¨W�œuF��« l� j�u�K� UND� vK� ¨ÊËd�U�
s� dO�� w� Àb�� WOK�«œ W�Q�� åWKCFL�ò WOF{u� åW�u��ò
U�UC� s� UN�e� «–UL� WOL�_« ÁcN� X�U� «–≈Ë ø‰Ëb�« U�uJ�
ÊUM�� r�b� Èd�� U�u��Ë ‰uK�Ë U��UF� v�« ÃU��� Èd��
bLÒ F�L�« qO�Q��« «c� «–UL�Ë ø–UI�ù«Ë ÷uNM�« vK� Áb�U��Ë
øU�—UL� nD� w� œuBIL�« UL�—Ë
ÂUNH��ô« U�ö�Ë ôƒU���« s� dO�J�« …—U??�≈ Î U��� fO�
X��� w��« ¨W�UI��ô« W�u�� ‰u??� »«dG��ô«Ë V�F��«Ë
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Î «œÒbA� ¨¡«b�u��« WM�b� w� ŸU{Ë_« …—u w� ·uK�� k�U�L�« w�uI�« b�u�« l{Ë
w� Íc�« —«dI��ô« ÊuË w�UL��ô« l{u�« sOB��� lOL��« sO� ÊËUF��« WOL�√ vK�

dL�_« d�œ v�≈ t�—U�“ ‰ö� WOL�
ÆådE� WN�Ë ÊuJ�Ë UNOK� ÃdH��Ë
v�≈ WIDML�« UOK�U�Ë WL�— WI�d� WÒOL� qI��« ¨p�– bF�
Âö�Ë ÊUM�� WO� vK� WFL� ¡U??{√Ë ¨ «uA� …bO� —«e??�
ÆwL�dJ� ¡«b� v�≈ …u�b�« vÒ�� r� Ætö�Ë ÊUM��
t�—«œ w� WÒOL� d�“u�« WL�— qO�≈ o�U��« VzUM�« q�I��«Ë
—UO��«ò w� w�UO��« fK�L�« uC� —uC� w� ¨dL�_« d�b�
W�bK� fK�� uC� ¨d�U{ ‰UAO� w�U�L�« ådÒ ��« wM�u�«
dL�_« d�œ UOK�U� iF�Ë ·u??�√ w�u� w�U�L�« p�KF�
t� Á“«e��« Î U�b�� o�«dL�« b�u�«Ë d�“u�U� WL�— V�—
Ò YO�
WO�ËR�L�« tO�u� cM� t�H� ÷d� Íc�«ò q�dN�« p�KF� s�U�
WLJ�Ë l{«u�� ·dÒ B��« s��Ë W�dFL�« uK� w� W�—U� W�ö�
Ò
Î U�Ëœ …d{U��« nJ�«
W�UE�Ë dOGB�«Ë dO�J�« l� WO�ËR��Ë
Æå…dOG Â√ X�U� …dO�� ö�UFL�« lO�u� bM�
Î U�uÒ M� ¨å…ËUH��«Ë ‰U�I��ô«ò vK� WL�— dJA� WÒOL� œÒ —Ë
ÊËœ s� WIDML�« qJ� ÂUL��ô« vK� WOM�«ò Î «b�U�Ë tH�«uL�
t�UL�√ò Ê√ vK� Î «œbA� ¨å“UO��« ÊËœ s� ÊUM�� qJ�Ë W�dH�
V�U V�U� v??�≈ Î U? �Ëœ nIO�Ë tM� ÊULKJ�O� Á¡«œ√Ë
Ò
vK� Ë√ W�UO��« w� ‚UH�« vK� ÊU� s� Î UMzU� o��«
VK�
Æå·ö��«

ÂUF�« w� ÊuJ� ÊQ� Î UF� ÁbAM� Íc�«Ë ¨ÊUM�� e�eF�« U�bK��
t{—_ w�uONB�« ‰ö��ô« f??�Ó œ s� Îö�U� Î «e�U� q�IL�«
ÆåÎUF� d���«Ë dÒ ��« w� t�«Ëd�Ë
UM�«bK� q�Ë q�dN�«Ë p�KF�� ¨dL�_« d�œ Ê≈ò tOL� r��Ë
r�ƒU�œ X�u� s�c�« ÊU��d�« p��Ë√ s� ¨W�U�√ vI��� W�O���«
q� v�≈ Î ôu??Ë ¨ U??�«Ëd??�« iF� ‰uI� UL� ¨U�d�œ Ê«—b??�
WO�{ «uDI� s�c�« ¨sOO�bL�«Ë sO�dJ�F�« s� ¡«bNA�«
s�c�« ¡«bNA�« p��Ë√ v�≈ ¨UN�«u�√ q� s�Ë UNM� Î U�U�œ »U�—ù«
d�œ tK�« vL� ÆÊUM�� q� s�Ë ŸUI��« s� Î U�U�œ rN�N� «u�c�
ÆåÁd�Q� ÊUM��Ë dL�_«
d�œ s� Ë√ U�—U� s� Àb��� U�bM�ò wA�� ‰U� Á—Ëb�
Ê√ ·dF� ¨q�dN�« p�KF� WIDM� w� WFO{ Í√ s� Ë√ dL�_«
Æq�UAL�« s� dO�J�« qÒ �� ‚U���« u� ÊU� w�UL��ô« ZO�M�«
d�� r�«d�� ÊU�d� w�U�√ qJA� WIDML�« Ác� tO�UF� U�Ë
ÊuJ� Ê√ V�� ÆÍœUB��« ≠ w�UL��« l??�«Ë u�Ë ¨sOM��«
…d�U�Ë wHzU� oDM� qJ� …d�U� w�UL��ô« ZO�M�« w� WH�_«
Èd� Ê√ UMÒ � qJ� o�� w�«dIL�œ bK� w� –≈ ¨w�UO��« oDMLK�
…U�Q� b�UA� ÊQ� o��« UM� fO� sJ�Ë ¨W�Ë«“ s� W�UO��«
¨w�UL��ô«Ë w�UL�«Ë ÍœUB��ô« Èu��L�« vK� UMFL���

OhóëdG íàa :…RÉéM
¿ÉæÑ∏d áë∏°üe ájQƒ°S ™e
wK� w�«d��ô« w�dF�« YF��« »e�� ÍdDI�« sO�_« œÒb�
qJA� WO�UM�K�« ≠ W�—u��« œËb��« `�� WOL�√ò vK� ¨Í“U��
W�œUB��« W�KB� s� p�– w� UL� ¨—u�F�« W�d� ÂU�√ wFO��
ÆåÊUM�K� WO�UL��«Ë
w� ¨ŸUI�« …bK� w� w�F� ¡UI� ‰ö??� ¡U??� Í“U�� Âö??�
»e�Ë w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e�K� sOK�L� —uC�
¨tK�«dB� ÊUO�≈ »_« WO�d�« s�U� ¨dÒ ��« wM�u�« —UO��«Ë YF��«
ÆŸUI�« ¡UM�√Ë dO�U�� WO�UL��«Ë WO�UO� UOK�U�
Î «dE� ¨wFO�D�« wM�u�« U�—Ëœ c�Q�� ŸUI�« œuF�ò Ê√ q�√Ë
v�≈ Î UO�«œ ¨åUN�N�«Ë w��« U�b���«Ë UNDO��Ë UNF�uL�
w� —UL�ù« …œU�ù WO��—U��« WdH�« s� …œUH��ö� œ«bF��ô«ò
ÆåW�—u�
qO�� w� v�{
s� q�åË w�UM�K�« gO�K� WO���« t�ËË
Ò
Ò
ÆåsO�dOHJ��« WN�«u� w� ŸUI�« d�d��
d�U{ l�œË ”bMNL�« UN�U�√ ¡«b� …u�œ Í“U�� v�� U�bF�
bFB�« vK� UNK�√Ë ŸUI�« V�UD� ‰u� ‘UI� ÊU�Ë ¨t�d� vK�
ÆW�U�

