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جندي،  أنه  قومي  سوري  كّل  ليشعر 
وأنه في حملة هجومية إلنقاذ مصير 
األم����ة م��ن ال��ت��ض��ع��ض��ع واألخ��ط��ار 
أخطار  فداحتها  تزيد  التي  الخارجية 

التضعضع الداخلي.
سعاده

قدمتها  التي  ال��ورق��ة  في  الخليج  دول  اخ��ت��ارت   -
الدولة  اللبنانية ثالثة قرارات أمميّة طالبت  للحكومة 
و1701   1559 ال��ق��رارات  وه��ي  بتنفيذها  اللبنانية 
و1680، وهي تتناول شؤون لبنان في الصراع مع 
»إسرائيل«، أو تنظيم عالقة لبنان وسورية والعالقة 
باالنسحاب  المطالبة  ففيها  الفلسطينية،  اللبنانية 
يقول  كما  المسلحة،  الميليشيات  وح��ل  ال��س��وري 
اللبنانية  ال���ح���دود  ت��رس��ي��م  ودع���م   ،1559 ال���ق���رار 
الفلسطيني  ال��س��الح  سحب  دع��م  وتأكيد  السورية 
خارج المخيمات كما يقول القرار 1680، الذي نبش 
قلة  ألن  األممّي،  األرشيف  في  العرب  ال��وزراء  عليه 
جنوب  في  الوضع  وتنظيم  القرار،  بهذا  سمعوا  قد 
2006، وما  لبنان بعد الحرب اإلسرائيلية في تموز 

يفهم منه من تقييد لسالح المقاومة عادة.
بنوداً  تتضمن  القرارات  تناولتها  التي  الشؤون   -
القرارات  ه��ذه  ف��ي  ال��س��وء  نسبة  أن  رغ��م  متداخلة 
 1559 القرار  وهو  أسوأها  أن  رغم  واح��دة،  ليست 
لم  الخليجي  الجانب  أن  يبدو  ولكن  سيئاً،  كله  ليس 
ينتبه لدعوتها جميعاً لالنطالق من قرار نسيه وزراء 
425، الذي لم تطَو  الخارجية الخليجيون هو القرار 
ورقته بعد في األمم المتحدة بعدما فشلت الضغوط 
اللبنانية  الموافقة  انتزاع  في   2000 عام  األميركية 
وتالل  شبعا  م���زارع  بقاء  م��ع  م��ن��ف��ذاً،  اع��ت��ب��اره  على 
الذاكرة،  إن��ع��اش  ب��اب  م��ن  وه���ذا  محتلة.  كفرشوبا 
ي��وم وق��ف رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد ام��ي��ل لحود 
بوجه وزيرة الخارجية األميركية مادلين أولبرايت، 
االنسحاب  العتبار  وإم��الءات��ه��ا  تحذيراتها  راف��ض��ا 
ابتكار  وت��م  منفذاً،   425 وال��ق��رار  تاماً  اإلسرائيلي 
 425 ال��ق��رار  ألن  اآلن،  حتى  ال��ق��ائ��م  األزرق  ال��خ��ط 
اإلسرائيلي  االنسحاب  على  بنصه  منفذاً  ُيعتبر  لم 
حتى الحدود الدولية، ولذلك جاء نص القرار 1559 
وبعد  األجنبية،  ال��ق��وات  جميع  النسحاب  بالدعوة 
االنسحاب السوري لم يبق اال االحتالل اإلسرائيلي 
األدنى  بالحد  وهو  كفرشوبا،  وتالل  شبعا  لمزارع 
يقصده  لما  ال��دع��وة  م��ع  ويتعادل  وي��ت��وازن  يتقابل 
السالح  وسحب  الميليشيات  بحل  العرب  ال���وزراء 
وه���و س���الح ال��م��ق��اوم��ة، ل��ك��ن ال���س���ؤال األه���م لماذا 
 425 تجاهل الوزراء الخليجيّون من ورقتهم القرار 
في  لبنان  ح��ول  األمميّة  ال��ق��رارات  ك��ل  ت��ورده  ال��ذي 

مقّدمتها وتنطلق منه؟
لتطبيق  الدعوة  لكن  بالتأكيد،  سهواً  ليس  األمر   -
الدعوة  بمظهر  خليجياً  ال��ت��ص��رف  ت��ري��د  ال��ق��رارات 
اإلسرائيلية  المقاربة  تتبنى  وهي  القانون،  لتطبيق 
للرد  مضطر  لبنان  ف��إن  ول��ذل��ك  األممية،  ل��ل��ق��رارات 
ما  ت��ن��اول  الخليجي  ال��خ��ي��ار  أن  فطالما  ب��ال��ق��ان��ون، 
وبكل  اإلسرائيلي  باالحتالل  لبنان  بعالقات  يتصل 
لبنان  الفلسطيني، فمن واجب  من سورية والوجود 
ومن حقه استعادة القرارات المتصلة بهذه العناوين، 
ت��ب��دأ بالقرار  ل��ب��ن��ان،  ي��ع��ن��ي  ب��م��ا  وه���ي ع��ل��ى األق����ل 
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لبنان والقرارات الأممّية

 

والورقة الخليجّية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

الإمارات تتراجع في جبهات اليمن... و�سنعاء وقف ال�ستهداف رهن باإنهاء العدوان

لبنان في الكويت: القرار الـ425 مفتاح �سواه فهل يملك العرب فر�ض ا�ستكماله؟

مت في موعدها بهاء لخالفة �سعد... وميقاتي والمفتي ال مقاطعة... واالنتخابات ُح�سِ
كتب المحّرر السياسّي 

تشير المعطيات على جبهة الخليج كما على جبهة أوكرانيا بأن السخونة مستمّرة، رغم البرودة 
المرتقبة على جبهة التفاوض حول الملف النووي اإليراني في فيينا، بعد عودة متوقعة للوفود من 
عواصمها منتصف األسبوع المقبل يمكن أن تحمل أول لقاء مباشر بين الوفدين األميركي واإليراني، 
مباشر  احتكاك  دون  الحكومة،  وق��وات  أوكرانيا  شرق  قوات  بين  األوكرانية  السخونة  تبدو  وفيما 
مع  واإلم���ارات،  اليمن  جبهات  في  السخونة  تستمر  الناتو،  ق��وات  أو  الروسية  القوات  فيه  تشترك 
تقّدم القوات اليمنية في جبهات سبق للميليشيات المدعومة من اإلمارات السيطرة عليها، خصوصاً 
بوقف  تنتهي  تفاوضية  كوة  لفتح  اإلم��ارات  من  منظماً  تراجعاً  البعض  فيه  قرأ  شبوة،  محافظة  في 
استهداف اليمن للعمق اإلماراتي بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وعلى هذا الصعيد أكدت مصادر 
يمنية في صنعاء ل� »البناء« أن القرار اليمنّي هو مواصلة المواجهة تحت قاعدة »اإلمارات ليست آمنة«، 
سواء بمواصلة العمليات البرية داخل اليمن، أو بإبقاء سالح إستهداف العمق اإلماراتي على الطاولة، 
مع تحديد التوقيت والعمق والنوعية، في حينها. وأضافت المصادر لن نؤخذ بالخداع مرة أخرى، 
ولذلك فهي غير معنية بكل الكالم عن تموضع وإعادة انتشار وشرطها إلعالن وقف اإلعصار اليمني 

الذي استهدف عمق اإلمارات إنهاء العدوان وفك الحصار.
التوافق  الثالثة  الرؤساء  قرر  التي  لبنان،  أجوبة  بوحبيب  عبدالله  الخارجية  وزير  يقّدم  لبنانياً، 
حولها، ومحور الجواب اللبناني يقوم على إعتبار القرار 425 مفتاح كل القرارات الدوليّة التي يلتزمها 
األراضي  من  اإلسرائيلية  القوات  انسحاب  على  ينص  الذي   425 والقرار  الفهم،  لهذا  وفقا  لبنان، 
اللبنانية حتى الحدود الدولية لم ينفذ بعد، وال يستحق على لبنان أي موجب باستثناء أحكام وقف
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 �سعد الحريري: من الزعامة الموروثة

الى القيادة الماأزومة...!

 اأوكرانيا ت�سعل حروب الطاقة

ول حرب ع�سكرّية في الأفق

 د. عدنان منصور �

 محمد صادق الحسينّي

 ل���م ت��ك��ن ال��زع��ام��ة ال��ت��ي ه��ب��ط��ت ف��ج��أة ع��ل��ى سعد 
الحريري  رفيق  الرئيس  وال��ده  اغتيال  بعد  الحريري، 
باألمر السهل. إذ جاءت بعد تطورات وأحداث خطيرة 

شهدها لبنان على مختلف الصعد.
 هذا االغتيال � الكارثة، أّدى الى انقسام البلد عمودياً، 
والتعّصب،  والكراهية،  الفوضى،  من  حالة  وظهور 
واالصطفاف الطائفي والمذهبي والسياسي، لم يشهد 
لبنان مثل حّدتها والتي جاءت نتيجة للتجييش المتعّمد 
انقسام  الى  وأّدى  ح��دود،  كّل  تجاوز  ال��ذي  والمفتعل 
وإقليمياً  داخلياً  بها  ترتبط  التي  القضايا  حول  البالد 
والتشنّج،  ال��ف��وض��ى  م���ن  م��ش��ه��د  وظ���ه���ور  ودول���ي���اً، 
تزال  ال  اللبنانية،  الساحة  على  الحسابات  وتصفية 
والمكونات  السياسية،  األط��راف  لدى  تتفاعل  آثارها 

االجتماعية والروحية في لبنان حتى وقتنا الحاضر.
شقت  المتطرفة  العالية  وال��ن��ب��رة  ال��ك��راه��ي��ة،  ه��ذه   
كثيرة  أف���واه  م��ن  خ��رج��ت  ال��ص��ف��وف،  وس��ط  طريقها 
تلقت  وص��دي��ق��ة،  شقيقة  ج��ه��ات  وض���ّد  آخ��ري��ن،  ض��ّد 
األعمى،  وال��ح��ق��د  وال��س��ب��اب،  ال��ش��ت��ائ��م  م��ن  تلقته  م��ا 
والسهام المسمومة طالت شعوبها ورموزها وقيَمها، 
وت��اري��خ��ه��ا، دون ض��واب��ط او ح��ّد أدن���ى م��ن األص��ول 

واللياقات واألعراف.
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النظام  تغيير  م��ن  أق��ّل  يرضيه  ل��ن  ال��روس��ّي  القيصر 
النازي في كييف!

مشروع  تعطيل  م��ن  أق��ّل  يقبل  ل��ن  األك��ب��ر  والشيطان 
السيل الشمالي الروسي...

بعد  أوكرانيا  في  المبادرة  زم��ام  بوتين  يملك  وفيما 
هناك،  لصالحه  االستراتيجية  القوى  موازين  حسم  أن 
خطط  يعرقل  ان  ويحاول  الفعل  ب��ردود  بايدن  يتصرف 
روسيا للسيطرة على حوض الدون جنوباً والزحف الى 
االقتصادية  النيران  فتح  خالل  من  األوكرانية  العاصمة 

ضّد خصمه الروسي.
األنباء الواردة من الميدان األوكراني تفيد بأّن بوتين 
استطاع التسلل بكتيبتين من القوات الخاصة الخفيّة الى 
داخل محيط كييف مع معّداتها وتثبيت مواقع لها وهي 
تنتظر أوامر الكرملين لإلطاحة بحكم زيلينيسكي النازي 
اللحظة، فيما تعاونها مجموعات متمتّرسة  عندما تحين 

في بلدات حوض الدون او الدون باس.
 ق��ام��ت واش��ن��ط��ن ف��ي ه��ذه األث��ن��اء بتحريك أك��ث��ر من 
باتجاه  المتحدة  ال��والي��ات  من  ُمسال  غ��از  ناقلة  ثالثين 
والضغط  األميركي  بالغاز  أوروب��ا  إغ��راء  بهدف  أوروب��ا 
الشمالي  السيل  ليستغني عن غاز  األطلسي  على حلفها 

الروسي.
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بتعرض  أم��س،  عراقي،  أمني  مصدر  أف��اد 
بغداد  مطار  في  العسكرية  فيكتوريا  قاعدة 

لعدد من الصواريخ ومسّيرة.
وأّكد المصدر أّن مطار بغداد الدولي تعّرض 
6 صواريخ  صباح أمس لقصف بما ال يقّل عن 
في منطقة المدرج، وقد تضّررت طائرة متروكة 

من القصف.
الصواريخ  منع  نظام  تفعيل  »أّن  وأضاف: 
الصواريخ  من  عدداً  أوقف   ،C-RAMسيرام

وتمّكن من إسقاطها«. 
الجوية  للخطوط  العامة  الشركة  وأك��دت 
العراقية أّن القصف الصاروخي الذي استهدف 
تضرر  إلى  أدى  أمس  فجر  الدولي  بغداد  مطار 
الخدمة  عن  الخارجة  الشركة  طائرات  إحدى 
الجاثمة في محيط المطار، وطمأنت المسافرين 

أن رحالتها المباشرة مستمرة.
فيكتوريا  ق��اع��دة  ت��ع��ّرض  على  وتعليقاً 
العسكرية للهجوم، قال رئيس مجلس الوزراء 
بغداد  مطار  ت��ع��ّرض  إن  الكاظمي  مصطفى 
إصرار  عن  كشف  جبان  إرهابي  »لعمل  الدول 
ال��ع��راق  شعب  أم��ن  ض��رب  على  المجرمين 
مصالحه  وتعريض  وإمكاناته  والتزاماته 

للخطر«.
محاولة  »يمّثل  أّن  بيان  في  الكاظمي  ورأى 
جهدنا  التي  العراق  سمعة  لتقويض  جديدة 
وتعريض  ودول��ي��اً،  إقليمياً  استعادتها  في 
معايير الطيران الدولي إلى المطارات العراقية 
األمن  حول  الشكوك  من  أج��واء  ونشر  للخطر 

الداخلي«.

وأكد أّن »القوى األمنية العراقية التي أخذت 
دورها كامالً في توفير األمن ومواجهة اإلرهاب 
هذا  على  حاسم  رد  لها  سيكون  أشكاله  بكّل 
التي تقف خلفها  العمليات الخطيرة  النوع من 

أجندات ال تريد للعراق خيراً«.
إقليمياً  للعراق،  الصديقة  »ال���دول  ودع��ا 
النقل  أو  للسفر  قيود  وضع  عدم  إلى  ودولياً، 
الجوي من وإلى العراق، بما يشّكل إسهاماً في 

ردع اإلرهاب عن تحقيق غاياته«.
األمني«  اإلع���الم  خلية  قالت  جهتها،  م��ن 
على  أقدمت  اإلرهابية  الالدولة  عصابات  إّن 
الجمعة  فجر  الدولي  بغداد  مطار  استهداف 

محاولة  في  كاتيوشا  ن��وع  ص��واري��خ  بستة 
الستهداف مقدرات البلد«.

أن »الصواريخ سقطت على مكان  وأضافت 
ما  العراقية  الجوية  الخطوط  طائرات  انتظار 
أدى إلى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على 

المدرج«.
يسعى  اإلرهابي  الفعل  »هذا  أن  واعتبرت 
استعادة  في  الحكومي  الجهد  تقويض  إل��ى 
جهود  نشاط  وإعاقة  للعراق،  اإلقليمي  الدور 
في  تكون  أن  في  العراقية  الجوية  الخطوط 
طليعة الدول في مجال النقل والمالحة الجوية 

ورفع تحديات عملها«.

بيحان  مديرية  ف��ي  النحر  وادي  شهد 
مواجهات  اليمنية  شبوة  محافظة  غربي 
من  الشعبية  واللجان  الجيش  بين  عنيفة 
المدعومة  العمالقة«  »ألوية  وقوات  جهة، 
جهة  من  سعودي  جوي  بإسناد  إماراتياً، 

أخرى. 
السعودي  التحالف  غ���ارات  وج���اءت 
بهدف إسناد القوات المدعومة إماراتياً التي 
تحركت في أجزاء واسعة في مديرية حريب 

جنوب شرق مأرب.
وشنت طائرات التحالف السعودي خالل 
استهدفت  غ��ارة   45 الماضية  ال��س��اع��ات 
والعبدية  والجوبة  حريب  مديريات  فيها 
م��أرب  محافظة  وش��رق  جنوبي  وال���وادي 
المركز  الَيَتَمة  ومنطقة  اليمن  شرق  شمال 
الحدودية  ْعف  والشَّ َخْب  لمديرية  اإلداري 

مع نجران. 
اإلعالم  نشرها  مصورة  مشاهد  وأظهرت 
واللجان  الجيش  تصدي  اليمني  الحربي 
ق��وات  وزح���ف  ت��ق��دم  لمحاولة  الشعبية 
التحالف  طائرات  بغارات  المسنودة  هادي 
مديرية  في  الَعنين  جبهة  في  السعودي 
محافظة  غربي  غرب  جنوبي  َحَبشي  جبل 

تعز جنوب غرب اليمن.
وأظ��ه��رت ال��م��ش��اه��د أي��ض��اً اس��ت��ه��داف 
إصابات  وتحقيق  ه��ادي  ق��وات  تجمعات 
خالل  سقط  حيث  صفوفهم،  في  مباشرة 

بين  منهم  عنصراً   20 من  أكثر  المواجهات 
 6 من  ألكثر  زحفهم  واستمر  وجريح،  قتيل 
بحسب  تقدم،  أي  تحقيق  دون  من  ساعات 

اإلعالم الحربي اليمني. 
التحذيراُت  تزايدت  متصل،  سياق  وفي 
العسكريِة  ال��ق��دراِت  م��ن  ال��ع��دو  ك��ي��اِن  ف��ي 
اليمنيِة التي يمكُن ان تستهدَف عمَق الكياِن 
من  أكثَر  تبعُد  اهداٍف  بضرِب  نجاِحها  بعَد 

1500 كيلومتر في االمارات.

وزي��ر  دع���ا  ال��س��ي��اس��ي،  الصعيد  ع��ل��ى 
عبد  أم��ي��ر  حسين  اإلي��ران��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة 
المتحدة  ل��أم��م  ال��ع��ام  األم��ي��ن  ال��ل��ه��ي��ان 
في  أكبر  دور  لعب  إلى  غوتيريس  أنطونيو 
المناطق  على  القصف  ووقف  الحصار  رفع 

المدنية في اليمن.
أكد  غوتيريس  مع  هاتفي  اتصال  وخالل 
تدعم  اإلسالمية  الجمهورية  أن  اللهيان  عبد 

الحل السياسي إلنهاء الحرب على اليمن.

هجوم على قاعدة فيكتوريا الع�سكرية

في مطار بغداد بال�سواريخ والم�سيرات

مواجهات عنيفة في وادي النحر

عبد اللهيان يدعو غوتيري�ض للعب دور اأكبر في وقف الحرب

مجلس الوزراء يتابع مناقشة الموازنة العامة باجتماعات مفتوحة في السرايا الحكومية  )داالتي ونهرا(
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خفاياخفايا

قال مرجع سياسي إن تعليقات فرنسا 
ورئيَسْي حزبي القوات واالشتراكي 

على قرار الرئيس سعد الحريري 
بالخروج مع تياره من المشهدين 

السياسي واالنتخابي تشبه التعامل مع 
المتوفي بكورونا بالقول على الواتساب 

الله يرحمه ولنعجل الدفن ونعتذر عن 
العجلة، فنحن منشغلون باالنتخابات.

تساءل دبلوماسّي خليجّي سابق عما 
إذا كانت البيانات األميركية بدعوة 

الرعايا لعدم زيارة اإلمارات ومغادرة 
أوكرانيا هي جزء من عملية الدعم 
بوجه االستهداف أم أنها جزء من 

االستهداف قائالً هذا بيان ال تشتهيه 
إال ألعدائك.

