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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

6 صفحات
1000 ل.ل / 50 ل.س

كّل خطر يداهمنا خامداً اليوم قد يثور 
غداً.

سعاده

- خالل العقدين الماضيين من القرن الحادي والعشرين، 
مختلفة  مسارات  وإي��ران،  والصين  روسيا  من  كل  خاضت 
في الصعود الى منصة الدولة الفاعلة الكبرى في السياسات 
الدولية، ومسارات مختلفة في مشاريع التنمية االقتصادية، 
مواجهات  منها  ك��ل  خاضت  كما  العسكرية،  ال��ق��درة  وب��ن��اء 
انهيار  منذ  الصاعد  األميركية  الهيمنة  مشروع  مع  ضارية 
االتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين عام 1990، والمنتقل 
الى حسم السيطرة على آسيا منذ عام 2000. وهو العام الذي 
الكرملين  ال��ى  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  فيه  دخ��ل 
تحلم  واستراتيجية  أمنية  خلفية  من  آتياً  لروسيا،  رئيساً 
التيه  باستعادة أمجاد الدولة العظمى بعد عشر سنوات من 
والتراجع؛ بينما كان الرئيس الصيني شي جيبنغ بينغ يشق 
النهوض  سجلت  التي  شانغهاي  مقاطعة  ادارة  نحو  طريقه 
االقتصادي التاريخي للصين، وصوالً لقيادته حملة مكافحة 
والدولة  الحزب  مناصب  أعلى  بتولي  نجاحه  قبل  الفساد، 
بصورة كاملة عام 2015، فيما كان السيد ابراهيم رئيسي 
يتقدم في المناصب القضائية الرفيعة ترافقه سمعة مكافحة 
الفساد وحماية الدولة والثورة من االختراقات األجنبية، قبل 

أن يتبوأ رئاسة السلطة القضائية وصوالً لرئاسة الدولة.
- النهوض االقتصادي وبناء القوة العسكرية والنهوض 
قادة  فيها  يتشارك  نقاط  الفساد،  عن  بعيداً  الدولة  بجهاز 
آسيا  على  األميركية  الهيمنة  هزيمة  كتبت  التي  آسيا  دول 
بوتين  بقيادة  عقدين  خ��الل  روسيا  قطعت  حيث  بأيديها، 
مع   ،2015 ع��ام  منذ  الثابت  مقعدها  لحجز  ال��الزم  الشوط 
الكامل  وانخراطها  الحدود،  خارج  األولى  للمرة  تموضعها 
في مواجهة الحرب على سورية، بعدما حسمت أمرها بوجه 
شبه  بضمها  أوكرانيا  بوابة  من  اآلتية  األميركية  التهديدات 
بين  أوروب��ا  ال��ى  الغاز  أنابيب  بمد  ونهضت  القرم،  جزيرة 
في  العالم  مركز  لتحتل  الشمالي  والسيل  الجنوبي  السيل 
تقنياً  نظاماً  وامتلكت  الحيوية،  الشديدة  السلعة  هذه  سوق 
العسكرية اعترف األميركيون  التطور في ترسانتها  شديد 
شبكة  وترجمت  األم��ي��رك��ي،  ال��س��الح  على  النوعي  بتفوقه 
صواريخ ال� أس 400 المترابطة على مساحة آسيا واحدة من 
أبرز سير التفوق العسكري الروسي، بينما نجحت الصين 
صاعد،  ون��م��و  ث��اب��ت  اق��ت��ص��ادي  بتقدم  م���واز  مقعد  بحجز 
وبلوغ حجم اقتصادها المرتبة الثانية في العالم ومزاحمتها 
على المرتبة األولى، ووضعت خطة الحزام والطريق لربط 
اقتصادها باقتصادات العالم وقطعت فيه شوطاً كبيراً عبر 
الغربية في قطاع االتصاالت  التقنيات  آسيا، وتفوقت على 
الخامس،  الجيل  نحو  التحول  في  القيادة  موقع  وامتلكت 
وسجلت نجاحاً كبيراً بالسيطرة على قطاعات صناعية ثقيلة 
الموانئ  البحرية وادارة  المالحة  عالمياً منها قطاع صناعة 
التواصل  المستقل لوسائل  وتجهيزاتها، وقدمت نموذجها 
تيك  تطبيق  عبر  األميركية  للتطبيقات  المنافسة  االجتماعي 
توك الذي تصّدر المرتبة األولى على حساب كل المنافسين 
الكبار، بينما نجحت بتقديم نموذج عالمي فريد في إدارتها 
في  األول  البلد  م��ن  لتنتقل  ك��ورون��ا  جائحة  م��ع  للمعركة 
اإلصابات والتفشي على مستوى العالم، إلى البلد األول في 

القدرة على محاصرة الوباء.
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�أولوّيات بوتين ورئي�سي وبينغ

 

في �لتحالف �ال�ستر�تيجّي: 

 

مو�جهة �لهيمنة �الأميركّية

 

على �الإنترنت و�لنظام �لم�سرفّي

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

بوتين ورئي�سي ل�سياغة برنامج تعاون ��ستر�تيجّي �سيا�سّي �قت�سادّي ع�سكرّي 

عودة الحريرّي تطرح م�شير الم�شتقبل بعد ت�أكيد عزوفه عن التر�شيح 

الأربع�ء توقيع عقد الكهرب�ء... و�شعر ال�شرف ن�شف نق��ش الموازنة
كتب المحّرر السياسّي 

االتفاقيات  ترجمتها  ال��ت��ي  السلسلة  ح��ل��ق��ات  م��وس��ك��و  ف��ي  اكتملت 
االستراتيجية الموقعة بين روسيا والصين والصين وإيران مع االتجاه 
الحاضر  كانت  إيرانية  روسية  استراتيجي  تعاون  اتفاقية  توقيع  نحو 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  جمعت  التي  القمة  طاولة  على  األكبر 
السياسية  المجاالت  لتغطي  رئيسي،  إبراهيم  السيد  اإليراني  بالرئيس 
واالقتصادية والعسكرية. فعلى الصعيد السياسي تقول مصادر واكبت 
محادثات موسكو، أن تصنيف حلف األطلسي كعدو مشترك كان نقطة 
للشراكة  كعنوان  األميركية  الهيمنة  م��ش��روع  مواجهة  لوضع  البداية 
في  مواصلتها  ويعتزمون  سورية  في  واإليرانيون  ال��روس  بدأها  التي 
ساحات العمل المشترك. ويشكل الدعم المتبادل للمواجهات السياسية 
بالعودة  الخاصة  فيينا  مفاوضات  عبر  سواء  منهما،  كل  يخوضها  التي 
لالتفاق النووي اإليراني، أو عبر ما يجري على جبهات االشتباك الروسية 
التعاون لساحات عمل مشتركة في  األميركية حول أوكرانيا، فيما يمتّد 
كازاخستان وأفغانستان بالشراكة مع الصين لتحصين ساحات آىسيا 
من االختراقات التي تؤسس لحال الفوضى والتآكل؛ أما اقتصادياً فإضافة 
الصين  مع  المشترك  التعاون  يشكل  التجاري،  التبادل  نطاق  لتوسيع 
إلطالق منظومة تنمية مصرفية مستقلة عن النظام المصرفي األميركي 
تحّول  الذي  األميركي  العقوبات  نظام  تأثيرات  لتهميش  األب��رز  العنوان 

الى بديل لآللة العسكرية، بعد االعتراف األميركي بالفشل العسكري في 
أفغاسنتان والتسليم بمحدودية نظام العقوبات عبر االنخراط األميركي 
في مفاوضات العودة لالتفاق النووي في فيينا؛ أما عسكريا فاألبرز هو 
تعزيز التبادل التقني للخبرات، ومساهمة روسيا في تعزيز قدرات إيران 
الدفاعية، خصوصاً في مجال الدفاع الجوي. وتقول المصادر المواكبة 
وطهران  بكين  بين  ثالثية  قمة  عقد  تستبعد  ال  إنها  موسكو  لمحادثات 
قد  الصين  تكون  بعدما  العام،  ه��ذا  من  الثاني  النصف  خ��الل  وموسكو 
تديرها  التي  اإلنترنت  شبكة  وتوسيع  إلط��الق  واضحاً  تصوراً  بلورت 
داخل حدود الصين، الى انحاء جديدة في آسيا، وفقاً لما تم االتفاق عليه 
بين بكين وموسكو، ورسمت مسودة لمشروع مشترك آللية مصرفية، 
أعلن عنها الزعيمان الروسي والصيني، بما يحدد تصوراً للعمالت البديلة 

او الموازية، وآلية التسعير وصيغة التعامل مع نظام السويفت.
لبنانياً، تتقدم عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت لتحتل الصدارة 
المستقبل  تيار  ق��ي��ادات  سيضع  بأنه  متعددة  مصادر  من  تأكيدات  مع 
الترشيح، وسيقوم  العزوف عن  المستقبل بمبررات قراره  ونواب كتلة 
أو  دعمها،  الحريري  يتولى  لوائح  اعتماد  بين  معهم  الخيارات  بمناقشة 
ترك األمر للنواب وقيادات التيار التخاذ القرار الذي يرونه مناسباً، وميله 
الخيار. لهذا  مفتوحاً  الباب  إبقائه  مع  يدعمها  لوائح  ترشيح  تبني  لعدم 
لقاء القمة بين الرئسين الروسي واإليراني في موسكو أمس)التتمة ص4(

 حكومة �لميقاتي:

�لمر�جعة �لجّدّية �أو �لف�سل �لذريع

 بشارة مرهج �

أن  يتوقع  التي  ميقاتي،  الرئيس  حكومة  على  يسجل 
تجتمع قريباً ضمن أطر وضوابط محددة، النقاط اآلتية:

الدعم  رفع  بين  بالربط  وعودها  من  الرغم  على  أوالً: 
عن بعض السلع من جهة، وتأمين البطاقة التمويلية من 
البطاقة  بتأمين  وعدها  عن  الحكومة  تخلّت  أخرى،  جهة 
الدعم وتحرير األسعار مما  لعملية رفع  العنان  وأطلقت 
المواطنين بصورة هائلة وساهم في رفع  أعباء  زاد من 

نسبة التضخم ومعها منسوب الفوضى في البالد.
ثانياً: وعدت الحكومة بتحضير مشروع الموازنة باكراً 
صراعاتها  بسبب  أنها  غير  الدستورية  المهلة  وضمن 
عقد  الى  بحاجة  وأصبحت  التزامها  عن  تخلّفت  الداخلية 
وإقراره.  المشروع  لمناقشة  النواب  لمجلس  استثنائي 
ونعتقد أّن الحكومة ستقّدم مشروع الموازنة في أواخر 
ينبغي  ك��ان  ان��ه  حين  ف��ي  ال��ح��ال��ي،  الثاني  ك��ان��ون  شهر 
الموازنة  ألهمية  نظراً  مبكر  وق��ت  في  المشروع  تقديم 
تشكل  لكونها  ونظراً  العام  االنتظام  تحقيق  في  العامة 
مدخالً لإلصالح وتبيان الخطة التي ستعتمدها الحكومة 

للنهوض والتعافي.
عبر  وت��ش��ك��ل  ال��ح��ك��وم��ة  تتماسك  أن  م��ن  ب���دالً  ث��ال��ث��ا: 
الحوار داخل مجلس الوزراء موقفاً موحداً حيال القضايا 
األساسية المطروحة بدت الحكومة طيلة الفترة الماضية
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ماذ� لو عاد تر�مب؟      )2(

الزمن  مسار  أّن  القديم  الديالكتيك  علم  يرى  ما  حسب 
نحو  واح���د،  باتجاه  دوم���اً  يجري  فالماء  كالنهر.  يسير 
أضاف  المعاكس.  باالتجاه  ال��ع��ودة  ل��ه  يمكن  وال  البحر 
من  الزمن  أّن  الديالكتيك،  من  نسخته  في  ماركس  ك��ارل 
ملهاة  شكل  على  األول��ى  فقط،  مرتين  يتكّرر  أن  الممكن 
والثانية على شكل مأساة. اتفق كثيرون جزئياً مع مقولة 
مرات  يتكّرر  ق��د  ال��ح��دث  أّن  رأوا  ولكنهم  ه��ذه،  م��ارك��س 
عن  لتتأّخر  والكوميديا  الملهاة  مواقع  تتبّدل  وقد  عديدة 

المأساة التراجيدية .
 فأّي من واليتي ترامب ستكون الملهاة؟ وأيها ستكون 
المأساة األولى أم تلك التي قد تأتي في وقت ليس ببعيد؟ 
على  سيبقى  عودته  حال  في  ترامب  أّن  المؤكد  شبه  من 
ثم  الجزم.  يستطيع  أحد  ال  كان  وإْن  بالترامبية،  التزامه 
أّن السنوات الثالث بانتظار االنتخابات األميركية المقبلة 
في زمن أصبحت السرعة من سماته قد تغيّر الكثير مما 
بين أيدينا من معلومات وتخمينات. إنما يجوز االفتراض 
والتوقع، فهل سيكون ترامب قد أدرك مقادير قوة الدولة 
العميقة في بالده وسيسعى للتفاهم معها؟ أم أنه سيبقى 
على اشتباكه معها مدعوماً بجمهور ناخبيه البيض؟ وفي 
اختلف  قد  جديد  عالم  أمامه  سيكون  الخارجي  المجال 
ع��ن ذل���ك ال��ع��ال��م ال���ذي ت��ع��اط��ى م��ع��ه ف��ي والي��ت��ه األول���ى، 
بايدن،  ج��و  ونقيضه  غريمه  صنعه  ف��ي  ساهم  ق��د  عالم 
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 سعادة مصطفى أرشيد �

ه���دم���ت ج����راف����ات س��ل��ط��ات 
أمس  فجر  »اإلسرائيلي«  االحتالل 
منزل عائلة الصالحية في الشيخ 
جراح بالقدس المحتلة، وذلك بعد 
أن اقتحمت شرطة االحتالل معززة 
الصهيونية  الخاصة  بالوحدات 
المنزلة وقامت بإخالء أفراد العائلة 

والمتضامين معهم بقوة السالح.
الصالحية  عائلة  ع��ن  ون��ق��ل 
شرطة  من  كبيرة  قوات  إّن  قولها 
العائلة،  منزل  اقتحمت  االحتالل 
واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين 
عليهم  االع��ت��داء  بعد  المنزل،  في 

بالضرب.
محامي  ت���اي���ه،  ول��ي��د  وق����ال 
الثالثة  الساعة  »ف��ي  العائلة: 
من  كبيرة  ق��وات  اقتحمت  فجراً، 
منزل  »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة«  ال��ش��رط��ة 
على  واع��ت��دت  صالحية،  عائلة 
بالضرب،  فيه  المتواجدين  بعض 

واقتادتهم إلى مركز للشرطة«.
 20 نحو  اعتقال  »تّم  وأض��اف: 
شخصاً بينهم مالك المنزل محمود 
العائلة  أف��راد  وبعض  صالحية، 
جرى  ما  واص��ف��اً  ومتضامنين«، 

بأنه »تصرف همجي«.
البلدية  أّن  إل��ى  ت��اي��ه  وأش���ار 
هدمت  القدس  في  »اإلسرائيلية« 

المنزل بعد إخالئه.
أّن  إل��ى  ع��ي��ان،  شهود  وأش���ار 

القوة  استخدمت  االحتالل  شرطة 
في تنفيذ االعتقال المباغت.

وك���ان���ت س��ل��ط��ات االح��ت��الل 
األول/  كانون  منتصف  أص��درت 
يقضي  ق���راراً  الماضي،  ديسمبر 
األرض  م���ن  ال��ع��ائ��ل��ة  ب���إخ���الء 
منزالً  تضّم  دونمات   6 بمساحة 
مهلة  صالحية  وسلمت  ومشتالً، 
المبني  أرض��ه  إخ��الء  ق��رار  لتنفيذ 
ال�25 من شهر  عليها منزله، حتى 

كانون الثاني/ يناير.
واس��ت��ن��ك��رت ح��رك��ة ال��ج��ه��اد 
المجتمع  وعجز  »صمت  اإلسالمي 
العربية  األنظمة  وبعض  الدولي 
لحكومة  ال��غ��ط��اء  تعطي  ال��ت��ي 
االحتالل، لتنفيذ مخططات التهجير 
الفلسطيني«،  ال��ش��ع��ب  ب��ح��ق 
والتطبيع  الهرولة  »أن  معتبرة 
بحق  االح��ت��الل  تمادي  في  سبب 

أبناء شعبنا«. 

وأكد أن »قضية القدس، حاضرة 
والمقاومة  المواجهة  ب��ؤرة  ف��ي 
ومركز الصراع والتصدي أمام هذا 
االحتالل المتغطرس«، داعية »كل 
إلبقاء  الحرة  والمنابر  األص��وات 
قضية القدس حية ال تقبل التغييب 
أو المساومة، وأّن واجب تحريرها 
ووطني  شرعي  واجب  وتطهيرها 
والمسلمين  العرب  على  وإنساني 

وأحرار العالم«.

الحتالل يهدم منزًل في ال�شيخ جّراح ويعتقل م�لكيه

 �لكرملين يرحب بمبادرة �أردوغانغار�ت �إمار�تية على �سنعاء

لت�سوية �لو�سع في �أوكر�نيا

رّحب الكرملين بمساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتسوية 
الوضع في أوكرانيا.

على  بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  الناطق  علّق  السياق،  وفي 
واألوكراني  بوتين  فالديمير  الروسي  نظيريه  جمع  أردوغ��ان  اقتراح 
بجهود  »نرحب  قائالً:  أنقرة،  في  واحدة  طاولة  إلى  زيلينسكي  فالديمير 
مضيفاً  أوكرانيا«،  في  الوضع  تسوية  في  المساعدة  بإمكانها  دولة  أي 
أن »الخالفات الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا تتعلق على وجه التحديد 

بتعثر تنفيذ اتفاقيات مينسك.. من قبل كييف«.
األوكرانيين  على  التأثير  األت��راك  شركائنا  بوسع  كان  »إذا  وتابع 
إال  يمكن  فال  مينسك،  اتفاقيات  بموجب  بالتزاماتهم  للوفاء  ودفعهم 

الترحيب بهذا األمر«.
ومنذ اندالع الحرب في شرق أوكرانيا في أبريل/ نيسان 2014، لقي 
أكثر من 14 ألف شخص مصرعهم. قبل أن يتوصل الرئيسان األوكراني 
في  اتفاق  إلى  بوتين،  فالديمير  والروسي،  بوروشينكو،  بترو  آن��ذاك، 
»اتفاقيات  ب�  اآلن  يسمى  مما  جزءاً  االتفاقية  أصبحت  وقد   ،2015 عام 

مينسك«.
الصراع بين  إنهاء  لكيفية  االتفاقيات خطوطاً عريضة  وتضّمنت هذه 
القوات االنفصالية األوكرانية التي تدعمها روسيا في المنطقة المضطربة 

في شرق أوكرانيا المعروفة باسم دونباس والحكومة األوكرانية.