»fÉ¡àdG πÑq ≤J π°UGh »Ø«°ü≤dG
s� Î «b�e� ¨wHOBI�« n�“u� W�U�B�« Í—dÒ �� VOI� vIÒ K�
w� åWO�UIM�« …b�u�«ò W�zô ”√— vK� Á“uH� W�MN��« ôUB�«
ÆW�UIMK� b�b��« fK�L�« U�U���«
WO�—U��« d�“Ë ¨Âö� ÂUL� fOzd�« ∫w�«u��« vK� sO�MNL�« s�
w�UF�« rOKF��«Ë WO�d��« d�“Ë ¨VO�� u� tK�«b�� sO�d�GL�«Ë
qJ� t�UO�� qIM� V�U� Íc�« w�K��« ”U�� W�U�u�U� Âö�ù« d�“Ë
¨ÍËU�dI�« bL��Ë g�Ë—œ wK� ÊU�zUM�« ¨W�UIM�« fK�� ¡UC�√
w� WO�Ë—UL�« WO�d�_« w�«— ¨bLB�« b�� ‰UM� WI�U��« …d�“u�«
Ê«uD�√ sO�U�LK� o�U��« VOIM�« ¨X�U� Ê«Ëd� ‰u� Ê«dDL�« «bM�
¨”uMO�d� n�“u� ÊUM�� w� UO�dB� ÂUF�« qBMI�« ¨”uLOK�
w{UI�« ¨s�e�« dL� »dF�« sO�U�L�« œU��ô o�U��« ÂUF�« sO�_«
¨ U�d� rO�«d�≈ å—UML�«ò Êu�eHK�� ÂUF�« d�bL�« ¨w�U����« ‰u�—
WM��å?� ÂUF�« sO�_« ¨s�e�« n�u� å—uM�« W�«–≈ò ?� ÂUF�« d�bL�«
qOL� WM�K�« uC�Ë »UN� À—U� åw�ö�ù« ≠ w�O�L�« —«u��«
d�bL�« ¨ÊË—U� bF�√ åÊUM�� uò W�«–ù ÂUF�« d�bL�« Æv�M�
¨Ê“U��« œUL� åÊUM�� q� uò W�«–ù ÂUF�«
UOK�U�Ë U�bK� ¡U�ƒ— s� W�MN� ôUB�« wHOBI�« vIK�Ë
ÊUM�� w� sOO�U�B�« ¡ö�e�« s� dO�� œb�Ë WO�UI� U�O�Ë
Æ—UA��ô« r�U�Ë

d�œ WIDM� ¨WÒOL� wK� qIM�«Ë W�Ò UF�« ‰UG�_« d�“Ë —«“
YO� WO�«dDL�« …—U�e� UNKN��« ¨UN�U�U� vK� Ÿö�ö� dL�_«
WO�Ë—UL�« dL�_« d�œ p�KF� WO�d�√ w�«— t�U�I��« w� ÊU�
U�bK� ¡U�ƒ—Ë wA�� Ê«uD�√ VzUM�«Ë WL�— UM� Ê«dDL�«
ÆWO�UL��«Ë WOM�œ UOK�U�Ë ÊË—U���Ë
n�UC� ÂuO�« UM�d�ò ‰U�Ë ¨WÒOL�� WL�— V�—
Ò WÎ �«b�
p��UI�Ë p� d��H� UM�_Ë ¨WIDML�« s�« p�_ UMMO� „—uC��
Íc�« ‰ËR�L�« WNJ� ¨…b�b� WNJM� ”UM�« vK� UN� qÒ D� w��«
Î «dO�� UM�d� ÊuJ� Ê√ wFO�D�« s� Æt�U�Ë t�F� l� ÊuJ�
sOO�UO��« iF� vK� dO�� UC�√ UM���Ë ¨UMMO� „—uC��
ÆåÊUM�� –UI�ù w�UJ�« qJA�U� ÊuKLF� ô s�c�«
¨n�«uL�« qO���� X�O� W�uD��« ‰u�√ ÂuO�« U�√ò ·U√
U�bM� lHM� ô n�«uL�« Ê_ ¨s�u�« –UI�≈ w� ÂuO�« W�uD��«
«c� s� ¨ŸUOC�«Ë v{uH�«Ë —UON�ô« v??�≈ lL��L�« qB�
ŸUI��« w� s�� Íc�« q�UH��«Ë q«u��«Ë q�UJ��« «c� oKDML�«
qJ� ‰uI�Ë ¨sOO�UM�K�« qJ� Î U��U Î ôU�� tODF� w�ULA�«
s� ‰eFL� dO�� ÕdH� w�ULA�« ŸUI��« wI�K� UL� ¨sOO�UM�K�«
UMK� s�� ¨wI�UML�«Ë wHzUD�«Ë w�UO��«Ë wM�b�« ¡UL��ô«
Æåt� d��H�Ë s�u�« v�≈ wL�M� ÊuKO√ ÊuO�UM��
WKO_« WOM�«uL�U� l�L�� WÒOL� d??�“u??�«ò Ê√ b??�√Ë
s��Ë ¨l�«u�«Ë V ÒFA�L�«Ë oOLF�« rKF�«Ë WFO�d�« ‚ö�_«Ë
WKu� rJ��UD��« —b� «ËdÒOG� Ê√ rJ�U��√ vK�Ë rJOK� s�«d�
…b�b� WKu� u�� ¨UN� d��H� Ê√ b�_ sJLÔ� ô w��« ¨—UON�ô«
ÆåÁ–UI�≈Ë ÊUM�� kH��
W�U�— rJMO� ÂuO�« Íœu??�Ëò ‰UG�_« d�“Ë ‰U� Á—Ëb??�
‰U���« w� q� ô ¨Âö��« tOK� `O�L�« bO��« U�œ«—√ UL� ¨WÒ���
sO� n�P��«Ë ÕU�H�ö� ULN�u�œ w� UF� qO��ù«Ë Ê¬dI�« W�U�d�
ŸUI��« q� UNF�Ë dL�_« d�œ XE�U� ÆÊU��ù« tO�√Ë ÊU��ù«
Æå„d�AL�« gOF�« vK� ¨WHK��L�« tM�Ëö� qJ� ¨VO���«
Òô√ V�� ¨W�UO��« w� iF��« l� ·ö��«ò Ê√ d���«Ë
UM�—UA�Ë U�ƒ«—¬ ŸuM�� Î UFOL� s�M� ¨WOC� œu�« w� b�HÔ�
»«e�√Ë «—UO� v�≈ wL�M� b�Ë ¨p�– w� WKJA� ô ¨WO�UO��«
W�b�� o�U���«Ë ¨vM� ŸuM��U� ¨p�– w� dO{ ô ¨WHK���
UMMJ�Ë ¨»u�d�Ë œuL�� tK� «cN� ¨lOL�K� ·d� ”UM�«
Ê√ Òô≈ ¨UN�QA� UM� ’UM� ô W��U�� sO�uJ�� vI�� Î UFOL�
ÊuË ÊUM�� …œUO� vK� ÿUH��« W��U� w�Ë ô√ ¨WF�U� ÊuJ�
ÆådÒ ��« Á—«d�Ë t�öI��«
sOF���«Ë s�U��« ‰öI��ô« bOF� f�√ UMKH��«ò ‰U�Ë