كوالي�سكوالي�س

 طبول الحرب الرو�سية

 ومحاوالت �أميركا

ل�سبط »ال�سرق الأو�سط«

{ عمر عبد القادر غندور*

الحدودية  ال��ت��ح��رك��ات  ال��ى  بقلق  ال��ع��ال��م  ينظر   
بين  باألحرى  أو  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الضخمة 
في  ملموس  تقّدم  اّي  انعدام  مع  والغرب  روسيا 
روسيا  وتبدو  يوماً،  تتوقف  لم  التي  المفاوضات 
بالتهديدات والعقوبات  تأبه  األقّل، ال  على  ظاهرياً 
البرقيات  ت��زال  وال  عليها،  ُتفرض  ان  يمكن  التي 
الواردة تتحدث عن اقتراب غزو روسي لن يتأخر 

الى ما بعد شباط 2022.
 وال شّك اّن الحرب التي يكثر الحديث عنها تشكل 
روسيا  على  واقتصادياً  وإنسانياً  أمنياً  كابوساً 
وأوروبا وربما أبعد، في الوقت الذي يعاني العالم 
 19 ركوداً اقتصادياً مدّمراً بسبب تداعيات كوفيد 

ومتحّوالته من دلتا إلى أوميكرون وغير ذلك.
والتي  االقتصادية  التداعيات  أخطر  من  ولعّل 
ال يتحّملها العالم هي في أسواق الطاقة والحبوب 
والغذاء والدواء وسندات الدوالر وأسهم البورصة 

وغيرها من منصات المال واألعمال !!
 وبحسب وكالة »رويترز«، فيمكن للحرب إذا ما 
النفط  أبرزها  حيوية  قطاعات  تشمل  ان  اشتعلت 
مستوياته  أعلى  بلغ  الذي  التضخم  وكان  والغذاء! 
في  محتملة  ارتفاعات  جانب  ال��ى  عقود  ع��دة  منذ 
أسعار الفائدة حيث ال يزال هبوط الفائدة األميركية 
ُينظر  ال��ذي  الذهب  اّن  كما   2% من  بالقرب  تحوم 
ذروة  إل��ى  وص��ل  الصراع  أوق��ات  في  كمأوى  اليه 

األسعار منذ شهرين.
الحرب  توقع  بصدد  العجالة  ه��ذه  ف��ي  وألن��ن��ا   
وتداعياتها نذكر اّن أوكرانيا من المتوقع ان تكون 
 2021 العامين  ثالث أكبر دولة مصّدرة للذرة في 
لبيانات  وفقاً  للقمح  مصّدر  أكبر  وراب��ع   2022 و 
المجلس الدولي للحبوب، فيما روسيا أكبر مصّدر 
روسيا  على  أوروب����ا  وتعتمد  ال��ع��ال��م.  ف��ي  للقمح 
الطبيعي  ال��غ��از  م��ن   35% ح��وال��ي  على  للحصول 
التي  وي��أت��ي معظمه م��ن خ��الل خ��ط��وط األن��اب��ي��ب 
تعبر ببالروسيا وبولندا الى ألمانيا ولم تتعاف من 
عندما  الماضي  العام  في  كامل  بشكل  التوريدات 
الى  الى رفع األسعار  ازداد االستهالك مما ساعد 

مستويات قياسية.
عن  يبحثون  انهم  اميركيون  مسؤولون  وق��ال   
والشرق  أفريقيا  شمال  في  الطاقة  من  مخزونات 
التي  المتحدة  ال��والي��ات  وداخ���ل  وآس��ي��ا  األوس���ط 
تقول: إذا قّررت روسيا عسكرة إمداداتها من الغاز 
دون  من  ذلك  يكون  فلن  الخام  النفط  او  الطبيعي 

عقاب.
اّن المناوشات مع   وقال مسؤولون أوروبيون 
علينا  األوس���ط  ال��ش��رق  ودول  المتحدة  ال��والي��ات 
الكرملين  في  إم���دادات  في  الفجوة  لسّد  نعمل  ان 
لخفض تدفق الغاز، وتنقل أوكرانيا النفط الروسي 

الى سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك.
في  ال��ف��ري��دة  األوس���ط  ال��ش��رق  جغرافيا  وألّن   
النفطية  وث��روات��ه��ا  ومياهها  وم��م��رات��ه��ا  تكوينها 
النفط  من  العالم  الحتياط  واحتضانها  والغازية 
الكرة  وسط  نقطة  وتمثل  العراق،  في  والموجود 
األرضية، سارع الرئيس األميركي جو بايدن الى 
حمد  ب��ن  تميم  قطر  أمير  الستقبال  موعد  تحديد 
استقرار  للبحث في  الحالي   31 يوم  في واشنطن 

إمدادات الطاقة العالمية.
أب��و ظبي  م��ط��ار  ي��ك��ون ض��رب  ان   وال نستبعد 
رؤية  من  ج��اء  الوقت  ه��ذا  في  النفطية  والمنشآت 
محادثات  جانب  الى  عليها  االشتغال  يجب  يمنية 
واالتصاالت  اإلي��ران��ي  النووي  الملف  ح��ول  فيينا 
في  فريق  لكّل  ب��أّن  يفيد  بما  اإليرانية،  السعودية 

الشرق األوسط رؤيته وأوراقه.

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

{ د. حسن مرهج
لجهة  السورية،  الحسكة  مدينة  تشهدها  التي  األحداث  في  التعّمق  قبل 
التطورات المتعلقة بما يجري في سجون قسد، وهروب عناصر داعش، في 
مشهد أقرب إلى الهوليودي، ال بّد من التنويه إلى ما قاله المستشار القانوني 
األسبق في وزارة الخارجية األميركية، برايان فينوكين، الذي أكد أّن وجود 
على  وينبغي  قانونية،  أسس  إلى  يستند  »ال  سورية  في  األميركية  القوات 
القانونية  التفسيرات  براعة  تحّول  لمنع  سوياً  العمل  والكونغرس  اإلدارة 

إلى ما أفضت إليه من توسيع نطاق األعمال العدائية في سورية«.
بذريعة  منّدداً  أفيرز،  فورين  فصلية  نشرته  مقال  في  فينوكين  ويضيف 
تندرج  ال  سورية  في  األميركية  العسكرية  »العمليات  أّن  داعش،  محاربة 
لم  أوباما  الرئيس  »إدارة  أّن  إلى  مشيراً  داعش«،  مكافحة  مهمة  بند  تحت 
تقّدم مستنداً قانونياً لغاراتها الخاطئة على القوات السورية بل استمرت 
تتباين  التي  داعش،  لمحاربة  المبّررات  تكرار  في  وبايدن  ترامب  إدارت��ا 

تفسيراتها في ما بينها«.
مجموعة  في  مستشار  منصب  حالياً  يشغل  فينوكين  فإّن  وللتنويه، 
»األزمات الدولية«، وهو حصر انتقاداته لسياسة بالده في البعد العملياتي 
ونصوص القانون األميركي الصرف الذي يتيح للرئيس األميركي التصرف 
األميركية،  والقوات  المصالح  على  ماثالً  خطراً  استشعر  حال  في  عسكرياً 

وهو ال يتوفر في حال االعتداء على سورية.
في ذات السياق، فإّن مجلة »بوليتيكو« األميركية كشفت في تموز � يوليو 
900 عسكري  الماضي، أّن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ستبقي نحو 
أميركي في سورية بذريعة مواصلة دعم قوات سورية الديمقراطية وتقديم 

المشورة لها، لكن الهدف األساسي من وجود هذه القوات هو لمنع الحكومة 
السورية من الوصول إلى حقول النفط والموارد الزراعية في شمال شرق 
سورية، والعمل على إعاقة إنشاء إيران ممّر جغرافي يربط بين طهران من 

جهة ولبنان والبحر األبيض المتوسط من جهة أخرى.
ضمن ما سبق، وبالتوازي مع األحداث التي تشهدها مدينة الحسكة في 
شمال شرق سورية، فإنه يبدو واضحاً، أّن جوهر االستراتيجية األميركية 
أدّق،  وبعبارة  داع��ش،  ع��ودة  مشاهد  تؤطره  وحلفائها،  دمشق  حيال 
بالبازار  تسميته  يمكن  ما  بعودتها،  لتدخل  ستعود  داعش  ورقة  أّن  يبدو 
التوقيت،  وبذات  السوري،  الشمال  جغرافية  ضمن  والعسكري  السياسي 
فإّن االستراتيجية األميركية في هذا اإلطار تنطلق من ُبعد واضح ومحّدد، 
هدفه تقويض مساعي دمشق وحلفائها، الستعادة ما تبقى من الجغرافية 

السورية.
ضمن ما سبق، ال ُينكر أحد من المتابعين للتطورات السورية، أّن الدولة 
السورية تمكنت وعبر خطوات سياسية وعسكرية متسارعة، من تقويض 
داعش  محاربة  مسرحية  ولعّل  المسارات،  من  كثير  في  األميركية  الخطط 
واضحة  وباتت  فصولها  ُكشفت  قد  »قسد«،  واشنطن  ل�  العسكري  بالذراع 
للجميع، ف� بؤر داعش تنشط انطالقاً من أماكن تواجد القوات األميركية، إذ 
من الواضح أّن حراك داعش في سورية ينطلق من شرق الفرات، عبر جيوب 

مبعثرة ومنتشرة وال ُيسمح ألحد االقتراب منها.
في جانب آخر، لوحظ مؤخراً حركة الفرار الواسعة من سجون قسد، التي 
يقبع بداخلها قادة وعناصر داعش، فضالً عن قيام مروحيات أميركية بنقل 
هؤالء إلى وجهات مجهولة في عمق البادية السورية، ما يعني صراحة أّن 

حالة االستثمار بالعناصر اإلرهابية عادت إلى الواجهة من جديد.

في  عودة  مشهد  هندسة  خالل  من  واشنطن  تسعى  وذاك،  هذا  بين  ما 
شمال  في  سيطرتها  نطاق  توسيع  من  السورية  الدولة  منع  إلى  سورية، 
إلى  التي تسعى من خاللها واشنطن،  المحاوالت  شرق سورية، فضالً عن 
ُجملة  عرقلة  ومحاولة  روسيا،  تجاه  الميداني  الضغط  عوامل  على  اإلبقاء 
من  أبعد  هدف  وفي  وكردها،  دمشق  بين  مؤخراً  حصلت  التي  االتفاقات 
الثروات  السورية من االستفادة من  الدولة  إلى منع  ذلك، تسعى واشنطن 
النفطية، بما يؤّسس لجملة من الضغوط االقتصادية على الدولة السورية، 
يمنعها من تأسيس واقع اقتصادي إيجابي، األمر الذي ُيمكن ترجمته عبر 
جغرافية،  جزئية  وفي  السورية.  الدولة  ضّد  الشعبي  السخط  من  حالة 
بين  لتشبيك  لمنع  العراقية،  السورية  الجغرافيا  كسر  واشنطن  تحاول 

دمشق وبغداد وضمناً إيران.
حقيقة األمر، أحداث الحسكة السورية، وتمكن داعش من فرض سيطرته 
يؤكد  إنما  قسد،  وباشتراك  أميركية  مسرحية  إطار  في  البؤر،  بعض  على 
سعى واشنطن إلى تهجير المدنيين المؤيدين للدولة السورية، وفي مرحلة 
الحقة، خلق بؤر إرهابية تكون منطلقاً لهجمات أوسع، تشمل مناطق انتشار 
الجيش السوري، وكذا ورقة ضغط على القوات الروسية في تلك المنطقة، 
فضالً عن إعطاء ذريعة سياسية تستغلها أنقرة، لجهة العمل على توسيع 
نقاط انتشارها، تحت ذريعة منع تمّدد اإلرهاب، وضمن كّل ذلك، فقد بات 
واضحاً، أّن واشنطن وكذا أنقرة وقسد وضمناً داعش، تجمعهم ذات القواسم 
أكثر  والتضييق  سورية،  شرق  شمال  في  األوراق  خلط  لجهة  المشتركة، 
األيام، وربطاً  الحال، فإّن اآلتي من  فأكثر على دمشق وحلفائها، وبطبيعة 
بمجريات التطورات في الحسكة، فإنه سيكون لدمشق وحلفائها، تدخالً ال 

نستبعد أن يكون عسكرياً.

داع�ش وال�ستراتيجية الأميركية في �سمال �سرق �سورية
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 تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، 
إلى  تطّرقت  لقاءات  وعقد  ونقابية  وزاري��ة  شؤوناً 
التي تطال شريحة كبيرة  التمويلية  البطاقة  مسألة 

من العائالت المحتاجة.
وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية وزير 
أطلعه  ال��ذي  الحجار  هكتور  االجتماعية  الشؤون 
على عمل الوزارة، ال سيما في ما خّص المراحل التي 
من  أول  حتى  تم  حيث  التمويلية  البطاقة  قطعتها 
»دعم«  منّصة  على  عائلة  ألف   500 تسجيل  أمس، 

التي تشمل البطاقة التمويلية وبرنامج »أمان«. 
 ولفت الحجار إلى »أّن مهلة التسجيل تنتهي عند 
منتصف ليل 31 كانون الثاني الحالي، حيث يتوقف 
التسجيل ويبدأ التقويم الذي يستمّر لمدة شهر، على 
ل�150  المقبل  آذار  شهر  من  األول  في  الدفع  يبدأ  أن 
ألف عائلة من العائالت األكثر فقراً، بالدوالر األميركي 

ولمدة سنة«.
البصرية  المهن  نقابة  من  وف��داً  عون  واستقبل 
رئيس  ش��ك��ر  األش��ق��ر،  ن��س��ري��ن  النقيبة  ب��رئ��اس��ة 
المهن  تنظيم  ق��ان��ون  إص���دار  على  الجمهورية 

البصرية.
 على صعيد آخر، وقع رئيس الجمهورية المراسيم 

اآلتية:
- المرسوم الرقم 8737 تاريخ 28 كانون الثاني 
موقتة  اجتماعية  مساعدة  بإعطاء  القاضي   2022
كانت  مهما  ال��ع��ام  القطاع  ف��ي  العاملين  لجميع 
يستفيدون  الذين  والمتقاعدين  الوظيفية  مسمياتهم 
من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة 

من أجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.
 - المرسوم الرقم 8738 تاريخ 28 كانون الثاني 
موقتة  بصورة  تعليم  منح  بإعطاء  القاضي   2022
 2021 الدراسي  العام  عن  والعّمال  للمستخدمين 

.-2022
 - المرسوم الرقم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني 
القاضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع   2022
للعسكريين في الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن 
وشرطة  الجمركية  والضابطة  الدولة  وأمن  العام 
مليون  بقيمة  الرتب،  مختلف  من  النواب  مجلس 
و200 ألف ليرة لبنانية ُيضاف إلى تعويض االنتقال 
بالمرسوم  وُيعمل  للعسكريين.  المستحق  اليومي 

فور نشره في الجريدة الرسمية.
- المرسوم الرقم 8740 تاريخ 28 كانون الثاني 
2022 القاضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي الذي 
يتوّجب على صاحب العمل أن يعطيه لألجير عن كل 
والمنصوص  العمل  مركز  إلى  فعلي  حضوري  يوم  
تاريخ   217 الرقم  القاون  من  األولى  المادة  في  عنه 
إضافي(  تعويض  األجراء  )إعطاء   2012/3/30
وُيعمل  لبنانية.  ل��ي��رة  أل��ف   65 تصبح  بحيث 

بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
 - المرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 
2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت 
للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 ألف ليرة 
لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. وُيعمل بالمرسوم 

فور نشره في الجريدة الرسمية.
- المرسوم الرقم 8742 تاريخ 28 كانون الثاني 

لمكافحة  الوطنية  الهيئة  بتشكيل  القاضي   2022
على  للتجديد  قابلة  غير  سنوات  ست  لمدة  الفساد 
الشرف  منصب  في  المتقاعد  القاضي  اآلتي:  النحو 
كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، 
القاضية المتقاعدة في منصب الشرف تيريز عالوي 
والدكتور على بدران والدكتور جو معلوف والدكتور 

كليب كليب أعضاء.
قبل  اليمين  الستة  األع��ض��اء  ي���ؤّدي  وس���وف   
عن  التصاريح  ُينظموا  أن  على  مهامهم،  مباشرتهم 
الذّمة المالية والمصالح ومعاقبة قانون اإلثراء غير 
المشروع ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم 

وحسابات أزواجهم وأوالدهم القاصرين.

عون تابع م�ساألة البطاقة التمويلية 

ووّقع مرا�سيم الم�ساعدات والمنح وبدلت النقل

)داالتي ونهرا( عون مجتمعاً إلى الحجار في بعبدا أمس  

ميقاتي   نجيب  الحكومة  رئيس  أكد 
سّنّية  مقاطعة  إل��ى  ال��دع��وة   ع��دم 
ع��زوف  بعد  النيابية،  لالنتخابات 
خوضها،  عن  الحريري  سعد  الرئيس 
مشّدداً على أن االنتخبات سُتجرى في 

موعدها المحّدد في 15 أيار المقبل.
مفتي  أمس،  استقبل  ميقاتي  وكان 
اللطيف دريان  الجمهورية الشيخ عبد 
تناولت  خ��ل��وة  وع��ق��دا  ال��س��راي��ا  ف��ي 
وانضم  ال��راه��ن��ة  الوطنية  ال��ش��ؤون 
الصّحة  وزير  االجتماع  من  جانب  إلى 

العاّمة فراس األبيض. 
اللقاء بدريان   ورّحب ميقاتي خالل 
حكمته  لسماحته  ُن��ق��ّدر  »إن��ن��ا  وق��ال 
عنها  ُيعّبر  التي   الوطنية  والمواقف 
الدقيقة  المرحلة  ه��ذه  في  سيما  وال 
دار  تمّثله  ال���ذي  ال��ج��ام��ع  وب��ال��دور 
»التحديات  أن  معتبراً  ال��ف��ت��وى«، 
الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين 
بين  الوطني  الصف  وحدة  أوالً  تتطلّب 
ووح��دة  اللبنانية  المكونات  جميع 
على  نعّول  ونحن  اإلسالمي،  الصف 
الجهود  كل  وتوحيد  سماحته  حكمة 

في سبيل جمع  الشمل«.
»الجهود  دري���ان  ق��ّدر  جهته،  م��ن   
الوزراء  مجلس  رئيس  بها  يقوم  التي 
في  سيما  وال  ال��م��ج��االت  ش��ت��ى  ف��ي 
والحّساسة،  الدقيقة  المرحلة  ه��ذه 
ال��وزراء  مجلس  رئيس  يقارب  حيث 
بروح  والداخلية  الوطنية  المواضيع 
مع  يتناسب  وبما  العالية  المسؤولية 
مجلس  لرئاسة  الجامع  الوطني  الدور 

الوزراء«.
حاضنة  ال��ف��ت��وى  »دار  أن  وأك���د   

ل��ج��م��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وت��ش��ك��ل رم��ز 
المكّونات  على  واالن��ف��ت��اح  االع��ت��دال 

كافة«. اللبنانية 
الحكومة  لرئاسة  بيان  وبحسب   
الراهنة،  المواضيع  »إلى  اللقاء  تطّرق 
المفتي  ال��وزراء  مجلس  رئيس  فأطلع 
دري����ان ع��ل��ى ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ُت��ب��ذل 
األشقاء  م��ع  لبنان  ع��الق��ات  لتوطيد 
مجلس  دول  وخ��ص��وص��اً  ال���ع���رب 
اإلط��ار  ه��ذا  وف��ي  الخليجي.  التعاون 
أن  أهمية  على  مشترك  تشديد  ك��ان 
على  اللبناني  الرسمي  ال���رّد  يكون 
يتوافق  بما  إيجابياً  الخليجية  األفكار 
لبنان  وعالقات  الوطنية  الثوابت  مع  

التاريخية مع محيطه العربي«.
ألحد  سؤال  على  رداً  ميقاتي،  وأكد   
الصحافيين »صحيح أن الرئيس سعد 

الترّشح  عن  عزوفه  أعلن  الحريري 
لكن  النيابية،  االنتخابات  وخ��وض 
المقاطعة  إل��ى  ندعو  لن  حتماً  نحن 
ال��س��ّن��ّي��ة ل��م��ا ف��ي��ه خ��ي��ر ال��ط��ائ��ف��ة، 
فليترّشح  ب��ال��ت��رّش��ح  ي��رغ��ب  وم���ن 
موعدها  ف��ي  حاصلة  واالن��ت��خ��اب��ات 

المحّدد في 15 أيار المقبل«.
أّدى  معاً،  السرايا  غ��ادرا  أن  وبعد 
في  الجمعة  ص��الة  ودري���ان  ميقاتي 
وسط  ف��ي  الكبير  العمري  المسجد 

بيروت. 
استقبل  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  وك���ان 
في  المتحدة  لألمم  الخاصة  المنّسقة 
والسفيرة  فرونتسكا  ج��وان��ا  لبنان 
االتحاد  وسفير  غريو  آن  الفرنسية 

األوروبي في لبنان رالف طراف.