األميركي  ال��ع��دوان  غ��ارات  »إجمالي  ب��أّن  عسكرية  مصادر  أف��ادت 
أكثر من  الماضية بلغ   اليمنية خالل الساعات  العاصمة  اإلماراتي على 
في  األكادمية  ومنطقة  عطان  منطقة  استهدفت  جوية  غارة  عشر  أربعة 

شارع المطار بمديرية الثورة ومنطقة الخربة في سعوان«.
على  ُنفذت  التي  الغارات  أّن  يمني  عسكري  مصدر  أكد  جانبه،  من 

صنعاء كانت بطائرات إماراتية.
وفي سياق تعليقه على الغارات المعادية، أكد عضو المكتب السياسي 
العدوان  بداية  منذ  »أننا  المحبشي  الوهاب  عبد  اليمن  في  الله  ألنصار 
السعودي نواجه كيان العدو الصهيوني«، الفتاً إلى أّن »العدوان انطلق 
هي  معركتنا  بأن  الفلسطيني  الشعب  يثق  أن  ويجب  الكيان  لهذا  خدمة 

معركتهم«.
وقال المحبشي في تصريح أمس: »اليوم يقف األميركيون والصهاينة 
بإذن  بالنصر  سيعجل  الوضوح  وهذا  واإلمارات  السعودية  جانب  إلى 
فهما  اإلم��ارات  حماية  تستطيع  إسرائيل  وال  أميركا  »ال  أن  وأكد  الله«، 
لصواريخ  التصدي  في  فشل  العدو  وكيان  السعودية  حماية  في  فشلتا 
وليس  بنفسها  نفسها  تنقذ  أن  اإلمارات  »على  أن  إلى  وأشار  المقاومة«، 

من مصلحتها اقتصادياً وال أمنياً االستمرار في التصعيد«.
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 W�dF� ÷u�� ÒbF��� ©V�«d� ÒÍ√® u�Ë ¨ÍdB� qJA� œuF� bO�F�« d�d��
 ‚uH��U� dK�� —UJ�√ vK� ‚ÒuH�� W�dBM� W�U�“ »U� s�Ë b�b� s� W�Uzd�«
 ZzU��  ÒÊ«  vK�  ÒdB�Ë  WL�eN�U�  bF�  ·d�F�  r�  t�«  rKF�«  l�  ¨w�dF�«
 r�� b�UB� l�Ë ¨Êb�U� fOzd�« UN� “U� w��« …— ÒËe� WI�U��«  U�U���ô«
 ¨2008 s� VF�_« ÍœUB��ô« œu�d�«Ë w�uI�« Z�UM�« ÷UH��«Ë Êu�b�«
 w��«Ë WOK�«b�«  W�UO��U� jÒ����«Ë b�«e�L�«  wM�_«  XKH��«  v�«  W�U{ùU�

Æ„öNK� UL�—Ë „UN��ö� W{d� WO�dO�_« WO�«dIL�b�« s� qF��
 b�u��«  ¡«d�  ÎU�OA�  ÎU�O�  l�«d��U�  WOK�«b�«  WO�dO�_«  W�ON�«   √b�  
 pK�  X�«“  U�  ÎUF��  ¨UNM�  Z��  U�Ë  UN�«u�√Ë  U�Ë—u�  v�«  W�U{≈  wK�«b�«
 ‰Ë_« nB�« ‰Ëœ sL{ ¡U�u�« «c� ÒÊ√ ô≈ ¨lL�√ r�UF�« vK� d�R� W�zU��«
 Î «dE�  WO�dO�_«  …b��L�«   U�ôu�«  vK�  d��√  qJA�  ÎU�œUB��«  d�√  b�  ÎUOL�U�

 Æ÷—_« ŸUI�√ Òq� w� »Ëd��U� UN�ULG�ô
 W�UO��«  s�  qF��  “ËeNL�«  tK�I��L�  wK�«b�«  l{u�«  ÒÊS�  ¨tOK�Ë
 TÒ���  X�U�  «–≈  ô≈  ¨d�U�  u�  UL�  jÒ����  ÎUC�√  WO�—U��«  WO�dO�_«
 ÎUO�U�  ÊËËUN��  Õu{u�  rN�√  UL�  ¨bF�  UNHA�J�  r�   «d�«R�Ë   UDD��

ÆÎUO��� u�Ë UO�¬ WI�UL� ÂU�√
 nFC�« ÕUCH�«Ë WO�U���ô«  U�—UCL�« r�u� ‰uK� q��Ë ¨w�U��U�Ë
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 pO�J�K� Î «dE� ÎUO�¬ U�œUF�ù ÍËuM�« nKL�«Ë  U�uIF�« l�— ’uB�� UMOO�
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 ¨o�U��« w�UO�u��« œU��ô«  U�—uNL� s� ‰Ëœ o�uD�� j��« vK� q�b�
 vK�  WK�U�  Ãu�Ë  W�ËU��Ë  UO�—u�Ë  ÊU���UG�√  v�M�  Ê√  UMMJL�  ô  UL�
 ÊU���UG�√ s� sOB�« o�uD� UL� ¨UO�d� w� W�dJ�� b�«u�Ë ¨ÊU���«“U�
 WO�uM��«  U�—u�Ë  sOB�«  d��Ë  m�u�  m�u�Ë  Ê«u�U�Ë  ÊU���«“U�Ë
 …dI�« v�« q�Ë wMOB�« qIM�« —UD� ÒÊ« YO� ¨w�dO�_« l�U��« ‰uD�_«Ë

ÆdOD�Ë w�U{≈ ÍœUB��« b�bN� «c�Ë ¨U�Ë—Ë√ s� …uD� bF� vK�
 Ê«d�≈Ë  sOB�«  UO�Ë—  Àö��«  ‰Ëb�«  ‰UD�  o�uD��«   UOKL�  rEF�  ÒÊ≈

Æ„d�A� u� U� UNMO�Ë
 l�  ¨‰Ëb??�«  pK�  l�  XKL��«  b�  WO�dO�_«  »d��«  ◊Ëd�  ÒÊQ�  Èd�  ¨«c�
 vK�  ¡UI�û�  Î̈U�uB�  Ê«d�«  wM�√  ¨j??�Ë_«  ‚dA�«  w�  wJO�J�  qO�Q�
 l� XKB� ÚÊ≈ WK�IL�« »d��« s� U�bOO��Ë jHM�«  «—œU� vK� …dDO��«

ÆsOB�«
 jGCK� …e�U� w�Ë sOB�« l� WO�O�«d��« W�œu�Ë U�dO�√ »d� sJ�Ë
 q��  sOB�«  Òb{  U�dO�√  UN�  rI�  r�  Ê«Ë  ¨…—ËdC�«  »d�  UN�«  ¨œU�e�«  vK�
 d���� »d� ÊËœ Ë« »d�� UN�« l� ¨‰Ë_« U�e�d� d���� UN�S� ¨2024

ÆÎUOL�U� ≥ Ë« ≤ r�— …uI�« ÊuJ�Ë e�dL�« p�–

 ÎU�UN�≈  ÊU���UG�√  vK�  rN�C��  l�U�√  iF�  ÊuO�dO�_«  XK�√  bI�
 dO��  r��  WO�U�L�«   «—UB��ô«  …uA�  ÒrF��  Êu���M�  rN�Q�  r�UFK�
 r�  s�Ë  ¨UO�«d�Ë√  w�  VBF�«  ÒbA�  UN�uB�   Q�U�  Ê√  v�«  ¨UNz«b�√  s�
 vK�  WMKFL�«  dO�  UN�d��   √b�  UN�√  wMF�  UL�  ¨XKA�  b�Ë  ¨ÊU���«“U�

Æ„UM�Ë UM�  U�œU�L� rNMO� W�dH��«Ë ¨ÍUNGM� WLEM�
 ‚dA�«  w�  ôË√  Î̈UO���  u�Ë  qAH�«  tF���  w�dO�_«  qAH�«  Êü«  v�«
 W�œUB��ô«  UN�—bI�  Î «dE�  Î «—«dJ�Ë  Î «—«d�  UN�UDD��  bOF�  UN�√  ô≈  ¨j�Ë_«
 l�—c�« UNKA� UL� ¨`�M� Ê« v�« W�d���« —«dJ�Ë p�– qÒL�� vK� W�dJ�F�«Ë
 q�� UN�«—Ë√ d�¬ w�Ë —uG�ù« qzU�� ÷UNM��« UN��ËU��Ë ¨ÊU���«“U� w�
 UNM� Òb� ô »d� UN�« YO� ¨sOB�« l� …d�U�L�« …—ËdC�« »d� v�« ¡u�K�«
 UN�zUC�  —uN�Ë  WO�Uzd�«   U�U���ô«  —«“U�  w�  U�dO�√  ‰u�œ  q��  p�–Ë

ÆsKFK� W�œUB��ô«Ë WOM�_«
 ‰U� w� p�–Ë ¨WOMOB�« WO�dO�_« …—ËdC�« »d� »d� r�UF�  √b� bI�
 w�  b�b��«  r�UF�«  …œUO�  vK�  f�UM��«  s�  V��M�  Ê«  sOB�«  ÷d�  r�

Æl�u��Ë WO��œQ� »d�� √b�� UL�d� UN�S� WK�IL�« WKOKI�«  «uM��«
 w� UM�«—Ë√ VO�d�Ë X�u�« «c� s� …œUH��ô« UMOK� V�u�� t�S� ¨tOK�Ë
 r�UF�« w� q�U� —Ëœ j�Ë_« ‚dA�« ‰Ëb� UM� ÊuJ� Ê« v��Ë ÒqF� UM�IDM�
 UM�IDM�  bOL��  ‰ËU��  U�dO�√  ÒÊ«  YO�  ÆÎUO�U�  t�H�  ÊuJ�  Íc�«  b�b��«
 «b� WIK� UNMJ�Ë ¨b�b� s� UN�ÒuD�Ë ÎUI�ô UNO�≈ œuF�� UN�U� vK� UNzUI�≈Ë
 »d� w� WOMO� …b�U��Ë w�Ë— ÊËUF�� U�—Ëœ rOEF� Ê«d�≈ W�ËU�� s�
 s�  ◊U���«  V��Ë  W�ö��«  v{uH�«  t�K�√  Íc�«  —«dI��ô«  …œU�ù  UO�¬
 …UDGL�«  åqOz«d�≈ò  UN�HOK�  UNF�  nFC�  ¨w�U��U�Ë  ¨U�dO�√  Â«b�√  X��
 vK� WO�«—u��« UN�«¡u�M� dDO�� UN�√ ô≈ ÎU�dJ��Ë ÎU�œUB��« U�dO�√ …¡U�F�
 åqOz«d�≈ò jI� UNM� bOH��L�« »Ëd�� …b��L�«  U�ôu�« Òd�� w�Ë ¨U�dO�√
 w�O�«d��ô«  oLF�«  W�uI��  WO�dF�«  ‰Ëb�«  iF�  vK�  lO�D��«  ’dH�Ë
 »Ëd��«  ÈËb�  UL�  ¨ÊdI�«  WIHB�  Îôu??�Ë  w�uONB�«  ÊUOJK�  œUB��ô«
 w�dF�« jHM�« l�UM� q�U� vK� dDO�� w�Ë j�Ë_« ‚dA�« w� WO�dO�_«
 ÒqF�  ¨UNO�  w{«—_«  s�  dO�J�«  Òq���Ë  UN�  dB�  ô  W�dJ��  b�«u�  UN�b�Ë
 åWOKOz«d�ù«ò  W�dJ�F�«Ë  WOM�_«  WMLON�«  rO���  W�u���«  ‰UD�  v��Ë

ÆÈd�J�« WO�«—u��« »d��« sO� v�«
ÆÆÆW�U� d�� dBM�« UL�≈

...ójóédG ºdÉ©dG AÉØ∏M ™e áµ«°Th ÜôM »ah  É¡à«WGô≤ªjO ≈∏Y »∏NGO ´Gô°U »a Écô«eCG

Thirteenth year /Thursday / 20  January 2022
 2022 w�U��« Êu�U�   20 Ø fOL)« Ø …dA� W��U��« WM��«

 WOL� wK� —u��b�« qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« d�“Ë b Ò�√
 VB�  lC�  ÊU??�  ¨W??�—«“u??�«  ÂUNL�«  rK��  cM�ò  t??�√
 vK� qLF�« u�Ë Î̈ULz«œ tO�≈ lKD�� ÎUO�U�√ ÎU�b� tOMO�
 W�ËbK�  W�UF�«  o�«dL�«  UN�ÒbI�  w��«   U�b��«  sO���
 ÊU�√  ¡«u�  ¨WO�UL�«  UN�«œ«d�≈  …œU�“  WOG�  ¨U�e�eF�Ë
 Â√   ËdO�  Q�d�  w�  Â√  ¨w�Ëb�«   ËdO�  —UD�  w�  p�–

 ÆåÈd�_« o�«dL�« s� UL�dO�
 ‚dA�«Ë  UOI�d�√  ‰UL�  …d�b�  t�U�I��«  ‰ö??�Ë
 WO�—U��«  ÊËR??A??�«Ë  U????�Ë—Ë√  …—«“Ë  w??�  j???�Ë_«
 ¨U��dH�  WO�UM�K�«  …—UH��«  w�  ÊUGO�  Ê¬  WO��dH�«
 W�UF�«  o�«dL�«  qOFH�  WOKL�ò  ÒÊ√  v�≈  WOL�  —U??�√
 ”U�_« d���« w� ¨…—«“u�« w� U�UM��� w��«Ë W�ËbK�
 W�“«uL�«  ‚UO� w� ÂÒb�ò t�≈  ‰U�Ë ¨åÊUM�� WCN� w�
 sO�«u�  l�—UA�  …b�  ¨ÂUF�«  «cN�  W�I�dL�«  W�UF�«
 ·b� W�b� w� ÒVB� w��«Ë ¨pK� qOFH��« WOKL� Âb��

Æås�u�U� ÷uNM�«

 Ÿu{u�  WOL�  l??�  ÊUGO�  X���  ¨UN�N�  s??�
 …b�R�  ¨w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  w�UM�K�«  ÷ËUH��«
 ÎU�UL�  oH��  UN�√  v�≈  X�H�Ë  ¨tF�  ‚UH�ô«  “U��≈  WOL�√
 o�«dL�«  qOFH�  WOL�√  ‰u??�  UN�b�  w��«  W�ƒd�«  l�

 ÆåsOO�UM�K�«Ë ÊUM�� vK� WO�U��ù« UN�U�UJF�«Ë
 ÷ËUH��«  vK�  Êu��HM�  UM�≈ò  ÎözU�  WOL�  Òœ—Ë
 ÊUM��  W�KB�  tO�  UL�  ¨w??�Ëb??�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�
 Î«¡e� ÊuJ� b� ‚ËbMB�«ò ÒÊ√ Î «d��F� ¨åÎUF� sOO�UM�K�«Ë
 ÎU�d�I� vI�� p�– sJ�Ë ¨tKL�Q� Òq��« fO�Ë ¨ Òq��« s�

ÆåWOM�u�« …œUO��« …¡U�F�
 W�UF�« o�«dLK� ÂU�—√ W�«—œ ‰ö� s�ò tÒ�√ `{Ë√Ë
 WOKL� Ê√ sÒO�� ¨qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« …—«“u� WF�U��«
 WO�U�Ë W�œUB��« ÈËb� w� ¨UNM� Àb�� w��« qOFH��«
 s� WO�U�√ …eO�— t�H� X�u�« w� w�Ë ¨ÊUM�K� …dO��
 ÷U�ò t�√ Î «b�R� ¨åWO�UM�K�« W�Ëb�« W�UJ� e�eF� ezU�—

Æå…—«“u�« ÁcN� WF�U��« o�«dL�« qOFH� WOKL� w�

 Ê«d�� VzUM�« åd��« wM�u�« —UO��«ò fOz— q�I��«
 ŸU{Ëú� ÷d� ÊU�Ë ¨u�d� Ê¬ U��d� …dOH� qO�U�
 W�—u��b�«   U�UI���ô«  “U��≈  WOL�√Ë  ¨WO�UO��«
 “U��≈Ë   U??�ö??�ù«  cOHM�  »u??�ËË  ¨U�bO�«u�  w�

 Æw�UL�« w�UF��« WD�
 q�√  s�  —UO��«  UN�c��  w��«  œuN��«  qO�U�  Õd�Ë
 ‰Ë_«  s�dA�  17  bF�  W� Òu�L�«  ‰«u???�_«  …œUF��«

 Õ«d��U� ÂÒbI� ÍuI�« ÊUM�� q�J�ò Ê√ v�« ÎU��ô ¨2019
 v�«  Î «dOA�  ¨å÷dG�«  «cN�  »«uM�«  fK��  w�  Êu�U�
 `O��  Ê√  W� Òu�L�«  ‰«u�_«  pK�  …œUF��«  ÊQ�  s�ò  ÒÊ√

 ÆåUNK� sO�œuL�« —UG� ‰«u�√ b�b��
 YK��«Ë  Êu�—U�  «d��u�  …dOH�  qO�U�  q�I��«Ë
 W�öF�«Ë  W�UF�«  ŸU??{Ë_«  UNF�  ÷d�Ë  ¨wJ��Ëd�

Æs�bK��« sO�

»ª«∏bEG QÉ°ùe øY åëÑdGh zπ«FGô°SEG{

...á«cô«eC’G á«£¨àdG êQÉN

Z�d� s�� Æœ ˝
 vK�√ v�≈ ‰u�u�« wC�I�  «œÒb�� s� oKDM� ¨åWOKOz«d�ù«ò WO�O�«d��ô« d�u� ÒÊ√ ¨wN�b��« s�  U�
 w� d��_« eO�d��« vI�� sJ� ¨åwKOz«d�ù«ò q�«b�« WN�� Ë√ ¨rOK�ù« ÂuL� Òh�� U� w� ¡«u� ¨WOM�_«  U�—b�«
 w� q�L�� ¨åqOz«d�≈ò ?� d��_« wM�_« f�UN�« ÒÊ≈ Î̈ «d� ‰uI� ô UM�Ë ¨åqOz«d�≈ò ?� wLOK�ù« jO�L�« ¨—U�ù« «c�
 W�U�� d��_« f�UN�« ÒqF�Ë ¨WO���U��« UN��—«u�Ë ¨ÍËuM�« UN��U�d� s� ÎöC� ¨WOLOK�ù« Ê«d�≈  U�UO�
 Ê«d�≈  l� ÍËuM�«  ‚UH�ô«  WN�� ¨UMOO� w�  «—uD��«  W��«u� w� WIOI� q�L�� ¨sOOM�_«  UN�œU�Ë åqOz«d�≈ò
 åqOz«d�≈ò ÒÊ√ ô≈ ¨b�b� ÍËu� ‚UH�« vK� lO�u��« ÁU�� w�dO�_« ÕuM��« s� r�d�« vK�Ë ¨w�Ëb�« lL��L�«Ë
 …bM�_U� ¨ÍËuM�« UNHK�Ë Ê«d�≈ ‰UO� WO�dO�_«  UN�u��« l� …b�«Ë WO�� vK� X�O� ¨WOM�_« UN�«d�bI� o�ËË
 w� UN�«bN��« —«dL��«Ë ¨Ê«d�≈ Òb{ bOFB��« ÁU��U� V�c� ¨WOM�_«  «d�bI��« UN�bMNÔ� w��« åWOKOz«d�ù«ò

ÆÊ«d�≈ w� W�ËuM�«  PAML�« Òb{ W�dJ�� W�d{ tO�u� WN�� ¨W�dJ�� Z�«d�Ë jD� l{ËË ¨W�—u�
 WO�O�«d��ô«  s�  Î«bOF�  UN�«b�√  v�≈  ‰u�uK�  vF��  åqOz«d�≈ò  ÒÊQ�  ‰uI�«  UMMJL�  ¨o��  U�  vK�  ¡UM�
 jD� UN�b�Ë ¨WO�dO�_«  UN�u��« s� WKI��� WOLOK�≈ …uI� UN��UO�� jD�� ¨qOz«d�≈ ÒÊS� «cN�Ë ¨WO�dO�_«
 q�Ë sDM�«Ë sO� oO�M��« Èu��� ¡UI� l� sJ� ¨WO�dO�_« …—«œù«  U�UO� s� nK��� ¨WKI��� Z�«d�Ë
 WO�O�«d��ô« —U�≈ w� w�Q� ¨…b�b��« åWOKOz«d�ù«ò  UN�u��« ÒÊS� ¨p�c� W�O�� ¨t�U�u��� vK�√ w� VO�√
 w��«Ë Î̈UO�ËœË ÎUOLOK�≈ WO�U�uK�b�« UN�U�d��Ë ¨…b�b��« WOLOK�ù« UN�U�ö� vK� ¨p�– w� …bL�F� ¨ÈbL�« …bOF�
 ¨UN�u� s� qJA�� w��«   «b�bN��«  WN�«u� bNA� sL{ ¨r�UF�«Ë  WIDML�«  w� UNF�u� s Ò��� w� XL�U�

ÆUNF� UNK�UF� ‚d�Ë
 ¨ÍœUB��ô« U�—uD� w� ÎUO�UM�Ë ¨W�—U����ô«Ë W�dJ�F�« UN�«—b� w� Î «dO�� ÎU�ÒbI� bNA� w��« åqOz«d�≈ò
 ¨WO�UO��«  U�«dD{ô« s� WOK�«œ W�U� bNA� ¨XO�u��«  «– w� sJ� ¨WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« UN��UJ� w� …œU�“Ë
 w� q�L�� ¨ U�b���« pK� “d�√ ÒÊ√ `{«u�« s�Ë ¨WO�—U��«  U�b���« l� UNO�UF� vK� ÎU�K� fJF�« Íc�« d�_«
 U�Ë—Ë√Ë j�u�L�« d��K� w�dA�« ÷u��« w� …—ËU�L�« ‰Ëb�« l� Î «b�b�� WO�UO��« UN�U�ö� W�bM� WOHO�
 W�ö� œu�Ë —«dL��« Òq� w� ¨…b��L�«  U�ôu�« s� ‰eFL� “U�uI�« ‰ËœË UO�Ë— l�  UL�UH��« «c�Ë ¨WO�dA�«
 WO�UO�  «“U��≈ s�  dH�√Ë ¨V�«d� W�I� w� dO�� qJA� U�b�bA� r� ¨UNF� WO�O�«d��«Ë WO�UO� WLOL�

ÆåqOz«d�≈ò ?� WLN�
 l�  UN��ö�  W�œUF�  s�  Î «dO��   œUH��«  åqOz«d�≈ò  ÒÊS�  ¨WO�UO��«  WOF�«u�«  —U�≈  sL{Ë  ¨d�_«  WIOI�  
 ¨w�dO�√ ÍdJ��Ë w�UO� ¡UDG� l�L�� åqOz«d�≈ò ‰«e� ôË ¨W�U�  U�u��L�« w� UN�«—b� d�uD� w� ¨sDM�«Ë
 n�u� w� UNF{uL� …œU�ù Î«bONL� ¨åqOz«d�≈ò t�dL���« Íc�« d�_« ¨j�Ë_« ‚dA�« w� d��√ oLF��« UN� b ÒN�
 wH�� ô –≈ ¨WIDML�« ÂuL� w� …b�b��« WO�dO�_«  UN�u��« s� U� ÎU�u� bOF�Ë ¨b�b� w�UO�uO� wLOK�≈
 s� Î «dO�� ÊuIKF� XO�u��«  «c� r�Ë ¨WIDML�« w� WO�dO�_«  U�UO��« s� rN��u� ¨åÊuOKOz«d�ù«ò W�U��«
 WO�O�«d��« ? uO�  «—uD� vK� WK�I� WIDML�« ÂuL� ÒÊ√ W�U� ¨sDM�«Ë l� W�öF�« vK� rN�UFKD�Ë rN�U�¬
 vK�  eO�d��«Ë  ¨WIDML�«  s�  w�O�«d��ô«  w�dO�_«  »U���ô«  UN�Ë√  ¨WO�Oz—  q�«u�  …b�  s�  W��U�  W�U�
 w� sOB�« q�b� UNO�U�Ë ¨sOBK� WOF�u��«  U�U��ô« WN�«uL� vB�_« ‚dA�« w� WO�O�«d��ô« UN��UB�
 tK�L� Íc�« w�Ozd�« b�bN��« UN��U�Ë ¨WO�U�d��ù« UN�«b�√Ë WOL�U� …uI� UN��UJL� ·«d��ö� wF��« l� ¨WIDML�«
 Ÿ«eM�« w� œU� n�u� –U��U� åqOz«d�≈ò ÂeKO� Íc�« d�_« ¨…b��L�«  U�ôu�« l� b�«e�L�« `�UBL�« »—UC�

ÆvLEF�« ÈuI�« sO�
 d�R� w��«  UO�UJ�ù« s� l�M� ¨WO�dO�_« WODG��« Ã—U� wLOK�≈ —U�� W�bMN� åqOz«d�≈ò l�b� U� Î̈U�U��
 w� Èd� w��« ¨qOz«d�ù ‚Ëd� ô ¨ÍËuM�« UNHK�Ë Ê«d�≈ ‰UO� sDM�«Ë Á«d� UL� ¨…b��L�«  U�ôu�« l� W�öF�«
 w�  åwKOz«d�ù«ò  w�dO�_«  ·ö��ô«  r�—Ë  ¨„«–Ë  «c�  sO�Ë  ¨UN�  ÎU�œu�Ë  Î«b�bN�  ¨Ê«d�≈  l�  ÍËuM�«  ‚UH�ô«
 ÊËœË ¨n�J� qJA� Ê«dND� ÍbB�K� ¨Ëb�� UL� ¨w�dO�√ dC�√ ¡u{ UN�b� …dO�_« sJ� ¨w�«d�ù« nKLK� …dEM�«
 »U�c�« ÊËœ ¨å»Ëd��« sO� W�dFL�«ò WO�O�«d��« sL{ ¨—UO� ÊËb�  «dzUD�«Ë a�—«uB�« ‰ö� s� ¨œÒœd�
  UL�N�« Ác� ÒÊ√ åwKOz«d�ù«ò gO��« ◊U�{ —U�� Èb� ÍdJ�F�« d�bI��« r�— ¨W�u�HL�« »d��« u�—UMO� v�≈
 ¨U�—UA��«  UOKLF� l�«u�« w� ÒdC� ôË ¨Ê«d�≈ „uK� oOF� ô åqOz«d�≈ò U�cHM� w��« …œËb�L�«Ë WOzUI��ô«
 ¨WO�dO�_«  U��d�« Ã—U� wLOK�≈ —U�� W�bMN� åqOz«d�≈ò u�b� p�– q� ¨U�dzU�� i�uF� lOD��� UN�_

ÆåWOKOz«d�ù«ò ·ËU�L�« d�bI� d�√ sL{ sJ�

?á∏«ëà°ùªdG ∫ƒ∏ëdGh á∏eÉµdG äGQÉ«¡f’G ó©H GPÉe

*—ËbM� —œUI�« b�� dL�  ˝
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3الوطن / اآراء
الأحزاب العربية تدين عدوان التحالف

الأميركي ال�سعودي الإماراتي على اليمن

الهيئة اللبنانية ـ الفل�سطينية للأ�سرى والمحّررين 

زارت قيادة حركة فتح في لبنان

وفد قومّي يزور محافظ حلب: القومّيون م�ستعّدون للم�ساهمة 

في كل الأعمال الجتماعّية والتنموّية لإزالة اآثار الحرب الإرهابّية
الدراسات  عميد  ضم  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  من  وفد  زار 
والتخطيط ـ عضو مجلس الشعب د. أحمد مرعي ومنفذ عام حلب طالل 

حوري، في مركز المحافظة في حلب والتقى المحافظ حسين دياب.
المشاريع  تنفيذ  ومتابعته  المحافظ  جهود  على  أثنى  القومّي   الوفد 

التنموية والخدمية المختلفة والتي تصب في مصلحة أبناء المحافظة.
كل  في  للمساهمة  حلب  في  القوميين  استعداد  القومي  الوفد  وأكــد 
آثار  إلزالة  المبذولة  الجهود  سياق  في  والتنموية  االجتماعية  األعمال 

الحرب اإلرهابية التي تعرضت لها المحافظة.
من جهته، أشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي يؤديه الحزب القومي 
ان  الداخلية، وأكد  الجبهة  تعزيز  لجهة  خصوصاً  الوطنية،  واألحــزاب 
المحافظة وبتوجيه من السيد الرئيس تنفذ رزمة من المشاريع التنموية 

والخدمية التي تصّب في مصلحة المواطنين.
المصلحة  سبيل  في  وتــآزرهــم  الجميع  تعاون  أهمية  على  ــّدد  وش

الوطنية.

ف�سل اهلل: ل�سحوة وطنية تك�سر القيود الطائفية

وتمنع المنظومة الفا�سدة من التجديد لنف�سها

عام �سعب ينتظر بايدن: الرئي�س لي�س بخير

الــعــام  للمؤتمر  الــعــامــة  ــة  ــان األم أدانــــت 
األميركي  العدوان  غــارات  العربية  لألحزاب 
اليمنية  العاصمة  على  السعودي  اإلماراتي 
أكثر  بلغت  والتي  الماضية،  الساعات  خالل 
من أربعة عشرة غارة جوية استهدفت منطقة 
المطار  شــارع  في  األكاديمية  ومنطقة  عطان 
سعوان،  في  الخربة  ومنطقة  الثورة  بمديرية 
مدنياً  يمنياً  مواطناً   14 استشهاد  الى  وأّدت 
غير  حصيلة  فــي  جــرحــى،  آخــريــن  وســقــوط 
الحي  على  العدوان  طيران  غارات  إثر  نهائية 
صنعاء.  العاصمة  في  معين  بمديرية  الليبي 
المنازل  من  لـلعديد  كلّي  تدمير  الى  أدت  كما 
الليبي  الحي  في  المنازل  عشرات  وتــضــّرر 
السكني، ومنع فرق اإلسعاف من الوصول إلى 

مسرح الجريمة.
واعتبر األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب 
بداية  ومنذ  اليمن  أن  صالح  قاسم  العربية 
السعودي  التحالف  مــن  الغاشم  الــعــدوان 
االستكبار  ــوى  ق يــواجــه  الغربي  ــي  ــارات اإلم
وحدته  من  للنيل  اجتمعت  التي  واالستعمار 

وقضايا  القومية  بمواقفه  التمسك  عن  وثنيه 
األمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أضاف صالح »اّن هذه االعتداءات اإلجرامية 
مشبوه  دولي  صمت  ظّل  في  تحصل  المتكررة 
عار  وصمة  يشكل  ما  متماد،  عربي  وتواطؤ 
للشرعية  مدو  وسقوط  اإلنسانية  حبين  على 

الدولية وقوانينها المتهالكة.
العامة  األمانة  في  »أننا  على  صالح  وشّدد 
العمليات  هذه  ندين  العربية  األحزاب  لمؤتمر 
والتي  صنعاء  مطار  تطال  التي  الوحشية 
االنسانية  المساعدات  وصول  منع  الى  تهدف 
ثمن  تدفع  التي  البريئة  األرواح  ماليين  إلنقاذ 

تمسكها بأرضها وحقوقها.
لليمن  الداعم  موقفنا  »ثبات  صالح  وأكــد 
والمقاوم،  المجاهد  المرابط  الصابر  الشقيق 
حليف  سيكون  النصر  بــأّن  ثقة  على  ونحن 
االحتالل  دحر  من  وسيتمكن  اليمني  الشعب 
وسيعود اليمن موحداً وسعيداً، وسترفع رايات 
النصر في سمائه وفوق جباله الشامخة، طال 

الزمان أم قصر.

 - الــلــبــنــانــيــة  الــهــيــــــــئــة  مـــن  ـــد  وف زار 
والــمــحــرريــن  ـــــرى  لــألســـ الفلسـطينية 
في  األعــلــى  المجلس  نــامــوس  بمشــاركة 
اإلجتماعي  القومــي  الســوري  الــحــزب 
لبنان  في  فتح  حركة  قيادة  مهدي  سماح 
سفارة  في  الوفد  استقبال  في  كــان  حيث 
فصائل  سر  أمين  بيروت  في  فلسطين  دولة 
فتح  وحركة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
في لبنان اللواء فتحي أبو العدرات والعقيد 

ناصر أسعد.
الزائــر  الوفــد  عــرض  اللقــاء،  وفــي 
المتعــلقة  والفعــاليات  التطــورات  آلخــر 
العردات  أبو  اللواء  ووضع  الهيــئة،  بعمل 
عــن  دفاعــاً  الهيــئة  عـــمل  صــورة  فــي 
المعتــقالت  داخــل  األبــطال  األســــــــرى 

الصهيــونية.
المعدة  العمل  ورقة  العردات  أبو  وتسلم 
تأسيس  إلــى  تهدف  التي  الهيئة  قبل  من 
هيئة دولية تعنى بملف األسرى، لدراستها 
وتقديم االقتراحات المساعدة لتشمل جميع 
واإلنسانية  القانونية  الهيئة  مــســارات 
العامة  والعالقات  والشعبية،  واإلعالمية 
ــدم قــضــيــة األســـرى  ــخ والـــدولـــيـــة، بــمــا ي

واإلقليمية  الــدولــيــة  المحافل  جميع  فــي 
والمحلية.

من جانبه أشاد أبو العردات بدور الهيئة 
كافة  في  للمساعدة  الحركة  استعداد  مؤكداً 

جميع  لتحرير  توصالً  ونشاطاتها  جهودها 
األسرى األبطال من معتقالت العدو.

السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  أعرب 
»الخشية  عن  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي 
للمنظومة  العبثية  السياسات  استمرار  من 
االنهيار  الى  أّدت  التي  الحاكمة  السياسية 
المريع«،  والمعيشي  والنقدي  االقتصادي 
المريبة  السياسية  »الحيثيات  إلى  مشيراً 
العملة  سعر  في  التالعب  حالة  تملي  التي 
غياب  ظــّل  فــي  وهبوطاً  ارتــفــاعــاً  الوطنية 
ــة الــجــادة  ــاذي ــق الــخــطــط اإلصــالحــيــة واإلن
على  االعتماد  خالل  من  المتعثرة  للحكومة 
الحلول الموضعية والترقيعية التي ال تسمن 

وال تغني من جوع«.
يحمي  »مــن  ــه:  الــل فضل  السيد  وســـأل 
الناس من تعاميم المصرف المركزي وجشع 

الــســارقــة والــمــضــاربــيــن، ومن  الــمــصــارف 
التي  النقدية  السوق  في  والفوضى  التفلّت 
أشكال  بكّل  الممعنة  الكارتيالت  تحكمها 
او  رقيب  دون  الــنــاس  عيش  بلقمة  اللعب 
ضخ  لعمليات  اللجوء  »أن  مؤكداً  حسيب«، 
اإللزامي منعاً الستمرار  الدوالر من االحتياط 
أمــوال  من  تبقى  بما  فاضح  عبث  ارتفاعه 
برسم  موصوفة  وطنية  وجريمة  المودعين 

المعنيين«. كّل 
الشعبية  المكونات  »كّل  الله  فضل  ودعا 
ُيــكــَســر فيها  إلـــى صــحــوة وطــنــيــة  ــرة  ــح ال
منع  على  وُيعَمل  والمذهبي  الطائفي  القيد 
عناوينها  بكّل  الفاسدة  السياسية  المنظومة 
لبنان  آفــة  ألنها  نفسها،  إنــتــاج  إعـــادة  مــن 

اإلمــام  تعبير  حــّد  على  وانــحــرافــه  وبـــالؤه 
الصدر«.

المأساة  يصنعون  الذين  »أّن  إلى  وأشار 
حقوقه  استباحة  فــي  ويمعنون  لشعبهم 
سياسة  يــمــارســون  ــم  ث أمـــوالـــه،  ــة  ــرق وس
رؤوسهم  يدفنوا  أن  بعد  والتباكي  التذاكي 
بعضهم  اتجاه  االتهامات  ويرموا  الرمال  في 
البعض، ليسوا جديرين بتحّمل المسؤوليات 
الوطنية وعليهم ان يريحوا الناس من أعباء 

وجودهم«.
الى  ــزالق  االن »أّن  على  الله  فضل  وشــّدد 
اإلسالمية  للجمهورية  بالعداء  الجهر  حالة 
اخطار  مواجهة  في  حربة  رأس  تمثل  التي 
ــام  أم والــســكــوت  الصهيونية  الــمــشــاريــع 

اإلفالس  حالة  عن  يعّبر  الصهيوني  االحتالل 
الهوية  تمّس  قَيمية  أزمــة  وعن  السياسي، 
ألنفسهم  ارتــضــوا  لمن  والدينية  الوطنية 
يوظفهم  لخارج  رخيصة  أدوات  يكونوا  ان 
حالة  وتعميم  المشبوهة  مشاريعه  لخدمة 

التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب«.
حول  التفاوض  ملف  ــال  »إدخ »ن  وحــذر 
ترسيم الحدود البحرية مع العدو اإلسرائيلي 
في سياق السياسات الداخلية«، معتبراً »أّن 
االقتصادية  األزمات  ضغط  تحت  التفاوض 
معلن  الغير  األميركي  والحصار  الخانقة 
التي  المطلوبة  السيادية  بالشروط  يمّس 
المشروعة  حقوقه  انتزاع  الى  لبنان  توصل 

في قطاعي النفط والغاز«.

الدور التركي... وال�سيا�سات البينية!

{ فاديا مطر

والدخول   ،2011 العام  في  سورية  على  الحرب  في  التركي  التدخل  منذ 
على  أنقرة  باتت  المنطقة،  حكمت  التي  الدولية  التقاطعات  شبكة  الى  التركي 
أبواب فقدانها أوراق سياسية وعسكرية وحتى دينية كانت تأمل منها تدوير 
استراتيجية »العثمنة« وتتريك المحيط الجيوسياسي على أسس حكم حزب 
لم  الحيّز  ذلك  لكن  واإليديولوجيا،  السياسة  بعقلية  الحاكم  والتنمية  العدالة 
األطلسي  البعد  لتعمير توسعها، وال  المرغوب  »اإلخواني«  البعد  يمنح تركيا 
باتت  فهي  المنطقة،  م��ع��ادالت  ف��ي  وحلفائها  لواشنطن  كشريك  المطلوب 
بينية  خطوات  خالل  من  التواجد  واستراتيجية  سياستها  تدوير  الى  بحاجة 
لكنها  االتجاهات  بكّل  الفردية  المصالح  تقاطعات  على  أنقرة  فيها  اعتمدت 
عبر  أنقرة  لتحاول  مصالحها،  وزع��زع��ة  ال��دول��ي  االنتقاد  دائ��رة  في  وقعت 
سياتها البينية تعزيز الموقع الذي يطمح إليه الحزب الحاكم برغم كّل الفشل 
ضغوط  تحت  يقبع  اإلقليمي  وضعها  لكن  السياسة،  تلك  مع  ت��وازى  ال��ذي 
كبيرة ُجلها يقع في العالقة مع الواليات المتحدة، والحيّز الغير قليل يقع مع 

روسيا وشركائها حتى مع الصين.
بل اّن الوضع التركي أصبح عدائياً مع مجمل المحيط من شرق المتوسط 
أّن  حيث  والخليج،  بأفغانستان  نهاية  وليس  األفريقية  القارة  الى  وص��والً 
بقيت  واشنطن،  مع  الكردي  الملف  ترؤس  في  اآلن  حتى  فشلت  التي  تركيا 
على  تقع  كونها  أميركياً  المدعومة  »قسد«  ميليشيات  مع  االضطراب  تحت 
وفشل  الجنوبية،  حدوها  على  الكردية«  »للفدرلة  الرافضة  تركيا  خارطة 
الفصيل االنفصالي في أن يكون ورقة رابحة أميركياً بعد رفض الكونغرس 
من  »قسد«  لتمكين  ميزانيته  في  بند  إدراج  المنصرم  األول  كانون   /15 في 
االستغناء عن الدعم األميركي مما تركها رهينة بيد واشنطن وتحت سندان 
تركيا ومطرقة مجموعاتها اإلرهابية، حيث تفقد تركيا أيضاً مقعدها اإلقليمي 
مع  التوتر  خلفية  على  وذل��ك  بالكثير،  الدولي  المقعد  يسعفها  لم  تدريجياً، 
أوروبا في منطقة شرق المتوسط والقارة األفريقية، فأنقرة ترى في أفريقيا 
للطرق  مكسباً  تعتبرها  وه��ي  اق��ت��ص��ادي��اً،  م��ص��دراً  كونها  م��ن  أوس��ع  ه��دف��اً 
الى  للوصول  األحمر  البحر  في  وخصوصاً  والبحرية  البرية  االستراتيجية 
مناطق تعّدها تركيا بوابة لالقتصادات الناشئة لتصريف المواد الخام برغم 
المنافسة الكبيرة من دول الشرق األوسط وأوروبا، فهي هنا تعزز السياسة 
والتي  المتحدة،  الواليات  وهو  له  بتحيّزها  أفريقيا  في  العب  أهّم  مع  البينية 
بأوروبا  المتوسط  ش��رق  طاقة  رب��ط  مشروع  تمويل  عن  مؤخراً  تراجعت 
الكهربائي من  الربط  المقّدر بمبلغ ستة مليارات دوالر واستبداله بمشروع 
»إيست ميد«  التفكير بمشروع  اليونان، وإعادة  الى  الى جزيرة كريت  مصر 
النفطي الذي كان مقّرراً من حقول شرق المتوسط ما بين الكيان الصهيوني 
ومصر وقبرص، والذي كانت تعارضه تركيا بشدة، حيث كانت ترى أنقرة 
االستراتيجية  على  اللعب  لكن  وسياسياً،  اقتصادياً  تحاصرها  ثغرة  فيه 
مع  العالقة  ترّدت  فقد  وواشنطن،  أوروبا  مع  العالقة  عند  يتوقف  لم  البيّنية 
الصين بعد التدخل التركي في قضية »اإليغور« عبر مؤتمر ُعقد في اسطنبول 
بالتركية  الناطقة  للدول  التعاون  مجلس  لتسمية  المنصرم  العام  نهايات  في 
»العام  يسّمى  م��ا  خريطة  خ��الل��ه  ون��ش��رت  التركية«  ال���دول  »منظمة  ب��إس��م 
باباً  الصين  يجعل  قد  مما  اإليغور،  موطن  شينجيانغ  إقليم  وفيها  التركي« 
وحتى  وسورية  العراق  في  التركي  التدخل  استعراض  على  دولياً  مفتوحاً 
بعد  وإدارته  كابول  الى مطار  التركية  السياسة  امتدت  فقد  الكردية،  القضية 
السياسة  تعتقده  مما  قطر  مع  بالشراكة  أفغانستان  من  األميركي  الخروج 
التركية تقارباً مع واشنطن لتعويض الحلقة المفقودة في العالقة على خلفية 
العالقة بين  صفقات منظومات الصاروخية مع روسيا، والتي تشققت فيها 
الحليفين األطلسيين، حيث تحقق تركيا من خالل مقعدها في كابول هدفين 
مع  الشراكة  زيادة  في  والرغبة  التواجد  إلثبات  الجيوسياسية  الخطوة  هما 
قطر  في  ت��رى  واشنطن  أّن  إال  ال��دول��ي،  المستوى  على  وحلفائها  واشنطن 
السياسي  للمكتب  قطر  استضافة  بعد  خصوصاً  تركيا  م��ن  أق��وى  ساحة 
في  واشنطن  مع  اتفاق  إل��ى  أفضى  وال��ذي   2013 العام  في  طالبان  لحركة 
من  لثروتها  استغاللها  عبر  الدولي  حضورها  لقطر  يعزز  بما   2020 العام 