á«æ«£°ù∏ØdG iƒ≤dG ∞dÉëJh ¢ù∏HGôW ÜGõMCG
É¡é¡fh áehÉ≤ªdG QÉ«îH ∂°ùªàdG äócCG

W�ËU�� v�≈ …œuF�« d�� W�ËUIL�« —u�� Èu� «—UB��«
UL� WO�U�—≈ Èu� UN�Q� UN�UN�« ‰ö� s� Á«u� o�uD�
W�zU� W�ËU�� w� tK�« »e�Ë ”UL� W�d� l� qB�
»«d� d�d�� UN�LN� W�ËUI� ÈuI� ULN�—u t�uA��
WO�UJ�S� ¡U��ù«Ë ¨w�uONB�« ‰ö��ô« f�— s� W�_«
ŸËdAL�« WN�«u� w� dL��« «–≈ Èd??�√ Èu� ÂUN�«
t�u��« «c� ÒÊ« «Ëb??�√Ë ¨WIDML�« w� t??�«Ëœ√Ë w�dO�_«
Æw{UL�« w� qA� UL� Èd�√ …d� qAHO�
»dGL�«Ë Êœ—_« w� WO��« ÈuI�« —uC��« UO� ?
c�√ w��« lO�D��« ôËU�� WN�«u� vK� U�—«dù
Á—«d≈Ë w�dF�« VFA�« W�U√ b�R� WHK��� Î ôUJ�«
tOF�Ë W�e�dL�« t�OC� sOD�K� d�d�� —U���« vK�
w� V�«d�«Ë U�—UO�� sOM�RL�«Ë W�ËUIL�« r�b� rz«b�«
W�UL�Ë WO�dF�« ÷—_« œ«b��« vK� U�«u� …b�Ë e�eF�
ÆUN� s�b�U�L�«
r�—UJ��«Ë WK��L�« w{«—_« w� UMK�√ —uC��« UO� ?
”bI�« nO� WL�KL� √b� ‰UCM�« w� …b�b� VO�U�√
WHC�«Ë ”bI�« w� …b�b� VO�U�Q� Âu� qÒ � —dÒ J��Ë
¨1948 ÂU� w�uONB�« VUG�« UNK��« w��« o�UML�«Ë
—œUI�« bO�u�« —UO��« w� W�K�L�« W�ËUIL�« Ê« «Ëb�√Ë
Æ‚uI��« …œUF��«Ë ÷—_« d�d�� vK�
WD� l??{Ë WOL�√Ë …—Ëd??{ vK� —uC��« œÒb? � ?
“eF�Ë n�U���«Ë ¡UIK�« sO� WL�K�« “eF� W�d�A�
o� b�R�Ë W�ËUIL�« WOL�√ “d�� W�d�A� l�—UA�
s� wM�u�« UN�«d� q�U� d�d��Ë sOD�K� v�≈ …œuF�«
ÆdNM�« v�≈ d���«

WOM�u�« Èu??I??�«Ë »«e??�ú??� Í—Ëb????�« ¡U??I??K??�« bI�
WOMOD�KH�« qzUBH�« n�U��Ë fK�«d� w� WO�ö�ù«Ë
¨ÍË«b��« rO�� w� ”UL� W�d� dI� w� ‰ULA�« w�
¡UIK�« w� w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« q�Ò � b�Ë
Æs�� wK� bL�√ fK�«d� W�cHM� ”u�U�
WOMOD�KH�«Ë WO�UM�K�« «b���L�« w� ¡UIK�« ”—«b�
¡u{ w� WO�Ëb�«Ë WO�dF�« sO��U��« vK� UN�U�UJF�«Ë
d�R� w� ôUL��ô« qÒ � vK� Õu�HL�« À«b�_« Ÿ—U��
WK�d� ¡b� ‰UL��« UN�UO� w� qL�� UU�—≈ vK�
ôu��« qO�b� bF� UN��ö� —uK��� r� ÚÊ«Ë …b�b�
ÒÊQ� WO�u� ¨·d� s� d��√ q�� s� Íd�� w��« WO�uJL�«
À«b�_« …dO�Ë b�UB� bF� UN��� Íd�� …dO�� Î «—u�√
VFB� YO�� r�UH�� Ê√ q�� UNI�uD� VKD�� w��«
ÆUN�«“«d�≈ »UFO��«
«¡UIK�« nO�J� …—Ëd???{Ë WOL�√ vK� «ËœÒb????�Ë
W�ËU�� lML� …b�u� n�«u� …—uK� ·bN� W�d�AL�«
·uHB�« W�–d� v�≈ ·bN� U��dB� ‚ö�≈ iF��«
U� WN�«u� w� Î «b??�«Ë Î UH ·u�u�« VKD�� WK�d� w�
W�u�A� l�—UA� d�dL�� `L�� WM�� À«b??�ù „U�Ô�
w�uONB�« ? w�dO�_« ËbF�« vF�� U�Ëd� Âb��
WMLON�« f�dJ�Ë w�uONB�« ‰ö��ô« `�UB� UN{dH�
o�uD�Ë UNO� t�«Ëœ√ ‘UF�≈Ë WIDML�« vK� WO�dO�_«
s� d��√ vK� «“U��≈ oI�� w��« W�ËUIL�« —u�� Èu�
«Ë—b√ ¡UIK�« W�UN� w�Ë WIDM� s� d��√ w�Ë bOF
∫WO�U��« UOu��«
o�uD�� W�O���« ôËU�L�« ÂU�√ —uC��« n�u� ?
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المقداد وابن زايد في زيارة متزامنة لطهران
وصل وزي��ر الخارجية السوري د .فيصل المقداد ونائبه د.
بشار الجعفري إلى طهران مساء أم��س ،حيث سيلتقيان كبار
المسؤولين اإليرانيين ،من بينهم وزير الخارجية اإليراني حسين
أمير عبد اللهيان.
ووفقا ً لإلعالم اإليراني ،فإنّ زيارة الوفد التي تستم ّر ليومين،
ستبحث في تعزيز العالقات االستراتيجية التي تجمع البلدين.
يُذكر أنها الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب
وزارة الخارجية ،واألولى له في ظ ّل الحكومة اإليرانية الجديدة
برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.
وفي سياق متصل ،قال موقع «نور نيوز» التابع للمجلس األعلى
لألمن القومي اإليراني أمس إنّ مستشار األمن الوطني اإلماراتي
الشيخ طحنون بن زايد سيزور طهران اليوم اإلثنين للقاء مع عدد
من كبار المسؤولين وبحث سبل تطوير العالقات الثنائية.
وذك��ر الموقع أنّ الشيخ طحنون سيجتمع مع األمين العام
للمجلس علي شمخاني ومسؤولين إيرانيين آخرين في طهران.

بوتين لرئي�س ال�صليب الأحمر :بولندا ّ
تر�ش المهاجرين
بالمياه المخلوطة بمبيدات الح�شرات