بّري التقى بوحبيب و�سلطان

وبحث مع القرم واقع قطاع الت�سالت

عبد  علي  السيد  عيناثا  بلدة  وإمام  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  حذر 
موازنة  في  الناس  عيش  لقمة  على  »المساومة  من  الله  فضل  اللطيف 
ومعيشية  ونقدية  اقتصادية  أزمة  أسوأ  مواجهة  مستوى  إلى  ترتقي  ال 
ليس  اإلنقاذية  التعافي  بخطة  »السير  إلى  داعياً  لبنان«،  يواجهها 
خضوعاً لشروط صندوق النقد الدولي بل استجابة للموجبات الوطنية 
الذي  االنهيار  مواجهة  ض��رورات  تمليها  التي  المسؤولة  واإلنسانية 
للتعافي  خطة  ال  »ان  مؤكداً  المواطن«،  وحياة  الدولة  وجود  يهّدد  بات 
الحقيقي في لبنان إال بتحريره من أسر السياسيين الفاسدين وسياسات 
واالنقسامات  والصراعات  األزم��ات  تنتج  التي  الخارجية  المشاريع 

الداخلية«.
تعتمد  بموازنة  نثق  أن  لنا  يمكن  »كيف  الله  فضل  السيد  وس��أل 

الى  يؤّدي  مما  والضرائب  الرسوم  نسبة  وزيادة  الدوالر  رفع  سياسات 
غياب  ظّل  في  األس��واق  وتفلت  والفوضى  واالحتكار  الغالء  من  مزيد 
شبكة األمان الصحية واالجتماعية التي تقي الفقراء شرور الجوع والذّل 
والحاجة«، مشيراً إلى »أّن الموازنة التي ال تلحظ إرجاع أموال المودعين 
ال  والمحّولة  المنهوبة  األموال  ُتسترجع  وال  الحساب  قطع  فيها  ويغيب 

تحقق الحّد األدنى للشروط المطلوبة لحالة التعافي والنهوض«.
وكّل  المالي  العام  والمّدعي  القضائية  األجهزة  »كّل  الله  فضل  وسأل 
التحقيقات  ومتابعة  الفساد  ملفات  فتح  عن  اإلحجام  تّم  لماذا  المعنيين 
لكشف المرتكبين والمتالعبين بالمال العام مما تسّبَب في حالة االنهيار 
والسرقة  النهب  عمليات  فواتير  الفقراء  »تحميل  من  محذراً  والسقوط«، 

التي ارتكبتها الطغمة السياسية والمالية الحاكمة«.

حيتان  تواجه  التي  اإلج��راءات  غياب  »اّن  الله  فضل  السيد  واعتبر 
المشبوهين  وكّل  السارقة  والمصارف  المصرف  وحاكم  والسلطة  المال 
ومالحقة المودع الذي انتزع حقه بيده مهزلة ترتقي لمستوى المشاركة 
في جريمة قتل الناس واستباحة حقوقهم«، الفتاً إلى »أّن القانون الذي 
بحماية  جدير  غير  فاسد  قانون  الضعفاء  على  ويطّبق  األقوياء  يحمي 

اإلنسان وصون الوطن«.
وختم فضل الله داعياً إلى »مبادرة عربية توقف جريمة تجويع أبناء 
الشعب اللبناني وتواجه كّل أخطار مشاريع الكيان الصهيوني ومعه كّل 
المشاريع الدولية التي تسعى لزعزعة األمن واالستقرار الداخلي ونشر 
االحتالل  تكريس  بهدف  واإلسالمي  العربي  العالمين  في  التطبيع  حالة 

المقاومة ومحاربتها«. وشرعنته وشيطنة 

ف�سل اهلل حذر من تحميل الفقراء فواتير النهب:

التعافي يقت�سي تحرير لبنان من الفا�سدين

ميقاتي التقى دريان و�سفراء: 

النتخابات في موعدها ولن ندعو للمقاطعة

ميقاتي خالل لقائه دريان في السرايا أمس

في  ب��ّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  بحث 
وزير  مع  التينة  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقّر 
االتصاالت الدكتور جوني القرم، في واقع قطاع 
االتصاالت ومسألة تفعيل القانون 431 وتعيين 

الهيئة الناظمة و«ليبان تليكوم«. 
وأكد القرم بعد اللقاء، أن الرئيس بّري »كان 
متجاوباً جداً، مع أنه ضد التعيينات عموماً في 
الوقت الحاضر، إنما تلّمساً منه بضرورة أن يتم 
هذا األمر لقطاع االتصاالت وقد أبدى كل استعداد 
والبّد  الموضوع.  هذا  في  والمساعدة  للمتابعة 
الذي  الموقف  هذا  على  له  الشكر  توجيه  من 

أعتبره مهّماً جداً لقطاع االتصاالت«.
سلطان،  توفيق  ب��ّري  الرئيس  واستقبل   
من  وجدت  الصعبة  األيام  هذه  »في  قال  الذي 
نبيه  الرئيس  دولة  بزيارة  أقوم  أن  المناسب 
وتقديره  ووعيه  علمه  من  أستزيد  كي  ب��ّري 
المواضيع  على  أفق  جولة  لنا  وك��ان  لألمور. 

الموضوع  في  تداولنا  كما  لبنان.  تهّم  التي 
والشمالي  عموماً  اللبناني  الشأن  وفي  العربي 

وطرابلس خصوصاً«.
ب��ّري  ال��رئ��ي��س  وج���ود  أن  سلطان  وك���ّرر   
واالستقرار  للوحدة  وضامن  لإليقاع  »كضابط 
الظرف  هذا  في  عليه  يعّول  ضمانة  هو  للبلد 
الراهنة  أزمته  من  للخروج  لبنان  لمساعدة 
نأمل له التوفيق دائما في مساعيه لما فيه خير 

بلدنا«.
أمس،  من  أول  التقى  قد  بّري  الرئيس  وكان   
وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب 
وآخ��ر  ال��ع��اّم��ة  األوض���اع  ف��ي  البحث  وج���رى 

المستجدات السياسية.
إلى  المجلس  رئيس  أبرق  آخر،  صعيد  على 
ميتسوال،  روبيرتا  األوروب��ي  البرلمان  رئيسة 
مهّنئاً بانتخابها رئيسة للبرلمان المذكور خلفاً 

لديفيد ساسولي.

بري مستقبالً القرم في عين التينة أمس
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متفرقات

الحاج ح�سن من المنتدى العالمي للزراعة: 

لتحّول ا�ستراتيجي في الأمن الغذائي 
مجل�س الوزراء ي�ستكمل اليوم در�س الموازنة  

الأ�سمر: اإلغاء المادة 124 �سِرقة  لأموال ال�سمان

قائد الجي�س تفّقد اللوج�ستي  في كفر�سيما:

اإما الموؤ�ّس�سة الع�سكرّية اأو الفو�سى

كورونا على ارتفاعه: 8116 اإ�سابة جديدة و17 حالة وفاة 

واأموال اختبارات PCR المطار اأمام ديوان المحا�سبة

الحاج حسن متحدثاً أمام المنتدى العالمي للزراعة

أن  حسن،  الحاج  عباس  الزراعة  وزير  أكد 
إلى  الحاجة  بأشّد  واألغذية  الزراعة  »قطاع 
كي  واالستدامة  الصمود  على  قدرته  تعزيز 
تلبية  في  القائم  التحدي  مواجهة  من  يتمكن 
للجميع  والتغذوية  الغذائية  االحتياجات 
تحوالً  يستدعي  وه���ذا  م��س��ت��دام.  وبشكل 
وإستراتيجيات  سياسات  في  إستراتيجياً 
في  واألغ��ذي��ة  ال��زراع��ة  ونظم  الغذائي  األم��ن 

دولنا جميعاً«.
 وأشار خالل مشاركته في المنتدى العالمي 
ُتنّظمه  ال��ذي  عشر  ال��راب��ع  ال��زراع��ة  ل���وزراء 
المستدام  »االستخدام  شعار  تحت  ألمانيا 
إلى  بالتربة«،   يبدأ  الغذائي  األمن  لألراضي: 
أعباء  لبنان  على  زادت  كورونا  »تداعيات  أن 
في   50 من  أكثر  معّرضًة  االقتصادية،  أزمته 
إلى  ال��وص��ول  ع��دم  لخطر  سكانه  من  المئة 
وارتفعت  األساسية.  الغذائية  االحتياجات 
بسبب  ح��اّد  بشكل  والبطالة  الفقر  معدالت 
قيمة  وانخفاض  الكبير  االقتصادي  التباطؤ 
المئة«.  ف��ي   78 بنسبة  اللبنانية  الليرة 
في   85 نحو  »يستورد  لبنان  أن  إلى  ولفت 
إلى  باإلضافة  الغذائي.  استهالكه  من  المئة 
أّدى  ذل��ك  ك��ل  والالجئين.  النازحين  أزم��ة 
دولة   20 بين  من  أخيراً،  بلدنا،  تصنيف  إلى 
وفق  عالمياً  الغذائي  األم��ن  بانعدام  مهّددة 

التقرير الذي صدر عن منظمة الفاو«.
تعتمد  زال��ت  ال  »منطقتنا  أن  على  وش��ّدد 
الغذائية  السلع  استيراد  على  كبير  بشكل 
والجفاف  المياه  ن��درة   من  أص��الً  وُتعاني 
والتصّحر ومن تأثيرات تغييرات المناخ على 
ُيضاف  الطبيعية،  والموارد  والغذاء  الزراعة 
إليها عدم االستقرار األمني والحروب والنزوح 
إلى أن  وما تسّببت به من فقر وعوز«، مشيراً 
وتوجهاتنا  إستراتيجياتنا  ترّكز  أن  بّد  »ال 
لهذه  المناسبة  الحلول  ابتكار  على  الجديدة 
أهم  »إحدى  أن  مؤّكداً  والتحديات«،  المشاكل 
هناك  فمن  بالتربة  العناية  هي  التحديات 
كّماً  اإلنتاج  معيار  هي  والتربة  الحياة  تبدأ 

ونوعاً«. 
اتخاذ  المجتمعين  على  »يجب  أنه  ورأى 
لتأمين  السريعة  اإلج���راءات  من  مجموعة 
كاف  غ��ذاء  على  الجميع  حصول  سهولة 
فقط  ليس  التغذية،  وس��وء  الجوع  يقيهم 
على  مشّدداً  مستدام«،  بشكل  وإنما  اليوم 
أه��داف  مع  اإلج���راءات  ه��ذه  توأمة  »أهمية 
مسائل  ت��ق��ارب  التي  المستدامة  التنمية 
مترابطة  متكاملة  كنظم  وال��زراع��ة،  الغذاء 
والغذاء  ال��زراع��ة  ميادين  في  بينها  ما  في 
مبادئ  ظّل  في  واالقتصاد  والبيئة  والصّحة 

العدالة واإلنصاف للجميع«.

ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  ت��رأس 
ال���وزراء  لمجلس  ج��دي��دة  جلسة  أم���س، 
الموازنة  قانون   مشروع   درس  لمتابعة 
ُتعقد  جلسة  في  البحث  يستكمل  أن  على 

صباح اليوم السبت.
رئيس  أعلن  المشروع،  من  المواقف  وفي 
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر رفضه 
المادة  إللغاء  اتفاق  حول  ُسّرب  »لما  التام 
124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد 
الديون المتوجبة للضمان االجتماعي تحت 

ذريعة صعوبة تسديدها«. 
الخبر  ص��ّح  إذا  ه��ذا  اإلل��غ��اء  ووص���ف 
ألم��وال  الموصوفة  »السرقة  ب�  المنشور 
مبّطنة  ودع���وة  والمضمونين  ال��ض��م��ان 
دوره  وتفشيل  الضمان  على  لالنقضاض 
خصوصاً  المضمونين  بحقوق  واستهتاراً 
بمجملها  الدولة  على  المستحّقة  الديون  أّن 
ُدفعت،  إذا  ومؤهلة  واألمومة  المرض  لفرع 
الفرع  ه��ذا  ف��ي  المتنامي  العجز  تسّد  أن 
من  المضمون  است��فادة  نسبة  وُتحّسن 
هذه  بلغت  بعدما  واالس��ت��ش��ف��اء  ال����دواء 
المضمون  وبات  الدنيا  حدودها  االستفادة 
وال��ف��وات��ي��ر  المستشفيات  رح��م��ة  ت��ح��ت 
حّتم  ّما  الباهظة  والدوائية  االستشفائية 
مهّب  في  المضمونين  جعلت  هائلة  فروقات 

الريح«. 
وقال األسمر »في حين نسعى مع جميع 
والهيئات  الضمان  ع��ام  ومدير  المعنيين 
لتأكيد  االجتماعات  ك��ل  ف��ي  االقتصادية 
ُتدفع  التي  المبالغ  عن  التصريح  ضرورة 
األجور  على  كزيادات  عّدة  تسميات  تحت 

مداخيل  لتحسين  عنها  االشتراكات  ودفع 
الطبابة  تأمين  من  يتمكن  حتى  الضمان 
الخدمة  نهاية  وتعويضات  واالستشفاء 
يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  مع  تماشياً 
تعيدنا  وهي  بالحكومة  نفاجأ  المضمون، 
بالضمان  باالستهتار  ممعنة  ال��وراء  إل��ى 
وبتعاونية موظفي الدولة وبوزارة الّصّحة 
الموازنة  في  م��واد  أي  وج��ود  لعدم  وذل��ك 
والطبي  الصحي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  ال��ع��اّم��ة 
تقويض  إلى  تسعى  بل  ال  واالستشفائي، 

دفع  على  القدرة  عدم  حجة  تحت  الضمان 
ومصرف  المصارف  بذلك  مشّجعًة  الديون، 
بالتزاماتهم  اإلي��ف��اء  ع���دم  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان 
احتج��از  على  واإلبق��اء  المودعين  تجاه 

أموالهم«. 
124 في الموازنة  وأّكد التمسك »بالمادة 
التقاعد  بنظام  ال��دول��ة  دي��ون  رب��ط  وع��دم 
منذ  ُي��درس  ال��ذي  االجتماعية  والحماية 
سنين طويلة ويفتقد إلى التصميم والتمويل 

ما يؤّخر إنجازه«. 

الحكومة  رئيس  مطالباً  األسمر  وختم 
هذه  على  ب�«تأكيد  مجتمعين  وال���وزراء 
الدعوة  طائلة  تحت  إلغائها  وعدم  الماّدة 
اإلض��راب  وإع���الن  الشعبي  ال��ت��ح��ّرك  إل��ى 
الرسمية  اإلنتاجية  القطاعات  لكل  الفوري 
الماّدة  هذه  إلغاء  يمّسها  التي  والخاصة 
بعد  وذلك  مضمونيها  واستشفاء  بطبابة 
التنفيذي  المجلس  مكتب  هيئة  انعقاد 
األسبوع  أوائ���ل   العام  العمالي  لالتحاد 

المقبل لتقويم هذه الخطوة«.

عون  ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  تفّقد 
ال��ذي  كفرشيما،  ف��ي  اللوجستي  ال��ل��واء 
بتصرف  ستوضع  حافلة   60 أخيراً  تسلّم 
المشترك  النقل  خّطة  لتنفيذ  النقل  ف��وج 

للعسكريين.
اللواء  أق��س��ام  ف��ي  ع��ون  العماد  وج��ال   
المراقبة  ع��ت��اد  صيانة  م��رك��ز  وب��خ��اص��ة 
والقوات  البرية  ال��ح��دود  ألف��واج  المسلّم 
البحرية )DTRA( والمستوصف ومصنع 

مواّد التنظيف والتعقيم الُمنشأ حديثاً.
والعسكريين  ال��ض��ب��اط  إل��ى  وت��وج��ه   
بالقول »اللوجستية هي القلب النابض ألي 
جيش، وال ُيمكن ألي عسكري تنفيذ المهمات 
ما  اللوجستي.  الدعم  دون  من  إليه  الموكلة 
الدقيقة  الظروف  هذه  ظّل  في  به  تقومون 
استثنائية  قدرات  أظهرتم  فقد  له،  مشهود 
مجّددين بذلك والءكم للمؤسسة العسكرية 
هو  الذي  بوطنكم  الثقة  تفقدوا  ال  والوطن. 
أمامكم  ليس  حالياً.  إليكم  الحاجة  بأمّس 
أو  العسكرّية  ال��م��ؤّس��س��ة  إم��ا  خ��ي��ارات: 

الفوضى«.
 ولفت إلى أن »الحرب هي حرب إرادات«، 
بالصبر  التحلّي  »ض���رورة  على  م��ش��دداً 
»الشعب  أن  وأكد  المرحلة«.  هذه  الجتياز 
بالمؤسسة  يتمّسك  ي���زال  ال  اللبناني 
إليه«،  بالنسبة  الضمانة  ألنها  العسكرية 
ُندرك  وظروفكم.  أوضاعكم  »نتابع  وق��ال 
توفير  على  ونعمل  وحاجاتكم،  معاناتكم 
وبجميع  اإلم��ك��ان  ق��در  لكم  ال��م��س��اع��دات 
الوسائل. إنها مرحلة دقيقة وعلينا الصمود 
الجتيازها. يجب أن نتمسك باألمل واإليمان 
انتهاء  بانتظار  الصلبة،  باإلرادة  ونتحلّى 
هذه األزمة، ولكل أزمة نهاية. لي ملء الثقة 
بكم وبصمودكم ألنكم تعلمون أن المؤسسة 
واألخيرة  األولى  مرجعيتكم  هي  العسكرية 
قلت  إذا  أبالغ  ال  إطالقاً.  تترككم  لن  وهي 

لما  مماثلة  أزمة  واجه  لو  آخر  جيش  أي  أن 
كان قادراً على الصمود، لكن جيشنا ال يزال 

صامداً بفضل إرادتكم«.
خططاً  وضعت  »القيادة  أن  إلى  وأشار   
منها  العسكريين،  صمود  دعم  في  تساعد 
الطبية  الخدمات  توّفر  التي  الطبابة  تطوير 

إلى  إضافًة  لبنان،  سكان  من   10% لنحو 
عبر  للعسكريين  المشترك  النقل  تعزيز 
اشترتها  أول��ى،  كمرحلة  حافلة   60 شراء 
برنامج  طريق  عن  العسكرية  المؤسسة 
تسلّم  بانتظار  األم��ي��رك��ي��ة،  ال��م��س��اع��دات 
ال��دول  م��ن  كهبات  قريباً  أخ��رى  ح��اف��الت 

العسكريين  عن  سُيخّفف  هذا  كل  الصديقة. 
خدمتهم  م��راك��������ز  م��ن  التن��قالت  أع��ب��اء 

وإليها«.
 وخ��ت��م »أف��ت��خ��ر ب��ك��م أب��ن��اء ال��ش��رف 
والتضحية والوفاء، وأنحني أمام صمودكم 

وإنجازاتكم«. وعطائكم 

أعلنت وزارة الصّحة العاّمة في تقريرها 
جديدة  إصابة    8116« تسجيل  اليومي 
التراكمي  العدد  رفعت  كورونا  بفيروس 
900098، كما ُسّجلت  للحاالت المثبتة إلى 
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من جهة أخرى، أشارت وزارة الصّحة قي 
الوافدين  األشخاص  من  عدداً  أن  إلى  بيان، 
يتلّقون الجرعة الثانية أو الثالثة من اللقاح 
بعد  لبنان،  في  كورونا  لفيروس  المضاد 
تلقيهم الجرعة األولى أو الجرعتين األوليين 
آلية  أنها »استحدثت  خارج لبنان. وأعلنت 
بتسجيل  للمستشفيات  تسمح  ج��دي��دة 
لهؤالء  أُج��ري��ت  التي  السابقة  اللقاحات 

بناًء   IMPACT منصة  على  األشخاص 
إلى  الشخصية  ومسؤوليتهم  طلبهم  على 
المعطاة  الثالثة  أو  الثانية  الجرعة  جانب 
لهم في لبنان، على أن تظهر الجرعات كافة 
وليس  حصراً  اللبنانية  اللقاح  شهادة  في 
»تتواصل  أنها  مؤكدًة  األوروبية«،  الشهادة 
تسجيل  لها  ليتسّنى  األوروبي  االتحاد  مع 
البلدان  من  للوافدين  المعطاة  الجرعات 
الجرعات  جانب  إلى  االتحاد،  في  األعضاء 
شهادة  ضمن  من  لبنان  في  لهم  المعطاة 
واالستفسار  للمراجعة  األوروبية.  اللقاح 
مع  ال��ت��واص��ل  أع���اله  ال��م��ذك��ورة  للحاالت 
الخط  ع��ل��ى  االت��ص��ال  أو  المستشفيات 

.»1214 الساخن 
الصّحة  لوزير  اإلعالمي  المكتب  وأعلن 
»الحيثيات  أن  األب��ي��ض،  ف��راس  ال��ع��اّم��ة 
PCR في المطار  المرتبطة بكلفة اختبارات 
بتفاصيلها  العاّمة  الصّحة  وزارة  وضعتها 
ك��اف��ة أم���ام ال��م��دع��ي ال��ع��ام ل���دى دي���وان 
المحاسبة القاضي فوزي خميس الذي فتح 

تحقيقاً في الموضوع«. 
انتظار  في  »ال���وزارة  بيان  في  وأض��اف 
األساسي  السؤال  على  للرّد  بالملف  البّت 
المطروح وهو مصير األموال التي تّم دفعها 
السابقة  الفترة  طيلة  االختبارات  هذه  لقاء 
فهذه  الطيران.  شركات  استوفتها  والتي 

الملف،  في  العالقة  الرئيسية  المسألة  هي 
الصّحة  وزارة  ب��أن  التذكير  يجدر  حيث 
التي  الحالي  االختبار  كلفة  خّفضت  العاّمة 
بعدما  دوالراً  ثالثين  إلى  الوافدون  يدفعها 
خمسين  تتقاضى  الط��يران  شركات  كانت 

دوالراً«. 
وت���اب���ع »أّم�����ا االس���ت���م���رار ف���ي إج���راء 
ضوء  في  فضروري  المطار  في  االختبارات 
والتي  ال��واف��دة  لإلصابات  الكبير  ال��ع��دد 
تتخّطى أحياناً ثالثمئة إصابة في اليوم مع 
للمخالطين  مباشر  تهديد  من  ذلك  يعنيه  ما 
اقتضى  ل��ذا  المجتمعية.  البيئة  وسالمة 

التوضيح«.