النفط والغاز في توسيع مجالها السياسي.
الداخلية  للشعبية  أردوغ��ان  فقدان  عبر  الفشل  نحو  مجدداً  تركيا  لتتجه   
الثاني  كانون   15 في  التركية  »زمان«  صحيفة  نقلته  ما  بحسب  والسياسية 
المعارضة لحزب  باألحزاب  أحزاب تخطط لاللتحاق  بأّن هناك ستة  الحالي 
عضو  األل��ف  ي��ق��ارب  م��ا  استقالة  ع��ن  ومعلومات  الحاكم،  والتنمية  العدالة 
الجمهوري وحزب  العدالة والتنمية والتحاقهم بحزب الشعب  حتى اآلن من 
االقتصادي  الترّدي  بعد  ألردوغ��ان  األثقل  الحمل  فهو  المعارَضيْن،  الخير 
المحلية،  الشرائية  والقدرة  المالي  التضخم  وازدي��اد  الليرة  صرف  وسعر 
السياسة األردوغانية تجاه حوادث  الداخلي من  الشعبي  الغضب  فضالً عن 
من  عنها  اإلفصاح  وع��دم  عليها  والتكتم  تحدث  التي  والجريمة  التفجيرات 
الدفاع  وزارة  ف��ي  التحقيق  دوائ���ر  قبل  م��ن  وح��ت��ى  التركية  السلطات  قبل 
لمجموعات  أنقرة  تبني  في  التركية  السياسة  بسبب  وذلك  فيها،  تحقق  التي 
وباقي  »الجوالني«  فصيل  بين  التقارب  ودعم  السوري  الشمال  في  إرهابية 
بسبب  وذل��ك  »المعتدلين«،  بإسم  وتصديرهم  لدمجهم  اإلرهابية  الفصائل 
الداخل  جعل  مما  وال��س��ي��ط��رة،  وال��م��س��روق��ات  العابر  على  ال��دائ��م  االق��ت��ت��ال 
البيّنية  التركي بيئة معقدة وخطرة ومجال مفتوح نحو اإلهتزاز، فالسياسة 
بين  العالقة  حالياً  يترقب  تركيا  في  الحاكم  للحزب  المترّدية  واالستراتيجية 
للقفز  فسحة  فيه  ويرى  أوكرانيا  في  النزاع  خلفية  على  وواشنطن  موسكو 
التي تخشى تركيا مشاركة  الضفتين حتى في توتر كازاخستان  الى إحدى 
تحالف  لعقد  تسارع  جعلها  مما  مستقبالً  معسكرها  في  األرميني  الجيش 
تطبيع العالقات معها إلنقاذ الخطوط العريضة في أذربيجان، فهل ستستمّر 
أّن آخر حجر  أم  الداخل المشتعل؟  البينية وتناسيها  أنقرة في استراتيجيتها 

في جدار االستعالء العثماني قد يسقط في أّي وقت؟

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
أفول العام األول من عمر إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، 
واحتفاله بعيد ميالده الـ 78، ال يبّشران ببداية ممّيزة في العام 
الجديد، وخصوصاً أمام عدم اّتساق وعوده االنتخابية، المفعمة 
بالتمنيات، مع األداء الباهت في ملفات حيوية وحساسة، أبرزها 

تدهور األوضاع االقتصادية. 
أمام بايدن تحديات متعددة، تتعاظم في أولوياتها وضرورة 
الحرب  معسكر  إلى  االصغاء  في  ماٍض  وهو  لها،  حلول  إيجاد 
الواعدة  برامجه  وتهميش  الدفاع،  وزارة  ميزانيات  ــادة  وزي
سابقاً في ترميم البنى التحتية وبرامج الرعاية الصحية بسبب 

االنقسامات الحادة داخل حزبه الديموقراطي. 
 في الُعرف الرئاسي األميركي، يقبع الرئيس بايدن في أدنى 
األول  العام  جــردة  في  السابقين  الرؤساء  أقرانه  بين  مرتبة 
األداء  معدل  في  الصفر  تحت   13 نسبة  حصد  إذ  واليتهم،  من 
الديموقراطي  الرئيس  الثانية  المرتبة  في  يليه  االقتصادي، 
األسبق جيمي كارتر بنسبة 8 تحت الصفر. فالتضخم االقتصادي 
السنوي ال يزال مرتفعاً بنسبة %6.8 »ويفوق معدالت األجور«، 
إذ سيحصل المتقاعدون على زيادة في مخصصاتهم في العام 

الجديد بنسبة 2-3%.
المستقبل  في  الممّيزة  دالالتها  لها  الشأن  هذا  في  المقارنة    
كارتر  جيمي  الرئيس  خسر  إذ  األميركي،  للرئيس  السياسي 
انتخابات تجديد واليته أمام منافسه رونالد ريغان على خلفية 
نمو  ومعدالت  الفائدة  اسعار  وارتفاع  التضخم  معّدالت  زيادة 

اقتصادي باهتة.

بايدن: رغبات للهيمنة وتراجع في القدرات
»نقص  فــي  فتتجلّى  بــايــدن  الرئيس  ــة  والي »مــأســاة«  أمــا 
االقتصاد.  عجلة  الستمرار  الضرورية  والــلــوازم  ـــدادات«  اإلم
 80% نحو  إلــى  الحبوب  ومشتقات  الخبز  أسعار  وارتفعت 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  يفاقمها  األميركية،  الواليات  بعض  في 
والمحروقات في بداية فصل الشتاء، وما ستتركه من تداعيات 

على وجهة االنتخابات النصفية المقبلة.
 المستشار االستراتيجي األبرز في الحزب الجمهوري، كارل 
سيستعيد  الجمهوري،  الحزب  أّن  إلى  جمهوره  طمأن  روف، 
سيطرته على الكونغرس في مجلسيه، في االنتخابات المقبلة، 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، فالرئيس بايدن »لم يمارس 
مهّماته وفق النموذج الليبرالي المعتاد« )صحيفة »وول ستريت 

جورنال«، 30 كانون األول/ديسمبر 2021(.
  كما أّن معدالت تأييد الرئيس بايدن، بصورة عامة، ليست 
أفضل حاالً. فلقد أشارت استطالعات الرأي إلى تراجع مقلق في 
من  الديموقراطيين،  الناخبين  بين   28% سقف  إلى  شعبيته 
الناخبين  وتفضيل  عاماً،  و35   18 بين  الحيوية  العمرية  الفئة 
بنسبة  الكونغرس  على  الجمهوري  الحزب  سيطرة  المستقلين 

.45%

 أّما الفشل األكبر، بحسب مسؤولين سابقين، فكان في مجال 
السياسة الخارجية للواليات المتحدة، وبسبب ترابطها الوثيق 
بأمنها القومي، من خالل تصعيد حدة التوتر مع كّل من الصين 
الوقت عينه«، بعد إطالقه شعاراً من أجل طمأنة  وروسيا »في 

حلفاء بالده، قال فيه إن »أميركا عائدة لتقود العالم«. 
الخارجية  السياسة  ركائز  إحدى  األبيض  البيت  وتجاهل 
ودعوته  األولى،  الحالة  في  واحدة«،  »الصين  باعتبار  ألسالفه 

تايوان لحضور »قمة الديموقراطية« مطلع الشهر الحالي.
معها  التوتر  منسوب  تصعيد  فبلغ  روسيا،  إلى  بالنسبة  أّما 
معدالت اقتربت إلى نشوب ِصدام مسلّح فوق أراضي أوكرانيا 
بعد توريد واشنطن أسلحة متطورة إلى كييف، وتحريك قطعها 
األميركية  السفارة  وأعلنت  األسود.  البحر  منطقة  في  البحرية 
مليون   60 ونحو  الذخائر،  من  طن   80« اوكرانيا  تسليم  هناك 
 14 يــوم  السفارة  عن  صــادر  )بيان  أمنية«  مساعدات  دوالر 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2021(.
والصين،  روسيا  لتقارب  أّدى  بامتياز،  رئاسي  فشل  هو 
أو  حلفاً  تشكيلهما  إلى  يقود  وربما  السابقة،  المصادر  بحسب 
شراكة عسكرية متطورة لمواجهة واشنطن، بالتزامن مع تنامي 
حضورهما في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، على حّد سواء، 
من  فريق  موسكو  إرســال  عن  أنباء  تــوارد  ظّل  في  وخصوصاً 

»المستشارين العسكريين« إلى مالي.
 تجدر اإلشارة إلى ما تعكسه كبريات المؤسسات اإلعالمية 
األميركية من قلق داخل دائرة صنع القرار السياسي، من تصاعد 
متزامن لنفوذ الصين وروسيا في الشؤون العالمية. على سبيل 
الروسي،  الشأن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  تناولت  المثال، 
االستخبارات  وكالة  تشعر  »لماذا  هو:  دالالتــه،  له  تساؤل  في 
1 كانون  المركزية بقلق شديد بشأن روسيا وأوكرانيا؟« )عدد 
إّن  الصحيفة  قالت  الصين،  وبشأن   .)2021 ديسمبر  األول/ 
في  بينغ،  جين  شي  الصيني  نظيره  إلى  أبلغ  بايدن  الرئيس 
محادثهما عبر الفيديو، والتي استمّرت 3 ساعات، أنه »يبدو أّن 
مسؤوليتنا، كقادة للصين والواليات المتحدة، ضمان أالّ تنحرف 
المنافسة بين بلدينا إلى صراع، سواء أكان ذلك مقصوداً أم غير 
تشرين   18 )عدد  ومباشرة«  بسيطة  منافسة  وليس  مقصود، 

الثاني/ نوفمبر 2021(.
حلف  دول  باصطفاف  تمّثل  بايدن  للرئيس  األبــرز  اإلنجاز 
الصين،  احــتــواء«  أجــل  »مــن  واشنطن  توجهات  حــول  الناتو 
لمستقبل  حيوية  مسألة  تشكل  تايوان  أّن  مجتمعًة،  واعتبارها 
الحلف، وخصوصاً مكانتها المتقدمة في إنتاج أشباه الموصالت 

اإللكترونية. 
واسترالية  ويابانية  وكندية  ألمانية  بحرية  قطع  وانضّمت 
الشهر  الــهــادئ،  المحيط  في  العامل  األميركي  األسطول  إلــى 
كمقدمة  مشتركة«،  بحرية  مناورات  إجراء  أجل  »من  الماضي، 

لوجود عسكري مّطرد بالقرب من الشواطئ الصينية.
ال  الصين،  مواجهة  في  الناتو«  حلف  موقف  »وحدة  أّن  بيد   
إلى  نظراً  روسيا،  مواجهة  في  أوربيان  وتصميم  وحدة  تقابله 

اعتماد دول الحلف الرئيسة، وخصوصاً ألمانيا، على تدفق الغاز 
الطبيعي الروسي بنسبة %35 من أجل ضمان استمرار العجلة 
إبدال  المتعددة  واشنطن  محاوالت  من  الرغم  على  االقتصادية، 
الغاز الروسي بآخر، من إنتاج أميركا، وال تتعّدى معدالته 16% 
األعلى  السعر  فارق  مع  األوروبي،  االتحاد  دول  احتياجات  من 
في  عالياً  ارتفاعاً  تشهد  الحلف  دول  أّن  كما  األميركي.  لحساب 
%800 في العام الحالي، بعضه  تكلفة الغاز المستورد، بلغت 
الروسي  الغاز  أنبوب  القاسية  واشنطن  معارضة  إلى  يعود 

»السيل الشمالي 2«.
تسفر  لم  بالده  حلفاء  نحو  بايدن  الرئيس  توجهات  أّن  كما 
واليابان  فبريطانيا  لهم.  االنتخابية  لوعوده  عملية  ترجمة  عن 
عنصري  على  الجمركية  الضرائب  إزالــة  تنتظران  تــزاالن  »ال 
الفوالذ واأللمنيوم«، والتي فرضها سلفه الرئيس دونالد ترامب، 
التي  الضريبية  المكافآت  عن  فضالً  الدوالرات،  بمليارات  وتقّدر 
والتي  األميركية،  الكهربائية  السيارات  إدارته لصناعة  منحتها 
تعارضها بشدة كل من المكسيك وكندا. )صحيفة »وول ستريت 

جورنال«، 30 كانون األول/ ديسمبر 2021(. 
»معهد  رئيس  لسان  على  الــمــذكــورة،  الصحيفة  ونقلت 
السياسات  انتقاده  بوزن،  آدم  الدولي«،  لالقتصاد  بيترسون 
الرئيس بايدن، والتي »تعمل على  السائدة في والية  التجارية 
إرضاء العنصر الذكوري األبيض في العملية اإلنتاجية، وُتفاِقم 
لدى  البضائع  أسعار  ارتفاع  إلى  وتؤدي  بالحلفاء،  العالقات 

المستهلكين«. 
الكبرى،  العالم  وعواصم  واشنطن  في  الجوهري  السؤال 
استطاعته  في  وهل  بايدن،  الرئيس  مستقبل  حول  يتمحور 
المتعددة،  األزمات  ظّل  في  الرئاسية  واليته  نهاية  إلى  المضّي 
أّن  وخصوصاً  سراً،  َيُعد  لم  والذي  القيادية،  أهليته  وتراجع 
آخر  في  تغرق  حتى  مطباً  تتخطى  أن  ما  هاريس  كماال  نائبته 
على  الديموقراطي  الحزب  مراهنة  يقلّص  الــذي  األمــر  جديد، 

استمراريتها في منصبها الراهن.
واشــنطن،  العاصــمة  في  المــتداولة  السينــاريوات  بين  من 
الرئيس  نائبة  إغراء  تحديداً،  الديموقراطي  الحزب  أروقة  وفي 
يتيح  الذي  األمر  العليا،  المحكمة  في  منصــب  إلى  باالنتقال 
الفرصة الدستورية للرئيس بايدن في تسمية شخصية بديلة، 
من  استقالته  إعالن  ثم  الرئيس،  نائب  منصب  في  تعيينها  أو 

منصبه الرئاسي نتيجة اعتبارات صحية. 
 ،2022 عام  في  إنجازه  مستبَعداً  ليس  المذكور  السيناريو 
زماني  ظرف  في  للتحقيق  قابالً  المرء  يتمناه  ما  كّل  ليس  لكن 
معّين. فالرئيس بايدن يترّنح في أدائه بعد بلوغه عامه الـ 78، 
دول  رؤساء  مع  وخصوصاً  صحافية،  مؤتمرات  عقد  ويتجّنب 
العلنية.  اإلحراجات  تفادي  أجل  من  بوتين،  كالرئيس  كبرى، 
األمر الذي دفع بأحد معلِّقي شبكة »فوكس نيوز« إلى القول إّن 
الرئيس بايدن كان يقرأ إجابته عن أحد الصحافيين، والتي لم 

تّتسق مع هوية السائل أو موضوع سؤاله...!

العميد أحمد مرعي والمنفذ العام طالل حوري مع محافظ حلب حسين دياب

2022 الثاني  الثالثة عشرة /الخميس /20 كانون  السنة 
Thirteenth year / Thursday/ 20 January 2022
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 (1¢U áªàJ) ...ÖeGôJ OÉY ƒd GPÉe

 vK� WO�«—U�ù«Ë W�œuF��« ◊uGC�« Ê≈ ¨w�U���ô« bNALK� WF�U�� WO�UO� —œUB� X�U�Ë
 W�œUF�  vK�  X�U�  w��«  W�dBL�«Ë  WO�Ë—Ë_«   ö�«bL�«  q�  UNJJH�  r�  Íd�d��«  fOzd�«
 w� ÷d�HL�«  `�d�«  Ê√Ë ¨tK�«  »e� ¡UHK�� bO�√  `�d� Î «—bB� qJAO� Íd�d��«  »UO� Ê«
 ô  WO�UOM�«  Áb�UI�  UL�—Ë  q�I��L�«  —UO�  w��U�  s�  ¡e�  ŸUD��U�  WO�UM�K�«   «uI�«  bO�—
 Íd�d��«  W�U�“  »UO�  Ê≈  —œUBL�«  ‰uI�Ë  ÆW�b�  ÎU�d�  WO�K�_«  qOM�  ÊU�d�«  `ML�  wHJ�
 ¨t�UF�u�Ë w�U���ô« bNAL�« qO�UH� r�— w� r�_« q�UF�« qJAO� WOHzUD�« t��U� s�
 q� w�Ë Íd�d��« œu�u� ÎUO�UO�Ë ÎUO�UO� q�I��L�« UNK�L� w��« …b�—_« l�“u� ¡u{ w�

Æt�UOG� l{u�« tO�« ‰ËRO� U�Ë t��U�“
 ÊUM��  sO�  wzU�dNJ�«  w�U�d�«  bIF�«  lO�u�  s�  W�UD�«  …—«“Ë  XMK�√  Î̈UO�U�Ë  ÎU�œUB��«
 WO�dO�_«  UI�«uL�« Êœ—_«Ë dB� XGK�� U�bF� q�IL�« ¡UF�—_« Âu� dB�Ë Êœ—_«Ë W�—u�Ë
 ULO� ¨UNM� W��� ÊUM�� mK��Ë ¨W�—u� vK�  U�uIFK� dBO� Êu�U� ÂUJ�√ s� ¡UM���ôU�
 ÈÒbF�� UL� ÊUM�� ·dB� q�b�� ·dB�« ‚u� U�bN� w��«  «—uD��« WO�U� —œUB� XF{Ë
 w� —ôËb�U� …œu�uL�« sOO�UM�K�«  «d�b�Ë ÊËe�� »c�� ·bN� w��« W�bIM�«  U�bMN�«
 ·dB� oI� b�Ë ÆUN�«—b��U� Î «—«d� tL�U� ÕÒd� UL� ÊUM�� ·dB� lKD�� w��«Ë rN�“UM�
 ŸËdA�Ë W�“«uL�« —«d�≈ s� »«d��ô« Ê≈ —œUBL�« X�U�Ë ÆÊQA�« «c� w� Î «dO�� ÎU�U�� ÊUM��
 qJA� Íc�« ¨·dB�« dF� WA�UM� W�uJ��« vK� ÊU{dH� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� r�UH��«
 ÊËœ ‚ËbMB�« l� WO�UH�ö� WO�UJ�≈ ö� ¨‚ËbMB�« l� qLF�« W�—ËË W�“«uL�« ‘UI� nB�
  ôUB�ô«Ë ¡U�dNJ�«Ë „—UL��« s�  «œ—«u�« rO� q�bF� w�b��� «c�Ë ÆW�Ëb�«  «œ—«Ë e�eF�
 WOKL�  w�  bL�F�  ·dBK�  dF�  b�b��  vK�  n�u��  UNK�Ë  ¨U�«u�Ë  W�—UIF�«  Âu�d�«Ë
 ?�« dF� œUL��ô WOM�« s� XHA�Ë ¨V�«Ëd�U� W�U��«  UIHM�« vK� tK�� o�D�Ë ¨dOF���«
 ¨ UIHM�« w� —ôËb�« dF�� ÎUH�√ 20 ?�« dF� q�UI� ¨ «œ—«u�«  w� —ôËb�«  dF�� …dO�  ·ô¬  10
 ‚u��«  w�  ·dB�«  dF�  XO���  w�b���  «c�Ë  ¨¡U�dNJ�«   U�U�  q�uL�  WN��  ÎU�uB�
 Ë« dzU���« ÂU�—√ w� ¡«u� t�U�√ vK� w�UF��« WD� »U���«Ë ¨r�d�« «c� bM� ÁbO�u�Ë
 UN�UIH�  W�Ëb�«  wDG�  Ê√  ÊËœ  dF��«  «c�  ÊUL{  ÊUM��  ·dB�  lOD���  s�Ë  ¨ U�KD�L�«
 W�“«uL�« ‰u� ‘UIM�« nB� s� d��« bM��« «c� pKN��� Ê« —œUBL�« XF�u�Ë ÆUN�«bzU� s�
 d�d���  ¡U�dNJ�«  WO�UH�«  XO�u�  sO�  —œUBL�«  XD�—Ë  Æw�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ‚UH�ô«Ë
 r�� s� »«d��ô«Ë ¨…uI� ·dB�« ‚u� w� ÊUM�� ·dB� q�b�Ë ¨—UF�_« vK�  «œU�e�«

Æw�uJ��« nKL�« w� Ã«dH�ô«Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� Íb��« ÷ËUH��« ¡b�Ë W�“«uL�«

 WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«   U??�“_«  b�d��Ë  WO�UO��«  …—«d��«  W??�—œ  ÷UH��«  l�Ë
 tK�«  »e�Ë  q�√  ¡«—“Ë  W�—UAL�  t�UL�√  ·UM���ô  ¡«—“u�«  fK��  …œu�  …«“«uL�  ÎUO��—b�
 s�c�« sOM�«uL�« W�u�Ë√ —ôËb�« ·d� dF� ‰«e� ô ¨Ÿu��_« lKD� s� ¡«b��« …œdL�« —UO�Ë
 w� —UF�_« vK� p�– ”UJF�«Ë ¡«œu��« ‚u��« w� ·dB�« dF� l�«d� s� Î «dO� ÊuL Ò�u��
  «¡«d�ùU� rN�I� Âb� r�— ¨rN�uO�  u� w��« W�Ëœ_«Ë  U�Ëd�L�«Ë WO�öN��ô« ‚«u�_«
 WI�D�U�  ôË  W�ö�  ÷U??�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  U�bL�F�  w��«  W��RL�«Ë  åWOL�uL�«ò

ÆWO�UOM�«  U�U���ô« W�U� vK� UN�«—«d� j�d� w��« WO�UO��«
 WO�b��«Ë  WOAOFL�«   U�“_«  s�  œbF�  s�«e�L�«Ë  w�U��L�«  Ã«dH�ô«  ÁU���ô«  v�d��«Ë
 W??�Ëœ_«Ë   U�Ëd�L�«Ë  X�d��ù«Ë   ôUB�ô«  w�  —ôËb??�«  ·d�  dF�  l�«d�  l�  ÎU�“«u�
 W�UD��«Ë  sOH�uLK�  V�«Ëd�«  sO���Ë  WO�UL��ô«   «b�U�L�«Ë  `ML�«Ë  WOz«cG�«  œ«uL�«Ë
 WO�UL�« ‚«u�ô«Ë WO�UO��« ŸU{Ë_« WzbN� vK� w�UO� r�UH� œu�u� w�u� U� ¨WOK�uL��«
 ŸËdA�  w�  ÎU�ö�≈  d��√   «¡«d�≈  d�dL��  bONL��«Ë  w�FA�«  VCG�«  ¡«u��ô  W�œUB��ô«Ë
 œUF��«Ë ·dB�«  dF� iH� å—U��ò X�� W�I�dL�«  ¡«—“u�«  fK�� W�K� w� W�“«uL�«
 Ác�  Ê√  rKF�«  l�  ÆsOM�«uLK�  WÒOz«dA�«  …—bI�«Ë  WOM�u�«  WKLF�«  WLO�  s�  Î «dO��  Î«¡e??�
 »uKDL�« qJA�U� l�«u�« ÷—√ vK� r�d�� r�Ë ‚—Ë vK� Î«d�� ‰«e� ô …—u�cL�«  U�«dH�ô«
 t�—bI�Ë tLO�UF��Ë ÊUM�� ·dB� r�U� WO�«bBL� ÊuI�� «ËœuF� r� sOM�«uL�« Ê√ s� ÎöC�
 sOO�UM�K�«  «d�b�Ë ‰«u�Q� p�H� W�—u� v�« ‰u�� Íc�« —ôËb�U� rJ���«Ë …dDO��« vK�
  U�uI�  ô  Ê√  ô≈  ¨…dO�  n�√  20?�«  vK�  t�O���  s�  W�ö�  sJL�  Ê≈Ë  ¨å‰“UM�U�Ë  l�UD�U�ò
 …b� œu�Ë q� w� ¨å¡UM��«å?� Êu�œUB��« ¡«d�� ‰uI� U� V��� b��« «c� bM� t�U�� sLC�
 Íe�dL�« pM��« …—bI� ¡«d���« pOJA� l� ¨ÂU�√ s� d��_ UNO� —ôËb�« bLB� r� WI�U� »—U��
 w� UN Ò�C� w��«  «—ôËb�« Ê√ ÎULK� ‚u��« w� ÎUO�u�  «—ôËb�« sO�ö� aC� —«dL��ô« vK�
 s�  b�eL�«  q��  UNFO��  «u�d�  s�c�«  ‰“UML�«  w�  sOM�«uL�«   «d�b�Ë  sO�œuL�«  ‰«u�«  s�
 ‚u��« w� —ôËb�« ÷d� vK� …dDO��« v�« ¡«d���« V��� W�ö� ·bN�Ë Æ—ôËb�« l�«d�
 ‚—UH� ÕU�—_« s� b�eL�« oOI��� ‰“UML�« s�  «—ôËb�« r� v�« W�U{« WO�¬ WO�UO� ·«b�_
 w�ö�  sO�  ÕU�—ô«  l�“u�Ë  d�Ëb�Ë  —ôËbK�  …dL��L�«  ¡«dA�«Ë  lO��«  W�UO�  d��  —ôËb�«
 s� å¡UM��«ò  U�uKF� V��� ¨ÊuFM�L� s�c�« sO�«dB�«Ë ·—UBL�«Ë Íe�dL�« ·dBL�«
 tFO�  ÊuKCH�Ë  ¡«œu��«  ‚u��«  w�  ÁdF�  s�  vK�√  —UF�Q�  ô≈  sOM�«uLK�  —ôËb�«  lO�

Æd��√ ÕU�—√ oOI��� vK�√ —UF�Q� ·—UBLK�
 ·dB�  dL��«  UL�U�  t�√  v�«  å¡UM��«å?�  —U�ù«  «c�  w�  WO�dB�Ë  WO�UO�  —œUB�  XHK�Ë
 —ôËb�«  dL��O�  ‚u��«  w�  Ê“«u�  oOI���  —ôËb??�«  s�  »uKDL�«  ÷dF�«  dO�u��  ÊUM��
 pKL� UL�Ë —ôËb�« a{ vK� åÍe�dL�«ò …—bI� j��d� ·dB�« dF� w�U��U�Ë ¨÷UH��ôU�
 sO�«dB�« s� q�u� X�Ë cM� —ôËb�« Íd�A� —œUBL�« V��� ¨åÍe�dL�«ò Ê√ ULO� ô ¨tM�

Æ¡«œu��« ‚u��«Ë
 l�«d� l� V�UM�� qJA� —UF�_« ÷UH��« fLK�� √b�� r� ‚«u�_« ÊS� p�– vK� …Ëö�Ë
 ÷UH��« W��� Ê√ sO��  ËdO� w� X�—U�d�u� s� d��√ vK� å¡UM��«å?� W�u� wH� ¨—ôËb�«
 U�√  ¨WO�U�_«  dO�  WOz«cG�«  œ«uL�«  iF�  vK�  dB�I�Ë  WKO�{  W���  ÈbF��  ô  —UF�_«
 W�Ë«d�  q�  w�  ¨dOOG�  Í√  UNKLA�  rK�  t�UI�A�Ë  VOK��«Ë  s�«Ëb�«Ë  „UL�_«Ë  Âu�K�«
 oOI���  ÎUFL�  X�u�«  V�J�   U�—U�d�u��«  »U��√Ë  —U���«Ë  s�œ—u��L�«  …—ËUM�Ë
 ÆWO�U�d�«Ë WO�uJ��« …eN�_« s� `{«Ë R�«u� l� —UF�ô« iH� q�� ÕU�—_« s� b�eL�«
 —UF�« ôË s��� Í√  o�UML�«  iF� w� X�d��ô«Ë  ôUB�ô«  W�“√  bNA� r�  d�ô«  p�c�Ë
 o�UML�« nK��� w� ¡U�dNJ�« W�“√ XL�UH� ULO� ¨…œËb�� W��� XF�«d� w��«  U�Ëd�L�«
 W�� WH�UF�« WN�«uL� W��b��« qzU�Ë Â«b���« V��� UNOK� jGC�« …œU�“ bF� WO�UM�K�«
 WD�UM�« ÕU�d�«Ë d�� 600  vK� ÃuK��«Ë …d�eG�« —UD�_« UNF� qL��Ë ÊUM�� »dC� w��«
 ¡U�dNJ�« sOMI� œ«“ YO� ¨q�IL�« Ÿu��ú� dL���Ë  UFH�dL�« w� ÎU�uB� ¨”—UI�« œd��«Ë
 qzU�Ë s� Y���« v�« sOM�«uL�« l�œ U� W�U��«  «b�uL�« s� W�cG��«  U�U� XF�«d�Ë
 ‰“UML�« w� UN�UF�≈Ë ÕU�d�« qFH� —U��_« s� jI�� w��« VD��« Â«u�√ lL�� WÒOz«b� W��b�

 ÆVD��« p�c�Ë “UG�«Ë  Ë“UL�« dF� ŸUH�—«Ë ¡U�dNJ�« ŸUDI�« q� w� lOIB�« WN�«uL�
 l�uO�  Êœ—_«ò  Ê√  ¨WA�«d��«  `�U�  WO�œ—_«  WO�bFL�«  …Ëd��«Ë  W�UD�«  d�“Ë  sK�√Ë
 t�U�UO��« s� ¡e�� ÊUM�� b�Ëe� bI�Ë —u�F�« WO�UH�« q�IL�« ¡UF�—_« Âu� W�—u�Ë ÊUM��Ë

ÆåW�—u��« WÒOzU�dNJ�« WJ�A�« d�� Êœ—_« s� WOzU�dNJ�« W�UD�« s�

 W�UD�« s� rN�U�UO��« s� ¡e� b�� sOO�UM�K�« …u�_« …b�U�L� WO�UH�ô« WOL�√ò b�√Ë
 …u�_«  l�  ·u�u�U�  sO���«  s�  w�U��«  tK�«  b��  pKL�«   UNO�u��  Î «cOHM�  ¨WOzU�dNJ�«
 Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨åW�UD�« ŸUD� w� UN�uN�«u� w��«  U�IF�« “ËU�� w� rN�b�U��Ë sOO�UM�K�«
 v��Ë qOK�«  nB�M� s� ¡U�dN� ◊«ËUGO� 150  w�«u�� ÊUM��  b�Ëe� vK� hM� ‚UH�ô«ò

Æå U�Ë_« w�U� ‰ö� ◊«ËUGO� 250Ë ÎU�U�� W�œU��«
 fK��  W�K�  WO�FA�«Ë  WO�UO��«  ◊U�Ëô«  V�d��  ¨w�UO��«  fID�«  v�«  …œuF�U�
 WO�UL��«Ë  W�œUB��«  Î «œuM�Ë  W�“«uL�«  ŸËdA�  UN�UL�√  ‰Ëb�  vK�  q�IL�«  sOM�ô«  ¡«—“u�«
 ¡«d??�_«Ë  s�b�UF�L�«  sOH�uL�«  œuI�  b�b��Ë  WO�UL��ô«   «b�U�L�U�  WOAOF�Ë
 œuIF�«  lO�u�  Êu�  ‰UAO�  W�—uNL��«  fOz—  i�—  U�bF�  rN��«Ë—  i��  ÊuFOD���
 n�dB�  fO�Ë  WKO�√  W�uJ�  q�  w�  Êu�UIK�  WH�U��  WOzUM���ô«  rO�«dL�«  Á—U���ô

Æ‰UL�√
 WO�U�Ë  W�œUB��«   «¡«d�«  WKL�  d�dL�  s�  X�Òu��  W�œUB��«Ë  WO�UO�  —œUB�  Ê√  ô«
 o�� w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— Ê√ ULO� ô ¨W�“«uL�« ŸËdA� w� WO�F� dO�Ë WF�u�
 w�dL��«  —ôËb�U�  W�Ëb�«  WO�U�  sO����  U�—«d�≈  V��   «¡«d??�≈  W�uL��  s�  ÀÒb��Ë
 wJ�  åW�“«uL�«  —ôËœò  q�bF�  Í√  ¨…dOIH�«  WO�FA�«  `z«dA�«  d�u�  s�  …b�b�  Vz«d{Ë
 UNO� UL� W�Ëb�« UN�bI� w��«  U�b��« rEF� vK� Íd��Ë …dO� n�√ 12Ë 6000 sO� ÕË«d��
 qJA�Ë  ÎUC�√  V��M�Ë  WO�dBL�«  ÷ËdI�«Ë  ¡UHA��ô«Ë  ÊULC�«Ë  ¡U�dNJ�«Ë   ôUB�ô«
 w��« sO�Q��«Ë ‰«u�_« q�u��  U�dA� ’U��« ŸUDI�« UN�ÒbI� w��«  U�b��« vK� wzUIK�
 W��� vK� ådOJM� pO�ò Ë√ åg�dH�«ò —ôËb�U� rN�U�«d��« b�b�� szU�e�« s� VKD�  √b�

ÆW�L�«  w� 19
 sOK�IL�« sO�uO�« ‰ö� W�“«uL�« ŸËdA� `OIM� s� ‰UL�« …—«“Ë wN�M� Ê√ l�u�L�« s�Ë 
 ¡«—“u�« vK� UNF�“u� Òr�O� Ÿu��ô« WKD� W�UN� W�uJ��« W�Uz— W�ËU� vK� ÊuJ� Ê√ vK�
 s�  ¡«—“u??�«  fK��  wN�M�  U�bM�Ë  W�K�  s�  d��_  ÃU���Ë  ¨W�K��«  s�   U�U�  4  q��
 ·ö�  ‰uB�  s�  X�Òu��  WFKD�  —œUB�  sJ�  ¨w�UOM�«  fK�LK�  UNK�u��  r��  U�—«d�≈
 ‚UH�ù« WN�� …dL�« Ác� WHK��� ÊuJ�� UN�√ ULO� ô W�“«uL�« W�—UI� ‰UO� W�uJ��« q�«œ
 W�“«u� w� WHK��� —UF�« UL�—Ë ¨b�b� ·d� dF� r�_«Ë  «—«“u�«  U�“«u�Ë  «œ«d�ù«Ë

Æ…b�«Ë
 ¡«—“u�« fK�� v�« œU� wzUM��« ÊuJ� Ê√ å¡UM��«å?� tK�« »e�Ë q�√ wzUM� ◊U�Ë√ XH�Ë
 W�—uNL��«  w�Oz—  l�  W�u��  —U??�«  w�  W�“«uL�«  w�  WO�FA�«  dO�   «¡«d??�ù«  d�dL��
 »U��_« WN�� `{«Ë w{UL�« X���« —b� Íc�« sO�œUOI�« ÊUO� Ê√ v�« …dOA� ¨W�uJ��«Ë
 ŸËdAL�« vK� UM�ö�« —UE��U� ÎUH�u� c��� s�Ë —u�ô« o���� s�ò ∫WHOC� ¨…œuFK� WKKFL�«

Æå»«uM�« fK�� w� ÎUI�ô g�UM�� p�c�Ë UNO� bM� q� ¡«—“u�« fK�� w� g�UMM�Ë
 dB�� wzUM��« n�u� s� t�U�e�« Èb�√ d��« wM�u�« —UO��« Ê√ v�«  U�uKF� dOA� ULO�Ë
 q�� —UO��« U�“U��≈ v�« lKD�� w��«  UMOOF��« bM� ÊËœ w�UF��« WD�Ë W�“«uL�« —«d�S� t�œu�
  U�uJ� d�¬ ÊuJ� b� WO�U��« W�uJ��« ÊuJ� W��«— WO�U���« W�—u� WÒO�UOM�«  U�U���ô«
 s� WK�UH�« …d�H�« w�  U�U���ô« bF� W�uJ� qOJA� Âb� —U���ô« sOF� U�c�√ U� «–≈ bNF�«
 Ã—U� s�  UMOOF��« bM� Õd� v�« W�—uNL��« fOz— vF�� ¨WÒ�—uNL��« W�Uz—  U�U���«
  UIOI�� nK� vK� W�{«Ë W�u�� ‰uB� q�� wzUM��« i�— q�� p�– Ê√ ô« ‰UL�_« ‰Ëb�

ÆÍ—u��b�« s� w�bF�« nKL�« qBH�Ë —UDO� ‚—U� w{UI�« ÍœUL� wNM� Q�dL�«
 t�U�I��« ‰ö� n�«u� s� W�—uNL��« fOz— tMKFO� UL� ÂuO�« «b�F� v�« —UE�_« t���Ë
 ¡UC�√Ë Íd�O�� ·“u� —uOM��uL�« Íu�U��« dOH��« ÊUM�� w� w�U�uK��b�« pK��« bOL�
 ¨ÊUM��  w�  s�bL�FL�«  WO�Ëb�«   ULEML�«  Íd�b�Ë  w�M�_«Ë  w�dF�«  w�U�uK��b�«  pK��«
 s�  ÊUM��  n�«u�  UNO�  œÒb��  WLK�  wIKO�  YO�  ¨…b�b��«  WM��«  ‰uK��  w�UN��«  r�bI��
 WLK� Íu�U��« dOH��« pK��« bOL� wIK� Ê« —dIL�« s� UL� ÆÎUOLOK�≈Ë ÎUOK�� W�ËdDL�« U�UCI�«
 ·“u�  ÊUM��  w�  Íd�H�«  wKBMI�«  pK��«  bOL�  Î«b�  Êu�  q�I���  sO�  w�  ÆW��UML�«  w�

ÆpK��« ¡UC�√Ë fO��
  œb�  bI�  ¨¡«—“u�«  fK��  ‘UF��U�  t�O�d�  w�Ëb�«  lL��L�«  sK�√  ¨p�–  ÊuC�  w�Ë
 W�uJ��«  U�UL��« ·UM���« …—Ëd{ò vK� ÊUO� w� ÊUM�� q�√ s� WO�Ëb�« r�b�« W�uL��
 W�UF�Ë WK�U�  «—«d� –U��« vK� WO�UM�K�« W�uJ��« W�uL�L�« Y��Ë ÆsJL� X�Ë »d�√ w�
 s� w��« 2022 ÂUF�« W�“«u� —«d�≈ W�d� p�– w� UL� W�KL�«  «¡«d�ù«Ë  U�ö�ù« sO�b��
 r�b�« qHJ� Íc�« d�_« ªw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ‚UH�« v�« q�u�K� o�dD�« bNL� Ê√ UN�Q�
 W�uL�� u�b� UL� ÆW�UF�« WO�UL�«Ë wKJ�« œUB��ô« Èu��� vK�  U�“_« “ËU��� »uKDL�«
 WN�e�  U�U���« ¡«d�« ÊULC� W�“ö�«  «uD��« –U��« v�≈ WO�UM�K�« W�uJ��« WO�Ëb�« r�b�«
 ·«d�ù« W�O� sOJL� o�d� s� p�– w� UL� ¨—dI� u� UL� 2022  —U�√  w� WK�U�Ë W�UH�Ë
 W�«bF�« oOI��� UN�u�œ WO�Ëb�«  r�b�«  W�uL�� œb��Ë ÆUN��ôË cOHM� s�  U�U���ô« vK�
 UN�u�œ  œb��  UL�  ¨ ËdO�  Q�d�  —U�H�«  w�  qI���Ë  ·UH�  oOI��  ‰ö�  s�  W�¡U�L�«Ë

Æå¡UCI�« WO�öI��« Â«d��« ÊULC�
 œU��ô« w� ¡UC�_« ‰ËbK� WO�U�uK��b�«  U�F��«Ë w�Ë—Ë_« œU��ô« W�F� X�œ ¨U�—Ëb�
 lM� vK� UN�—b� …œUF��« v�≈ Èd�_« —«dI�« lM�  UN�Ë W�uJ��«ò ¨ÊUM�� w� w�Ë—Ë_«
  U�UL��ô«  ·UM���«  ¨Èd�√  —u�√  sO�  s�  ¨VKD��  «c�Ë  ¨dO�Q��«  s�  b�e�  ÊËœ  s�  —«dI�«
 ÆåÊUM��  UNN�«u�  w��«  WOJO�U�«—b�«   U�“ú�  ÍbB��«  q�√  s�  ¨¡«—“u�«  fK�L�  WLE�ML�«
 w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ‚UH�« Â«d�ù Èd�_« —«dI�« lM�  UN�Ë W�uJ��«ò ÊUO� w� ¨X�œË
 ¨œö��« UNN�«u� w��« WO�UL�«Ë WOKJ�« W�œUB��ô«  U�“_« s� Ãd�� œU��≈ r�b� Ê√ t�Q� s�
Æå‚UH�ô« «c� Â«d�≈ q�� U�–U��« ÂeK� w��« dO�«b��«Ë  «—«dI�« lOL� —uH�« vK� c��� Ê√ v�≈Ë

 q�uL��« sO�Q�� t�«—ËUA� VO�� u� tK�«b�� sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë l�U� Î̈UO�U���«
 Æq�IL�« lO�d�« w� Íd��� w��« WO�UOM�«  U�U���ô« w� sOO�UM�K�« sO�d�GL�« Ÿ«d��ô Â“ö�«
 —UO��« w��d� —UO��« w� W�—uNL��« fOz— q Ò�b� W�—uNL��« W�Uz— w� Âö�ù« V�J� vH�Ë
 WIK��� —U��√ œbB�« «c� w� V�J� U� q�ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨WO�UOM�«  U�U���ö� d��« wM�u�«