ماكرون يتقدّ م ( ...تتمة �ص)1
إض��اف��ة إل��ى ت��واص��ل م��ع ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة .فيما ت��و ّل��ى مدير
االستخبارات الفرنسية ،برنار إيمييه ،التواصل مع «حزب الله»
إلقناعه بضرورة استقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي قبل وصول
ماكرون إلى الخليج ،لكي يتم ّكن من بحث الملف اللبناني مع قادة
الخليج وإقناع المملكة بالتراجع عن اإلج��راءات التصعيدية ضد
لبنان».
وتشير المصادر إلى أن «الحركة الفرنسية تعكس مخاوف جدية
لدى «اإليليزيه» من خطر انهيار لبنان في شك ٍل كامل بعد المقاطعة
الخليجية له» .كاشفة أن «فرنسا أبلغت السعودية اعتراضها على
الموقف الخليجي بمقاطعة لبنان ،ألنه سيؤدي إلى تهديد االستقرار
السياسي واالقتصادي ،وبالتالي األمني في البلد ال��ذي تعتبره
فرنسا نموذجا ً للتعددية والتعايش الطائفي».
وتتحدث المصادر عن «تسوية جزئية فرنسية– سعودية–
إيرانية حول لبنان ،وتنازالت قدمتها مختلف األط��راف» .وبرأي
الفرنسيين ،كما تقول المصادر ،إن «المقاطعة الخليجية للبنان
لن تؤثر على «حزب الله» ودوره في المنطقة كما تهدف المملكة،
بل سيعاقب الشعب اللبناني وسيؤدي إلى انهيار لبنان ،ما يشكل
خطرا ً على المنطقة برمتها وعلى أوروبا تحديدا ً في ظل وجود مليون
ونصف نازح سوري في لبنان».
وتضيف المصادر« :لذلك تمكن ماكرون من ضمان عدم اتخاذ
حزب الله وحلفائه أي ردة فعل في الحكومة على استقالة قرداحي،
مقابل وعود قدمها للحزب بأنه سيعود بمكاسب من الرياض تساهم
في حل األزمة الدبلوماسية وتخفيف الحصار السياسي والضغوط
االقتصادية الخارجية على لبنان».
في سياق ذلك ،يرى مصدر مطلع على المفاوضات الدائرة في
االقليم لـ«البناء» أن «المنطقة دخلت زم��ن التسويات وترسيم
التوازنات وتوزيع مناطق النفوذ ،أكان في سورية التي ُوضعت
تحت الرعاية الروسية ،وتشهد تفاوضا ً حول الحل السياسي وإنهاء
نهائي للحرب العسكرية والبدء بإعادة االعمار ،أو لجهة استئناف
المفاوضات حول الملف النووي اإليراني بعد  4سنوات من تجميده
بسبب انسحاب األميركيين منه ،فيما تعمل الدول الفاعلة في العراق
للتوصل إلى حل سياسي .ولم َ
يبق سوى الحرب في اليمن من دون
ح ّل عملي ،ولذلك تعمل السعودية لتجميع أوراق قوة للتفاوض
مع األميركيين ،ومن ضمنها الملف اللبناني للحصول على مكاسب
تصب في أمن المملكة والخليج ومصالحها االقتصادية والسياسية
ّ
في المنطقة».
لذلك ،يعتقد المصدر أن «أي تنازل جدي من قبل السعودية لن
يقدم إلى ماكرون ،بل إلى الرئيس األميركي الذي يرفض استقبال
ولي العهد السعودي حتى الساعة ،ما يعكس توتر العالقات بين
السعودية واإلدارة األميركية الحالية».
وقد يكون الرئيس الفرنسي -بحسب ما تقول أوس��اط سياسية
لـ«البناء» -نجح باحتواء تداعيات األزم��ة الدبلوماسية بين لبنان
والسعودية ،وان��ت��زاع تعه ٍد م��ن األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان بتجميد
اإلجراءات التصعيدية ضد لبنان والتراجع عن بعضها ،لكن ربط «دعم
الشعب اللبناني وعودة المملكة للعب دور اقتصادي في لبنان» بإنجاز
الحكومة لإلصالحات المطلوبة ،يعني أن األزمة ستؤجل إلى ما بعد
االنتخابات النيابية في الحد األدنى ،كون الحكومة الحالية لن تتمكن
من إنجاز اإلصالحات في المهلة الدستورية المتبقية لها ،هذا في حال
ُحلّت األزمة الحكومية وعاودت الحكومة جلساتها .ويذكر المصدر بأن
السعوديين تراجعوا عن وعود سابقة للفرنسيين في لبنان.
واستبعدت األوس��اط ترجمة الوعود السعودية قريباً ،مشيرة
إلى أنها «ستقتصر على التراجع عن بعض اإلجراءات التصعيدية
المتخذة وتجميد أي إج��راءات إضافية» .معتبرا ً أن «ربط العودة
السعودية االقتصادية إلى لبنان باإلصالحات ،يعني أن السعودية
لن تغير موقفها من لبنان لجهة المقاطعة االقتصادية .كما يعكس
ذلك رهانا ً سعوديا ً على تغير األغلبية النيابية بعد االنتخابات
المقبلة لصالح الفريق األميركي– السعودي في لبنان ،لذلك انتزع
ماكرون ورقة إعالمية من بن سلمان لإليحاء بأنه يملك تأثيرا ً ونفوذا ً
في المنطقة لكي يستثمره في الداخل الفرنسي قبيل االنتخابات
الرئاسية المقبلة».
وتضيف األوس���اط أن «ل��ق��اء ماكرون– ب��ن سلمان ل��ن يترجم
بالقريب العاجل بانفتاح سعودي على لبنان ،ألن جوهر موقف
المملكة هو مقاطعة لبنان بسبب نفوذ حزب الله ودوره في لبنان
واليمن ،وبالتالي السعودية تريد تنازال ً من إيران وحزب الله في
اليمن ثمنا ً لدعم لبنان».
وأك��د رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي
الدين ،أن الفريق اآلخر في لبنان الذي يتخلى عن كرامة وطنه ويريد
أن يرهن وطنه للخارج ،ال يمكن أن يؤتمن على شيء وال يحقق أي
إنجازات وال يعالج المشكالت اإلقتصادية .ورأى صفي الدين أن
«إذا كان البعض يتخيّل أ ّنه بالحصار أو اإلنتخابات أو العقوبات أن
بإمكانهم أن ُيضعفوا هذه المقاومة ،فأقول لهم أنتم أغبياء وحمقى،
ال تقرأون تاريخنا وال تعرفون حقيقتنا ولم تكتشفوا إلى اليوم س ّر
الق ّوة في مقاومتنا وفي وجودنا ،ألنّ س ّر ق ّوتنا في إماننا وتو ّكلنا
على الله سبحانه وتعالى».
وشدد صفي الدين على أن «الفريق اآلخر في لبنان يرغب بالذهاب

إلى التطبيع ،ونحن نؤكد أن هذا المشروع لن يمر ولن نقبل به»،
مشيرا ً إلى أن «هؤالء يذهبون باتجاه خيارات سيّئة على المستوى
الوطني وهم جاهزون للتطبيع ومن يقول غير ذلك قولوا له غير
صحيح ،ألن هذا الفريق اللبناني الذي يتآمر على المقاومة هو يحلم
بالتطبيع ،وربّما يحلم بما هو أكثر وهذه هي حقيقتهم ،ويريدون
أن يقولوا لنا إنّ التطبيع عروبة والمقاومة خارج العروبة وهذا من
العجائب».
وفي أعقاب فتح ثغرة في جدار األزمة اللبنانية– السعودية-
الخليجية ،تتجه األنظار إلى امكانية انسحاب األج��واء االيجابية
التي طبعت مباحثات جدة ومبادرة ماكرون على األزمة الحكومية
المتمثلة بتنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق
بيطار.
في إطار تسوية للملفات الثالث ،الملف السعودي وقضية المرفأ
وقانون االنتخاب ،وفي هذا السياق برز تقدم في موقف «التيار
الوطني الحر« ،الذي أكد مجلسه السياسي بأن ال مانع من أن يأتي
الحل لقضية البيطار عبر مجلس النواب.
وفيما جددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله تأكيدها لـ«البناء»
التمسك بالدستور كطريق وحيد النهاء أزمة بيطار للعودة إلى تفعيل
مجلس الوزراء لمعالجة األزمات المستفحلة على كافة الصعد ،شدّد
المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب ال ّنائب علي حسن خليل
 ،على أنّ «األولويّة اليوم هي إطالق عمل الحكومة إلى أوسع مدى،
ابتدا ًء من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوزالدستور والقيام
بواجباتها ،في سبيل تصويب المسار القضائي ا ّلذي يج ّر البلد إلى
أزم��ة عميقة ،ت ّتصل بقضيّة احترام الدستور والقانون كأساس
المؤسسات ،ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها
النتظام عمل
ّ
واجباتها» .ولفت ،خالل مناسبة دينيّة إلى أنّ «اليوم الحكومة أمام
محطة جديدة ،ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات المالئمة
لكي تق ّر برنامجا ًإصالح ّيا ً حقيقياً ،نستطيع معه أقلّه أن نضع
أنفسنا على س ّكة المعالجة ألوضاع الناس االقتصاديّة والماليّة
واالجتماعيّة».
وأ ّكد خليل «أ ّننا لن نيأس وسيبقى لدينا األمل ،وهو أمل مرتبط
بكثير من المعطيات ،أل ّننا قادرون على الخروج من أزمتنا .ولكن هذا
الخروج يتطلّب جرأ ًة في المعالجة وتح ّمالً للمسؤوليّة ورفضا ً للخنوع
ومنطق الضغط ا ّلذي يما َرس على األجهزة القضائيّة والتنفيذيّة في
البلد ،مزيد من ّ
الضغط والحصار وال ّتصفية السياسيّة».
وك��ان رئيس الجمهورية أك��د ف��ي ح��وار صحافي أن «مجلس
النواب سيفصل لمن ستؤول صالحية محاكمة الرؤساء والنواب
وال��وزراء» .وكشف أن :صور األقمار الصناعية التي تسلمناها من
روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ .وجدد حرصه على أفضل
العالقات مع دول الخليج .وقال« :ال ننسى األيادي البيضاء لهذه
الدول في الكثير من المحطات ،وكل مشاريع البنى التحتية مطروحة
أمام المستثمرين القطريين».
وأكد رئيس الجمهورية في مجال آخر ،حرصه الشديد على إجراء
االنتخابات النيابية قائالً« :لبنان ال يتحمل التجديد للطبقة التي
تسببت باالنهيار االقتصادي والمعيشي ،وسأعمل على توفير كل
الظروف إلجراء االنتخابات الرئاسية ،واألزمة مع دول خليجية لن
تؤثر على مشاركة المغتربين في االنتخابات .ونرحب بمشاركة
المنظمات األوروبية بمراقبة نزاهة االنتخابات النيابية».
وتوجه عون إلى جميع األط��راف بالقول« :كفى تالعبا ً بحياة
اللبنانيين ،وأدع��و القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها
وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب».
وعن قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب قال« :خطوة
لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي
لتوفير حلول عاجلة لألزمة المعيشية».
ومن المرتقب أن يحضر قانون الكابيتال كونترول على جدول
أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد غدا ً لبحث عدد من مشاريع
واقتراحات القوانين ،وقد يجري مقاربة موضوع تحقيقات المرفأ
وأزمة تنحي القاضي بيطار ،إال أن مصادر نيابية لفتت لـ«البناء»
إلى أن ال اتفاق حتى الساعة على صيغة موحدة لقانون الكابيتال
ك��ون��ت��رول والصيغ المطروحة ستأتي على حساب المودعين
وتحميلهم ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن الخسائر ،وتحمي مصالح قطاع
المصارف.
واعتبر نادي القضاة« ،أن ما يت ّم التداول ّ
أخيرا ً باقتراح قانون
يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية
والسحوبات النقدية ،ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية
جوهرية ال يمكن إغفالها» .ودعا إلى بذل الجهد في سبيل إقرار قانون
يهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ عليها بدال ً من إهدارها».
من جهته ،أش��ار رئيس «التيار الوطني الحر» ،النائب جبران
باسيل ،إلى أنه «أردنا قانون الكابيتل كونترول بالـ 2019لضبط
التحويالت إلى الخارج ،مش ليصير بالـ 2021للعفو عن تحويالت
مشبوهة صارت ،وترك اإلستنسابية لمصرف لبنان بالتحويالت
لبدّها تصير ،واإللتفاف عَ لى أحكام القضاء» .وأوضح في تصريح
على مواقع التواصل اإلجتماعي ،أن «ال تشريع لسرقة المودعين،
ونص ّر على إستعادة أموالهم وعلى قانون إستعادة األموال المحولة
إلى الخارج».