رغبة وا�شنطن بالتفاو�ض المبا�شر مع طهران...

{ رنا جهاد العفيف
سيما  ال  إيران،  مع  بالتفاوض  األميركي  بالسلوك  تتعلق  وكاملة  كثيرة  أسباب 
في  تلوح  التي  الضغوطات  عن  األبيض  البيت  في  يجول  ال��ذي  السائد  الحديث 
هيمنة  كسر  المتحالفة  اإلقليمية  والقوى  العظمى  الدول  استطاعت  والتي  األفق، 
اإلقليمية  األزمات  تأثيرات  لتبقى  وإيران،  والصين  روسيا  تحديداً  األميركي،  النهج 
تشهد على ارتباط ما حصل مؤخراً في الشرق األوسط له دالالت ملموسة على أرض 
القاعدة  على  الصواريخ  الحوثيون  أطلق  ما  بعد  خاصة  أميركا،  سياسة  في  الواقع 
المباشر  بالتفاوض  طهران  تجاه  األميركية  فالرغبة  اإلم��ارات،  وفي  األميركية 
فكيف  األميركي،  الداخل  الصعيد  على  هامة  واقتصادية  استراتيجية  أسباب  لها 

استطاعت طهران دحرجة الكرة السياسية إلى المرمى األميركي؟
إش��ع��ارات  رئيسي  اب��راه��ي��م  اإلي��ران��ي  الرئيس  حكومة  ترسل  األول���ى  للمرة 
سياق  في  األميركية،  المتحدة  الواليات  مع  المباشر  للتفاوض  االستعداد  عن 
مرحلة  إلى  المفاوضات  بتقّدم  مشروط  االستعداد  هذا  اّن  إذ  النووية،  المفاوضات 
وبشكل  متعددة  بطرق  تنطوي  التي  اإليرانية  الرسائل  خالل  من  النهائية،  تكون  قد 
أتت  حال  في  جيدة  تكون  ربما  نتيجة  إلى  يقود  سياسي  مؤشر  طبعاً  وهذا  مباشر، 
بضمانات متينة، لطالما هناك ليونة دبلوماسية مشتركة لكّل من الطرفين األميركي 

واإليراني.
هو  عنده  التوقف  يجدر  ما  ف��إّن  الملف،  ت��ط��ورات  ظ��ّل  في  ذل��ك  من  األه��ّم  لكن 
الوفد األميركي  إيران من  إلى  المبعوث األميركي الخاص  اإلعالن عن استقالة نائب 
طهران،  مع  صرامة  أشّد  نهج  بتأييد  معروف  الشخص  وهذا  فيينا،  في  المفاوض 
هشاشة  هناك  اّن  على  يدّل  طبعاً  وهذا  إقالته؟  حول  تسريبه  تّم  ما  إلى  إضافة 
سياسية وأمنية بالداخل األميركي، إضافة لألزمات المتوارية عن األنظار اإلعالمية، 
الرئاسي،  المنصب  توليه  منذ  شيء  منها  يتحقق  لم  التي  بايدن  »إنجازات«  ضمن 
وهذا أحد األسباب المهمة التي جعلت واشنطن تلّح بطلبها المتكّرر بتطبيق االتفاق 
العودة  لمتطلبات  لالستجابة  الجهوزية  بكامل  أنها  مرة  من  أكثر  واإليحاء  النووي 

إلى االتفاق النووي.
قابلة  غير  شروطاً  عليها  يملي  مماثل  طابع  ذات  األميركية  الرفاهية  تعد  لم  لذا 
للمساومة مع طهران، ما سمح لها بالدخول حول التفاوض المباشر الذي كان خطاً 

أحمر مع طهران في السابق .
الحالية  الطرق  باستبدال  اإليرانية  المصلحة  في  تصّب  العناوين  ه��ذه  ك��ّل 
في  إيران  عليها  تحصل  قد  ربما  جيدة  بضمانات  مباشر  غير  اتفاق  إلى  للتوصل 
حال أقدمت أميركا على التنازالت، إذ قال وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد 
التوصل  اقتضى  إذا  األميركيين  مع  المباشر  للتفاوض  مستعدة  بالده  أّن  اللهيان، 
إلى  كذلك  اإليراني  القومي  لألمن  األعلى  المجلس  أمين  أشار  كما  جيدة،  نتيجة  إلى 
عندما  أخرى  بطرق  المباشر  الغير  التوصل  في  الحالية  الطريقة  استبدال  يمكن  أنه 
بترتيب  حساباته  تعيد  واشنطن  سيجعل  ما  وهذا  جيد.  اتفاق  إلى  التوصل  يتّم 
آخر ورقة سياسية ضمن إنجازات بايدن المتعلقة بملفات سياسية كانت قد شّنت 

حمالت عدة ضّده بالداخل .
مع  النووي  االتفاق  حول  جاهداً  يسعى  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  بمعنى  أّي 
بطهران  باستعانته  ضّيقاً،  ولو  مدخالً  باستخدامه  له  نفعاً  يجدي  كتحّد  طهران 
بسبب  محرجة،  واشنطن  يجعل  ما  وهذا  المنطقة،  في  العالقة  الملفات  خالل  من 
فشلها في عالج مشاكلها الداخلية، االقتصادية منها الصحية في مواجهة تحديات 
األزمات،  سلسلة  من  بعضاً  عنها  لتكّف  وذلك  وروسيا،  الصين  أبرزها  خارجية، 
وبدأت من الملف النووي، الذي طرأت عليه تطورات مختلفة في الجولة الثامنة في 
ملعب  في  سجلت  كبرى  بتصريحات  طهران  تلقتها  التي  المتغّيرات  وفرضت  فيينا 
األميركي بعدما اتهمتها أطراف غربية بتعطيل التوصل إلى نتيجة خالل مفاوضات 

فيينا.
هو  التفاوض  ب��إش��ارة  متسارعة  وت��ط��ورات  متغّيرات  من  يحصل  ما  إذن... 
االنتكاسات الغربية بحسب مراقبين كانوا قد وضعوا توقيتاً زمنياً للمفاوضات مع 
السياسي  االستعراض  إلى  تسعى  لطالما  واشنطن  إلى  مكتسباتها  لتحمل  طهران، 
المزّود باالنتصار الفردي إلدارة بايدن محاولة كسر الجمود الذي شاب المفاوضات 
في األيام األخيرة وإعطائها زخماً للتوصل إلى نتيجة مضمونة، بعيداً عن الصورة 
التي يتابعها العالم بشكل مباشر عن الضغوط السياسية التي تحاصر واشنطن من 
كّل حدب وصوب، ال سيما الضغوط المتزايدة التي تشعر بها إدارة بايدن لتسارع 
ويرغب  يفهم  وبايدن  الداخلي،  العام  الرأي  الستمالة  وطبعاً  بالتنازالت،  خطواتها 
في االعتماد على سياسة شمولية، ويعمل بحسب منظوره الضّيق تجاه إيران، ألّن 
األمر ليس فقط متعلقاً بالواليات المتحدة وإنما مرتبط بملفات النفط في ظّل ترسيخ 
النفوذ الروسي، وفي ذات الوقت يريد إدخال ملفات متداخلة، النتهاز فرصته ضمن 

المرحلة النهائية، بعد أن كشف عقدته األخيرة مع االتحاد األوروبي .
الجمهورية  بها  تتمتع  انتصار،  ج��والت  والمتغّيرات  األح��داث  لتسارع  فكان 
كان  االنتصار  وهذا  شنغهاي  إلى  الدخول  استطاعت  عندما  اإليرانية،  اإلسالمية 
دبلوماسياً، إضافة لالتفاقية االستراتيجية التي اعتمدتها مع الصين، وكذلك ستوقع 
والعسكري  األمني  التعاون  إلى  باإلضافة  المستوى،  نفس  على  روسيا  مع  اتفاقية 
اليمن وفلسطين وسورية  أيضاً، وما جرى في  واالقتصادي والسياسي، مع روسيا 
وهذا  األميركية،  السياسة  ترسانة  ضّد  إيجابية  تأثيرات  له  كانت  ولبنان  والعراق 
المنطقة،  في  الفوضى  الستجرار  تسعى  واشنطن  كانت  أن  بعد  أيضاً،  مهّم  جانب 
لتعكس ارتدادها إلى الشرق األوسط برّمته بانتشار الفوضى الخالقة التي قّوضتها 
األميركية،  السياسة  أّن طهران وحلفاءها تمكنوا من حصار  إال  الردع بقوة،  معادلة 
خالل  من  المنطقة  في  األميركية  الشؤون  منظور  تغيير  هو  األكبر  النجاح  ليبقى 
مبادرتها إلى رفع العقوبات عن طهران، وأن تتخلى عن سياساتها العدوانية تجاه 
الله  إيران لتبقى للرسائل السياسية جوانب أخرى وتبعات تلحق بانتصار أنصار 

في اليمن.

� استقبل وزير األشغال العاّمة والنقل الدكتور علي حمّية في مكتبه أمس، الوزير السابق 
صالح الغريب وتناوال شؤوناً إنمائية مناطقية.

� غّرد النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على »تويتر«، كاتباً »أسئلة الناس محّقة 
عن أسباب تأّخر أو عدم إعالم القادمين إلى لبنان عبر المطار بنتائج pcr. من المسؤول عن 

ذلك، ولماذا؟ إلى متى اإلهمال واالستهتار في حقوق الناس؟«.

على  حسابه  عبر  بقرادونيان  هاكوب  النائب  الطاشناق  لحزب  العام  األمين  حّيا   �
لضمان  دوماً  يندفعون  النيران  أو  الثلج  وقال  «بمواجهة  المدني  الدفاع  عناصر  »تويتر«، 

سالمة وراحة المواطن. تحّية لعناصر الدفاع المدني!«.

إجراء  م��وازاة  »في  أنه  تويتر«،  على  حسابه  عبر  الخازن  وديع  السابق  الوزير  رأى   �
االنتخابات النيابية في موعدها الدستوري احتراماً لقيم الديمقراطية، يجب أن يغلب منطق 
المعتدلة منه  المرجعيات  تنسحب  وأالّ  المذهبية  األطياف  المشترك وإشراك جميع  العيش 
الدولي  المجتمع  واعتبار  التشريعية  االنتخابات  لتطيير  مقدمًة  ُيشّكل  ما  الساحة،  وتترك 

لبنان دولًة فاشلة«.

� يزور أمين سّر دولة الفاتيكان للعالقات مع الدول المطران بول ريتشارد غاالغير، لبنان 
السياسية وشخصيات روحّية،  المرجعيات  للقاء  المقبل،  4 شباط  الحالي ولغاية   31 من 
المرحلة  هذه  في  والكنيسة  اللبناني  الشعب  من  وقربه  فرنسيس  البابا  »قلق  عن  تعبيراً 
الصعبة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً«، بحسب ما أفاد موقع »فاتيكان نيوز«.   وسيلتقي 
األماكن  بعض  سيزور  كما  والسياسة.  الثقافة  عالم  من  شخصيات  إقامته  خالل  غاالغير 
والجماعات وسيشارك في افتتاح الندوة حول »يوحنا بولس الثاني ولبنان« التي تنظمها 

جامعة الروح القدس الكسليك.

»الحكومة  بيان  في  القط��ان  أح��مد  الشيخ  والعمل«  »قولن��ا  جمعية  رئيس  سأل   �
مجتمعًة: هل اللبناني الفقير سيت��حّمل فساد وهدر عش��رات السنوات؟ هل من يعيش فقراً 

مدقعاً سيتحّمل وزر السياس��ات الحكومية الفاس��دة خالل عشرات السنوات الس�ابقة؟«. 
كان  إذا  ضمائره��م  من  تبقى  ما  نخاطب  ولكن  مفق��ودة  لك��م  الشعب  من  »الثقة  وقال 
عندهم ما تبقى من الضمير، أالّ يواف��ق أح��د من الموج��ودين عل��ى طاولة مجلس ال��وزراء 
وأن  الضرائب  يفرض��وا  أن  ينب��غي  وإنما  الفق��ير  الش��عب  من  إالّ  تنال  ال  ضرائب  على 
هذه  في  الموجود  المال��ي  والعجز  الفساد  من  الت��ركة  هذه  أورث��نا  من  المس��ؤولية  يتحّمل 

الدولة«.

)داالتي ونهرا( مجلس الوزراء مجتمعاً في السرايا أمس  

)مديرية التوجيه( قائد الجيش متحدثاً خالل تفقده اللواء اللوجستي في كفرشيما أمس  

2022 الثاني  كانون   29/ /السبت  عشرة  الثالثة  السنة 
Thirteenth year / Saturday/ 29 January 2022
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 (1¢U áªàJ) ...…ôjôëdG ó©°S

 (1¢U áªàJ) ...ÜhôM π©°ûJ É«fGôchCG

 ¨1701  —«dI�«  UNOK�  h�  w��«  WOz«bF�«  ‰UL�_«  
 h�  «c???�Ë  ¨425  —«d??I??�«  oO�D�  ‰ULJ��«  sO��
 v�«  ‰UI��ô«  j�—  WN��  1701  —«dI�«  w�  `??{«Ë
 U�UCI�«  ¡UN�S�  ¨q�UA�«  —UM�«  ‚ö�≈  n�Ë  WK�d�
 ‰uIO�Ë ¨UF�� Ÿ—«e� Î U�uB�Ë UN�u� Ÿ“UM�L�«
 l{Ë u� «c� ¨X�uJ�« w� »dF�« ¡«—“uK� VO��u�
 UF��  Ÿ—«e�  œËb�  bM�  qDFL�«  WO�Ëb�«   «—«dI�«
 U�bF� `�HO� ¨UNM� »U���ö� wKOz«d�ù« i�d�«Ë
 vK�  ¨W�ËUIL�«  Õö??�  q��  U�UC�  ‰u??�  ‘UIM�«
 s�c�« »dFK� sJL� qN� ¨w�UM�� wM�Ë —«u� W�ËU�
 w� Ÿ—«eL�«  s� wKOz«d�ù« »U���ô« VK� «uM��
 «Ëb�U�� Ê√ 2002 ÂU�  ËdO� w� …bIFML�« rN�L�
 u��  ‚ö??D??�ô«  vM��O�  ¨VKDL�«  «c??�  oOI��  w??�
 VO��u�  ‰uIO�  WDIM�«  Ác�  «b�  ULO�Ë  ¨ÁbF�  U�
 WO�d�  W??M??�??�  Í√  l???�  ÊËU??F??�??K??�  e??�U??�  ÊU??M??�??�  Ê≈
 —œUB�  XF�u�Ë  ÆœuM��«  dzU��  WOKOBH�  WF�U�L�
 vK� ÊUM�� qB�� ô Ê√ nKLK� WF�U�� WO�U�uK�œ
 ÊuJ�� årF�ò ?�« Ê√Ë ¨i�d�U� q�UI� ô Ê√Ë ‰u�I�«
 w�  Y��K�  Ÿ«e??�  j�—  W�U�L�  w�dF�«  »«u��«  w�
 ZOK��«  ‰Ëœ  sO�  W�öF�«  b�d��  ‰u??�  fO�«uJ�«
 t�Ëd�  bO�Q��  W��UDL�«  WN��  ¡«u�  ¨tK�«  »e�Ë
 w�ö�ù«  »UD��«  WN��  Ë√  ¨sLO�«  s??�  Î U�dJ��
 q�UF��«  w�  WO�U�   U�«dH�«  ÊËœ  sJ�  ¨‰œU��L�«
 w�  w�dO�_«  —«dI�«  s??�—  d??�_«  «c??�  Ê_  ¨w�dF�«

Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ÊUM��  U{ËUH� ¡u{
 …d��  XN��«  w�U���ô«Ë  w�UO��«  ÊQA�«  w�
 Êö�≈  bF�  WO�UO��«  ¡«u??�_«   œU�  w��«  Y�d��«
 s�  Á—U??O??�  l??�  t�U���«  Íd??�d??�??�«  bF�  fOzd�«
 —uK�� l??� ¨w??�U??�??�??�ô«Ë w??�U??O??�??�«  s??�b??N??A??L??�«
 w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz—Ë Èu�H�« —«œ n�u�
 wCL�«  Êö???�≈Ë  WF�UILK�  …u??�b??�«  i??�—  WN��
 nKLK�  WF�U��  —œUB�  t�D�—  ULO�  ¨ U�U���ôU�
 r�b�«  ÊULC�  `��  ÒÍœu??F??�  n�uL�  w�U���ô«
 bO�Ë  o??�U??�??�«  V??zU??M??�«  n??�u??�  sO�Q��Ë  w��dH�«
 l�Ë Î UO�«b�Ë Íd�d��« l� ¨Ê«uM� X�� ¨◊ö�M�
 ¡UN�  n�u�  ¡U??�Ë  ÆÎ UO�U���«Ë  Î UO�UO�  W�œuF��«
 ⁄«d�  ¡q??�  t�e�  Êö??�S??�  ¨f??�√  ¡U��  Íd??�d??�??�«
 bNAL�« d�UM� sO� j�d�« nAJO� ¨tIOI�Ë Áb�«Ë
 “U���« Òr� Âu� W�ËdD� X�U� w��« WGOB�« o�Ë
 ÂU� W�UI��ô« vK� d��√Ë W�œuF��« w� Íd�d��«
 t� Îö�b� ¡UN� tIOI� Êö�ù Z�Ëd��« √b�Ë ¨2017
 vK�  WO�UO��«   «œUOI�«  b??�√  oK�Ë  ÆW�U�e�«  w�
 s�œ —«d�  Ê√  Ëb��  ¨‰uI�U�  WFL��� d�UMF�«  Ác�
 WKL�� wCL�«Ë ¨lOL��« qLA� Î UO�UO� Íd�d��«
 ¨t�uI� ¨Áb�«Ë lOOA� Âu� …dONA�«  Íd�d��«  ¡UN�

°åq�d�« s�b� U�b� Âu� U�ò

 W�“«u� —«d�≈Ë WA�UML� w�UM�K�«  ‰UGA�ô« …dL� w�Ë
 w��«  X�uJ�«  v??�«  ÂuO�«  —U??E??�_«  t���  ¨2022  ÂUF�«
 WKL� WA�UML� »dF�« WO�—U��« ¡«—“Ë ŸUL��« sC���
 UNML{  s�Ë  ¨…Òb����  WO�OK�Ë  WO�d�  U�UC�Ë   UHK�

Æw�UM�K�« nKL�«
 W�u�_«  VO��  u�  tK�«b��  WO�—U��«  d�“Ë  qL��Ë
 WO�—U��« d�“Ë UNKI� w��« WO�OK��« W�—u�« vK� WO�UM�K�«
 ZOK��« ‰Ëœ VKD� «ÎbM� 12  sÒLC��Ë ÊUM�� v�« w��uJ�«

ÆUNIO�D� ÊUM�� s�
 vK�  qL�  VO��  u�  Ê√  v�«  å¡UM��«ò  —œUB�  dOA�Ë
 ¨w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— l� —ËUA��U� Òœd�« W�UO�
 u�  UNKI�Ë  ULNMO�  …b�u�  WGO�  vK�  ‚UH�ô«  r�  YO�
 l�  w{UL�«  fOL��«  tzUI�  w�  WMO��«  sO�  v�«  VO��
 iF� w� UNOK�  ö�bF� Èd�√ Íc�« Íd� tO�� fOzd�«
 WO�—U��«  d�“Ë  UNKIMO�  …b Ò�u�  WGO�  Ãd���  œuM��«
 »dF�«  WO�—U��«  ¡«—“Ë  fK��  w�  sOFL��L�«  v??�«
 WOzUNM�«  Òœd??�«  WGO�ò  Ê√  —œUBL�«  nOC�Ë  ÆÂu??O??�«
  U�LK�«  l{u�  WO�—U��«  …—«“Ë  w�  `OIM�K�  lC��
  «—«dI�«Ë tK�« »e� Õö� bM� w� ULO� ô UNOK� …dO�_«

