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 WOI� s� b�«Ë dD�� vÒNK�� Ê√ UMMJL� ô
 Ê√ UM� VÒKD�� w�uI�« w�u�« ¨—UD�_«

ÆU�dOBL�Ë UM� oÒKF�� U� Òq� „—b�
ÁœUF�

 b�  w??�d??O??�_«  ÊU??�  U�bM�  2015  ÂU??�  lO�—  w??�  ≠
  √b� ¨ÍËuM�«  ‚UH�ô« vK� lO�u��«  WN�� Ád�√ r��
 oO�M��U�  ¨sLO�«  vK�  ULN�d�   «—U??�ù«Ë  W�œuF��«
 w�  åqOz«d�≈ò  ·u??�Ë  Î UO�U�  sJ�  r�Ë  w�dO�_«  l�
 WOHB�Ë  sLO�«  d??�√  r��  —U���U�  ¨»d??�??�«  WOHK�
 tK�«  —UB�√  …“u��  ÊU�  Íc�«  w�Ë—UB�«  ÊËe�L�«
 »bML�«  »U??�  oOC�  vK�  …dDO��«  ÷d??�Ë  ¨„«c???�¬
 UO�«dG��  sLO�U�  „U��ù«Ë  ¨dL�_«  d���«  q�U�Ë
 dzU�� i�uF� u� ZOK��« w� WO�O�«d��« WLO�  «–
 lO�u��«  ¡«d???�  åq??O??z«d??�≈åË   «—U?????�ù«Ë  W??�œu??F??�??�«
 Ÿ«e��«  ÊËœ Ê«d�≈  l� ÍËuM�«  ‚UH�ô« vK� w�dO�_«
 Èu� r�œË a�—«uB�« Õö� wHK� w� UNM�  ô“UM�
  «d�bI� Ã«Ë“ vK� f�RL�« ÊU�d�« ÊU�Ë ÆW�ËUIL�«
 —UGB��ô  W�dBMF�«  WOHK��«Ë  ¨W�dJ�F�«  …uI�«
  ö�R�  s�  t�F�  t�e���  U�  s�uN�Ë  sLO�«   «—b�
 Ë√  l??O??�U??�√  ‰ö???�  r����  »d??�??�«  Ê≈  ¨ U??�U??J??�≈Ë
 s�c�«  sOO�dO�_« Ê√ v�� ¨—uN� ‰ö� vB�√ b��
 U�  …d��  «Ëœb??�  nOB�«  lKD�  ‰ö�  r���U�  «Ëb??�Ë
 e�MÔ�  ÊQ??�  Îö??�√  sO�d�  ÍËu??M??�«  ‚U??H??�ô«  lO�u�  q��
 dN�  nB�M�  w�  e��√  Íc??�«  ¨lO�u��«  q��  r���«

Æ“uL�
 s� X??K??F??� »d???�???�« X???I???�«— w??�??�«  «d??ÒO??G??�??L??�«  ≠
 …—uB� ¨ZOK��« s�√ W�œUF� w� Î U�F� ÎUL�— sOOMLO�«
 ÊuOMLO�« `�� bI� ¨»d��« ‚öD�« q�� WLzU� sJ� r�
 ·«b???�√ ‰U???A???�≈ s???� r??N??M?? ÒJ??L??�Ë r??�—u??C??� ÷d??H??�
 UN�K�√Ë  ¨Õ«Ë—_U???�  WKzUN�«  r�dzU��  r??�—  ¨»d??�??�«
 Íc�«  »«d??�??�«Ë  —U�b�«  r??�—Ë  ¨sOO�bL�«  w�  dzU��
 d�� ÔZM� r� YO�� ¨WO����« r�UM�Ë rN�«dL� »U�√
 W��dC�«  Ác??�  s??�  o�d�  ôË  WM�b�  ôË  …QAM�  ôË
 ÂU�e�  ÊuJ�L�  ÊuOMLO�«  √b??�  Z�—b��U�Ë  ÆWO�UG�«
 s�√  WO�ö�  vK�  eJ�dL�«  ¨w??�??O??�«d??�??�ô«  …—œU??�??L??�«
 a�—«uB�«Ë  «dÒO�L�«  «dzUD�« Èb� ¨dL�_« d���«
 …—U���«Ë W�UD�«  «dL�Ë ZOK��« ÁUO� u�� WO���U��«
 ôu�Ë  ¨wKOz«d�ù«  ‰ö��ô«  ÊUO�  oL�Ë  ¨WOL�UF�«
 ‰UB�S�  ÕU�M�«  d��  oLF�U�  oLF�«  W�œUF�  W??�U??�ù
 w� W�uO� o�«d� v�« …dÒO�L�«  «dzUD�«Ë a�—«uB�«
 ·«bN��« q� vK� Î «œ—  «—U�ù« w� Î UI�ôË W�œuF��«

ÆwMLO�«  oLFK� w�u�
 bNAL�« Ëb�� ¨»d��« s� WM�U��« WM��« ¡b� WÒOA� ≠
 Íd�� U�  WN�� ¡«u� ¨UNzb�  l� tOK� ÊU� UL�  Î UNO��
 w�  Íd��  U??�  Ë√  ¨WOLOK�ù«Ë  W??O??�Ëb??�«  W�U��«  vK�
 Íc�« w�dO�_U� ¨…Ë«d{ s� UN�H� »d��«  «—U��
 ÂuO�«  ÷ËUH�  ¨Ê«d??�≈  l�  ÍËuM�«  ‚UH�ô«  s�  Ãd??�
 sO�u�  »U??�   U??�  t�Q�  ‰uI�  lzU�u�«  q??�Ë  ¨…œuFK�
 Ác�Ë ¨‚U??H??�ö??� …œu??F??�« W??I??O??�Ë l??O??�u??� s??� v???�œ√ Ë√
 nK�  r{  s�  e�F�U�  `??{«Ë  o���  rOK���  … ÒdL�«
 w�«d�ù«  –uHM�U�  t�uÒL��  U�Ë  WO�«d�ù«  a�—«uB�«
 nKLK� rOK�ù«  UHK� r{ Âb�Ë ¨÷ËUH��«  UHK� v�«
 t�H� ‚UH�ôU� ¨Ê«d�ù —UB��« u� U� —«bIL� ÍËuM�«
 r�_«  qBH�«  W�UN�  t�«uM�  Î UOLOK�≈  Î U�UM�  oK�O�
nB�  q�L�  w��«  ¨WO�«d�ù«  WO�dO�_«  WN�«uL�«  s�
©4’ WL���«®

øª«dG »a ó«©°üàdG

 äÉjƒ°ùàdG QÉ£b ¥Ó£fG áeÓY

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 øª«dG ≈∏Y á q«JGQÉeEG á qjOƒ©°S äGQÉZh ...º¶æªdG ™LGôà∏d øµæ«∏Hh ±hôa’

ø«æK’G ≈àM äGQhÉ°ûªdG π°UGƒj ÜÉë°ùf’G ôFÉ°ùNh äÉj qóëJ ΩÉeCG q…ôjôëdG

ø«q«fÉæÑ∏dG ≈∏Y AÉÑYC’G ™jRƒJh ±QÉ°üªdG ÜõM Iô£«°S QGôªà°SG :áfRGƒªdG
 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 w�  w??�Ëb??�«  bNAL�«  vK�  WO�UD�«  W??N??�u??�«  Ëb??�??�  ULMO�
  «—UO�  s�  Î «bOF�  Ÿ«dB�«  rEM�  „U���«  b�«u�  s�  Y���«
 w�“UM��«  bF�«  √b�  Íc�«  w�dO�_«  l�«d��«  s�“  w�  ¨»d��«
 w�  Êu�—u�L�«  vF��  ¨ÊU���UG�√  s�  »U���ô«  l�  t�
  «bM�  k�U��  w�  sO�—u�L�U�  ¨…d�U�  »Ëd??�  k�U��
 Ê√ q�� ¨WK�F��� i�uF�  ôËU�� v�« ¨…d�U��« rN�_«

Æ”d��« ŸdI�Ë UN�«u�√ W�—u��« qHI�
 w�u��√Ë ·Ëd�ô w�dO� U�dO�√Ë UO�Ë— WO�—U� d�“Ë
 ULN�UL��ô  …—d??I??L??�«  sO��U��«  …b??�  U�U���  r??�  sJMOK�
 ô  UNMJ�  WLN�  UO�«d�ËQ�  ¨rEML�«  l�«d��«  WH�Ë  ·UA��ô
 WK�U� UNMJ� Î̈ UC�√ WLN� W�œU��L�« ·ËU�L�«Ë Î̈ U�d� o����
 W�œUF� s�Ë ÆÁU�I� bL�Ô� ô U� v�« —«d��ô« s� Îôb� rÒNH�K�
  b�Ë  ¨sJMOK�  UNOK�  e�—  w��«  ·ËU�LK�  ‰œU��L�«  rNH��«
 u�UM�« nK�� UO�«d�Ë√ Òr{ ÂbF� W�œU��L�«  U�ULC�« W�œUF�
 V��� Y��K� Îôu�Ë ¨UO�«d�Ë√ ÕUO��U� UO�Ë— ÂUO� Âb�Ë
 œËb�  s�  »dG�«  W��—  dO��  w��«  WO�Ëd�«   «uIK�  ‰œU���
 w�  WÒO�K�_«   «uI�«Ë  ¨UO�Ë—öO�Ë  UO�Ë—  q�«œ  UO�«d�Ë√
 ‚ö�≈  Í“«u��U�Ë  ¨U�—UGK�Ë  UO�U�Ë—  s�  w�Ëd�«  —«u��«

ÆUO�«d�Ë√ ‰u� Òw�UO��« —U�L�«
 ‰u� r�UH��« “U��≈ u�� dO��«  «d�R� ÂÒbI�� Í“«u��U�
 ¨U�dO�√Ë Ê«d�≈ s� q�Ë UMOO� —U�� ‰Ëœ sO� ÒÍËuM�« ‚UH�ô«
 s�  WK�UH�«  W�U�L�«  Ëb��Ë  ¨d�U�L�«  dO�  ÷ËUH��«  d��
 X��� ◊Ëd� d��b� Î UI�Ë sJ� Î̈ U�uO� Î U�u� oOC� “U��ù«
 ¨w�Ë—Ë_«  w�«c��«Ë  w�dO�_«  XMF��«  r�—  t{dH�  Ê«d??�≈
 r�œ  ‰u�  ôË  ¨w�Ë—UB�«  Ê«d??�≈  Z�U�d�  ‰u�  ‘UI�  ö�
 åqOz«d�≈ò  ‚“Q�  r�UH�  wMF�  U�  ¨W�ËUIL�«   U�d��  Ê«d??�≈
 »d��«  w�  sO��—u�L�«   «—U???�ù«Ë  W�œuF��«Ë  ¨WN�  s�
 vK� Èd�√ …d� —UO��ô« lIO� ¨W�“«u� WN� s� sLO�«  vK�
 w� ¨2015 ÂU� Èd� UL� ¨dzU���« i�uF�� W�U�� sLO�«
 …d�U�L�« w�  «“U��≈ W�√ oOI�� s� wKOz«d�ù« e�F�« q�
 s�  w�dO�_«Ë  w�d��«  e�F�«Ë  ¨ÊUM��  Ë√  …e�  vK�  »d��
 s�  dO�J�«  d?? Ò�??�??�  U??�b??F??�  ¨W??�—u??�  w??�  V�J�  Í√  oOI��
 ‰u�  2015  ‚UH�«  lO�u�  q��  U�  W�—u�  w�  ULN�«“U��≈
 XF{uL�  U�bM�  lO�u��«  vK�  s�dN�  bF�  ¨ÍËuM�«  nKL�«
 W�—u�  «—UB��« X�d�b�Ë W�—u� w� WO�Ëd�«  «uI�«

ÆUNzUHK�Ë
©4’ WL���«®nOM� w� ULNzUI� ‰ö� sJMOK�Ë ·Ëd�ô

...ƒµ°Sƒeh ø£æ°TGh ø«H É«fGôchCG

!π«ëà°ùªdG q…ôµ°ù©dG ΩGó°üdG

¿ —uBM� ÊU�b� Æœ 

 ¨r�UF�«  w??�  WM�U��«  À«b???�_«Ë  q�UAL�«  w??�  …dO��  
 ‰uK��«  dE�M�  ¨WO�Ëb�«  W�U��«  vK�  UNKI��  w�d�  w��«
 dO�Ë  ¨…d??�U??�??L??�«  WOMFL�«  ·«d?????�_«  s??O??�   U??�u??�??�??�«Ë
 UN�œU�√  Èd�J�«  ‰ËbK�  YO�  ¨UNM�  W�U�u�U�  Ë√  ¨…d�U�L�«
 nK� s� UNNO�u�Ë UNJ�d��Ë ¨UN�«b�√ lM� w� WK�uD�«
 s� p�–Ë ¨WO�O�«d��ô« UN��UB� Âb�� U� o�Ë —U���«

Æq�«b�« w� UNzöL�Ë ¨UN�U��√Ë ¨UN�«Ëœ√Ë ¨U�–uH� ‰ö�
 ¡«—ü«Ë  ¨ öOK���«Ë  ¨ «u�—UMO��«  Î UC�√  w�  …dO��  
 ¨ U�«dB�«Ë   U???�“_«  V??�«u??�Ë  o�«d�  w��«  WOB�A�«
 qOK���« ÒÊ≈ YO�� ¨ U�«dD{ô«Ë ¨W�dJ�F�«  UN�«uL�«Ë
 WO�UO� Ë« W�bzUI� WOHK�� lC��Ë dÒ�F� U� Î U��U� Í√d�«Ë
 r�— t�ö� s� b�d� wB�� n�uL�Ë ¨V�UJK� WI���
 Á—UJ�√  l� r��M� U� o�Ë ¨UN�«—uD�Ë À«b�ú� …—u�

Æt�U�UM�Ë t�UFKD�Ë
 ÒÊ√ ô≈ ¨WOzb�L�« tH�«u�Ë ¨d��« t�√— b�«Ë ÒqJ� ÒÊ√ `O��
 ÆtOG���Ë ÁUML�� U� o�Ë À«b�_« dO� nÒOJ� Ê√ wMF� ô «c�
 W�ö�Ë ¨WO�bB�« vK� Î U�UH� ¨UNM� Òb� ô WO�u{uL�U�
 tOK� w� U� vK� l�«u�« …—u� qI� w� W�U�_«Ë ¨dOJH��«
 U�bM� ULO� ô ¨WG�U�� Ë√ ”UL� Ë√ jD� ÊËœ ¨W�œ ÒqJ�
 U�dO�√  w�  Ë«  Î̈ö��  UO�«d�Ë√  w�  ¨U�  Î UOL�U�  Î U�b�  ‰ËUM��

ÆUN�d� »uM�Ë ¨UND�ËË ¨UO�¬ w�d� w� Ë« ¨WOMO�ö�«
©4’ WL���«®

kÉ q«bGôY kÉ qjôµ°ùY 11 OÉ¡°ûà°SG

≈dÉjO »a z¢ûYGO{ `d Ωƒé¡H

 Â“ö� W��d� j�U{ rNMO� w�«dF�« gO��« s� ÎU�bM� 11 bNA��«
 W�d�  ÒdI�  vK�  w�U�—ù«  åg??�«œò  rOEM�  ÁcÒH�  Âu��  d�≈  w�  ‰Ë√
 WE�U�� w� rOEF�« w�d� s�ËU�ON�«Ë w�«dJ�« Â√ w��d� sO� gO�K�

Æw�U�œ
  «u� Ê√  v�≈  w�FA�«  bA��«  w� Âö�ù«  W�d�b� X�H�  ¨s�«e��U�
 w�   «u��Ë  ÎU�UG�√  XF�—Ë  åg??�«œå???�  åW�UC�ò   d?? Ò�œ  bA��«
 ‰ö�  p�–Ë  s�b�«  Õö�Ë  v�U�œ  w�E�U��  sO�  WK�UH�«  WIDML�«

Æo�UML�« pK� w�  «uI�« UN�d�� gO�H�Ë r�œ  UOKL�
 V�U� w�FA�« bA�K� v�U�œ  UOKL� l�U� bzU� sK�√ ¨t�O�U� s�
 dN�  ÷u�  dOND��  WOM�√  WOKL�  ‚öD�«  s�  ÂU??�√  q��  Íu�uL�«

Æw�dA�« rOEF�«
 w� v�U�œ ¡«b� ¡«u�Ë 23  ¡«uK�«® W�—UAL� WOM�√  WOKL� XIKD�«Ë
 WK�œ dN� w� rOEF�« dN� VB� v�≈ rOEF�« =b� s� ©w�FA�« bA��«
 »uM�  j�  p�L�  W�—UAL�«  W�u�_«  X�U�  YO�  ¨jOH�  W�d�  w�

ÆrK� 10 W�U�L� WK�œ w� dNM�« VB� ÁU��U� ÊULFM�« d�F�
 ¨tOK�  ‚uD�«  ÂUJ�≈Ë  åg??�«œò  qÒK��  lM�  v�≈  WOKLF�«  ·bN�Ë
 åg�«œå?� WF�U��«  U�UCL�« s� UÎ��� gO�H��«Ë WL�«bL�« s� ÎöC�

ÆW�u�dL�« UN�«b�√ oOI�� v�� sO�uO� dL����Ë

 Ê«Ëb??F??�« n??�U??�??�  «—U????� X??�b??N??�??�«
 s���« ¨f�√ d�� ¨d�U�� ÌqJA� ÒÍœuF��«
 d��√ ◊uI� v�≈ ÈÒœ√ U� ¨…bF� w� Íe�dL�«

Æ`�d�Ë bON� W�� s�
  UOKL� –UI�ù«  ‚d�  d�U� ¨—uH�«  vK�Ë
 ÂU�—  X��  s�  ¨…—e�L�«  U�U�{  ‰UA��«
 sO��  2000  s�  d��√  ÒrC�  Íc�«  s���«
 UL�  ¨åWHK���   UO�M�  s�  s�d�¬Ë  wML�
 s�c�«  W�—U�ú�  ¡«u??�≈  e�d�  s���«  ÒrC�
 ¨Èd??�√  o�UM�  v??�≈  sLO�«  s??�  ÊËd??�??F??�

ÆWOML� —œUB�  œU�√ U� V���
 …bF�  w??�  W�B�«  V�J�  d??�b??�  ‰U??�Ë
 WE�U��  ÒÊQ???�  `�dB�  w??�  r??�U??�  vO��
  «bFL�«  w�  dO��  `�  s�  w�UF�ò  …bF�

ÆåWO�UF�ù«
 fK��  r??�U??�  Àb��L�«  ‰U??�  ¨Á—Ëb????�
 XFK�  ¨WO�U��ù«  ÊËRA�«  oO�M�Ë  …—«œ≈
 q��  —«“  dL�_«  VOKB�«ò  ÒÊ≈  ¨w��dA�«
  ULEML�«ò  ÒÊ√  Î «d��F�  ¨å…bF�  s��  …d��
 ‰UO�  WO�ËR�L�«  qL���  WO�U��ù«  WO�Ëb�«

Æå…bF� w� Èd� U�
 n??�U??�??�??�«ò  ÒÊ√  w??�??�d??A??�«  ·U?????{√Ë
 vK� Î¡UM� …bF� w� t�—e�� cH� ÍœuF��«

