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 VKI� ôË ”uHM�« dÒOG� ô qK��« lK�
 WO�  …bOI�  TAM�  ôË   UOKIF�«
 W�_« lC�Ë ÊUL�ùU� ”uHM�« rFH�

Æ¡UA�ù«Ë oK��« o�d� vK�
ÁœUF�

 ¡«bF�« »UD� qJ�  U�U���ô« q�� U� WK�d� ‰ö� ≠
 ¨Ã—U��«Ë  q�«b�«  w�  UN�uB�  WKL�  Ê«uM�  W�ËUILK�
 s� tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« Âö� w� Ê√ Î U�{«Ë ÊU� b�Ë
 Î U�UI�≈Ë ¨¡ôR� lz«—c� Î U�{«Ë Î «bOMH� Õö��«Ë W�ËUIL�«
 ŸUL�ù« W�Ëc�√Ë ¨UNH�«u� a�—U�� U{«dF��«Ë ¨rN����
 wC� bO�Q��  Îôu????�Ë ¨d??�d??�??�??�«  q??�??�  W??�ËU??I??L??�«  ‰u???�
 u�  w��«  w�Ë  ¨¡ôRN�  WN�¬  dO�  UN�ËdA�  w�  W�ËUIL�«
 ULMO� Î̈ ULzU� ‰«e� ô ‰ö��ô« ÊUJ� w{UL�« w� rN� XN�√
 W�uJ��«Ë  U�Uzd�«Ë rN�b�√ sO� tK� »«uM�« fK�� ÊU�
 ¨dO��Ë  dO�J�  nF{√  W�ËUIL�«  X??�U??�Ë  ¨ U��RL�«Ë
 UHF{  Òb??�√  Ã—U??�??�«Ë  q�«b�«  w�  «u�U�  r??�Ë  t�Q�  nOJ�

ø…u� b�√ W�ËUIL�« X�U�Ë
 W�uB�K� Îôu�Ë e�UL��«  U�UD� XKL� q�UIL�U� ≠
 ÊU� U??�“d??�√  WHOK��«  q??�??J??�«  s??�  W??�Ëd??�  W??�ËU??I??L??�«  l??�
 Õö��  qB��  WE�ö�  q��  Íc�«  ¨d��«  wM�u�«  —UO��«
 WO�U�Ë  ¨WIDML�«  w??�  Á—Ëb???�  t??H??�Ë  U??�  WN��  W�ËUIL�«
 w��«Ë  W�Ëb�«  ¡UM�  U�UC�  w�  n�U���«  ÊuLCL�  qB��
 l�  n�U���U�  tK�«  »e�  p�L��  —UO��«  œUI��«  U�dB���
 n�U���U�  tJ�L�  œÒb??�??�  »e??�??�«  ÊU??�  «–≈Ë  Æq???�√  W??�d??�
 wM�u�«  —UO��«  l�  qBHM�  —«u��  »U��«  `�H�Ë  ¨q??�√  l�
 »e��«  sO�  w�ö��«  —«u��«   «uM�  qOFH�  vF��Ë  d��«
 bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« »UD� Ê√ ô≈ ¨q�√Ë —UO��«Ë
 w�  t Ò�u��  d�d���«Ë  W�ËUIL�«  bO�  w�  tK�«dB�  s��
 WOK�«œ  W�uL��  v??�≈  W�ËUIL�«  Õö??�??�  ’U??�??�«  ¡e??�??�«
 WH{  vK�  —UO��«  ·u??�Ë  r??�—  ¨UNML{  s�  —UO��«  Ê√  «b??�
 r�—Ë  ¨ÊUM�K�  W�UL�  …«œQ�  UN�ö�Ë  W�ËUIL�U�  p�L��«
 tK�«dB�  bO��«  t��U�  Íc???�«  ¡e��U�  wMF�  dO�  t??�u??�
 WO�O�«d��ô«  ‰u??�  —«u�K�  W�e�U��U�  p�L��«  Î «b??�R??�
 W��ö�«  …—U�ùU� ‰Ë_« wMFL�«  ÊuJ� b� t�√  ô≈  ¨WO�U�b�«
 wÒL Ô� UL� WIDML�« w� W�U��« W�UN� ‰u� tK�«dB� bO�K�
 —Ëœ j??�d??� œ«b??F??�??�ô«Ë ¨t??�ö??�Ë »e??�??�«  ö??�b??� ???�
 VKD� Îôu�Ë ¨t�«Ëd�Ë ÊUM�� W�UL�  UOC�IL� Õö��«
 …u� lC� W�œUF� ¡«—Ë nI� WOK�«œ WO�K�√ qOJA� bO��«
 ‚uI� XO��� l�d��� WM�U{ WH� w� UN�«—b�Ë W�ËUIL�«
 eM�  ÁUL�√  ULO�  ¨U�—UL���«Ë  UN�«d���U�  ¡b��«Ë  ÊUM��
 sOO�UM�K�«  ‰U� w� Ò̀ B� Íc�«Ë ¨d���« w� qLNL�« ÊUM��
 d�UA�« t�U� U� ¨‰Òu��K� —œUB� s� Êu���� r�Ë ¨t�U��
 QLE�« UNK�I� ¡«bO��« w� fOF�U�”  ¨b�F�« s� W�d� w�dF�«
 t���«u� —UO��« s� Î «dE�M� ¨“‰uL�� U�—uN� ‚u� ¡UL�«Ë
 W�—uNL��«  fOz—  s�Ë  ¨nKL�«  «cN�  W�U��«  WKL��«  w�
 Í—u��b�«  tKI�  l{Ë  WO�Uzd�«  t��ôË  s�  vI��  U�  w�
 fOz—Ë »e��« V�U� v�« ¨ U{ËUHL�« nK� s� ‰ËR�L�
 WKN� ÷ËUH��« `ML� Âe�K� t�≈ ‰U� Íc�« w�UOM�« fK�L�«
 UNL�eK�  Òr??�  w��«   U�dA�«  d��  VOIM��«  √b��  v��  dN�
 W�ËUD�«  vK�  W�ËUIL�«  Õö??�  l??{ËË  ¨U�«u�  r�eK�  Ë«

Æ—UL���ô«Ë Ã«d���ô« W�UL��
 w�  ¨UN��U�  b�  bO��«  Ê√  Ëb��  w��«  WO�U��«  WN��«  ≠
 tF�  W�öF�«  r�d�  Íc??�«  ¨w??�«d??�??�ô«  w�bI��«  »e??�??�«
 WHC�«  w�  «u�U�  s�c�«  s�  fO�  uN�  ¨WO�UJ�≈  …dO��
 17  ‚U??H??�«  ◊U??I??�≈  W�dF�Ë   UOMO�UL��«  ‰ö??�  Èd???�_«
¨W�ËUIL�«  s???�  t??H??�u??L??�  q??B??�??�   U??�U??�??�??�«  r???�—  ¨—U?????�√
©4’ WL���«®

á¡Lƒe ó q«°ùdG IQOÉÑe

ÜGƒf áYƒªéeh ø«à∏àc ≈dEG

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 ¢ù∏éªdG á°SÉFQ áHÉ«f ¢VƒªZh ...kÉJƒ°U 60 `H kÉ°ù«FQh ...AÉKÓãdG ÜÉîàf’G á°ù∏éd …ôH

 IQhô°V ó o©j ºd á≤£æªdG êQÉN ìÓ°ùdG QhOh ...RÉ¨dGh §ØædG ájÉªM ∫ƒM QGƒëdÉH AóÑ∏d ˆGô°üf

π∏°ûdÉH ô q°ûÑj π«gh ...™é©L ájôãcCG óYh QÉ¶àfÉH ...kÉØdCG 40 `dG áÑàY ƒëf ´QÉ°ùj Q’hódG
 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 Âö�_« …dO��Ë ¨b�_« Âu� ”bI�«  «—uD� t�uI�� U� —UE��U�
 ÂUF�« sO�_« d�c��Ë ¨…e� w� W�ËUIL�«  «b�bN� q� w� ¨WO�uONB�«
 WIDML�«  Èu��� vK� —U�H�«  s� tK�«dB� s�� bO��«  tK�«  »e��
 ÊËUF� Âö� w�Q� ¨ U�bILK� ÷ÒdF��« W�UL� WM�UNB�« VJ�—« «–≈
 w�  U�dA�  W�UI�  sO�  —ÒdJL�«  qO�  bOH�œ  o�U��«  WO�—U��«  d??�“Ë
 w�UO��« qKA�« tO� l�u�� ¨ Òw�u�eHK� Y�b�Ë WO�dO�_« W�U�B�«
 Ã«d�ù  “W�U��  WO��d�  …—œU��”  Î UF�u��  WK�u�  …bL�  ÊUM��  w�
 W�ËUIL�«  ·UF{≈  vK�  ÊU�d�«  qA�  v�«  Î «dOA�  ¨qKA�«  s�  ÊUM��
 WO�UO� W�—UI� W�√ w� w�UOM�« UNKO�L� “ËU�� W�U���«Ë UN��O� w�

Æw�Uzd�« ‚UI���ô«Ë WK�IL�« W�uJ��« wHKL�
 vK� vGD� w��«  …d�UI�«   U�—UIL�«  UL�dNE� qKA�«Ë ÷uLG�«
 X�U�  w��«  WO�UM�K�«   «uI�U�  ÆWO�UO��«  ÈuI�«  s�  b�bF�«  n�«u�
 40  tHI� nK� w� WO�Ozd�« …uI�« qJA�Ë Î̈ UO�UO� Î «bFI� 20  W�«d�
 wO�O��Ë  sOKI��L�«  »«uM�«  s�  Î «œb??�Ë  VzU�J�«  »e�  rC�  Î U�zU�
 Ÿ—U� ¨wH�— ·d�√ VzUM�«Ë “dOOG��«”  U�UL� s� Î U�«u�Ë —«–¬ 14
 fK�L�«   U�UI���U�  rJ���«  `O��  WO�K�√  qOJA�  s�  Àb���U�
 W�d��_« Ëb�� ULO� ¨…b�b��« W�uJ��U� qB�� U� Î U�uB� ¨w�UOM�«
 j�d� q�� s� Ÿ—U� UL� ¨l�«Ë v�« UNK�u�� VFB� W�e� W�u�eL�«

 dF�  ÷UH��U�  Î «b??�«Ë   U�U���ô«  W�O�M�  —ôËb??�«  dF�  q�I���
 ¡ö��ô U�œ U� ¨W�d��_U� tzUHK� l� Á“uH� w�U��« ÂuO�« w� —ôËb�«
 l�F�  Âö??�  vK�  —bM��«   UIOKF��  w�UL��ô«  q�«u��«  q??zU??�Ë
 ¨b�«u�«  —ôËbK�  …dO�  n�√  36  ·dB�«  dF�  ⁄uK�  l�  Á—U�c��«Ë

ÆÎ UH�√ 40 ?�« W��� u�� t��—U��Ë
 tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« Âö� ¡U� Î̈ UO�UO�
 ∆ËUML�«  »UD�K�  Î U��dA�Ë  Î «bOMH�  ¨d�d���«Ë  W�ËUIL�«  bO�  w�
 …—œU��  ‚ö???�≈  sLC�  tMJ�  ¨UN�ö��  sOB�d�L�«Ë  ¨W�ËUILK�
 …U�ö�  `O��  Êö??�S??�  ¨—«u??�??�«Ë  w�ö�K�  …u??�b??�«  jO���  UN�«uM�
 ¨ŸU�bK� WOM�Ë WO�O�«d��« ‰u� —«u�K� W�œUB�«  «u�b�« »U��√
 UN�ö�Ë  W�ËUIL�«  —Ëœ  dB��  W�ËUIL�«  W��UD�  —d��  V���
 w�  W�ËUIL�«  Õö??�  —Ëœ  W�UN�  s??�  Êö???�ù«  d��  ¨ÊUM��  W�UL��
 W�ËUD�«  vK� Î U�—U� ¨ —uK��Ë XL� Ô� b� UN�UHK� —U���U�  WIDML�«
 U�—UL���«Ë  “UG�«Ë  jHM�«   «Ëd??�  W�UL�  WOHO�  ‰u??�  —«u��«  ¡b??�
 t�u� r�UH��« s� ‚öD�ô«Ë ¨d���« w� Êu�bL�« ÊUM�� eM� U�—U���U�
 W�ËUIL�« Õö� —Ëœ WA�UM�Ë ¨WO�U�b�« WO�O�«d��ôU� Y���« u��
 ‚bB� u� ·bN�« ÊU� «–≈ ¨WO�U� …uD�� WO�O�«d��ô« Ác� —U�≈ w�

ÆŸUL�_«Ë ¡«b��ô« tM� ÒbB�Ë t�«Ëd�Ë ÊUM�� wL�� nO�
©4’ WL���«®d�d���«Ë W�ËUIL�« bO� W��UML� t��ö�≈ ‰ö� tK�«dB� bO��«

...á q«æjódG ÜôëdG √ÉéJÉH ™aódG

 WLJ��   —b�√  w{UL�«  ÂUF�«  s�  ‰Ë_«  s�dA�  w�
 W�U�S�  œuNOK�  tO�  `L��  Î «—«d??�  ©WOKOz«d�ù«®  `KB�«
 Âd��«  U??�U??� w??� W??�œu??L??K??�??�«  r??�d??zU??F??�Ë r??N??�«u??K??�
 Òd�  b�Ë  WFH�d�   «u??�√  ÊËœË  XLB�  sJ�Ë  ¨ Òw�bI�«
 ÊU� t??�√  UM� dO�� „—b??�  r??�Ë Î UF�d� Î «—Ëd???�  —«d??I??�«  «c??�
 XC�  –≈  w{UL�«  b�_«  Âu�  —«d�  s�  —b�  UL�  W�ÒbI�
 l�Ë  lH�d�   uB�  sJ�Ë  rN�  ÕUL��U�  UN�«–  WLJ�L�«
 «c�  ¨ «u??K??B??�U??�  W�U��«  W�b���«   U�d��U�  ÂUOI�«
 w��« ©W??O??K??O??z«d??�ù«® Âö???�_« …d??O??�??� s??� Ÿu??�??�√ q??�??�
 –≈  ¨WOMOD�KH�«  d�UALK�  “«eH��ô«Ë  W�UEH�U�  r���
 UM��J�  ÒÊ√Ë  …dL���  UM�L�e�  ÒÊQ??�  U�dO�c��  ·bN�  UN�≈
 ”bI�« q????�«œ V??�U??B??�«  ·«u??D??�U??�  p????�–Ë ¨W??K??�«u??�??�

ÆWIO�F�«
 qzUBH� W�d�AL�«  UOKLF�« W�d� s� Î UF�d� Òœd�« ¡U�
 WGK�  Î «b�R�  ¨ ÒwzUCI�«  —«dI�«  «c�  vK�  …e�  w�  W�ËUIL�«
 fO�b��  ô  `L��  s??�  W??�ËU??I??L??�«  qzUB�  ÒÊQ???�  WL�U�
 ¨WIO�F�«  ”bI�«  w� Âö�_« …dO�L� ôË w�bI�«  Âd��«
  U�U��«  ÒÊ√Ë  ¨bF�  bLGÔ�  r�  å”bI�«  nO�ò  ÒÊQ�  …b�R�
 ¨WO�bIL�« W�U��« l� …b Ò�u�� WO�dG�« WHC�«Ë …e� w�
 WM�bL�«  s�  ŸU�b�«  w�  UN��«u�  ÂuI��  W�ËUIL�«  ÒÊ√Ë
  U��dB�  X�U��  Ê√  X���  U??�Ë  UN�U�bI�Ë  W�bIL�«

ÆW�ËUIL�« w� …œU� s� …œdHM�
©4’ WL���«®

¿ bO�—√ vHDB� …œUF� 

:ø«Yhô°ûe á¡LGƒe »a ájQƒ°S

q»côJ ´É£àbGh q…Oôc q»dÉ°üØfG

¿ jOD� bL�� sO�√ Æœ bOLF�« 

 2011  ÂUF�«  w�  W�—u�  vK�  WO�uJ�«  »d��«  XÒM�
 vK�  X�KI�«  Ê√  bF�  s�b�FL�«  …—«b??�  w�  UO�d�  X�U�Ë
  UL�UH��«Ë  oO�«uL�«  ÒqJ�  X�J�Ë  —«u��«  s��  b�«u�
 vK�  »ö??I??�ô«  p??�–  w??�  UL�  W??�—u??�  l??�  WO�O�«d��ô«
 œËb��« vK� q�UF��« XLE� b� X�U� w��« WM{√ …b�UF�
 rK��« W�UO�Ë s�_« kH� b�«u� X�—√Ë sO��Ëb�« sO�
  «bNF��«  ÒqJ�  X�J�Ë  X�KI�«  UO�d�  sJ�Ë  ¨ULNMO�  ÂUF�«
 ÊQ�  fHM�«  WK�R�  W�—u�  vK�  Ê«ËbF�«  …œUOI�   d��«Ë
 ¡UO�≈  …œU??�ù  UNM�  oKDM�Ë  W�—u�  q�U�  vK�  dDO��
 ¨s�e�«  s�  Êd�  q��  WD�U��«  WO�UL�F�«  W�—u�«d��ù«
 sOLK�L�«  Ê«u�û�  wL�UF�«  rOEM��«  vK�   QJ�«  p�c�Ë
 ŸËdAL�«  «c�  cOHM�Ë  oOI���  UN�KO�ËË  UN�«œ√  ÊuJO�

Æw�«ËbF�« Í—u�«d��ô«
 WO�U�b�«  …u??I??�U??�  X??�b??D??�«  W??O??�d??�??�«  ‰U????�ü«  ÒÊ«  b??O??�
 w� U??O??�d??� X??K??A??�Ë ¨W??O??H??�U??�??�??�«Ë W???O???�«c???�« W???�—u???�???�«
 ŸËdA�  jI�Ë  q�UA�«  Í—u??�«d??�??�ô«  UNLK�  oOI��
 sJ� ¨W??I??D??M??L??�« v??K??� …d??D??O??�??K??� s??O??L??K??�??L??�« Ê«u??????�ô«
 i�uF�K�  ‰U????�ü«  s??�  Ÿu??M??�  WJ�L�   d??L??�??�«  U??O??�d??�
 …b�U�L�«  b??�  UN�   b??�  U??O??�Ë—  ÒÊ«  r???�—Ë  ¨UNKA�  s??�
  U� ÒuJL�« b�√ ÊuJ�� UN� XC�—«Ë ‚“QL�« s� UN�«d�ù
¨W�—u��«  W�Q�L�«  W��UFL�  W�U��√  W�uEML�  W�ö��«
©4’ WL���«®

 ¨f�√  ¨WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«  qzUB�   b�√
 t�II� U ÒL� «uF�«d�� s� t��ËUI�Ë UM�F�ò ÒÊ√
 W�u�H�  «—UO��« q� Ê√Ë ¨”bI�« nO� W�dF�

Æå‰ö��ô« rz«d�� ÍbB�K�
 t�bI� w�U�� dL�R� ‰ö� ¨qzUBH�«  b�√Ë
 q�  W�“uN�  vK�ò  ¨…e�  w�  UN�  ŸUL��«  VI�
 WO�«œ ¨åÊ«ËbF�« vK� œdK� UND�«d�Ë  U�U��«
 q�«b�«Ë  WHC�«Ë  ”bI�«  w�  UM�F�  dO�UL�ò
 b��L�«   U�U�  w�  œUA��ô«  v??�≈  q��L�«
 Âu� —U���«Ë ¨WFL��« ÂuO�« s� Î¡«b��« åvB�_«
 ÎUOM�Ë  ÎU�u�ò  w�U��«  u�U�  Ø—U�√  29  w�  b�_«

ÆåÂUF�« dOHM�«Ë vB�_« s� ŸU�bK�
 U�   UF��  ËbF�«  W�uJ�”  qzUBH�«  XKL�Ë
 …b�R�  ¨“œËœ—  s�   «¡«b��ô«  Ác�  V�UBÔO�
 rz«œ œUIF�« W�U� w� W�d�AL�« W�dG�«Ë”  UN�√
 ËbF�« s� —bB� U� q� V�� s� l�U��Ë V�«d�

Æ“ «¡«b��ô«Ë À«b�ú� —u�Ë  U��dB� s�
 s�”  w�uONB�«  ËbF�«  qzUBH�«   —c??�Ë
 b��L�«  ÂU���U�  ÕUL��U�  W�UL�  Í√  »UJ�—«

 ¨“WO�U�—ù« Âö�_« …dO�� rOEM� d�� vB�_«
 qO�d� W�U�L� ÊuJO� jD�ÔL�« «c� Ê√” …b�R�

Æ“UNKL�Q� WIDML�« qFAÔ�Ë d�HMO� œË—U�
  U�bIL�«Ë ”bI�«” Ê√ vK� qzUBH�«  œb�Ë
 «uHI� s� t��ËUI�Ë Á«u� qJ� UM�F�Ë dL�√ Ïj�
 «ËbB�O�Ë  jD�L�«  «c�  ÂU�√  Íb�_«  w�u�J�
  «—UO��«  q�  «u�b���O�Ë  ¨t�  ‰UJ�_«  qJ�
 s�  UM�U�bI�Ë  UM{—√Ë  UM�F�  W�UL�  ·bN�

Æ“WO�uONB�«  «¡«b��ô«
 WO�Ëb�«   UN��«  W�U�”  qzUBH�«  X??�œË
 dB�  WIOIA�«  r??N??�√—  v??K??�Ë  W??O??�d??F??�«Ë
 ‰ö��ô«  „uK�  r�K�  q�UF�«  q Ò�b��«  v??�≈
 jD�L�«  V�«u�”  Ê√  vK�  …œbA�  ¨“w�«d�ô«
 WLO�Ë  ÊuJ��  vB�_«  ÂU���ô  w�uONB�«
 ¨WOMOD�KH�«  w{«—_«  w�  …—uB��  qE�  s�Ë

Æ“UNKL�Q� WIDML�« qFA�� q�
 UM��√Ë  U�A�« w� UM�F� dO�UL�” X�œ UL�
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ذكرى 25 اأيار وتزامنها مع انت�صار المقاومة

و�صقوط اأهداف الحرب الناعمة الأميركية
{ حسن حردان

يمكن القول اّن ذكرى عيد المقاومة والتحرير، في 25 أيار هذا العام، 
األميركي »اإلسرائيلي« في إضعاف  المخطط  تأتي متزامنة مع فشل 
النموذج  من  النيل  محاولة  في  واإلخفاق  للمقاومة،  الشعبية  القوة 