ÆåWO�Ëb�«
  «—ËUAL�« s� «ÎbOF� sJ� r� tK�« »e� Ê√ bO�√ ULO�Ë
 w�UM�K�« œd�« Ê√ —œUBL�« XHA� ¨W�—u�« ‰u� WÒO�UO��«
 1559 —«dI�« ôË W�ËUIL�« Õö� W�Q�� W�—UI� sLC�� s�
 «cN� w�UM�K�« n�uL�« Õd� WO�—U��« d�“Ë v�u�O� q�
 nB�« …b�ËË WO�UM�K�« W�KBL�« oKDM� s� ’uB��«

ÆwK�«b�«
 u�Ë w�UIO� sO� n�uL�«  w� s�U�� œu�Ë œ Òœd� ULO�Ë
 X�H�  ¨1559  —«dI�«Ë  tK�«  »e�  Õö�  bM�  ‰u�  VO��
 å¡UM��«å?�  w�uJ��«  Í«d��«  n�u�  vK�  WFKD�  ¡«u�√
 t�� X���√ Òw�UM�K�«  ÒœdK�  WC�dF�«  ◊uD��«ò Ê√  v�«
 —ËUA��U�  dOC���«  bO�  wzUNM�«  »«u��«  UL�≈  ¨W�{«Ë
 W�u��ò s� WH�U� Æå¡U�ƒd�«Ë  WO�—U��«  d�“Ë sO� U�
 v�«  dOA� »«u� „UM�ò ∫WHOC� ¨å1559  bM�K�  WOD�Ë
 ÁU��ôU�  WO�UM�K�«  W�uJ��«  W��—  l�  t�u�  qO�UH�

ÆåZOK��« l�  U�öF�« qC�_ w�U��ù«
 «b�F� n�u� vK� WFKD� ◊U�Ë√  —U�√ ¨q�UIL�«  w�
 r�  Êu�  ‰UAO�  W�—uNL��«  fOz—ò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�
 WO��uJ�« W�—u�« œuM� vK� kH�� Ë√  UE�ö� W�√ q��Ô�
  «—«dI�«Ë  tK�«  »e�  Õö��  WIKF�L�«  œuM��«  ¡UM���U�
 ŸUL�≈  ôË  o�«u�  ô  Íc�«  1559  —«dI�«  «Îb�b��Ë  WO�Ëb�«
 rNMO�  ·ö�  q��  u�  q�  ¨sOO�UM�K�«  ¡U�d�_«  sO�  tOK�
 fOz— tO�« U�œË o�� ÎUOM�Ë Î«—«u� VKD�� «c�Ë œuI� cM�
 tK�« »e� Õö� Ÿu{u�ò Ê√ v�« s�dOA� ¨åW�—uNL��«

Æåt�—b�Ë ÊUM�� œËb� vD��� rOK�ù« w� Á—ËœË
 vK�  ÿUH��«  b�R�  Êu�  fOzd�«ò  ∫◊U�Ë_«  nOC�Ë
 vK� U ÎC�√ h�d� tMJ� ¨ZOK��« ‰Ëœ l� …eÒOLL�« W�öF�«
 `�� V��� ô ÊQ�Ë WOM�u�« …b�u�«Ë wK�«b�« —«dI��ô«
 WOK�«œ  «d�u�Ë WO�UO� W�“√ »e��« —ËœË Õö��« bM�
 WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« ·ËdE�« q� w� UNM� vMG� s��
 VKDO� ÊUM�� Ê√ XHA�Ë ¨åÊUM�� UNAOF� Íc�« W�FB�«
 ô  qJA�  »e��«  Õö�  WOC�  q��  …b�U�L�«  »dF�«  s�

ÆwK�«œ d�u� Í√ v�« ÍœR�
 Íc�«  U�  ∫◊U??�Ë_«  ÁU���«  v�d��«  Íc�«  ‰«R��«  U�√
 ULO�  ¨W�—u�«  sL{  W�ËUIL�«  Õö�  bM�  Ò”œ  v�b��«
 —«u��«  ‰UL�√  ‰Ëb??�  sL{  Ã—œ√  W�—uNL��«  fOz—
 UÎLK� øÊUM�� W�UL�� WO�U�b�« WO�O�«d��ô« bM� wM�u�«
 œUIF�«  «uKD�  s�c�«  r�  ZOK��«Ë  sOO�dO�_«  ¡UHK�  Ê√
 bO�Ë  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  fOz—  ULO�  ô  —«u��«

øl�F� dOL� WO�UM�K�«  «uI�« »e� fOz—Ë ◊ö�M�
 ÊUM��  ÊS�  ¨W�—u�«  ÊuLC�  ‰u�   U�uKFL�«  o�ËË
 ô  WO�Ëb�«   «—«dI�U�Ë  nzUD�«  ‚UH�U�  tJ�L�  b�RO�
 cM� »uM��« w� —«dI��ô« s�R� Íc�« 1701 —«dI�« ULO�
 w��«  ‚Ëd��«Ë   «d�u��«  r�—  ¨Êü«  v��  2006  ÂUF�«
 qC�Q�  tJ�L�  bO�Q�  p�c�Ë  ¨d�ü«Ë  sO��«  sO�  qB��
 W�œuF��«Ë  ¨w�OK��«Ë  w�dF�«  tDO��  l�   U�öF�«
 W��UJ�Ë  fHM�U�  ÍQM�«Ë  ¨r�UF�«  l�  p�c�Ë  Î̈ «b�b��
 r ÒNH�  s�dL�RL�«  s�  ÊUM��  VKDO�Ë  Æ «—b�L�«  V�dN�
 rNM� VKDO�Ë w�UM�K�« l�«u�« W�O�d�Ë WO�U��Ë W�œ
 Õö� W�Q�� w� w�UM�� – w�d� —«u� bI� w� t�b�U��
 vK� Î«—œU� `�B� w� w�UM�K�« gO��« `OK��Ë tK�« »e�
 ô  U�u�dH�  ‰ö�Ë  UF��  Ÿ—«e�  Ê√  ULO�  ô  ÊUM��  W�UL�

ÆwKOz«d�ù« ËbF�« s� WK��� ‰«e�
 Òœd�«  ‰UO�  tK�«  »e�  s�  n�u�  Í√  —bB�  r�  ULO�Ë

 W�ËUIL�«  o�d�  w�  WO�UO�  —œUB�  X�H�  ¨w�UM�K�«
  U�ôu�«  r�b�  X�ËU�  qOz«d�≈ò  Ê√  v??�«  å¡UM��«å?�
 t�ö�  Ÿe�Ë  tK�«  »e�  vK�  ¡UCI�«  WO�dO�_«  …b��L�«
 WÒO�U�—ù« »d��« w�Ë 2008?�« —U�√ w� p�c�Ë lD��� r�Ë
 q� ¨lD��� r�Ë ¨WIDML�«Ë ‚«dF�«Ë ÊUM��Ë W�—u� vK�
 rFM�  UM�“  ô  W�Ëb�   «—UB��«  ¡UHK��«Ë  »e��«  q��
 ¨WIDML�«  q�I���Ë  dOB�   dÒO�Ë  Êü«  v��  UN�zU�M�
 W�«b�   «—œU��Ë  WO�U�  ‚«—Ë√  lOD���  s�  bO�Q��U�Ë
 t�uA�Ë  W�ËUIL�«Ë  Õö��«  s�  qOM�«  WO�«Ë   U�UO�Ë
 bOFB��« ·b� ÊQ� U�œUI��« —œUBL�«  b�√Ë ÆåUN�—u�
 u�  ÊUM��  vK�  WÒO�HM�«Ë  WÒO�ö�ù«  »d��«Ë  Òw�OK��«
 WÒO�UM�K�« W�uJ��« d�� tK�« »e� l� —«u�K� o�dD�« `��
 s�√Ë  qOz«d�≈  s�Q�  oKF��  WÒOLOK�≈   UHK�  vK�  jO�u�

ÆZOK��«
 Êö��  bL�√  aOA�«  “U�LL�«  ÍdHF��«  w�HL�«  ‰U�Ë  
  U�Òd��  «u�H�√  »dFK�  ‰uI�ò  ∫WFL��«  W�D�  ‰ö�
 ZOK�K� dO��« ÂU�√ œuF�� ¨sLO�« s� a�—«uB�«Ë Ê«dOD�«
 ¨1559  —«dI�U�  √b��  ô  Òq��«ò  Ê√  Êö��  È√—Ë  ¨å»dF�«Ë
 Æ»dFK�  »dF�«  bOFÔ�  w�d�  —«dI�  q�  ¨1701  —«dI�U�  ôË
 ÂuO�«Ë  ¨rNOK�  fO�Ë  »dFK�  W�UL{  W�ËUIL�«  Õö�Ë
 ¨t��UL�Ë  t�œ—  …—Ëd{Ë  ÊUM��  W�UL{  W�ËUIL�«  Õö�
 “Òe??�Ë  ¨t??�œU??O??�Ë  ÊUM��  œUF��«  Íc???�«  Õö??�??�«  uN�
 W�U�  d��√  Êü«  u�Ë  ¨„d�AL�«  tAO�  kH�Ë  ¨t�öI��«
 Ëe�  Ë√  WOHzU�  …d�UG�  Ë√  WOK�√  »d�  Í√  lML�  WÒOM�Ë
 WD�d��« vK� ÂuO�« ÊUM�� œu�ËË Æ ÒÍdOHJ� Ë√ ÒwKOz«d�≈

ÆåUN�u�Ë W�ËUIL�« Õö� qCH� u� UL�≈
 tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  qD�Ë
 bM�  år�UF�«ò  …UM�  vK�  ’U�  —«u�  w�  q�IL�«  sOM�ô«
  UHK�  WKL�  v�«  UN�ö�  ‚dD��Ë  Î¡U��  8¨30  W�U��«

ÆWO�ËœË WOLOK�≈Ë WOK��
 ¨u�d�  Ê¬  WO��dH�«  …dOH��«  w�UIO�  q�I��«  ULO�Ë
 n�«  ÊU�  U��d�  WO�—U�  d??�“Ë  ÊQ�   U�uKF�   œU??�√
 WF�U�L� t�UGA�« V��� ÊUM�� v�« t�—U�“ vG�√ ¨ÊU�—œu�

Æu�U� UMO�—u�Ë UO�«d�Ë√  U�“√
 w�  ¨åWO�Ëb�«   U??�“_«  W�uL��ò   œU??�√  ¨UN�N�  s�
 UNM�  2022  ÂUFK�  W��«dL�«  WLzUI�  ‰Ëœ  10  Òr{  d�dI�
 UN�√  vK�  d�dI��«  UNHÒM�  ¨U??O??�«d??�Ë√Ë  f�u�Ë  ÊUM��
 Ë«  WO�U��≈  ∆—«u??�   ôU�  Ë√  W�OL�   U�«d�  t�«u�ò
 w�  W�œUB��ô«  W??�“_«  r�UH�  l�ò  t�Q�  ¨åÈd??�√   U??�“√
 ÷ÒuI�  UL�  Î̈U ÎC�√  UÎHF{  W�Ëb�«   U��R�  œ«œe�  ¨ÊUM��
 ¨ÂUEM�«  vK�  ÿUH��«  vK�  WÒ�e�dL�«  s�_«  …eN�√  …—b�

ÆåWÒO�UL��ô«  U�«dD{ô« w� qL��� b�UB� j�Ë
 ÊS�  ¨t�H�  X�u�«  w�ò  t�√  v�≈  ¨W�uL�L�«   —U�√Ë
 ¨WN�  s�  ¨UNzUHK�Ë  Ê«d??�≈  sO�  ≠  WÒOLOK�ù«   «d�u��«
 ‚dA�« w� UNzUHK�Ë W�œuF��« v�≈  W�U{ùU� qOz«d�≈Ë
 W�UO��«  w�  «Î—Ëœ  VFK�  ≠  Èd??�√  WN�  s�  j??�Ë_«

ÆåWÒO�UM�K�« WOK�«b�«
 Ê√  Ëb??�??�  ô  sO�  w??�ò  t??�√  ¨W�uL�L�«   d??�??�??�«Ë
 w�  U Î�u�H�  U Î�«d�  Ê«b�d�  ¨tK�«  »e�  ôË  åqOz«d�≈ò
 ¨ULNCF� b{  UÒOKLF� ÊU�uIO� ULN�S� ¨w�U��« X�u�«
 dD�  l�  w�Q�  b�  UNÒ�S�  ¨‚UDM�«  …œËb��  X�U�  u�  v��
 Ë√  QD��«  Ë√  d�bI��«  ¡u�  ‰ö�  s�  bOFB��«  s�  dO��
 q��  s�  ÊUM��  s�   UL�N�«ò  Ê√  v�≈  …dOA�  ¨åp�–  dO�
 u�  v��  ¨ U�ö�  UN�  w��«  Èd�_«  W�K�L�«   U�UL��«
 å”UL�ò W�d� q�� ¨tK�« »e�Ë Ê«d�≈ l� ¨WC�U� X�U�

ÆådD��« s� b�e�� ¨WÒOMOD�KH�«
 aOA�« W�—uNL��« w�H� lL� Íc�« ¡UIK�« ¨f�√ “d�Ë
 …ö�  ‰ö??�  WÒOM��«   «œUOI�U�  ÊU???�—œ  nODK�«  b��
 w�UIO� U�dC� w��« ¨dO�J�« ÒÍdLF�« b��L�« w� WFL��«
 ô  Ê√  n�«uL�«   b??�√  YO�  ¨…—uOM��«  œ«R??�  fOzd�«Ë

ÆUÎO�U���« WÒOM� WF�UI�
 WM{U�  Èu�H�«  —«œ  Ê√  b�√Ë  Í«d��«  —«“  ÊU�—œ  ÊU�Ë
 w�UIO�  ¡«œQ�  Î «bOA�  ¨‰«b��ô«  e�—Ë  sOO�UM�K�«  lOL��
 lO{«uL�«  ¨W�U���«  WK�dL�«  Ác�  w�ò  »—UI�  Íc�«
 UL�Ë  ¨WO�UF�«  WO�ËR�L�«  ÕËd??�  WOK�«b�«Ë  WOM�u�«
 fK��  W�Uzd�  l�U��«  wM�u�«  —Ëb??�«  l�  V�UM��
 ¨w�UIOL�  t�uK�  ‰ö�  „d�A�  b�bA�  ÊU�Ë  Æå¡«—“u??�«
 —UJ�_«  vK�  w�UM�K�«  wL�d�«  œd�«  ÊuJ�  Ê«  WOL�√  vK�
 WOM�u�«  X�«u��«  l�  o�«u��  UL�  ÎUO�U��≈  WO�OK��«

Æw�dF�« tDO�� l� WO��—U��« ÊUM��  U�ö�Ë
 UL�   U�U���ö� WOM� WF�UI� ô Ê√  v�«  ÊQL� Á—Ëb�
 ÆÁb�u�  w�  qB�O�  ‚UI���ô«  Ê√Ë  WHzUD�«  dO�  tO�
 bF�  fOzd�«  Ê√  `O��ò  »U??�√  ¨‰«R???�  vK�  Î«œ—Ë

  U�U���ô«  ÷u�Ë  `�d��«  s�  t�Ëe�  sK�√  Íd�d��«
 WOM��« WF�UIL�«  v�«  u�b� s� ÎUL�� s�� sJ� ¨WO�UOM�«
 ¨`�d�OK�  `�d��U�  V�d�  s�Ë  ¨WHzUD�«  dO�  tO�  UL�
 —U�√  ±µ  w�  œb�L�«  U�b�u�  w�  WK�U�   U�U���ô«Ë

Æåq�IL�«
 WK�dL�« WFO�� vK� Î«d�R� qL�� Íc�« Òb���L�« Ê√ ô≈
 oOI�  Êö�«  u�  ¨WOM��«  W�U��«  Èu���  vK�  WK�IL�«
 t�  WLK�  w�  Íd�d��«  ¡UN�  ‰UL�_«  q�—  Íd�d��«  bF�
 ∫‰U�Ë  ¨Íd�d��«  oO�—  …dO��  qLJ���  ·u�  t�√  ¨f�√
 ÊuJ�  Í√  Èu���  vK�  ⁄«d�  s�  n�u��  Ë«  qOKC�  Í«ò
 UL� s�u�« ¡«b�√ jI� Âb�� w�UM�K�« lL��L�«  U�uJ� s�
 w� w��« ÊUM�� w� WHzU� d��√ w� ⁄«dH�U� n�u���« rJ�U�
 ô Ê√ vK� bO�Q��«  V��ò ∫·U{√Ë ÆåUNO�« ¡UL��ô« ·d�
 bONA�«  fOzd�«  ¡UM�√  s��  UM�O�d�  ôË  UM�ö�√  ôË  UMM�œ
 l{u� UM�O�ËR�� s� wK���U� UM� `L�� Íd�d��« oO�—
 ¨W�U�d�« ÊUM�� ¨ÊUM�� WCN� qO�� w� UM�UO�UJ�≈ lOL�

Æås�u�« ÊUM�� ¨e�d�« ÊUM��
 oO�—  q??�«d??�«  W�uJ��«  f??O??z—  WKzU�ò  ∫·U???{√Ë
 pJH�� s�Ë ôË r� …dO�J�« t�KzU� UL� …dOGB�« Íd�d��«
 œ«œd��«  W�dF�  ÷u��  ·u�Ë  ¨s�UC��«Ë  W�«dA�U�

ÆåUNOK��� s� s�u�« …œUO� œ«œd��«Ë s�u�«
 vK�  sO��«d�  V���  Íd�d��«  ¡UN�  n�«u�  d�R�Ë
 d�U��  qJA�  w�UM�K�«  w�UO��«  „d�FL�«  q�bO�  t�√
 b�√  Ê√  v�«  d�R�  UL�  ¨WÒO�UOM�«   U�U���ô«  W�«u�  s�
 ÈuI�  W�U��«  ¡ö�≈  u�  Íd�d��«  bF�  ¡UB�≈  ·«b??�√
 WFO� …«œ√ ÊuJ�� Ã—U��« s� W�u�b� Èd�√  UOB��Ë
 Êu��«dL�«  l�u�Ë  ÆÊUM��  w�  w�—U��«  ŸËdAL�«  cOHM��
 w�UIO� ŸUL��« r�— wM��« Ÿ—UA�« w� j����« s� b�eL�«

Æf�√ ÊU�—œ w�HL�«Ë …—uOM��«Ë
 ôò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  q�I��L�«  —UO�  —œUB�   —U�√Ë
 —UO�Ë Íd�d��« bF� fOzd�« tHK� Íc�« ⁄«dH�« b� sJL�
 ôË W�ËdF� ÂU��_U� ¨Íd�d��« ¡UN� ÊU� Ê≈Ë ¨q�I��L�«

ÆåÎU�O� UNM� ·dF� ô …b�b� Èu� ‰u�œ sJL�
 ¨WO�UM�K�«  «uI�« vK� t�u�� q�I��L�« —UO� qLJ��«Ë
 Âö��«  b��  q�I��L�«  —UO�  w�  Âö??�ù«  o Ò�M�  —U??�√Ë
 ∫åWO�UM�K�«   « Òu??I??�«ò  s�  w�u�eHK�  Y�b�  w�  v�u�
 dOL� qF� UL� ¨tK�« »e� »« ÒuM� Âu� ôË UM�ÒeG� U� UM��ò
 «b�d�� W�zUM�« X�U� UL� å¡UIK�« v�«ò t� qI� r�Ë l�F�
 WM��  s�  ÎU� Òu��  »e��«  l�  Ÿ«e�  j�—  UM�b�  q�  l�F�
 WO�UM�K�«  « ÒuI�« ‚dH�� u�ò ∫·U{√Ë ÆåWOFO� ≠ WOÒM�
 ÎU��ô ¨årNF� nI� r� ·d� Í√ «u� Òu� rN� åtK�« »e� s�
 WO�UM�K�«  « ÒuI�U� lO�— ‰ËR�� s� ÎôUB�« vIK� t�√ v�«
 ÎUI Ò�u� sJ� r� l�F� dOL� —u��b�« »UD� Ê≈ t� ‰uIO�
 v�«  Âö��«  b��  —U??�√Ë  ÆåWÒOM��«  W�O��«  V�U�  U�bM�
 l�  tH�UF�Ë  åÂUBH�«  ËbM�ò  qO�U�  Ê«d��  VzUM�«  Ê√