ÆåW�B�« s� UN� ”U�√ ô
 ÷u��  t�e�  —«d??�  l�F�  dOL�  WO�UM�K�«   «uI�«  »e??�  fOz—  r��  q�UIL�«  w�
 t��UO� WOHK� vK� ÊuJ� Ê√ V��ò ∫`�dB� w� ‰U�Ë ¨d��« wM�u�« —UO��« b{  U�U���ô«
 q�Ë U� v�« bK��« w� l{u�« ‰u�Ë w� WDK��« s� ¡U�d�« l� t�L�U��Ë  «uM� dA� cM�
 …b�b�  ôËU��  d� bI� d��« wM�u�« —UO��« l� n�U���« WO�UJ�ù W��M�U� w�U��U�Ë ¨tO�«
 W��M�U�  U�«  ¨ d�–  w��«  —u�_«  WOHK�  vK�  n�U���«  i�d�   «uI�«  sJ�Ë  ¨ÁU��ô«  «c�  w�
 sOF�  ÁU��U�  « Î—«d�  Êü«  v�«  c���  r�  q�I��L�«  —UO�  w�  UOKF�«  …œUOI�U�  WOM��«  W�U�K�
 w�  UOB�A�«Ë vD�u�«  «œUOI�« s� s�dO�J�« l� q�«u� vK� s��  U�Ëô« q� w� sJ�Ë

ÆåWOM��« WHzUD�«
 W�Q��  r���  WK�IL�«   U�U��«  w�   ËdO�  v�«  …œuF�«  Íd�d��«  bF�  fOzd�«  —d�Ë

Æ U�uKFL�«  œU�√ U� V��� ¨WO�UOM�«  U�U���ô« w� q�I��L�«Ë t��—UA�

 Î̈ôUL�Ë ÎU�d� UO�¬ s� sOK�UI�� sO�d� vK� sO�F�«u�« ¨sOB�«Ë UO�Ë— l� Í“«u��U� ≠
 s� d��√ l� W�d��Ë W�d� W�d�A� œËb�� UO�¬ w� VKI�« l�u� q��� w��« Ê«d�≈ X�U�
 W�œUB��« WOLM�� WO�O�«d��ô« t��ƒ—Ë w�M�U��« ÂU�ù« …œUOI� iNM� ¨W�Ëœ …dA� X�
 wM�u�« —UJ��ô« bL�F�Ë ¨W��b��«  UOMI��« sO�u�Ë W�«—e�« d�uD�Ë lOMB��« vK� bL�F�
 ¨t�  …“—U�  …dL�  ÍËuM�«  UNHK�  ÂÒbI�  ¡U��  ¨uLMK�  ÎU��U�  Î «—U��  wLKF�«  Y���«  lO�A�Ë
 WO�uM�«Ë  œbF�«Ë  r���«  YO�  s�  …eOL��  WO�Ë—U�  W�dJ��  …—b�  Í“«u��U�  wM��Ë
 ÊUM��  w�  U�—uC�  b�UB�  w��«  W�ËUIL�«   U�d��  X�U�  r�œ  ¡U��√  qL���Ë  ¨ÈbL�«Ë
 »e� W�ËUI� WL�e� ÊULC� W�—u� l� ÊËUF��U� X��M� ¨sLO�«Ë ‚«dF�«Ë sOD�K�Ë
 ‚U��S� …e� w� W�ËUIL�« ÕU�� XML{Ë ¨2006Ë 2000 w�U� sO�d� åqOz«d�≈å?� tK�«
 ‚«dFK� w�dO�_« ‰ö��ô« ¡«u��U� ÕU�M�  “U�Ë ¨åwKOz«d�ù«ò gO��U� …—dJ�� rz«e�
 ‰ö��ö� sOB�«Ë UO�Ë— l� ÊËUF��U� UNz«u��« l� Í“«u��U� Î̈ «dO�� ÎU�“Q� tK�u��� Îôu�Ë
 Íc�« w�dO�_« »U���ô« —«d� W�UNM�« w� ÷d� ¡V� v�« tK�u��Ë ÊU���UG�_ w�dO�_«
 w�dO�_« ◊«d��ô« ÊU� U�bF� ¨UO�¬ w� w�dO�_« qAH�« dB� W�«b�� Î «dO�� ÎU�«d��« qJ�
 sDM�«Ë V��M� Ê« q�� ¨qAH�U� Î «dJ�� ÎU�«d��« 2015 ÂU� Ê«d�≈ l� ÍËuM�« ‚UH�ô« w�
 ÷ËUH�� œuF� ÂuO�« w� U�Ë ÆÈuBI�« ◊uGC�« W�UO� t�L�√ UL� ◊d�M�Ë ‚UH�ô« s�

ÆÊU���UG�√ s� sONL�« UN�U���« bF� qAH�U� ÎU��U�Ë ÎUO�U� ÎULOK�� l�«d��« vK�
 WMLON�«  ŸËdA�  ÷dH�  U�dO�√  »Ëd�  d�¬  W�—u�  vK�  WO�dO�_«  »d��«  XKJ�  ≠
 Îôu�Ë ¨¡UHK��« q� UN�  bÒM�Ë ¨W�Ëœ W�� s� d��√ sDM�«Ë UN�  bA� b�Ë ÆUO�¬ vK�
 dD�Ë W�œuF��«Ë ¨Êôu��« œËb� vK� …b�«Ë WN�� w� …b�UI�« rOEM�Ë åqOz«d�≈ò lL��
 ÎôUL�√Ë  WKzU�  Îô«u�√  UN�   b�—Ë  Î̈UF�  Ê«u�_«Ë  WO�U�u�«Ë  ¨W�d�A�  WN��  w�  UO�d�Ë
 qJ� q�L�U�Ë ÆW�—u�� —«u��« ‰Ëœ w� U�–uH� q� X�b���«Ë ¨bOIF��« …b�b� WO�«d�U��
 ÊU�Ë ¨WMLON�« ŸËdA� ÷d� s� w�dO�_« e�FK� WL�d� ‰Ë√ W�—u� w� w�dO�_« qAH�«
 X�U� Í“«u��U�Ë Æw�dO�_« qAH�«  «c� W�UM� w� q�U� —Ëœ w�«d�ù«  w�Ëd�«  ÊËUF�K�
 »Ëd� n�Ë UNOK� Ê« „—b� wMOB�« ÍœUB��ô« œuFB�« dD� dFA��� w�Ë sDM�«Ë
 tOÒL�� U� …œUF��« WOHO� v�«  UH��ö� œËb��« ¡«—Ë UL� …œuF�«Ë W�dJ�F�« ·«eM��ô«
 b�� ULO�Ë ¨vLEF�« U�dO�√ l�u� s� ŸU�b�« »Ëd� w� ◊—u��« q�� WLOEF�« U�dO�Q� UN�œU�
 sO� lL��« w� Ê«d�≈Ë sOB�«Ë UO�Ë— WO�ö� `�M� ¨sO��œUFL�« sO� WI�U� UN�H� U�dO�√
 ‰UI��ö� W�U��« ¨Ê«dN�Ë sOJ�Ë uJ�u� dFA���Ë ¨WN�«uL�« jD�Ë ¨÷uNM�« jD�
 Ë√ Í—U���« ‰œU���« Ë√ W�UD�« ŸUD� w� ¡«u� ¨q�UJ��« q� oO�M��« s� …b�b� WK�d� v�«
 WOF�d� v�« ‰u���« u� w�ö��« t�«u� Íc�« Íb���« sJ� ¨ÍdJ�F�«Ë w�UO��« oO�M��«
 …œUI�« ‰UL�√ ‰Ë«b� ÊöGA� ÊU�LN� ÊU�OC� dC�� UM�Ë Æ»dG�« WOF�dL� W�“«u� WO�Ëœ
 X�d��ù« WJ��Ë Âö�ù« Íb�� v�Ë_« ¨WO�dO�_« WMLONK� WO�U��« …uI�« d�UM� WN�«uL�
 W�uEM�  ¡UM�  Ê≈  YO��  ¨w�dBL�«  ÂUEM�«Ë  bIM�«  Íb��  WO�U��«Ë  ¨ U�uKFL�«   UOMI�Ë
 vK� »«u��« w� qBH�« WDI� qJA� X�U� WO�dO�_« …dDO��« s� sO�U�L�« w� WKI���
 w� d��_« ¡U��_« Ê«d�≈Ë UO�Ë— XKL� U� q�L�Ë ¨b�b� wL�U� ÂUE� v�« ‰UI��ô« WO�UJ�≈
 w� d��_« —Ëb�« sOB�« o�U� vK� ÊuJO� WO�dO�_« W�dJ�F�«Ë WO�UO��« WMLON�« ◊UI�≈

Æw�dBL�« ÂUEM�«Ë X�d��ù« vK� WO�dO�_« WMLON�« d��
 Ê«d�≈Ë  sOB�«Ë  UO�Ë—  UN�F�Ë  w��«  w�O�«d��ô«  ÊËUF�K�  WOzUM��«   U�UH�ô«  ≠
 dBF� Î «b� lC� r�UFK� …b�b� …œUO� ÷uN� …«u� qJA� ¨UNFO�u�� Ê«d�≈Ë UO�Ë— t���Ë
  U�öF� w�ö��« ·«d�« l�  uC�« ‰Ëb� wM�u�« ‰öI��ô« bNF� »U��« `�H�Ë ¨WMLON�«
 Îôu�Ë UO�¬ s� ÎU�öD�« WÒO��—U��« WE�K�« Ác� —UE��U� œuLB�« dO�«u� XF�œË WHK���
 ÊËUF��« WLEM� Ë« ÍUNG�U� Ë√ fJ�d��« nK� «uKJ� s� ¡«u� ¨WOMO�ö�« U�dO�√Ë UOI�d�_

ÆÊ«d�≈Ë W�—u�Ë W�—u�Ë UO�Ë— sO� UL� ¨WOzUM��«  UH�U���« s� U�«u� Ë√ w�UL��«

 (1¢U áªàJ) ...≠æ«Hh »°ù«FQh ø«JƒH äÉ qjƒdhCG

á q«©LôdG äÉHÉ≤ædG

 qLF�« w� ÎU�œUO� Î «—Ëœ ÊUM�� ·dB� wH�u� W�UI�Ë ·—UBL�« wH�u�  U�UI� X�F� ≠
 tK�  w�UIM�«  r���«  …b�U��  UN�ö�  XOI�   U�Òd��  w�   U�UIM�«  Ác�  XL�«—Ë  ¨w�UIM�«
 ÒwMN� l{Ë vK� ‰uB��U� rN� X�L� ·—UBL�«Ë ÊUM�� ·dB� w� sOH�uLK� V�UJ�
 W�UIH�«  uL� ‰ö�Ë ÆW�“«uL�«   U�UDI�«  VK�√ w� sOK�UF�«Ë sOH�uL�«  s� qC�√ ÒÍœU�Ë
 X�U� w��« b�u�Ë—uO�«  «bM� d�� Ë√ ¨WM�e��« e�� œ«b�� s�b�« WL�«d� vK� WLzUI�« WO�UL�«
 b�U�� UNMJ� ÊUM�� UN�U��� ô  «—ôËœ W�«b��U�  U�u�b� Ê«eO� e�� WODG�� jI� ·bN�
 ÊUM�� ·dB� wH�u� V�UJ�  —ÒuD�Ë XL� ¨—ôËb�« ·d� dF� XO��� W�c� b�√ W�U�≈ w�
 ÎU�d�c�� Î«—Ëœ VFK�  U�UIM�« X�U� U�bM� o�U��« l{u�« tOK� ÊU� UL� ÎU�ö�Ë Æ·—UBL�«Ë
 UN�N�M� Ë√ ·—UBL�« UN� ÂuI� …dOD� …d�UI�  U�UO�Ë Òw�UL�« l{u�« œÒbN�� d�U�� s�
  U�«—b�« ÊËR� Êu�u�� ÊuH�u� r�Ë  U�UIM�« Ác� s� ¡«d���« ÊU� U�bM�Ë ÆÊUM�� ·dB�
  U�UO��U� s�œÒbM� ÎUO�U�  uB�« ÊuF�d� ·—UBL�«Ë ÊUM�� ·dB� w� d�U�L�« ”UO�Ë
 X�L�  ¨·—UBL�«Ë  ÊUM��  ·dB�  o�U�  vK�  WF�«u�«   UO�ËR�L�U�  ÊËUN��«Ë  W��U��«
 o�u���« rN�K�√ v�u� q� ¨·—UBL�«Ë ÊUM�� ·dB� w� ÊuK�UF�« ¡«d���« XL�Ë  U�UIM�«

Æ—UON�ô« v�≈  œ√ w��« WÒ�dO�b��«Ë W�O��«  U�UO�K�
 d�¬Ë ÊUM�� ·dB� wH�u� W�UI� s� b�«Ë ¨ U�UIM�« s�  U�UO�  —b� ÂU�√ ‰ö� ≠
 vK� ·—UBL�« wH�u�Ë ÊUM�� ·dB� wH�u� r�«e� b�√ ôË ¨·—UBL�« wH�u� œU��« s�
 ÊUM�� ·dB� l� WN�«u� Í√ w� rNM�√ ÊULC� W��UDL�U� rNI� vK� ÷d�F� Ë√ ¨rN��UJ�
 w�Ë ‰u�I� tK� «cN� ¨È–_U� sOH�uL�« s� Í√ VOB� W�œU� qJ� r�b�bM� Ë√ ¨·—UBL�«Ë

Æ÷«d��ô« Ë√ ÃU���ô« vIK� Ê√ sJL� ôË t�UJ�
 r�U� s� W�UOM�U� ÊUM�� ·dB� wH�u� W�UI� v�u�� Ê√ u� »«dG��ô« dO�� Íc�« ≠
 W�UIM�«  i�d�� ¨wzUM��« oO�b��«  qODF�� ¨ Òw�UIM�«  nO�u��U� qLF�« »— Í√ ¨·dBL�«
 ô≈ ¨Á—d�� V�� Í√ i�d�« w� œd� Ê√ ÊËœ sOH�uL�«  U�U�� s� WÒO�dBL�« WÒ�d��« l�—
 lz«—c�Ë …b�b�  «d� ‰ËU� ·dBL�« r�U� Ê« lOL��« ·dF� ÒwzUM� oO�b� qODF�� wF��«

ÆtKODF� …œbF��
 s� sOM� V� w� ·—UBL�« b�√ Ÿd� w� Èd� U� ·—UBL�« wH�u� œU��« dJM��� Ê« ≠
 W�d� vK� sO�œuL�« b�√ ÃU���« WOHK� vK� rNM�√Ë rN�UO�� b�bN�Ë l�Ëd�Ë “U���«
  U�UI�  œU��«  ÊUO�  sLC��  Ê√  sJ�  ¨ U�UIMK�  o�  «cN�  ÆUN�œUF��U�  t���UD�Ë  t�F�œË
 r�  w�Ë  ¨lz«œu�«  ŸUO{  WÒO�ËR��  qÒL���  ô  ·—UBL�«  Ê≈  ‰uI�  ÎUB�  ·—UBL�«  wH�u�
  U�UIM�« s� ¨‰c�«Ë WÒOF���«Ë WÒ�œu�F�« WL� pK�� W�Ëb�« bM� sO�œuL�« ‰«u�√ Ê≈Ë ¨UN�d��
 lO�u� sO�œuL�« s� Êu�KD� s�c�« ÊuH�uL�« rKF� UL� ·—UBL�« WO�ËR�� Ê_ ¨WÒOMFL�«
 w� WÒO�ËR�� W�√ ŸœuL�« qL�� Âb�Ë U�—UL���«Ë WF�œu�« WO�ËR�� qÒL�� u� ¨Ÿ«b�ù« œuI�
 vBF��« «–≈ ‚dD�« dB�√ ÊU�Ë ¨t�F�œË nO�u� w� ·dBL�« …—«œ≈ U�c��� w��«  «—UO��«
 ÎU�K� WF�œu�« q�Q� …d�U�L�«Ë TO��« nO�u��« U�√ ¨UN��UB� WF�œu�« œ— s�ü« —UL���ô«
 ¨ŸœuLK� ·dBL�« U�œÒb�� w��« pK�Ë ÊUM�� ·dB� UNF�b� w��« …bzUH�« ‚—U� vK� ‰uB�K�
 qL�� Âb� q�UIL�U�Ë ¨WF�œu�« ŸUO{ ‰UL��«Ë nO�u��« «c� w� d�U�L�« r�� W�dF� l�

ÆW�U�_« V�uL� ‰ö�≈Ë W�u�u� W�d� uN� ¨U�œ— w� WO�ËR�� W�√ ·dBL�«
 —«Ëœ_«Ë  n�«uL�U�  o�U��«  UN�«œUO�  a�—U�  qH��   U�UI�  ‰Òu���  Ê√  n�RL�«  s�  ≠
 ÂUEMK� ‚«u�√Ë  «Ëœ√ œd�� v�≈ ¨UL�«u�Ë w�U� ÕUO�Ë `KB�u� V�U� ‰U��Q� ¨WÒO�bI��«
  U�UI�  ‰Ë«  UN�√  UN��—U�  w�  q����  ¨dO�J�«  —UON�ôU�  V���  Íc�«  ¨w�dBL�«Ë  w�UL�«

ÆWO�UM�K�« WOM�u�« …UO��« w� WÒOF�—

á q«©LôdG äÉHÉ≤ædG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Thirteenth year /Thursday / 20  January 2022
 2022 w�U��« Êu�U�   20 Ø fOL)« Ø …dA� W��U��« WM��«

 ‰UL�_«  dOO��  lOD���  œUJ�U�  ÎUJJH�  Îö Ò�d��  ÎUL��
 ÊUM��  tO�  ÊU??�  X??�Ë  w�  WLKJK�  oOC�«  vMFL�U�
 s�  WI�«Ë  WÒ�u�  W�uJ�  ÊU��d��  Òw�Ëb�«  lL��L�«Ë
 UL�  ÒÍœUB��ô«  bOFB�«  vK�  b�d�  U�  ·dF�  UN�H�
 l�   U{ËUHL�U�  oKF��  U�  w�  W�U�Ë  ¨w�UO��«

Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�
 qOJA�  ÍœR??�  Ê√  ÊËdO��  lÒ�u�  ULMO�  ∫ÎU??F??�«—
 W�œUB��ô«   U�UM��ô«  iF�  WK�K�  v�«  W�uJ��«
 ÊUM��   U�ö�  sO���Ë  ÃU??�??�ù«  WK��  p�d��Ë
 UL� ¨w�«uM�«  Ác� q� w� W�uJ��« XKA� ¨Ã—U��U�
 »U�A�«  ÎU�uB�  ¨sOO�UM�K�«  s�  s�dO�J�«  j��√
 —«bB��ô  ÂUF�«  s??�_«  e�«d�  vK�  «uI�b�  s�c�«

ÆÊUM�� …—œUG�Ë dH��«  «“«u�
 bIM�« ‚ËbM� rNM�Ë ÊËdO�� l�u� ULMO� ∫ÎU��U�
 Èu��L�« vK�  U�ö�≈ ¡«d�≈ v�« W�uJ��« …—œU��
 f�U��Ë WL�UM�«   U�ON�«  qOJA�Ë ÒÍ—«œù«Ë Òw�UL�«
 WÒO�U�uK��b�«Ë  WÒOzUCI�«   öOJA��«  “U��≈Ë  …—«œù«
 Òq�  oOI��  w�  W�uJ��«  XKA�  Òw�UO�  q�b�  ÊËœ
 r���«  q??�«œ  »«dD{ô«  …œU??�“  w�  X���Ë  ¨p??�–
 s�  ÎöC�  ¨Í—«œù«  UL�  w�U�uK��b�«  UL�  wzUCI�«

Æ ÒÍu�d��« ŸUDI�«
 UNKA� ÊUJ� W�uJ��« tO� XIH�√ U� Òr�√ U�√ ∫ÎU�œU�
 wC�I�  w��«  Õö??�ù«  WJ�  vK�  œö��«  l{Ë  w�
 r�—U�N��«  ‚u??�  s�c�«  s�b�UH�«  WO�M�  ¨W??�«b??�
 WO�UL�«  ÊËR??A??�«  …—«œ≈  w�  «uIH�√  ¨ÂU??F??�«  ‰UL�U�
 XD�√  WO�U�  …d�  ÆUN�uÒ�u��  w��«  W�—«œù«Ë  W�bIM�«Ë
 Îôb�  wHzUD�«  ¡ôu�«Ë  WO�u��LK�  W�u�Ë_«  W�uJ��«
 U�e�F�  sOO�UM�K�«   dF�Q�  …—«b��«Ë  …¡UHJ�«  s�
 “ËU���U�  rNO�U�√  WL�d�Ë  rN�UF�u�  W��U��  s�
 Èb� ”QO�«Ë j���« d�UA� s� n�U{ UL� ÂÒbI��«Ë