والمثال الذي جّسدته، وال تزال، لناحية إثبات قدرتها على...
االحتالل  بجيش  واستراتيجية  تاريخية  هزيمة  أول  إلحاق  أوالً،   
على  العدو  بإجبار  »اإلسرائيلي«،  العربي  الصراع  في  الصهيوني 
الجنوب  في  يحتلها  كان  التي  اللبنانية  األراضي  معظم  عن  الرحيل 
والبقاع الغربي، دون قيد وال شرط او اّي تفاوض مباشر وغير مباشر، 
بعد 22 عاماً من المقاومة الشعبية والمسلحة والتضحيات الجسام، 
والمعاناة، وبالتالي تحطيم أسطورة الجيش »اإلسرائيلي«، الذي كان 

يصّور زيفاً بأنه قوة ال تقهر... وصناعة مجد لبنان واألمة.
 2006 ع��ام  الصهيوني  ال��ع��دوان  على  االنتصار  تحقيق  ثانياً، 
المدعوم أميركياً وغربياً ومن بعض األنظمة العربية الرجعية وقوى 
استراتيجية  هزيمة  إلحاق  في  المقاومة  ونجاح  لبنان،  في  آذار   14
في  النصر  وتحقيق  أهدافه  بلوغ  من  ومنعه  العدو  بجيش  وتكتيكية 

الحرب مما أحدث زلزاالً داخل الكيان الصهيوني..
تموز  وفي  ألفين،  عام  أيار   25 في  االنتصاران،  هذان  أحدث  ثالثاً، 
وأثبتت  الصهيوني،  العربي  الصراع  في  نوعياً  تحّوالً   2006 عام 
تحقيق  على  ق��ادرة  أنها  والشعبية  المسلحة  المقاومة  خاللهما 
حّد  ووضع  األوس��ط،  والشرق  المنطقة  في  جيش  أقوى  على  النصر 
وكّل  فلسطين  بتحرير  األمة  جماهير  لدى  األمل  وإعادة  الهزائم،  لزمن 
األراضي العربية المحتلة، عندما تتوافر قيادة ثورية شجاعة ال تهادن 
وال تساوم، تخوض الصراع بأفق التحرير، وتبني مقاومة ترتكز إلى 
العدو  لمواجهة  واالستعداد  والعقيدة  اإليمان  وتملك  القضية،  عدالة 
حتى النصر أو الشهادة، وتستند إلى تأييد شعبي واسع يؤّمن البيئة 
الحاضنة لهذه المقاومة واستمرارها... ولهذا كان من نتائج وتداعيات 

االنتصار في 25 أيار اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، 
ومن ثم انتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2005 وإجبار 
جيش العدو على االنسحاب من قطاع غزة على الطريقة اللبنانية من 

دون قيد وال شرط...
للكيان  بالنسبة  وج��ودي��اً  خ��ط��راً  تشكل  المقاومة  باتت  لذلك 

الصهيوني...
من هنا حاولت كّل من اإلدارتين األميركية والصهيونية بكّل السبل 
بعد  عمدتا،  السياق  هذا  وفي  المنتصرة،  المقاومة  هذه  من  التخلص 
فشل حرب عام 2006 في سحق المقاومة، إلى شّن الحرب اإلرهابية 
من  المليارات  مئات  فيها  وظفت  التي  الناعمة  والحروب  بالوكالة، 
الدولة  إسقاط  ومحاولة  المقاومة  شيطنة  ألجل  واالعالم  ال��دوالرات 
الثورة   � إيران  وإضعاف  وظهيرها،  المقاومة  قلب  السورية  الوطنية 

العمق االستراتيجي للمقاومة..
أهدافها  تحقيق  ف��ي  س��وري��ة  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة  ال��ح��رب  فشل  بعد 
السلسلة  من  اللبنانية  الجرود  في  اإلرهابيين  وفشل  آنفاً،  المذكورة 
وإثارة  المقاومة،  بيئة  وضرب  لبنان  إلى  الحرب  نقل  في  الشرقية 
المالي  الحصار  سالح  استخدام  إلى  واشنطن  لجأت  ضّدها،  الفتنة 
موجة  ركوب  على  والعمل  لبنان  في  األزمات  وتفجير  واالقتصادي 
تشرين   17 في  الشارع  في  اشتعلت  التي  الشعبية  االحتجاجات 
الممولة  األنجيؤز  مجموعات  بعض  بواسطة   ،2019 عام  الثاني 
اللبنانيين،  لتأليب  محاولة  في  شينكر،  ديفيد  باعتراف  أميركيا، 
تحميلها  عبر  للمقاومة،  الحاضنة  البيئة  وخاصة  مقاومتهم،  ضّد 
االقتصادي وتراجع قيمة  الوضع  األزمات وانهيار  انفجار  مسؤولية 

الليرة وتدهور مستوى المعيشة..
غير اّن هذه االحتجاجات، التي أعقبها تفجير التسوية في لبنان من 
خالل إجبار الرئيس سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، لم 
تنجح في قلب المعادلة السياسية والشعبية ضّد المقاومة.. فكانت 
أّن  إال  ذلك،  تحقيق  على  األخير  واشنطن  رهان  النيابية  االنتخابات 

»إسرائيل«،  وحليفتها  واشنطن  تشتهي  ما  غير  على  جاءت  نتائجها 
من  خرجت  المقاومة  اّن  ذلك  على  دليل  وأكبر  لبنان...  في  وأدواتهما 
االنتخابات بكتلة نيابية أكبر من كتلتها السابقة، ونالت أعلى األصوات 
شعبياً.. وهو ما دفع المسؤول األميركي السابق ديفيد هيل إلى اإلقرار 
بأّن تقليل قوة حزب الله وهم.. أما ديفيد شينكر الذي تولى اإلشراف 
2019، فقد  األول  17 تشرين  الله بعد  المعركة ضّد حزب  إدارة  على 
سبق هيل باالعتراف بالفشل في تحقيق الهدف األميركي من الحصار 
المالي واالقتصادي الذي فرضته اإلدارة األميركية على لبنان.. عندما 
أّنب مجموعات األنجيؤز على عدم توحدهم في االنتخابات ووصفهم 
معترفاً  بعضاً«...  بعضهم  يأكلون  والشخصانيين،  »النرجسيين  ب� 

بالفشل في اختراق بيئة المقاومة..
هكذا يمكن القول اّن واشنطن نجحت في مفاقمة أزمات اللبنانيين، 
المقاومة  إضعاف  وهو  أال  ذلك  من  هدفها  تحقيق  في  فشلت  لكنها 
المقاومة  قوة  عّززت  فاالنتخابات  ضّدها،  الشعبية  بيئتها  وتأليب 

شعبياً...
اّن هذه النسخة الجديدة من فشل الخطط األميركية إنما تؤكد باّن 
حولها  التفافها  في  راسخة  كبيرة  شعبية  قوة  إلى  تستند  المقاومة 
وفي التمسك بها، واّن هذه المقاومة التي ألحقت أول هزيمة تاريخية 
بجيش العدو عام ألفين نجحت بعد 22 عاماً من انتصارها في جعل 
إلى  يفتقد  بات  ألنه  لبنان  ضّد  الحرب  شّن  يتهّيب  االحتالل  جيش 
اليقين بتحقيق النصر في اّي حرب مقبلة، وبالتالي برهنت المقاومة 
بيت  من  أوه��ن  االحتالل  كيان  اّن  واإلسالمي  العربي  العام  للرأي 
المقاومة في شّل يد »إسرائيل« وقدرتها على  العنكبوت، كما نجحت 
المزيد  تملك  باتت  المقاومة  اّن  سيما  ال  لبنان،  ضّد  االعتداءات  تنفيذ 
العدو،  كيان  وترعب  وثرواته،  لبنان  تحمي  التي  ال��ردع  ق��درات  من 
وخصوصاً بعدما أصبح في حوزتها الصواريخ الدقيقة والقدرة على 
صناعتها.. مما جعل المسؤولين الصهاينة يحسبون ألف حساب قبل 

أن يفكروا في شّن اّي عدوان ضّد لبنان.

ن�شاطات

عون: ل تراجع عن مكافحة الف�صاد 

والتحقيق الجنائي مهما ا�صتّدت ال�صغوط 

بّري دعا اإلى جل�صة الثالثاء

لنتخاب رئي�س مجل�س النواب ونائبه

اإبراهيم: المرحلة الُمقبلة محفوفة 

بالأخطار الع�صكرية والأمنية

أنه  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أكد   
على  والسهر  الفساد  »مكافحة  على  العمل  سيواصل 
المالية  الحسابات  في  الجنائي  التحقيق  إنجاز 
الرسمية  والمؤسسات  واإلدارات  لبنان  لمصرف 
األخرى«، مشّدداً على أن »ال تراجع عن هذه اإلجراءات 

مهمها اشتّدت الضغوط المعروفة المصدر«.
مواقف عون جاءت خالل استقباله أمس في قصر 
والمديرة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  بعبدا، 
 »UNDP« المساعدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الوزير  حضور  في  مرافق،  وفد  مع  موناري  راو  أوشا 
شالال  رفيق  والمستشارين  جريصاتي  سليم  السابق 

وأسامة خشاب وريمون طربيه.
سيواصل  أنه  العام  األمين  وكيلة  عون  وأبلغ   
العمل في ما تبقى من واليته الرئاسية على »مكافحة 
الجنائي  التحقيق  إن��ج��از  على  والسهر  الفساد 
واإلدارات  لبنان  لمصرف  المالية  الحسابات  في 
األسباب  لتحديد  األخ��رى،  الرسمية  والمؤسسات 
المالية  األوض��اع  ت��رّدي  إل��ى  أّدت  التي  الحقيقية 

واالقتصادية في البالد«.
المجال  هذا  في  المتحدة  االم��م  »دع��م  أن  واعتبر   
الدولية  المنظمة  أن  سيما  وال  إيجابي،  أثر  له  وغيره 
اإلصالحات  وتحقيق  الشفافية  اعتماد  على  تركز 
والحوكمة وغيرها من المسائل األساسية التي التزم 
لبنان بها«، الفتاً إلى أن »ال تراجع عن هذه اإلجراءات 

مهمها اشتّدت الضغوط المعروفة المصدر«.
واألم��م  لبنان  بين  القائمة  ب���«ال��ش��راك��ة  ون���ّوه   
المتحدة«، واصفاً إياها ب�«أالساسية لمساعدة لبنان 
األزمات  سلسلة  بعد  خصوصاً  النهوض،  إعادة  على 

لها  كانت  والتي  لها  تعّرض  التي  المسبوقة  غير 
انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية«.

جراحه  لملمة  على  يعمل  »لبنان  أّن  إلى  وأش��ار   
إلى  الفتاً  الدولي«،  المجتمع  دعم  إلى  يحتاج  وهو 
المتحدة  األمم  برنامج  ينفذها  التي  »المشاريع  أن 
التنمية  صعيد  على  كبرى  أهمية  تكتسب  اإلنمائي 
الرقمي  التحول  مشروع  منها  سيما  وال  المستدامة، 
الذي أقّرته الحكومة والذي ُيعتبر من أبرز المشاريع 

المتطورة لتحسين وضع اإلدارة ومكننتها«.
 وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في »أن يتمكن 
اإلصالح  عملية  مواكبة  من  الجديد  النواب  مجلس 
لبنان  مصلحة  ُيحّقق  لما  واستكمالها  ب��دأت  التي 

واللبنانيين«.
مستهل  في  عون  إلى  نقلت  موناري  راو  وكانت   
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  »تحيات  اللقاء 
غوتيريش والتهنئة بإنجاز االنتخابات النيابية التي 
باالستقرار  ينعم  كي  للبنان  إضافية  فرصاً  تعطي 

واإلصالح«.
األمم  بين  القائمة  الشراكة  »أهمية  على  وشّددت   
أن  إلى  الفتًة  المجاالت«،  معظم  في  ولبنان  المتحدة 
الحكومة  دعم  في  ملتزمة  ستبقى  الدولية  »المنظمة 
واإلصالحات  المستدامة  التنمية  لتحقيق  اللبنانية 

اإلنمائية المطلوبة«.
 وأشارت إلى أّن »الموازنة التي خصصها برنامج 
 75 تبلغ  العام  لهذا  للبنان  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
اإلصالحات  برنامج  تنفيذ  أج��ل  من  دوالر  مليون 
فضالً  المضيفة،  المجتمعات  ودعم  الفساد  ومكافحة 

عن المساعدة في االنتخابات النيابية«.

دعا رئيس السن في مجلس النواب نبيه بّري إلى 
وأعضاء  ونائبه  المجلس  رئيس  النتخاب  جلسة 
من  من  عشرة  الحادية  الساعة  عند  المكتب،  هيئة 

قبل ظهر الثالثاء المقبل في ساحة النجمة.
وفي هذا السياق، نصح وزير اإلعالم في حكومة 
الُجدد  »النواب  المكاري  زي��اد  األعمال  تصريف 
والقوى  األول��ى  للمّرة  البرلمان  يدخلون  الذين 
انتخاب  عملية  تعطيل  بعدم  آذار،   14 المسماة 
التعطيل  »أن  إلى  منبهاً  النيابي«،  المجلس  رئيس 
رئاستي  إل��ى  سينسحب  المجلس  رئ��اس��ة  ف��ي 

الحكومة والجمهورية، وهذا أمر ُمضّر بالبلد«.
»المردة«  تيار  أن  تلفزيوني،  حديث  في  وأعلن 

مع إعادة انتخاب الرئيس بّري لوالية جديدة.
الديمقراطي«  اللقاء  »تكتل  عضو  أكد  جهته،  من 
حديث  في  الحسن،  أب��و  ه��ادي  النائب  النيابي 
أمس،  من  أول  منذ  ب��دأت  المشاورات  أن  إذاع��ي، 

وق��ال  ونائبه،  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  النتخاب 
الطبيعي  ومن  عريض،  سيادي  تحالف  في  »كّنا 
عن  اإلعالن  قبل  حلفائنا،  مع  التشاور  يستمر  أن 

موقفنا مطلع األسبوع المقبل«.
خياراته  يتخذ  الديمقراطي  »اللقاء  أن  وأوضح 
من المنطلقات الواقعية وأهمية الخروج من األزمة، 
ويبدو أن الرئيس بّري هو الوحيد المرّشح لرئاسة 
األم��ر  ه��ذا  نأخذ  أن  تفرض  والواقعية  المجلس 
وهمية  معارك  إلى  االنجرار  دون  من  االعتبار  في 

ومزايدات شعبوية لن ُتغّير شيئاً في الواقع«. 
تفرض  الوطنية  »المسؤولية  أن  على  وش��ّدد 
المؤسسات  عجلة  إلط��الق  العمل  جميعاً  علينا 
النيابية  االستشارات  إلى  واالنصراف  الدستورية 
النيابية  الكتل  ك��ل  داع��ي��اً  ح��ك��وم��ة«،  لتأليف 
إل���ى »م��واج��ه��ة ال��ج��وع وع���دم إل��ه��اء ال��م��واط��ن 

بالشعبوية«.

عباس  ال��ل��واء  العام  لألمن  العام  المدير  اعتبر 
إب��راه��ي��م، خ���الل »أم���ر ال��ي��وم« ال���ذي وج��ه��ه إل��ى 
»أن  والتحرير  المقاومة  عيد  لمناسبة  العسكريين 
الستحضار  ي��وم  هو  أي��ار  من  والعشرين  الخامس 
ذكرى أولئك األبطال الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان في 
وجه أعتى دولة كانت تّدعي قوة نادرة وال ُتقهر، فكان 

أن حطم اللبنانيون هذا االدعاء«.
المشرقة في تاريخ لبنان،  المحطة  وقال »إن هذه 
معادلة  كّرست  للبنانيين،  جمع  عالمة  كانت  والتي 
العدو  مانعاً  لبنان  وق��ف  إذ  جديدة  إستراتيجية 
فصار  التوسعية،  أه��داف��ه  تحقيق  من  اإلسرائيلي 
العرب، كما أصبح قوياً  األول عن  الدفاع  وطننا خط 
وما  ومقاومته،  وشعبه  األمنية  ومؤسساته  بجيشه 

عاد الضعف عنواناً قريناً بلبنان«.
المناسبة  ه��ذه  في  العسكريين،  إبراهيم  ودع��ا   
االنضباط،  درج��ات  بأعلى  التحلّي  »إل��ى  الوطنية 
األمنية  المعارك  لخوض  الدائمة  الجهوزية  وتأمين 
اإلسرائيلية  االستخباراتية  الخروقات  مواجهة  في 
آبهة  غير  لبنان،  وسيادة  الوطني  األمن  تنتهك  التي 
استمرار  »أن  مضيفاً  الدولية«،  واألع��راف  بالقوانين 
البرية  االنتهاكات  ارت��ك��اب  في  اإلسرائيلي  العدو 

والبحرية والجوية، وتعّنته في االستمرار في احتالل 
جزء عزيز من وطننا في تالل كفرشوبا ومزارع شبعا 
وشعبه  بجيشه  لبنان  بقاء  يعني  البحر،  في  كما 
للمواجهة،  والجهوزية  الحذر  أهّبة  على  ومقاومته 
من  لمنعه  المحاوالت  كل  أمام  منيعاً  سداً  والوقوف 

استثمار ثرواته الغازية والنفطية«. 
محفوفة  المقبلة  »ال��م��رح��ل��ة  أن  على  وش���ّدد   
أن��ه  إل��ى  الف��ت��اً  واألم��ن��ي��ة،  العسكرية  ب��األخ��ط��ار 
فإن   ،1701 القرار  بمندرجات  لبنان  التزام  »رغم 
تتكرر  تزال  ال  االسرائيلية  واالستفزازات  االعتداءات 
هو  صدده  في  نحن  ما  وأخطر  يومي،  شبه  وبشكل 
مواصلة العدو مناوراته الحربية التي ُتحاكي حرباً 

على لبنان«.
في  فخر  وب��ك��ل  اليكم  »أت��وج��ه  إب��راه��ي��م  وخ��ت��م 
صمودكم   على  ألُث��ن��ي  الوطنية،  المناسبة  ه��ذه 
الظروف  ظل  في  عملكم  في  والتفاني  وانضباطيتكم 
الذي  الكبير  الجهد  أُثّمن  كما  الصعبة،  االقتصادية 
من  أنفسكم  نذرتم  الذي  للواجب  تلبيًة  به  تقومون 
المديرية  لشعار  وتنفيذاً  قسمكم  على   حفاظاً  أجله، 
ميادين  في  واألداء  التضحية  أن��واع  أرفع  تقديم  في 

اإلدارة واألمن من دون أدنى تقاعس«.

عون والمديرة المساعدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بعبدا أمس

عالمة: القطاع ال�صت�صفائي في خطر والإ�صراب هو تحذير للم�صوؤولين عن الو�صع النقدي
أص��ح��اب  المستشفيات   نقابة  عضو  اعتبر 
»أن  عالمة ،  د.  فادي  النائب  لبنان  في  الخاصة  
والجمعة  الخميس  يومي  المستشفيات  إضراب 
الوضع  عن  للمسؤولين  تحذير  صرخة  مثابة  هو 
القطاع  وض��ع  ب��أّن  وللتأكيد  البلد،  في  النقدي 
يمكنه  وال  كبير  بخطر  االستشفائي  الصحي 

االستمرار في حال استمرت األمور على حالها«.

أشهر  خمسة  حوالي  »منذ  أنه  عالمة  وكشَف 
تواجه المستشفيات الخاصة مشاكل في التعامل 
نقداً،  موظفيها  أجور  تدفع  وهي  مع  المصارف، 
فيما ال تزال حساباتها مجّمدة، في حين أّن معظم 
والجهات  الدولة  من  المستشفيات  مقبوضات 
سواء  المصرفية  التحاويل  عبر  تتّم  الضامنة 
التجارية«،  المصارف  من  أو  لبنان   من  مصرف 

هو  المست��شفيات  عن  الس��يولة  »قطع  اّن  معتبراً 
ضرب ألسس العمل المصرفي وال يج��وز السكوت 

عنه«.
»النشرة«  لموقع  حديث  ف��ي  عالمة  وأس��ف 
الثمن  يدفع  من  هم  المرضى  »ألّن  االلكتروني 
االستشفاء  كلفة  باتت  حيث  المطاف،  نهاية  في 
التي  الباهظة  التكاليف  نتيجة  ج��داً  مرتفعة 

»ال��ف��ري��ش«  ب��ال��دوالر  المستشفيات  تتكّبدها 
ألجور  موازية  المازوت  فواتير  كلفة  باتت  حيث 
حتى  تزال  ال  الضامنة  الجهات  بينما  الموظفين، 

اليوم تغطي على سعر 1500 ليرة للدوالر«.
وختاماً أعلن عالمة أّن »المستشفيات ستستمّر 
الطارئة  ال��ح��االت  باستقبال  اإلض����راب  خ��الل 

وجلسات العالج الكيميائي وغسيل الكلى«.

{ واصل  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب زيارته إلى العاصمة األميركية واشنطن، 
البارز في لجنة العالقات الخارجية ولجنة المخّصصات في مجلس الشيوخ السناتور  حيث اجتمع بالعضو 
لجنة  في  اإلره��اب  ومكافحة  األدن��ى  الشرق  حول  الفرعية  اللجنة  في  والعضو  غراهام  ليندسي  الجمهوري 
العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري تود يونغ، وحصل بو حبيب منهما، بحيب بيان 
للخارجية  »على وعد منهما بتسريع وتحريك ملف حزمة الدعم للجيش اللبناني وقوى األمن التي ما زالت قيد 

البحث في مجلس النواب األميركي«.
حسن  ميرزا  الدكتور  الدولي  البنك  مجموعة  في  التنفيذيين  المديرين  مجلس  بعميد  حبيب  بو  اجتمع  كما   
وتباحث  بلحاج،  فريد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لشؤون  الدولي  البنك  مجموعة  رئيس  وبنائب 
معهما »في التقدم المحقق في المشاريع المدعومة من البنك، ومنها في قطاعي الكهرباء واألمن الغذائي، وتلك 

التي تنتظر المصادقة عليها من مجلس النواب وخطوات التعاون والدعم المقبلة للبنان«.
{ استقبل وزير اإلعالم زياد المكاري في مكتبه في الوزارة ، النائب جميل عبود وعرض معه آلخر التطورات 

على الساحة المحلية.
{ التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، قائد قوة »يونيفيل« في لبنان أرولدو 

الزارو في زيارة بروتوكولية بعد استالم مهامه في لبنان. وجرى عرض الوضع في لبنان والمنطقة.