ÆåWMOF� ·«d�√ s� U�UIK� WIO�œ  UO�«b�≈
 vHA��L�« W�O� fOz— —U�√ ¨t�O�U� s�
 w�—u�«  qO�UL�≈  ¨…bF�  w�  Í—uNL��«
 œ«uL�«Ë  œ—«uL�«  w�  ÎU�UDI�«  „UM�ò  ÒÊ√  v�≈
 sO�  w�  ¨v�d��«  W��UFL�  W�“ö�«  WO�D�«
 XH�Ë  ÆåW�d�  rN��U�  v�d��«  rEF�  ÒÊ√
  «bFL�«  w�  Î «dO��  Î «e��  „UM�ò  ÒÊ√  v??�≈
 l�u�  w�  ÷U??I??�_«  l??�—  w�  W�b���L�«
 s���«   UO�«b�≈ò  ÒÊQ�  Î «bOH�  ¨å…—e�L�«
  ULEML�«  d��  Ê«ËbF�«  Èu�  Èb�  …œu�u�

Æåw�b� l�u� t�√ ·ËdFL�« s�Ë WÒO�Ëb�«
 d�“Ë ‰UL�Q� rzUI�« ‰U� ¨t�«– ‚UO��« w�Ë
 wK�  ¡UFM�  W�uJ�  w�  ÊU??�??�ù«  ‚uI�
 dOOG�  u�  sOO�bL�«  ·«bN��«ò  ÒÊ≈  wLK�b�«
 „d���«å??�  …b��L�«  r�_«  ÎU��UD�  ¨åb�«u�
 Âb��  UN�uJ�Ë  ¨sOO�bL�«  ·«bN��«  lML�

Æå…b��L�«   U�ôu�«
 qÒL���  …b??�??�??L??�«  r?????�_«ò  ∫·U?????{√Ë
 W�U�L�«  s??�  Êu??�U??F??�  sL�  WO�ËR�L�«
  U�ôu�«ò ÒÊ√ ÎUHOC� ¨åd�U�L�« ·«bN��ô«Ë
 ¡uC�«  ¡UD�≈  WO�ËR��  qL���  …b��L�«

ÆåsOOMLO�« o�� W�J�dL�« rz«d�K� dC�_«
 ¨÷ËUHL�«  ¡UFM�  b??�Ë  f??O??z—  È√—Ë
 b{  Ê«ËbF�«  —“U��ò  ÒÊ√  Âö��«  b��  bL��

 d�J�  s�Ë  sOOMLO�«  lC�Ô�  s�  sOO�bL�«
ÆårN�œ«—≈

 Ác�ò  ÒÊ√  åd��u�ò  w�  …b�dG�  d��  b�√Ë
 œd�«  v�≈  wMLO�«  VFA�«  l�b��  —“U�L�«
 o�  s�  w??�Ë√  U�  ÒqJ�Ë  WMJL�  WKO�Ë  qJ�

Æå…u�Ë
 t�«—U�  Òs�  ÍœuF��«  n�U���«  q�«ËË  
 ¨WOMLO�«   UE�U�L�«  s�  Ìœb�  vK�  tHB�Ë
 W�œU�  Î «—«d????{√Ë  v??�d??�Ë  ¡«b??N??�  ÎUHK��
 XGK�Ë  ¨W�UF�«Ë  W�U��«   UJK�LL�«  w�
  U�U��«  ‰ö�  …—U�  70  s�  d��√   «—UG�«
 ‚ö�≈ n�Ë ‚d� w� ÒdL��� u�Ë ¨WO{UL�«

Æ…b�b��« w� —UM�«

 Ëb???F???�«  ‚—«Ë“  X???I???K???�√
 Ê«dO�  WO�d��«  å Òw??K??O??z«d??�ù«ò
 ÁU��U� ¨f�√ ¨W�U�d�« UN��K�√
 WM�b�  d��  w�  s�œUOB�«  V�«d�

Æd�U�L�« …e�
 ‚—«Ë“ò  ÊQ??�  —œUB�   œU???�√Ë
 WM�b�  d��  w�  e�dL�L�«  ‰ö��ô«
 UN��K�√  Ê«d???O???�  X??�??�??�  …e???�
 w�  s�œUOB�«  ÁU��  W�U�d�«
 s� mK�� r� ULO� ¨…e� WM�b� d��

Æå U�U�≈ Ÿu�Ë
 Èœ√  ¨v??B??�_«  b��L�«  w??�Ë
 w�  WFL��«  …ö�  ·ôü«   «dA�
 r�—  ¨„—U�L�«  vB�_«  b��L�«
 …œbAL�«  W�dJ�F�«   «¡«d???�ù«
 vK�  ËbF�«   UDK�  UN�{d�  w��«
 w�  WL�bI�«  …bK��«  q�«b�Ë  »«u�√

ÆWK��L�« ”bI�«
 ‰u�œ  ËbF�«  W�d�  X�U�√Ë
 cM�  «Ëb???�«u???�  s??�c??�«  sOKBL�«
 s�  ¨b��L�«  ÕU�B�«   U??�U??�
 WIO�b�«  gO�H��«   UOKL�  ‰ö�
 h��Ë  ¨WF��√  s�  t�uKL��  UL�

ÆWOB�A�« rN�U�u�

 ÂU???� ¨d???????�¬ b???O???F???� v???K???�
 WI�d�   W??M??�U??N??�  ÊuM�u���
 ÊUDO��ô«  …œU�  b�√  ¨mMO�  tO�—√
 VzU�  VBM�  qGA�Ë  ”bI�«  w�
 ¡öO��ôU�  ”bI�«  W�bK�  fOz—
 r�U�  WKzUF�  WF�U�  ÷—√  vK�
 «u�d�Ë  Õ«Òd??�  aOA�«  w�  w�
 W�d�  s�  ÌW�UL��  ¨UN�OO���

  Æ‰ö��ô«
 Èb????�≈ …œU????N????� V???�???�???�Ë
 Èb��«  mMO�  ÊS??�  ¨ UO�bIL�«

ÆUN�«—– d��Ë »dC�U� UNOK�
  «u�  X�b�  ¨o�U�  X�Ë  w�Ë
 WO��U�  WKzU�  ‰eM�  ¨‰ö??�??�ô«
 ¨”bI�« w� Õ«d� aOA�« w� w�

 ÆWKzUF�« œ«d�√ ‰UI��« bF� p�–Ë
 ÊuM�u���  v??�u??�??�«  U??L??�
 ÷—√ò  vK�  WFL��«  WM�UN�
 XOHK�  »d�  p�b�«  dH�  …bK�  w�
 WOMOD�KH�«  WO�dG�«  WHC�U�
 U??�u??�—“Ë  U�u�ÒO�Ë  ¨WK��L�«
 —c��  U��ô «uF{ËË ¨—U��_U�
 s�  ÷—_«  »U��√Ë  sOM�«uL�«

ÆåUN�u�œ

 l??K??�??�« ¨t??M??O??� —U?????�ù« w????�Ë
 300  u��  ¨f??�√  ¨ÊuM�u���
 ·d� d�œ w{«—√ s� Êu��“ WK��
 WO�dG�«  WHC�U�  fK�U�  »d??�

ÆWK��L�«
 ¨Èd�_U�  oKF�L�«  ÊQA�«  w�Ë

 Êu????????�—«œù« Èd???????�_« q??????�«Ë
 ¨‰ö??�??�ô«  r�U�L�  rN�F�UI�
 w�  ¨w??�«u??�??�«  vK�  21?�«  ÂuOK�
 ‰UI��ô« W�UO�� rN�N�«u� —U�≈
 —UF�  X��  ¨W�NMLL�«  ÒÍ—«œù«

ÆåW�d� U�—«d�ò

ó«¡°T áÄe øe ôãcCG ..øª«dG »a á qjOƒ©°S IQõée

Ió©°U »a q…õcôªdG øé°ùdG ≈∏Y ¿Ghó©dG ∞dÉëJ äGQÉ¨H

¿ƒæWƒà°ùeh ..IõZ …OÉ«°U ±ó¡à°ùj ∫ÓàM’G

ìG qôL ï«°ûdG »a ¢VQCG ≈∏Y ¿ƒdƒà°ùj 



الوطن / �سيا�سة2

خفاياخفايا

قالت مصادر مالية إن أبسط األحكام 
على الموازنة هو أّنها منحازة ضد 

الموظفين. فالنفقات تضاعفت 
أربع مرات مع استثناء خدمة الدين 

والواردات زادت ثالث مرات ونصف 
المرة، بينما رصد للموظفين مساعدة 

بقيمة راتب لمدة سنة فيما كان 
الواجب مضاعفة الرواتب ثالث مرات 

لتحقيق توازن نسبّي.

قرأت مصادر روسيّة في نتائج 
اجتماع وزيري الخارجية األميركي 

والروسي نقطة بداية لتخفيض 
التصعيد في أوكرانيا على أربع 

مراحل تبدأ بتفّهم المخاوف المتبادلة 
ويليها تقديم ضمانات بعدم ضّم 
أوكرانيا للناتو مقابل عدم غزوها 

ثم سحب القوات من حدود روسيا 
وأوكرانيا للبدء باتفاق مينسك.

كوالي�سكوالي�س

 �سورية 2022... الر�ؤية ال�سيا�سية

والُبعدان الإقليمي والدولي

{ د. حسن مرهج
سورية  شهدت   ،2021 ع��ام  من  األخيرة  األشهر  في 
العربية  الزيارات  في  تمثل  وسياسياً،  دبلوماسياً  حراكاً 
الخارجية  وزي��ر  ب��زي��ارة  اختتمت  وال��ت��ي  دم��ش��ق،  إل��ى 
ومن  األس��د،  بشار  السوري  الرئيس  ولقائه  اإلم��ارات��ي، 
إطار  في  وضعها،  يمكن  والتي  البارزة  العناوين  ضمن 
ما  والمؤثر،  الفاعل  اإلقليمي  دوره��ا  إلى  سورية  ع��ودة 
سأله  عندما  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  قاله 
صحافيون عن القمة العربية المرتقبة في الجزائر في آذار 
المقبل، واحتمال مشاركة سورية فيها، قال بال ترّدد: من 
والجزائر  جامعة  فرصة  القمة  ألّن  تشارك،  أن  المفترض 

ليست دولة تفرقة.
حقيقة األمر، وبصرف النظر عن العبارات الدبلوماسية 
عمق  في  لكن  تبون،  تصريحات  تؤطر  التي  والسياسية، 
لعودة  ماسة،  عربية  حاجة  هناك  التصريحات،  ه��ذه 
االقليمي،  المسار  في  القيادي  مركزها  تبوؤ  إلى  سورية 
فالتصريحات التي أدلى بها تبون، وما سبقها من زيارات 
الرغبات  تعكس  دمشق،  إل��ى  وسياسية  دبلوماسية 
أيضاً،  يؤكد  وهذا  السورية،  الدولة  إلى  بالعودة  العربية 
بأّن هناك توجهات ظاهرها إقليمي وباطنها دولي، تهدف 
ُعمان  سلطنة  مثل  دول  ولعّل  دمشق،  عزلة  إنهاء  إلى 
في  أشواطاً  قطعت  والبحرين،  ومصر  واألردن  واإلمارات 
أُخرى  دول  وهناك  السورية،  الدولة  مع  العالقات  إعادة 
التطورات،  وتترقب  ذات��ه  االتجاه  في  صمت  في  تعمل 
األمر الذي يؤكد بأّن استكمال مسعى إعادة العالقات مع 
دمشق، بات في طوره األخير، وسيصبح أكثر بروزاً خالل 
الشهرين المقبلين، خاصة عندما تلتحق السعودية بركب 

العائدين إلى دمشق، وهذه مسألة وقت ال أكثر.
ضمن ما سبق، ال يمكن ألحد من متابعي الشأن السوري، 
إال أن يدرك، بأّن عام 2022، سيكون عاماً لعودة سورية 
محتشمة  بطريقة  وإْن  حتى  العربية،  الدول  جامعة  إلى 
تبدأ صغيرة وهامشية لتأخذ مسارها الطبيعي في وقت 
الحق، خاصة هناك جهود ُتبذل في هذا االتجاه، وتنسيق 
بين الدول التي أنهت مقاطعتها للدولة السورية، وأعادت 
فتح سفاراتها في دمشق، وال نقول سراً إْن قلنا، بأّن مصر 
الدبلوماسية  الجهود  يقودون  اإلم��ارات،  وك��ذا  واألردن 
والسياسية، إلعادة تفعيل دور دمشق إقليمياً، وتأثيراته 
انتصار  بأّن  أيضاً،  القول  يمكن  هذا،  من  وأعمق  الدولية، 
الدولة السورية في المستويات كافة، إنما أّسس لمعادلة 
قوة سياسية واقتصادية، شكلت قوة دافعة لغالبية الدول 
اإلقليمية والدولية، لجهة العودة إلى أبواب دمشق، واألهّم 
من ذلك، بأنه لم تكن هذه الدول لتمضي في مسعاها لوال 

موافقة أمريكية، أو عدم ممانعة على األقّل.
إذاً، في عام 2022، وضمن الرؤية السياسية والُبعدين 
من  للعديد  محوراً  دمشق  ستكون  وال��دول��ي،  اإلقليمي 
التي  فالطريقة  واالقتصادية،  السياسية  المعادالت 
دمشق  إلى  للعودة  اإلقليمية،  القوى  غالبية  اختارتها 
معادالت  تحت  ج��اءت  إنما  متعددة،  عناوين  وتحت 
األمر  وه��ذا  دمشق،  هندستها  والتي  وال��ق��وة،  االنتصار 
السورية،  للدولة  مضاعفة  قوة  جوانبه،  أحد  في  ُيعطي 
سيقوم  قوة  أوراق  لديه  المنتصر،  بأن  المعروف  فمن 
باستثمارها وتوظيفها في سياق مصلحة دمشق والشعب 
السوري، مع الحفاظ على عالقات دمشق القوية والدافئة، 
شركاء  هما  فاألخيرتان  وموسكو،  طهران  حلفائها  مع 

دمشق في تحقيق معادالت االنتصار.
في جانب آخر، فإّن وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية، 
بشار  السوري  الرئيس  أّن  واألخ��رى،  الفينة  بين  ُت��رّدد 
عودة  اإلط��ار،  هذا  في  الضروري  ومن  انتصر،  قد  األسد، 
واالقتصادية  السياسية  المعادالت  وتفعيل  إليه،  الجميع 
هو  المعادالت،  هذه  تفعيل  يعيق  ما  لكن  دمشق،  تجاه 
مع  التعامل  تحظر  التي  األميركية  العقوبات  استمرار 
ُتفعل  أن  المرّجح  من  لهذا  اقتصادياً،  السورية  الدولة 
لُتقتح  دمشق،  مع  ودولياً  إقليمياً  السياسية  المعادالت 
بوابة االقتصاد السوري، ورفع العقوبات األميركية عنه، 
وهو أمر ُيرضي األسد والعرب الساعين إلى التقارب معه، 
إلى حين انتظار مزيد من الليونة األميركية، وهذه مسألة 
وشيكة عبَّر عنها جيمس جيفري مبعوث إدارة ترامب إلى 
سورية بالقول إّن إدارة بايدن أقّل حماساً لمعاقبة األسد 
واثقون  األردنيين  إّن  أيضاً  وقوله  قيصر،  قانون  بموجب 
الدولة  مع  تقاربهم  على  تعاقبهم  لن  واشنطن  أّن  من 

السورية.
في هذا المناخ، باتت الظروف مواتية، إلعادة دور دمشق 
الفاعل، ووسط هذا المزاج لن يكون من المستغرب رؤية 
سورية تشارك في القمة العربية المقبلة التي سُتعقد في 
القادمة والتي  القمة العربية  الُمحتمل، بأّن  الجزائر، ومن 

ستلي قمة الجزائر، ربما ستكون في دمشق. ترقبوا.

{ حسن الّدر
التصوير  تقنية  ه��ي  التصوير،  عمليات  م��ن  جديد  صنف  هناك 
الفوتوغرافي، وهي من أهّم إنجازات عصرنا؛ ألنها تمنح لإلنسان فرصَة 
نسيج  من  معينة  قطعة  أو  البشرية،  الخبرة  من  محّددة  مفردة  عزل 
تداعب  التي  األحاسيس  من  إحساس  حْجر  أو  بنا،  تلّف  التي  األحداث 
أرواَحنا في زمان ومكان محددين، ضمن قالب مرئي، مع محافظة المشهد 
على جزء كبير من الروح المصاحبة للحدث، إّن عملية التصوير إخضاع 
للمادة الصماء وانتزاع جزء من ماهيتها في مشهد قابل للمعاينة خارج 

حدود الزمن الضائع…
الكالم الّسابق للكاتب والطبيب األميركي »أوليفر وندل هولمز« من 

1859عندما بدأ عصر الّتصوير الفوتوغرافّي. عام 
برزت  الّتصوير،  تقنّيات  تطّور  ومع  الّزمن،  من  قرناً   16 قرابة  وبعد 
يقيم  وهو  رئيسي  إبراهيم  السيد  اإليراني  للّرئيس  صورة  أمس  من  أّول 

الّصالة في مبنى »الكرملين« خالل زيارته الّرسمّية األولى لروسيا.
مواقع  تقديرات  )حسب  يومياً  تلتقط  اّلتي  الّصور  مليارات  بين  من 
كثيرة  أجيال  ذاكرة  في  الّصورة  هذه  ُتحفر  سوف  رسمّية(  غير  عالمّية 
في  الّسياسّية  لرمزّيتها  بل  فقط،  االيديولوجّية  لداللتها  ليس  قادمة، 

زمن الّتحّوالت الكبرى اّلتي يشهدها العالم والمنطقة.
اإلسالمية  الجمهورية  بين  ال��ّن��ووي  االت��ف��اق  توقيع  أعتاب  فعلى 
إيذاناً  المنطقة  من  األميركي  الخروج  ظّل  وفي   ،1+5 ال�  ودول  االيرانية 
وروسيا  إيران  على  يحّتم  ما  والّصين،  أميركا  بين  الباردة  الحرب  ببدء 
ملء الفراغ األميركي وإدارة المنطقة وفق مقتضيات التوازنات الجديدة 

في  والّصبر  الحكمة  من  بكثير  الجارتين  الّدولتين  من  كّل  فرضتها  التي 
.1991 مواجهة األحادية األمريكّية منذ سقوط اإلتحاد السوفياتي عام 

البلدين  التي تربط  ولكن، ثّمة قراءات متباينة حول مستقبل العالقة 
واعتبارها  االستراتيجي  الحلف  مستوى  إلى  تطويرها  بين  تتراوح 
الحافل  البلدين  تاريخ  ب��أّن  ي��رى  من  مقابل  في  ال��ض��رورة«  »حلف 
بعد  الواجهة  إلى  سيعود  االيديولوجي  والتباين  السياسية  بالعداوة 

توقيع االتفاق النووي وخروج أميركا من المنطقة.
الروسي«  »القلق  فرضّية  على  رؤيتهم  يبنون  الثالث  الرأي  أصحاب 
النووية  القنبلة  امتالك  حّد  إلى  االيراني  النووي  البرنامج  تطور  من 
إيران  دخول  بأّن  فصحيح  لروسياً،  واقعياً  تهديداً  الحقاً  سيشكل  الذي 
سيريح  األميركية  العقوبات  دائ��رة  من  وخروجها  ال��ن��ووي  ال��ن��ادي 
إاّل  إيران،  على  المفروضة  الغربية  القيود  من  ويحّررها  ظاهرّياً  موسكو 
الّشرق  في  لروسيا  طبيعي  منافس  إلى  ستتحّول  »الشرعّية«  إيران  أّن 
األوسط وشمال القوقاز وآسيا الوسطى، وهي مناطق نفوذ متداخلة بين 
البلدين، وإيران تمتلك من القدرات الذاتية ما يؤّهلها لتؤّدي دوراً إقليمياً 

ال يقّل أهمية عن الّدور الّروسي.
وتعتبر سورية، حالّياً، نقطة احتكاك ساخنة بين البلدين، على الرغم 
من التنسيق العميق بينهما، إاّل أّن االعتداءات »اإلسرائيلية« على مواقع 
عالمات  يضع  روسّي  رضى  ورّبما،  نظر،  بغّض  سورية  في  للمقاومة 

استفهام كبيرة حول النوايا الّروسّية اّتجاه إيران وحلفائها.
ف��ه��ل ت��ت��ع��ّم��د روس��ي��ا إي��ص��ال رس��ائ��ل إل���ى إي����ران ع��ب��ر ال��ب��ري��د 

»اإلسرائيلي«؟
هكذا يعتقد المتضّررون من التقارب اإليراني الّروسي، لكّن فريقاً أكثر 

إيران تتفّهم رغبة روسيا بأداء دور ضابط اإليقاع في  واقعّية يرى بأّن 
المنطقة وسعيها لحفظ التوازنات بين القوى المتصارعة.