التعليق ال�سيا�سي

كل يوم فل�سطين
منذ معركة سيف القدس قبل شهور لم يمر يوم ال تكون فيه فلسطين حاضرة في صناعة الحدث عبر عمل مقاوم ،مرة
بعملية طعن ومرة بصيام أسير ومرة بإطالق النار على جنود ومرة بعملية فرار ألسرى ،هذا إضافة إلى ما تشهده يوميات
المدن والبلدات في المناطق المحتلة عام  48على مدار األيام من مواجهات وأنشطة.
هذه الحيوية الفلسطينية المتجددة والمتجذرة لشهورم تصلة تشهد أن فلطسين دخلت مع معركة سيف القدس مرحلة
جديدة تجمع مالمح إنتفاضة ومقاومة ،ال يغيبها وجود صورة قاتمة ألداء أجهزة السلطة باعتقاالت للمقاومين أو مالحقتهم،
وصوالً إلى تصفية بعضهم كما حدث مع المثقف المشتبك نزار بنات ،فالصورة الباقية لفلطسين والحاضرة هي تلك الصورة
التي ترسمها جغرافيا المواجهة التي إنتقلت إلى القدس واألرض المحتلة عام  ،48ما يفتح المعركة الوجودية ليكان اإلحتالل،
الذي ال يحتمل أي خسارة في القدس واألراضي المحتلة عام .48
على رغم تو ّغل أجهزة السلطة التي تنسق مع أجهزة أمن اإلحتالل ،وعلى رغم محاوالت االحتواء االقتصادي لغزة التي
يتحرك عليها النظام العربي ،على أمل تحييد المقاومة في غزة عن أي مواجهة مقبلة عنوانها القدس واألراضي المحتلة عام
 ،48يبقى أن القاعدة الثابتة التي أظهرتها معركة سيف القدس والقائمة على عجز كيان اإلحتالل عن تقديم مبادرة سياسية
بحجم قادر على محاكاة تطلعات الحد األدنى للمطالب الفلسطينية ،ولو بقياس سقوف السلطة ،وبالتوازي عجز الكيان عن
القيام بعمل عسكري بحج ٍم ٍ
كاف لتغيير معادلة الردع التي أظهرتها معركة سيف القدس .وهذا يعني أن الحيوية المقاومة
ً
ً
ً
التي تنتجها فلسطين في يومياتها وترسم خطا بيانيا تصاعديا وتسارع إيقاعها الزمني ،ستصل إلى االنفجار وتكرار مشهد
سيف القدس الذي قد يتحول إلى حرب اقليمية ،وفق معادلة محور المقاومة التي أعلنها األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله.
ستبقى فلسطين كل يوم حتى يأتي ذاك اليوم الموعود.

تمسك
ج �دّد الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين التأكيد على
ُّ
سلطات البالد باعتماد أسلوب التشجيع على تلقي التطعيم ض ّد
فيروس كورونا.
وقال بوتين خالل لقاء عبر الفيديو ،أمس ،مع رئيس االتحاد
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر فرانشيسكو روكا:
«األهم هنا هو تطعيم السكان ،ونحن نحاول أن نحارب األحكام
المسبقة والهواجس المتعلقة برفض التطعيم» ،مشيرا ً إلى أنّ هذه
السياسة تأتي بثمارها وخاصة في الفترة األخيرة.
كما أع��رب بوتين عن أمله في استمرار التعاون بين روسيا
ومنظمة الصليب األحمر الدولي ،مضيفا ً أنّ لرسالة المنظمة أهمية
بالغة في ظروف الجائحة.
وبصدد التوتر الحاصل على الحدود بين بيالروس وبولندا،
أع��رب الرئيس الروسي عن أمله في أن يعود الوضع هناك إلى
طبيعته ،مع أنه أشار إلى بقاء مهاجرين لم يتم حسم مصيرهم
بعد.

وعبر عن قلقه الشديد إزاء وضع األطفال هناك« ،فهم مضطرون
عمليا ً للمبيت في العراء في ظروف الشتاء».
وذكر أنّ مساعدة الصليب األحمر للمهاجرين في هذه الظروف
مطلوبة إلى أقصى درجة.
ولفت بوتين نظر روك��ا إلى تصرفات الجانب البولندي على
الحدود مع بيالروس ،مشيرا ً إلى أن سلطات بولندا ترش المهاجرين
الذين يحاولون عبور الحدود بالمياه المخلوطة بمبيدات الحشرات
والنباتات النتنة ،التي تسبب ح��روق �ا ً وإص��اب��ات أخ��رى لدى
المهاجرين ،بمن فيهم النساء واألطفال.
وأكد بوتين أنه يتفق مع روكا على ض��رورة سن قانون حول
الصليب األحمر الروسي ،مشيرا ً إلى أن هذا القانون مطلوب وهو
مشروع قيد المناقشة في البرلمان حالياً.
وتعهد بوتين بأن تعمل السلطات الروسية كل ما في وسعها
لدعم اللغة الروسية لغة رسمية في تعامالت اتحاد جمعيات
الصليب األحمر.

ال ُبرهان :الجي�ش �س ُيخلي
ال�ساحة ال�سيا�سية بعد االنتخابات
قال رئيس مجلس السيادة في السودان
عبد الفتاح البرهان إنّ الجيش سيترك
الساحة السياسية بعد االنتخابات المق ّررة
في عام  ،2023نافيا ً أي دور لحزب «المؤتمر
الوطني» في المرحلة االنتقالية.
ولفت البرهان ،في مقابلة تلفزيونية،
إل��ى م��ب��اش��رة التحقيقات ب��ش��أن ضحايا
االحتجاجات ،مؤكدا ً ّ
حق التظاهر السلمي،
مع تعهُّده بـ «معاقبة المجرمين».
وع��ن ملف تسليم الرئيس السابق عمر
البشير إلى «المحكمة الجنائية الدولية»،
ال��ذي ال ي��زال محتجزا ً بتهم فساد ،وسبق
أن رفض الجيش تسليمه ،أش��ار البرهان
إلى وج��ود «تفاهمات مع المحكمة لمثول
(ال��م��ش��ت��ب��ه ب��ه��م) أم���ام ال��ق��ض��اء أو أم��ام
المحكمة» ،مضيفاً« :نحن ملتزمون بتحقيق
العدالة».
وبخصوص ما يشاع عن إع��ادة الجيش
لمسؤولين عهد البشير ،قال البرهان« :سوف
نعمل معا ً حتى ال يكون المؤتمر الوطني

جزءا ً من المرحلة االنتقالية بأي صورة من
الصور» ،مبديا ً تفاؤله بعودة المساعدات
االق��ت��ص��ادي��ة ال��دول��ي��ة م��ع ن��ش��وء حكومة
مدنية بعد االنتخابات ،مع تأكيده أنّ الدولة

ستواصل اإلصالحات.
وعن اتفاق القاعدة العسكرية مع روسيا،
أفاد البرهان بعد انتهاء االتفاق ،ومواصلة
المشاورات بشأنه.