خفاياخفايا

قال دبلوماسي أوروبي إن الفشل في تشكيل 
أغلبية نيابية، رغم مزاعم مناوئي حزب الله 

بعكس ذلك سيفرض تشجيع النائب السابق 
وليد جنبالط على تشكيل ثنائية مع الرئيس 

نبيه بري لتكون جسر التواصل لتشكيل أغلبية 
عابرة للكتلتين الكبيرتين ترعى الحكومة 

الجديدة وربما رئاسة الجمهورية.

توقعت مصادر نيابية تبلور كتلتين منفصلتين 
من »نواب التغيير« واحدة يتنافس على زعامتها 

مارك ضو وبوال يعقوبيان، وثانية يقودها 
أسامة سعد ويقف ملحم خلف في الوسط 

بينهما مع أرجحيّة توليه منصب نائب رئيس 
مجلس النواب، بعدما صار واضحاً صعوبة فوز 

القوات والتيار بالمنصب.

كوالي�سكوالي�س
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�سفير الخيانة

و�سناعة الموت والكراهية

{ شوقي عواضة
بالدنا،  في  الّديموقراطّية  فرض  يريدون  ديكتاتورّيون 
على  نشأوا  الحّرية  تعليمنا  يريدون  وقتلة  وإرهابّيون 
اإلرهاب والّتهديد والّتحريض وصناعة الفتن والقتل وقطع 
الّرؤوس... ذلك هو نظام آل سعود المستبّد منذ نشوئه في 
ظّل وجود شواهَد تاريخّيٍة كثيرٍة تؤّكد على دور هذا الّنظام 
الوظيفي منذ نشوئه لخدمة المصالح البريطانّية األميركّية 
على  الّتآمر  في  األكبر  الّدور  له  كان  حيث  و)اإلسرائيلّية( 
الخاص  الُمستشار  ذكره  ما  خالل  من  وشعبها  فلسطين 
البريطاني  الّصهيوني  فيلبي  جون  سعود  آل  العزيز  لعبد 
الفصل  في   1955 عام  بيروت  في  كتبها  التي  مذكراته  في 
انعقد عام  الذي  العقير  )إّنه في مؤتمر   :97 الّصفحة  األّول 
)برسي  ل�  خطّياً  تعّهداً  سعود  آل  العزيز  عبد  كتب   1922
ُيقّر  الخليج  في  البريطاني  الّسياسي  المندوب  كوكس( 
بموجبه بأّنه ال ُيماِنع من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود 
المظلومين( مقابل أن تقّدم له بريطانيا الّدعم الكبير بالمال 
 1925 عام  حسين  الّشريف  على  حرباً  ليخوض  والّسالح 
آل  مؤامرات  أولى  هي  تلك  العربّية  الجزيرة  من  ويخرجه 

سعود الغادرة ضّد األّمة.
لمعقل  التاريخي  الّسعودي  الكره  حيث  مصر  في  أّم��ا 
بقيادة  المصري  الجيش  إسقاط  منذ  بدأت  التي  العروبة 
في  األول��ى  سعود  آل  لدولة  1818م  ع��ام  باشا  إبراهيم 
لتتطّور  القلعة،  سجن  في  وسجنه  أميرهم  وأَْسر  الّدرعية، 
حّد  إل��ى  وصلت  متعّددة  أش��ك��االً  وتتخذ  الكراهية  تلك 
عبد  لمواجهة  )اإلسرائيلي(  األميركي  الّسعودي  التعاون 
الناصر من خالل ما كشفت عنه وثائق المخابرات األميركّية 
الملك  دور  عن  تحّدثت  التي  واإلسرائيلّية  والبريطانّية 
حرب  قبل  أميركا  مع  بالّتنسيق  والخطير  الكبير  فيصل 
1967 للتآمر على عبد الناصر وهزيمته، إضافة إلى كشفها 
عن اتصاالٍت سّريٍة جرت بين السعودّيين و)اإلسرائيليين( 
للّسعودية  مباشٍر  »إسرائيلي«  دعٍم  على  الحصول  بهدف 
قّوته  من  والحّد  الناصر  عبد  لضرب  واشنطن  خالل  من  أو 
به  العسكرّية  الهزيمة  وإلحاق  القومي  دوره  وتحجيم 
عن  الحديث  يطول  وقد  فعالً.  حصل  ما  وه��ذا   1967 عام 
الوهابّية  المملكة  في  والقتل  والحقد  الكراهية  استراتيجّية 
فساداً  عاثوا  الجهاد  باسم  إرهابيين  سوى  تنتج  لم  التي 
مسّمى  تحت  وليبيا  والعراق  سورية  في  وتدميراً  وقتالً 
وشعبه  اليمن  على  عدوانهم  ننسى  وال  العربي(  )الّربيع 
في عامه الّثامن، أّما في لبنان العصي على أسياد آل سعود 
من األميركّيين وعلى حلفائهم من الّصهاينة فيتخذ إرهابهم 
الّرخيصة  أدواتهم  لبعض  استرقاقهم  ظّل  في  آخر  وجهاً 
للبنان  الّسعودي  الّتاريخي  فالكره  الّسيادة.  تّدعي  التي 
ليس حديثاً بل هو وليد مواقف لبنان العروبّية والّسيادية 
وال  الله  حزب  لبنان  في  يكن  لم  حيث   1967 العام  ففي 
يكن  ولم  لبنان  في  اليوم  تتجلّى  التي  بالّصورة  مقاومة 
( كما تّدعي أبواق الّسفارات األميركّية  هناك )احتالٌل ايرانيٌّ
إيران حينها جمهورّيًة إسالمّيًة بل  والّسعودية بل لم تكن 
كانت خاضعًة لحكم الشاه محمد رضا بهلوي حليف أميركا 
و«إسرائيل« الذي كان ملوك وأمراء آل سعود يسجدون له 
توقيراً وإجالالً ومهابًة رغم أّنهم من نفس الفصيل ورغم ذلك 
أزعج حكام آل سعود حينها موقف لبنان العربي والقومي 
في  الّناصر  عبد  جمال  الزعيم  بتأييد  وشرفائه  وموقف 
حرب األّيام الستة وبعد انتقاد إحدى الّصحف للّسياسات 
السعودي  الخارجّية  وزي��ر  استدعى  موقف  الّسعودية. 
الّصحف  أوردته  تهديداً  يصدر  أن  إلى  السقاف  عمر  آنذاك 

اللّبنانية آنذاك يضع لبنان أمام خيارين هما:
سياسييها  ومواقف  اللّبنانّية  الّسياسة  تغيير   �  1

والوقوف مع الكيان الّصهيوني ضّد عبد الناصر.
ومنع  الّسعودية  من  بأكملها  اللّبنانّية  الجالية  طرد   �  2
األم��وال  وسحب  الحج  موسم  م��ن  اللّبنانيين  الحجاج 

الّسعودّية المستثمرة في لبنان.
آل  نظام  يزال  ال  قرن  نصف  من  أكثر  مضّي  وبعد  اليوم 
شهده  ما  خالل  من  الصلفة  العقلية  بنفس  يتعاطى  سعود 
لبنان من أزمات افتعلها الّنظام الّسعودي من خالل التهّجم 
تصريح  نتيجة  وهبة  شربل  األسبق  الخارجّية  وزير  على 
أّية  التي تدعمه دون تسمية  له هاجم فيه اإلرهاب والّدول 
الّرياض  في  الملكي  البالط  ألمير  إرضاء  الوزير  أقيل  دولة 
على  جديدًة  عدوانيًة  حرباً  وأدواته  سعود  آل  نظام  ليشّن 
الحرب  وصف  الذي  قرداحي  جورج  الّسابق  اإلعالم  وزير 
إلى  الّسعودية  الخارجّية  دفع  مّما  بالعبثية  اليمن  على 
طرد الّسفير اللّبناني وتسليمه مذكرة احتجاٍج رسمّية بهذا 
العالقات  وقطع  بيروت  من  سفيرها  وسحب  الخصوص 

ومنع استيراد المنتجات اللّبنانية.
اللّبنانّية  الخارجّية  تتحّرك  أن  دون  ج��رى  ذل��ك  ك��ّل 
وتستدعي سفير الّنظام السعودي أو تحتّج على ما قام به 
كيانه. وبعد المقاطعة والعودة الّسعودية إلى لبنان والتي 
الموت  وصناعة  اإلره��اب  سفير  عاد  سعوديٍّ  بقراٍر  كانت 
اللّبنانيين  بين  محّرضاً  الّداخلية  لبنان  بشؤون  للتدّخل 
لكن  حقوقهم!  عن  ومدافعاً  أحياناً  السّنة  باسم  ومتحّدثاً 
سّنة  عن  يتحّدث  سّنٍة  أّي  عن  يحّدد  لم  الكراهية  سفير 
أشرس  نظامه  عليه  ش��ّن  ال��ذي  الحريري  سعد  الّرئيس 
حرٍب أم عن سّنة دولة الّرئيس الشهيد رشيد كرامي أم عن 
المنشار؟  نظام  ضحية  خاشقجي  جمال  الصحافي  سّنة 
الّصحارة  بين  يمّيز  ال  ال��ذي  الجهل  سفير  لنا  وليوضح 
نشوئها  منذ  مملكته  في  ي��َره  لم  ال��ذي  االقتراع  وصندوق 
أين  األهّم  الحّق بالتدخل في شؤوننا؟ والّسؤال  من أعطاه 
وزارة الخارجّية من تلك التدخالت الّسافرة والوقحة لسفير 
اإلرهاب وصناعة الموت والكراهية الذي يريد أن يعلّمنا ما 

يجهل قراءته؟

بو حبيب خالل أحد لقاءاته في الكونغرس األميركي
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للمؤتمر  العاّمة  األمانة  دانت 
ال����ع����ام ل����أح����زاب ال��ع��رب��ي��ة 
اإلج������راءات ال��ع��دوان��ي��ة ال��ت��ي 
ضد  ال��ت��رك��ي  ال��ن��ظ��ام  يمارسها 
في  السافر  “والتدخل  س��وري��ة 
والتصريحات  الداخلية  شؤونها 
رأس  عن  صدرت  التي  الخطيرة 
ال��ن��ظ��ام رج���ب ط��ي��ب أردوغ����ان 
ُيسّمى  ما  إنشاء  على  عزمه  حول 
أراضيها في  آمنة( داخل  )منطقة 
وسعي  المحتل  السوري  الشمال 
قوات االحتالل التركي إلى إنشاء 
المناطق،  ه��ذه  في  مستعمرات 
وش���ّن ع��م��ل ع��س��ك��ري ف��ي عمق 
هذه  لفرض  السورية  األراض��ي 

اإلجراءات غير الشرعية “.
للمؤتمر  العام  ااألمين  ورأى 
قاسم  العربية  ل��أح��زاب  العام 
واالحتالل  “العدوان  أن  صالح، 
هو  ال��دي��م��وغ��راف��ي،  والتطهير 
والواقعي  القانوني  التوصيف 
الوحيد الذي ينطبق على الوجود 
التركي غير الشرعي في األراضي 

السورية”.
األعمال  “هذه  صالح  وشجب 
العدوانية والنشاط االستعماري 
أردوغ���ان  طيب  رج��ب  لحكومة 
سعياً إلنشاء بؤرة متفجرة داخل 

رعاية  ف��ي  واالس��ت��م��رار  س��وري��ة 
تنظيمات  وتشغيل  وتسليح 
الستخدامها  مسلحة  إره��اب��ي��ة 
يخدم  بما  السوري  الشعب  ضد 
يتبناها  التي  المتطرفة  األجندة 
باتت  وال��ت��ي  ال��ت��رك��ي  ال��ن��ظ��ام 
ومستفحالً  كبيراً  خطراً  تشكل 
اإلقليميين  واألم���ن  السلم  على 

والدوليين”.
إلى  ونقف  سورية  “حّق  وأّيد 
من  يلزم  ما  كل  اتخاذ  في  جانبها 
الميثاق  عليها  ينص  إج���راءات 
إنهاء  أجل  من  الدولي  والقانون 
واالح��ت��الل  ال��ع��دوان  ممارسات 
يرتكبها  التي  العرقي  والتطهير 
أفعالها  ومواجهة  التركي  النظام 
أف��ع��االً غير  اإلج��رام��ي��ة ك��ون��ه��ا 
أثر  أي  ُترتب  وال  والغية  شرعية 
قانوني، بل ترقى إلى جرائم حرب 
كونها  اإلنسانية  ض��د  وج��رائ��م 
واالحتالل  ال��ع��دوان  على  قائمة 
األصليين  السكان  ط��رد  وعلى 
وتهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم 
ممتلكاتهم  ع��ل��ى  واالس��ت��ي��الء 
تهديد  وعلى  وأراضيهم  وبيوتهم 

ومستقبلهم”. حياتهم 
ينطبق  م��ا  “هذا  إن  وأض���اف 
المتحدة  الواليات  حكومات  على 

األميركية وحلفائها الداعمين لهذا 
على  وكذلك  الخطير  المشروع 
األفراد والمنظمات غير الحكومية 
والدولية، والتي تتحّمل العواقب 
االنخراط  عن  الناجمة  القانونية 
والبرامج  المشاريع  تمويل  في 
االحتالل  حكومة  تنفذها  التي 
السورية  األراض��ي  على  التركي 

المحتلة”.
في  األع��ض��اء  “الدول  ودع���ا 
هذا  متابعة  إل��ى  المتحدة  األم��م 
عدم  وإلى  جدية  بكل  الموضوع 
النظام  ممارسات  عن  السكوت 
ومطالبة  االب��ت��زازي��ة،  ال��ت��رك��ي 
المتحدة  ل��أم��م  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
لهذه  الخطيرة  اآلث���ار  ب��دراس��ة 
الممارسات على مساعي مبعوثه 

الخاص إلى سورية”.
“القوى  ص���ال���ح  دع����ا  ك��م��ا 
العربية  والهيئات  واألح����زاب 
وال���دول���ي���ة إل���ى م��ق��اوم��ة ه��ذه 
التي تستهدف سورية  المشاريع 
وإدان��ت��ه��ا، وال��ت��م��س��ك ب��وح��دة 
وصون  أراضيها  ووحدة  سورية 
قرارها الوطني المستقّل بمواجهة 
التي  والتفتيت  التقسيم  مشاريع 

تستهدفها”.

األعمال  تصريف  حكومة  في  العمل  وزي��ر  رأى 
البطالة  من  أخطر  هو  ما  نعيش  »أننا  بيرم  مصطفى 
الحافز للعمل بسبب تالشي  ُفقد  إذ  العطالة،  أال وهو 
يشكلها  التي  الخطيرة  المنافسة  ظل  وفي  الجدوى 

النزوح السوري«.
حول  عمل  ورش��ة  ضمن  ل��ه  كلمة  خ��الل  وأش���ار 
االجتماعية  الحماية  وسياسة   البطالة  »صندوق 
 - بلو  رادي��س��ون  فندق  في  العمل«  عن  للعاطلين 
بيروت«، إلى أن »الوزارة تبّنت مشروع نظام تأمين 
االجتماعي  األم��ان  من  نوعاً  يعطي  كونه  البطالة 
يسقط  ب��دون��ه  األس���اس  حجر  ه��و  ال���ذي  للعمال 
المجتمع«، الفتاً إلى أن وزارته »أحالت المشروع إلى 
البرلمان ودعمت إنشاءه وهو اآلن ُيدرس في اللجان 
النيابية، لكن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
عاجز حالياً عن تغطية صندوق البطالة بسبب الخلل 

البالغة  الدولة  على  وديونه  الصندوق  في  البنيوي 
5000 مليار ليرة«.

بدورها ممثلة منظمة العمل الدولية ليا أبو خاطر 
معتبرًة  البطالة«،  تأمين  نظام  مشروع  »أهمية  على 
عن  عبارة  وهو  االنهيار،  ظروف  في  كاف  »غير  أنه 
صندوق  ف��روع  على  خامس  ف��رع  إض��اف��ة  اق��ت��راح 
الضمان االجتماعي األربعة، يحصر فئة المستفيدين 
ُيعطى  بحيث  بالضمان  حالياً  بالمسجلين  منه 
الشهر  في  راتبه  من   70% مساعدة  العامل  بموجبه 
األشهر  في  و40%  الثاني  الشهر  في  و50%  األول 

المتبقية«.
مليون  نصف  يشمل  لن  »المشروع  أن  وأوضحت 
مشددًة  االجتماعي«،  الضمان  في  مسجل  غير  أجير 
على »ضرورة ربط صندوق البطالة بمشروع ضمان 

الشيخوخة«.

شهدت أمس، أسعار المحروقات  ارتفاعاً ب�9000 ليرة للبنزين 95 و98 أوكتان. وجاءت األسعار على الشكل 
98 أوكتان: 608000 ل.ل. المازوت: 732000 ليرة بزيادة  597000 ل.ل.  بنزين  اآلتي: بنزين 95 أوكتان: 

ألف ليرة.  31 447000 ليرة بزيادة  الغاز:  ألف ليرة.   51
وأوضحت نقابة أصحاب المحروقات “أن النقص في  المحروقات ناتج عن عدم تسليم الشركات المستوردة 
عملية  فإن  وبالتالي  كافية  اعتمادات  لها  يفتح  يعد  لم  لبنان  مصرف  ألن  طبيعي  بشكل  البنزين  مادة  للنفط، 
تسليم البنزين تكون قليلة جداً بما بتناسب مع االعتماد المفتوح والمسؤول المباشر في هذا الشح هو مصرف 

لبنان”.
وناشدت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب  ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة “وضع حّل جذري 
لهذا الوضع ألننا لم نعد نستطيع تحمل هذه الخسائر الفادحة فنحن قطاع قد أفلس واسُتنفدت جميع طاقته 
بسبب هذه األزمة وبسبب القرارت غير المنصفة بحقنا، فنحن ومن شهور كثيرة لم نتوصل لحّل جذري ال مع 
لبنان بشأن ما نعانيه ونتكبده من خسائر هذا عدا عن  الوزير وليد فياض وال مصرف  النفط وال مع  مديرية 

المالمة التي تلقى على عاتقنا والمشاكل التي تحصل في محطاتنا في كل أزمة حاصلة«.
واعتبرت أن “هذا البيان هو بيانا تحذيري لكلّ  المعنيين والجهات المختصة لكي ال نضطر آسفين 

ألقفال جميع المحطات في االراضي اللبنانية كافة”.

حكومة  ف��ي  والنقل  العاّمة  األش��غ��ال  وزي��ر  أك��د 
التفقدية  جولته  خالل  حمّية،  علي  األعمال  تصريف 
 - الدولية  الطريق  وتأهيل  وصيانة  ورش  ألعمال 
الحازمية - شتورا - ضهر البيدر »أن شبكة الطرق وال 
سيما منها الرئيسية والدولية، تقع ضمن صالحيات 
ليس  الذي  الوقت  في  والنقل.  العاّمة  األشغال  وزارة 
األكثر  للمناطق  الطرقات  لتزفيت  مالية  قدرة  لدينا 

تضّرراً ولعدم لحظ االعتمادات المطلوبة لهذه«. 
العاّمة  السالمة  على  مّنا  »حفاظاً  أنه  وأوض��ح 
إيالء  الحكومة  للموجود، طلبت من  وفقاً  وجدت حالً 
الممول  القرض  خالل  من  يكون  الطرق  لهذه  أهمية 
من البنك الدولي البالغ 200 مليون دوالر، وذلك كان 
الوزارة بالتنسيق مع  التي قامت بها  الدراسات  بعد 
جلسة  »خالل  أنه  مضيفاً  واإلعمار«،  اإلنماء  مجلس 
المتضررة،  للطرق  وإنصافاً  األخيرة  الوزراء  مجلس 
المذكور«،  القرض  خالل  من  بتمويلها  قرارا  اتخذنا 

مسمياً هذه الطرق وهي:
قضاء جزين: على طريق صيدا - جزين الرئيسي: 
عند  جزئياً  منهار  دعم  حائط  فيه  بما  جزين  مدخل 

طريق  البلدة،  مدخل  بكاسين  طريق   - البلدة  مدخل 
عرمتا - مليخ - لويزة.

 - م��ارع  ب��اب   - صغبين  الغربي:  البقاع  قضاء 
عيتنيت - مشغرة بطول 8 كيلومترات.

قضاء زغرتا: طريق زغرتا - إيعال - مزيارة بطول 
3300 متر.

قضاء طرابلس: طريق مرفأ طرابلس من دّوار أبو 
طريق   - القّبة   - األرز  طريق  المينا  دوار  حتى  علي 

طرابلس الضنيه بطول حوالى 2200 متر.
قضاء صيدا كفرحتى كفرملكي - الغازية عقتنيت 

- زغدرايا مغدوشة”.
لّزم  كان  واالعمار  اإلنماء  “مجلس  أن  إلى  وأشار   
الممّول من  القرض  ب�”الفريش دوالر” من  65 طريقاً 
باإلشراف  االستشاري  تكليف  وتم  الدولي،  البنك 
اإلنماء  مجلس  مع  بالتنسيق  وسنقوم  األعمال  على 
وفقاً  المناسبة  اإلج���راءات  سائر  باتخاذ  واإلع��م��ار 
المشاريع  تلك  تنفيذ  لحسن  بها  المعمول  للقوانين 

والحفاظ على المال العام”.