االتفاق  بعد  ما  مرحلة  في  وإيران  روسيا  بين  العالقة  مستقبل  وعن 
المسافات  وتقريب  والّتوافق  بالّتفاهم  محكومان  فالطرفان  النووي، 
بينهما في جميع الملّفات المشتركة، وإذا اعتبره البعض »حلف ضرورة« 
بااللتقاء  وقتاعتهما  للطرفين  االستراتيجية  النظرة  على  تأكيد  فذلك 
والهدف  تعّقدت،  مهما  بينهما  الخالفات  تفاصيل  من  أسمى  هدف  حول 
لتعزيز  الّصيني  بالهّم  انشغالها  من  واالستفادة  أميركا  مواجهة  هو 
دوريهما االقليمي، ورّبما الّدولي الحقاً، عبر تشكيل جبهة مشتركة تهتّم 
عليه  أّكد  ما  وهذا  والثقافية،  واالقتصادية  السياسية  القضايا  بمختلف 
حالّيًا  القائمة  العالقات  واصفاً  »الّدوما«  مجلس  أمام  كلمته  في  رئيسي 

بأّنها غير كافية.
البيت  ترتيب  في  ستتمّثل  االستراتيجي  الّتعاون  ثمرات  وأول��ى 
إليه  أشار  ما  وهذا  هدمه،  حاول  من  هزيمة  في  ساهما  بعدما  السوري 
اعتبر  حيث  ال��ّروس��ي،  ال��ّن��ّواب  مجلس  أم��ام  كلمته  في  أيضاً  رئسيي 

الّتعاون هناك بالّنموذجّي.
للصورة  »هولمز«  ووص��ف  رئيسي،  الرئيس  ص��ورة  إلى  بالعودة 
إّنها »مشهد قابل للمعاينة خارج حدود الّزمن الضائع«،  الفوتوغرافية، 
القطب  زمن  زمنين:  بين  ضائع  زمن  حدود  في  المنطقة  تعيش  ورّبما 
المهشد  ذلك  يعاين  من  الحقاً،  وسيأتي،  المتعّددة،  واألقطاب  الواحد 

بكثير من الّتحليل والّتدقيق...
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أِمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن تكون 
األزم��ات  من  لبنان  لنهوض  »بدايًة  الجديدة  السنة 
عليه،  كان  مّما  أقوى  يكون  وأن  عرفها  التي  المتالحقة 
كافة  الجهود  بذله  مؤكداً  بالحياة«،  جدير  وطن  ألنه 

»من أجل تحقيق هذه الغاية«.
 كما أكد أن »العمل جار، وال سيما مع الحكومة، من 
أجل إنجاز خّطة التعافي المرتقبة«، متمنياً من الجميع 
»التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد 

يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته«.
أمس  استقباله  خالل  جاء  الجمهورية  رئيس  كالم   
الزيارة  في  القنصلي،  السلك  أعضاء  بعبدا  قصر  في 
العام  حلول  مع  المعايدة  لتبادل  السنوية  التقليدية 
والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  حضور  في  الجديد، 
ل��وزارة  العام  واألم��ي��ن  حبيب  بو  الله  عبد  الدكتور 

الخارجية السفير هاني شميطلي.
وكان عميد السلك القنصلي جوزف حبيس، قد شكر 

معرباً  السلك،  وأعضاء  استقباله  على  عون  الرئيس 
العام  قسري  انقطاع  بعد  اللقاء  لعودة  »السعادة  عن 
الرئيس،  فخامة  يا  اليوم،  زيارتنا  »إن  وقال  الفائت«، 
وإصراركم  وحكمتكم  برؤيتكم  ثقتنا  لنجدد  أيضاً  هي 
األزم��ات  م��ن  الهائج  البحر  م��ن  لبنان  إخ���راج  على 

والصعوبات، هي االسوأ على مر تاريخه الحديث«.
 وأِمل في أن يشّكل دمج مساعي اللبنانيين المقيمين 
لبنان  لنهوض  المرجو  الخالص  »جسر  والمنتشرين 
وع��ودت��ه إل��ى س��اب��ق ع��ه��ده رس��ال��ة ح��ي��اة وج��م��ال، 
نضع  الصعب،  الطريق  هذا  على  معكم  وستجدوننا 
إمكاناتنا وقدراتنا وعالقاتنا في تصرفكم، ونتزود  كل 
تجمع  التي  العالقات  وتعزيز  لتوطيد  بتوجيهاتكم 

لبنان مع دول العالم أجمع وتفعيلها«.
الدفاع الوطني  وعرض رئيس الجمهورية مع وزير 
عموماً  البالد  في  األمنية  ل��أوض��اع  سليم  موريس 

ووضع المؤسسة العسكرية خصوصاً وحاجاتها«.

الخارجية  الدكتور عبدالله بو حبيب في مكتبه مع رئيس لجنة الشؤون  الخارجية والمغتربين  أجرى وزير 
لدى الجمعية الوطنية الفرنسية جان لوي بورالنج والوفد المرافق له، جولة أفق عاّمة تناولت التطورات المحلية 

واإلقليمية .
وتمّنى بو حبيب على الفرنسيين »االنفتاح والتواصل مع جميع األطراف«. وفي نهاية اللقاء تم تبادل هدايا 

تذكارية بين بوحبيب وبورالنج.
كما زار الوفد الفرنسي وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أكد أن »لبنان ُيقّدر عالياً االهتمام، الذي توليه 
واالجتماعي،  واألمني  الدفاعي  المستوى  على  يلعبه  الذي  األبعاد  المتعّدد  الدور  ودعم  اللبناني  للجيش  فرنسا 
السيطرة  تحت  »األمور  أن  إلى  وطمأن  الحدود«.  وعلى  الداخل  في  اإلرهاب  مكافحة  في  البارز  دوره  إلى  إضافًة 

بفضل أهلية الجيش والكفاءات العالية التي يتمّيز بها، رغم التحديات العديدة التي تواجهه«.
 من جهته، شّدد بورالنج على »وقوف فرنسا المستمّر بجانب لبنان، خصوصاً بجانب الجيش اللبناني الذي 

ُيمّثل الركيزة األساسية للدولة اللبنانية«، آمالً في أن يجتاز لبنان  أزماته.

صورة  في  وضعه  الذي  خضر  بشير  الهرمل   - بعلبك  محافظ  سليم  موريس  الوطني  الدفاع  وزير  استقبل 
الرسمية  واإلدارات  المواطنين  تواجه  التي  الكثيرة  والتحديات  األمني  الصعيد  على  المحافظة  في  األوض��اع 
على  مهامه  »يؤّدي  والذي  المنطقة،  في  اللبناني  الجيش  وجهود  تضحيات  مقّدراً  سواء،  حّد  على  والعسكريين 

أكمل وجه وال سيما في ظّل الظروف المناخية الصعبة«. 
 ولفت خضر إلى »الثقة الكبيرة في قدرات الجيش اللبناني والجهود التي يبذلها والتي تتعّدى مهامه المعهودة، 

في  المساهمة في ضبط األمن الداخلي وتأمين العدالة االجتماعية«. 
وتطّرق إلى ظاهرة التعديات على الشبكة الكهربائية والتعويل على الجيش اللبناني لقمع المخالفات تأميناً 

للتوزيع العادل للتيار الكهربائي لجميع أبناء  بعلبك والهرمل.

اجتماعاً  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  رأس   
مشاريع  في  للبحث  ُخّصص  الحكومية  السرايا  في 
في  وشارك  والطاقة.  الكهرباء  قطاع  في  الدولي  البنك 
االجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، 
الطاقة وليد فياض،  الخليل، وزير  المال يوسف  وزير 
األوس��ط  الشرق  في  الدولي  للبنك  اإلقليمي  المدير 
منى  لبنان  في  الدولي  البنك  ممثلة  كومار،  س��اروج 
كمال  لبنان  كهرباء  لمؤسسة  العام  المدير  ك��وزي، 
حايك ومستشارو ميقاتي النائب نقوال نحاس، سمير 

الضاهر، وزياد ميقاتي.
النهوض  خّطة  في  »بحثنا  اللقاء  إثر  فياض  وقال 
للنهوض  متوازية   مسارات  واعتماد  الكهرباء  بقطاع 
ممكن،  وقت  بأسرع  التغذية  ساعات  زيادة  أهمها:  به 
مع  بالتعاون  خّطة  اعتماد  خالل  من  الهدر  تخفيض 
القوى  وم��ؤازرة  الخدمات  وموّزعي  لبنان«  »كهرباء 
األمنية والقضاء لتعّقب المخالفين، كما وضعنا أرقاماً 

لتخفيض الهدر في الخّطة«.
الجزء  لتغطية  التعرفة  تحسين  »يجب  وأض��اف 
ستزّود  التي  لبنان  كهرباء  لمؤسسة  الكلفة  من  األكبر 

ستكون  فهي  أرخ��ص،  بكلفة  بالكهرباء  المواطنين 
 14 من  أقّل  بكلفة  المشتركين  من  المئة  في   75 لنحو 
المتوّقعة   الكلفة  ستكون  كما  ساعة،  للكيلواط  سنتاً 

للمنزل أقل ب�%60 من كلفة المولدات الخاصة«.
وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب 
»نبحث  قال  التغذية،  ساعات  زيادة  وإمكان  األردني 
أن  يجب  كما  التمويل،  موضوع  في  الدولي  البنك  مع 
يؤمن األردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن 
يخضع ألي تداعيات سلبية جّراء قانون قيصر، عندها 
المصري  والغاز  األردنية  الكهرباء  استقبال  يمكننا 
قبل  المقبلين  الشهرين  في  ذلك  يتم  ان  والمفروض 

بداية الربيع«.
مشاريع  في  للبحث  اجتماعاً  ميقاتي  رأس  كذلك 
البنك الدولي الُمخّصصة لبرامج الحماية االجتماعية، 
هكتور  االجتماعية  الشؤون  وزير  الشامي،  بمشاركة 
حجار، كومار، كوزي ومستشاري ميقاتي النائب نقوال 

نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
فادي  جبيل  بلديات  اتحاد  رئيس  ميقاتي  والتقى 

مارتينوس يرافقه فراس الحسيني وطوني أزعور.

عون اأمام ال�ضلك القن�ضلي: 
العمل جاٍر لإنجاز خّطة التعافي 

الوفد الفرن�ضي التقى بوحبيب و�ضليم

وزير الدفاع عر�ض مع خ�ضر اأو�ضاع بعلبك - الهرمل

اجتماعان في ال�سرايا حول الطاقة والحماية الجتماعية 

فيا�ض: بتح�ضين التعرفة ت�ضبح
كلفة الكهرباء اأرخ�ض من المولدات

خالل االجتماع المخصص لمناقشة شؤون الكهرباء برئاسة ميقاتي في السرايا أمس  )داالتي ونهرا(عون متوسطاً أعضاء السلك القنصلي في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

وزير الدفاع مستقبالً محافظ بعلبك - الهرمل )داالتي ونهرا( بو حبيب مجتمعاً إلى الوفد الفرنسي أمس  

ن�شاطات

مولوي وحجار خالل لقائهما أمسالحريري مترئساً اجتماع كتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط أمس  )داالتي ونهرا(

{ ترأس الرئيس سعد الحريري عصر أمس في بيت الوسط، اجتماعاً لكتلة »المستقبل« النيابية، ترّكز البحث خالله في موضوع االنتخابات النيابية المقبلة واألوضاع العاّمة من مختلف جوانبها.
{ بحث وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه مع وزير الشؤون االجتماعية الدكتور هكتور حجار، في األوضاع العاّمة والتنسيق في ملفات مشتركة بين الوزارتين.
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واأميركا حاولت فتح قنوات توا�سل مع حزب اهلل

»المنتدى االقت�سادي واالجتماعي«: الحكومة تمّهد

للخ�سخ�سة  وتطبيق �سعر الدوالر على ال�سرائب 

رين«: عميل جديد  »هيئة ممثلي االأ�سرى والمحرَّ

عاد اإلى الوطن  وخرج بعد اأ�سبوع من توقيفه!

دوكان لحمّية: خطط وزارتكم 

ر�سالة اإ�سالحية مهّمة

�سعد في ذكرى محاولة اغتيال �سقيقه: 

الَمّدان الطائفي والمذهبي يخدمان ال�سهيونية

اأبي ن�سر: بريطانيا رف�ست طلب لجوء

 اأّي �سوري الأّن �سورية باتت اآمنة

اإميل لّحود: ج�سع التجار

وتق�سير الم�سوؤولين وجهان لعملة واحدة

األباتي أثناسيوس جلخ

دوكان مستقبالً حمية في باريس

نعى الرئيس العماد إميل لّحود، في بيان، 
»برحيل  وق��ال  جلخ،  أثناسيوس  األب��ات��ي 
األباتي أثناسيوس جلخ نخسر أيقونة احتلت 
الكنيسة  في  سواء  حلّت،  أينما  ممّيزاً  موقعاً 
من  بواحد  وصفه  يصّح  حتى  المجتمع،  أو 
قديسي هذا العالم، خصوصاً أنه أقرن أقواله 

باألفعال، وزرع المحبة حيثما حّل«. 
نموذجاً  ال��راح��ل  األب��ات��ي  »ك��ان  أض��اف 
راهباً،  إليه،  الموكلة  المهام  في  به  ُيحتذى 
ولم  رهبانية،  ورئيس  دير  فرئيس  كاهناً،  ثم 
بل  وقيمها،  المسيحية  التعاليم  بنشر  يكتف 
وأعطى  وخ��دم  ومثال،  مثل  خير  نفسه  ق��ّدم 
يضع  ال��ذي  المسيحية  جوهر  على  وحافظ 

اإلنسان على الطريق القويم، خدمًة لإلنسان 
وحفاظاً على المجتمع«.

ستبقى  جلخ  األباتي  تعاليم  »إن  وتابع 
وستنتقل  كثيرين،  ن��ف��وس  ف��ي  م��ح��ف��ورة 
ما  ه��ذا  ول��ع��ّل  جيل،  إل��ى  جيل  م��ن  رسالته 
وقد  برحيله،  منهم،  ونحن  محّبيه،  ُيعّزي 
بصداقته،  المحظيين  من  أنفسنا  اعتبرنا 
الحزانى  صفوف  في  أنفسنا  نجد  نحن  وها 

لرحيله«.
بصمات  خلّف  الله،  »رحمه  لّحود  وختم   
وذكرى  محبة  وترك  والكنيسة  الرهبانية  في 
األعّز  المكان  الرب،  جوار  إلى  ورحل  حسنة 

إلى قلبه«.

النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  أعلن 
تصلنا  أن  ننتظر  »إن��ن��ا  ال��ل��ه  فضل  حسن 
التعافي  لخّطة  الرسميَّة  النهائية  الصيغة 
مناقشتهما،  أج��ل  م��ن  ال��م��وازن��ة  ول��م��ش��روع 
قاعدة  على  بند  كل  من  موقفنا  نحدِّد  وحينها 
وطنية  تعاٍف  خّطة  هو  لبنان   يحتاجه  ما  أن 
منذ  ب��دأن��اه  ما  تستكمل  إصالحية  وم��وازن��ة 
سنوات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل الناس 
ألّن  األعباء،  المحدود  الدخل  ذوي  وخصوصاً 
الموازنة  استجابة  هي  إلينا  بالنسبة  المعيار 
تكون  ال  وأن  الناس،  لمطالب  التعافي  وخطة 
مستجيبة لشروط تعجيزية يضعها صندوق 
في  مشكلة  لدينا  ليس  ونحن  الدولي  النقد 
معايير  وف��ق  لكن  الصندوق،  مع  التفاوض 

تحفظ المصلحة الوطنية«.
نظّمه  شعبي  سياسي  ح��وار  خ��الل  وأك��د 
من  حشد  بحضور  الغبيري  ف��ي  الله  ح��زب 
أي  وفق  حدَّدنا  عندما  »أننا  المنطقة  فاعليات 
إطار سنشارك في جلسات مجلس الوزراء، كنَّا 
أن  دون  من  وقانوني  دستوري  حقٍّ  عن  نعبِّر 
نفرض إرادتنا على اآلخرين أو أن يفرض علينا 
نمسَّ  أن  أيضاً  دون  ومن  إرادت��ه��م،  اآلخ��رون 
الدستورية،  بالنصوص  أو  أحد  بصالحيات 
صالحية  من  ننتقص  أن  عندنا  وارداً  فليس 
رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وال داعي 
األفرقاء  أكثر  من  نا  ألنَّ وهمية،  معارك  الختراع 
يكفيه  والبلد  والقوانين،  الدستور  على  حرصاً 
الحكومات  طّبقت  ول��و  وص��راع��ات،  نزاعات 

البلد  وصل  لما  والقوانين  الدستور  المتعاقبة 
إلى هنا«.