Æ`O�UL� n�UF� u� Íd�d��« bF� fOzd�«
 fK�L� …b�b� W�K� w�UIO� ”√d� ¨p�– ÊuC� w�
 vK� ¨W�“«uL�« ŸËdA� ”—œ WK�«uL� Í«d��« w� ¡«—“u�«
 v�Ëô« vÒ�� ÒdL��� ÂuO�« ÕU�� W�K� fK�L�« bIF� Ê√
 e�d��Ë  ÆW�“«uL�«  ”—œ  Ÿu{uL�  Ÿ«d�û�  dN ÒE�«  bF�
 WO�UL��ô«   «b�U�L�«  Ÿu{u�Ë  ¡U�dNJ�«  WHK�  vK�

ÆWI�UF�« œuM��« s� U�dO�Ë s�b�UI�LK�
 s�Ó—UO� ÂU�√ UM Ò�√ò b Ò�√ ÷UO� bO�Ë W�UD�« d�“Ë ÊU�Ë
 s� sÒJL�K� ¡U�dNJ�« W�dF� l�d� Ë√ WHK��« Ác� ÒdI� Ê√ U Ò�≈
 ¡U�dNJK�  WHK�  b�—√  ôò  ∫‰U�Ë  ÆåW�cG��«   U�U�  …œU�“
  U�Ëd�L�«  ¡«dA�  dO�«uH�«  vK�  W�dF��«  …œU�“  wHJ�Ë

Æåw�U� Ê“«u� ÷d�Ë
 20 dF�� tK�bF�� r�� t�√ Ëb�O� Òw�dL��« —ôËb�« U�√
 —ôËb�« l�—ò ÊQ�  b�« WÒO�uJ� —œUB� Ê√ ô« ¨…dO� n�«
 WO�UMB�«  WO�U�_«  œ«uL�«  —UF�√  l�d�  s�  w�dL��«

ÆåWO�ULJ�« lK��« jI� q� …œ—u��L�« WO�«—e�«Ë
 ¡UD�≈  ∫WO�U��«  rO�«dL�«  W�—uNL��«  fOz—  l??�ËË
 ŸUDI�«  w�  sOK�UF�«  lOL��  W��u�  WO�UL��«  …b�U��
 s�c�« s�b�UI�L�«Ë WOHO�u�« rN�UOL�� X�U� ULN� ÂUF�«
 WHK� WO�UL�« …—«“Ë ¡UD�≈Ë b�UI� ‘UF� s� ÊËbOH���

Æ…b�U�L�« Ác� œ«b� s� UNMOJL� q�√ s� WM�e�
 sO�b���LK�  W��u�  …—u??B??�  rOKF�  `M�  ¡U??D??�≈

Æ2022≠2021 w�«—b�« ÂUF�« s� ‰ULF�«Ë
 w�  sOK�UFK�  X�uL�«  qIM�«  i�uF�  —«bI�  q�bF�
 q� s� WO�UM�� …dO� n�« 64 `�B� YO�� ¨ÂUF�« ŸUDI�«

Æ ÒwKF� —uC� Âu�
 WOM�u�«  W�ON�«  qOJA��  w{UI�«  8742  Âu�dL�«Ë

ÆœU�H�« W��UJL�

 WO�dF�«  …—œU�L�«  h�  q�√  w�  sLC�L�«Ë  sOOMOD�KH�«  sO��ö�«  …œuF�  ’U��«  194
 WKJAL�«  q??�√  vK�  »«u??�??�«  t??�_  ¨tIO�D��  »d??F??�«  Î U��UD�  ¨ Ëd??O??�  WL�  s??�  …—œU??B??�«
 WOC� Òq� ‰ËUM�� w��« 181Ë 338Ë 242  «—«dI�« tK��Ë ¨sO��ö� …œuF�« o� ÊULC�
 d�—UI�Ë  ¨425  —«dI�«  vI��  r�_«Ë  Æw�Ëb�«  Êu�UI�«  ÂuNHL�  Î UI�Ë  wKOz«d�ù«  ‰ö��ô«
 dOBL� UNM� »U���ö� åqOz«d�≈ò j�—Ë UF�� Ÿ—«e� ‰u� …b��L�« r�ú� ÂUF�« sO�_«
 Ê√  »dF�«  ¡«—“u??�«  vK�Ë  Æv�œ√  b��  ¨338Ë  242  s�—«dI�U�  j��dL�«  q��L�«  Êôu��«
 ÊS� øUN� ÊuJ�L�� Êu�«e� ô Â√  ¨ «—«dI�«  Ác� oO�D��  …u�b�«  s� «uF�«d� q� «u�O��
 ÂU�   ËdO�  WL�  s�  …—œUB�«  Âö�K�  WO�dF�«  …—œU�L�«  ¡UG�S�  Î «—«d�  «Ëc��OK�  «uF�«d�

ÆWOMK�Ë  WOL�—  …—uB�  2002
 U�Ë ¨UMOK� U� o�DM� rJOK� U� «uI�� w�UFL�« »U��√ U� u� w�UM�� »«u� j��√ qF� ≠
 Î U�«e��« rJ�«—«d� XMÒLC� b�Ë ¨UMOK� UL� UMOÒK�� rJOK� UL� r�OÒK�� Ê≈Ë ¨d� pK�œ U� —«œ
 wKOz«d�ô« ‰ö��ôU� qB�� U� q� l� w�d� q�UF� Í√ ”U�« ¨WO�Ëb�«  «—«dI�« —U���U�
 r�U�d�  U�ËbO�√  ¨UMF�«d�Ë  UMKA�  r�F�«d�Ë  r�KA�  Ê«Ë  UM���  r����  Ê≈Ë  ¨t�UO�«b�Ë

°tK�«

 (1¢U áªàJ) ...äGQGô≤dGh ¿ÉæÑd

?Iô«d ∞dCG 20 `dG Q’hO »æ©j GPÉe

 ¡U�dNJ�« dO�«u�Ë „—UL��« s� qJ� …dO� n�« 20 ?�« —ôËœ œUL��« vK� vM�Ô�� W�“«uL�« Ê√ ÎU�u���  U� ≠
 Âö�ù«  d�“Ë  …uI�  tL�b�Ë  ‰UL�«  d�“Ë  dB�  Íc�«  «c�Ë  Æw�UL�«  q�UF��«  U�UC�  s�  d�¬  œb�Ë   ôUB�ô«Ë
 …—u�U�  l�d�  Vz«d{Ë  Âu�—  ÷d�  ‰œUF�  …b�b�  Vz«d{Ë  ÎU�u�—  tÔ�OL��  sJL�  ô  ÎUOMI�  ÎU�Q�  Á—U���U�

Æq�_« vK� ·UF{√ W�L� ÍœUF�« s�«uL�« WAOF�
 UN����� d�U��U� 10% w� lK��« dOF�� w� WÒO�dL��« Âu�d�« WL�U�L� WOD�u�« W��M�« X�U� «–≈ ≠
 WLO� ÊuJ� U�bM�Ë ¨lK��« q� dOF�� w� U�bL�F� d�U��U� ¨…œ—u��L�« lK��« nB� ‰UD� X�U� «–«Ë ¨20%
 —ôËbK� …dO� 1500 ?�« dF� s� Îôb� …dO� n�« 20 ?�« dF� œUL��U� …d� …dA� fL� XH�UC� b� W��M�« Ác�
 ÃU��O� …dO� ÊuOKL� ÂuO�« Áƒ«d� sJL� UL� ¨sO�d� lK��« —UF�√ …œU�“ v�œ_« b��U� wMF� «cN� ¨w�dL��«
 …dO� sO�ö� W�L�� Î«—bI� gOF�«  «—Ëd{ s� v�œ_« b�K� v�œ_« b��« ÊU� «–«Ë ¨v�œ√ b�� sO�uOK� v�«

Æ…dO� sO�ö� …dA� q�_« vK� dOBO��
 ¨…dO� sO�ö� W�ö� `�B�� …dO� n�√ w��� WLOI� …dOI� WKzU�Ë jO�� ‰eML� X�U� w��« ¡U�dNJ�« …—u�U� ≠
 `�B�� ¨t�ôUB�« vK� dDO��Ë X�d��û� „öN��ô« œËb�� bB�I� s�«uL� X�U� w��«  ôUB�ô« …—u�U�Ë

Æ…dO� n�« W�� X�U� U�bF� …dO� ÊuOK� nB�Ë ÎU�uOK�
 ÊuOK�  dA�  W�L�  `�BO�  rOKF��«Ë  ¡UHA��ô«Ë  ¡«Ëb�«  s�  Y�b��«  q��  …d�√   UIHM�  v�œ_«  b��«  ≠
 W�L� u� q�bK� ?  v�œ√ b� fO�Ë ≠ vB�√ b� l� q�UF�K� …u�œ u� sOO�UM�K� W�“«uL�« t�ÒbI� U�Ë ¨…dO�
 Ë√  Ì÷U�  ÁU{UI��  ÊU�  ÊuOK�  nB�Ë  sO�ö�  WF��  t�LO�  X�U�  V�«—  vK�_  w�U{≈  V�«d�  Î̈U�uOK�  dA�
 rNOK�Ë  ¨q�_«  vK�  WM�  ÊËdA�  W�b��«  w�  rNM�  qJ�  vC�  ¨lO�—  j�U{  Ë«  ÂU�  d�b�  Ë√  wF�U�  –U��√
 W�L�L� s� q�Q� ¨—ôËœ ·ô¬ W�L� UNOK� ÊuIHM� «u�U� w��« rN�UO� ÊËR� dÒ�b� …dO� ÊuOK� dA� W�L��

Æ—ôËœ
 ÎUO�U�  WO�«eO�  W�√  W�U�  ‚u�  p�–  ÊËd��F�Ë  ¨ «d�  dA�  V�«Ëd�«  WH�UCL�  sOOMF�  »«uM�«  ÊU�  «–≈  ≠
 rNM�  sOH�uL�«Ë  sOO�UM�K�«  o��  ·U��≈  s�  p�–  w�  U�  r�—  ¨ «d�  l�—√  V�«Ëd�«  …œU�“  q�_«  vK�  V�O�

ÆÎU�uB�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 åY�—u�« rO�e�«ò ÒÊ√ ÊuO�UM�K�« b�Ë ¨l�«u�« «c� ÁU�� 
 Òb{  o�d�  V�U�  v�«  ·UHD�ô«Ë  l{uL��«  v�«  bL�
 wM�Ë e�d� dNE�Ë ¨ÂU�I�ô« Òh�L� Ê« s� ÎU{u�Ë Æd�¬
 Ë√ kH�� ÊËœ tI�dH� ÊUMF�« oK�√ ¨sOO�UM�K�« ÒqJ� b Ò�u�
 ¨WLOK��«  U�U���«Ë bK��« ·ËdE� c�_« Ë√ ¨◊d� Ë« bO�
  UO�U���«Ë  ¨W�FB�«  ŸU{Ë_«Ë   «—uD��«  …—uD�Ë
 bF�  ULO�  ô  ¨WO�UO��«   U�uJL�«  q�«œ  tO�  …bzU��«

ÆÍd�d��« fOzd�« ‰UO��«
 Òb�  v??�Ë_«  WE�K�«  cM�  ¨åY�—u�«  fOzd�«ò  d�¬  bI�  
 wHzUD�«  d�u�«  vK�  ·eF�«  w�  Ÿd�Ë  ¨wHzUD�«  VBF�«
 ¨·eF�«  «c�  ÒÊ√  ¨ÊU����«  w�  c�Q�  Ê√  ÊËœ  ¨w��cL�«  ?
 sO�O�ö�≈ sO�HzU� sO� œuNF� dO� Î «dO�� ÎU�d� b�uO�
 WO�U�   «u??�√  XFH�—«  YO�  ¨q��  s�  tK��  bNA�  r�
 ¨UN�O�«d�Ë  ¨UN�dD�  w�  Î «bOF�  X��–  ¨Á—UO�  w�  …d�M�«
 WK�U� ¨·u�QL�« s� W�—U��« UN�U��dB�Ë ¨U�“«eH��«Ë
 e�eF� vK� qLF�«Ë ¨·uHB�« Ò’— s� Îôb� ¨W�dH��« vK�

Æb�«u�« gOF�«Ë ‚U�u�«
 rO�e�«ò  V�U�  q�  ¨ Òb��«  «c�  bM�  d??�_«  n�u��  r�  
 ¨ «c�U�  UN�Ozd�Ë  ¨UN�UE�Ë  W�—u��  ¡«bF�«  åY�—u�«
 qJA�U� U�œu�Ë ÎUC�«— ¨W�ËUIL�« vK� t�C� ÒÂU� ÒV�Ë
 w�  åY�—u�«  rO�e�«ò  œ Òœd��  r�  ¨p�–  q�UI�Ë  Æ”U�_«Ë

ÆÎUO�ËœË ÎUOLOK�≈Ë Î̈UOK�«œ ¡U�d�_« s� o�d� v�« “UO��ô«
 v�«  ÃU���  WKEL�U�  tOK�  XD��  w��«  W�U�e�«  X�U�  
 WO�UO��«Ë  WOB�A�«  U�e�—UJ�«  v�«Ë  ¨…eÒOL�L�«  …œUOI�«
 ¨åY�—u�« rO�e�«ò ÒÊ√ ô≈ ¨W�U�e�« b��� w��« ¨W�œUOI�«Ë
 n�«uL�«Ë   «—«d??I??�«Ë  ¨…d??�??�??�«Ë  W�d���«  t??�  sJ�  r??�
 iF��«  tJO��  ÊU�  U�  ÎU��U�  —«dI�U�  ÆW��U��«  W�U�A�«
 sO�  …u??�  „UM�  ÊUJ�  Æs�—UA��L�«Ë  ¨sO�ÒdIL�«  s??�
 ¨UN�uB�  bzU�  v�«  W�U��  W�U�e�U�  ¨…œUOI�«Ë  W�U�e�«

ÆU�—uC� ÍÒuI�Ë ¨U�“eF� ¨U�—uK��
 Î «dO��  YO�  ¨Íd�d��«  bF�  bM�  Áb��  r�  U�  «c??�Ë
 ¨jÒ����«  s�  W�U�  Â«Ëb??�«  vK�  bNA�  t�œUO�  X�U�  U�
 ¨‰U��—ô«Ë  ¨n�«uL�«  w�  Î «dOOG�Ë  ¨œ Òœd��«Ë  ¨»c�c��«Ë
 s�  d��√  bM�  ”U��  —«d??�  –U??�??�«  w??�  — ÒuN��«  v��Ë

Æ‚UI���«
 VD� s� d��√ ¨tLO�“Ë q�I��L�« —UO� dN� oÒK�� bI� 
 ¨tF�u�Ë  ¨Á—u??C??�  “e??�  ¨W�U�e�  `�U�  Ë«  ¨w�UO�
 aOA�« À—≈Ë ¨q�«d�« fOzd�« bO�— s� Î «bOH��� t�K��Ë
 r�—uC� ÊË“ÒeF�Ë ¨Êu�ÒbI�� ¡ôRN� «–S� ¨Á—UO�Ë bF�
 l�«d��  Á—UO�Ë  bF�  aOA�«  WO�F�  ULO�  ¨w�UM�L�«

ÆÎU�OA� ÎU�O� q�P��Ë
 ¨÷—_« vK� dC�� årO�“ò v�« ÃU��� …œUOI�« X�U� 
 Ë√  ¨t�HzU�  vK�  t��U�“  dB�I�  ô  Ê√Ë  ¨ÁbK�  ¡UM�√  sO�Ë
 w� ô≈ tO�≈ w�Q� ô ¨·ËdE�« pK�√ w� tM�Ë s� VOG� Ê«
 w�  åY�—u�«  rO�e�«ò  W�U�≈  `�B�  YO��  ¨ U��UML�«
 …“U�≈  WOCL��  s�u�«  w�  t�uJ�Ë  ¨…b�UI�«  w�  Ã—U��«

Æ¡UM���ô« u� ¨tO�
 œÒb��  ¨…dO��  …Ëd??�  Íd�d��«  bF�  aOA�«  À—Ë  bI�  
 UN�OHB� XÒL�  «—UI�Ë  PAM� À—ËË ¨UNM� d��_« ¡e��«
 t�œUO�  XF�«d�  UL�  ¨tF�  XF�«d�  …Ëd�  ÆUN�O��U�  w�
 bF�  ¨UN�  ◊Òd??H??�  ¨Áb???�«Ë  WO�F�  t??�   d??ÒO??�  Æt??�??�U??�“Ë
 ¨sO�“UN��ô«Ë  ¨sOFH�ML�«  s�  WO�U�  t�  XIB��«  Ê«

¨sOO�u�u�«Ë
 ¨–uH�  e�«d�Ë  ¨W�U�“  s�  sO��U��«Ë  ¨sOI�UML�«Ë
 W�U��  s�  qBHM�  ¨oÒO{  VFK�  v�«  ÁËc�√  ÆV�UM�Ë
 ¨WO�FA�« t�U�U�dN� ¡UM�√ …d� Òq� w� ÒVB� tM� ¨s�u�«
 …b�UI�«  —U���ôU�  c??�_«  ÊËœ  W�ËUIL�«  vK�  t�u��
 ¨rNM�  d�ü«  iF��«  U�√  ÆUN�  …b�RL�«  WC�dF�«  WO�FA�«
 Á—UB�√ Êu�Ò�R� ¨t�uL�UN� ¨t�ËbH�M� ¨tOK� «u ÒCI�« bI�
 ÊuFKD��Ë  ¨W�U�“  ¡«—Ë  Êu�NK�  Íc�«  X�u�«  w�  ¨ÁÒb{
 sOI�UML�«  d��√  U??�Ë  ÆtM�  UN�u�d�  rNÒK�  W�uJ�  v??�«

 b�«Ë w� Á«d� Íc�U� ¨UNO�≈ Êu�LD� s�c�« sOÒO�u�u�«Ë
 ÁœUL��«  ‚«—Ë√  ÂÒbI�  u�Ë  ¨tMD�  vK�  ÂuO�«  sOH�«e�«  s�
 W�“UN��ô«  tH�«u�Ë  ¨WN�U��«  t�«œUI��U�  Î̈UI���  Ã—U�K�
 W�ËUIL�«  j��  d�U��«  t??z«b??�Ë  ¨W�c��L�«  WBO�d�«
 WO�—U��«   U??N??�??�«  W�d��  vE��  tK�  ¨U??�—U??B??�√Ë

Æ U�U{—Ë
 Òb{  o�dH�  “U��«  t�√  Íd�d��«  bF�  aOA�«  WKJA�  
 WOLOK�≈Ë  ¨WOK�«œ   UN�  vK�  …dO�J�«  t�U�¬  oK�Ë  ¨o�d�
 ¨œËb��  jzU��  ÂbDB�  t�  «–S??�  ¨U�dO�  ÊËœ  WO�ËœË
 oÒK� w��« WOLOK�ù« WN��« »«u�√ tN�Ë w� XKH�√ Ê√ bF�
 s�  d��√  Èb�  tLN�√  XF�«d�  UL�  ¨UNOK�  s�«—Ë  ¨‰U�ü«

ÆWÒO�Ëœ WN�
 ŸU{√  bI�  ÆÁdO�  q��  Íd�d��«  bF�  WKJA�  UN�≈
 W�U�e�U�  «–S??�  ÆÆÆÊU???�“Ë  ÊUJ�  s�  d��√  w�  WK�u��«
 ÁU�  Ê√  bF�  ¨Áb��  r�  bzU�  s�  Y���  XÒK�  ¨UN�—Ë  w��«
 WOK�L�«   U�UHD�ô«Ë  ¨WO�UM�K�«  W�UO��«  eO�U�œ  w�

ÆWIOC�«  WOLOK�ù«Ë
 ¨U�  ÎUOK�«œ  ÎU�“Q�  bF�  aOA�«  t�«u�  …Òd??�  Òq??�  w�  
 d�UAL�«  p�d��  w�  sLJ�  tM�  ÃËd��«  ÒÊ«  — ÒuB��  ÊU�
 qOL��Ë  ¨s??�d??�ü«  ¡«b??F??�??�«Ë  ¨WOHzUD�«Ë  WO��cL�«
 s�  √e���  ô  ¡e�  Á—UO�Ë  t�√  Îö�U���  ¨WO�ËR�L�«  dOG�«
 Òq�Ë ¨bK��« —UON�« s� …d�U�� W�ËR�� WO�UO� W�uEM�

Æ U�“√Ë À—«u� s� t� Òq� U�
 ¨wHzUD�«  gOO���«  Á—U??O??�Ë  aOA�«  lHM�  bF�  r??�  
 s�«uL�«  YO�  ¨d??�U??A??L??�«Ë  ¨ UO�U���«  p�d��Ë
 dJH�  ¨q�I��L�«  —UB�√  s�   «c�U�Ë  ¨ÂuO�«  sOJ�L�«
 tK�I���Ë  ¨t�U�b�Ë  ¨tMJ��Ë  ¨t??z«ËœË  tAO�  nO�d�
 …d�UL�Ë  ¨nz«uD�«Ë  W�UO��«  —U��  tOK�  vC�  Íc�«