»الأحزاب العربية« تدين

 الإجراءات العدوانية التركية في �سورية

بيرم: ال�صمان عاجز عن تغطية �صندوق البطالة

والنزوح ال�صوري ُي�صّكل مناف�صة خطيرة 

محطات المحروقات ُتهدد بالإقفال التام 

حمّية تفقد اأعمال تاأهيل طريق �صهر البيدر: 

التن�صيق مع مجل�س الإنماء لح�صن تنفيذ الم�صاريع 

حمية يشرف على إعادة تأهيل طريق ضهر البيدر

أك���د رئ��ي��س ك��ت��ل��ة ال��وف��اء 
رعد  محمد  النائب  للمقاومة 
ستبقيان  وكتلتها  المقاومة  أّن 
حتى  الفلسطيني  للشعب  سنداً 

تحرير أرضه والمقدسات.
مسؤولي  استقبل  رعد  وكان 
في  الفلسطيني  التحالف  قوى 
الكتلة:  ن��واب  بحضور  لبنان 
وعلي  عمار  علي  ش��ري،  أمين 
ال���م���ق���داد، م���ع���اون م��س��ؤول 
في  الفلسطينية  ال��ع��الق��ات 
عطاالله  ال��ش��ي��خ  ال��ل��ه  ح���زب 
الكتلة  مكتب  عام  ومدير  حّمود 
الحاج سليم رشيد. وضّم الوفد 
التحالف  سر  أمين  الفلسطيني 
 - الشعبية  الجبهة  م��س��ؤول 
غازي،  كفاح  أبو  العاّمة  القيادة 
د. أحمد عبد الهادي ممثل حركة 
الجهاد  ممثل  سامر  أبو  حماس، 
رميض  ه��ان��ي  أب��و  اإلس��الم��ي، 
أمين سر حركة فتح االنتفاضة، 
الحزب  ممثل  سالم  أحمد  أب��و 
الثوري،  الفلسطيني  الشيوعي 
حركة  ممثل  اللطيف  عبد  مازن 
ممثل  عطية  شهدي  الصاعقة، 
حركة النضال الشعبي.  وجرى 
المستجدات  آخ��ر  ف��ي  البحث 
المحلية واإلقليمية والمخيمات.
أوالً  التبريكات  الوفد  وق��ّدم 
في  للمقاومة  الوفاء  كتلة  بفوز 
متمنياً  النيابية  االنتخابات 
ل��خ��روج  م��دخ��الً  ي��ك��ون  “أن 
مطالبين  محنته،  م��ن  لبنان 
كما  صوتها  يبقى  أن  الكتلة 

ومسانداً  ص��ادح��اً  دائ��م��اً  ك��ان 
في  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
لحقوقه  منحه  والسيما  لبنان 
وثانياً  والمدنية،    اإلنسانية 
ولقيادة  العام  لأمين  بالتوجه 

عيد  ب��م��ن��اس��ب��ة  ال���ل���ه  ح����زب 
هذا  لكون  والتحرير  المقاومة 
تحّول  بمثابة  ك��ان  االن��ت��ص��ار 
وهو  والمنطقة  للبنان  حقيقي 
الذي مّهد النتصار سيف القدس 

أّن  م��ؤك��داً   ،”2021 العام  في 
للوطن  انتصار   هو  االنتصار 

المقاومة. ولمحور 
“أّن  رع���د  اع��ت��ب��ر  وب�����دوره، 
لفلسطين  نصر  هو  النصر  هذا 

ال��ع��ّدة  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  ومقاومتها 
لدحر المحتل الغاصب”، مؤكداً  
ستبقيان  وكتلتها  المقاومة  “أّن 
حتى  الفلسطيني  للشعب  سنداً 

تحرير أرضه والمقدسات”.

رعد لوفد التحالف: المقاومة وكتلتها

�صتبقيان �صندًا لل�صعب الفل�صطيني 

رعد مستقبالً وفد الفصائل الفلسطينية

أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن 
كسر   2000 ع��ام  »انتصار  أن  الله،  نصر 
صورة الجيش الذي ال ُيقهر وكسر مشروع 
للشعب  األمل  وأعطى  الكبرى«  »إسرائيل 
»أننا  واعتبر  أرضه«.،  بتحرير  الفلسطيني 
وذلك  والغني  القوي  لبنان  خيارين:  أمام 
خالل  لبنان  حمت  التي  الذهبية  بالمعادلة 
الماضية والتي تستطيع أن تحفظ  األعوام 
ثرواته، وخيار لبنان الضعيف والمتسّول«،  
النفط  إاّل  لبنان  مشكلة  يحّل  »ال  أّنه  مؤكداً 
لنرى  فتفّضلوا  االقليمية،  المياه  في  والغاز 

كيف نستخرجها ونحميها«.
له  كلمة  في  جاء  نصرالله  السيد  كالم   
من  أول  مساء  المنار«  »قناة  شاشة  عبر 
والتحرير،  المقاومة  عيد  لمناسبة  أم��س، 
من  السعيد  اليوم  هذا  »أّن  إلى  فيها   لفت 
مّرت  التي  السعيدة  األيام  من  هو  تاريخنا 

على اللبنانيين منذ عشرات السنين«.
وتوجه إلى اللبنانيين ب�«التبريك في هذا 
اليوم السعيد«، الفتاً إلى أن  »هذا ما يشعر 
به الناس الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم، 
المقاومة  لخيار  هدانا  ال��ذي  لله  والحمد 
مّتحدة وال  أمماً  وال  عربياً  ولم ننتظر نظاماً 

مجلس أمن دولياً«.
من  وضّحى  ق��ّدم  لمن  »الشكر  وأض��اف 
قّدموه  ما  على  الطوائف  وكّل  الفصائل  كّل 
وأهلهم،  الشهداء  وخصوصاً  للمقاومة  
ولأسرى  قّدموه  ما  على  للجرحى  والشكر 
سجون  في  ط��وال  سنوات  تحّملوا  الذين 
ال��ذي��ن  للمجاهدين  وال��ش��ك��ر  االح���ت���الل، 
الجهاد،  ساحات  في  شبابهم  زه��رة  أفنوا 
في  الصابرين  الصامدين  ألهلنا  والشكر 
والشكر  اللبنانية،  القرى  كّل  وفي  قراهم 
السنوات  في  خصوصاً  اللبناني  للجيش 
هناك  كان  حيث  التسعينات  خالل  األخيرة 
انسجام مع المقاومة بقرار سياسي، إضافًة 
المقاومة  وفصائل  السوري  الجيش  إل��ى 
المقاومين  للرؤساء  والشكر  الفلسطينية 
لحود  إميل  الرئيس  وه��م:  التحرير  خالل 
سليم  وال��رئ��ي��س  ب���ّري  نبيه  وال��رئ��ي��س 

الحص«.
بالشكر،  الله  نصر  السيد  خ��ّص  كذلك 
ما  »على  إي��ران  في  اإلسالمية  الجمهورية 
قّدمته، وهي لم تبخل بشيء ولم يعد مخفياً 
ما تقّدمه خصوصاً الدور الذي أّداه الشهيد 
وسائل  وك��ذل��ك  سليماني،  قاسم  ال��ح��اج 
وإذاع��ة  »المنار«  قناة  خصوصاً  اإلع��الم 

»النور«.
ذكرى  في  نستحضر  أن  »يجب  وتابع 
أي��دي  على  اللبنانيين  معاناة  التحرير 
ج��رى  وم���ا   1982 ال��ع��ام  م��ن��ذ  االح��ت��الل 
وترهيب  قصف  من  والبلدات  القرى  على 
الجيل  يعرف  أن  يجب  وتشريد،  وتهجير 
األهالي  له  تعّرض  ال��ذي  اإلذالل  الجديد 
على حواجز العدو، وما عانوه في سجونه 
وانتهاكه ألبسط حقوق اإلنسان وعدوانّيته 
اللبنانّيون  يعلم  أن  ويجب  وعنصرّيته 
يحاول  الذي  الكيان  لهذا  الحقيقي  الوجه 
مع  ينسجم  أن  ويحاول  طبيعياً  يظهر  أن 

شعوب المنطقة«.
التضحيات،  كل  تظهير  »يجب  وأضاف 
ُصنع  ب��ل  بالمّجان  ي��أِت  ل��م  النصر  فهذا 
على  واألصابع  واألي��دي  والدموع  بالدماء 
يجب  واإلرادة،  والقلوب  والعقول  الزناد 
إظهار من قاوم االحتالل ومن تآمر على أبناء 
وطنه ومن وقف على التل، وذلك ليس ألجل 
وإثبات  المزايدات  لمنع  بل  الجروح،  فتح 

من هو السيادي«.
وأّكد أنَّ »االنتصار الذي تحّقق في العام 
في  تحّقق  إنجاز  وأعظم  أه��م  هو   2000
التاريخ المعاصر وهو انتصار ال غبار عليه 
ووطني،  وإسالمي  عربي  بافتخار  وقوبل 
كسر   2000 عام  »انتصار  أن  إلى  مشيراً 
صورة الجيش الذي ال ُيقهر، وكسر مشروع 
للشعب  األمل  وأعطى  الكبرى«  »إسرائيل 

الفلسطيني بتحرير أرضه«.
ولفت إلى أنَّ »مشروع الكيان الصهيوني 
آليات  وت��رك  باالنسحاب  مشروعاً  ك��ان 

الشريط  ليبقى  اللبناني  الداخل  في  العدو 
الجنوبي«  لبنان  »جيش  بيد  ال��ح��دودي 
المقاومة  مع  ليتصادم  العمالء(  )ميليشيا 
ويعطيها  األهلية  الحرب  ش��رارة  ُيعيد  ما 
ُبعداً طائفياً، ولكن سرعة المقاومة أحبطت 

هذا المشروع«.
وأشار إلى »أنَّ خطاب »بيت العنكبوت« 
العام  في  جبيل  بنت  مدينة  في  ألقاه  الذي 
حفر  قد  والتحرير،  بالنصر  احتفاًء   2000
الصهيوني  الكيان  ق��ادة  وع��ي  في  عميقاً 
العقد  ع��ق��دة  ي��ع��ي��ش��ون  وه���م  وج��ي��ش��ه 
الثامن«، موضحاً »أّن الخط البياني لقدرة 
التي  الهزيمة  بالنزول بعد  بدأ  العدو  كيان 
بشهادة  وهذا   2000 عام  لبنان  في  تلّقاها 
بنيامين  السابق  الكيان  حكومة  رئيس 

نتنياهو«.
وشّدد السيد نصرالله على أّن »المقاومة 
االن��ت��ص��ارات  أو  ال��ع��م��ل��ي��ات  تحتكر  ل��م 
التي  الوحيدة  والمقاومة  واالن��ج��ازات، 
في  المقاومة  هي  تحكم  ولم  نصراً  حّققت 
نطالب  ولم  الله  حزب  وخصوصاً  لبنان، 
بذلك ألّننا لم نقاتل ألجل السلطة بل لتحرير 

األرض والشعب وألجل الكرامة الوطنية«.
دخلنا  للحكومة،  دخلنا  »حين  وق��ال 
لحماية ظهر المقاومة، وعندما صرنا جزءاً 
أمور  بمتابعة  معنيين  ِبتنا  الحكومة  من 
فال  نحن  أّما  خدمتهم،  ومسؤولّيتنا  الناس 
الفتاً  البعض«،  يعتقد  كما  سلطة  تعنينا 
األشخاص  ببعض  وصلت  األم��ور  أّن  إلى 
في  العدو؟«  بقتال  كلّفكم  »من  السؤال  إلى 
ونساؤه  ورجاله  محتالً  بلدنا  ك��ان  وق��ٍت 
المقابل،  في  نسأله  ونحن  السجون،  في 
فعلتم؟  ماذا  وأنتم  وطننا  عن  دافعنا  نحن 
الذي كلّفنا هو واجبنا األخالقي واالنساني 
وللظلم  لالحتالل  نسكت  ول��م  وال��دي��ن��ي، 

وقاتلنا ليكون التحرير عام 2000«.
“اآلن تستمر األسئلة من كلّفكم  وأضاف 
سياسي  تخلف  عن  ُيعّبر  وهذا  بالحماية؟! 
الخالف  موضع  وهنا  أخالقي،  وانحطاط 
حيث من يسأل هذه األسئلة هو من ال يعتبر 
بلدنا،  في  أطماع  ولها  عدو  “إسرائيل”  أّن 
اإلسرائيلي  المشروع  م��ن  ج���زءاً  ك��ان  ب��ل 
التي  “المقاومة  أَنّ  إلى  الفتاً  لبنان”،  في 

انتصرت عام 2000 قاتلت في ظّل االنقسام 
خيار  على  إجماع  هناك  يكن  ولم  اللبناني 
االعالمية  الوسائل  بعض  وكانت  المقاومة 
وكانت  الجنوب  في  العنف  ج��والت  تقول 

ُتسّمي شهداء المقاومة بالقتلى”.
التي  المقاومة  أّن  “كما  قائالً  وأردف 
إجماع  هناك  يكن  لم  سورية  إلى  خرجت 
عليها، وحتى لو عاد حزب الله من سورية 
يوجد  فال  خارجي  شأن  بأي  يتحّدث  ولم 
هذه  المقاومة،  خيار  على  إجماع  لبنان  في 
وتؤمن  االنقسام  ظّل  في  تحمي  المقاومة 
وهذه  الذهبية،  بالمعادلة  لبنان  حماية 
 ،2000 عام  االنتصار  لها  أّسس  الحماية 
قديم  المقاومة  على  والّسجال  فاالختالف 
استخدم  ط��رف  وك��ّل  ويستمر  قائم  وه��و 
االقتناع  ي��ري��د  وم��ن  ل��دي��ه  ال��ت��ي  الحجج 
سيقتنع ومن ال يريد لن يقتنع ولكن سيكون 
الواقع  وه��ذا  التل  وعلى  وض��د  مع  هناك 

الموجود”.
“المقاومة بعد االستهدافات  وأوضح أن 
بالحروب  استهدافها  وبعد  لقادتها  األمنية 
على  الضغط  هي  األخيرة  المعركة  كانت 
المّرة  وهذه  حلفائها  وعلى  المقاومة  بيئة 
القوة  بهذه  المقاومة  تشعر  التي  األول��ى 
جّراء االحتضان، وبعض القوى السياسية 
بالنوايا،  خلل  جّراء  التباس  لديها  أصبح 
مرتفع  بصوت  الله  ح��زب  يتحدث  وحين 
يقولون حزب الله ُيهّددنا وإن تحدث حزب 
الله بهدوء يقولون حزب الله ضعيف وهذا 

خطأ وخلل في الفهم”.
العام  ومنذ  اللّحظة  “وبهذه  أّن��ه  وأّك��د 
1982 لم تكن المقاومة أقوى مّما هي عليه 
واإلقليمّية  الداخلية  ظروفها  تكن  ولم  اآلن 
هي  اليوم  فالمقاومة  اليوم،  هي  مّما  أفضل 
أقوى مّما تتوّقعون وأقوى مّما تتصّورون، 
بالواقع المقاومة قوية وبالواقع نشعر أّننا 

أقوى”.
“إذا قلنا اتركوا المقاومة جانباً  وأضاف 
فذلك ألّن هموم الناس أولى والدوالر يرتفع 
الشاغل  شغلهم  بينما  تنهار،  وال��دول��ة 
مسؤولية،  عدم  عن  نابع  وهذا  المقاومة، 
حلّوا أزمات البلد ليبقى جيش وتبقى دولة 
اإلستراتيجية  لنناقش  تعالوا  وبعدها 

الدفاعية وإن أردتم مناقشة كّل شيء سوياً 
فتفضلوا”.

موقع  م��ن  لكم  ال��دع��وة  “أجّدد  وت��اب��ع 
نحن  والتعاون،  بالشراكة  واالقتدار  القوة 
وذلك  والغني  القوي  لبنان  خيارين  أم��ام 
خالل  لبنان  حمت  التي  الذهبية  بالمعادلة 
الماضية والتي تستطيع أن تحفظ  األعوام 
والمتسّول  الضعيف  لبنان  وخيار  ثرواته، 
كنز  لبنان  لدى  ضعفه،  في  للبنان  قّوة  وال 
وثروة هائلة من النفط والغاز نقف مكتوفي 
األيدي أمامها بينما كيان العدو ُيبرم عقوداً 
مع االتحاد االوروبي بالغاز كبديل عن الغاز 

الروسي”.
يحّل  “ال  أّن���ه  ال��ل��ه  نصر  السيد  وأّك���د 
المياه  في  والغاز  النفط  إاّل  لبنان  مشكلة 
االقليمية، فتفضلوا لنرى كيف نستخرجهما 
ونحميهما، وهذا يحتاج القليل من الجرأة”.
فلسطين  في  األوضاع  خطورة  إلى  ونّبه 
خالل  تحدث  “قد  أّنه  إلى  مشيراً  المحتلة، 
الفتاً  المنطقة”،  النفجار  تؤدي  أمور  أّي��ام 
إلى أّن المقاومة الفلسطينية أخذت خيارها 
األقصى  بالمسجد  مساس  أي  على  بالرّد 

ومسيرات األعالم الصهيونية.
وشّدد على أّن “أيَّ مٍس بالمسجد األقصى 
في  الوضع  سيفّجر  الصخرة  قّبة  ومسجد 
المنطقة وسيؤدي إلى ما ال ُتحمد عقباه ألّنه 

سيستفز مشاعر جميع المسلمين”.
ورأى أن  “العدو مأزوم وُيعاني انقساماً 
داخلياً حاداً ونسبة ألي زماٍن مضى لم يكن 
حكومة  على  لذلك  والوهن  الضعف  بهذا 
العدو أالّ تقوم بخطوة نتائجها كارثية على 
“الترّقب  إلى  ودعا  الموقت”.  الكيان  وجود 
حولنا  يجري  قد  لما  واالستعداد  واالنتباه 
وهذا  المنطقة  على  كبيرة  تداعّيات  ول��ه 
إلى  مشيًرا  العدو”،  حماقة  على  يتوّقف 
الصهيونية  المناورة  نهاية  على  “بقي  أّنه 
جهوزيتنا  على  زلنا  ما  ونحن  أي��ام   10

واستنفارنا”.
“أحّبتي  إل��ى  بالّتحية  متوجًها  وختم 
وأعزائي و”تاج الرأس” مجاهدي المقاومة 
اإلسالمية المرابطين على الّثغور وأصحاب 
وجهادهم  صبرهم  على  وأشكرهم  العيد 

وسهرهم”.

ن�صراهلل: ل يحّل م�صكلة لبنان اإّل نفطنا وغازنا

لوا بقليل من الجراأة لن�صتخرجهما ونحميهما  فتف�صّ

السيد نصرالله خالل إطاللته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير

 { الن�صر لم ياأِت بالمّجان
نع بالدماء والت�ضحيات والدموع بل �ضُ

 { المقاومة اأقوى من اأّي وقٍت م�ضى والم�ضا�س بالأق�ضى
�ضيفّجر المنطقة

 { لم ُنقاتل العدو لأجل ال�ضلطة
بل لتحرير الأر�س وال�ضعب
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 nI�Ë  “UG�«Ë  jHM�«  s�  sOKzU�  …Ëd�Ë  Î «eM�  ÊUM��  Èb�
 Î «œuI�  Âd�Ô�  ËbF�«  ÊUO�  ULMO�  rN�U�√  Íb�_«  w�u�J�

Æ“tDH� lO��
 dB�  bO��«  —Òc�  ¨vB�_«  w�  …dO�_«  À«b�_«  s�Ë
 —U�H�«  v�≈  ÍœRO�  vB�_U�  ”U��  Í√”  ÒÊ√  s�  tK�«
 WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«”  ÒÊ√  ÎUH�U�  ¨“WIDML�«  w�  dO��
 b��L�U�  ”U??�??�  Í√  v??K??�  œd??�U??�  U??�—U??O??�   c???�√
 w�UF�Ë  ÂË“Q�  l�«u�  ËbF�«”  Ê√  v�≈  XH�Ë  Æ“vB�_«
 sJ�  r�  vC�  ÌÊU�“  Í_  W���Ë  « ÎœU�  UÎOK�«œ  U Î�U�I�«
 Ê√  Ëb??F??�«  W�uJ�  vK�  p�c�  s??�u??�«Ë  nFC�«  «cN�
 ÊUOJ�«  œu??�Ë  vK�  WO�—U�  UN�zU��  …uD��  ÂuI�  ô
 ÁU���ô«Ë V�d��«”  v�≈  tK�«  dB� bO��« U�œË Æ“X�RL�«
 …dO��   UO�«b�  t�Ë  UM�u�  Íd��  b�  UL�  œ«bF��ô«Ë
 «ÎdOA� ¨“ËbF�«  W�UL� vK� n�u�� «c�Ë ÆWIDML�«  vK�
 ÂU�√  10  WO�uONB�«  …—ËUML�«  W�UN�  vK�  wI�”  t�√  v�≈

Æ“U�—UHM��«Ë UM��“uN� vK� UM�“ ô s��Ë
 å¡UM��«ò d�� ÊuO�O�«d��«Ë Êu�dJ�� ¡«d�� XH�Ë
 ‰UL��«  s�  ¨tK�«dB�  bO��«  tMK�√  U�  …—uD�  v??�«
 ÈœUL�  «–≈  ‚UDM�«  WF�«Ë  »d�  v�«  WIDML�«  Ãd�b�
 b��L�U�  ”U�L�U�  sOM�u��L�«Ë  ‰ö��ô«  gO�
 s�  b�eL�  W�bI�  ÊuJ�  b�b�  l??�«Ë  f�dJ��  vB�ô«
 W�œuN� Êö�ù bONL��«Ë ”bI�« s� sOOMOD�KH�« dO�N�
 …b�b�  »d�  Ÿôb�«  Ê√  s�  s�—c��  ÆåqOz«d�«  W�Ëœò
 ÍœRO� WOMOD�KH�« W�ËUIL�«  U�d�Ë åqOz«d�«ò sO�
 åqOz«d�«ò  ÊuJ��  WIDML�«  w�  …b�   UN��  `��  v�«
 ‰U�I�« ÷u� UN��UD��U� ÊuJ� s� «–« ¨d��_« d�U��«
 WN�� w� X�eN�«Ë  d�F� w��« w�Ë …b�  UN�� vK�
 Ê«d�≈Ë  W�—u�Ë  ÊUM��   UN���  nOJ�  Æ…e�  l�  …b�«Ë

øU�dO�Ë sLO�«Ë ‚«dF�«Ë
 wKOz«d�ù«  ËbF�«  tAOF�  Íc�«  jÒ����«  ‚UO�  w�Ë
 ◊UI�≈  v??�œ«  U�bF�Ë  ¨œËb??�??�«  vK�  t�«—ËUM�  ‰ö??�
 ÎUI�ô  sO��O�  WKOK�  ÂU�√  cM�  tK�«  »e��  WF�U�  …dÒO��
 ◊uI�ò  s�  —UML�«  …UM�  XMK�√  ¨t�  œuF�  …dÒO�L�«  Ê√
 ÍUJ�ò  Ÿu??�  s�  W�œUF�  WOKOz«d�≈  …dÒO��  …dzU�
 gO��« ‰ËU�Ë gO�—Ë VFA�« U�O� w�bK� sO� å„—ô
 œuM�  …dDO�  s�  r�d�«  vK�  UN�œUF��«  wKOz«d�ù«