Æ…d�N�« w� ’ö��« «Ë√— s�dO��
 Íe�dL�«  pM��«  r�U�  r�bI�  s�  Îôb??�  ∫ÎUF�U�  

 Áœu�Ë  w�  ÎU�M�  tK��  Íc�«  qAH�«  ¡«d�  W�¡U�LK�
 ‰«u�Q� n�u� ô Î «—«d{√ o��√ UL� ¨t�UL�√ w� ÎöA�Ë
 WÒO�«–  »U��_Ë  W�uJ��«  X�U�  ¨sOO�UM�K�«  ‚uI�Ë
 r��  —«b??�≈  s�  t�MÒJ�  WK�U�  WODG�  r�U��«  `ML�
 W�—U��   UOKL�  vK�  w�«e�ù«  w�UO��ô«  s�  b�b�
 …dOK�«  ·UF{≈  v�«  ÈÒœ√  UL�  ¨WLOK�  dO�  WO�dB�Ë
 ‚«u�_«  w�  —«dI��«ö�«  »u�M�  …œU??�“Ë  WO�UM�K�«
 W�d�  WK�d�Ë  œUB��ô«  W�d�  qODF�Ë  WO�UM�K�«

ÆÕö�ù«
 ÎU�b���� r�U��« UN� ÂU� w��« …dO�_« W�d��« U�√
 ¨t�  ÒfL�«  ÂbF�  b�Ë  U�bF�  ¨w??�«e??�ù«  w�UO��ô«
 r�Ë  dO�Q��«Ë  s??�e??�«  w??�  …œËb??�??�  …—ËU??M??�  X�UJ�
 Ë√  bz«uH�«  dF�  iOH��  Ë√  ÃU��ù«  rO�e�  v�«  ÒœR�
 `O�d� v�≈ jI�  Òœ√ UL�≈Ë œö�K� W�F� WKL� ‰U�œ≈
 WO�UL�«   U�bMN�U�  d�c�  UL�  W�—UOB�«Ë  ·—UBL�«
 …—b� fJF�Ë ÎUO�U��≈ bBI�« ÊU� uK� ÆXOB�« W�O�
 ÎUO��—b�  —ôËb??�«  dF�  ◊u��  ÊUJ�  …dDO��«  vK�
 ÍœUH�Ë W�bB�« »UFO��« sJL� v�� ÎUOzU�� fO�Ë

ÆWO�K��« U�—U�¬
 WD�  œ«b�≈  w�  Êü«  v��  W�uJ��«  XKA�  ∫ÎUM�U�
 q�bF�K�  WK�U�  WD�  œu�Ë  r�—  w�UF��«Ë  ÷uNM�«
 Ê√  q��  »U??�œ  fOzd�«  W�uJ�  UN�F{Ë  d�uD��«Ë
 n�U���«Ë  W�“«uL�«Ë  ‰UL�«  WM��  Â«b??�√  UNI���
 s�  rN�O�ËR�L�  ·«d??�??�ô«  «uC�—  s�c�«  r�U��«
 w�  W�—UAL�«  «uC�—Ë  ÍœUB��ô«  —UON�ô«  W�—U�

ÆÆÆ„«– Âu� WD��« t��d��« Íc�« ¡VF�« qÒL��
 WO�UM�K�«  W�uJ��«  t�  ÂuI�  U�  qC�√  ÆÆÆb??F??�Ë
 ÒœR�  r�  w��«  UN�«—«d�Ë  UN�U�UO�  WF�«d�  u�  ÂuO�«
 o�d�  vK�  œö��«  l{Ë  v�«  UNKOJA�  s�  dN�√  bF�

Æt�  b�Ë Íc�« ÷uNM�«
o�U� d�“ËË VzU�*

 ¨u�UOM�� Î «d�R� t�c�Ë o�U��« tHOK� Á—œU� b� r�U�
 ÊuJ� b�Ë ¨q�dO� öO��√ WÒ�uI�« UO�UL�√ …—UA��� UL�
 «d�K��≈  Êu��u�Ë  U��d�  ÊËd�U�  tF�u�  —œU�  b�
 …—«œ≈  ÊuJ�  r�U�  ¨r�dO�Ë  ÊU??�Ëœ—√  VO�  V??�—Ë
 ÊuJ�  r�U�  ¨Ê«dN�  l�  ÎU�UH�«  tO�  X�d�√  b�  Êb�U�
 b� UO�Ë—Ë d�d��« o�d� vK� tO� XI��√ b� sOB�«
 ô b� r�U� ¨oODK��« ‰UL� “U� j� vK� qLF�« XÒL�√
 b�Ë  b�  wL�UF�«  w�B�«  ÂUEM�«  ÊuJ�  b�  Ë√  ?  ÊuJ�
 ÆUN�«— Òu���Ë  U�Ë—u�  W�zU�  l�  w�UF�K�  WI�d�
 UO�u�uMJ��«Ë  W�O��«Ë  W�UD�«  U�UC�  ÊuJ�  r�U�
 W��M�«  q�UF���  nOJ�  Î̈U�U��≈  d��√  X���√  b�
 UM�d� qzU�� l� UL�Ë ¨p�– Òq� l� WO�U��« WO��«d��«

øs�e��«
 œuFO�  ¨ ÒÍbOKI��«  nOK��«  U??�Ë—Ë√  bOF�  vK�  
 Î̈U��U�Ë  ÎUO�U�Ë  ÎôË√  U�dO�√  oDML�  UNF�  w�UF�K�
  U�ôu�U� o�K� w� UL�≈Ë ÎUJ�d� Ë√ Î «b� X�O� w�Ë
 sJ�Ë ¨¡«œ_« w� qO�UH��« iF� dÒOG�� b� ¨…b��L�«
 s�  UNL�œ  V��  ÎUO��«d�  u�UM�«  WO�«eO�  w�  X�U��«
 vKF�  ¨jI�  …b��L�«   U�ôu�«  s�  ô  ¡U�dA�«  lOL�
 pKL�« l�œ WI�dD� tO�� qJA� UL�— l�b� Ê√ U�Ë—Ë√
 lL��Ë  Èd�  r�UF�«Ë  W�U�  ¨W�ËdFL�«  ÒÍœuF��«
 r�œU��  `zUC�Ë  sOO�Ë—Ë√  ¡UL�“  ¡«œ√  qO�UH�
 ¡UM���U� UL�— ¨r�œö� W�O�Ë rN��O� s� X�U� w��«

Æ Êü« v�� UO�UL�√
 ÍÒbB��«  w�  Èu??�√Ë  W�«—  d��√  ÊuJ��  sOB�«  
 UN�d� ÒÊ√ W�U� ¨U�Òb{ W��U��« WO�dO�_«  U�UO�K�
 q�u��  WHKJ��«  …bO�e�«Ë  WF�d��«Ë  WM�ü«  W�d��«
 ÊuJ��Ë ¨d Ú�Ô�Ë W�uN�� …bOF� s�U�√ v�≈ UN�U��M�
 UL� ¨wL�UF�« ÍœUB��ô« œU�J�U� Î «d�Q� ‰Ëb�« Òq�√ s�
  e��√ b� ÊuJ�� XLB� WK�UF�« WL�UM�« UN�—–√ ÒÊ√
 WOM�√ ? W�dJ�� UL�—Ë WO�UO�Ë W�œUB��«  UO�UH�«

Æ r�UF�« s� …b�b� ¡U��√ w�
 Òb�_«Ë W�«— d��_« ‰Ëb�« s� ÊuJ�� UO�Ë— ÒqF� 
 V�«d�  kH��«  bI�  ¨V??�«d??�  œU??�  ‰U??�  w�  ÎU�UN��«
 ‰u�  UN��  —U�√Ë o�� ¨sO�u� l� W�u�I� W�öF�
 UNKG��«   UN��  w�Ë  Î̈UO�U���«  t�  dO�_«  «c�  r�œ
 …d�U��  …dJ�  X�U�  Ê≈Ë  ¨ÊuO�«dIL�b�«  t�uB�

Æ w�dO�_« wFL��« qIF�« w� WDA� vI��� UO�Ë—
 b�e� ÁU��U� V�«d� …œu� l�b�� w�dF�« UML�U� w�
 ÚÊ≈ ? ©qOz«d�≈®Ë WO�d� ‰Ëœ sO� wMKF�« lO�D��« s�
 Î «“U��≈ U�—U���U� ? lÒ�D� r� ÂuI�« p��Ë√ s� b�√ wI�
 p�c�Ë  Îö��  W�œuF��«  ¨WO�—U��«  t��UO��  ÎöN�
 Æ…œu�u� ‰«e� ô X�U� ÚÊ≈ ÍœU� —uBM� t�— b�� sL�
 Íc�«Ë wL�UF�« ‚u��« w� ‰Ëd���« —UF�√ ŸUH�—« U�√
 s� b�eO� Íc�« d�_« Î̈ «—ôËœ 80 e�U� Î«d�R� “ËU��
 s�  ÎUC�√  b�eO�  U�  «c�Ë  Æ—ôËœËd���«  ‰Ëœ  qO�«b�
 pK�  U�U�� w� b Ò�d�O� U� »ö��ô V�«d� WON�
  «—U�ù« »U�√ Íc�« V�d�« p�– vK� Áb�U�� ¨‰Ëb�«
 Íc??�«Ë  UN�«—UD�  vK�  dO�_«  wMLO�«  Âu�N�«  d??�≈
 w� q�I� w��« ‰Ëb�« s�  «—U�ù« dOG� Á«Ëb� qI�M��
 UN�UO�UH�U� UN�√  «—U�ù«  bI��« sL� Ë√ ¨tK�√Ë sLO�«
 W�UL��« t�b� b��� W�œUB��ô«Ë WOM�_« WOFO�D��«
 Æ ö�≈ v�≈ WOMLO�«  «dÒO�L�« qB� Ê√ vA�� t� «–≈Ë
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5ريا�ضة
المرحلة الأخيرة من الدورّي اللبنانّي لكرة القدم

العهد مت�سّدرًا.. والحرب على �سدا�سّية الأوائل

نادال ي�سرب موعدًا مع خات�سانوف

وانت�سارات لفتة لزفيريف وكريت�سيكوفا

جلخ ي�ستقبل �سفير ال�سين وي�سّلمه 

مقترحات تعاون من اللجنة الأولمبّية 

اتحاد العاب القوى يدعو اإلى جمعّية عمومّية

العمومّية  الجمعّية  لحضور  عائلته  الى  المنضّمة  األندية  القوى  أللعاب  اللبناني  االتحاد  دعا 
كانون   22 فيه  الواقع  المقبل  السبت  ظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة  عند  وذلك  العادّية،  السنوية 
وقطع  والمالي  اإلداري  البيانين  وإقرار  لمناقشة  ضبية،   - رويال«  »لو  فندق  في  الحالي  الثاني 

الحساب وروزنامة االتحاد للعام 2022. ويشترط في مندوب الجمعّية للجلسة ما يلي:
- أن يكون عضواً في الهيئة اإلدارية ومزّوداً بتفويض رسمي منها على أن يكون هذا التفويض 
رقم  بوضوح  تحّدد  بعبارة  ومرفقاً  سّرها  وأمين  رئيسها  من  وموقعاً  الجمعية  بخاتم  مختوماً 

وتاريخ محضر الجلسة التي اتخّذت فيها الجمعية قرار التفويض.
- أن يكون مزّوداً بنسخة صالحة عن اإلفادة اإلدارّية مصّدقة من وزارة الشباب والرياضة.

ويتضّمن جلسة الجمعية العمومية:
التثّبت من قانونية األعضاء مندوبي األندية تالوة  جدول األعمال.

تالوة محضر جلسة الهيئة العامة السابقة وتصديقه.
االتحاد  نشاطات  عن  تقرير  والمتضّمن  وتصديقه  ومناقشته  السنوي  اإلداري  التقرير  تالوة  
لموسم  السنوّية  )الروزنامة  تنفيذها  المنوّي  موسم 2022  نشاطات  وبرنامج  لموسم 2021 

.)2022
قراءة ومناقشة التقرير المالي السنوي ومشروع قطع الحساب عن السنة المنصرمة ومشروع 

الموازنة للسنة المقبلة والمصادقة عليها.
ُتعتبر جلسة الجمعية العمومّية قانونّية إذا حضرها األكثرية المطلقة )أكثر من النصف( من 
مجموع أعضاء الهيئة العامة الذين يحّق لهم التصويت في الجلسة األولى وإال فسُيرجئ االجتماع 
إلى جلسة ثانية في اليوم والزمان والمكان عينه من األسبوع التالي، وُيعتبر النصاب مكتمالً بمن 

حضر.

تون�س تتلّقى �سربة موجعة قبيل

مواجهة م�سيرّية في كاأ�س اأفريقيا

الجولة  الخميس، في  اليوم  تلقى منتخب تونس، ضربة موجعة قبيل مواجهة غامبيا، مساء 
الثالثة األخيرة من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. وأثبتت تحاليل 
من  مسحة سبعة  إيجابية  الثالثاء،  أمس  تونس،  منتخب  العبو  أجراها  التي  كورونا  فيروس 
الالعبين، قبل المواجهة الحاسمة ضد غامبيا، وهم: علي معلول، وهبي الخزري، غيالن الشعاللي، 
أمين بن حميدة، محمد علي بن رمضان، أيمن دحمان وعلي الجمل. وانضم الالعبون السبعة، إلى 
ستة آخرين، أصيبوا منذ أربعة أيام بفيروس كورونا، وهم: ديالن برون ويوهان توزجار وأسامة 
وسيعاود  الفيروس  من  تعافى  الذي  دراغر  الجبالي، ومحمد  وعصام  السليتي،  ونعيم  الحدادي 

التدريبات مع المنتخب. 
قرطاج«  »نسور  لقيادة  يسعى  الذي  الكبير،  منذر  المدرب  حسابات  اإلصابات  هذه  وستربك 

للفوز على غامبيا من أجل التأهل مباشرة إلى الدور الثاني للبطولة. 
أمام  الهزيمة  بعد  نقاط،  بثالث  السادسة  المجموعة  في  الثالث  المركز  تونس  ويحتّل منتخب 
المجموعة  صدارة  مالي  مع  غامبيا  تتشارك  بينما   ،)0-4( موريتانيا  على  والفوز   )1-0( مالي 

بأربع نقاط لكل منهما.

اإيرلينغ هالند 

يفاجئ بورو�سيا دورتموند بت�سريحاته!

أكد المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند األلماني، هانز يواكيم فاتسكه، أنه تفاجأ بتصريحات 
الفترة  في  مستقبله  لحسم  النادي  قبل  من  عليه  الضغط  حول  هاالند،  إيرلينغ  النرويجي  نجمه 

المقبلة. 
وخرج إيرلينغ هاالند عقب مباراة بوروسيا دورتموند ضّد ضيفه فرايبورغ )5-1( للحديث عن 

مستقبله، قائالً: »بوروسيا دورتموند يضغط علّي اآلن التخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلي«. 
وأضاف: »أنا أريد فقط أن ألعب كرة القدم، ربما يعني هذا أنه سيتعين علي اتخاذ القرار النهائي 
قريباً«. ورّد فاتسكه على تصريحات »الفتى الذهبي« النرويجي، قائالً: »الحقيقة أننا فوجئنا بهذا 

البيان ألننا لم نتحدث معه بعد«. 
وأضاف: »نضغط على هاالند؟ هذا هراء. نحن ال نضغط على الالعب، ولم نحدد موعداً نهائياً 
نفسه،  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  نهج  سينتهج  النادي  أن  فاتسكه  يواكيم  وأكد  لرحيله«. 

المهاجم السابق للفريق، حينما رحل من دورتموند إلى بايرن ميونخ. 
وأضاف في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحافي الموثوق في شبكة »سكاي سبورتس« 

العالمية: »لكن إذا رحل فسنبحث عن بديل كما فعلنا في حالة روبرت ليفاندوفسكي«. 
وتتنافس عدة أندية على ضم هاالند، هداف »أسود الفيستيفاليا«، وهي ريال مدريد وبرشلونة 
وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. ويمتّد عقد إيرلينغ هاالند )21 عاماً( مع دورتموند حتى 
عام 2024، إال أن تقارير ذكرت أن الشرط الجزائّي في عقده يسمح له بالرحيل عقب نهاية الموسم 

مقابل 75 مليون يورو.

تنطلق عصر غٍد الجمعة، الجولة األخيرة 
لكرة  اللبناني  للدوري  األولى  المرحلة  من 
وسبورتنغ،  البرج  سيلتقي  حيث  القدم، 
والنجمة  ط��راب��ل��س،  م��ع  ص��ور  التضامن 
تختتم  أن  على  الساحل،  شباب  بمواجهة 
مع  العهد  يجمع  بلقاء  السبت  عصر  الجولة 
عاليه،  اإلخ��اء  مع  الحكمة  وكذلك  الصفاء 
البرج  وضباب  األنصار  مباراة  تأجلت  فيما 
النصار  العبي  من  كبير  عدد  إصابة  لثبوت 
التفاصيل  ف��ي  ف��م��اذا  ك��ورون��ا،  بفيروس 

والمعطيات؟ 

البرج وسبورتنغ
في  النور  عبد  أمين  ملعب   يستضيف 
البرج  يأمل  الفريقين،  مواجهة  بحمدون 
مواصلة  إلى  حجازي  ف��ؤاد  مدربه  بقيادة 
على  الخناق  وتضييق  الممّيزة  نتائجه 
سبورتنغ  يأمل  حين  في  المتصّدر،  العهد 
ال��ع��ودة  إل��ى  زغ��ل��ول  ب��الل  م��درب��ه  بقيادة 

للسكة الصحية وتسجيل انتصار جديد. 
من  للبرج  جداً  مهمة  المواجهة  وستكون 
يأمل  حين  في  اللقب،  على  المنافسة  أجل 
في  الدخول  قبل  مركزه  بتحسين  سبورتنج 

سداسي األواخر.

التضامن صور وطرابلس
أسامة  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  ط��راب��ل��س  ي��ح��ّل 
صور  التضامن  على  ثقيال  ضيفاً  الصقر 
بقيادة مدّربه محمد زهير، في المباراة التي 

ستقام على ملعب صور البلدي.
قريباً  ال��م��ب��اراة  بهذه  الفائز  وسيكون 
األوائ��ل  األندية  سداسّية  بطاقة  حسم  من 
ب��ان��ت��ظ��ار ن��ت��ائ��ج ال��م��ب��اري��ات األخ���رى 

للنجمة. المؤجلة  والمباريات 

النجمة وشباب الساحل
فؤاد  الرئيس  مجمع  ملعب  يستضيف 
إذ  الفريقين،  مواجهة  جونيه  في  شهاب 
البحري  ماهر  مدربه  بقيادة  النجمة  يأمل 
آم��ال��ه  ب��ه  ينعش  ان��ت��ص��ار  تسجيل  ف��ي 
بالسداسية، في حين يطمح شباب الساحل 

يوفانوفيتش  دراغان  الصربي  مدربه  بقيادة 
وتحقيق  كاملة  المباراة  نقاط  خطف  إل��ى 

االنتصار. 
وي��غ��ي��ب ع��ن ص��ف��وف ال��ن��ج��م��ة الع��ب��ون 
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  بسبب  عديدون 
الساحل  شباب  صفوف  ستكون  حين  ف��ي 

مكتملة.

العهد والصفاء
 يلتقي العهد والصفاء على ملعب أمين عبد 
النور في بحمدون، ويأمل العهد بقيادة مدربه 
وتوسيع  االنتصارات  لمواصلة  مرمر  باسم 
الفارق أكثر في صدارة الدوري، في حين يأمل 
الصفاء بقيادة مدربه فادي العمري باالستمرار 

بتحصيل النقاط والوصول إلى النقطة 12 قبل 
الدخول في سداسّية األندية األواخر.

الحكمة واإلخاء
ف��ؤاد  الرئيس  مجمع  ملعب  يستضيف 
ش��ه��اب ف��ي ج��ون��ي��ه م��واج��ه��ة ال��ق��ّم��ة بين 
مدربه  بقيادة  الحكمة  يطمح  حيث  الفريقين، 

وارط���ان غ��ازاري��ان إل��ى ال��خ��روج م��ن كبوة 
بقيادة مدّربه  اإلخاء  الهزائم، في حين يطمح 
إلى  به  يصل  انتصار  لتحقيق  الكاخي  فادي 

العاشرة. النقطة 
وستكون هذه المواجهة بمثابة مباراة بين 
الجريحين، حيث خسرا العديد من المباريات 

في الجوالت األخيرة.