�سع ّيد يقيل قن�صلي تون�س في باري�س وميالنو
أعلنت الرئاسة التونسية إقالة قنصلي
البالد في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة
ميالنو اإليطالية وإج��راء «تدقيق مالي وآخر
إداري معمقين» في القنصليتين.
وق��رر الرئيس قيس سعيّد إقالة القنصل
العام التونسي في باريس طاهر العرباوي
واستبداله برضا غرسالوي المقرب منه والذي
تولى إدارة وزارة الداخلية بعد إعالن «التدابير
االستثنائية» في  25يوليو وإلى حين تشكيل
الحكومة الجديدة.
وأنهيت أيضا ً مهام القنصل العام التونسي
في ميالنو عادل بن عبد الله الذي حل محله
خليل الجندوبي.
وأوضحت الرئاسة التونسية ،في بيان
نشرته على صفحتها عبر «فيسبوك» ،أنّ
سعيّد أمر وزارة الخارجية «بإجراء تدقيق
مالي وآخر إداري معمقين» في القنصليتين.

�أذربيجان ت�س ّلم �أرمينيا � 10أ�سرى
مقابل خرائط حقول الألغام
أعلن جهاز أمن الدولة األذربيجاني أنّ باكو
سلمت يريفان  10أسرى أرمن لديها مقابل
خرائط عن حقول األلغام.
وق�� ��ال ال� �ج� �ه ��از« :م� �س� �ت ��رش ��دة ب �م �ب��ادئ
اإلنسانية ،سلمت جمهورية أذربيجان 10
جنود أرمن ليريفان في الـ 4من كانون األول/
ديسمبر».
ول �ف��ت إل��ى أنّ «أرم�ي�ن�ي��ا سلمت بوساطة
الجانب ال��روس��ي أذربيجان خرائط لحقول
األلغام لعدد من المناطق التي انتقلت لسيطرة
باكو» في أعقاب حرب قره باغ األخيرة.
وأشار إلى أنّ «العسكريين اعتقلوا في 16
من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،عقب
االشتباكات على الحدود بين البلدين».
وعبر جهاز أم��ن ال��دول��ة األذربيجاني عن
امتنانه لروسيا على مساعدتها ف��ي إنجاز
عملية التبادل.

ريا�ضة
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ك�أ�س العرب ..ترتيب المنتخبات بعد الجولة الثانية والمت�أهلين �أربعة
أسدل الستار مساء السبت الماضي عن الجولة الثانية من
دور المجموعات للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب
بكرة لقدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ 18من كانون األول
الجاري .وأقيمت أربع مباريات في اليوم الثاني واألخير من
منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ،وأسفرت عن
تأهل  3منتخبات إلى الدور ربع النهائي هي مصر والجزائر
عن المجموعة الرابعة ،والمغرب عن المجموعة الثالثة،
لتنضم للمنتخب القطري (المجموعة األولى) الذي حجز
أول تذاكر دور الثمانية ،وتبقى  4مقاعد شاغرة ستتحدد في
الجولة الثالثة.
نتائج المجموعة الثالثة:
ـ تغلّب المغرب على األردن بنتيجة 0-4
ـ تعادل المنتخبان السعودي والفلسطيني بنتيجة 1-1
ترتيب المجموعة:
 1ـ المغرب برصيد  6نقاط (تأهل)
 2ـ األردن برصيد  3نقاط
 3ـ السعودية برصيد نقطة واحدة
 4ـ فلسطين برصيد نقطة واحدة
وس��ي��ك��ون ال��ص��راع ثالثيا بين األردن والسعودية
وفلسطين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة
في الجولة الثالثة واألخيرة.
نتائج المجموعة الرابعة:
ـ فازت مصر على السودان بنتيجة 0-5
ـ تغلّبت الجزائر على لبنان بنتيجة 0-2
ـ ترتيب المجموعة:
 1ـ مصر برصيد  6نقاط (تأهلت)
 2ـ الجزائر برصيد  6نقاط (تأهلت)
 3ـ لبنان بدون رصيد
 4ـ السودان بدون رصيد
وستمثل الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ،صراعا ً
على صدارة المجموعة بين المنتخبين المصري والجزائري

الكرة اللبنانية تخ�سر «حجها»
ذمة اهلل
محمود حمود في ّ
} ابراهيم وزنه

من جهة ،وفرصة أخيرة لحفظ ماء الوجه بين المنتخبين
اللبناني والسوداني من جهة ثانية.
نتائج المجموعة األولى:
ـ تعادل المنتخبان العراقي والبحريني من دون أهداف.
ـ فازت قطر على سلطنة عُ مان بنتيجة 1-2
ـ ترتيب المجموعة:
 1ـ قطر برصيد  6نقاط (تأهلت)
 2ـ العراق برصيد نقطتين
 3ـ سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة
 4ـ البحرين برصيد نقطة واحدة
ـ نتائج المجموعة الثانية:

ـ فازت االمارات على موريتانيا بهدف دون مقابل.
ـ تغلّبت سورية على تونس بهدفين نظيفين.
ـ ترتيب المجموعة:
 1ـ اإلمارات برصيد  6نقاط
 2ـ تونس برصيد  3نقاط
 3ـ سوريا برصيد  3نقاط
 4ـ موريتانيا بدون نقاط.
ً
ً
ويشارك في البطولة  16منتخبا عربيا مقسمة على
 4مجموعات سيتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور
الثمانية.

�أبرز هدافي ك�أ�س العرب «قطر »2021
مع إختتام الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة
العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها
قطر ،ومع نهاية مواجهات الجولة الثانية يتشارك خمسة
العبين من ثالث دول صدارة ترتيب الهدافين برصيد هدفين
لكل منهم ،وهم:
 1ـ التونسي سيف الدين الجزيري
 2ـ التونسي فراس بالعربي
 3ـ الجزائري بغداد بونجاح
 4ـ المغربي عبد اإلله حفيظي
 5ـ المغربي بدر بانون
وك��ان قد أح��رز كل من سيف الدين الجزيري وف��راس
بالعربي هدفين للمنتخب التونسي في شباك موريتانيا،
في المباراة التي انتهت بفوز «نسور قرطاج» بنتيجة 1-5
ضمن الجولة األولى .وضمن الجولة األولى أيضاً ،سجل
بغداد بونجاح هدفين من رباعية «محاربي الصحراء» في
شباك السودان ،ولحق به عبد اإلله حفيظي الذي أحرز
هدفين من رباعية «أس��ود األطلس» في مرمى فلسطين.
وبقي الوضع على ما هو عليه مع نهاية اليوم األول من
الجولة الثانية ،حيث لم ينفرد أحد بالصدارة أو ينضم
أي العب للرباعي المتواجد بها .والحقاً ،تغلب المنتخب
المغربي على نظيره األردني برباعية نظيفة ،في مباراة
شهدت تسجيل ب��در ب��ان��ون هدفه الثاني ف��ي البطولة
وبالتالي انضم لمتصدري قائمة الهدافين.