 ÆåUNOK� w�UM�K�«  gO��«
 ‰u� ‰b��« Íd� tO�� fOzd�« r�� ¨p�– ÊuC� w�
 U�œË  ¨w�UOM�«  fK�LK�  fOz—  »U���«  W�K�  b�u�
 »U���ô  w�UOM�«  fK�LK�  W�U�  W�K�  v�«  ¨f�√  Íd�
 q�IL�«  ¡U�ö��«  dN�  q��  ¨wF�dA��«  t��D�Ë  t�Oz—

ÆWL�M�« W�U� w�
 ·bN� Íd�ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� WO�UO� ◊U�Ë√ X�H�Ë
 fK�L�« l{Ë v�« W�U� W�K� v�« fK�L�« …u�œ d��
 r���  UNF�œË  UN�UO�ËR��  ÂU??�√  WO�UOM�«  q�J�«Ë
 fOz— »U���« s� WK�IL�«  U�UI���ô« ‰UO� UN�«—UO�
 ÂU�√ o�dD�« lD� w�U��U�Ë fK�L�« V�J� W�O�Ë t�zU�Ë
 w�U��U�Ë qKA�«Ë ⁄«dH�« u�� fK�L�« c�_ W�ËU�� W�√
 ULO�  ô  Èd�_«   U��RL�«  nK���  w�  ⁄«dH�«  Ÿu�Ë
 b�d�  Íd�  Ê√  ◊U??�Ë_«  X�{Ë√Ë  Æåw�uJ��«  ⁄«dH�«
 WO�K�L�«  …—«œô«Ë  fOzd�«  »U���«  ‚UI���«  “U��≈
 ◊uG{  W??�√  s??�  Î «b??O??F??�Ë  WO�«d�uL�b�«  s??�  ÕËd???�
 WK��  qJK�  ¨ UIH�Ë   UC�UI�Ë  WO�UO�   U�bO�Ë
 u�b�Ë ÆŸ«d��ô« W�ËbM� w� tM� d�F�Ë UNH�u�Ë UN�√—
 sOF�  Ÿu{uL�«  c�√  v�«  q�J�«Ë  »«uM�«  lOL�  Íd�
 ·«dB�ö� ‚UI���ô« «c� “U��≈Ë WO�ËR�L�«Ë WOL�_«
 W��«uL� WOF�dA��« WO�UOM�« W�—u�« ‚ö�≈Ë qLF�« v�«
 UNHO�Q��  ÎUC�√  Ÿ«d??�ù«  V��  w��«  …b�b��«  W�uJ��«

ÆbK��« –UI�« WK�d� ¡b��
 l�u�L�«  s�  q�IL�«  ¡U�ö��«  W�K��«  b�u�  v��Ë
 ‰u�  o�«u�  sO�Q��   «—ËUAL�«Ë   ôUB�ô«  jAM�  Ê√
 d��√ Êö�≈ q� w� W�“«Ë WO�K�Q� Íd� fOzd�« »U���«
 Ê√  vK� ¨Íd�� rNL�œ sOKI��� »«u�Ë WO�UO� WK�� s�
 fOzd�«  W�UO�  UNOK�  u�d��  w��«  WK�J�«   «u�√  ‰UM�
 ÎU�zU�  70  v�«  Íd�  UN�UMO�  w��«   «u�_«  œb�  lH�dO�

Æd��√Ë
 q�«œ  s�U��  œu??�Ë  v�«  å¡UM��«ò  —œUB�   —U??�√Ë
 œb�  b�d�  –≈  ¨Íd�  »U���«  ‰UO�  åÍuI�«  ÊUM��ò  q�J�
 ¡UC�√  i�—  q�UI�  Íd��  X�uB��«  q�J��«  s�  Ê“«Ë
 W�d��«  „d��  Ê√  W��d�  ¨åp??�–  d��«  wM�u�«  —UO��«
 »«u� Âe�K� Ê√ vK� ¨q�J��« w� sOO�e��« dO� ¡UC�ú�
 Âb� q�U� Ê«d�� VzUM�« t�Oz— —«dI� q�J��« w� —UO��«

ÆÍd�� X�uB��«
 »«u�ò  Ê√  X�{Ë√  åw�  w�  Ë√ò  …UM�  —œUB�  Ê√  ô≈
 ô  ÒÊQ??�  rNH�u�  vK�  «u???�«“  U??�  ¨d??�??�«  wM�u�«  —UO��«
 ¨å»«uM�«  fK��  W�Uzd�  Íd�  tO�M�  X�uB�K�  V�u�
 vK�  »«uMK�  —UO��«  W�d�  „d�ò  —œUBL�«   bF���«Ë
 W��M�U�  ÒÊ√  W�{u�  ¨å2018  ÂU�  w�  qB�  U�  —«d�
 ¨Íd��  «u� ÒuB�  s�  rN�«  «Ëb�√  ¨w�bL�«  lL��L�«  »«uM�
 Æå¡UCO�  W??�—u??�   ÒuB���  ¨WO�UM�K�«   «u??I??�«  U??�√

 ·UJ�  ÊU��  V��ML�«  VzUM�«  ÿuE�ò  ÒÊQ�  XHA�Ë
 fK��  fOz—  W�UO�  VBM�  vK�  ‰uB��«  w�  ¨lH�d�
 w�bI��«  »e??�??�«  r??�œ  ‰UM�  t??�√  U Î�uB�  ¨»«u??M??�«

ÆåwFOA�« wzUM��«Ë w�«d��ô«
 qOJA��  fOz—  nOKJ�  ‚UI���«  v�«  —UE�_«  t���Ë
 ‚UI���ô«  «c�  Íd�F�  ÷uL�  j�Ë  …b�b�  W�uJ�
 Íc�«  w�UOM�«  fK�L�«  w�  b�b��«  Ê“«u??�??�«  q�  w�
 t�u�  lL���  b Ò�u�  fOz—  vK�  o�«u��«  WOKL�  bIF�
 W�FB�«  WO�UO��«  WK�dLK�  Î «d??E??�  ·«d???�_«  W�U�
  UHKL�U�  r�œe�  w��«Ë  ÊUM��  vK�  WK�IL�«  …dOD��«Ë
 W�œUO��«Ë  W??�œU??B??�??�ô«Ë  WO�UL�«   U�UI���ô«Ë
 Íc�«  w�uJ��«  ⁄«dH�«  WO{d�  `�d�  U�  ¨WODHM�«Ë
 vK�  WÒO�—U�  jG{  WKO�u�  ¨ÊuO�dO�_«  t�  d ÒA�
 W�ËUIL�«  Õö�� WO�O�«d��« qzU�� w� ‰“UM�K� ÊUM��
 WOC�Ë  sO�“UM�«  W??�“√Ë  W�“UG�«Ë  WODHM�«  …Ëd��«Ë
 WFKD�  WO�UO�   UN�   —Òc??�Ë  ÆsO�u��«Ë  lO�D��«
 —UB��  w�dO�_«  jD�L�«  —«dL��«ò  s�  å¡UM��«ò  d��
 w�uJ��«  ⁄«dH�«  rOLF�Ë  w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  ÊUM��
 v{uH�«  À«b�«Ë  ÍœUB��«  Ã«dH�«Ë  Õö�«  Í«  lM�Ë
 Ÿ—UA�«  w�  WKIM�L�«   «d�u��«Ë  WOM�ô«Ë  WO�UL��ô«
 WO�UO�   «—U??O??�  v??�«  ÊUM��  »U??�–  ÊËœ  ‰ËR�K�
 ¡U�dNJ�«  nK� w� ULO� ô »dG�«  s� WK�b� W�œUB��«Ë
 vK� Á—U��ù ÊUM�� vK� jGC�« p�c�Ë ¨“UG�«Ë jHM�«Ë
  UN��«  X� Ò�—Ë  ¨åœËb��«  rO�d�  nK�  w�  ‰“UM��«
 v��   U??�“_«Ë  jGC�«Ë  v{uH�«Ë  d�u��«  —«dL��«

ÆWO�Uzd�«  U�U���ô« b�u� q�IL�« n�d��«
 w�dO�ô« ‰ËR�L�«  U��dB� bF�Ë p�– ‚UO� w�Ë
 XL�U� Áœö� Ê√ UNO� nA� w��« dJMO� wH�œ o�U��«
 Àö��«   «uM��«  ‰ö??�  ÊUM��  w�  —UON�ô«  l�d���
  w�dO�_«  WO�—U��«  d??�“Ë  b�U��  l�u�  ¨WO{UL�«
 w�UO��« qKA�« WÒ�—«dL��«ò ¨f�√ ¨ qO� bOH�œ  o�U��«

ÆåWK�u� sOM�� Òb�L� b�Ë ÊUM�� w�
  U�U���ô«  ZzU��  s�  tK�√  W�O�  s�  qO�  d��Ë
 ÍËU�� sOKI��L�« »«uM�« b�UI� œb� Ê√ ÔXLK�ò ∫t�uI�
 Áb�Ë «c� ÒÊ√ dO� — ÒuD��« «c� s� r�d�U�Ë UÎ�zU� 13 u��
 r ÒN�  rN�u�  vI��Ë   «dOOG�  À«b�ù  UÎO�U�  Îö�U�  fO�
 n�U���«  w�  rN�—b�  vK�  rN�U��  bL�F�Ë  l�D�U�
 q�b��«  r��  fJF�  qO�  Âö�  Æå U�u���«  r�bI�Ë
 w�Ë  ¨UN�zU��  vK�  ÊU�d�«Ë   U�U���ô«  w�  w�dO�_«
 t�  X�O�√  Íc�«  ◊U��ù«  r��  fJF�  t�H�  X�u�«

ÆvML��Ë wN�A� U� o�Ë  Q� r� ZzU�M�« ÊuJ� Áœö�
 …b��L�«   U??�ôu??�«  ‰«e??�  ôò  t??�√  v??�«  qO�  XH�  UL�
 W�U��« UN��u� UN� WÒO�U�—≈ WL ÒEM� ò tK�« »e�ò d��F�
  W�UO��« w� l�Ò�L�« ZNM�« V��� …dO��  U�b�� nI�Ë
 o�  ¡UD�≈  Âb�  vK�  ’d��  Íc�«  —u��b�«Ë  WÒOM�u�«
 VFB�«  s�  ÊU�  UL�UD�ò  ∫l�U�Ë  ÆåV�U�  Í_   iIM�«
 UN�  wN�M�  U�  UÎ��U�  w��«  ÊUM��  w�  W�uJ�  qOJA�
 ÂuO�« WIÒOC�« …u�H�«Ë ‰UL�√ n�dB� W�uJ�� ·UDL�«
 Î̈ «b�b� ÎU�Òb�� ÕdD� ÊUL�d��« w� WÒOK�_«Ë WÒ�d��_« sO�
 q�  qÒ�L�  W�uJ�  qOJA�  qLA�  Èd??�_«   U�Òb���«Ë
 …u�H�« ŸU��«Ë Ì‰œU� ÌqJA� ÊUM�� w� lL��L�« ·UO�√
 sO{—UFL�«  s�ezUH�«  sOO�O�L�«  sO�  ÒwIDML�«  dO�
 s�b�RL�«  WFOA�«  »«uM�«ò  Ê√  qO�  È√—Ë  ÆåtK�«  »e��
 ÍÒb��  V ÒFB�  UÎO�U�√  Îö�U�  ÊuKÒJA�  tK�«  »e��
 ÊuK�L�  s�c�«  »«uM�«  œb�  v�≈  «ÎdE�  W�uJ��«  qOJA�

ÆåWFOA�«
 lL��L�« ÈuI� …dHA� qzU�— qO�  U��dB� qL��Ë
 w�  rN��UO�  œb��   UNO�u�Ë  sOKI��L�«Ë  w�bL�«
 …u�œË  ¨tK�«  »e�  WN�«u�  ULO�  ô  ¨w�UOM�«  fK�L�«

ÆWK�IL�« W�uJ��« w� W�—UALK�
 l�   U??�“_«  r�UH��  w�UO��«  r�“Q��«  l??�Ë  vK�Ë
 ÂUF�«  cM�  ÎUO�UO�  ÎUL�—  —ôËb??�«  ·d�  dF�  qO���
 —cM� U� ¨…dO�  n�√  36?�«  W���  f�√  “ËU��  –≈  ¨2017
 U�bF�  ¨Ÿ—UA�«  w�  dO�J�«  w�UL��ô«  —U�H�ô«  dD��
 WO�öN��ô«  lK��«  nK���  vK�  ·dB�«  dF�  fJF�«
 ‰Ëb�  —b�Ë  ¨ U�Ëd�L�«Ë  WOz«cG�«  œ«uL�«Ë  W�uO��«
 9000?� ÎU�UH�—« q Ò��Ë f�√  U�Ëd�LK� b�b� —UF�√
 vK�  —UF�_«   ¡U�Ë  ÆÊU��Ë√  98Ë  95  s�eM�K�  …dO�
 s�eM� Æ‰Æ‰ 597000  ∫ÊU��Ë√ 95  s�eM� ∫w�ü« qJA�«
 …dO�  732000  ∫ Ë“UL�«  Æ‰Æ‰  608000  ∫ÊU��Ë√  98
 31  …œU�e� …dO� 447000  ∫“UG�« Æ…dO� n�√ 51  …œU�e�

Æ…dO� n�√
 dF�  ŸUH�—ô  …b�  ÎU�U��√  Êu�œUB��«  ¡«d��  œÒbF�Ë
 wK�«b�«  w�UO��«  j����«  UNL�√  ¨—ôËb???�«  ·d??�
 å¡UM��«å?�  ¡«d���«  XHK�Ë  ¨ U�UI���ô«  ÷uL�Ë
 Ÿu{uL�  ÊUM��  vK�  w�Ëb�«  jGC�U�  d�_«  W�ö�  v�«
 W�“√  w�  ·—UBL�«  —Ëœ  v�«  ÊËdOA�Ë  ¨œËb��«  rO�d�
 ‚u�”  w�  »—UC�  p�d�  v�≈  X� Òu��  YO�  ¨—ôËb??�«
 V���  W�uJ��«  vK�  jGCK�  …«œQ� “¡«œu��«  ·dB�«
 ¨W�uJ��«  UN�Òd�√  w��«  w�UL�«  w�UF��«  WD�  UN�{—UF�
 UN�«—«œ≈ f�U�� ¡U�ƒ— qL��� Ê√ ·—UBL�« i�d� –≈

ÆdzU���« l�“u� WOKL� w� WO�ËR�� W�√
 ÊUM��  ·dB�  r�U�  —Ëœ  v�«  ÎUC�√  ¡«d���«  dOA�Ë
 s�  nAJ�U�  r�U��«  WO�UH�  Âb�Ë  ¨W??�“ô«  r�UH�  w�
 pM��«”  w�   U�U���«Ë   «œu�uL�«Ë  ◊UO��ô«  r��
 WD�Ë  wzUM��«  oO�b��«  tC�—  …«“«uL�  ¨“Íe�dL�«
 s�  öC�  Æ‰œU??�  qJA�  dzU���«  l??�“u??�Ë  w�UF��«
 ¡UCI�« WN�«uL� Õö�� “—ôËb�«” “r�U��«” Â«b���«
 ÊQ�  ÊËd??�  ¡«d���«  sJ�  ÆœU��   UHKL�  tI�ö�  Íc??�«
 hKI��  ·dB�«  ‚u��  dO�Q��U�  ÊUM��  ·dB�  …—b�

 W�b�  W�œUB��«  WO�U�   U�ö�≈  W�√  »UO�  q�  w�
 U�  ¨¡«—“u???�«Ë  »«uM�«  w�K��  d��  W�Ëb�«  UN�  ÂuI�
 ‰«u�√  bO�— ·«eM��U� dL��O� “Íe�dL�«”  Ê√  wMF�

ÆsO�œuL�«
 lD�  q�K��Ë  WO�FA�«   U??�U??�??�??�ô«   œU???�Ë
 ŸU??{Ëô«  Íœd??�  vK�  ÎU{«d��«  Ÿ—UA�«  v�«   U�dD�«
 ŸUI��« w�  U�dD�« s� Î «œb� Êu���� lD�Ë ¨WOAOFL�«

Æw�UM�K�« gO��« l� Â«bD�« v�« Èœ√ U� ¨ ËdO�Ë
 lL�� vK� ÎUIOKF� ÊUO� w� ¨ gO��« …œUO�  X�{Ë√Ë
 Íœd� vK� ÎU�U���«   ËdO� j�Ë  sOM�«uL�« s� œbF�
 XK�b�  gO��«  s�  Èu??�ò  ÊQ�  ¨WOAOFL�«  ŸU??{Ë_«
 Èb??�ù  ÷ÒdF��«  sOM�«uL�«  s??�  œb??�  ‰ËU??�  U�bF�
 w�  sOM�«uL�«  o�ò   b�√Ë  ÆåWIDML�«  w�   «—UO��«
 »u�Ëò  vK�   œb??�Ë  ¨årNz«—¬  s�  wLK��«  dO�F��«

ÆåW�U��«Ë W�UF�« „ö�ú� ÷dF��« Âb�
 ”U��  ¡«uK�«  ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bL�«  q�«u�Ë
 w�  …—U�“  w�  ¨…b��L�«   U�ôu�«  v�«  t�—U�“  rO�«d�≈
 w�  b�√Ë  Æt�BM�  Êb�U�  u�  fOzd�«  w�u�  cM�  v�Ë_«
 WOM�_«   «œœd��«  s�  bOF�  ÊUM��  ÒÊ√  w�u�eHK�  Y�b�
 Òw ÒD��«  Òœd�«  œbB�  ÊUM��  ÒÊ√  s�  UÎH�U�  ¨t�  WDO�L�«
 ÆœËb��«  rO�d�  Òh�  UL�  …b��L�«   U�ôu�«  Õd�  vK�
 UÎI�U� ÊUM�� U�bN� w��« V�dN��«  UOKL� ÒÊ√ò ·U{√Ë
 ŸU{Ë_«  ÍÒœd�  s�  ·Òu���«  r�—Ë  `{«Ë  qJA�  XÒH�
 q�uF��«  ¨VGA�«  œËb??�  v�≈  fO�  sJ�Ë  W�œUB��ô«
 bIM�« ‚ËbM� s� W�uKDL�«  U�ö�ù« vK� u� w�U��«
 s�ËUM�  “d??�√Ë  ÆåWO�Ëb�«   «b�U�L�«  vK�  ‰uB�K�
 vK�  ‚UH�ô«  w�  sOO�dO�_«  sO�ËR�L�«  l�  t�U�UI�
 w�  sOO�dO�ô«  szU�d�«  WOCI�  ÂÒbI�  À«b??�≈  …—Ëd??{
 w�  4Ë  W�—u�  w�  2  ¨6  r�œb�  m�U��«  Ê«d�≈Ë  W�—u�
 sDM�«Ë w� w�U�B�« ¨f�U� s��Ë√ rN�ÒbI� w� ¨Ê«d�≈

Æ2012 ÂUF�« cM� oA�œ w� e Ó���L�« ¨X�u�
 ·dB�  r�U�  WI�ö�  nK�  q��  ¨d�¬  bOF�  vK�
 W��ô  «—uD� W�ö� U�— tIOI�Ë W�ö� ÷U�— ÊUM��
 nKL�«  årOOM�å?�  w�UO�  –  wzUC�  t�u�  v�«  d�R�
 W�UF�«  W�zUM�«  b�  n�Ë  ‰bF�«  dB�  Ã«—œ«  w�  tF{ËË
 s�  Êu�  …œU??�  WO{UI�«  ÊUM��  q��  w�  WO�UM���ô«

 ÆnKL�«
 Ê√ åw� w� Ë√ò …UM� V��� WOzUC� —œUB�  œU�√Ë
 UN�H�U�L�  w��œQ��« fK�L�«  v�≈ X� Òu Ô� Êu� WO{UI�«ò

ÆåkH���«  V�u�
 ÊU�d� w{UI�« ¨wzUCI�« gO�H��« W�O� fOz— ÊU�Ë
 ¨w��œQ��«  fK�L�«  v�«  Êu�  WO{UI�«  ‰U�√  b�  ¨bF�
 X�œ√   U��dB�  d��  ¨oOI���«  W�d��  UN�d�  V���
 W�ö� ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� nKL� f�—U� s� UN�

ÆW�ö� U�— tIOI�Ë
 W�ON�« fOz— ¨Êu� WO{UI�« XLN�« ¨o�U� X�Ë w�Ë
 tO�M��  “·u��«“?�  ¨fO��d�  —UO�  w{UI�«  WO�UN�ô«
 iOH��  —uBM�  ôuI�  oOI���«  w{U�  —«dI�  ÒX��«  s�

ÆW�ö� U�— qO�� ¡ö�ù WO�UL�« W�«dG�«
 Ê√  v�«  …dOA�  ¨w�u�eHK�  `�dB�  w�  ¨Êu�   œ—Ë
 s�  ÎU�u�  w�Q�  w��œQ��«  fK�L�«  v�«  w��U�≈  XO�u�ò
 qB�  Ê√  sJL�  WIO�œ  WO�U�   UHK�  WF�U�L�  Í—«dL��«
 Ê√  ÊU�d��«Ë  œU�H�«  W�—U��  Ÿu{uL�  W�O��  v??�«
 b�√  ôË  sO�«uI�«  q�  v ÒD���  ÍeOOL��«  ÂUF�«  w�bL�«
 Íb{ ÈuJA�« Ÿu{u� s� mÒK�√ r�ò ¨XF�U�Ë Æåt�UD�
 s� w� w��« ôË« gO�H��« W�O� ÂU�√ wzU�b��« d�� r�Ë
 t��U�≈  q��  w{UI�«  v�«  lL���  Ê√  …œUF�U�  ÷d�HL�«
 ÊuJ�  Ê√  `�—√Ë  qFH�  r�  w�Ë  w��œQ��«  fK�L�«  vK�
 s�  UN�  ”U�√  ô  W�u�e�   UH�U�L�  ÎUD��d�  Ÿu{uL�«
 v�≈  …dOA�  ¨åUN�QA�  w�UCO��«  Èd�  b�Ë  W�B�«
 ¨WOzUCI�«  …eN�ô« q� n�UJ�� Ê√ s� Îôb� n�ú�ò t�√