عالمّياً،  خامساً  المصّنف  ن��ادال،  رافائيل  اإلسباني  حسم 
 ،3-6  ،2-6 بسهولة  هانفمان  يانيك  األلماني  أمام  مواجهته 
المفتوحة  أستراليا  بطولة  من  الثالث  الدور  إلى  ليعبر  و4-6، 
 126 للتنس. وقال اإلسباني )34 عاماً( عن هانفمان المصّنف 
عالمياً بعد المباراة التي استمّرت لساعتين و42 دقيقة »وجدت 

مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه«. 
خاتشانوف،  كارين  الروسي  الجمعة،  غداً  نادال  وسيواجه 
الفرنسي بنجامان  30 عالمّياً، والمتأّهل على حساب  المصّنف 

بونزي )6-4، 6-0، و5-7(. 
األميركّي  على  بفوزه  البطولة  في  مشواره  بدأ  نادال،  وكان 
إلى  ممتازة  عودة  في  و2-6،  و4-6،   ،1-6 جيرون  ماركوس 
ثم  القدم  في  إلصابة  العالج  من  أشهر  إثر  الكبرى  البطوالت 

التعافي من »كوفيد19-« في كانون األول الماضي.
من جهة ثانية، صعد نجم التنس األلمانّي ألكسندر زفيريف 
جون  األسترالي  على  تغلّب  بعدما  للبطولة  الثالث  الدور  إلى 

ميلمان  4/6 و4/6 و0/6، ضمن منافسات الدور الثاني. 
بالميدالية  الماضي  العام  فاز في  الذي  زفيريف،  ويسعى 
الذهبية ألولمبياد طوكيو، إلى التتويج بأول لقب له في بطوالت 
الحالية.  أستراليا  بطولة  عبر  الكبرى  األرب��ع  سالم«  »جراند 
وسيلتقي زفيريف في الدور الثالث غداً الجمعة، المولدوفي رادو 
ألبوت الذي تأهل اليوم بالفوز على األسترالي ألكسندر فيكيتش 

 . 6 /4 و7 /6 و6 /4 
النسخة  في  مجموعة  ع��ام��اً، أي   24 زفيريف،  يخسر  ول��م 
للقب  المرشحين  بين  من  وُيعّد  اآلن  حتى  البطولة  من  الحالية 
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النجم  غياب  ظل  في  خاصة 

المصنف األول على العالم وحامل لقب البطولة.
كريتشيكوفا  ب��ارب��ورا  التشيكّية  تأّهلت  السيدات،  وعند 
أستراليا  بطولة  أدوار  ثالث  إلى  أوساكا  نعومي  واليابانية 
المفتوحة، عقب فوزهما على الصينية وانغ شي يو واألميركية 

ماديسون برينغل على الترتيب. 

باللقب، على  للفوز  الرابعة  المرشحة  وتغلّبت كريتشيكوفا، 
ال�13  المرشحة  أوساكا،  وفازت  و3-6.   2-6 بنتيجة  يو  شي 
منافستها  على  البطولة،  من  األخيرة  النسخة  لقب  وحاملة 

األميركية بنتيجة 6-0 و4-6. 
بطوالت  أول��ى  م��ن  المقبل  ال���دور  ف��ي  أوس��اك��ا  وس��ت��واج��ه 
أماندا  أيضاً  األميركية  العام  هذا  سالم(  )غراند  الكبرى  التنس 

عقب  المفتوحة  أستراليا  أدوار  ثالث  بلغت  التي  أنيسيموفا، 
أنها تّوجت  فوزها على السويسرية بيلندا بنشيتش )22( كما 

قبل أيام بلقب بطولة ملبورن الصيفية. 
ولم يسبق أن تواجهت الالعبتان اليابانية واألميركية.

أما كريتشيكوفا فستواجه في الدور المقبل يلينا أوستابينكو 
)26(، التي فازت بدورها على األميركية أليسون ريسك.

واللوجستية  اإلداري�����ة  ال��ت��ح��ض��ي��رات 
الستضافة الصين األلعاب األولمبّية الشتوية 
)بكين – 2022( والمشاركة اللبنانية في هذا 
الحدث األولمبي كانت عنوان اللقاء بين سفير 
الصين في لبنان السيد كيان منجيان ورئيس 
جلخ  بيار  الدكتور  اللبنانية  األولمبية  اللجنة 
حسان  المتقاعد  العميد  للجنة  العام  واألمين 
حسان  اإلعالمي  المستشار  وبحضور  رستم 
أمس  ظهر  قبل  عقد  كان  والذي  الدين  محيي 
منطقة  في  األولمبية  اللجنة  مقر  في  األربعاء 

بعبدا .
الصيني  بالسفير  جلخ  الدكتور  رّحب  وقد 
األولمبية  اللجنة  مقر  إلى  زيارته  له  وشكر 
اللجنة  أعضاء  قبل  من  التحية  له  موجهاً 
بها  تقوم  التي  بالجهود  منّوهاً  التنفيذية 
ناجحة  أولمبية  ألعاب  دورة  لتقديم  ب��الده 
رغم التحديات الصحية والسياسية واستناداً 
قامت  سابقة  رياضية  واستحقاقات  لدورات 

الصين بإستضافتها .
وأعرب رئيس اللجنة األولمبّية عن سعادته 
على  الشتوّي  األولمبياد  في  لبنان  بمشاركة 
التي  الصعبة  واألوض��اع  الظروف  من  الرغم 
اقتصادياً  الفترة،  ه��ذه  في  لبنان  يعيشها 
الجهود  الصينّي  للشعب  شكر  كما  ومالياً، 

أمله  مبدياً  األلعاب،  لنجاح  بها  يقوم  التي 
اللجنة  مع  التعاون  عالقات  أفضل  قيام  في 
السفير  شكر  جانبه  .من  الصينّية  األولمبّية 
من  عرض  وك��ان  االستقبال  حفاوة  منجيان 
ل��دورة  ب���الده  تحضيرات  آخ��ر  ع��ن  جانبه 
بأن  موضحاً  الشتوّية،  األولمبية  األلعاب 
إجراءات اتخذت لتأمين أعلى معايير السالمة 
والتسهيالت  الراحة  وتوفير  كورونا  وباء  من 
للبعثة  التوفيق  متمنياً  المشاركة،  للبعثات 
بين  ال��ع��الق��ات  حسن  وم��ؤك��داً  اللبنانية، 
وخصوصاً  الصديقين  والشعبين  البلدين 
اتفاقية  نص  قّدم  حيث  الرياضي،  المجال  في 
وهو  اللبنانية  األولمبية  اللجنة  مع  تعاون 

مقترح من قبل اللجنة األولمبية الصينية. 
المبادرة  لهذه  جلخ  الدكتور  شكر  وق��د 
ستكون  االتفاقية  ه��ذه  ب��أن  وأعلن  الجّيدة 
اللجنة  تعقدها  جلسة  أول  أعمال  جدول  على 
اإلج��راءات  واتخاذ  عليها  لالطالع  التنفيذية 

 . المطلوبة 
إلى  الصيني  السفير  قّدم  اللقاء  ختام  وفي 
األلعاب  حول  تذكارية  هدية  جلخ  الدكتور 
بتقديم  األولمبية  اللجنة  رئيس  ورد  الشتوية 
لضيفه،  التقديرية  األولمبية  اللجنة  درع 

وأخذت الصور التذكارية.

2022 الثاني  الثالثة عشرة /الخميس /20 كانون  السنة 
Thirteenth year / Thursday/ 20 January 2022
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

اليهود »�سادة« العالم… ومف�سدوه
{ يكتبها الياس عّشي

كيف لي أن أسلّم بأّن »التوراة« هي العهد القديم من الكتاب المقدس، وأن السيّد 
التوحش، والعنصرية، واالستبداد،  التوراة من  لما في  استمراراً  المسيح جاء 
والحّض على استعباد األمم، وإلغاء اآلخر، كيف لي أن أسلّم بذلك وقد قرأت في 

اإلصالحات التوراتية:
»حين تقترب من مدينة لكي تحاربها، استْدِعها إلى الصلح، فإْن أجابتك إلى 
للتسخير،  لك  يكون  فيها  الموجود  الشعب  فكّل  أبوابها،  لك  وفتحْت  الصلح، 

وُيْستعبَُد لك«.
َثّم… ألم يقل اليهودي »أوسكار ليڤي«:

»نحن اليهود لسنا إاّل سادَة العالم، ومفسديه، ومثيري الفتن فيه، وجاّلديه«؟

قْد بارَك الَنْصَر َربُّ الَخلِْق فاْبَتِهجـوا
يا أْشَرَف الناِس يا َمْن للَسما َعَرجـوا

ْخـُتـُم الَنْصَر باْسِتْشهاِدُكْم َفَسَمـْت َرسَّ
بالِعـزِّ َتـْخـتـاُل َفـْوَق األْنُجـِم الُمـَهـُج

َعـّبـْدُتـُم الـْدْرَب َنْحـَو الَمْجِد وْجَهـُتها
َفـكــاَن للِعـزِّ لالُمـْنـَتـهـى الــَدَرُج

ِتُكـْم ـْرُتـُم األْرَض فاْعَتـزَّْت بِهمَّ َعـمَّ
َفـَهـْيَمـَن الَعـْدُل َبْيـَن الناِس والَفـَرُج

أْصَبْحـُتـُم النـوَر في أْحـداِق أْعُيِنـنا
وَنْغَمَة الَحـقِّ في األْسـماِع َتْخـَتـلِـُج

وُصْرُتـُم العـْطـَر ُيْحيـيـنا وُيـْنِعُشنا
ِمْن َبعد أْن ساَد واْسَتْشرى بنا الَحَرُج

َفَكـْكـُتـُم األْسـَر ِمْن ِسـْجـٍن ُيَعـذُِّبـنا
أْسيـاُدُه الُجْبُن والطاغـوُت والَهَمُج

اٌح ِبـَنـْكَهـِتـه  ِدمـاُكـُم العـْطـُر َفـوَّ
قدَعمَّ في الكوِن ِمْن أْنساِمه األَرُج 

لْوالُكـُم الـَوْيـُل ما َولَّـْت َفظـائُعـُه
وأْنُجُم الَسْعِد والَخْيراِت ما انَبلَجوا

فأْنـُتـُم الُحْسُن في الـدنيا وَبْهَجُتها
َتْهدوَن للَحقِّ من َضلَّْت ِبِه اللَُجُج

وأْنـُتـُم الَضـْوُء ُمـْمـَتـٌد بال َزَمـٍن
في حالِك الَعْتِم باإلْشراِق ُمْنَدِمُج

 
زوابُع الَحقِّ أْنُتْم يا األلى اْرَتَفعوا 
ورايَة الَنْصِر ِمْن أْرواِحهْم َنَسجوا

 
َدُكـْم وأْنـُتـُم اللُه َحـيَّـاُكـْم وَخـلَـّ

أطهاَر أحياَء ِمْن أْجداِثهْم َخَرجوا

فأْعـلَـَن الَحـقُّ لألْجيـاِل ِحْكَمَتُه:
َمْن ماَت بالِعزِّ َنْحَو الِعزَِّة الَعَرُج

ال َيـْصَنُع الَنْصَر اال فتيٌة َنَهضوا
ووقفَة الِعـزِّ مهما كابدوا انتهجوا 

*شاعر قومّي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

ِحـْكـَمـُة الـِفـداء

تحية الى �سهدائنا طالئع انت�ساراتنا 

{ يوسف المسمار*

لـ22  جماعياّ  معرضاً  ــا  زواي صالة  نظمت 
قسم  الجميلة  الفنون  كلية  متخرجي  من  طالباً 

الرسم والتصوير.
والمواد  ورؤاها  بأبعادها  اللوحات  وتنّوعت 
الحالة  عن  بالمجمل  عبرت  ولكنها  المستخدمة، 
النفسية واالجتماعية التي يعيشها شباب اليوم.

وشارك المتخرجون بعمل أو أكثر من قياسات 
صغيرة أو متوسطة باأللوان الزيتية واإلكريليك 

والفحم ومواد أخرى مختلفة.
الدكتورة بثينة علي مدرسة في كلّية الفنون 
الجميلة لفتت إلى أهمّية المعرض الذي يحتضن 
متخرجي  من  األخيرة  الدفعة  طالب  نتاجات 
الكلية بما يمتلكون من أساسات مبنية على ما 
أنفسهم  يقّدمون  جعلهم  ما  الكلية  في  تعلموه 

بشكل متمّيز كل واحد بحسب طريقته.
وبّينت علي أن الفن يحتاج إلى مقّومات وفكر 
ولكن  وأساسيات،  وفكرية  بصرية  وثقافة  حر 

ليست له ثوابت واألهم برأيها ان يكون صادقاً.
سالم  قّدمت  المشاركين  المتخرجين  ومــن 
عيسى لوحتين قياس 30-90 بعنوان »فراغ«، 
التي  الحالة  عــن  تعبران  أنهما  ــى  إل مشيرة 
الحرب  تبعات  من  األخير  العقد  خالل  عشناها 
داللة  األســود  مستخدمة  بلدنا  على  اإلرهابية 
على التقشف اللوني الكبير كما عّبرت عن الفراغ 

بواسطة الرماد والفحم وتقنيات أخرى.
في  جّسد  بلوحتين  ــارك  ش موسى  ــادي  ش
إحداهما الشاعر الحالج وهو في مرحلة الشباب 

وأدخل أشعاره فيها بتقنية الخط العربي.
أن  اعتبرت  زوايــا  صالة  مديرة  سلمان  نور 
لكن  متفاوتة،  أعماالً  يضّم  أنه  رغم  المعرض 
وتستحق  جيدة  فيه  المشاركين  أغلبية  أعمال 
أن يأخذ أصحابها فرصتهم ويتعّرفوا على ردود 
فعل الجمهور والنقاد لتصقل تجربتهم ويرتقي 

مستواهم.

معر�ض بيروت العربّي الدولّي للكتاب 

في �شهر اآذار المقبل

أعلن النادي الثقافي العربي عن بدء التحضيرات لتنظيم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 
في دورته الثالثة والستين، من 3 الى 13 آذار 2022، بعد انقطاع قسرّي لثالث سنوات متتالية 

بداعي جائحة كورونا وتداعيات انفجار 4 آب 2020.
الى  المشاركة  في  الراغبين  والعرب  اللبنانيين  الناشرين  المناسبة،  هذه  في  النادي،  ودعا 
المساحات محدودة في قاعة »سي سايد«  أماكنهم ألن  العربي لحجز  الثقافي  االتصال بالنادي 

للمعارض والتي تعّرضت للهدم جراء انفجار بيروت وإعادة ترميمها.

معر�ض الكتاب ال�شامل في حم�ض
زنوبيا  مؤسسة  مع  بالتعاون  حمص  في  صالته  في  التشكيليين  الفنانين  اتحاد  فرع  نّظم 

معرض الكتاب الشامل.
لتلبي  األطفال،  وأدب  والتاريخية  والفلسفية  والعلمية  األدبية  بين  المعرض  عناوين  تنّوعت 

أذواق شريحة واسعة ومتباينة من جمهور القراءة.
 3 نحو  ضم  المعرض  إن  فرحة  إميل  حمص  في  التشكيليين  الفنانين  اتحاد  فرع  رئيس  وقال 
آالف عنوان متخّصص بأجناس األدب من قصة ورواية ودراسات نقدية ووسائل تعليمية لألطفال 

وغيرها من الكتب ذات المواضيع العلمية.
ولفت فرحة إلى أن المعرض هو األول لهذا العام ويستمر لعشرة أيام ويأتي ضمن خطة االتحاد 

لدمج الثقافة بالفنون مع الحرص على وجود عناوين جديدة ومتنّوعة في كل مرة.
بدورها أشارت سوسن خباز مديرة مؤسسة زنوبيا الثقافية إلى التعاون مع عدة دور نشر من 
تشجيعية  وبأسعار  مميزة  جديدة  بعناوين  المعرض  إلغناء  وحلب  والسويداء  وحمص  دمشق 
المدينة ويرتادها جمهور  أنه تّم اختيار صالة االتحاد لكونها في مركز  إلى  الكتب، الفتة  القتناء 

واسع من المثقفين والمهتمين باألدب.
شغف  يلبي  ما  المعروضة  الكتب  وغنى  بتنّوع  إعجابهم  عن  المعرض  زوار  من  عدد  وأعرب 

القراء ويتيح لهم مجاال واسعا لالطالع ولالقتناء.

معر�ض جماعّي لمتخّرجي كلّية الفنون الجميلة ق�شم الر�شم والت�شوير

الفنان الأردني �شميح التايه �شيف �شفحات »البناء«

أو  الجاللة  صاحبة  لحكومة  استراتيجياً  منّظراً  أكون  أن  لي  قيِّض  لو 
قريحة  تفّتحت  الذي  نفس  لفعلت  العظمى…  لبريطانيا  الجاللة  صاحب 
األوسط«  »الشرق  منطقة  على  للسيطرة  عنه  قرون  ثالثة  قبل  منّظريهم 
وهي  والمسلمين،  اإلسالم  لضرب  وذاك  هذا  وقبل  الشعوب…  ولتفتيت 
في  وزناً  واألكثر  األكبر  الكتلتين  أحّدد  أن  األولى  نقطتين…  في  تتلخص 
أعّول  الجسم  ذلك  داخل  أدوات  أخلق  أن  هي  والثانية  اإلسالمي،  الجسم 

عليها في التنفيذ.
غير  كتلتين  بين  والكراهية  العداء  من  حالة  أخلق  أن  يجدي  كان  هل 
األمة  باستنزاف  كفيالً  دموياً  مستداماً  صراعاً  يخلق  لن  هذا  متكافئتين؟ 
الخالدة  الحكمة  الشر.  إمبراطورية  اليه  تصبو  ما  وهو  الله،  شاء  ما  إلى 
فّرق  الشيطاني…  األنجلوساكسوني  العقل  مخرجات  من  هي  والتي 
تسد… تقتضي أن تكون الكتل المتقاتلة والمتنابذة هي كتل متساوية أو 
شبه متساوية حتى يدوم الصراع، ويدوم االستنزاف ويدوم تبديد القوى 
تناقضاته  بفعل  العدو  هذا  فيذوي  اآلخر…  للطرف  الطاقات  واستهالك 
تأجيجه  في  واالستمرار  وإشعاله  التناقض  هذا  تفعيل  وبفعل  الذاتية 

باإلدارة من الخارج، ومن الداخل باستعمال األدوات الداخلية.
من  بّد  ال  وكان  والشيعة…  السنة  بين  التناقض  يكون  ان  بّد  ال  كان 
صناعة أداة داخلية، وهي في حالتنا الحركة الوهابية، ال ترى أّي عدو آخر 
وال ترى أّي نقيض آخر سوى أولئك »الروافض الكفرة المرتّدين«! ال ترى 
في  الحقاً  ترى  وال  عدواً!  أميركا  في  ذلك  بعد  ترى  وال  عدواً!  بريطانيا  في 
واالستمرار  ومقاتلته  عليه  التصويب  يجب  الذي  العدو  عدواً!  »إسرائيل« 
ويستمّر  المرتّدين«.  الكفرة  »الروافض  هؤالء  هم  نهاية  ال  ما  إلى  ذلك  في 
يضع  جالس  لألمة  الحقيقي  العدو  فيما  االستنزاف،  ويستمر  الصراع، 
ساقاً على ساق، يتجّرع الجعة، كما قال »جيفري فيلتمان«… فرح في ما 

يرى… وفي ما أبدعه عقله الشيطاني.
سميح التايه

دبو�س

�سراع

في  المرتضى  وســام  محمد  القاضي  الثقافة  وزيــر  التقى 
مكتبه في قصر األونيسكو وفداً من جمعية الفنانين اللبنانيين 

للرسم والنحت  برئاسة األستاذ ميشال روحانا.
الفنان  يواجهها  التي  التحــديات  فــي  ــداول  ــت ال وتــّم 
لوزارة  يمكن  وما  الراهنة،  الظروف  في  لبنان  في  التشكيلي 
الوطني  اليوم  لمناسبة  سيما  ال  دعم،  من  تؤديه  ان  الثقافة 

التشكيلي. للفن 
مع  للتعاون  االستعداد  »كامل  مرتضى  الوزير  أبدى  وقد 
اليوم  إلحياء  الـــوزارة  سعي  لمناسبة  سيما  وال  الجمعية 
الفن  لمتحف  االساس  الحجر  ووضع  التشكيلي  للفن  الوطني 
المرجعية  توحيد  الى  الــوزارة  تطلع  عن  عبر  كما  التشكيلي. 

التشكيلين في لبنان«. للفنانين  التمثيلية 

كما استقبل مرتضى رئيس »لجنة جبران« األستاذ جوزف 
أن  يمكن  التي  النشاطات  في  البحث  وجرى  رحمة،  فنيانوس 
لبنان  صورة  إعالء  سبيل  في  ودولياً  محلياً  اللجنة  بها  تقوم 
التعريف  ذلــك  ومــن  الثقافة،  وزارة  مع  بالتعاون  الثقافية 
كما  جبران.  خليل  جبران  قبل  من  المرسومة  للوحات  الدولي 

تم االتفاق على زيارة قريبة لوزير الثقافة الى متحف جبران.

مرت�شى يلتقي وفد جمعّية الفنانين اللبنانيين للر�شم والنحت 

ويبحث مع رئي�ض »لجنة جبران« كيفية اإعالء �شورة لبنان
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