وقال »عندما وجدنا أن االستمرار في تعليق 
آث��اراً  راك��م  الحكومة  جلسات  في  المشاركة 
على  ويستثمر  يستغّل  من  هناك  وأن  سلبية، 
يحصل  ما  كل  وزر  ُيحّملها  كي  المقاطعة  هذه 
الله  وحزب  أمل  حركة  قيادتا  عقدت  البلد،  في 
والمطالبات  والتداعيات  اآلثار  ناقشت  جلسة 
ب��األوض��اع  مرتبطة  محلية  ذات��ي��ة  بمبادرة 
يكن  ولم  والمعيشية،  واالقتصادية  المالية 

أو  اقليمية  أو  سياسية  أخرى  أبعاد  أي  هناك 
فوجئ  لذلك  أح��د،  أي  مع  صفقة  أو  تسوية 
كثيرون ألنه لم تكن هناك توقعات أو محاولة 
اجتمعتا  القيادتان  مسبقة،  تفاهمات  لعقد 
اتخاذ  وطنية  ومسؤولية  ج��رأة  بكل  وقّررتا 
وفق  الحكومية  الجلسات  في  المشاركة  قرار 

مندرجات بيانهما«.
للرأي  أميركي  خ��داع  »هناك  أن  إلى  ولفت 
السياسية  القوى  بعض  خ��داع  يشبه  العام 
األميركية،  اإلدارة  تنشئها  التي  والجمعيات 

فاإلدارة  للثاني.  العدوى  سبَّب  من  نعرف  وال 
األميركية الحالية والسابقة حاولت فتح قنوات 
تواصل مع حزب الله وأرسلت وسطاء من أجل 
وفي  الله،  حزب  ومع  المقاومة  مع  الحديث 
الوقت نفسه يمارسون في هذه اإلدارة التضليل 
في اإلعالم ويفرضون العقوبات، وكان موقف 
حزب الله الرفض، ولم يقبل الجلوس مع أحد 
بعد  السابق  وفي  األميركية.  اإلدارات  هذه  من 
التحرير في العام 2000 حاولوا وكان موقفنا 
حازماً ألننا نعرف هذا الخداع األميركي، وألننا 
أرادت أن تعمل  إذا  اإلدارة األميركية  أن  نعرف 
عن  تحرفه  أن  أج��ل  من  فهي  أح��د،  مع  عالقة 

مساره، أو كي يهادن العدو االسرائيلي«.
وأشار الى أن »بعض القوى السياسية في 
لبنان وبعض الجمعيات التي أنشأتها اإلدارة 
األميركية يحاول خطب ودنا سراً، يهاجموننا 
اإلعالم ويحّرضون علينا ومن ثم يبعثون  في 

لنا من تحت الطاولة أنهم يريدون التواصل«.
وأردف »قوى سياسية تناصبنا الخصومة 
وتطلق الشتائم والتحريض والتضليل وبعدها 
ترسل لنا أنها تريد الحديث معنا، وهذا اسمه 
خداع ونفاق سياسي، ونحن نعرفهم ونتعاطى 
التوصيف،  م��ن  المستوى  ه��ذا  على  معهم 
تغيرت  مهما  أنه  يعرفون  ألنهم  بذلك  يقومون 
الظروف في لبنان ال أحد يستطيع تجاوز هذه 
المقاومة وتجاوز هذه البيئة الحاضرة شعبياً 
لن  االنتخابات  نتائج  كانت  ومهما  وسياسياً، 

يستطيعوا التفرد بالبلد«.

إلى  واالجتماعي«  االقتصادي  »المنتدى  نّبه 
صرف  سعر  خفض  تكريس  تريد  الحكومة  أن 
الليرة والبدء بتصفية القطاع العام والتمهيد لبيع 
أو خصخصتها وزيادة الضرائب  العاّمة  المرافق 
والرسوم من طريق تطبيق سعر الصرف المرتفع 
النقد  صندوق  لشروط  تلبية  ذلك  وكل  للدوالر 
الدولي. وحّذر »المنظومة السياسية الحاكمة من 
وإقرار  والتجويع  اإلفقار  سياسات  في  التمادي 
للدولة قبل وضع خّطة شاملة لإلصالح  موازنة 

االقتصادي والمالي والنقدي«.
اجتماعه  عقب  للمنتدى  بيان  في  ذل��ك  ج��اء 
ال����دوري وت����داول ف��ي��ه »ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي 
واالرتفاع  لبنان  مصرف  وتعاميم  واالجتماعي 
الليرة  مقابل  ال���دوالر  ص��رف  سعر  ف��ي  الهائل 
اللبنانية والمستتبع بانخفاض كبير في سعره 

في فترة وجيزة«.
إلى  الحكومة  توّجه  أيضاً  المنتدى  وت��داول   
واستنكر   .2022 للعام  العاّمة  الموازنة  إق��رار 
 161 رقم  لبنان  مصرف  تعميم  تطبيق  رافق  »ما 
التي  المصارف  أبواب  على  للمواطنين  إذالل  من 

عليها  وتسطو  المودعين  أموال  تصادر  زالت  ما 
المنظومة  ورعاية  لبنان  مصرف  حاكم  بإشراف 

السياسية الحاكمة«.
 ورأى أن »رفع سعر صرف الدوالر ثم خفضه 
القاطع  الدليل  إالّ  هو  ما  نفسها،  االرتفاع  بوتيرة 
على أن التالعب بأسعار الصرف هو من صناعة 
تدعمه  النقدية  وهندساته  لبنان  مصرف  حاكم 
إدارة  في  متحّكمة  ورأسمالية  سياسية  ق��وى 
الدولة، وتأتي في سياق متعّمد ومعتمد لتحميل 
الالحقة  المالية  الخسائر  اللبناني  الشعب 
بالدولة ومصرفها المركزي والناتجة عن الفساد 
توزيع  من  بدالً  العام،  المال  في  والهدر  والسرقة 
هذه الخسائر بشكل عادل على كل من استفاد من 

مغانم السلطة ومكاسبها من دون وجه حّق«.
 واعتبر أن »هذا التالعب بسعر الصرف يأتي 
موازنة  إق���رار  إل��ى  الحكومة  سعي  سياق  ف��ي 
الدولي  النقد  صندوق  لشروط  تستجيب  للدولة 
من ناحية، وتثبيت مكاسب المنظومة السياسية 
المالية التي حّققتها وحصلت عليها من دون حّق 

من األموال العمومية من ناحية أخرى«.

خفض  تكريس  تريد  »الحكومة  أن  إلى  ولفت   
سعر صرف الليرة وإلغاء كل أشكال دعم السلع 
والخدمات األساسية وعدم زيادة الرواتب واألجور 
والبدء بتصفية القطاع العام والتمهيد لعملية بيع 
المرافق العاّمة أو خصخصتها، وزيادة الضرائب 
والرسوم من طريق تطبيق سعر الصرف المرتفع 
ل��ل��دوالر ف��ي ف��رض ال��ض��رائ��ب وال��رس��وم كافة 
لشروط  تلبية  ذلك  وكل  وتحصيلها،  وجبايتها 

صندوق النقد الدولي«.
االستمرار  تريد  »الحكومة  أن  إل��ى  وأش���ار   
دون  من  االستهالكي  العام  اإلنفاق  سياسة  في 
االستثماري لإلفادة من التلزيمات العاّمة، وبالتالي 
تحميل المواطنين أعباء متزايدة فوق عبء خفض 
القيمة الشرائية للمداخيل التي فقدت أكثر من 90 
قد  الحكومة  تكون  وبذلك  قيمتها،  من  المئة  في 
حافظت على مصالح الطبقة السياسية ومصالح 
والمتمّثلة  المتوحشة  اللبنانية  الرأسمالية 
الغذائية  المواد  احتكارات  وأصحاب  بالمصارف 
والغاز،  النفط  ومافيات  والمحروقات  واألدوي��ة 

وكارتيالت الموّلدات الكهربائية«.

الموازنة  م��ن  تريد  »الحكومة  أن  وأوض���ح   
العاّمة أن تكون صّك براءة لسياسات الحكومات 
وال��ش��ؤون  وال��م��ال  االق��ت��ص��اد  ف��ي  المتعاقبة 
االجتماعية بدالً من أن تكون صكاً يتضمن خطة 
للنهوض واإلنقاذ«. وحّذر »المنظومة السياسية 
اإلف��ق��ار  س��ي��اس��ات  ف��ي  ال��ت��م��ادي  م��ن  الحاكمة 
والتجويع وإقرار موازنة للدولة قبل وضع خّطة 
والنقدي  والمالي  االقتصادي  لإلصالح  شاملة 
بعدل،  وتوزيعها  الخسائر  تحديد  على  ترتكز 
واسترداد األموال المسروقة أو المنهوبة، وال سيما 
فوائد الدين العام واسترجاع األموال من العمالت 
اآلليات  وتحديد  الخارج،  إلى  المهّربة  األجنبية 
القانونية والتطبيقية والبرنامج الزمني للتنفيذ، 
الشفافة  باألرقام  تعبيراً  الموازنة  تكون  بحيث 
االقتصاد  وحركة  اإلصالح  خطة  عن  والواضحة 

الحقيقية«.
إنما  والتنبيه،  بالتحذير  يكتفي  »ال  أنه  وأكد   
اللبناني في نضاله،  الكامل للشعب  يعلن دعمه 
المسروقة  أمواله  المشروع والمستمر، الستعادة 

والمهدورة والمهّربة«.

مع  والمحرَّرين  األس��رى  ممثلي  »هيئة  رأت 
باأللم،  مجبولة  جديدة  قصة  جديد،  فجر  كّل 
في  اليوم  نعايشه  ما  وك��أن  للجراح،  ونكئ 
الوطن  عاناه  ما  نسيان  وكأن  يكفي،  ال  لبنان 
كمحّررين  علينا  فحرام  يكفي،  ال  العمالء  من 
ومواطنين من الجنوب األبي أن تلتئم جراحنا، 
نبقى  أن  مّنا  المطلوب  وكأن  آالمنا،  تسكن  وأن 
ووق��اح��ة  غطرسة  أم���ام  خانعين  صامتين 
وأمنيين  قضاة  برضى  ومشّغليهم  العمالء 

وسياسيين«.
الشرفاء،  أيها  »أبشروا  بيان  في  وأضافت 
مسلسل  ضمن  الوطن  إلى  عاد  قد  جديد  عميل 
عودة العمالء، يوسف علي إبراهيم والدته سعاد 
 .1969/5/16 مواليد  بليدا،   40 سجل  كعور 

إلى بلدنا لبنان  ألمانيا  العميل سائح عائد من 
الذي قتل أهله، يرتع اآلن في روابي بليدا األبية، 
بين أهله وكأن ال شيء هناك، اليوم خرج بعد 
حوالى أسبوع من توقيفه ليعود إلى بلدته التي 
أساء إليها ولألسف هناك من يستقبله ويتسامر 
معه في هذه اللحظات ودماء شهدائنا لم تجف 

بعد«.
فّر  يعرفه  ال  لمن  إبراهيم  »يوسف  وتابعت 
عام 2000 بعد التحرير إلى فلسطين المحتلة 
ليقبع فترة من الزمن من ثم ليسافر إلى ألمانيا 
ليستوطن هناك، لم يفّر قبل التحرير بل فّر يوم 
زال  ما  االحتالل  كان  لو  يعني  وهذا  التحرير، 
زال  ما  كغيره  لكان  الوطن  أرض  على  جاثماً 
اآلمنة،  القرى  على  للقصف  اإلحداثيات  يعطي 

لم يمِض أكثر من أسبوع لدى مخابرات الجيش 
من  يمِض  لم  العام،  األمن  قبل  من  توقيفه  بعد 
األيام عدد ما رماه من قذائف مدفعية على القرى 
حوال  في  وخدم  مدفعية  سرّية  آمر  كان  اآلمنة. 
وطلّوسة وميس الجبل، نتساءل كم من جريح 
ال زال يعاني من قذائفه الرجسة لحينه، وكم من 
شهداء  رحلوا  وقد  وأباه  أّمه  يبكي  زال  ما  طفل 
بسبب دقة إصابته المليئة بالحقد ألبناء جلدته،  
تبقى  ومن  والقضاء  الجيش  قيادة  نسأل  وهنا 
الجريح،  الوطن  هذا  في  شرفاء  سياسيين  من 
أوليس  تغتفر،  ال  كبرى  خيانة  العمالة  أوليس 
أوليس  ح��رب،  جريمة  الخيانة  بقذائف  القتل 
النازيين  زال يالحق  ما  لنفسه  المحترم  العالم 
بأن  قال  ارتكبوها قبل عقود، ومن  بتهم جرائم 

العمالة والقتل باسم العدو ليس بجريمة حرب 
ال تسقط مع مرور الزمن؟«. 

نمّثل  من  باسم  وضوح  بكل  »نقول  وختمت 
تلتئم  لم  التي  جراحنا  باسم  بل  محّررين  من 
بعد، ال تدفعونا إلى ما ال نريده، ال تجعلوا قرانا 
التجوال  ممنوع  ومناطق  دائمة  اعتصام  أماكن 
فيها حمايًة لعميل هنا وعميل هناك. ال تدفعونا 
إلى تطبيق القانون بأنفسنا، إن كان ما زال فيكم 
يعد  ل��م  ال���ذي  البلد  ه��ذا  ارح��م��وا  شرف. 
العمالء  القانون.  باسم  عربدة  كفاكم  يحتمل، 
ونأمل  المنفى  أو  السجن  س��وى  لهم  مكان  ال 
تأخذ  أن  االثنين  نهار  العسكرية  المحكمة  من 
هؤالء  ق��ذارة  من  الوطن  عاناه  ما  االعتبار  في 

القتلة«.

م�ذا عر�شت ال�شفيرة الأميركية ب�ش�أن الحدود؟ 

{ عمر عبد القادر غندور*
 تتسارع االستحقاقات في لبنان وخارجه وكأنها تتسابق للبت في حيثياتها خالل الشهر المقبل؟

المعني  الوسيط األميركي آموس هوكشتاين  أُعلن عن تأجيل زيارة   وعلى سبيل االستعراض وليس الحصر 
بترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة االحتالل في فلسطين، الى زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الُمرّحلة الى 
شهر شباط، الى استجرار الغاز والكهرباء من مصر الى لبنان في قادم األيام، الى مفاوضات فيينا حول الملف النووي 
اإليراني البالغة األهمية، إلى زيارة الرئيس اإليراني الى موسكو في الوقت الراهن واجتماعه بالرئيس الروسي بوتين 
وهي بالتأكيد ليست للبحث في تفاصيل القمر الصناعي الروسي المتطور من طراز كانوبوس تي المتخصص بتعقب 
األهداف العسكرية ومراقبة المنشآت والمصافي النفطية في الخليج والذي قّررت روسيا بيعه الى إيران، بل الزيارة 
تهدف الى توضيح واستجالء آفاق التعاون بين روسيا وموقع إيران الجيوسياسي في أهّم وأغنى وفرادة بقعة في 

العالم.
 وفي لبنان، زارت السفيرة األميركية في بيروت دوروثي شيا الرئيس نبيه بري في عين التينة على مساحة وقت 
ليس بقصير، وتمّنت عليه تفعيل جلسات مجلس النواب، وضرورة أن تقّر الحكومة الموازنة وخطة التعافي المالي 
الدولي. وأبلغت  النقد  للتفاوض مع صندوق  المطلوبة  بالمحادثات  لها عالقة  التي  الملفات  واالقتصادي وإنجاز 
السفيرة شيا ضرورة توحيد المواقف اللبنانية قبل استئناف المبعوث األميركي هوكشتاين مهامه بشأن ترسيم 

الحدود البحرية.
 ورغم أنه ال وجود لمعلومات رسمية عن تفاصيل ما جرى من تباحث بين الرئيس بري والسفيرة شيا سوى القول 

ان المباحثات كانت جيدة ومثمرة...
 وقالت مصادر غير رسمية اّن االجتماع كان ساخناً، وخاصة في ما تعلق بتجاذبات ملف ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة، وفهم اّن السفيرة طالبت بضّم حقل قانا الواقع خارج الخط 23 الى حصة لبنان 

من ضمن تسوية تفاوضية ودعت الى استثمار المناطق المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 وبين المعلومات الرسمية وغير الرسمية، ال شّك اّن ما حملته السفيرة شيا هو أكثر من مجامالت دبلوماسية وهي 
المعروفة بتدخلها بالشؤون اللبنانية الداخلية، وهي بالتأكيد تريد تحضير األرضية السالكة للمبعوث هوكشتاين 
وصوالً الى إرضاء لبنان عن طريق استثمار مشترك في المناطق البحرية المتنازع عليها ضمن ال� 860 كيلو متراً 

اللبنانية !!
 وضمن هذا االستثمار المشترك )ونضع ثالثة خطوط تحت كلمتي االستثمار المشترك( يعني التطبيع العملي 

تحت عنوان التفاوض حول الترسيم البحري !!
 وثمة أسئلة: وماذا لو لم تتحقق طلبات وتمنيات السفيرة شيا بشأن تفعيل جلسات البرلمان اللبناني؟

 وما هو مصير استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان؟
 وماذا إذا تعثرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

 وماذا إذا رفض لبنان االستثمار المشترك في المناطق البحرية المتنازع عليها؟

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

علي  والنقل  العاّمة  األشغال  وزير  عقد   
حمّية في مقّر السفارة اللبنانية في باريس، 
من  الدولية  المساعدات  منّسق  مع  اجتماعاً 
أجل لبنان السفير بيار دوكان بحضور سفير 
أجريا  حيث  عدوان،  رامي  فرنسا  في  لبنان 
التي  المواضيع  كمتابعة  عاّمة،  أفق  جولة 

ُبحثت سابقاً أثناء لقاءاتهم في بيروت.
التي يقوم بها  الزيارة  إلى  اللقاء   وتطّرق 
مطار  من  بدءاً  الفرنسية  المرافق  إلى  حمّية 
ومحطة  مرسيليا  مرفأ  إل��ى  ديغول  ش��ارل 
جان  الفرنسي  نظيره  ولقائه  الحديد،  سكك 

باتيست دجباري.
والخطط  »للرؤى  تقديره  دوكان  وأبدى 
األش��غ��ال  وزارة  ف��ي  وض��ع��ه��ا  ت���ّم  ال��ت��ي 
نوقشت  والتي  لبنان،  في  والنقل  العاّمة 
الفرنسيين  والمعنيين  المسؤولين  م��ع 
»هذه  أن  معتبراً  اختصاصاتهم«،  بحسب 
مهمة  إصالحية  رسالة  بمثابة  هي  الخطط 
حمّية  للوزير  مؤكداً  ال��وزارة«،  صعيد  على 
في  اإلص��الح��ات  ه��ذه  في  السير  »ض���رورة 
النقد  وص��ن��دوق  لبنان  بين  االت��ف��اق  كنف 

الدولي«.