 ÆåÊ«bOL�« «c� w� WO{UI�« W�—U�� r��
 dL���Ë ·U�√ ô wM�√ò d�¬ `�dB� w� ¨Êu�  Òb�√Ë
 Ê√  vA�√Ë  ¨W�ö�  ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U�  nKL�
 V��  v??�≈  ·bN�  V�œQ��«  W�O�  v??�≈  wK�u��  ÊuJ�

ÆåÍb� s�  UHKL�«
 ¨tIOI�Ë  r�U��«  nK�  åWHKH�ò  b�R�  —«d??�  w??�Ë
 ÊUM��  q��  w�  WO�UM���ô«  W�UF�«  WO�U�L�«   —b�√
 ŸUL��ô«  W�K�  qO�Q��  Î «—«d�  ¨X�U�  XO�—¬  WO{UI�«
 ¨”ö��ô«  WLN��  W�ö�  ÷U�—  ÊUM��  ·dB�  r�U��
 XO�u� u� X�ö�«Ë ÆÂUF�« «c� s� ‰Ë_« Êu�U� dN� v�«
 fOz—  W??�ôË  ¡UN��U�  UD��d�  ÊU??�  «–«  U??�Ë  ¨qO�Q��«
 U�  ¨b�b�  fOz—  »U���«Ë  Êu??�  ‰UAO�  W�—uNL��«
 ◊UI�ù w�U��« bNF�« W�UN� vK� iF��« ÊU�— `CH�
 WI�ôË  œU�H�«  W��UJ�  s�“  ¡UN��«Ë  WOzUCI�«   UHKL�«

Æs�b�UH�«
 åw�  w�  Ë√ò  …UM�   œU??�√  ¨d??�¬  wzUC�  bOF�  vK�
 WD�«u� ÂÒbI�  d�U{ Í—b�  „—UL�K� ÂUF�« d�bL�«ò ÊQ�
 w{UI�«  t�u�  ¡U�œU�  ¨ÊULOK�  UL�—  WO�U�L�«  t�KO�Ë
 WO�ËR�L�«  s??�  i�uF�K�  ÎU�K�  ¨ —U??D??O??�??�«  ‚—U???�
 Q�d�  —U�H�«  w??�  w�b�  oI�L�  tKLF�  W�dOBI��«

Æò ËdO�

 (1¢U áªàJ) ...ÜÉîàf’G á°ù∏éd …ôH

 «uM�  s�c�«  s�  q�UIL�U�  tMJ�Ë  ¨W�ËUIL�«  ÈËb��  «uJJ�  s�c�«  s�   UOMOF���«  w�  sJ�  r�  u�Ë
 fOz— l� ÊËUF� W�ö� vK� t�Oz— d�� k�U� Í“«u��U�Ë ¨UN�ö�Ë W�ËUIL�«  vK� WL�U�  öL�
 W�UL� w� Á—ËœË W�ËUIL�« Õö� W�—UI� w�Ë ¨ U�U���ô« w� w�Ozd�« tK�« »e� nOK� q�√ W�d�
  U�U���ô« XN��« b�Ë U�√ ¨WO�UM�K�«  «uIK� Î UHOK�  U�U���ô« ‰ö� w�«d��ô« »e��« ÊU� ULO� ¨ÊUM��
 s� t�U���ô …u�b�« v�Ë_« ¨W�ËUIL�« Õö� w� sO�DI� vK� t�UE�ö� lC� w�«d��ô« »e��«Ë
 q�UF��« w� vK�√ W�b�� tK�« »e� W��UD�Ë WO�U�œ WO�O�«d��« —«d�ù …u�b�« WO�U��«Ë ¨WIDML�«  UHK�
 WIDML�«  UHK� ‰uIO� ¨»UD��« «c� »U��√ VFK� w� …dJ�« wIKO� bO��« Âö� ¡U�� ÆÊ«uMF�« «c� l�
 XF�b�«  «–≈  œUO��«  W�ËUIL�«  s� b�d� w�«d��ô« ÊU� «–≈  ô≈  ¨—Ëb� W�U� WL� Îö�√ b ÔF�  r�Ë XL��
 wKL� ‰«R� s� W�U�ùU� √b�� «u�UF� Î̈ U�{«Ë ‰UL�√ ‰Ëb� bO��« nOC� Í“«u��U�Ë ¨”bI�« W�dF�
 ¨UN�u�Ë W�Ëb�« …—b� wM�� nO� r� ¨“UG�«Ë jHM�«  «Ëd� wL�� nO� u� ¨WO�U�b�« WO�O�«d��ô« w�
 V�dI�« ÈbL�« vK� WO�U�b�« WO�O�«d��ô« w� W�ËUIL�« —Ëœ b�b�� w� Y���« qN�O� sO�U� bF�Ë
 XN��« U�bF� Î «œb�� j�u�« w� l{uL��Ë WIDML�«Ë r�UF�«  «dOG�� w�«d��ô« √dI� qN� ¨j�u�L�«Ë

 ø U�U���ô«
 Î UHOK�  rNCF�  ÊU�  s�c�«  ¨sOKI��L�«  »«uM�«  s�  Î «œb??�  X�U�  bO��«  UN��U�  w��«  W��U��«  WN��«  ≠
 rNCF�Ë qI��� rNCF� œb� »«u�Ë ¨Í—e��« sL�d�« b�� VzUM�«Ë bF� W�U�√ VzUM�« q�� W�ËUILK�
 Ê√  UN�ö�  «Ëb??�√  ¨W�ËUIL�«  ÁU��  WÒOz«b�  dO�  n�«u�  rN�   dN�  ¨s�dA�  17   U�UL�  W??�«—  X��
 W�UL��« vK� W�Ëb�« …—b� ‰UL��« s� WK�UH�« …d�H�« ‰ö� sJ�Ë ¨W�Ëb�«  «—b� ¡UM�� dO��« »uKDL�«
 —Ëb�U� ÁuH�Ë UL� rN�UE�ö� «ËdB�Ë ¨W�ËUIL�« UNK�L� w��« …uI�« s� ÊUM�� b�d�� ‰u�� sJL� ô
 s�� bO��« ‰UI� ¨WO�U�b�« WO�O�«d��ô« ‰u� —«u�K� W�U��«Ë ¨WN� s� W�ËUIL�« Õö�� wLOK�ù«
 d���« w� qLNL�« U�eM� Î UF�d� wL�� nO� ‰u� ¨—«u��« v�« «u�UF�� ¨s�e�U� Î ULz«œ UM�Ë ¨ÊËe�U�
 ¨UNAO� Ò̀K��Ë ¨UN�U��RL� iNM�Ë W�Ëb�«  «—b� wM�� nO�Ë ¨—UON�ô« s� ÃËd��« w� ÁdL����Ë
 q�uL� vK� …—bI�«  UM�b�√  sO� ÊuJ�Ë ¨Ê“«u��«  oI�� Íc�«  w�uM�«  Õö��« UM�  ÂbI� s� nAJ���Ë

ÆWK�UI� WN� s� lzU��« b�Ë «–≈ Õö��« ¡«d�Ë ¨WN� s� ¨p�UL��«Ë —uC�K� t�U�U�Ë gO��«
 X�U� «–« U�Ë ¨bO��« Âö� w� Î «b�b�  b�Ë «–≈ ‰uI� ¨W�u�√ ·«d�_« Ác� s� lL�� Ê√ dE�ML�« ≠
 ‰u� WO�K�√ ¨ÁUM�d� Íc�« s� d�¬ Ÿu� s� WO�K�√ qJA��� ¨t�u�b� VO����Ë bO�« bL� Î U�ö�≈ Ád��F�
 —«u��« ‚ö�≈Ë ¨“UG�«Ë jHM�«  «Ëd� W�UL�� W�«b��«Ë Î̈ «dB� ÊUM�� W�UL�� W�ËUIL�« Õö� t�«uM� nK�
 Ê“«u��« oOI��� Îôu�Ë t�OK��Ë gO��«  «—b� ¡UM� s� Î U�öD�« ¨wM�u�« ŸU�b�« WO�O�«d��« ‰u�

ÆUN�ö�Ë W�ËUIL�« —Ëœ ‰«R� vK� »«u��« r�� t�K� w�Ë ¨Ê«ËbF�« Ÿœd�Ë ÊUM�� wL�� Íc�«

 (1¢U áªàJ) ...á¡Lƒe ó q«°ùdG IQOÉÑe

π°UÉØdG óMC’G

 …dO�� Âu� uN� ¨WIDML�« U�d��Ë sOD�K� ÁbNA�� U� w� Îö�U� Î «b�u� q�IL�« b�_« Âu� q�L� ≠
 UNHK�  s�Ë  …e�  w�  W�ËUIL�«  U�d��F�  v�Ë_«  …dLK�Ë  Æ”bI�«  w�  WÒ�“«eH��ô«  WÒO�uONB�«  Âö�_«
 w��« WN�«uL�« tOK� X�Ò�d�Ë w{UL�« ÂUF�« Èd� U� ¡u{ w� dL�_« j�K� Î «“ËU�� ¨W�ËUIL�« —u��

Æ”bI�« nO�� X�d�
 lM�  vK�  ƒd��  s�  UNMJ�  ¨W�ËUIL�«   «d�c���  dNE�«  …—«œ≈  vK�  ‰ö��ô«  W�uJ�  ƒd��  s�  ≠
 sOM�u��L�«  …—U��  s�  UN�u�Ë  bOFB��«  s�  UN�u�  sO�  oO�u��«  ‰ËU���Ë  ¨UNzUG�≈Ë  …dO�L�«
 VM��  sLC�  …dO�LK�  j�«u{  l{u�  U�«Ëe�«  d�Ëb�  ‰ËU���Ë  ÆrNF�  ÂœUB��«Ë  sO�dD�L�«Ë
  «b�«eL�«  UNLJ��  …dO��  w�  j�«uC�«  ÁcN�  sO�—UAL�«  Â«e��«  sLC�  s�  sJ�Ë  ¨bOFB��«

Æ·ÒdD��U�
 sO�dD�L�« Â«e��« vK� …—bI�« W��d� XGK� Ÿœd�« s�“«u� Ê√ wMF� «cN� bOFB� ÊËœ b�_« Òd� «–≈ ≠
 ÍœUH��  ÊuF��Ë  d�U�L�«  Êu�—b�  «u�U�  rN�√Ë  ¨W�ËUIL�«  “«eH��«  VM���  UL�  sOM�u��L�«Ë
 u�� ‚ôe�ô« Ê√Ë ¨…b�b� WK�d� XK�œ b� WIDML�«  Ê√ wMF� «cN� fJF�« Àb� «–≈Ë ¨UNO� Ÿu�u�«

ÆÁœUF���« sJL� ô d�√ »d�
 X�Òd��Ë ¨wLOK�ù«Ë w�Ëb�« ÂUL��ô« b�Ë tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« d�c�� ≠
 ÊuM�u��L�«Ë  Êu�dD�L�«  „—b� q�Ë ø„—«b��«  vK� …—bI�«  ‰ö��ô«  W�uJ� pKL� qN� ¨ ôUB�ô«

 øX�RL�« rN�UO� ÊËœuI� s�√ v�≈
 ”√—  vK�  j�U���  a�—«u�  tKOO��  Ë√  Ÿœd??�«  ÷d�  w�  W�ËUILK�  —UB��«  ÊuJO�  b�_«  ≠

ÆÊUOJ�«

π°UÉØdG óMC’G

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 `{u� Ê√ ÊËœ vB�_« b��L�« w� rzUI�« l�«u�« vK� dOOG� ô Ê≈ X�U� UN��U� s� ©WOKOz«d�ù«® W�uJ��«
 ¨…—u�cL�« `KB�« WLJ�� —«dI� s�U� ·UM���U� ÂÒbI��� p�c� Î̈ULzU� vI�� Ê√ Áb�d� Íc�« rzUI�« l{u�« u� U�
 ¨h�U��« ÍœuNO�« qJON�« q�� UL�≈Ë ”bI� w�ö�≈ ÊUJ� œu�u� Îö�√ ·d�F� ô w�«ËbF�«Ë ÍuI�« sOLO�« sJ�
 ¨œUI��ô« p�– l� r�UM�O� WLJ�L�« —«d� ¡U�Ë ÆtzUM� …œU�≈ rNOK� V�� U�Ë o�U��« w� rNKJO� tOK� rO�√ Íc�«
 U�bM� fO�Ë ¨œuNO�« sO� w{UI��« ÊU� ‰U� w� ¨‰öI��ô« s� —b� vK�©qOz«d�≈® w� ¡UCI�« ÒÊ√ ·ËdFL�« s�Ë

Æ WOMOD�KH�« ‚uI��« Ë« ÷—_U� W�ö� UN� Èu�b�« ÊuJ� U�bM� Ë√ ÎUOMOD�K� w{UI��« ·«d�√ b�√ ÊuJ�
 …dO�� ‚ö�≈ ÒÊ√ ÁU��U� V�c� VO�√ q� w� qJA��U� c�√ b� nOD�« l�«Ë ÎU�U� ÎU�√— ÒÊ√ «b� …e�  «b�bN� ÂU�√
 Êu�Q�  dO�  „U���«  œËb�  v�≈  qB�  b�Ë  WO�U�  UN�ö�√  X�U�  u�  v��  WÒ�—Ëd{  W�Q��  X���√  b�  Âö�_«
 …b�Ë œÒbN� d�√ Âö�_« …dO�� dE� ÊQ� w{UL�« ¡U�ö��« f��U� wMO� ŸU�b�« d�“Ë t� ÕÒd� U� «c� ¨V�«uF�«
 b�d� w��« …e�  «b�bN� ÂU�√ nOFC�« …—u� w� ©qOz«d�≈® lC� t�√ UL� ¨r�U��« ·ö�zô« W�ö�Ë W�uJ��«
 …dO�L�«  ‚ö�≈  s�  bO��  ô  p�c�  ¨—uE��  u�  U�Ë  UNK��  s�  ÕuL��  u�  U�  UMOK�  ÷dH�  s�  dNEL�  Ëb��  Ê√
 l� sJ�Ë Î̈ «d��uKO� sO��Ë sOM�« œ«b��« vK� ©wKOz«d�≈® rK� ·ô¬ tF�� UN� lH�dO� w��« œU�FL�« U�—U�L�Ë
  U�U�N�« vK� …dDO�K�Ë ¨vB�_« b��LK� ÂU���« Ë√ „U���« Ë√ V�d�� ÒÍ√ ÊËœ ‰u��� W�dAK� l�«Ë —UA��«
 b� d�√ u�Ë ª©wKOz«d�ù« ‰uI�« V��® sOOMOD�KHK� …eH��� ÊuJ� ô w� …dO�L�« o�«d�� w��«  «—UFA�«Ë
 bI��«Ë nMF�U� WF�AL�« ”uHM�«Ë …dOHG�« WOMOLO�« ŸuL��« Ác� œu�u� tOK� …dDO��« W�dA�« lOD��� ô

Æ g�u��«Ë
 Êö�≈  ÂbF�  r���«  ÂuO�  X�u���«  UNMJ�Ë  ¨tOK�  Òœd��Ë  p�c�  `L��  s�  UN�√  W�«dB�  XMK�√  w��«  …e�
 V�� ¨bÓLGÔL�« dO� å”bI�« nO�ò w� w{UL�« q�� U� ÊUC�— tI�d� vK� ÊuJO� qN� ¨Á—bB�Ë Òœd�« qJ�
 ©wKOz«d�ù«® Òœd�« ÊuJO� l�D�U�Ë ¨VO�√ q� WIDM� vK�  «dÒO�L�« oK��Ë a�—«uB�« ‰UNM� –≈ ¨ U��dB��«

 W�dO�b��« …uI�« v�≈ ¡u�K�U�Ë …e� nBI�
 WHC�« w� W�dJ�F�«Ë W�u�F��« UN�«Ëœ√ qFH�� UN�√ Â√ ¨2014  ÂU� cM� U�—U�¬ Z�UF� r� …e� ‰«e� ô w��«
 V�U�  U�bM�  w{UL�«  ÊUC�—  w�  Í—Ë—UF�«  `�U�  aOA�«   U��dB�  d�c���  WDIM�«  Ác�  bM�Ë  Æ”bI�«Ë
 Ê√ WO�dG�« WHC�«Ë ”bI�« q�√ vK� ÒÊ« Í—Ë—UF�« aOA�« Òœ— ÊUJ� …e� nBI� ÊQ� …e� vB�_U� ÊuD�«dL�«
 ÷d�H� ô ©wKOz«d�ù®«  Ê«ËbF�«  vK� Òœd�«  sJ�  rN�  Òw�O�«d��ô«  oLF�«  w� …e� ÒÊ√Ë  ¨rN�H�√  vK� «ËbL�F�

 ÆW�ËUIL�« w� UN�uK�√ WOMOD�K� WIDM� ÒqJK� a�—«uB�« ‚ö�≈
 ?  WO�bI�  UN�«Ëœ√  X�U�  ÚÊ≈Ë  “UO��U�  WOLOK�≈  W�dF�  `�B�  Ê_  vB�_«  b��L�«Ë  ”bI�«  W�dF�  X�Òu��
 ŸU�b�« ÒÊ« r� W�ËUIL�« —«dL��ô ÎU�d�� Á«d�Ë t� j�dH��« sJL� ô ÎU�UJ� ”bI�« w� Èd� WOLOK�≈ ·«d�√ ¨WOMOD�K�
 Ác� vK� WN�«uL�« Ê√ Èd�Ë WO�uI�«Ë WOM�b�« l�«bL�« tO�d� s� n�UC� U�b���Ë ”bI�« Ê“u�  U�bI� s�
 UNFO�D�Ë UN�U�ö� V��� ÚÊ≈ WzbN��« …—Ëd{ Èd�√ WOLOK�≈ ·«d�√ Èd� ULO� ¨U�bI� sJL� ô W�Q�� w� W�U��«
 VO�√ q� UN�O�—U� d�“Ë —Ëe� w��« UO�d�Ë W�dNA�« W�ML�« W��U� dDI� ©qOz«d�≈® l� sKFL�« t�� Ë√ sKFL�«

 Êœ—_«Ë dB� ‰U� w� UL� ¨wK�«b�« rNM�√ vK� ”bI�« w� d�u��«  «œ«b�—« s� oKI�« V��� Ë√ Î̈UO�U�
 U� UNM� ¨n�«u�Ë ÕU�— t�UO� w� sJ�Ë ¡ËbN� wCIM� b� ¨”UH�ú� ÎU��U� ÎU�u� ÊuJO� q�IL�« b�_« Âu�
 tOK� ÒÊQ� ©wKOz«d�ù«® tOK� oÒK� U� UNM�Ë rN�M� r� W��_ —U�  U�O� s� w�«d�ù« Í—u��« ”d��« bzU� t�U�
 UNO� ·d� Òq�Ë ¨q�IL�« b�_« Âu� ÷d�HL�« U�b�u� W�dF� ◊uD� r��d� «cJ� ÆW�b��  «b�bN��« Ác� c�√
 UN� d�Q��Ë „—UAO� w��« W�dFL�« XF�Ë «–≈ W�b�Ë  U��ù ÃU��� w��«  «b�bN��«Ë  U��dB��U� UN� ÒbF���
 WOLOK�≈  Ë√  WOM�œ v�≈  ‰ Òu���� Â√  ©wKOz«d�ù«® wMOD�KH�«  U�—U�≈ w� vI��� qN� ¨UN�  s�—œU�L�«  dO� ÎULJ�

ÆWOM�œ
WK��L�« sOD�K� ? sOM� ? dOHJ�« w� rOI� ÒwMOD�K� Òw�UO�*

 (1¢U áªàJ) ...á«æjódG ÜôëdG √ÉéJÉH ™aódG

 (1¢U áªàJ) ...ø«Yhô°ûe á¡LGƒe »a ájQƒ°S

Fourteenth year /Friday / 27  May 2022
 2022  —U�√  27  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 ’U��« UN�ËdAL� WEH��� UO�d�  dL��« p�– r�—
 ŸËdAL�« p�– r�� w� l�«d� l� rOK�ù«Ë W�—u� w�
 ©sJ�√  ÚÊ≈  WO�«d�Ë®  W�—u�  ÷—√  ŸUD��U�  ÁdB�Ë
  U�UL��«  tO�  ÍËR�  UN�dDO�  X��  WIDM�  W�U�≈Ë
 iF�  UNO�≈  qIM�Ë  UL�  UN�d�Q�  sOK�UF�«  WO�U�—ù«
 —uC��« WLz«œ UNKF�� UL� UNO�« sO�—u��« sO�“UM�«
 UN�ËdA�  XIK�√  «c�Ë  ¨Í—u��«  ÊQA�«  w�  q�b�K�
 åW�“UF�«  WIDML�«ò  Ë«  åWM�ü«  WIDML�«ò  Ê«uM�  X��

Æåt��U�≈ w� UN�b�U�L� U�¡UHK�ò X�œË
  «dOC���« w� UN�Ëd� Èb� X�bD�« UO�d� sJ�
 …d�U��Ë  ÎôË√  X�bD�«  ¨b�b��«  UN�ËdA�  cOHM��
 W�—u�  X�C�  YO�  l�U�  Â“U??�  ÒÍ—u??�  i�d�
 ¡UHK�  tC�—  UL�  ¨«c??�  w�d��«  Ê«Ëb??F??�«  d�U��
 w�  UO�d�  ¡U??�d??�  Ê«d???�≈Ë  U??O??�Ë—  W�U�  W??�—u??�
 Íc�« bO�Q��«Ë r�b�« ‚ö� r� p�c�Ë ¨W�U��√ W�uEM�
 Ê«ËbF�« w� UNzU�d�Ë UNzUHK� s� tOK� ‰ ÒuF� X�U�
 …dL���  UN�«   d�UE�Ë  ÒnKL�«   uD�  W�—u�  vK�
 …b�Ë  vK�  b�R�  w��«  W�U��√   U�d�L�  Â«e��ôU�
 w�  UNMJ�  ¨UNOK�  W�—u�  …œUO�Ë  W�—u��«  w{«—_«
  «—«dI�«  pK�  cOHM�  qDF�Ë  ⁄Ë«d�   dL��«  Ê«bOL�«