«معركة سأنتصر بها» عبارة
كتبتها بيمينك وأن��ت تصارع
المرض في مستشفى الساحل.
ل��م تكن تعلم بأنها مباراتك
األخيرة في ملعب الحياة ،ومع
ذل��ك خضتها ب��روح��ي��ة الفوز
متسلّحا ً بارادة صلبة عهدناها
ف��ي شخصكم ال���رائ���ع خ�لال
مسيرتك الكروية واالنسانية
عند مواجهة الصعاب.
منذ أكثر من شهر  ...بدأت
ال��م��ع��رك��ة ،وص����ارت ص��ورك
المرفقة بدعاء المحبّين حديث
ال���وس���ط ال���ك���روي وت��راف��ق��ن��ا
يوميا ً على صفحات التواصل
االج��ت��م��اع��ي ،م��ع ك��ل ص��ورة
وتعليق ك���ان ط��ي��ف رحيلك
يخيّم على النفوس والعقول،
ّ
فيقض مضاجعنا وي��زي��د في
اتصاالتنا لحبيب قلبك ورفيق
دربك حسين فاضل لالطمئنان
والوقوف على آخر المستجدات،
وكلما ارتفعت وتيرة األدعية
كان منسوب القلق يتضاعف
فيتعبنا ،ويؤلمنا تخيّلنا ليوم
وداع��ك  ...ولسان حالنا يردد
بتفاؤل «حتما ً سيربح الحاج
الطاهر المعركة»  ،كم تمنينا
أن يعطيك الموت أن���ذارا ً قبل
أن يطردك من ملعب الحياة،
ليتركنا بال مهاجم صريح إعتاد ه ّز الشباك والسجود بعد كل توفيق ربّاني.
إلى أن جاء الخبر األليمّ ،
خطاف اآلجال لم يكترث ألدعية أو صلوات ،ونحن نعلم أن الموت حق وال
اعتراض على حكم الله  ...إنه فجر السبت في الرابع من كانون األول ،فجر حالك توقف فيه القلب الطيّب
عن النبض ،لفظ الحاج حمود أنفاسه األخيرة  .لقد حان وقت الرحيل ،ما أصعبه من فراق على ولديك
حسن وحسين ،وعلى رفيقيك المخلصين حسن وحسين فاضل ،برحيلك كسرت قلب الريّس سمير
دبوق ،وأدخلت من معك في الجهاز الفني (محمود عالمة وعلي فقيه وعباس شيت وعلي عمار عمار)
في حزن طويل ،وماذا بعد؟ فحارة حريك ومدرسة المصطفى وملعب النادي وأكاديمية الساحل وبلدة
كفرملكي ،جميعها اتشحت بالسواد وساد الحزن والدمع في وجوه المحبّين .باختصار ،خسرت كرة
القدم اللبنانية «حجها» ،رحمك الله أيّها الشاكر الساجد ،وأسكنك الفسيح من جناته وألهم عائلتك
ومحبّيك وعارفيك الصبر والسلوان ،وإنا لله وانا اليه راجعون.
ـ بدأ الحاج حمود (مواليد  )1964مسيرته الكروية مع فريق نجمة المصيطبة ،وفي العام 1983
التحق بصفوف فريق النجمة ،وفرض نفسه مهاجما ً ثابتا ً ضمن التشكيلة األساسية في العام ،1984
لعب إلى جانب محمد حاطوم وجمال الخطيب وحسن شاتيال وخالد بهلوان وزياد شهاب ومصطفى
زبيب وعماد مرتضى وغيرهم من نجوم النادي الجماهيري في تلك الفترة ،وعند اعتزاله اللعب في العام
توجه إلى ساحة التدريب ،فعمل مع ناديه لفترة صغيرة قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب
ّ 1996
الشباب ث ّم األولمبي وبعد ذلك مع نادي العهد ثم االخاء األهلي عاليه وصوال ً إلى شباب الساحل حيث
وجد الراحة والطمأنينة والرغبة في االرتقاء ،أكثر من خمس سنوات أمضاها مع «األزرق» كالسمن على
العسل ،حصل خاللها على شهادة مدرب محترف من االتحاد اآلسيوي ،وأ ّول ألقابه مع الساحل «كأس
النخبة» .شيّع جثمانه عصر السبت إنطالقا ً من أمام منزله في الحدت باتجاه بلدته كفرملكي ،وقد نعته
جميع األندية اللبنانية ،وشارك في مراسم التشييع غالبية العائلة «الساحلية» وعدد كبير من نجوم
المالعب اللبنانية وفعاليات كروية وإجتماعية وتربوية.

فوز ال�شباب الغازية على الرا�سينغ
والمبرة على الأهلي �صيدا

مناف�سات بطولة �آ�سيا تحت � 21سنة في الجودو
الألقاب لأوزبك�ستان وكوريا الجنوبية وكازاخ�ستان
إنطلقت منافسات فئة تحت ال 21سنة في اليوم الثالث
من بطولة آسيا واوقيانيا في الجودو التي ينظمها االتحاد
اللبناني للعبة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
على ملعب مج ّمع نهاد نوفل .وبعدما تصدّرت اوزبكستان
الترتيب العام النهائي لفئة تحت الـ ، 18تتصارع عدد من
الدول للمنافسة على صدارة الترتيب النهائي لفئة تحت الـ
 21سنة .وأقيمت منافسات اليوم الثالث بحضور رئيس
االتحاد اآلسيوي للجودو عبيد العنزي وارك��ان االتحاد
القاري والمدير التنفيذي لالتحاد الدولي للجودو فالد
مارينسيسكو ورئيس االتحاد اللبناني المحامي فرنسوا
سعادة واألمين العام عبدو أيوب وعدد من أعضاء االتحاد
ومدير البطولة فرنسوا جونيور سعادة ورؤساء واعضاء
الوفود وجمهور من محبي الجودو .واستأثرت ثالث دول
بالميداليات الذهبية في ختام اليوم االول من منافسات فئة
تحت  21سنة والدول هي :اوزباكستان ( 3ذهبيات) وكل
من كوريا الجنوبية وكازاخستان (ذهبيتان).
ـ النتائج
نتائج اليوم األول من منافسات فئة تحت  21سنة:
*ذكور:
تحت  60كلغ: - 1نوكانات سيريكباييف(كازاخستان)
 - 2خانبولوت يريسبيكوف(قيرغيزستان)
 - 3كاموليدين باختييوروف(اوزبكستان)
 - 3موسى شابدانبنكوف(قيرغيزستان)
ـ تحت  66كلغ:
1ـ جو هون آن(كوريا الجنوبية)
 - 2عزيزبك اورتيكوف(اوزباكستان)
 - 3شافقات سايتكولوف(اوزبكستان)
 - 3أبو بكر شيروف(طاجكستان)
ـ تحت  73كلغ:
1ـ دانيار شامشاييف(كازاخستان)
 - 2أون كي يول لي(كوريا الجنوبية)
 - 3حسن بيان(سوريا)
 - 3أحمد زود مسعودي (طاجكستان)
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*اناث
تحت  48كلغ: - 1خاليماجون خوربونوفا( اوزبكستان)
 - 2جي يون كيم (كوريا الجنوبية)
- 3كوشلين اينخجاركال (منغوليا)
- 3فوتيماخون تورسونبوييفا (اوزبكستان)
ـ تحت  52كلغ:
1ـ سيتا كادانبوييفا (اوزبكستان)
 - 2كونديز زيلكباي (كازاخستان)
 - 3تولغاناي ابويوفا (كازاخستان)
 - 3سو ري يون هوانغ (كوريا الجنوبية)

ـ تحت  57كلغ:
1ـ شوكورجون أمينوفا (اوزبكستان)
 - 2شانامبام ليتوي (الهند)
 - 3مولدير بيسينوفا (كازاخستان)
 - 3خان زاده كيراتوفا (كازاخستان)
ـ تحت  63كلغ:
1ـ شي وون شين (كوريا الجنوبية)
 - 2اوناتي شارما (الهند)
 - 3فارانجيز ريدجيبوفا (اوزبكستان)
 - 3كريستينا سوتنيكوفا(كازاخستان)

ال�سيتي ي�ستعيد ال�صدارة من ليفربول
و�صالح يعزز نجوميته ب�صناعة الأهداف
صعد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري اإلنكليزي الممتاز ألول مرة هذا الموسم،
بفوزه على مضيفه واتفورد بنتيجة  1-3في المباراة التي جمعتهما مساء السبت
الماضي ضمن الجولة الـ 15من عمر المسابقة .وافتتح السيتي باب التسجيل مبكرا
منذ الدقيقة الرابعة عن طريق رحيم ستيرلينغ وعزز زميله البرتغالي برناردو سيلفا
النتيجة بتسجيله لهدفين متتاليين في الدقيقتين  31و ،63فيما سجل هدف واتفورد
اليتيم الكولومبي خوان هرنانديز في الدقيقة الـ 74من عمر اللقاء .وبهذا الفوز ،رفع
مانشستر سيتي رصيده إلى  35نقطة وانتزع ألول مرة هذا الموسم ،الصدارة من
ليفربول ( 34نقطة) الذي صعد مؤقتا إلى المركز األول في وقت سابق اليوم بعد
فوزه على وولفرهامبتون بهدف دون رد وتعثر تشيلسي ( 33نقطة) أمام وست هام