الشعبي  ل�«التنظيم  العام  األمين  زار 
وعائلة  سعد  أس��ام��ة  النائب  ال��ن��اص��ري« 
وأعضاء  سعد  معروف  مصطفى  ال��راح��ل 
صيدا،  في  سيروب«  »جبانة  التنظيم،  في 
الوطنية  األح����زاب  ممثلي  ج��ان��ب   إل���ى 
لمناسبة  الفلسطينية،  والفصائل  اللبنانية 
سعد  مصطفى  اغتيال  لمحاولة   37 الذكرى 
محمد  والمهندس  ناتاشا  طفلته  واستشهاد 

طالب.
»واج��ه��وا  فيها  ق��ال  كلمة  سعد  وأل��ق��ى   
فهما  المذهبي  المّد  واجهوا  الطائفي  المّد 
تلك  كانت  الصهيونية،  بالنتيجة  يخدمان 
كان  عاماً.   37 منذ  لنا  سعد  مصطفى  دعوة 
تسلط  تداعيات  من  منه  مبكراً  تحذيراً  ذلك 
حياتنا  على  والمذهبي  الطائفي  المّد  قوى 
السياسية وشؤوننا العاّمة. كان ذلك أيضاً 
مصطفى  جراحات  به  تنطق  الحّق  صوت 
سعد وبطوالت المقاومين الوطنيين وقوافل 
مواجهة  في  واألس��رى  والجرحى  الشهداء 

االحتالل«.
أصابت  التي  االنهيارات  »أليست  وسأل 
في  تنهش  التي  والمظالم  البلد  وتصيب 
البؤس والقهر والفقر،  الناس وُتخلّف  حياة 
أليست هذه نتيجة حتمية لتسلط قوى المّد 
مقدرات  على  المذهبي  المّد  وقوى  الطائفي 
خيار  ك��ان��ت  الوطنية  ال��م��ق��اوم��ة  ال��ب��ل��د؟ 

الكرامة  واسترداد  االحتالل  لطرد  الضرورة 
أرض��ه.  ف��وق  اإلن��س��ان  وك��رام��ة  الوطنية 
بحقوق  والتنكيل  القهر  ف��اق  ق��د  وال��ي��وم 
اإلنسان  كرامة  يسترّد  فمن  حّد.  كل  الناس 

في لبنان؟«.
الطائفي  ال��ت��س��لّ��ط  »ق���وى  أن  ورأى   
سياساتها  ان��ح��ط��اط  ع��ب��ر  وال��م��ذه��ب��ي 
لكل  وتبعياتها  وفسادها  ومحاصصاتها 
وأطاحت  وطنية  كرامة  بكل  أطاحت  خارج، 
جيل  »نحن  وق��ال  إنسانية«،  كرامة  بكل 
الشهداء،  دماء  نخون  لن  الوطنية  المقاومة 
دماء  يخون  من  ذلك.  يفعل  من  نحن  لسنا 
والجرحى  األس��رى  وتضحيات  الشهداء 
الذين  أول��ئ��ك  ه��م  ال��ب��واس��ل،  والمقاومين 
الناس،  حياة  في  توغل  المظالم  يتركون 
وتعليمهم  وص��ح��ت��ه��م  ب��غ��ذائ��ه��م  ُت��ط��ي��ح 
وأرزاقهم وتحيلهم فريسة للفقر والعوز. من 
الذين  أولئك  هم  والتضحيات  الدماء  يخون 

حولوا مؤسسات الدولة إلى رميم«.
انكفأت  وإن  تشرين   17« أن  واعتبر   
التغيير  وإرادة  الثورة  فإن  الميادين،  عن 
ومطالب الحرية والعدالة والكرامة والدولة 
التي  الشابة  األجيال  روح  تسكن  الحديثة 
العاّمة  الحياة  واقتحمت  الميادين  احتلّت 
تريد االنتساب  لعصرها وُتطالب بحّقها في 

رسم مستقبل بلدها وفق ما تريد«.

النائب  المارونية«  »الرابطة  رئيس  أعلن 
أن  بيان،  في  نصر  أب��ي  الله  نعمة  السابق 
لموضوع  ت��ص��ّدى  م��ن  أول  كانت  »ال��راب��ط��ة 
الكثيرة  السلبية  والتداعيات  السوري  النزوح 
هذا  أث���ارت  وق��د  لبنان.  على  ُيخلّفها  التي 
آن  الموضوع أخيراً مع كل من سفيري فرنسا 
روداكوف،  ألكسندر  االتحادية  وروسيا  غريو 
والهواجس  للمخاوف  لديهما  تفهما  ووجدت 
مناسبة،  غير  ف��ي  ال��راب��ط��ة  طرحتها  ال��ت��ي 
إليه في  الذي دعت  الكبير  المؤتمر  وخصوصاً 

العام 2017 للتصّدي لهذا الملف الخطير«.
قرار  موضوع  تلقفت   »الرابطة  أن  وأك��د   
لهذا  ُيخّصص  بيروت  في  مؤتمر  بعقد  روسيا 
المطلوب  للدور  استعدادها  وأب��دت  الغرض 

منها«.
 وقال »في األسبوع الماضي صدر قرار عن 
وزارة الداخلية البريطانية يتعلّق برفض طلب 
لجوء أي سوري، ألن سورية باتت آمنة وليس 
هناك أي خطر على حياته وحياة من يقّرر من 
األول  القرار  هو  بالده.  إلى  العودة  النازحين 
في  الحرب  نشوب  منذ  يصدر  الذي  نوعه  من 

سورية«.
برسم  هو  البريطاني  القرار  »ه��ذا  وختم   
التي  السياسية  والقوى  عندنا  المسؤولين 
يقتدون  علّهم  السوري،  النزوح  في  تستثمر 
ال��دول  مقدمة  ف��ي  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ببريطانيا 
الواقع  ه��ذا  س��وري��ة.  أح��داث  في  المنخرطة 

برسم المسؤولين عندنا«.

رأى النائب السابق إميل لّحود، أّن »التطّور اإليجابي الوحيد الذي شهده 
عجز  أن  إالّ  السوداء،  السوق  في  ال��دوالر  سعر  تراجع  هو  فترة  منذ  لبنان 
قيمة،  دون  من  التطّور  هذا  جعل  بدورهم  القيام  عن  وتراخيهم  المسؤولين 
إذ أن األسعار بقيت على حالها ولم تتراجع بمقدار تراجع سعر الدوالر نحو 

المئة«. في   35
لعملة  وجهان  المسؤولين  وتقصير  التجار  »جشع  أّن  إلى  بيان،  ولفتفي 
واحدة، بينما الناس يدفعون الثمن وقد طال األمر هذه المّرة حتى العائالت 
الدوالر من دون أن تتراجع  إذ تراجعت قيمة  التي تتلقى حواالت خارجية، 
وعلى  اللبنانية،  بالعملة  راتبه  يتقاضى  من  بالحري  فكيف  السلع،  قيمة 

العسكريون«. رأسهم 
وأكد أن »على مجلس الوزراء، العائد بعد غياب، بدل أن يهتم بالتعيينات 
هذه  إلى  ينظر  أن  الدولي،  النقد  صندوق  إرضاء  وبكيفية  والمحاصصات 
أسعار  يخفضوا  لم  الذين  التجار  ضد  مشّددة  إج��راءات  ويتخذ  المسألة 
هيبة  من  بعضاً  ولو  واستعادة  ال��دوالر،  سعر  تراجع  بقيمة  بضائعهم 
الدولة التي ُفقدت عبر إنزال عقوبات مشّددة على المخالفين، يجدر ببعض 
إلى  ينظر  أن  وآخر،  صحافي  مؤتمر  وبين  وآخر،  تصريح  بين  المسؤولين، 

وجع الناس. ُيفترض أنه مسؤول من أجلهم وليس لبلوغ أجلهم«.

ها�سم: لمراكز ثابتة اإزالة الثلوج 
طالب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، 
بعد جولة تفقدية لمنطقة العرقوب إثر العاصفة الثلجية، وزارة األشغال العاّمة 
المناطق  في  الطرقات  وفتح  الثلوج  إلزالة  جديدة  عمل  آلية  »اعتماد  بضرورة 
المرتفعة، إذ يعتمد استئجار جرافات للعمل على جرف الثلوج وهذا األسلوب 

يبقى دون المطلوب«.
المناطق،  من  وغيرها  العرقوب  منطقة  في  ثابتة  مراكز  ب�«افتتاح  وطالب   
زمن  منذ  به  طالبنا  كّنا  ما  وهو  الثلوج  بإزالة  متخصصة  بجرافات  وتزويدها 
بعيد ومع كل وزراء األشغال، ولكن لألسف بقيت المماطلة وعدم االلتزام سيدي 

الموقف، فال يجوز االستمرار بأسلوب ترقيعي في معالجة األمور«.

فضل الله متحدثاً خالل اللقاء الحواري السياسي الشعبي في قاعة الحوراء في الغبيري

2022 الثاني  كانون   22/ /السبت  عشرة  الثالثة  السنة 
Thirteenth year / Saturday/ 22 January 2022
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 WOA�Ë   «—U????�  UN�L�d�  s??L??O??�«  w??�  d??zU??�??�??�«  i??�u??F??�  W??�ËU??�??�
 WOML�  n�«u�  XIK�√Ë  ¨sOO�bL�«  s�   U�L�«   bB�  WO�«—U�≈  W�œuF�
 s�_«  fK��  ÊUO�  ULMO�  ¨…u��Ë  W�uF�  Òb�√  WN�«u�   ôu��  —cM�
 ô≈  b��  r�  ¨w??�«—U??�ù«  oLF�«  vK�  WÒOMLO�«   UL�N�«  Ê«œ√  Íc??�«  w�Ëb�«
 w��«  —“U�LK�  W???�«œ≈  W??�√  VOOG�  ÷Òu??F??�  Ê√  ‰ËU??�??�  t�Ozd�  Î U��dB�

ÆsLO�« w� w�«—U�ù« ÍœuF��« n�U���« UN�J�—«
 bF� fOzd�«  …œu�  UO�«b��  Î U�uJ�� w�UO��«  bNAL�«  ‰«e�  ô Î̈ UO�UM��
 Âu�  wzUNM�«  tH�u�  tO�  sKF�  ÊUO��  wN�M��  w��«  t??�«—ËU??A??�Ë  Íd�d��«
 ‰uI� ¡w� qJ� Íd�d��«  «—ËUA� —U�� XF�U� —œUBL� Î UI�ËË ¨sOM�ô«
 Íc�«  ·Ëe??F??�«  —«d??�  …Q??�Ë  nOH���  Îö??�√  qNL���Ë   «—ËU??A??L??�«  œÒbL�  t??�≈
  U�b�� sJ� ¨dEM�« bOF� Ê√ sJL�Ë dJH� t�_ fO�Ë ¨t� W��M�U� Î UOzUN� Ëb��
 œËœ— ¡«u��« q�√ vK� YÒ�d��« tOK� X{d� t�U�√  dN� w��« —«dI�« dzU��Ë
 …œUOI�«  WGO�  ÃUC�ù  wF��«  l�  ¨sOM�ô«  v��  UN�b�  nOH��Ë  ‰UF�_«
  U�uJ��«  ¡U??�ƒ—  ÍœU�  sO�  „—UA��U�  UN�—uK�  vK�  qLF�  w��«  WÒO�UL��«
 r�bO�Q�Ë  sO�—UAL�«  r�b�  vE��  w��«  `z«uK�  WÒOF�dL�  ¨Èu�H�«  —«œË
 s� Òb��« v�« dO�b��« «c� ÍœR� ÊQ� Îö�√ ¨UN� X�uB�K� sO��UM�« …u�œ r��Ë

ÆdzU���«
 —œUB�  √d� ¨W�“«uL�« ÂU�—√ s�ËUM� s� Ã«d�ù« bF�Ë Î U�œUB��«Ë Î UO�U�
 qOL�� s� Îôb� ¨sOM�«uL�« vK� W�Ëb�« ¡U��√ l�“u� UN�«uM� W�œUF� UNO� WO�U�
 vK� WÒOM�� W�U���U� ¨¡U��_« Ác� s� w�Ozd�« VOBM�« —UON�ôU� VÒ��� s Ó�
  œ«“  UIHM�«Ë Î̈ UHB�Ë  «d� Àö�  «œ—«u??�«  l�— oI�� WO��d{  «œU�“
 Ác�Ë  ¨WM�  …bL�  w�U{≈  V�«—  Èu�  ÊuH�uL�«  qM�  r�  ULMO�  ¨ «d??�  l�—√
 X�U�Ë  Æ¡U��_«  q�uL�  w�  ·—UBL�«  s�  dH�  W���  qL��  UNK�UI�  V�M�«
 ÊuJ� s� w�UF��« WD� tKL��� U� Ê≈ ‰uIK� wHJ� W�œUFL�« Ác� Ê≈ —œUBL�«
 ÊuKL��O�  sOO�UM�K�«  Ê≈Ë  ¨œÒb���  ·—UBL�«  »e�  …dDO�  Ê≈Ë  Î̈ UHK���

ÆÊu�eM� r�Ë ¡U��_« q�uL�

 ¡«—“u�« vK� W�“«uL�« Êu�U� ŸËdA� ¡«—“u�« fK�L� W�UF�« W�U�_« X�Ò“Ë ULO�
 w��«  q�IL�«  sOM�ô«  ¡«—“u�«  fK��  W�K�  w�  t�A�UM�Ë  t��«—œ  rN�  vÒM����
 W�uJ��« fOz— —uC�Ë Êu� ‰UAO� W�—uNL��« fOz— W�Uzd� «b�F� w� bIFÔ��
 —UO�Ë  tK�«  »e�Ë  q�√  w�ö��«  ¡«—“Ë  rNO�  sL�  ¨¡«—“u??�«  lOL�Ë  w�UIO�  VO��
 WÒOK�«b�«   «—ËUAL�«Ë   ËdO�  v�«  Íd�d��«  bF�  fOzd�«  …œu�  ‰«e�  ô  ¨…œdL�«
 Íc�«  U�uJ��« ¡U�ƒ— ÍœU�Ë w�UO��« Á—UO�Ë WO�UOM�« t�K�� l� UN�d�� w��«
 ÊQA�  ÒwzUNM�«  Á—«d�  tKL�O�  UL�  ¨w�UO��«  bNAL�«  WN�«Ë  —ÒbB��  ¨tO�«  wL�M�

ÆWO�UO��«Ë WO�U���ô« sO��U��« vK�  UO�«b� s� WO�UOM�«  U�U���ô«
 ¨WO�UOM�«  åq�I��L�«ò  WK�J�  U Î�UL��«  ¨j�u�«  XO�  w�  ¨f�√  Íd�d��«  ”√—Ë
 s� W�UF�« ŸU{Ë_«Ë WK�IL�« WO�UOM�«  U�U���ô« Ÿu{u� w� t�ö� Y���« e�d�

ÆUN��«u�  nK���
 s�  œb�  l�  t�«¡UI�  qLJ��O�  Íd�d��«ò  Ê√  v�≈  j�u�«  XO�  ¡«u�√  X�H�Ë
 fOz—Ë  sOI�U��«   U�uJ��«  ¡U�ƒ—  v�≈  W�U{≈  ¨q�I��L�«  —UO�  w�   «œUOI�«
 …—uK�� ◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz—Ë Íd� tO�� »«uM�« fK��
 ¨åq�I��L�«  WK��  l�  ÁbIF�  d�¬  ŸUL��«  bF�  q�IL�«  sOM�ô«  t�ö�≈  q��  tH�u�
 v�� —uK��� r� UN�b� s�  U�U���ô« w� W�—UAL�«  ‰u� tH�u�ò Ê√ v�≈  …dOA�

Æåt�«—ËUA� ¡UN��« sO� v�≈ W�U��«
 ŸUL��« bF� tH�u� Íd�d��« sKF� Ê√ å¡UM��«ò  U�uKF� V��� ¨l�u�L�« s�Ë
 WN�«u� WOHO� ‰u� b Ò�u� n�uL� ÃËd�K� sOI�U��«  U�uJ��« ¡U�ƒ— l� l Ò�u�
 ULO� ô ¨rNMO� WO�U���ô«Ë WO�UO��«  —«Ëœ_«Ë l�«uL�«  l�“u�Ë WK�IL�«  WK�dL�«
 `z«uK� t�—«œ« q�UI� ` Ò�d��« s� t�Ëe� …—uOM��« œ«R� fOzd�« Êö�≈ l�u�L�« Ê√
 s� w�UIO� ·Ëe� p�c�Ë ¨ÂU� qJA�  U�U���ô« nKL�Ë åÍœUM�«ò s� W�u�bL�«
 v��   U�U���ô«  bF�  W�uJ�K�  fOzd�  tzö�“  q��  s�  v�eÔ�  Ê√  q�UI�  ` Ò�d��«

ÆåW�uJ��« W�Uz— v�« Íd�d��« …œuF� WOK�«b�«Ë WO�—U��« ·ËdE�« d�«u��
 `�d��«  s�  t�Ëe�  Êö�«  v�«  t���  Íd�d��«  ÊQ�  Âu���  t��   U�  ULO�Ë
 ‰u�  å¡UM��«ò   U�uKF�  V���  ¨ «—ËUAL�«  e�d��  Î̈UOB��   U�U���ô«  s�
 Íd�d��«  ¡UHJ�«  s�  W��UM�«  dzU���«  hOKI��  W�U�L�«Ë  WK�b��«   «—UO��«
 ¡U�—≈  v�«  Íd�d��«  l�œ  U�  «c�Ë  ¨w�e��«Ë  w�UO��«  sO�u��L�«  vK�  ÎUO�U���«
 ULÒO�  ô  Î̈UF�  —UO��«Ë  WK�J�«  q�«œ   «—UO��«  vK�  ·ö��«  V���  ¨tH�u�  Êö�≈
 WK�J�«  ŸUL��«  ‰ö�  XKB�  WÒO�ö�  …œUA�  s�  Âö�ù«  qzU�Ë  iF�  t�KI�  U�
 WÒO�U���ô«  W�K��«  s�  —UO�K�  ÒwzUNM�«  ÃËd��«  ÊuÒOK�I��L�«  i�d�Ë  Æf??�√
 vK�  …dO��  dzU��  —UO��«  nKJO�  ÒwMKF�«  l�«d��«  «c�  Ê√  s�d��F�  ¨WÒO�UO��«Ë
 ÁcN�  ÁdzU��Ë  tF�u�  …œUF��«  —UO��«  lOD���  s�Ë  bOF��«Ë  j�u�L�«  ÈbL�«
 `O�d� Íd�d��« Êö�≈ sO�  U�uKFL�« V���  ôUL��ô« —u�L��Ë ÆåW�uN��«
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 eOOL��U� ÒwMF� ‚ö�_«Ë Êu�UI�«Ë oDML�U� n�uL�«  sJ� ¨UN�OB� dzU�� Í√

ÆW�«œù« rOI��� w� U�«Ë“ Àö� s�
 s�c�« tK�« —UB�√ vK� »d��« U�—Òd�  «—U�ù«Ë W�œuF��« Ê√ v�Ë_« W�Ë«e�« ≠
 ÍœuF� ÊQA� qB�� ô WÒOCI� ¨sLO�«  q�U� vK� …dDO��U� «u��� b� «u�U�
 vK�  ¨W�U�u�«  W�—ULL�  lKD��«Ë  …uI�«  —Ëd�  W�ƒ—  s�  ÎU�öD�«  q�  ¨w�«—U�≈Ë
 ÆÁdOB�  d�dI��  œ«dH�ô«  vK�  t�—b�Ë  …œUO��U�  tI�Ë  sLO�«  —UGB��«  …b�U�
 vK�  wKF�  œu�Ë  Í√  …b�U�Ë  WO�öB�«  WON�M�  WÒO�d�  r�œ  X�U�  WF�—c�«Ë
 pK�b� ¨d�¬ ·d� t�u� Ÿ«e� w� ·d� wM��� ‰«u�_« s��Q�Ë ¨sLO�« ÷—√
 ULMO�  ¨q�b��«  «c�  vK�  V�d�L�«  v�œ_«  b��«  u�Ë  ¨rMG�«Ë  ÂdG�«  w�  ÎUJ�d�
 W�œuF��«  ·«bN��ô  ÊËQ�K�  sOOMLO�«  Ê√  »d��«   «uM�  ‰«u??�  dNE�  r�
 Êu�œuF��« UNMA� È–_« …b�b� W�dJ��  UOKL� vK� Òw�U�œ œd� ô≈  «—U�ù«Ë