ÆW�U��√ W�uEM� s� …—œUB�«
  «dOG�L�«  s�  qB�  U�  l�Ë  …dO�_«  ÂU�_«  w�Ë
 W�U��«  WO�Ëd�«  WOKLF�«  bF�  WOLOK�ù«Ë  WO�Ëb�«
 p�–  ‰öG��«  sJL�  t�√  UO�d�   b�Ë  ¨UO�«d�Ë√  w�
 WIDML�«  Ë√  WOM�_«  WIDML�«  ŸËdA�  ¡UO�≈  …œU??�ù
 t�F{ËË  Ã«—œ_«  s�  ŸËdAL�«  X�d�Q�  ¨WM�ü«
 «bMKM�  VK�  WKG���  tOK�  WC�UILK�  W�ËUD�«  vK�
 W�U�Ë  w�K�_«  nK��«  v??�«  ÂULC�ô«  b�u��«Ë
 jI�L�« u�OH�« ‰ULF��« s� UO�d� ŸUM��« w�« U�dO�√
 UN��U�Ë  UO�«d�Ë√  w�  UO�Ë—  ‰UGA�«Ë  ¨VKDK�
 w�  W�d��«  Òh�  U�  w�  WO�d��«   UL�bI��«  iF��
 p�c�Ë  ¨j�u�L�«  v�«  ozUCL�«Ë  WO�d��«  ¡«u??�_«
 r�UF��  Íc�«  ÍœdJ�«  dD��«  l�b�  UN��U�  WO�Òb�
 ÊUOJ�« W�U�ù rNF�œË œ«d�ú� w�dO�_« r�b�« W�O��
 q�  WKG���  ¨W�—u�  w�d�  ‰UL�  w�  w�UBH�ô«
 w�«ËbF�«  UN�ËdA�  p�d��  UO�d�   œUF��«  ¨p�–
 WN���  Í—u??�??�«  ‰ULA�«  w??�  ÎU???{—√  lD�I�  Íc??�«
 rK�  ≥∞  v�«  qB�  oLF�  rK�  ∏µ∞  ?�«  UN�u�  f�ö�
 nB�Ë sOHF{ ‰œUF� U� ≤rK� ≤µµ∞∞ W�U�� ÒÍ√®
 q�b��« UN�«Ëb� w� UO�d� `�M� qN� ©ÊUM�� W�U��

ø…dL�« Ác� b�b��«
 i�—  v??�«  ‰U��«  WFO�D�  W�—u�  X�—U�  bI�
 UNC�—  W�—u�  b�R�  UL�  dOD��«  w�d��«  ŸËdAL�«
 w??�d??O??�_« w??�ö??�??�ô«Ë w??�d??�??�« ‰ö??�??�ô« q???�_
 UNFOL�  UNO�  Èd�Ë  ÍœdJ�«  w�UBH�ô«  ŸËdAL�«Ë
 W�ö�Ë  …b??�Ë  w�  W�—u�  o��  ÎU�UN��«Ë  ÎU??�«Ëb??�
 w�Ë  ¨UNOK�  WOM�u�«  UN�œUO��  ÎU�UN��«Ë  UNO{«—√
 b�√Ë  ÂUF�«  w�Ëb�«  Êu�UI�«  b�«u�  UN�ML{  ‚uI�
 Íc�«  ≤≤µ¥  r�d�«  Í–  w�Ëb�«  —«dI�«  ÎU�u{Ë  UNOK�
 ¨ÁUC�IL�  WO�UO��«  WOKLF�«   U��U��  Íd��
 p�–  i??�—  w??�  VKB�«  UNH�u�  W??�—u??�   b???�√Ë
 W�U�L�«  q??zU??�u??�«  ÒqJ�  t�N�«uL�  U??�œ«b??F??�??�«Ë
 nI� W�—u� l�Ë ÆWO�FA�«Ë W�dJ�F�«Ë WO�UO��«
 `�uK��«  l�  ¨w�d��«  ŸËdALK�  ÎUC�—  UO�Ë—Ë  Ê«d�≈

 —U�≈ w� UNO�« v�b� b� WL� w� t�U��« Â—U� n�uL�
 ÊU���«“U�  Ë«  Ê«dN�  w�  bIF�  b�  W�U��«  W�uEM�
 WOKLF�«  ¡b� d�«  U�d�F� bF� W�uEML�«  ¡UO�≈  …œU�ù
 r�  ÚÊS�  ¨UO�«d�Ë√  w�  W�U��«  WO�Ëd�«  W�dJ�F�«
 ŸUL��U� UNM� ÷UF��Ô� bI� Ê«dN� w� WLI�« qB��
 Òr�  ÚÊ«  ÊU���«“U�  w�  ÊUDK�  —u�  w�  W�uEMLK�

Æq�IL�« dNA�« ‰ö� p�– vK� o�«u��«
 ŸËdAL�« …—uD� Èb� X�—œ√ bI� …b��L�« r�_« U�√
 t{—UF�Ë W�—u��« WOM�u�« ‚uI��U� t Ò��Ë w�d��«
 tOK� WI�«uL�« s� XFM��« p�c� ¨WO�Ëb�«  «—«dI�« l�
 XI���«  ŸËdALK�  i??�«—  n�u�  UNM�  —b�  q�  ô
 ô  UN�√  Ëb��  w��«  w�K�_«  nK��«  ‰Ëœ  n�«u�  tO�
 n�uL�«  –U��«  w�  q ÒNL��Ë  WC�UIL�«  ”—b??�  ‰«e??�
 UN�ËdA�  w�  ÎU�Ôb�  dO��«  UO�d�  l�U��  qN�  ¨wzUNM�«

ø`�M� q�Ë
 w�  ÊuJ�  b�  w��«  WO�Ëb�«   «dÒOG�L�«  v�«  œu??�√
 w�  UN�  …b�U��  ÊuJ�Ë  UO�d�  `�UB�  UNM�  V�U�
 —u�_« ÒÊ«  bI��√ ô sJ� ¨ŸËdAL�«  «c� w� ÎU�Ôb� dO��«
 Ê√  bI��√  ôË  UO�d�  ÁU�u��  Íc??�«  qJA�U�  dO���
 UN�HOK�Ë  W�ËUIL�«  —u��   U�uJ�  UNF�Ë  W�—u�
 ZzU��  X�U�  ULN�  d�_«  «c�  s�  Êu�J�O�  UO�Ë—
 w�d��«  ŸËd??A??L??�«  ÕU??�??�  Ê√  W??�U??�  W??N??�«u??L??�«
 w�UBH�ô«  ÍœdJ�«  ŸËdAL�«  cOHM�  ‰UL�≈  l����O�
 •  ¥∞  v�«  qB�  b�  U�  W�—u�  Ê«bI�  w�«  ÍÒœRO�  U�
 tM�   uJ��«  qO���L�«  s�  d�√  u�Ë  UN��U��  s�
 ⁄dH�  WIDML�«  w�  w�O�«d��«  »öI�«  s�  tKJA�  UL�
 UN�IOK�Ë  W�ËUIL�«  —u��  dB�Ë  Í—u��«  dBM�«

ÆÁ«u��� s� UO�Ë—
 —«d??�≈Ë  UN�ËdA�  vK�  UO�d�  —«d??�≈  ÒÊS??�  p�c�
 wMF� ¨ÍœdJ�« w�UBH�ô« ŸËdAL�« r�œ vK� U�dO�√
 w�Ë Í—u��« ‰ULA�« w� l{u�« dO�H� W�U�� ÒqJ�Ë
 V�œ≈ s� Î «¡b� Ê«bOL�« v�« WF�d��« …œuF�«Ë WIDML�«
 w�dA�« ‰ULA�« v�« Îôu�Ë ‰ULA�U� Î «—Ëd� UN�uM�Ë
 ‰ö��ö�  W�—u��«  W�ËUIL�«  r�UF�  bNA�  Íc??�«
 UN�ËdA�Ë  b��  s�  „UJH�ô«  œ«b??�??�«Ë  w�dO�_«

Æ Òw�UBH�ô« Òw�UO��«
  uJ��« rNMJL� ô U�ƒUHK� UNF�Ë W�—u� ÒÊ≈ rF�
 Ë«  tKOL��  UO�d�  X??�ËU??�  ULN�  Ê«Ëb??F??�«  «c??�  s??�
 Íc??�«  w�d��«  ŸËd??A??L??�«  t�«u��  w??�Ë  ¨Ád??�d??�??�
 Íc�«  w�UBH�ô«  ÍœdJ�«  ŸËdAL�«Ë  UN{—√  lD�I�
 w�  U�¡UHK�  ÎUF��  UN��U�  v??�«  b���Ë  ¨UNL�I�
 UN�UGA�« r�— w��« UO�Ë— UN�HOK�Ë W�ËUIL�« —u��
 Íd��  U�  ‰UL�≈  lOD���  ô  UN�S�  w�«d�Ë_«  nKL�U�
 XÒMF��«  q??�  ‰Q��  UM�Ë  ÆW??�—u??�??�«  ÷—_«  vK�
 q�Ë øwzUN� qJA� W�U��√ W�uEM� jI�O� w�d��«
 b�u��«Ë  «bMKM�  q�b��  WO�d��«  WC�UIL�«  `�M��
 WIDML�«ò  tL�«  `�d�  UO�d�  Ãd��Ë  u�UM�«  v??�«
 p�– oI��� ‰UL��ô« W�b� r�— øW�—u� w� åWM�ü«
 w� l{u�«Ë wLOK�ù«Ë w�Ëb�« bNAL�« Ê« Èd� UM�√ ô≈
 w�  ÕU�M�«  UO�d��  qN��  s�  —u�√  Í—u��«  Ê«bOL�«
 ÎU�Ôb� UO�d� dO� ÒÊ« Èd� p�– l�Ë ¨b�b��« UN�ËdA�
 s�  WIDML�«  w�  ÎU�U�  Î «dO�H�  wMFO�  UN�ËdA�  w�

ÆtOK� …dDO��« UO�d� lOD���
w�O�«d��« Y�U� ? wF�U� –U��√*



دينامو لبنان يتاأّلق في المنارة

ويلحق بالريا�سي الخ�سارة

على   ،)59-74( بنتيجة  الرياضي،  النادي  حساب  على  تاريخياً  ف��وزاً  لبنان  دينامو  حقق 
ملعب الرياضي بالمنارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الفاينال فور لدوري السلة اللبناني. 
ويعتبر هذا الفوز لدينامو تاريخياً، حيث إن صاحب األرض لم يخسر على أرضه منذ 17 تشرين 

األول 2019.
وشهدت المباراة تفوق الرياضي في الربع األول )26-16(، في حين عاد دينامو وسجل تفوقه 
وتوقفت   .)49-55( نقاط   6 بفارق  الثالث  بالربع  تفوق  ثم   ،)33-35( سلة  بفارق  الثاني  بالربع 
المباراة بعض الوقت قبل ختامها، بسبب مشادات بين جماهير الرياضي والعب دينامو عمر األيوبي. 
وشهدت المواجهة تسجيل نجم دينامو علي حيدر 22 نقطة، كأفضل مسجل في اللقاء مع 12 
كأفضل  نقطة   17 سعود  أمير  الرياضي  نجم  سجل  جهته،  ومن  حاسمة.  تمريرات  و3  متابعة 
مسجل في فريقه مع 3 متابعات و3 تمريرات حاسمة. وبذلك، قلّص دينامو النتيجة إلى )1-2(، 
حيث ستجمع الفريقين مواجهة جديدة مساء غٍد السبت في مجمع نهاد نوفل في الذوق، ويحتاج 

الرياضي للفوز من أجل التأهل إلى النهائي. 
في المقابل يحتاج دينامو للفوز من أجل معادلة أرقام السلسلة، في حين ينتظر فريق بيروت 

الفائز من الفريقين لمواجهته في السلسلة النهائية.

كرة الطاولة: الأدب والريا�سة )كفر�سيما(

بطل جبل لبنان لفرق الرجال للدرجة ثانية

أحرز نادي األدب والرياضة )كفرشيما( لقب بطولة محافظة جبل لبنان لفرق الرجال للدرجة 
أُقيمت على طاوالت نادي المون السال  التي  المنافسات  أّيام من  الثانية بكرة الطاولة بعد ثالثة 
12 فريقا« هم: أنترانيك أنطلياس -  42 فريق تأّهل منهم للمرحلة الثانية  عين سعاده بمشاركة 
دينامو   - شحيم  اإلرشاد   - كفرشيما  والرياضة  األدب   - حّمود  برج  هومنتمن   - جبيل  بيبلوس 
 - أنطلياس  -هومنتمن  الكرامة   – الككو  بيت  يوسف  مار   -  JOC العاملة الشّبيبة   - الجديد 

الرياضي بعبدا والنادي اللبناني للسيارات والسياحة. 
المركز  في  كفرشيما  والرياضة  ح��لَّ األدب  أندية  أربعة  ضمَّت  التي  النهائّية  المرحلة  وفي 

األول بعد فوزه على أنترانيك أنطلياس )3-0( وعلى بعبدا الرياضي )1-3(. 
النهائّية فاز األدب والرياضة على مار يوسف بيت الككو )3-1( الذي حلَّ ثانياً  وفي المباراة 
فيما حلَّ الرياضي بعبدا ثالثاً وأنترانيك أنطلياس رابعاً. وبذلك تتأّهل الفرق الثالثة األوائل إلى 

بطولة لبنان لفرق الدرجة الثانية.

5ريا�ضة

الحكومة البرتغالّية تمنح اأبراموفيت�ش

موافقتها لبيع نادي ت�سيل�سي

عملّية انتخابّية في مجل�ش وزراء الريا�سة العرب

بيروت عا�سمة ال�سباب في موعدها وتثبيت تمويلها 

الفيفا يطرح التذاكر الخا�سة بمباريات

المالحق الخا�سة بمونديال قطر 2022

بطولة »اإي �سكوتر« تنقل اإثارتها الى جبال الألب 

كلوب: األكنتارا جاهز لممواجهة ريال مدريد

واأن�سيلوتي يعلن قائمة فريقه لموقعة باري�ش

روما ومورينيو ي�سطران التاريخ

مع اإحراز لقب الدوري الأوروبّي

دخل نادي روما اإليطالي تاريخ مسابقة دوري المؤتمر األوروبي لكرة القدم، كأول بطل للمسابقة 
األوروبية الحديثة، إثر فوزه على فريق فينورد الهولندي بنتيجة )1-0( مساء األربعاء الماضي. 
الفوز  هدف  أحرز  الذي  زانيولو،  نيكولو  نجمه  إلى  انتصاره  في  بالفضل  روما  فريق  ويدين 
32 من زمن الشوط األول للمباراة النهائية التي أقيمت على ملعب  »الذهبي« الوحيد في الدقيقة 
»Air Albania Stadium« في العاصمة األلبانية تيرانا. ورفع نادي روما بذلك الكأس األولى 
الفني  مديره  أصبح  بينما  »الذئاب«،  لفريق  األول  القاري  اللقب  وهو  األوروب��ي،  المؤتمر  لدوري 
األوروبي  المؤتمر  لدوري  األولى  النسخة  بطل  بلقب  يفوز  مدرب  أّول  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
»التشامبيونز  أوروبا  أبطال  دوري  المرموقة  والبطولة   ،»Europa Conference League«
ليغ«، والمسابقة القارية الثانية الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«. وقاد جوزيه مورينيو »السبيشال 

وان« نادي روما إلى الفوز بأول لقب أوروبي في تاريخه.

البرتغالية على بيع نادي تشيلسي، وهو  الحكومة  وافقت 
رومان  الروسي  الملياردير  مالكه،  يتمكن  كي  ضروري  إجراء 
أبراموفيتش، الذي يحمل أيضاً الجنسية البرتغالية، من إتمام 

عملية البيع. 
يوم  بعد  الخميس،  أمس  البرتغال،  قرار  عن  اإلعالن  وجاء 
من موافقة الحكومة البريطانية على بيع تشيلسي إلى تحالف 
والتر،  مارك  بويلي، ومواطنه  تود  األميركي  يضم الملياردير 

وكذلك رجال األعمال السويسري هانز يورج فيز. 
السلطتان  »أعطت  بيان  في  البرتغالية  الحكومة  وقالت 
المالية،  ووزارة  الخارجية  وزارة  المختصتان،  الوطنيتان 
أبراموفيتش  روم���ان  م��ن  المقدم  للطلب  األخ��ض��ر  ال��ض��وء 
ببيع  يسمح  مما  إنسانية،  ألسباب  إعفاء  على  للحصول 

اإلنكليزي«.  النادي 
وأكدت حكومة لشبونة أن دعمها لعملية البيع يتوقف على 
»الضمانات التي قدمتها السلطات البريطانية بتوجيه عائدات 
البيع ألغراض إنسانية، وأال تعود بالفائدة بشكل مباشر أو غير 
مباشر على مالك النادي، الخاضع لعقوبات االتحاد األوروبي«. 

وأضافت أن موقفها حظي بتأييد المفوضية األوروبية.
قد  القدم،  لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  ال��دوري  رابطة  وكانت 
الذي تبلغ  الثالثاء الماضي على عملية بيع تشيلسي،  وافقت 
قيمته نحو 4.250 مليارات جنيه إسترليني، لتنهي حقبة رجل 
األعمال الروسي الذي أجبر على بيع النادي بسبب العقوبات 
في  الروسية  العسكرية  العملية  نتيجة  عليه  فرضت  التي 

أوكرانيا.

ال�«فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
الخاصة  التذاكر  ط��رح  عن  الخميس،  أم��س 
التصفيات  ضمن  فاصلة  مباريات  ثالث  بآخر 
المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة 

القدم »قطر 2022«. 
المنظمة  للجنة  ال��رس��م��ي  ال��م��وق��ع  وذك���ر 
لبطولة كأس العالم، أن استاد أحمد بن علي، 
منافسات  ستشهد  التي  الثمانية  المالعب  أحد 
الثالث  المباريات  سيستضيف  العالم،  كأس 
التي يختتم بها مشوار التصفيات المؤهلة إلى 

مونديال قطر. 
المشاركة  بفرصة  منتخبان  وسيحظى 
العالم  في  المونديال  من  األول��ى  النسخة  في 

العربي والشرق األوسط نهاية العام الحالي.
المرتقبة  الثالث  المباريات  وستنطلق  هذا،   
الملحق  ب��م��ب��اراة  المقبل،  ح��زي��ران   7 ي��وم 
وأستراليا  اإلم���ارات  منتخبي  بين  اآلسيوي 

لتحديد ممثل قارة آسيا الذي سيواجه منتخب 
بيرو في مباراة فاصلة، في 13 من الشهر ذاته، 
ليتأهل الفائز بها مباشرة إلى مونديال 2022.

منتخبي  الثالثة  المباراة  ستجمع  بينما 
التأهل  بطاقة  النتزاع  ونيوزيلندا  كوستاريكا 

مباشرة إلى كأس العالم قطر 2022.
اآلسيوي  الملحق  م��ن  الفائز  وسيلتحق 
بيرو،  ومنتخب  وأس��ت��رال��ي��ا  اإلم����ارات  بين 
 ،2022 الرابعة في مونديال قطر  بالمجموعة 
اللقب،  حاملة  فرنسا  أي��ض��ا  تضم  وال��ت��ي 

وتونس والدنمارك. 
م��ب��اراة  م��ن  ال��ف��ائ��ز  سيلتحق  ح��ي��ن  ف��ي 
الخامسة  بالمجموعة  ونيوزيلندا  كوستاريكا 
لينضم إلى كل من اليابان وإسبانيا، وألمانيا. 

في  العالم  كأس  بطولة  مباريات  وستقام 
كانون   18 إلى  الثاني  تشرين   21 من  الفترة 

األول المقبلين.

مدينة  الى  لندن  البريطانية  العاصمة  من 
بطبيعتها  المعروفة  السويسرية  س��ي��ون 
الخالبة، تنتقل بطولة السكوتر الكهربائية  في 
بعد  وذلك  األولى،  لنسختها  الثانية  مرحلتها 
إثر  اليها  العالم  أنظار  شّدت  مثالية  انطالقٍة 
حلبٍة  على  رائع  واستعراضي  تنافسي  سباٍق 

ممّيزة جداً. 
األمر عينه سيكون حاضراً أمام جبال األلب 
الشهيرة حيث سيتنافس الدراجون والدراجات 
ال� 30 على مدار يومين على مساٍر ُرسم في قلب 
مدينة سيون التاريخية ويتألف من 18 منعطفاً 
على مسافة 640 م، حيث سيخلق تحدّياً مثيراً 
الذين  للحاضرين  المشاهدة  متعة  وايضاً  لهم 
المدينة  وس��ط  ال��ى  األول  اليوم  منذ  ت��واف��دوا 
بالسباق  الخاصة  التحضيرات  على  لالطالع 
الذي سيكون منقوالً مباشرًة حول العالم وفي 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياً تحديداً 

عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس. 
ومما ال شك فيه ان مدينة سيون تعّد مكاناً 
الكهربائية  اآلليات  استخدام  لتسويق  مثالياً 
لما  وضواحيها،  المدن  في  للتنّقل  الصغيرة 
بيئة  على  الحفاظ  تجاه  كبيرة  فائدة  األمر  في 

أنظف وطبيعة أجمل. 
كل  ستكون  سويسرا  ال��ى  ال��وص��ول  وم��ع 
فريق  دراج  البلد«  »إبن  نحو  مّتجهة  األنظار 
بالسباق  الفائز  نييرو  ماتيس   »1 »ب��الي��ر 
االف��ت��ت��اح��ي ف��ي ل��ن��دن ب��ع��د ن��ه��اي��ة اس��ب��وٍع 
حماسية شهدت تنافساً قوياً بينه وبين دراج 
دان  البريطاني  رايسينغ«  روش  »نيكو  فريق 
أنيش  الهندي  »كارلن«  فريق  ودراج  بروكس، 
للسباق  التسع  اللفات  ينهي  ان  قبل  شيتي، 
الختام  في  حاصداً  األول،  المركز  في  الختامي 
عن  نقطتين  بفارق  البطولة  ليتصّدر  نقطة   33

بروكس. 
اآلخ��ر  السويسري  وال���دراج  نييرو  وبين 
تبدو  رايسينغ(،  )هيلبيز  غورشادي  جامييل 
انطالق  قبل  سويسرا  ف��ي  كبيرة  الحماسة 
األدوار اإلقصائية، حيث يتوّقع ان ترتفع حّدة 
والدراجات  الدراجين  تعّرف  بعد  المنافسة 
السرعات  ال��ى  اضافًة  دراجاتهم،  على  أكثر 

المختلفة التي يفرضها المسار. 
في  للعمليات  التنفيذي  والرئيس  المؤسس 
قائالً:  علّق  بشير  خليل  سكوتر«  »إي  بطولة 
»بعد الظهور األول المثير ل� eSC في لندن في 

بالفخر  شعرنا  الماضي،  قبل  األسبوع  نهاية 
نوعاً  عكست  التي  الجديدة  رياضتنا  لتقديم 
مختلفاً تماماً من السباقات، ولم يكن بوسعنا 

االنتظار لقدوم الجولة الثانية في سيون«.
صميم  في  واالستدامة  »السالمة  وأضاف:   
البطولة  من  الثانية  الجولة  خالل  ومن   eSC
التزامنا  نظهر  أن  نريد  س��ي��ون،  مدينة  ف��ي 

للعيش  مالءمة  أكثر  حضرية  مناطق  بإنشاء 
في جميع أنحاء العالم«. وختم بشير: »ستقّدم 
عن  تماماً  مختلفاً  عرضاً  السويسرية  المدينة 
أداء  نترقب  لذا  لندن،  في  شهدناه  ال��ذي  ذاك 
الدراجين والدراجات على هذا المسار الجديد، 
وأنا أتوّقعها نهاية أسبوع حماسية أخرى من 

سباقات اإلثارة«.