Æ‰UL�« ’uB�Ë ¨bK��«
 Î «d� ¨ÊUJ�Ë ·d� s� d��√ w� Íd�d��« bF� sJ� r� 
 dC�_«  ¡uC�«  vIK��  Ê√  q��  ¨wM�u�«  Á—«d�  –U��«  w�
 “ËU�� ÚÊS� ÆtKFH� ô Ë√ tKFH� Ê√ V�� U� w� Ã—U��« s�
 U�Ë  Æ¡«dL��«  W�UD��«  tN�Ë  w�  XF�—  ¨dL�_«  j��«
 s�  ‰eFL�  ¨rJ��«  ÂuO�«  tN�Ë  w�  UNF�d�  W�UD��«  w�
 VFKL�«  s� t�d�√ r�U� —«d� ÆUN�b� Ë«  —«dI�«  WO�«u�
 s�  ô«  tLKF�  ô  d�¬  —UF�≈  v��  tK��  ÒwD�  ¨w�UO��«

Æ—«dI�« c��«
 oO�—  fOzd�«  ‰UO��«  W??�—U??�  bF�  ÊUM��  bNA�  r??�
 bO�Q��«Ë  ¨r??�b??�«Ë  ¨nDF�«  s�  Î «dO��  ÎU ÒL�  ¨Íd�d��«
 X�U�Ë  ÆåY�—u�«  rO�eK�ò  d�u�  Íc�U�  w�FA�«  r�e�«Ë
 »UFO��«  vK�  qLF�«Ë  ¨t�—«b�   U��ù  t�  …dO��  W�d�
 bO�u�Ë  ¨·uHB�«  Ò’—Ë  ¨‰UO��ô«  W�—U�   UO�«b�
 ¨tK� bK��«  Èu��� vK� ÎUOM�Ë ÎULO�“ Òo�� ÊuJO� ¨œö��«
 ¨WOI�UML�«Ë  WO��cL�«Ë  WOHzUD�«   UO�U���«  “ËU���
 ¨o�  t�Ë  ÊËœ  ÂUI��ôU�  √b�  U�  ÎUF�d�  sJ�  ÆW�œdH�«Ë
 ◊U�C�Ë  ¨WIOI�  W�Ëb�  ÎUzb���  ¨WO�«b�  n�«u�  Î «c���
 ‰UO��ô«  WLN� tO�u� w� — ÒuN��«Ë  Î̈ULK� «uKI��«  sOOM�Ë

ÆÎU�U�√ W�bN��� WN� v�«
 t�√ u� ¨—ÒdJ�� s� WO��– W�dH� bF� aOA�« ◊Òd� bI� 
 ÂuO�« ÊU� UL� ¨¡U�œË ¨W�«—œË ¨WJM�Ë ¨WLJ�� U�dL���«
 d��  YO�  ¨tOK�  b��Ô�  ô  Íc�«  Ãd��«  l{u�«  «c�  w�
 t�Ë ÊËœ r�«bF��« s Ó� ÎUC�√ d��Ë Á¡UHK�Ë Á¡U�b�√

 ÆW��U�  U�U�� ‰ö� s� ¨o�
 ¨W�Ë—uL�«  W�U�e�«  ÁbÒKI�  s�  ÎU�U�  dA�  WF��  bF�

∫Íd�d��« bF� aOAK� ‰uI�
 ô   «œUOI�«  sJ�  ¨fOzd�«  W�Ëœ  U�   U�U�e�«  ÀÒ—u�  b�
 t�  ”ÒdJ���  Áb�«Ë  …¡U��  v�«  rO�e�«  ÃU���  b�  °ÀÒ—u??�
 ¨ÀÒ—u�  ôË  ¨…¡U��  v�«  ÃU���  ö�  …œUOI�«  U�√  ¨W�U�e�«

ÆÆÆUN�uFMB� ‰U�—Ë …œU� v�« W Ò�U� W�U�� UL�≈Ë
o��_« WO�—U��« d�“Ë*

 U�Ë—Ë√  œ«b??�ù  œ«bF��ô«  W�Ëb�«  s�  sDM�«Ë  X�K�  Èd??�_«  WN��«  vK�
 w��«  UOLJ�« pK� s� UNLB� ÎUOKL� Òr�O� ¨U�“U� s� V ÒFJ� d�� n�√ W�� u�M�
 sO�u� WHOK� sOJ� vK� jGCK� ÎUOKL� ÍÒœR� U� ¨sOB�« v�« V�c� Ê√ ÷d�H�

ÆW�UD�« ‰u� »dG�«Ë ‚dA�« sO� W�u�HL�« WÒOL�UF�« WN�«uL�« w�
 ¨WN�«uL�«  Ác�  w�  ÒwzUNM�«  UO�«d�Ë√  l{uL�  W�dF�  r���  v��  Êü«  s�
 sO�  `�—Q��  Èd�_«  r�UF�«   UHK�  ÒqE��  ¨”Ëd�«  `�UB�  ÊuJ��  U�  ÎU��U�Ë
 W�U� w� Ëb��  U�u�� bIF� ¡U�d�« Ë√  UN���« dOF�� ·u� ¨¡U�d�«Ë ·u��«

ÆW�uFB�«
 ÆÆÆtK�« «u�u� sO�ÒO� U�bF�

Thirteenth year /Saturday / 29  January 2022
 2022 w�U��« Êu�U�   29 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

WO�UI�   U�U���«
 qLF�   U��R�  ‰UL�  W�UI�  X�œ
 a�—U��  W�U�   U�U���«  ¡«d�ù  —ËbM�
 WO�U��«  W�U��«  s�  2022  ◊U��  10
 ¡U��  W��U��«  W�UG�Ë  dNE�«  bF�

Æ UH�uA�« —ËbM� qLF� q�«œ p�–Ë

äÉfÓYEG

 vK�  ¨f�√  ¨w�Oz—  rO�«d�≈  w�«d�ù«  fOzd�«  b�√
 ‰ö� s� å»uM� ≠ ‰UL�ò w�Ëb�« dLL�« “U��≈ WOL�√
 ©»d�  ‰UL�®  å«—U��¬  ≠  X�—ò  b�b�  WJ�  ‰ULJ��«

ÆUO�¬—Ë√ ‰Ëœ l� …—U���« WOLM�Ë
 w�  „—UAL�«  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  b�Ë  sK�√  ¨Í“«u��U�
 oOKF� w�«d�ù« ÍËuM�« Z�U�d��« ‰u� UMOO�  U�œU��
 WOMFL�«  ·«d�_«  nK���  ÎUO�«œ  ¨—ËUA�K�   U{ËUHL�«

ÆåWO�UO�  «—«d�ò –U��ô

 wJ�d�≈  UMOO�   U{ËUHL�  w�Ë—Ë_«  o�ML�«  V��Ë
 rNL�«u� v�≈  Êu�—UAL�«  œuF�ò ∫åd��u�ò vK� «—u�
 ô  Æq�IL�«  Ÿu��_«  …œuFK�  «bONL�  ¨ «—ËUAL�«  ¡«d�ù

ÆåÊü« WO�UO�  «—«d� –U��« s� b�
 Èb�  w??�«d??�ù«  dOH��«  sK�√  ¨qB��  bOF�  vK�
 s� W??�??�U??� W??�u??� Ê√ ¨Íb??�??�??� Ãd???�≈  ¨‚«d???F???�«
 œ«bG�  w�  Íd���  ÷U�d�«Ë  Ê«dN�  sO�   U��U�L�«

ÆÎU��d�

 fOzd�« l� ¨sO�u� dOL�œö� ¨w�Ëd�« fOzd�« Y��
 b�Ëe�  W�Q��  ¨f??�√  ¨ÊËd??�U??�  q�u�UL�≈  ¨w��dH�«
 ÌW�uLC�Ë  ¨q??�_«  WK�u�  ÌWOM�√  Ì U�ULC�  UO�Ë—

ÆÎUO�u�U�
 ÊQA� U��U�� sO�Ozd�«  ]Ê√  ÊUO� w� sOK�dJ�«  d�–Ë
 UL� ¨»dG�« s� uJ�u� UN�KD� w��« WOM�_«  U�ULC�«
 w� …dO�_« WO�dO�_«≠WO�Ëd�«  U�œU�L�« v�≈ U�dD�

Æq��Ëd� w� u�UM�«≠UO�Ë— fK�� ŸUL��«Ë ¨nOM�
 ¨w��dH�« ÁdOEM� wH�U� ‰UB�« w� ¨sO�u� b Ò�√ b�Ë
 w��«  åW�u�JL�«  œËœd??�«  W�UMF�  ”—b��ò  Áœö??�  Ê√
 …b��L�«   U??�ôu??�«  V??�U??�  s??�  ÂU???�√  q��  UN�LÒK��

ÆWOM�_«  U�ULC�« ÊQA� åu�UM�«åË
 …b��L�«   U??�ôu??�«ò  Ê√  ÊËd�UL�  sO�u�  `??{Ë√Ë
 ·ËU�L�« —U���ô« w� «c�Q� r� w�K�_« ‰UL� nK�Ë
 dA� i�—Ë ¨u�UM�« l�u� lM� q�� ¨UO�Ëd� WO�U�_«
 ÎöC�  ¨U�œËb�  »d�  åWO�u�N�«  W�K�_«   U�uEM�
 W�dJ�F�«   U�UJ�ù«  …œU??�≈ò  ?�  uJ�u�  W��UD�  s�
 ÂU�  l�«u�  v�≈  U??�Ë—Ë√  w�  nK�K�  WO����«  WOM��«Ë
 UL�  w�O�Q��«  Êu�UI�«  vK�  lO�u��«  Èb�  ¨å1997

ÆåUO�Ë— ≠u�UM�« fK��ò ?� ·dF�
 WO�Ëb�«  œuN��«  —«dL��«ò  v??�≈  ÊU�Ozd�«  U??�œË
 ÊQA�  åW�d�AL�«  WK�UA�«  qLF�«  WD�  vK�  ÿUH�K�

ÆÊ«d�≈
 Âö�K� p�MO�  UO�UH�U� tJ Ò�L� ÊËd�U� b Ò�√ ¨Á—Ëb�

 ¨Íb�U�—uM�«  WO�U�—  sL{  p??�–Ë  ¨UO�«d�Ë√  ÊQA�
 d�«d�� Ø◊U�� dN� w� WK�IL�«  UN��u� œUIF�«  —dIL�«

Æq�IL�«
 n�≈  ÊU�  ¨w��dH�«  WO�—U��«  d�“Ë  È√—  ¨p�–  v�≈
 b�d�  ÊU�  «–≈  U�  œÒb�Ô�  s�  u�ò  sO�u�  Ê√  ¨ÊU�—œu�
 Î «dOA� ¨åWO�«d�Ë_« W�“_« ÊQA� —ËUA��« Ë√ WN�«uL�«
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5ريا�ضة
الأرجنتين تتم�ّسك بالو�سافة وُتنهي م�سيرة الأكوادور

والبرازيل توا�سل تاأّلقها مع رقم عالمّي لداني األفي�س

لقب الزوجي المختلط في التن�س 

لمالدينوفيت�س ودوديغ في اأ�ستراليا

الدوري الأميركّي بكرة ال�سلة للمحترفين

�سيك�سرز يهزم ليكرز و�سحوة واريورز م�ستمّرة

اختيار ليبرون جيم�س وكيفن دورانت

لقيادة »كل النجوم« في 20 �سباط

حرب بيانات بين الت�سامن والنجمة!

اشتعلت حرب البيانات بين ناديي النجمة والتضامن صور، وذلك عقب القرارات األخيرة التي 
أصدرتها لجنة االستئناف المعتمدة من قبل االتحاد اللبناني لكرة القدم. وكانت لجنة االستئناف 

قد أعادت للنجمة 6 نقاط باإلضافة إلى طلبها بإعادة مباراته ضد العهد. 
سداسّية  ضمن  بالتواجد  يهّدده  الذي  القرار،  هذا  من  المتضررين  أبرز  صور  التضامن  ويعتبر 
األندية الطامحة للبقاء. وبدأ التضامن صور معركته بتعليق المشاركة في بطولة الدوري، ومن 
أن  »عليكم  قائالً  للنادي  الرسمي  الحساب  عبر  عيتاني  محمود  للنجمة  اإلعالمي  المسؤول  رّد  ثم 

تتأّهلوا بنقاطكم ومجهودكم وليس بمجهود غيركم«، موّجهاً حديثه إلى مسؤولي التضامن. 
تّوج  بعدما  الدوري  ألغي  حين   2001 العام  في  التالعب  بملف  صور  التضامن  عيتاني  وذّكر 
اللفظي.  اإلسفاف  إلى  التخاطب  لن يهبط بلغة  بأنه  التضامن صور ورّد  باللقب. وعاد  التضامن 
وأشار بيان التضامن إلى أنه حريص على تنفيذ القانون بحذافيره وحريص على هيكلية اللعبة. 

وشدد على أن استذكار الماضي هو »أسلوب رخيص«، مشدداً على أن »رجاالت النادي في تلك 
الحقبة تحملوا المسؤولية بشجاعة«. ومن جهته، أصدر صائب بواب رئيس نادي التضامن صور 

بياناً شرساً واصفاً قصة النجمة في تحقيقات ملف االستئناف بـ »الفيلم السينمائي«. 
النجمة  نادي  نفسه  الوقت  في  متهماً  القانون،  لتطبيق  يسعى  التضامن  أن  على  بواب  وشدد 

بخرق القوانين.

مدفيديف ي�سرب موعدًا مع نادال

في نهائّي بطولة اأ�ستراليا المفتوحة

األربع  البطوالت  أولى  المفتوحة،  أسترالية  بطولة  نهائي  إلى  مدفيديف  دانييل  الروسي  تأهل 
و4-6  و6-4   )5-7(  6-7 تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني  على  بفوزه  بالتنس،  الكبرى 

و1-6. 
نصف  في  بفوزه  الماضي  العام  البطولة  نهائي  إلى  عالمياً  ثانياً  مدفيديف المصنف  ووصل 
النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المستبَعد عن 

هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا. 
وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية اإلسباني رافائيل نادال الخامس عالمياً، والفائز ضمن 
فوزاً  نادال  حقق  قد  وكان  أيضاً.  مجموعات  بأربع  بيريتيني  ماتيو  اإليطالي  على  عينها  البطولة 

سهالً على اإليطالي بيريتيني السابع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 في نصف النهائي. 
ويسعى نادال البالغ 35 عاماً إلى اللقب 21 في الغراند سالم في مسيرته االحترافّية لتحطيم 

الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجير فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

دبوق يقّدم ا�ستقالته ب�سبب »الطفيلّيات«!

تقدم رئيس شباب الساحل سمير دبوق، باستقالته من رئاسة النادي.
لكرة  اللبناني  الدوري  في  مشاركته  تعليق  النادي  إعالن  عقب  وّزعه  الذي  دبوق  بيان  وجاء 
المؤتمر الصحافي الذي كان سيعقده رئيس  المقداد لحضور  النادي بسام  القدم، وانتداب عضو 
نادي العهد تميم سليمان، وتّم تأجيله إلى وقت الحقـ علماً بأن دبوق أشار إلى وقوف ناديه خلف 

العهد في مطالبه ضد النجمة. 
التواصل االجتماعي  الرسمي على موقع  أعلن سمير دبوق استقالته عبر حسابه  وسرعان ما 
»فيسبوك«، حيث قال إن البعض من الطفيليين لم يعجبه بيان النادي لذلك أعلن استقالتي من 

رئاسة النادي مع اإليفاء بجميع التزاماتي المالية. 
ومن جهة ثانية، أعلن نادي البرج رغبته بترّيث رئيس العهد عن خطواته باإلضافة إلى نادي 
اإلخاء األهلي عاليه أيضاً، في حين كان للصفاء موقف متضامن مع العهد شرط أن تكون الخطوات 
بعد نهاية االستحقاق القاري للبنان. وسريعاً أعلن العهد في بيان رسمي تأجيل المؤتمر الصحافي 
الساحلية استقالة  الجماهير  اللبنانية. هذا، ورفضت  الكرة  اليوم، وذلك من أجل مصلحة  المقرر 
أبناء  من  كبير  عدد  ومن  واإلداريين  الالعبين  ومن  الجمهور  مكتب  عن  صادرة  بيانات  عبر  دبوق 

ساحل المتن الجنوبي.

التأهل  نحو  مشواره  في  التشيلي  نظيره  وضع  األرجنتين  منتخب  عّقد 
الجولة  في  هدف،  مقابل  بهدفين  عليه  بتغلبه  قطر،  في   2022 لمونديال 
الـ15 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية. سجل الهدف األول في اللقاء أنخل 
سجل  ثم   ،)20( لتشيلي  التعادل  أدرك  بريريتون  بن  أن  إال   )9( ماريا  دي 

هدف فوز لألرجنتين الوتارو مارتينيز )34(. 
للمونديال،  التأهل  وضمنت  سبق  التي  األرجنتين،  رفعت  وبفوزها، 
4 نقاط  32 نقطة معّززة موقعها في وصافة التصفيات بفارق  رصيدها إلى 

عن البرازيل المتصّدرة. 
أما تشيلي فابتعدت بعد الهزيمة الثانية لها على التوالي بالتصفيات عن 
المراكز المؤهلة للمونديال، وتجّمد رصيدها عند 16 نقطة في المركز السابع 
مؤقتاً، حيث تتقّدم بنقطة واحدة على بوليفيا صاحبة المرتبة الثامنة التي 

لم تخض بعد مباراتها ضمن الجولة عينها.
وعلى جانب لقاء منتخبي البرازيل واالكوادور التي انتهت بالتعادل )1 ـ 
قياسياً من خالل مشاركته كبديل في  ألفيس، رقماً  داني  البرازيلي  1( حقق 
اللقاء، وبحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن هذه المباراة تحمل الرقم 
121 لداني ألفيس مع منتخب السامبا، ليصبح ثالث أكثر العب مشاركة في 

المباريات. 
الثالثة  المرتبة  يحتل  كان  الذي  ريفيلينو  مواطنه  ألفيس،  داني  وتخطى 
روبرتو  ألفيس،  على  يتفوق  زال  وال  البرازيل.  مع  مشاركة  األكثر  قائمة  في 
 150 برصيد  القائمة  ــدارة  ص في  وكافو  مــبــاراة،   132 برصيد  كارلوس 

مباراة. 
وتّوج ألفيس مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أميركا مرتين، وكأس العالم 
الميدالية  إحــرازه  عند  األولمبي  المنتخب  قيادته  بجانب  مرتين،  للقارات 

الذهبية في دورة طوكيو في العام الماضي.
على  وتغلب  االنتصارات،  نغمة  أوروغواي  منتخب  استعاد  جانبه،  ومن 
المباشر  التأهل  مراكز  إلى  ليعود  رد،  دون  بهدف  الباراغواياني  مضيفه 
المباراة  في  الوحيد  الهدف  أحرز  نقطة(.   19 برصيد  )الرابع  العالم  لكأس 

لويس سواريز في الدقيقة )49(. 
بالتصفيات،  متتالية  هزائم   4 بعد  لألوروغواي  األول  االنتصار  هذا  ويعد 
فمنيت  الباراغواي  أما  ألونسو.  دييغو  الجديد  المنتخب  مدرب  مع  واألول 
في  نقطة   13 عند  رصيدها  وتجمد  بالتصفيات  لها  السادسة  بالهزيمة 

المرتبة ما قبل األخيرة.

والفرنسّية  دوديغ  إيفان  الكرواتي  أحرز 
الزوجي  لقب  مالدينوفيتش  كريستينا 
المفتوحة،  أستراليا  بطولة  في  المختلط 
التنس،  في  الكبرى  األربع  البطوالت  أولى 

أمس الجمعة. 
األستراليين  على  فوزهما  بعد  ذلك  وجاء 
 3-6 كوبلر  وجايسون  فورليس  جيمي 

و6-4 في المباراة النهائية. 
 28 البالغة  مالديــنوفيتش  وأضافــت 
األول  الـــدور  مــن  خرجــت  والــتــي  عامــاً 
السويسرية  يد  على  الــفــردي  لمنافسات 
الثاني  والــــدور  بينتــشيتش،  بيليندا 
مواطنتها  مــع  الــزوجــــــــي  لمنافســات 
إلى  الكبير  الثامن  اللقب  غارسيا،  كارولين 

سجلها. 
في  الزوجي  لقب  مالدينوفيتش  ونالت 

2016 مع مواطنتها  روالن غاروس أعوام 
المجرّية  مع  و2020  و2019  غارسيا 
عامي  المفتوحة  وأستراليا  بابوش،  تيميا 
والزوجي  بابوش،  مع  و2020   2018
 2013 عـــام  ويــمــبــلــدون  ــي  ف المختلط 
2014 مع الكندي دانيال  وأستراليا عامي 
اللقب  دوديــغ  نال  المقابل،  في  نيستور. 
المختلط  الزوجي  منافسات  في  الرابع 
عامي  غاروس  روالن  بعد  سالم  بالغراند 
2018 و2019 وويمبلدون عام 2019 مع 

التايوانية التيشا تشان. 
فــي  أيــضــــــــاً  بلقبين  ــــغ  دودي وفـــاز 
 2015 عام  غاروس  روالن  فــي  الزوجــي 
وأستراليا  ميلو  مارســيلو  البرازيلــي  مع 
فيليب  الــصــربــي  ــع  م الــمــاضــي  ــام  ــع ال

بواليشيك.