ÆsLO�« vK� ÊuO�«—U�ù«Ë
 w�UL�  cM�  »d��«  ÊU{u��   «—U??�ù«Ë  W�œuF��«  Ê√  WO�U��«  W�Ë«e�«  ≠
 UN�—UA�� ¨WO�ËœË WOLOK�≈ WO�UO� s�ËUMF� »d��« j�— —UF� X��  «uM�
 Èu�  »d??{Ë  …d�U��  UN�«uM�Ë  Î̈UMK�  ULNF�  VO�√  q�Ë  sDM�«Ë  s�  q�
 lO�D��« ‰u� Íd�� U ÒL� sLO�« w� Íd�� UL� n�«uL�« qB� sJL� ôË ¨W�ËUIL�«
 qB� qO���L�« s� qF�� U� ¨UNM� W�—UB�L�« ·«d�_« n�«u�Ë sOD�K� w�Ë
 W�œuF� `�UB� W�√  ¡UH��«  wMF� «c�Ë ÆWOHK��«  Ác� s� »d��«  s� n�uL�«
 ÊdI�«  WIH�  »d�  wN�  Æ»d��«  Ác�  w�  UNF�  s�UC��«  w�b���  W��«—U�≈  Ë√
 sJL�  ôË  ¨rN��F�  r�  Â«  UN�U��√  «c�  V��√  ¨åqOz«d�«ò  s�«Ë  lO�D��«Ë
 Ê√  UL� ¨UN�U�� ÎU�œUO� ÊuJ� Ê√  lO�D�K�  ∆ËUM�Ë sOD�K� l� s�UC�� Í_
 sOD�K�  ÁU��  sO�œUO�  «u�O�  tK�«  —UB�√  Ê«  UL�Ë  Î̈U�œUO�  fO�  wKOz«d�ù«
 ÎU�U�—≈ W�ËUIL�« nOMB�Ë sOD�K� ÁU�� Î «œUO� fO� lO�D��« —U��Ë ¨”bI�«Ë

ÆÎ«œUO� fO�
  U�«bN��«  W�—UI�  sJL�  ö�  ¨WO�U��ù«  W�Ë«e�«  w�  W��U��«  W�Ë«e�«  ≠
 WO�«—U�ù«Ë  W�œuF��«   U�«bN��ôU�  Î̈U�«b�√Ë  ÎU�UJ�Ë  ÎU�U�“  …œËb�L�«  sLO�«
 rN�—b�  «u���√  s�c�«  ÊuOMLO�U�  ÆÎU�«b�√Ë  ÎU�UJ�Ë  ÎU�U�“  …Òb�LL�«Ë  sLO�«  q�«œ
 ÊuLOI� Âôü«Ë …—«dL�« r�— «u�«“ ô s�bK��« w� ·«b�√ W�√ W�U�≈ vK� WOMI��«
 ¨w�O�«d��« Ë« ÍœUB��« Ë« ÍdJ�� ÈeG�  «– ÎU�«b�√ ÊË—U���Ë ¨ U�U���«
 ÊuOMLO�« ÊuO�bL�« jI�� ULO� ¨WO�bL�« WDA�_«Ë WOMJ��« s�U�_« s� Î«bOF�
 ÷—UF� ÊuOMLO�« ·bN��� r� Æ·ôü«Ë  U�L�U�  «—U�ù«Ë W�œuF��«  «—UG�
 w�  ÎUMH�  …d�Ë  uJ�«—¬  lL��  …d�  «Ë—U��U�  ¨WOMJ�Ë  WO�bM�  ÎU�«d�√Ë  W�—U��

ÆW�dJ�� ÎU�«b�√ Ë√ ¨—UDL� WO�—U�  U�U� …d�Ë T�«u�
 WL�d�Ë  sLO�«  vK�  w�«—U�ù«  ÍœuF��«  Ê«ËbF�«  W�«œ≈  X��Ë  «c�  qJ�  ≠

ÆWO��F�« ULN�d�� ÒÍ—u� n�u� ULN�u�b� s�bK��« s�√ vK� ’d��«

?¿Gó oj ¿CG Öéj ø ne ¿ƒfÉ≤dG QÉ«©ªH

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Thirteenth year /Saturday / 22  January 2022
 2022 w�U��« Êu�U�   22 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

Êö????�≈
 WO�«—e�«  WO�ËUF��«  WOFL��«  u�b�
 o�bB�K� W�UF�« W�ON�« W�IF�« w� W�UF�«
 W�—«œù« W�ON�« W�– …¡«d�Ë WO�«eOL�« vK�
 W�U��«  …b�b�  W�ËR��  W�O�  »U���«Ë
 w�  2022Ø2Ø9  a??�—U??�??�  W??�??�U??�??�«
 Æ  W�IF�«  W�bK�  vM��  w�  szUJ�«  U�e�d�
 W�K�  Èd���  ¨  »UBM�«  qL�J�  r�  «–≈Ë
 fH�  w�  2022Ø2Ø16  a�—U��  WO�U�

 XO�u��«Ë ÊUJL�«

 Òb{  Ë«  l�  u�  s�  ¨UO�«d�Ë√  w�  
 WO�dO�_«  Ë√  ¨W??O??�Ëd??�«  W�UO��«
 tKK��Ë  bNAL�«  — ÒuBO�  ¨WO�dG�«Ë
 Æt��UO�Ë  ¨t��UM�Ë  t�uO�  V��
 UO�Ëd�  b�RL�«  iF��«  ÒÊ«  sO��
 w�Ëd�«  Òœd�«  ÒÊ«  ¨W�U��  ÒqJ�  bI�F�
 v�« W�dFL�« qIM� ÊuJO� UO�«d�Ë√ w�
 …b��L�«   U�ôuK�  WOHK��«  WI�b��«
 dI� w� UN�OB�� WÒOMO�ö�« U�dO�√ w�
 ÒÊ«  — ÒuB��  d??�ü«  iF��«Ë  ÆU???�—«œ
 ”Ëd�« t�«u�� ¨U�¡UHK�Ë sDM�«Ë
 r����Ë  ¨…u??�  ÒqJ�  U??O??�«d??�Ë√  w??�

Æ UN��UB� W�dFL�«
 ÍdJ�F�«  r���«  ÒÊ«  `O��  
 r�UF�«  w�  WM�U�  s�U�√  w�  qB�
 WO{UL�«  ÊËd??I??�«Ë  œu??I??F??�«  ‰ö??�
 ÊU�  r���«  «c??�  ÒÊ√  ô≈  ¨‰Ëb???�«  sO�
 Òr��  ÊU�Ë  ¨W�bOKI��«  W�K�_U�  cHM�
 ÎUL�  ÎU�dJ��  nF{_«Ë  Èu??�_«  sO�
 ÊU�  ¨»d��«  w�  dB�ML�«Ë  ÆÎU�u�Ë
 w��«  ÂeNML�«  vK�  t�Ëd�  ÷dH�
 Æ÷«d��« ÒÍ« ÊËœ ¨tM� ÎUL�— UNKÒ�I��
 WL�e� s??� Ã–u??L??�  p???�– w??�  U??M??�Ë
 WO�UL�F�« WMDK��«Ë UO�UL�«Ë ÊU�UO�«
 WOL�UF�«  »d��« ¡UN��«  bF� ¨U�dO�Ë
 UO�ö�u�u� ÎU��b�Ë ¨WO�U��«Ë v�Ë_«
 W�dJ�F�«   U�öI�ô«  «b�  ¨‚«dF�«Ë
 ¨Èd�J�«  ‰Ëb??�«  U???�¡«—Ë  X�U�  w��«
 WOM�u�«  UN�LE�Q�  X�U�√Ë  UN�dÒ�œË

Æ…d�U�� »d� ÊËœ
 s�  nK���  —u???�_«  Âu??O??�«  sJ�  
 b�«u��  U�bM�  W�U�  ¨UN�UI�U�
 W�Ëœ s� d��√ WM�U��« W�U��« vK�
 fOK�  Æq�UA�«  —U�b�«  W�K�√  pK�L�
 w�  ‰Ëb??�«  Ác�  q�b�  Ê«  qN��«  s�
 U�  w??�  …d�U��  W�dJ��  WN�«u�
 ¨‰Ëb�« Ác� s� W�Ëœ Òq� ÒÊ√ –≈  ÆUNMO�
 W�dJ��  WN�«u�  Ë√  »d�  ÒÍ«  bM�Ë
 WL�eN�U�  q�I�  s�  ¨UNMO�  …d�U��
 ¨v�œ_« U�Òb�� u�Ë UNL�� ÊU� ULN�
 ö� ÆUN�u� ÊU�Ë ¨ UF���« X�U� ÎU�√Ë
 uJ�u�  ôË  WL�eN�U�  qÒ�I�  sDM�«Ë
 ÊuJO� ·d� s� qFH�U� ÆUN� v{d�
 ¨d�ü«  ·dD�«  s�  Èu??�√  qF�  œ—  t�
 Â«b���« ÂU�√ »«u�_« ŸdA� U� «c�Ë
 v�«  ÍÒœR???�  ¨W�bOKI�  dO�  W�K�√
 ÎU�d�  d�u�  s�  Íc�«  „d�AL�«  —U�b�«
 UN�—b�  WIOI�  Ác??�  Æ·«d????�_«  s??�
 U�Ë  ÆÎUF�  UO�Ë—Ë  …b��L�«   U�ôu�«
 ¨1962  ÂU� W��uJ�«  a�—«uB�«  W�“√
 U�OJO� w�UO�u��« sO�Ozd�« s�“ w�
 ¨ÍbM�  Êu�  w�dO�_«Ë  ·uA�Ëd�
 a�—«uB�«  dA�  w�  uJ�u�  ŸU�b�«Ë
 ‰U�L�«  U??�b??�b??N??�Ë  ¨…d??�e??�??�«  w??�
 ô≈  ¨w�dO�_«  w�uI�«  s�ú�  ÍuO��«
 XF{Ë  WM�U�  W�U�  s??�  Ã–u??L??�
 Ê«  q��  ¨»d??�??�«  dOH�  vK�  r�UF�«
 V���Ë ¨w�UO�u��« œU��ô« l�«d��
 ÊU�Ë  ÆU�u�  s�  W�ËuM�«  t��—«u�
 UN��—«u� sDM�«Ë V�� q�UI� p�–
 Âb�Ë  ¨UO�UD�≈Ë  UO�d�  s�  W�ËuM�«

ÆU�uJ� U�Ëe�
 UO�«d�Ë√ w� ÂuO�« Íd�� U� Òq� r�— 
 W�dJ�� WN�«u� s� „UM� ÊuJ� sK�
  U??�ôu??�«Ë U??O??�Ë— s??O??� …d??�U??�??�

 w�K�_« UNHK�Ë …b��L�«
 UL�  ¨UO�Ëd�  W��M�U�  UO�«d�Ë√  
 ¨…b��L�«   U�ôuK�  W��M�U�  U�u�
 ÆÆw�uI�« UNM�√Ë ÍuO��« UN�U�� WN��
 dB�IO�  qB�  U??�  «–≈  Â«b??B??�U??�
 sO� ÒÍ√ ¨nOO�Ë uJ�u� vK� t�uFH�
 ÚÊ≈Ë  ¨œÒbL��  s�Ë  ¨nF{_«Ë  Èu??�_«
 …d�U�L�«  …b�U�L�«  nOFC�«  wI�
 ¨t��UB�  »d??�??�«  r���  s??�  w��«
 vK�  Î «—uB��  Ÿ«dB�«  vI�O�  p�c�

ÆÎU�dJ��Ë ÎUO�«dG� ÷—_«
 u�  ¨WO�U�uK�b�«  o�d�  ÊU�  «–≈  
 tO�«  lKD��  Íc??�«  r??K??�_«  o�dD�«
 W�—UB�L�«  ·«d�_«  VÒM�O�  ¨r�UF�«
 r�  sDM�«Ë  ÒÊS�  ¨»Ëd��«Ë   ö�u�«
 UNM�√Ë  ¨UO�Ë—  ·«bN��«  s�  n�u��

 UN�d�U� ÁU��U� ŸU�b�ô«Ë ¨w�uI�«
 w�  p??�–  ÊU???�√  ¨Íu??O??�??�«  UN�U��Ë

Æ UO�Ë—ö� Ë√ ¨UO�«d�Ë√ Ë√ ¨UO�—u�
 UNH�“  Ë«  …b��L�«   U�ôu�«  ÂÒbI�  
 —UON�«  bF�  UO�Ë—  ÁU��U�  r�UM�«
 œU��ô«  pJH�Ë  ¨w�uOA�«  dJ�FL�«
 ¡UM�√  t�√  –≈  Æn�u��  r�  w�UO�u��«
 s�dJ�FL�«  sO�  …œ—U??�??�«  »d??�??�«
 WOL�UF�« »d��« bF� w�dG�«Ë w�dA�«
 …b��L�«   U�ôu�«   QA�√  ¨WO�U��«
 ÊU�O�  4  w�  w�K�ô«  ‰UL�  nK�
 dD�K� ÍbB��«  WF�—c� ¨1949  ÂU�
 sJ�  Æw�uOA�«  dJ�FL�«  tK�L�  Íc�«
 pJH�Ë  ¨dJ�FL�«  «c??�  ◊uI�  r??�—
 nK�  ◊uI�Ë  ¨w�UO�u��«  œU��ô«
 ÂU�  uJ�u�  t�QA�«  Íc??�«  u???�—«Ë
 ÒÊS� ¨w�K�ô« nK��« vK� Î «œ— 1955
 s� ÎU�u� Òq��� Ë√ l�«d�� r� sDM�«Ë
 œÒbL��«  …dJ�  s�Ë  ¨uJ�u�  “«eH��«
 ‚UD�  lO�u�Ë  ¨WO�dA�«  U�Ë—Ë√  w�
 U�Ë  ¨UN{—√  vK�  ÍdJ�F�«  UNHK�
 WOG�  ¨WO�dA�«  U??�Ë—Ë√  s�  bF�√  u�
 hOKI�Ë  ¨UNLO���Ë  UO�Ë—  o�uD�
 W??�U??�??�« v??K??� U?????�—ËœË U??N??�??�d??�

ÆWOL�UF�«
 w�  ÒrC�  w�K�_«  nK��«  ÊU??�  
 a�—U�  v��  W�Ëœ  12  „«c�¬  t�uH�
 vK�Ë  Æw�uOA�«  dJ�FL�«  pJH�
 sDM�«Ë   —U??�  ¨tJJH�  s�  r�d�«
 lO�u�Ë  ¨⁄«dH�«  ¡qL�  dO��  ŸU�b�U�
 28  ¨W??�Ëœ  30  ÂuO�«  rCO�  nK��«
 U�dO�√  w�  sO��ËœË  ¨WO�Ë—Ë√  W�Ëœ

Æ©«bM�Ë …b��L�«  U�ôu�«®
 U???�Ë—Ë√  w??�  WO�uOA�«  ◊u??I??�  
 `��  ¨w�UO�u��«  œU??�??�ô«  qK��Ë
 r�U� ÒÊ√  –≈  ¨sDM�«u� l�u��«  WON�
  U�ôu�«  œuO�  —d�  ¨1990  bF�  U�
 ¨WIOK�  …d�  ‰Ë_  UNKF�Ë  ¨…b��L�«
 Ë«  WN�«u�  Ë«  ◊uGC�  …bÒOI�  dO�

Æ…œ—U� »d�
 l�œ  ¨«c???�  b�b��«  ‰U??�??�«  l???�«Ë  
 w??�d??O??�_« f???O???zd???�« —U??A??�??�??L??�
 w�uI�«  s??�_«  ÊËRA�  d�—U�  wLO�
 Zbigniew  wJ�M�“d�  uOMGO�“
 ‰u�√  ÒÊ≈ò  ∫‰uIO�   Brzezinski
 œÒdH�  ÁUMF�  w�UO�u��«  œU��ô«  r��
 W??�Ëb??�«  e�dL�  …b��L�«   U??�ôu??�«
 ÒÊ≈ ÆWOL�UF�« WO�ËR�L�«  «– vLEF�«
 …u� ‰«u�_« s��√ w� ÊuJ�� U�Ë—Ë√
 v�« ÊU�UO�« ‰ Òu��� s�Ë ÆÆÆW�œUB��«
 ÒwC� bF� ô≈ WO�UO�Ë W�dJ�� …u�
  U�ôu�«  vI��  «cJ�Ë  ÆX�u�«  iF�

åÆ…bO�u�« WOL�UF�« …uI�« …b��L�«
 o��_«  w??�d??O??�_«  f??O??zd??�«  U??�√  
 v�«  V??�–  bI�  Êu�JO�  œ—U??A??�??�—
 «ËeN��«ò  ∫t�U��  w�  p??�–  s�  bF�√
  ©Seize the moment®  åW�dH�«
 s�  ¨r�UFK�  U�dO�√  W�U�“  Ê≈ò  ∫‰uIO�
 œuIF�«  WKO�  q�b�  UNM�  „UM�  ÊuJ�
 WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�U� ÆWK�IL�«
 pK�L� w??�??�«  …b??O??�u??�«  W??�Ëb??�«  w??�
 W�dJ�F�«Ë  W�œUB��ô«  …uI�«  s�
 w�  nI�  UNKF��  U??�  ¨WO�UO��«Ë
 «–≈Ë  ÆWOJO�O�u�uO��«  UN�u�  …Ë—–
 …uI�  UN��UJ�Ë  UNF{Ë  —b??�??�«  U??�
 s�  Z�MO�  «c�  ÒÊS�  ¨…bO�Ë  vLE�
 È√—Ë  Æå…—ËdC�U�  fO�Ë  —UO��ô«
 »d��«  ¡U??N??�??�«  bF�  t??�√  Êu�JO�
 ¨w�UO�u��«  œU��ô« —UON�«Ë ¨…œ—U��«
 Èu�  WO�Ëb�«  W�U��«  vK�  Óo��  r�
 X���√Ë  ÆÆÆ…b????�«Ë  vLE�  W???�Ëœ
 œU��≈  …—Ëd???{  vK�  Ò̀ K�  W�U��«
 WO�Ëb�«  U�öF�« rEM� …b�b� …b�U�
 ¨Êu�JO� ÂuNHL� ÒÍ√ Æb�b��« l{uK�
 W�Ëb�«  w�  …b��L�«   U??�ôu??�«  ÊS??�

°r�UF�« …œUOI� WK�RL�« …bO�u�«
 l�  r??�U??F??�«  ÒÊ√  tO�  p??�  ô  UL�  
 u�  UL�  nK���  ¨ UOMOF���«  W�«b�
 WO�Ëb�«   «dÒOG�L�«  bF�  ¨ÂuO�«  tOK�
 UN�u�Ë  UN��ON�  UO�Ë—  …œUF��«Ë
 vIK�  Ê«  wFO�D�«  s�  p�c�  ÆU�—ËœË

 ¨UO�«d�Ë√  v�≈  w�K�_«  nK��«  œÒbL�
 WHOM�  qF�  œËœ—Ë  uJ�u�  VC�
 UN�  sJL�  ô  YO�  ¨UNK��  s�  W�u�Ë
  uJ��«  Ë«  ¨w�uI�«  UNM�Q�  j�dH��«
 ULN� ¨t� Âö���ô« Ë« ¨œÒbL��« «c� s�

ÆsL� s� p�– nK�
 U??�Ë—Ë√  w�  U�ƒUHK�Ë  sDM�«Ë  
 WIOI��«  Ác�  Î«bO�  oLF�«  w�  „—b�
 ÆÊQA�« «c� w� uJ�uL� wFO�D�« Òœd�«Ë
 WO�U�uK�b�«  qF��  ¨l??�«u??�«  «c??�
 Ãd�L�«  ¨W�—UB�L�«  ·«d??�_«  sO�
 Òq��«Ë ¨tM� vM� ô Íc�«Ë ¨UN� ozö�«
 ¨UO�«d�Ë« w� W�“ú� l��_«Ë V��_«
 ¨UO�Ëd�  w�uI�«  s??�_«  sLC�  UL�
 l�u��«  …dJ�  s�  sDM�«Ë  wK��Ë
 UNHK� v??�«  U??O??�«d??�Ë√  Òr???{Ë ÎU??�d??�

Æ w�K�_«
 Ÿu� s� Õö� sDM�«Ë ÂU�√ vI�� 
 w�  Î «bOF�  »U�c�«   œ«—√  U�  «–≈  ¨d�¬
 W�œUB��ô«  WN�«uL�«  u�Ë  ¨bF�  U�
 WO�dO�_«  U�uIF�« ÷d�Ë ¨WO�UL�«Ë
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5ريا�ضة
كتيبة »البحرّي« النجماوّية تغرق اأمام »ال�ساحل«

البرج و�سيفًا للعهد والت�سامن في �سدا�سّية الأوائل

لبنان 99 عالمّيًا والتا�سع عربيًا في الت�سنيف الريا�سّي الدولّي

و�سام »النجمة الإيطالّية« برتبة فار�س لمي الخليل

تزلج عمق: النتائج الكاملة  لبطولة لبنان للعام الحالي

اأقوى واأ�سعف منتخب في كاأ�س اأفريقيا

بعد انتهاء دور المجموعات .. وبالأرقام

ولدة التحاد اللبنانّي لت�سّلق الجبال

الغ�سبان رئي�سًا وقالباقيان نائبه 

وزير  ق��رار  بموجب  الُمنشأ  الجبال،  لتسلق  اللبناني  لالتحاد  العامة  الهيئة  عقدت 
الشباب  وزارة  مقر  في  األولى  االدارية  هيئته  النتخاب  عمومية  جمعية  والرياضة  الشباب 
الرياضية  الجمعيات  ومندوبي  عويدات  محمد  الرياضة  مصلحة  رئيس  بحضور  والرياضة، 

والمرشحين.
 وبما أن عدد المرشحين كان مساوياً لعدد أعضاء الهيئة االدارية لالتحاد، أعلن عويدات فوز 
المرشحين السبعة بالتزكية وتقّدم منهم بالتهنئة داعياً اياهم الى العمل من أجل مصلحة الرياضة 
والرياضيين في لبنان. بعد ذلك، عقدت الهيئة االدارية المنتخبة جلسة لتوزيع المناصب برئاسة 

أكبر األعضاء سّنً باسكال عبدالله، حيث جاءت النتائج على الشكل التالي:
- الرئيس: خضر الغضبان.

- نائب رئيس: أويديس قالباقليان.
- األمين عام: خّطار عبد الخالق.

- العالقات العامة واإلعالم: ستيفاني عوده.
- الدراسات والبرامج: باسكال عبد الله.

- األنشطة والمباريات: ليندوس ضو
- أمين صندوق: عماد أبو إبراهيم.

الدورّي الأميركّي بكرة ال�سلة للمحترفين

�سنز ُيحبط مافريك�س وبي�سرز يهزم غولدن 

مافريكس  داالس  مضيفه  على  وتغلّب  التوالي،  على  الخامس  االنتصار  صنز،  فينيكس  حقق 
بنتيجة 109-101، مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري السلة األميركي للمحترفين. 

ليحقق  حاسمة،  تمريرة  و11  نقطة   20 بول  كريس  وأضاف  نقطة،   28 بوكر  ديفين  وسجل 
فينيكس صنز، االنتصار 35 له هذا الموسم مقابل 9 هزائم. 

28 نقطة، وأضاف  أبرز عناصر مافريكس، وسجل  الجانب اآلخر، كان لوكا دونسيتش  وعلى 
تلقى  الفريق  لكن  متابعة،  و11  نقطة   18 بورزينغيس  وكريستابس  نقطة،   19 برونسون  غالن 

الهزيمة العشرين له في الموسم مقابل 26 انتصاراً. 
أمام غولدن ستيت  إلى وقت إضافي لحسم مباراته  إنديانا بيسرز  وفي مباراة أخرى، احتاج 

وارييورز بالفوز عليه 121-117 رغم تألق ستيفن كاري الذي سجل 39 نقطة لغولدن ستيت.
 وكانت الهزيمة ال� 13 لغولدن ستيت هذا الموسم مقابل 32 فوزاً، بينما حقق بيسرز، االنتصار 

ال� 17 مقابل 29 هزيمة.
نقطة،   17 هارت  جوش  وأضاف  متابعات،  و10  نقطة   18 فاالنسيوناس  جوناس  وسّجل   

ليتغلّب نيو أورليانز بليكانز على نيويورك نيكس 91-102.

نادال يتجاوز الرو�سّي خا�سانوف

ويتاأّهل لثمن نهائّي اأ�ستراليا المفتوحة

على  المحترفين،  التنس  العبي  بين  عالمياً  الخامس  المصنف  نادال،  رافائيل  اإلسباني  تغلّب 
منافسه الروسي كارين خاشانوف، في ثالث أدوار بطولة أستراليا المفتوحة، ليحُصل على بطاقة 

عبوره لثمن نهائي أولى البطوالت األربع الكبرى في الموسم. 
وفي مباراة استمّرت ساعتين و49 دقيقة، تمكن المرشح السادس للقب من حسم اللقاء لصالحه 
بنتيجة 6-3 و6-2 و3-6 و6-1. وصعد نادال لدور ال�16 من البطولة األسترالية للمرة ال�15 في 
الذي  فيدرير  روجيه  للسويسري  ومعادالً   )14( ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  متجاوزاً  مسيرته، 

بلغ هذه المرحلة 15 مرة أيضاً. 
وسينافس نادال على مقعد في ربع النهائي أمام الفائز بين الفرنسي أدريان مانارينو والروسي 

أصالن كاراتسيف.

منتخب �سورية لكرة القدم يغلق اأبوابه اأمام الإعالميين
أكدت اللجنة المؤقتة التحاد الكرة السوري، غلق األبواب أمام اإلعالميين أثناء تادية تدريبات 

منتخب نسور قاسيون، تحضيراً لمواجهتي اإلمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات المونديال. 
وقالت اللجنة في بيان رسمي »قّررت إدارة المنتخب السوري، بالتشاور مع الكادر الفني، غلق 

تمارين المنتخب التي تقام حالًيا في دبي أمام وسائل اإلعالم«. 
المران  موعد  عن  الحقاً  اإلعالن  يتم  أن  على  اإلم��ارات،  لمواجهة  تحضيراً  ذلك  »يأتي  وتابعت 
المفتوح لوسائل اإلعالم المحلية والعربية«. ويأتي قرار الجهاز الفني، بطلب مباشر من المدرب 

الروماني تيتا فاليريو، لزيادة تركيز الالعبين، وخصوصاً عمر السومة وعمر خريبين. 
ويحتل منتخب اإلمارات، المركز الثالث بالمجموعة األولى برصيد 6 نقاط. أما منتخب سورية 

فيأتي في ذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط.

{ إبراهيم وزنه
وكأن  الطاعة،  بيت  إل��ى  النجمة  وع��اد   ...
شيئاً لم يكن، باألمس وفي مباراة أبناء المنارة 
وخسر  لعب  المحلي،  الدوري  ضمن  العاشرة 
في  أبقت  خسارة  الساحل،  شباب  بمواجهة 
جونيه  ملعب  فعلى  فقط.  نقاط    10 جعبته 
إلى  »البحري«  المدّرب  كتيبة  عادت  البلدي 
النهاية  صافرة  مع  لكنها  األخضر،  المستطيل 
خرجت من مركب »األوائل« السّتة، أما من جهة 
األولى،  إلى سيرته  فقد عاد  »األزرق«  الساحل 
ضربته  ضرب  االنتصارات،  طريق  مستدركاً 
وزاد في إرباك النادي العريق والغريق في آن 
جاء  الوحيد  النجمة  هدف  أن  حتى   ،)1  �  2(
بتوقيع العب الساحل السابق حسن كوراني، 
خليفة  حسين  حريك  حارة  ألبناء  سّجل  فيما 

ووليد شور. 
نجماوّية  اع��ت��راض��ات  ال��م��ب��اراة  وش��ه��دت 
الحكم  لها  تصّدى  التحكيم،  على  بالجملة 
ال��ص��ف��راء،  ببطاقاته  ق��اس��م  ال��س��ي��د  س��ام��ر 
خطورة  األك��ث��ر  ك��ان��وا  النجماويين  أن  علماً 
»الضاهر«  لكن  الكرة،  على  استحواذاً  واألكثر 
الدفاعية  الكتيبة  وامامهما  و«ال��ع��اص��ي« 

الثناء  مع  للساحليين،  التقّدم  أبقت  الفدائية 
من  الفوز  ه��دف  سّجل  ال��ذي  ش��ور  أداء  على 

مجهود فردي رائع.
التضامن  حقق  البلدي،  صور  ملعب  وعلى 
فريق  ضيفه  حساب  على  مثيراً  ف��وزاً  ص��ور 
المباراة  وشهدت    ،0-1 بنتيجة  طرابلس 
الوحيد،  التضامن  هدف  مذبوح  رباح  تسجيل 
الكرة  ليسكن  طرابلس،  دفاعات  من  خطأ  بعد 
أن  ملحم  عدنان  وك��اد  الشباك.  في  مباشرة 
األول،  الشوط  نهاية  مع  ثانياً  هدفاً  يسجل 
عن  قليلة  سنتيمترات  بعيدة  كرته  مرت  حيث 

المرمى. 
ومع انطالق الشوط الثاني، حاول طرابلس 
العودة إلى أجواء اللقاء، وسط دفاعات محكمة 
صور  التضامن  ورف��ع  الجنوبي.  الفريق  من 
مع  مصيره  ليترقب  نقطة،   14 إل��ى  رصيده 
نهاية المرحلة، لمعرفة إذا كان سيلعب ضمن 
تجمد  حين  في  الهبوط،  أو  اللقب  سداسية 
نهاية  وينتظر  نقطة،   14 عند  طرابلس  رصيد 

الجولة لحسم مصيره.
)حصان  ال��ب��رج  فريق  حقق  جهته،  وم��ن 
البطولة الجامح( فوزاً مستحقاً على سبورتينغ 
بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على 

ملعب بحمدون  البلدي، وشهدت المباراة أداًء 
تسديدة  عرفت  حيث  األول،  الشوط  في  سلبياً 
وحيدة فقط من الالعب علي مرقباوي، أبعدها 

محمد زهر.  
وم���ع ان��ط��الق ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، حصل 
سبورتينغ على ركلة حرة، نفذها حمزة محمود 
في  الحارس  يمين  على  الشباك،  في  مباشرًة 
الدقيقة 48. بعدها سجل البرج هدف التعادل 

ح��ارس  م��ن  خطأ  مستغالً   ،56 الدقيقة  ف��ي 
المرمى، عن طريق مرقباوي. 

وعزز البرج تفّوقه في الدقيقة 87، إثر لعبة 
شباك  سكنت  مغربي،  ألكرم  رائعة  أكروباتية 
الحارس محمد زهر.  ليرفع البرج رصيده إلى 
23 نقطة، في الوصافة خلف العهد المتصّدر، 
الترتيب،  ذي��ل  في  سبورتينغ  استمر  بينما 

برصيد 7 نقاط.

ال�99 عالمياً والتاسع  حّل لبنان في المركز 
التصنيف  ف��ي  ن��ق��ط��ة(   104822( ع��رب��ي��اً 
يصدر  والذي   2021 لموسم  الدولي  الرياضي 
المرتبة ذاتها  سنوياً ومنذ سبعة أعوام. وهي 
أنه حّل في  2017، علماً  التي حققها في العام 
المركز ال�91 عالمياً والسابع عربياً )132425 

ن.( في العام 2018.
في  تراجعاً  النتيجة  هذه  تعّد  ال  وعموماً 
اللبنانيون،  يعيشه  ال��ذي  العام  الواقع  ظل 
فعلى رغم الصعوبات المالية تحققت تطورات 
السلة  وك��رة  القدم  كرة  صعيد  على  ايجابية 
القوى  صعيد  على  الفردية.  األلعاب  وبعض 
على  المتحدة  ال��والي��ات  هيمنت  العظمى، 

الصدارة جرياً على عادتها )1642250 ن(. 
ن(،   934534( ثانية  بريطانيا  وظلت 
روسيا  تلتها  ن(،   924042( ثالثة  وفرنسا 

ن(،   704741( اليابان  ثم  ن(   807538(
البرازيل  ثم  وخلفها كل من اسبانيا واستراليا 

وايطاليا. 
الملحوظ  التراجع  اإلطار  هذا  في  ويسّجل 
تخليها  بعد  ع��اش��رة،  حلّت  التي  أللمانيا، 
الدولي  التصنيف  ص���دارة  ع��ن  أع���وام  منذ 
الصين  خرجت  كما  القدم.  ك��رة  لمنتخبات 
من »صدارة ال�10 األوائل«، على رغم بروزها 
على  المتحدة  للواليات  ومحاشرتها  األولمبي 
لنتائجها  نظراً  الميداليات،  سجل  زعامة 
الجماعية  األلعاب  من  عدد  في  المتواضعة 

لفئة الرجال.
أح��رزت   ،2019 بنتائج  ومقارنة  وعربياً 
ال�38  الموقع  واحتلت  مضطرداً  تقّدماً  مصر 
على  المغرب  وحافظ  ن(.   229643( عالمياً 
تونس  وتقدمت  ن(،   170658( ال�61  موقعه 

5 مراكز لتبلغ الموقع ال�68 عالمياً )149750 
ال�70  الموقع  لتبلغ  مراكز   6 والجزائر  ن(، 
في  لتصبح  مركزين  وقطر  ن(،   145060(
تقّدمت  كما  ن(.   131511( ال�78  الموقع 
ال�83،  الموقع  لتحتل  واح��داً  مركزاً  اإلم��ارات 
 11 10 مراكز )ال�85(، والبحرين  والسعودية 

مركزاً )ال�94(، واألردن مركزين )ال�100(.
التصنيف  ه��ذا  على  القائمين  أن  ي��ذك��ر 
توّقف  بعد  السنوية،  النتائج  إصدار  استأنفوا 
سنة بسبب جائحة كورونا التي أّدت إلى إلغاء 
أنشطة كثيرة في العالم أو تعليقها وتأجيلها. 
علماً أنهم تابعوا رصد ما يتحقق من إنجازات 
االعتبار  في  تأخذ  علمية  صيغة  وفق  وأرق��ام 

معايير انتشار األلعاب وشعبيتها.
و115  بلدان   206 التصنيف  هذا  ويشمل 
إعداده  على  ويعكف  وشتوية،  صيفية  لعبة 

في  األستاذ  ناصيف،  نديم  الدكتور  الباحث 
جامعة  في  والبدنية  الرياضية  التربية  قسم 
النغيوي  أندرو  مساعديه  مع  اللويزة،  سيدة 
مراكز  جمعية  مع  وبالتعاون  غابرييل،  ومايا 

 .)ASPC( األداء الرياضي في العالم
ويتطلّب ذلك متابعة دؤوبة على مدار الساعة 
ومعادالت حسابية دقيقة، وبات بمثابة مرصد 
من  الرياضية  الحركة  لتطور  ومعتمد  موثوق 
على  المنافسات  في  المسجلة  النتائج  خالل 
القارية  وبطوالتها  التأهيلية  وأدوارها  أنواعها 
تقّدم  على  نتائجها  تنعكس  والتي  والدولية، 
»السلّم«،  هذا  على  تراجعها  أو  البلدان  موقع 
الدولية  االت��ح��ادات  تصنيفات  أيضاً  مواكبة 
أنواعها.  في ضوء مسابقاتها ومبارياتها على 
علمية  مؤتمرات  في  حوله  ندوات  نظمت  وقد 

رياضية دولية.

م��اراث��ون  ب��ي��روت  جمعية  رئيسة  ُمنحت 
إيطاليا  دول��ة  قبل  م��ن  الخليل  م��ي  السيدة 
وسام »النجمة اإليطالية« برتبة فارس تقديراً 
كأداة  وتعزيزها  الرياضة  تطوير  في  لعملها 
بحسب  وصموده،  اللبناني  المجتمع  الزدهار 
لبنان  في  اإليطالية  السفارة  عن  صادر  بيان 
خالل  الخليل  للسيدة  الوسام  تقليد  .وج��اء 
احتفال أقامته سفيرة إيطاليا في لبنان السيدة 
نيكوليتا بومباردييري في مقّر السفارة »فيلال 
المكرمة،  وعائلة  رسمي  بحضور  إيطاليا«، 
حيث أشادت السفيرة بومبارد ييري بالسيدة 
يحتذى  مثال  خير  مسيرتها  بأن  ورأت  الخليل 
به في الجهد والمثابرة، حيث تمكنت من خالل 
الشابة  لألجيال  ف��رص  خلق  م��ن  الرياضة 
في  المختلفة  المجتمعات  م��ع  وال��ت��واص��ل 
لبنان. فهي تجّسد قصة نجاح مهني وشجاعة 

شخصية والتزاماً عاماً .

الرياضة  إّن  بومباردييري  السفيرة  وقالت 
ولكن  الجسدية،  للصحة  أداة  فقط  ليست 
األخالقية  والتربية  العقلية  للصحة  أيضاً 

والمصالحة الوطنية .
الخليل شاكرة ومقّدرة غالياً  السيدة  ورّدت 
اإليطالية  ال��دول��ة  قبل  م��ن  تكريمها  م��ب��ادرة 
الراقي  تعاطيها  بومباردييري  وللسفيرة 
ينطوي  التكريم  واعتبرت  النبيلة.  وكلماتها 
الشعب  للبنان  تكريماً  على  ج��وه��ره  ف��ي 
والقضية والهوية الوطنية وللعائلة الرياضية 
جمعية  يشاركون  الذين  المثاليين  وللشركاء 
الرياضية  والقيم  المبادئ  ماراثون  بيروت 
والخيرية واإلنسانية. وهو أيضاً تكريم لفريق 
عن  معربة  م��اراث��ون،  ب��ي��روت  جمعية  عمل 
ألجل  بها  تقوم  التي  الرسالة  بأهمية  إيمانها 
وسالم  وطن  وحدة  عنوان  الرياضة  تكون  أن 

وأمان وتالِق. 