يونايتد بنتيجة  .2-3في المقابل ،توقف رصيد واتفورد عند  13نقطة في المركز
الـ 17على جدول ترتيب فرق «البريميرليغ»  .والجدير ذكره ليفربول حقق فوزا قاتال
على حساب مضيفه وولفرهامبتون ،على ملعب «مولينيو» ،وسجل له هدفه الوحيد
ديفوك أوريجي في الدقيقة ( )4+90بصناعة مباشرة من النجم المصري محمد صالح
الذي ر ّد على متهميه باالنانية .ووفقا لشبكة «سكواكا» اإلحصائية ،فقد ساهم صالح
في تسجيل الهدف رقم  150له في البريميرليغ بقميص ليفربول ،عقب تسجيله 108
أهداف وصناعته لـ  42في  160مباراة .وكان قد سبقه بتسجيل  150هدفا لليفربول
في البريميرليغ كل من :ستيفن جيرارد ( )212وروبي فاولر (.)158

في أولى مباريات الدورة السداسية لألندية األوائل في بطولة الدرجة الثانية بكرة القدم ،فاز شباب
الغازية على الراسينغ في مباراة أقيمت على ملعب فؤاد شهاب في جونيه ،بنتيجة  3ـ  2بعد تأخره في
الشوط االول ( 0ـ  )1وإهداره لركلة جزاء كادت أن تمنحه التعادل ،ليعود ويقلب النتيجة لمصلحته
بتسجيله ثالثة أهداف من توقيع الثالثي علي يزبك ،وأكرم طراد وحسن حيدر ،فيما سجل علي أيوب
هدفي الراسينغ.
وعلى ملعب أنصار في الجنوب ،أحرز المبرة فوزا ً صعبا ً على األهلي صيدا بنتيجة ( 1ـ  .)0وفي
مباراة متقاربة المستوى ح ّل التعادل االيجابي ( 1ـ  )1بين فريق النبي شيت وضيفه السالم زغرتا.
هذا وشهدت معظم مباريات الدرجتين األولى والثانية قبل إنطالقها الوقوف لدقيقة صمت عن روح فقيد
المالعب اللبنانية مدرب نادي شباب الساحل الحاج محمود حمود.

بطولة «توب  »8في كرة الطاولة
نتائج اليوم الأول بح�ضور كوبلي
إنطلقت بطولة «  »Clear trim s.a.r.l Top 8بكرة الطاولة على طاوالت نادي المون السال
بمشاركة أفضل ثمانية مصنفين وثماني مصنفات يتنافسون في مجموعة واح��دة في كل فئة .
ويحصل الفائزون والفائزات الثالثة األوائل على جوائز ماليّة ُتقدّمها الشركة الراعية .وجاءت نتائج
اليوم األ ّول كالتالي:
ـ السيدات
فازت تاليا عازار (أنترانيك بيروت) على ك ّل من لوري ياهينيان (هومنتمن بيروت)  1-3وعلى
ياسمينة الهبش (األهلي صيدا)  0-3وعلى كريستي عريضة (شاريتيه دار النور)  .2-3وفازت
كريستي عريضة (شاريتيه دار النور) على فاطمة الدقدوقي (األهلي الخيام)  .2-3وفازت مريم الهبش
(األهلي صيدا) على لوري ياهينيان (هومنتمن بيروت)  0-3وعلى كريستي عريضة (شاريتيه دار
النور)  2-3وعلى ياسمينة الهبش (األهلي صيدا)  .0-3وفازت فاطمة الدقدوقي (األهلي الخيام)
على ياسمينة الهبش (األهلي صيدا)  .2-3كما فازت لوري ياهينيان (هومنتمن بيروت) على فاطمة
الدقدوقي (األهلي الخيام) .2-3
ـ الرجال
فاز محمد نور الهبش (أنترانيك بيروت) على شقيقه سعد الدين الهبش (أنترانيك بيروت)  2-3وعلى
ألكس درزي (هومنتمن بيروت)  0-3وعلى هالل مختار (الفادي االقدس)  1-3وعلى أحمد مصطفى
حرب (الجيش)  .2-3وفاز سعد الدين الهبش (أنترانيك بيروت) على هالل مختار (الفادي األقدس)
 2-3وعلى ألكس درزي (هومنتمن بيروت)  0-3وعلى باسل حرب (الجنوب تول)  .1-3وفاز حسن
شبيب (الجنوب تول) على غالب فحص (الرياضي غزير)  2-3وعلى باسل حرب ( الجنوب تول) 2-3
وعلى أحمد مصطفى حرب (الجيش)  0-3وعلى هالل مختار (الفادي االقدس)  .2-3وفاز هالل مختار
(الفادي االقدس) على ألكس درزي ( هومنتمن بيروت)  .2-3وفاز باسل حرب (الجنوب تول) على
أحمد مصطفى حرب (الجيش)  .0-3وفاز غالب فحص (الرياضي غزير) على باسل حرب (الجنوب
تول)  2-3وعلى ألكس درزي (هومنتمن بيروت)  .0-3يشار إلى أن رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج
كوبلي شارك في تسجيل نقاط عدد من المباريات.

ً
ال�شباب حارة �صيداً
بطال لك�أ�س «االتحاد» بكرة اليد
ت ّوج فريق الشباب حارة صيدا بطال لكأس االتحاد بكرة اليد بعد فوزه على فريق الجيش بنتيجة
( 32ـ  ،)28الشوط األول ( 12ـ  ،)13في المباراة النهائية التي أجريت في قاعة حاتم عاشور ـ
أوتوستراد المطار ،بحضور جمهور غفير أضفى على المباراة أج��واء من الحماس ،تقدّمه رئيس
االتحاد اللبناني للعبة عبدالله عاشور ونائباه أحمد دروي��ش وعبد الله عساف واالمين العام
جورج فرح وأمين الصندوق زياد منصور والعضو حسن كوثراني ومسؤول مكتب الرياضة في
حركة أمل ـ اقليم الجنوب علي حسن ورئيس نادي الشباب حارة صيدا أحمد عيد وممثل المركز
المركز العالي للرياضة العسكرية العقيد محمد فصاعي ورئيس ن��ادي العهد تميم سليمان.
وفي ختام المباراة قدّم رئيس االتحاد عبد الله عاشور درعا تذكارية لرئيس نادي الشباب حارة
صيدا ،كذلك سلم كأس البطولة لقائد الفريق البطل وسط فرحة جنونية لالعبين بمشاركة الجمهور
الكبير الذي نزل أرض الملعب لحظة اطالق الحكم نهاية المباراة ،وحمل الالعبون على االكتاف.
كانت البداية قوية من جانب الفريقين مع أفضلية لالعبي حارة صيدا الذين تميزوا في بناء الهجمات وهز
الشباك بسهولة بقيادة ثالثي آل صقر وخضر نحاس وحسين صالح ،بينما وجد العبو الجيش صعوبة
في التسجيل في بادئ األمر ولكن سرعان ما استعادوا الحس التهديفي وخصوصا ً من جانب جورج
بدوي وعلي سلوم لينجحا في قيادة فريقهما نحو التعادل ومن ثم التقدم في نهاية الشوط ( 13ـ .)12
وفي الشوط الثاني تف ّوق مدرب حارة صيدا ماهر همدر على مدرب فريق الجيش سليمان تقي ،من
خالل اعتماده على الدفاع المتأخر طيلة الشوط للحؤول دون تعب العبيه الذين بذلوا مجهودا ً مضاعفا ً
وتحاملوا على اإلرهاق الذي ح ّل عليهم ،ونجحوا في التقدم بفارق هدفين أو ثالثة ،حيث ساهم الحارس
سامي همدر في الفوز بنسبة كبيرة نظرا ً لتألقه في التصدي لكثير من التسديدات حارما ً فريق الجيش
من فوز أكيد ،وقد أعطى تألقه الثقة لزمالئه كي يحافظوا على فارق الهدفين على األقل ،في حين وجد
العبو الجيش صعوبة لمجاراة العبي الخصم نظرا ً لعدم ايجاد الخطة المضادة للخطة التي اعتمدها
مدرب حارة صيدا ،مع تألق حسن جهاد صقر وحسن غسان صقر ومحمد صالح وخصوصا األخير
الذي جاء من دبي كي يشارك فريقه فرحة التتويج باللقب .قاد المباراة القاري قاسم مقشر واالتحادي
اكرم الشيخ حسين ،ريان رشيد (مسجلة) ،علي سويدان (ميقاتيا) ،وراقبها الدولي السابق محمد
حيدر.
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