وفــادة  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  ــرم  أك
تغلب  عندما  ليكرز  أنجيليس  لــوس  ضيفه 
غولدن  واصل  فيما   ،87-105 بنتيجة  عليه 
ضيفه  على  بفوزه  صحوته  وواريورز  ستايت 
دوري  في   115-124 تمبروولفز  مينيسوتا 

كرة السلة األميركي للمحترفين.
في المباراة األولى على ملعب »ويلز فارجو 
النجم  واصل  متفّرجاً،   20953 وأمام  سنتر« 
الكاميروني جويل إمبيد تألقه الالفت في اآلونة 
إلى  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  وقاد  األخيرة 
حتى  مباراة   48 في  و29  تواليا  الثالث  فوزه 

اآلن هذا الموسم. 
الرائعة  السلسلة  توقف  من  الرغم  وعلى 
التي  األخــيــرة  األربـــع  المباريات  فــي  ألمبيد 
و10  نقطة   35 ــل  األق على  تسجيله  شهدت 
متابعات، لكن النجم الكاميروني ساهم بشكل 
عن  غاب  الذي  ليكرز  على  فريقه  فوز  في  كبير 
بسبب  جيمس  ليبرون  »الملك«  نجمه  صفوفه 

اإلصابة في ركبته اليسرى. 
وسجل إمبيد 26 نقطة مع 9 متابعات وسبع 
هاريس  توبياس  وأضاف  حاسمة،  تمريرات 
تمريرات  وأربع  متابعات  خمس  مع  نقطة   23

ديفيس  أنتوني  فرض  المقابل،  في  حاسمة. 
مع  نقطة   31 بتسجيله  للمباراة  نجماً  نفسه 
 17 غياب  بعد  له  مباراة  ثاني  في  متابعة   12
وأضــاف  الركبة،  في  إصابة  بسبب  مــبــاراة 
20 نقطة بيد أن  النجم اآلخر راسل وستبروك 
الخسارة  فريقهما  لتجنيب  كافياً  يكن  لم  ذلك 

الـ25 في 49 مباراة هذا الموسم.
»تشايز  ملعب  على  الثانية  المباراة  وفي 
جولدن  واصل  متفّرجاً،   18064 وأمام  سنتر« 
ستايت وواريورز صحوته وحقق فوزه الرابع 
مينيسوتا  ضيفه  على  تغلّب  عندما  توالياً 

تمبروولفز 115-124. 
بدايته  ـــوري  ك ستيفن  الــنــجــم  ـــوض  وع
 8 بـ29 نقطة مع  المباراة وأنهاها  البطيئة في 
متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف كالي 
ويجينز  ــدرو  أن من  وكل  نقطة   23 طومسون 
والبديل جوردان بول 19 نقطة. واكتفى كوري 
لكنه  األول،  الشوط  في  فقط  نقاط   8 بتسجيل 
 6 بينها  نقطة   21 وسجل  الثاني  في  تألق 
سجل  فيما  محاوالت،   10 أصل  من  ثالثّيات 

طومسون 5 ثالثيات. 
تاونز  أنتوني   - ــارل  ك بــرز  المقابل،  فــي 

في  مسجل  أفضل  وكــان  الخاسر  صفوف  في 
المباراة برصيد 31 نقطة مع 12 متابعة. 

تكن  لم  نقطة   27 إدواردز  أنتوني  وأضاف 

فوزين  بعد  ــى  األول الخسارة  لتفادي  كافية 
هذا  اآلن  حتى  مباراة   48 في  والـ24  متتاليين 

الموسم.

أنجيليس  لــوس  نجمي  على  الخيار  وقــع 
كيفن  نتس  وبروكلين  جيمس  ليبرون  ليكرز 
»كل  مــبــاراة  فريقي  قــائــدي  ليكونا  دورانـــت 
نجوم  سنوياً  تجمع  التي  التقليدية  النجوم« 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين. 
الخامسة  للمرة  قــائــدا  جيمس  وسيكون 
في  األصــوات  من  عدد  أكبر  نال  بعدما  توالياً 
األكثر  دورانــت  كــان  فيما  الغربية،  المنطقة 
الشرقية، لكن  المنطقة  في  لألصوات  حصداً 
للعام  الــمــبــاراة  عــن  يغيب  أن  المتوقع  مــن 
الثاني توالياً بسبب تعرضه اللتواء في ركبته 

اليسرى في وقت سابق من الشهر الحالي. 
الالعبين  بين  من  ــت  ودوران جيمس  وكــان 
للتشكيلتين  اختيارهم  تــم  الــذيــن  العشرة 
من  والسبعين  الحادية  للنسخة  األساسيتين 
على  المقبل  شباط   20 في  المقررة  المباراة 
في  فيلدهاوس«  مورتغادج  »روكيت  ملعب 
االحتياط  العبي  تسمية  تتم  أن  على  كليفالند، 

في الفريقين يوم الخميس المقبل. 
عملية  من   50% الجمهور  أصوات  وتشكل 
اختيار التشكيلتين األساسيتين، على أن تعود 

الـ%50 األخرى لالعبين ووسائل اإلعالم. 
فيختارهم  االحتياط،  لالعبي  بالنسبة  أما 

مدربو الدوري، على أن يتولى مفوض الدوري 
آدم سيلفر عملية تسمية البدالء في حال إصابة 
جيمس  على  وسيكون  الفريقين.  في  العب  أي 
الالعبين  بين  من  فريقيهما  اختيار  ودورانــت 
األربعة الذين نالوا أكبر عدد من األصوات في 
يكون  بأن  االلتزام  دون  من  لكن  المنطقتين، 
والعبو  الغربية  المنطقة  من  جيمس  العبو 

دورانت من المنطقة الشرقية. 
النجوم«  »كل  مباراة  جيمس  وسيخوض 
الراحل  رقم  ليعادل  مسيرته،  في   18 للمرة 
الئحة  على  الثاني  المركز  في  براينت  كوبي 
عبد  كريم  خلف  فيها  مشاركة  الالعبين  أكثر 

الجبار )19(. 
سفنتي  فيالدلفيا  االرتكاز  نجما  وسيكون 
ودنفر  إمبيد  جويل  الكاميروني  سيكسرز 
ناغتس الصربي نيكوال يوكيتش مركزي الثقل 

في المنطقة الملّونة. 
المنطقة  في  الخيار  وقع  متوّقعاً،  كان  وكما 
الشرقية على نجم ميلووكي باكس حامل لقب 
الى  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  الــدوري 
وديمار  هوكس(  )أتالنتا  يونغ  تــراي  جانب 

ديروزن )شيكاغو بولز(.
وسيمثل غولدن ستايت وواريورز بالعبين 

والكندي  كــوري  ستيفن  األلعاب  صانع  هما 
مورانت  جــا  يكمل  أن  على  ويغينز،  أنـــدرو 
الخمسة  الالعبين  الئحة  غريزليز(  )ممفيس 

الذين تّم اختيارهم من فرق المنطقة الغربية. 
وسيختار جيمس ودورانت العبي فريقيهما 

في العاشر من الشهر المقبل.
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الجبل  ظهر  منطقة  في  اآلث��ار  تاريخ  يعود 
الواقعة شرق مدينة السويداء الى أربعة آالف 

سنة قبل الميالد.
يعرب  ال��س��وي��داء  سياحة  مدير  وأوض���ح 
العربيد في تصريح ل�إلعالم: »أن أبرز المعالم 
األثري  قرماطة  قصور  موقع  هو  المنطقة  في 
حوله  ما  على  الفريدة  بإطاللته  يتمّيز  ال��ذي 
وعلى  خصبة  زراعية  وأراض  عالية  قمم  من 
والغرب  الجنوب  من  وقراها  السويداء  مدينة 
أثرّيين  دائرّيين  برجين  يضّم  حيث  والشمال، 
المتوسطة  البازلتّية  الحجارة  من  متشابَهين 
الهلنستية  التاريخية  للفترة  يعودان  والكبيرة 

أبراج  شكل  على  وبنيا  والرومانية.  النبطية 
المحيطة  األراض��ي  لمراقبة  تستخدم  طابقية 
بهما فيما استخدمت طوابقهما السفلية لإلقامة 

المؤقتة وخزن المحاصيل«.
السويداء  سياحة  مديرية  »أن  وأض���اف: 
كفندق  لالستثمار  المهم  الموقع  هذا  طرحت 
تجارية  وف��ع��ال��ي��ات  م��س��اب��ح  ي��ض��م  إق��ام��ة 
 18500 ب�  تقدر  بمساحة  متممة  وترفيهية 
مطروح  مشروع  وجود  إلى  إضافة  مربع  متر 
كم   7 بطول  تلفريك  إلنشاء  ذاتها  المنطقة  في 
جويلين  بسد  مروراً  قرماطة  قصور  موقع  بين 
وموقع أم حوران إلى الغرب من قرية سالة في 

ارتفاع نحو  منطقة ظهر الجبل السياحية على 
1800 متر عن سطح البحر«.

في  البصة  موقع  أن  السياحة  مدير  وبّين 
منطقة ظهر الجبل يعد أيضاً أحد المواقع التي 
تضّم أجمل األبنية األثرية ويمثل نموذجاً شبه 

كامل لطراز العمارة في تلك المنطقة.
ومن المواقع األثرية المهمة أيضاً في المنطقة 
يتميز  الذي  األثرّي  جنجلة  تل  العربيد  حسب 
إلى  بأكملها  السويداء  مدينة  على  بإطاللته 
تحيط  حيث  المميزة،  الجبلية  طبيعته  جانب 
به مناظر خالبة وفرتها األشجار الحراجية من 
الموقع  هذا  أن  مبيناً  الضمنة،  محمية  ناحية 

جاذباً  ليكون  تؤهله  التي  المقومات  كل  يمتلك 
من  لقربه  وخصوصاً  الداخلية،  للسياحة 
وقيد  المنفذة  السياحية  المشاريع  من  العديد 

التنفيذ.
عن  ترتفع  التي  الجبل  ظهر  منطقة  وتعتبر 
منطقة  متر  و1800   1200 بين  البحر  سطح 
طبيعة  من  به  تشتهر  لما  سياحي  اصطياف 
بركانية  وتربة  معتدل  ومناخ  ساحرة  جبلية 
تنتشر  حيث  الزراعات،  لجميع  تصلح  حمراء 
الحراجّية  األراض��ي  من  الدونمات  آالف  فيها 
تحتوي  كما  المشّجرة،  واألراض��ي  الطبيعية 

على أكثر من 18 مشروعاً سياحياً.
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

�إّنه �أنطون �سعاده
{ يكتبها الياس عّشي

الثالث  العقد  الناس رجٌل في  إلى  أن خرج  حدث 
من عمره، ربُع القامة، واسُع الجبين، حادُّ النظرات، 
المالمح  سورّي  اللون،  حنطيُّ  الحاجبين،  معقوُد 

…
في  يحمل  محاور…   ، جَدليٌّ الحديث،  لبُق  رجٌل 
جعبته مشروَع أّمة، ويحمل في قسماته وجَع هذه 

األمة .
إنه أنطون سعاده …

فغرز  قامته،  يحنَي  أن  رفــض  لبنان،  مــن  رجــل 
عينيه في الشمس، ورفض أن يقوَل »نعم«، فانتهى 
شهيداً على رمال بيروت ، ثم سكن فينا إلى األبد.

ميزُة الِشع�ِر أْن يك�وَن اْن�ط�الق�اً 
ِمْن ُج�ذوِر الح�ي�اِة ال م�ن خ�واْء 

يبعُث الدفَء حيُث َيْمضي انتعاشاً 
في ع�روق الوج�وِد ن�ور اصطف�اْء 

يستح�ّث الع�ق�وَل في نب�ِض فج�ٍر 
يس�تع�ي�ُد الحي�اَة خصب اع�تالْء

 
فه�و ه�مُس اإلل��ِه لح�ن�اّ ع�ل�ّي�اً 

يجع�ُل الخ�ل�َق في رحاِب السناْء 

ُه�َو وحيٌّ اإلله ن�وراً وع�ط�راً 
في فضاء الع�الِء واالرت�ق�اُء 

أصدُق الناِس ش�اِع�ٌر َنْه�َضويٌّ
َي�م�ألُ الك�وَن بالُه�دى وال�رجاْء 

وَي�ُش��قُّ ال�ُدروَب لل�خلق َح�تَّى
ُتص�ِبَح األرُض للسماِء السماْء

ويحثُّ النفوَس بالشع�ِر روح�اً 
ال ترى في الوجود إال النق�اْء 

ان�م�ا الش�ع�ُر ن�ب�ُع وعيٍّ وف�ك�ٍر
دائ���م ال�دف��ِق ُمس�ت�م�ر البه�اْء

فاذا الشع�ُر لم يكن ف�ي�ض ن�وِر 
في الملم�ات ك�ان لغ�ز ال�ف�ن�اْء 

فارف�ع�وا الشع�َر يا أب�اًة م�ن�اراً  
فهو شمٌس تضيُء دون انطف�اْء 

أشع�ُر الناس َمن تع�الى بع�ق�ٍل 
وارتضى في الجهاد نهج الوف�اْء 

فأن���اَر ال�دروَب لل�ن�اِس ح�تى 
ال يضلّ�وَن في س�راِب الع�م�اْء 

 

*شاعر قومّي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

�أ�ْسـَعـُر �لنا�ِس

{ يوسف المسمار*

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

أما الشيء الذي يلفت االنتباه ويستدرج أيضاً كثيراً من التساؤل عن كمية االرتهان والتبعية 
لهذا المجلس، الذي يطلق عليه مجلس التعاون الخليجي، فهذه المطالبة باالمتثال للشرعية 
1701، فإذا كانت  1559 و  الدولية، لنتبّين بعد قليل اّن تلك الشرعية تختصر في القرارين 
الشرعية الدولية لهذه الدرجة تقّض عليكم مضاجعكم ألنها لم تنفذ بالحذافير في القرارين 
 242 المذكورين أعاله، إذاً لماذا ال تطالبون بتطبيق كّل قرارات الشرعية الدولية مثل القرار 
والقرار 194، وقرارات عودة الالجئين ومنع االستيطان، لماذا تجتزأ الحقيقة كيفما تشاؤون، 
أو باألحرى كيفما يريد األميركي و«اإلسرائيلي« الذين هم في الواقع وراء هذه المبادرة وليس 

سواهم، وما مجلس التعاون الخليجي إال األداة والواجهة المنفذة لتلك المبادرة...
لقد أصبح اللعب ع المكشوف، ولكن الشيء الذي يثير كّماً كبيراً من الكوميديا والسخرية 
على مشهد هذه الدول التي تؤَمر فتنّفذ بدون عقل وبال إرادة، هو اّن هذه المبادرات ومحاولة 

فرض اإلمالءات قد جّربت قبل ذلك مع سورية، ثم مع قطر مع الفارق، وجميعها فشلت، تقّدم 
اإلمالءات، ويقّدم معها الشروط المطلوب تحقيقها، ويوضع زمن قصير، أيام قليلة، لالمتثال، 
ثم بعد ذلك التهديد، حتى أّن هذه الطريقة تفتقر الى أبسط بديهيات البروتوكول والتعامل 
بين الدول، المضحك في الموضوع هو، هل يظّن هؤالء األدوات اّن حزب الله على سبيل المثال، 
والذي خاض حروباً على كّل األصعدة، ضّد قوى الهيمنة، ضّد »إسرائيل«، ضّد اإلرهاب، وقّدم 
تضحيات جلّى، وخرج من جميع حروبه منتصراً، سيأتي بعد كّل ذلك ويقّدم سالحه طائعاً 
مختاراً لمجلس أقّل ما ُيقال عنه، إنه ال يملك قراره، وهو ال يعدو كونه أداة طّيعة في يد أميركا 

و«إسرائيل«، بالفم المآلن، هزلت...

سميح التايه

هزلت...دبو�س

في  األرض  »قصة  كتاب  طباعة  األدب��ي  الموقف  مجلة  أع��ادت 
سورية« ضمن سلسلة كتاب الجيب، وهو من أول اإلصدارات التي 
 ،1961 عام  في  تأسيسها  بعيد  سورية  في  الثقافة  وزارة  نشرتها 
من  تاريخية  لمراحل  الشريف  منير  الباحث  مؤلفه  عرض  حيث 
من  سلسلة  عبر  األرض  مع  واالقتصادي  الزراعي  التعامل  طرائق 

الحضارات شهدتها سورية منذ أكثر من ألفي عام.
ويرى الباحث ديب علي حسن الذي قّدم الكتاب أن القيمة الحقيقية 
لهذا العمل تتمثل بما يكشفه عن تقدم مذهل في التعامل مع األرض 
عرفه السوريون منذ العصور الغابرة عندما أقاموا مدنهم وأشادوا 
حضاراتهم على شواطئ الفرات ودجلة واستصلحوا األراضي، كما 
وصفت  ولهذا  مكان  كل  في  والعلم  المعرفة  ناشرين  أوغاريت،  في 

سورية بأنها أيقونة األرض ومنبع الحضارات.
وقال الباحث حسن إن الكتاب يتناول نضال السوريين للحفاظ 

على األرض ويظهر بالوقائع واألرقام والدالئل ما عاث به الغزاة من 
فساد وكيف عملوا على استغالل أرض سورية وحين لم يستطيعوا 

دّمروا الحجر وأحرقوا الشجر.
من  بالسوريين  لحق  الذي  واإلجحاف  الظلم  الكتاب  ويعرض 
الغزاة من يونان ورومان وبيزنطيين الذين سعوا الستغالل الخيرات 
التي تعطيها األراضي السورية ولم يتركوا ألصحابها سوى الفتات 

وأرهقوهم بالضرائب الفادحة.
ثم يمضي الكتاب في رحلة تاريخّية إلى العصر العربي اإلسالمي، 
حيث قسمت هذه األراضي وحدد مقدار الضرائب عليها حيث يشير 
مثالً إلى أن الضريبة على الكروم كانت ديناراً واحداً لكل ألف شجرة 

زمن عبد الملك بن مروان.
ويتحّدث المؤلف عن حجم الضرائب الهائل الذي أثقل بها االحتالل 
 90 اذ بلغت  المزارعين ومالك األراضي السوريين  العثمانّي كاهل 

نوعاً خالل حكم بايزيد الثاني فضالً عن فرض نظام السخرة وتلزيم 
جمع الضرائب ألفراد مقابل مبالغ يؤدونها للعثمانيين.

في  وسياسته  الفرنسي  االحتالل  عند  مطوالً  الكتاب  ويتوقف 
األوق��اف  نهب  من  الطرق  بأبشع  سورية  في  األراض��ي  استغالل 
اإلسالمية وحض الشركات الفرنسية على امتالك األراضي والهيمنة 
على منابع المياه كما أضاف هذا االحتالل ضرائب جديدة عن التي 

كانت موجودة زمن العثمانيين.
ويختتم الكتاب فصوله بالحديث عن مالك األراضي الزراعية في 
اإلصالح  قانون  وعن  االقطاعيين  من  وأغلبهم  الجالء  بعد  سورية 

الزراعي الذي صدر سنة 1959 وحّدد ملكيات هذه األراضي.
الموقف األدبي فلك  الكتاب تحدثت رئيسة تحرير مجلة  وحول 
على  الضوء  ويسلط  العريق  سورية  تاريخ  يجسد  بأنه  حصرية 

تمسك أبناء سورية بأرضهم وعدم التخلي عن حبة تراب منها.

»ق�صة الأر�ض في �صورية« اأول اإ�صدارات وزارة الثقافة ال�صورّية عام 1961

ومجلة الموقف الأدبّي ُتعيد طباعته �صمن �صل�صلة كتاب الجيب 

ظهر الجبل ـ ال�صويداء.. اآثار اأوابد منذ اأربعة اآلف �صنة قبل الميالد 
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