ن��ظ��م االت���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��ت��زل��ج على 
بطولة لبنان  م��ن  األول����ى  ال��ث��ل��ج ال��م��رح��ل��ة 
لجميع  ال��ع��م��ق  ت��زل��ج  ف���ي   2022 ل��ع��ام 
أقيمت  وقد  األرز.  منطقة  في  العمرية  الفئات 
لبنانيين  بمشاركة متزلجين   ال��س��ب��اق��ات 
من  ومتزلجين   االت��ح��ادي��ة  األن��دي��ة  يمثلون 
تشيكيا،  المجر،  المكسيك، األرجنتين، تشيلي، 
وبعد  توباغو.   - وترينيداد  قبرص  اليونان، 
أربعة ايام من السباقات في المسافات الطويلة 
5 و10 كلم  وسباقات السبرينت 1.2 كلم يصبح 

ترتيب بطولة لبنان على الشكل التالي:
} الذكور

- فئة الرجال:
)نادي ماونت  طوق  األول: اي��ل��ي  المركز   -

سيدرز(.
- المركز الثاني: بول كيروز )مدرسة التزلج 

- الجيش اللبناني(.
- المركز الثالث: سامر طوق )نادي فقرا(.

- فئة الناشئين:
ماونت  )ن��ادي  ط��وق  جو  األول:  المركز   -

سيدرز(.
ماونت  )نادي  لظم  سليم  الثاني:  المركز   -

سيدرز(.
)ن��ادي  إبراهيم  ج��ورج  الثالث:  المركز   -

الراسينغ(.
- فئة دون ال� 16:

األرز  )ن��ادي  ط��وق  ايلي  األول:  المركز   -
الرياضي(.

- المركز الثاني: شربل طوق )نادي التزلج 
اللبناني حصرون(.

)ن��ادي  ط��وق  ب��ول  ج��ان  الثالث:  المركز   -
سيبان(.

- فئة السيدات
- المركز األول: ايغات فخري )نادي ماونت 

سيدرز(.
- المركز الثاني: سيرال لظم )نادي الصقور 

االرز(.
طوق )نادي  دارك  جان  الثالث:  المركز   -

قنوبين(.
- فئة الناشئات :

المركز األول: كارن سكر )نادي هوليداي   -
بيتش(.

داون  )نادي  كيروز  ميرا  الثاني:  المركز   -
هيلز(.

)ن��ادي  فخري  غلوري  الثالث:  المركز   -
الراسينغ(.

- فئة دون ال� 16:
)ن��ادي  ن��ه��را  فيرونيكا  األول:  المركز   -

الشباب فاريا(.
)ن��ادي  حدشيتي  ن��ور  الثاني:  المركز   -

الشباب الرياضي بشري(.
- المركز الثاني: ماريبيل طوق )نادي األرز 

الرياضي(.
وأعضاء  رئيس  وزع  السباقات  نهاية   وفي 
االتحاد ورؤساء األندية والمدربون الميداليات 
المرحلة  بأن  يذكر  والفائزات.  الفائزين  على 

الثانية من بطولة لبنان في تزلج العمق سوف 
األلعاب  من  االنتهاء  بعد  المقبل  آذار  في   تقام 
المقبل  الشهر  ستقام  التي  الشتوية  األولمبية 

في الصين.

على  الماضي،  الخميس  الستار،  أس��دل 
النسخة  ضمن  المجموعات  دور  مباريات 
القدم  لكرة  أفريقيا  أمم  كأس  لبطولة  ال�33 
عن  أسفرت  والتي  الكاميرون،  في  المقامة 

16 منتخباً للدور ثمن النهائي.  تأهل 
وج����اءت ق��ائ��م��ة ال��م��ت��أه��ل��ي��ن ك��ال��ت��ال��ي: 
األخضر،  الرأس  فاسو،  بوركينا  الكاميرون، 
الغابون،  المغرب،  ماالوي،  غينيا،  السنغال، 
ديفوار،  ك��وت  مصر،  نيجيريا،  القمر،  ج��زر 

غينيا االستوائية، تونس، مالي، وغامبيا.

منتخبات  وّدعت ثمانية  المقابل،  ف��ي   
حامل  ال��ج��زائ��ر،  منتخب  وه��ي:  البطولة، 
سيراليون،  ال��س��ودان،  موريتانيا،  اللقب، 

غينيا بيساو، غانا، زيمبابوي وإثيوبيا.
ويمكن اعتبار منتخب نيجيريا، األفضل في 
أنهى  الذي  الوحيد  المنتخب  لكونه  البطولة، 
بتحقيقه  الكاملة،  بالعالمة  المجموعات  دور 
وتأتي  مباريات،  ثالث  في  انتصارات  ثالثة 
والكاميرون،  المغرب،  منتخبات  بعده  من 
ومالي، وكوت ديفوار، وغامبيا، التي تحصل 

تسع  أص��ل  م��ن  ن��ق��اط  سبع  على  منها  ك��ل 
المجموعات، بتحقيقها فوزين  ممكنة في دور 

وتعادالً. 
موريتانيا  منتخب  ش��ّك��ل  المقابل،  ف��ي 
باعتباره  الحالية،  البطولة  في  استثناء 
أي  على  يتحّصل  لم  الذي  الوحيد  المنتخب 

نقطة. 
تكّبدها  بعد  البطولة  موريتانيا  وودع��ت 
 ،4-0 0-1، وتونس  ثالث هزائم، من غامبيا 
ومالي 0-2، أي أنها تلقت سبعة أهداف دون 

اعتبار  يمكن  وبالتالي  ه��دف،  أي  ُتحرز  أن 
في  منتخب  أضعف  »المرابطون«،  منتخب 

كأس أمم أفريقيا بالكاميرون. 
أضعف  قائمة  في  تأتي  موريتانيا،  وبعد 
وغانا،  بيساو،  وغينيا  إثيوبيا،  المنتخبات، 
نقطة  األربعة  المنتخبات  وجمعت  والجزائر، 
كانت  بأن الجزائر  علماً  منها،  لكل  واح��دة 
تستحق الحصول على نقاط أكبر لوال رعونة 
مباراتي  في  عاندها  الذي  والحظ  مهاجميها 

سيراليون، وغينيا االستوائية.

2022 الثاني  كانون   22/ /السبت  عشرة  الثالثة  السنة 
Thirteenth year / Saturday/ 22 January 2022
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

�سار ال�سراع مع �سوريَة
{ يكتبها الياس عّشي

اليوم بكلمة واحــدة هي: سورية. فما من حديث بين  العالم ُتختصر  جغرافية 
أو  إقليمّي  أو  اجتماع عربي  انعقد  البلد محورهما، وما  إال ويكون هذا  شخصين 
دولي إاّل وكانت سوريُة الحاضَر األّوَل واألهمَّ بين كّل المؤتمرين… والمتآمرين !

وفي غمرة هذا الكمِّ غيِر المسبوِق في الهجوم أو الدفاع عن سوريةَّ، تشعر بأّن 
الصراع لم يعد أبداً عليها، بل صار الصراع معها… إذ هالهم أن يَروها محاصرة، 
منذ أربعين عاماً بالعقوبات االقتصادية، وما زالت تدعم رغيف الخبز، والمحروقات، 

والدواء، والكتاب المدرسي، فكان القراُر، وكانت الحرُب، وكان الشموخ.

ال شيَء في الكوِن يحميـنا وُينقـذنا
إْن شابنا الُعْجُب في التفكيِر والَعَجُب

الَحـقُّ والصـدُق أركـاٌن  لوحـدتـنا
والحبُّ والعـدُل واألخالُق واألدُب

ما ساءت الحاُل لو بالرشِد عالجها
أهُل المروآت واإلنصاف واحتسبوا

عـقـيـدُة الوعيِّ ُتـشفـيـنا وُتـنعـُشـنا
مهما األعادي علينا بغيهـْم َسَكـبـوا

يا فـتيَة الخـيـِر في لبنـان أيـَنـُكـُم؟
ما عاد ُيجـدي بأن نبكي ونـنـتحُب

لبنانـنا الِعـزُّ ال يأتـيـِه من صخـٍب
بالفهـِم والجـدِّ حـقُّ الِعـزِّ ُيكـتَسـُب

َفـَنـوِّروا الشعـَب باإلفهاِم وحـدكـُم
تبنـوَن َمجـداً عـزيـزاً ليس ُيسَتـلَُب

وَحكِّـمـوا العـدَل بيـَن الناِس ُكـلّهـُم
ال َيـنـفـُع الـنـاَس ألـقـاٌب وال ُرتـُب

ت طـوائـُفـُه خـراُب لبنـان إن َظـلَـّ
أردى الرجاالت بالتـزويـر تنتخُب

لـْن يشهـَد الخـيـَر لبـنـاٌن  بعـقـلـيـٍة
في أبحِر الجهِل واألوهام تضطرُب

فخيُر لبنان في األهـِل األلى انطلقوا
بالَفهـِم والَعـزِم واإلقـداِم واعتصبوا

مالئُك الكـون لن ُتجـدي شفاعـتهـم
إن شّح فـينا وغاَب الضوُء واللهـُب

في النهضة العزُّ يا أهلي بها اعتصموا
لـْن يـنـفـَع اللـُوّ واليالـيـَت والَعـَتـُب

ْ إْن شئـتـُم النصَر فاستهدوا بوحدتكم 
في وحـدة الشعِب محسوٌم بها الَغلَُب

لـبـنـاُن بالُحـبِّ بـاٍق في  تـنـاُغـمـِه
إْن غاَص في الحقِد ُجرَم الموِت يرتكُب

حـيـاُة لبـنـان في تمـتـيـن وحـدتـِه
ومـوُت لبنان في التـفـتيِت ُمرَتـَقُب

وَخـيـُر لبنـان في أحـضان بـيئـتـه
وشـرُّ لبنـان أن  يـنـأى ويـغـتـرُب

في البيئة األصُل والميراُث والنَسُب
والمجُد  فيها وفي استلهامها الَحَسُب

الـفـوُز  للعـلـم  واألخـالق يـنـتـسـُب
والـذلُّ  للَجـهـِل والفـحشـاء يـنـتسُب

يا أفهم الناِس ثـوروا واحفظـوا وطناً
دستـورُه األمُن ال الغـوغاُء والَشَغُب

لـبـنـاُن بالجـهـِل مـقـهـوٌر بـرّمـتـِه
والنصُر بالوعيِّ ما امتّدت به الحقُب

ـَشـٌة أعــداُء  لبـنـان أمـراٌض ُمـَعـشِّ
في الروِح  والعقِل والوجداِن تحتجُب

فطّهروا الروح  في تطهيرها تجـدوا
لـبـنـاَن حـّراً َمـداُه الشــاُم والعـرُب

ً أعـراُب صهـيـون ليسوا منهـُم أبـدا
من بّدلوا الحقَّ بالبطالِن واعتصبـوا

يا أحكم الناس هـيَّا بالُهـدى انتصروا
فالنصُر بالُحـبِّ ال األحقـاد ُيغـَتصـُب

واستلهموا العقَل في األخالق نهضتكم
آفـاقهـا الكـوُن واإلنســاُن والُشُهـُب

واستنقذوا النفَس من أدران حيـرتهـا
من سار في النـوِر نحـَو الله يقـتـرُب

الــداُء فـيكـْم وفـيكـْم ِسـرُّ َصَحـِتـُكـْم
والويـُل منكـْم ومنكـْم للُعـلى الَسَبـُب

 *شاعر قومّي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

بالفهم والِجّد حق العز يكت�سُب

{ يوسف المسمار*

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

يقول فالسفة الحرب… إذا كنت ضعيفاً عليك ان تتظاهر بالقوة، وإذا كنت قوياً عليك ان تتظاهر 
بالضعف، وذلك حتى تحقق المفاجأة على كافة االصعدة التكتيكية أو االستراتيجية او التعبوية…

ُيقال له الوجه المخادع… حيث يعتريه المظهر الواثق القوي وهو في وضع  في لعبة البوكر 
مغاير، ويعتريه الترّدد والوهن وهو في حالة قوة وتمّكن. أنا أعتقد اّن الممارسات التي تقوم بها 
الواليات المتحدة األميركية من تقّرب عدواني نحو الصين وروسيا، وتصعيد في المواقف وتشديد 
في العقوبات ال يشي بحقيقة األمر، وهو ال يعدو كونه للظهور بمظهر القوة المفرطة، ويخفي وراءه 
شعوراً عميقاً بالوهن، وعدم القدرة على ممارسة ما كانت تمارسه في طرفة عين، حينما كانت تقّرر 

االنخراط في الحرب وتكون قبضتها قد انهالت على خصومها قبل ان يجّف حبر القرار.
بال  وجعجعة  تنفيذ،  بال  ووعيد  تهديد  »إسرائيل«،  وربيبتها  ألميركا  الحقيقي  الوضع  هو  هذا 
طحين، هي دول تضخمت قّوتها وتراكم جبروتها ثم بعد ذلك وصلت الذروة، وظّنت اّن الكون آل لها، 
وأنها قادرة على ان تفعل ما تشاء، ولم تدرك اّن أطرافاً أخرى بدأت في مراكمة القوة، وبدأت تقوم برّد 

الفعل الستاتيكي على ذلك الجبروت وتطوير الذات واإلمساك بزمام األمور، وما ان استيقظت على 
المتغّيرات التي اجتاحت العالم، حتى أدركت اّن تلك اليقظة كانت متأخرة، واّن السيف سبق العذل، 
فلم يعد أمامها سوى التظاهر بالقوة وممارسة عادة الـ  Bluffing، ولست أدري ان كانت تدري او ال 
تدري اّن الموئل األكثر حذقاً في حالة كهذه هو الذهاب بعيداً في منطق المواجهة إلى حيثية ما بعد 
الحافة، وساعتئٍذ فقط فإنها لن يكون لها مناص إال التراجع واالنكفاء، وهو ما حدث في مناسبات 

كثيرة.
خالصة القول… نحن نمسك بتالبيب هذه القوة الطاغية، ونحن نمتلك زمام المبادهة… وعلينا 
ان نقوم بتدفيع هذه القوة الطاغية ومن لف لفيفها أثمان ما اقترفت أيديهم على مدى القرون الفائتة، 

فكما تدين تدان، ومن قتل بالسيف بالسيف ُيقتل.

سميح التايه

يقول فالسفة الحرب… إذا كنت ضعيفا

خداعدبو�س

االحتفال  عنوان  إلعاقتي«  ال  لعطائي..  »نعم 
الذي أقيم في المركز الثقافي العربي في الميدان 
وتم تنظيمه بالتعاون بين لجان أهلية في ريف 
الجمعيات  من  ومجموعة  الثقافة  ووزارة  دمشق 
تّم  حيث  اإلعاقة،  بشؤون  ُتعنى  التي  الخيرية 
في  اإلعاقة  ذوي  من  ومبدعين  موهوبين  تكريم 

إطار فعاليات يوم المعاق العالمي.
تضّمن الحفل فقرات موسيقّية غنائّية قدمتها 
المكفوفين  رعاية  لجمعية  التابعة  النور  فرقة 

بدمشق، بقيادة الموسيقي محمد الصالح.
مشوح  لبانة  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  وقالت 
المبدعين  هؤالء  »إن  الحفل  خالل  لها  كلمة  في 
لهم  يد  ال  بإعاقة  فأصابتهم  الحياة  عليهم  قست 
دروســاً  منها  نتعلم  إرادة  منحتهم  لكنها  فيها، 
في الصبر والقوة والرغبة في التحدي«، معربة 
بهذه  خاص  حفل  إلقامة  ــوزارة  ال استعداد  عن 
ويرافقهم  يدّربهم  من  وتخصيص  الشريحة 

بموسيقاهم.

ورأى الدكتور عبد الباسط الفي في كلمة له أن 
هذا التكريم يثبت أن السوريين قادرون بمختلف 
واالنتصارات،  اإلنجازات  تحقيق  على  شرائحهم 
رغم كل الظروف وأن األشخاص من ذوي اإلعاقة 
استطاعوا بعزيمتهم وإرادتهم القوية أن يحجزوا 
لهم مكاناً مهماً في المجتمع فتعلّموا وتفّوقوا في 

جميع المراحل.
ونّوه عدد من المكّرمين في تصريحهم لوسائل 
اإلعالم بهذه المبادرة التي كان لها أثر جميل في 

بمواهبهم  االستمرار  على  ولتحفيزهم  نفوسهم 
للجمعيات  امتنانهم  عن  معربين  وإبداعاتهم، 
والفعاليات التي تقدم لهم الرعاية الالزمة وتؤمن 

مختلف احتياجاتهم.
دمشق  ريــف  فــرع  أمين  التكريم  حفل  حضر 
المهندس  االشــتــراكــي  العربي  البعث  لحزب 
المصالحة  مركز  رئيس  ونائب  مصطفى  رضوان 
الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي بدمشق 

وعدد من الفعاليات االقتصادية.

الموسيقي كمال  بدأت أوركسترا قصيد بقيادة 
غنائية  بأمسية   2022 لموسم  حفالتها  سكيكر 
حملت عنوان »في حضرة الرحابنة« على خشبة 
والفنون،  للثقافة  األســد  دار  في  األوبـــرا  مسرح 
الرحباني  األخوين  مسرح  إرث  أختارت  حيث 
من  كل  فيها  وشارك   والبساطة،  بالدفء  المفعم 
الموسيقيين والمغنين األكاديميين وسام الشاعر 
وسليمان  فاهمة  وهبة  األوكـــرديـــون  ــة  آل على 

حرفوش غناء.
المسرحّيات  حيث  من  األمسية  برنامج  تنّوع 
عشرين  مدى  على  رحباني  األخــوان  قّدمها  التي 
عاماً، رغم أن بعض األغاني المقّدمة خاللها كانت 
وفيلمون  الرحباني  الياس  مثل  آخرين  لملحنين 

وهبي.
لمقطوعة  األوركسترا  عزف  مع  كانت  البداية 
بعدها  لتؤّدي  القمر  جسر  مسرحية  من  المعركة 
الهوا«  و«بكرا  بالخير«  »مسيكم  أغنيتي  فاهمة 

وأدى الكورال أغنية جسر القمر.
مع  فاهمة  فيه  أدت  األمسية  من  الثاني  الجزء 
الحزينة«  الشمال  »ليالي  اغنيتي  األوركسترا 
و«رجعت الشتوّية« من مسرحّية المحطة في حين 
األمسية  من  الثالث  الجزء  في  األوركسترا  عزفت 
بمرافقة الشاعر على األوكرديون مقطوعة ناطورة 

المفاتيح ليقّدم بعدها حرفوش أغنية وينن.
لمسرحية  خصص  األمسية  من  الرابع  الجزء 
مارق  »يا  أغنية  حرفوش  أدى  حيث  الريم  ميس 
و«يا  حبيبي«  »سألتك  أغنيتا  أما  الطواحين«  ع 

.mمختار المخاتير« فغنتهما فاهم
لوصلة  خصصت  األمسية  من  األخير  الجزء 
حيث  ولولو،  الصيف  أيام  مسرحيتي  من  غنائّية 
اطنعش«  ادعش  »عشرة  أغنيتي  حرفوش  أّدى 
و«سيف المراجل حكم« ليكون ختام األمسية عبر 
ديو ثنائي مع االوركسترا لفاهمة وحرفوش ألغنية 

»من عز النوم«.

تكريم مبدعين من ذوي الإعاقة في ثقافّي الميدان 

»في ح�صرة الرحابنة« اأم�صية غنائّية لأورك�صترا ق�صيد
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