الماضيين  اليومين  خ��الل  التدريبات  عن  غيابه  رغ��م 
وسط  الع��ب  ألكانتارا،  تياغو  يكون  قد  اإلص��اب��ة،  بسبب 
أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  في  للمشاركة  جاهزاً  ليفربول، 

أمام ريال مدريد. 
من  مصاباً  خ��رج  اإلس�باني  الدولي  الالع��ب  وك��ان 
المباراة التي فاز فيها ليفرب��ول على وولفرهامب��تون 1-3، 
لل��دوري  الخت��امية  الج��ولة  ف��ي  الماضي  األح��د  ي��وم 
األلم��اني  ليفرب��ول،  م��دّرب  لكن  المم��تاز،  اإلنكل��يزي 
تك��ن  »ل��م  ألكان��تارا  إص��ابة  إن  ق��ال  كل��وب،  ي��ورغن 

س��يئة«. 
على  قادراً  )ألكانتارا(  يكون  أن  »يمكن  كلوب:  وأضاف 

التدرب اليوم )أمس الخميس(... وهذا خبر جيد«. 

البرازي��لي  اآلخ���ر،  ليف��ربول  وس��ط  الع��ب  وش���ارك 
أن غاب عن  الجماعّية أخيراً، بعد  التدريب��ات  فابين�يو، في 
أوتار  في  لحقته  إصابة  بسبب  للفريق،  مباريات  ثالث  آخر 

الركبة. 
المباراتين  عن  غاب  الذي  غوميز،  جو  المدافع  تدرب  كما 
ن��ادي  ويستعد  الكاحل.  ف��ي  إص��اب��ة  بسبب  األخيرتين 
ليفربول لخوض مواجهة نارية غداً السبت ضد ريال مدريد 
في نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد فرنسا الدولي في 

باريس. 
فريقه  قائمة  عن  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  وأعلن  هذا، 
كارلو  اإليطالي  ال��م��درب  ضم  حيث  ليفربول،  لمواجهة 
أنشيلوتي، المدير الفني للنادي الملكي، جميع الالعبين من 

دون استثناء. 
وجاءت القائمة على النحو التالي: لحراسة المرمى: تيبو 

كورتوا، أندري لونين، وتوني فويدياس.
خيسوس  كارفاخال،  داني  ميليتاو،  إدير  الدفاع:  لخط   �
ميندي،  فيرالند  فيرنانديز،  ناتشو  أالب��ا،  ديفيد  فاييخو، 

ومارسيلو.
� لخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، 
سيبايوس،  داني  فاسكيز،  لوكاس  فالفيردي،  فيديريكو 

إيسكو، وإدواردو كامافينغا.
بيل،  غاريث  هازارد،  إدين  بنزيما،  كريم  الهجوم:  لخط   �
يوفيتش،  لوكا  أسينسيو،  ماركو  جونيور،  فينسيوس 

رودريغو جويس، وماريانو دياز.

في  طويلة  س��ن��واٍت  منذ  األول���ى  للمرة 
والرياضة  الشباب  وزراء  مجلس  تاريخ 
العرب، خضع المكتب التنفيذّي في اختياره 
إحدى  ترّشحت  حيث  انتخابية،  لعملية 
الى  باإلضافة  مقاعد،  لثمانية  دولة  عشرة 

مصر دولة المقر وفلسطين العضو الدائم. 
وزارة  عام  مدير  أعلن  التصويت،  وقبيل 
انسحاب  خيامي  زيد  والرياضة  الشباب 
لبنان من االنتخاب سعياً لحصول توافق لم 
يتم، خصوصاً أن وزارة الشباب والرياضة 
وليس  المعاونة  اللجان  عضوية  في  ترغب 
تستضيف  التي  وه��ي  التنفيذي،  المكتب 

 .2022 عاصمة الشباب العربي 
وترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور 
عام  مدير  ضم  لبنانياً  وف��داً  كالّس  جورج 
الرياضية  اللجنة  رئيس  نائب  ال���وزارة 
المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة 
العالقات  دائرة  ورئيس  خيامي  زيد  العرب 
اللجنة  عضو  ال��وزارة  في  واإلع��الم  العامة 
الشبابية المعاونة للمجلس حسن شرارة. 

وتولى  االن��ت��خ��اب��ي��ة،  العملية  وج���رت 
المجلس،  أعضاء  من  بطلب  ادارتها  خيامي 
والكويت  السعودية  ففازت  التصويت  وتم 

واالم��ارات  واألردن  صوتاً(   19( والعراق 
وتونس )17( والجزائر )15( وليبيا )14(، 

ولم ُتّوفق المغرب )11( والسودان )3(. 
والرياضة  الشباب  وزراء  مجلس  وكان 
الخامسة  دورت���ه  ف��ي  ان��ع��ق��د  ق��د  ال��ع��رب 
واألربعين في مقر جامعة الدول العربية في 
وأبرزها  التوصيات  اقرار  تم  حيث  القاهرة، 
في ما يتعلّق بلبنان تثبيت »تمويل بيروت 
2022« بمائة ألف  عاصمة الشباب العربي 
دوالر، مع إمكانية زيادة المبلغ ومضاعفته 
الجامعة  من  لوفد  المرتقبة  ال��زي��ارة  مع 

العربية نهاية الشهر الحالي الى بيروت. 
وبناًء القتراح كاّلس، توافق المجتمعون 
الشباب  وزي���ر  تسمية  ع��ل��ى  ب��اإلج��م��اع 
والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي 
عدنان  والعراقي  التنفيذي،  للمكتب  رئيساً 
واألردني  الرياضية،  للجنة  رئيساً  درجال 

محمد النابلسي رئيساً للجنة الشبابية. 
جائزة  عن  االع��الن  المقررات،  أبرز  وفي 
المبعوثين  واط����الق  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ت��م��ي��ز 
تحت  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ش��ب��اب  االف��ت��راض��ي��ي��ن 
ذا  جائزة  وإط��الق  وبلقيس،  طارق  عنوان 
افضل  الختيار  المجلس  أقرها  التي  فيرست 

رياضي عربي رائد، واالعالن عن »الشارقة 
وهو  العربية«،  الرياضية  الثقافة  عاصمة 

للثقافة  العربي  االت��ح��اد  سينظمه  ح��دث 
الرياضية.
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في  التشكيلية  الفنون  مركز  ف��ي  ُي��ق��ام 
لطالب  ال��س��ن��وي  المع��رض  الالذقي���ة 
التعريف  بهدف  المذك��ور  المركز  وخريجي 
والغنية  المتنوعة  الفنية  ب��ال��ت��ج��ارب 
اخت���اروا  ال��ذي��ن  ال��ه��واة  م��ن  لمجموعة 
وشغ���فهم  مواهبهم  تنمية  إل��ى  االلتفات 
الفنون  ت��ق��دم  ي��واك��ب  أك��ادي��م��ي  بش��كل 
مستوياتهم  باختالف  وليشكلوا  التشكيلية 
التشكيلية  للحركة  راف��داً  الفنية  ورؤاه��م 

السورية.
عكست  فني  عمل  مئة  المعرض  ويضّم 
المطروحة  الموضوعات  في  والغنى  التنوع 
سواء  المستخدمة  للتقنيات  الكبير  والتعدد 
في  أو  ومائي(  وإكرليك  )زيتي  التصوير  في 
خشب  من  المستخدمة  والخامات  النحت 
والفحم  بالرصاص  للرسم  إضافة  وحجر 

والحفر والخط وتصميم األزياء.
كحصيلة  ج��اءت  التي  األعمال  وتمّيزت 
المركز  في  طالباً   60 من  ألكثر  جهد  نتاج 

آغا  نعسان  الهام  وفق  بالتنوع  ومتخرجيه 
المركز والغنى باأللوان والقدرة على  مديرة 
بلغة  الطالب  وهواجس  مشاعر  عن  التعبير 
المواضيع  اختيار  حرية  خ��الل  من  فنية 
للخروج  حافز  وج��ود  م��ع  عليها  والعمل 
الجمهور  استحسان  يلقى  فني  بمنتج 

والنقاد على حد سواء.
صحافي  تصريح  في  آغا  نعسان  ورأت 
الالذقية  ثقافة  لمديرية  التابع  المركز  أن 
مواهبهم  بتنمية  للمهتمين  نافذة  يشكل 
والتحصيل  العمر  عن  النظر  بغض  الفنية 
أهم  من  تدريسي  ك��ادر  وب��إش��راف  العلمي 
الحركة  تقدم  ويواكب  التشكيليين  الفنانين 
اهتمامات  تلبية  إل��ى  ويسعى  التشكيلية 

للمركز. المتقدمين 
من جهتها أكدت الفنانة التشكيلية عدوية 
أن  الحفر  بمادة  المركز  في  األستاذة  ديوب 
باالطالع  بالفن  للمهتمين  يسمح  المعرض 
للمجتمع،  الفنية  الثقافة  يكرس  بما  عليه 

مشيرة إلى أن المركز يعتمد بالدرجة األولى 
على رغبة وشغف الطالب ومساحة الحرية 
وتطوير  ي��ح��ب  ال���ذي  ال��م��وض��وع  بتبني 
في  رؤاه  تقديم  على  ق��ادراً  ليكون  مهاراته 

عمل فني جيد.
أيضاً  الفنية  ال��ل��وح��ات  بين  م��ن  وب���رز 
طالب  نتاج  وهي  األزياء  لتصاميم  لوحات 
قسم التصميم الذي افتتحه المركز هذا العام 
اهتمامات  مواكبة  على  حرصه  إط��ار  في 

إليه. المنتسبين 
المهندسة  ال��ق��س��م  أس��ت��اذة  وأش����ارت 
»طالب  أن  إل��ى  محمود  شيراز  المعمارية 
من  الكثير  أظ��ه��روا  األزي���اء  تصميم  قسم 
الشغف واإلبداع س��واء بالتصاميم المقّدمة 
دراس��تها  تتم  التي  المختارة  الخامات  أو 
في  للط��الب  يتيح  بما  ممنهج  بش��كل 
دخول  على  قادرين  يكون��وا  أن  المس��تقبل 
سوق العمل وتقديم تصاميم تحمل اللمسات 

اإلبداعّية والشخصية الخاصة بمصممها«.

األطفال  رياض  خريجة  حمقامي  نور  أما 
بعملين  المشاركة  المركز  ط��الب  وإح��دى 
إعادتها  فرصة  المركز  في  ف��رأت  مائيين 
ظروف  أبعدتها  أن  بع��د  بالفن  شغ��فها  إلى 
المعلمة  اخ��ت��ارت  حين  ف��ي  عنه  الحياة 
وخريجة كلية التربية رنا إبراهيم مجالسي 
من  لتتمكن  الرسم  موهبة  لتنمية  المركز 
كما  قصصها  شخوص  تجسيد  من  خاللها 
قاصة  باعتبارها  وتتخيلها  تتصورها 

لألطفال.
االقتصاد  كلية  خريجة  م��ن��ون  حنين 
طقوس  ي��ص��ور  زي��ت��ي  بعمل  وال��م��ش��ارك��ة 
من  الكثير  بإعجاب  حظي  الزيتون  قطف 
ورأت  ومهتمين  فنانين  من  المعرض  زوار 
مشاعرها  عن  للتعبير  جاء  للفن  توجهها  أن 
بأهمية  منّوهة  إبداعّي  بشكل  وأحاسيسها 
االندماج  في  المركز  يقدمها  التي  التجربة 
بآخرين  واالل��ت��ق��اء  ال��ف��ن  ب��م��وض��وع  أك��ث��ر 

يحملون الشغف نفسه.
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

المودعون والم�سارف واأ�سعب

{ يكتبها الياس عّشي

اللبنانية  الــمــصــارف  مــع  الــمــودعــيــن  قــصــة 
تذّكرك بـ »أشعب« الذي ُيضرب المثل به عندما 

يبدأ الكالم على الطمع. فماذا تقول القصة؟
وجدت إمرأُة »أشعَب« ديناراً، فأرتُه لزوجها، 
فعرض عليها أن تودعه معه حتى يلَد لها في كّل 
لها  يدفع  وصار  إليه،  فدفعته  درهمين!  أسبوع 

ما اتفقا عليه.
زوجها  من  طلبت  الرابع  األسبوع  كــان  فلّما 

»أشعَب« أن يعيد إليها الدينار. فقال لها:
الله يرحمو... لقد مات !

فقالت :
وهل يموت الدينار؟

فقال أشعب :
ويل لك! كيف تقبلين أن يلد الدينار، وتنكرين 

أن يموت !
التي أغرت  المشهد ذاته تكّرر مع المصارف 
وضحاها  ليلة  وبين  عالية،  بفوائد  المودعين 

اختفت الودائع، وُقرئت الفاتحة على روحها.
ومن له أذنان فليسمع.
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اأ�شبوع الفيلم ال�شورّي في بغداد ال�شهر المقبل

الموؤ�ش�شة العامة لل�شينما تطلق مجموعة 

عرو�ض فيلم »الإفطار الأخير« 

معر�ض طالب ومتخرجي مركز الفنون الت�شكيلّية ال�شنوّي في الالذقّية 

اأعمال فنية عك�شت التنّوع والغنى في مو�شوعاتها من خالل تقنّيات متعّددة

وقفة تكريمّية لتحاد الكتاب العرب فرع دم�شق وفاء للراحل الكبير مظفر النواب
دمشق  ف��رع  العرب  الكتاب  اتحاد  نّظم 
في  العراق  جمهورية  سفارة  مع  بالتعاون 
الكبير  للراحل  وفاء  تكريمّية  وقفة   دمشق 
من  عدد  فيها  ش��ارك  النواب  مظفر  الشاعر 

األدباء والشعراء من سورية والعراق.
حمل  وط��ن  بحجم  ش��اع��راً  ك��ان  ال��ن��واب 
والجوالن  وفلسطين  العراق  هموم  بشعره 
من  بقعة  وك��ل  المحتل  ال��س��وري  العربي 

األرض العربية من المحيط إلى الخليج.
زعرور  إبراهيم  الباحث  الدكتور  وعّرف 
العرب  الكتاب  التحاد  دمشق  ف��رع  رئيس 
الشاعر  تاريخ  عن  لمحة  وقدم  بالمشاركين 
األمة  قضايا  مع  تعاطيه  وكيفية  الراحل 
التي  دمشق  ف��ي  قضاها  التي  والمرحلة 

باستقباله. تفّردت 
بأعمال  ال��ق��ائ��م  ش��ري��ف  ي��اس��ي��ن  وق���ال 
السفارة العراقية في سورية إن مظفر النواب 
شاعر مهم أصبح ملكاً للعرب واألحرار ولكل 
من يقاوم الظلم والقهر، وكان يطالب بالحق 
أجل  من  وعانى  والثبات  الوطنية  رمز  وهو 
والنفي  واالضطهاد  كالسجن  كثيراً  ذل��ك 

وغير ذلك.

اتحاد  رئيس  الحوراني  محمد  الدكتور 
ال��ك��ت��اب ال��ع��رب ف��ي س��وري��ة أوض���ح عبر 
شاعر  ال��ن��واب  أن  ال��وق��ف��ة  خ��الل  ال��ه��ات��ف 
ثقافياً  إرث��اً  تاركاً  العربي  الوطن  عن  رحل 
ونضالياً مميزاً وهكذا اعتدنا في اتحادنا أن 
نشارك البلدان العربية بأفراحها وأتراحها، 
وال سيما إذا كان الراحل مقاوماً يحمل هموم 

المحقة. العربية  القضايا 
الكتاب  اتحاد  رئيس  العموري  نجاح  اما 
إن  ل��ه  مسجلة  كلمة  ف��ي  فقال  العراقيين 
في  ومباشر  جوهري  بشكل  ساهم  الراحل 
قصائده  خالل  من  العراقي  الشباب  تأهيل 
والمحكية(  )الفصيحة  المختلفة  بأشكالها 
الوطنية  ومواقفهم  هويتهم  على  ليحافظوا 
نبراساً  وفلسطين  العرب  قضايا  ويحملوا 

في طريقهم.
اتحاد  رئيس  نائب  أحمد  توفيق  وأوضح 
الكتاب العرب في كلمته أن أمسيات الشاعر 
وبعدها  سورية  في  كانت  األول��ى  النواب 
أشعاره  ويوزعون  يتبادلون  الناس  أصبح 
ب��ارع  وه��و  والبسطاء  ال��م��دن  صديق  فهو 
وصاحب موقف شجاع وتغنى كثيراً بمدينة 

الياسمين التي احتضنته زمناً.
الشاهر  ال��ل��ه  عبد  ال��دك��ت��ور  ال��ن��اق��د  أم��ا 
راسخاً  ثقافياً  إرث��اً  يمثل  الراحل  أن  ف��رأى 
للخنوع  مضاد  وهو  بالحلم  مقترنا  يزال  ال 
ذاك��رة  يعني  وه��و  المحتل  مع  والتصالح 
مواقفه  إلى  مشيراً  متعاقبة،  ألجيال  ووعياً 
الوطنية والقومية وهو رغم قسوة ألفاظه ال 

يحمل إال المحبة والوفاء.
أصدقاء  كلمة  وهبي  حسين  نبيلة  وألقت 
الراحل وجاء فيها: لقد تعرفت إليه عن قرب 
الشعر فهو  وعرفت كيف يتكلم وكيف يكتب 
نخيل  ليستبدل  الخوف  هواجس  من  طالع 
بناسه  وي��ف��رح  ال��ش��ام  بياسمين  ال��ع��راق 

السوريين. وأهله 

دبو�سالفنان الأردني �شميح التايه �شيف �شفحات »البناء«

اأطماع ال تنتهي

 30 القتطاع  أردوغ���ان  الفاشي  بقيادة  تخطط  تركيا 
بالده،  لحدود  المحاذية  السورية  المناطق  من  كيلومتراً 
إيذاناً للسيطرة الدائمة عليها وضمها الحقاً الى إمبراطوريته 
بلواء  الطارئ  السلجوقي  العثماني  هذا  يكتف  لم  اآلفلة. 
االسكندرونة الذي اقتطعته دولته قبل قرن من الزمان من 
أراضي سورية العربية، هو اآلن يطمح الى المزيد، ولن يفيد 
الجمعية  وال  األمن  مجلس  وال  الدولي  المجتمع  ال  سورية 
جماح  لكبح  الوحيد  الضامن  آخر،  شيء  أّي  وال  العمومية 
هذا السلجوقي هو بالمقام األول المقدرة الذاتية، وبالمقام 

الثاني هو محور المقاومة والدول الحليفة والصديقة.
والسطو  االح��ت��الل  دول��ة  تقوم  المحتلة  فلسطين  في 
حيث  أوس��ل��و،  منذ  ل��ألراض��ي  ض��ّم  عملية  بأكبر  البطيء 
فرضت سيطرتها على محمية عين العوجا الطبيعية قرب 
ينوف  أو  شهر  يمضي  ال  فيض،  من  قيِّض  أريحا،  مدينة 
آالف  عليها  ليبني  الضفة  أراضي  من  أجزاء  تستقطع  حتى 
من  المجلوبين  المستوطنين  لقطعان  السكنية  الوحدات 
المنهبة  في  مشارك  بين  يتفّرج،  والكل  المعمورة  أصقاع 

وبين مغلوب على أمره...
لحمها  يتناهش  الهامدة،  الطريدة  جثة  كمثل  أمتنا  مثل 
أو  يوماً  يغيبون  ثم  بطونهم  فيمألون  الضباع،  من  قطيع 
فيعاودهم  التهموه،  ما  معداتهم  تهضم  حتى  يوم  بعض 
الشعور بالجوع مرًة أخرى، فيتسابقون الى ذات الطريدة 
مرة  منها  فينهشوا  الطريق،  قارعة  على  حراك  بال  الملقاة 
حتى  حياة،  بال  وربما  حراك،  بال  هامدة  والفريسة  أخرى، 

يأتي الله بأمٍر كان مفعوالً.
سميح التايه

والمسرح  السينما  دائ��رة  ع��ام  مدير  أعلن 
أسبوع  إقامة  موسى  حسن  أحمد  العراقية 
بغداد  العراقية  العاصمة  في  السوري  للفيلم 

في حزيران المقبل.
على  توزيعه  ت��ّم  بيان  ف��ي  موسى  وق��ال 
بين  ستحتضن  بغداد  »إن  اإلع���الم:  وسائل 
أسبوع  المقبل  حزيران  من  والسابع  الثالث 
فعالّيات  م��ش��وار  ب��دء  ف��ي  ال��س��ورّي  الفيلم 
األسابيع السينمائية الدولية التي ستحتضنها 

دائرة السينما والمسرح العراقية«.
وأوضح موسى أن »األسبوع الذي سينطلق 

تحت شعار )من بغداد هنا دمشق( بالمشاركة 
على  افتتاح  حفل  يتضّمن  السوري  الجانب  مع 
عرض  إل��ى  إضافة  العراقي  الوطني  المسرح 
منها  وقصيراً  طويالً  روائياً  فيلماً  عشر  ثالثة 
)دمشق حلب( لباسل الخطيب و)اإلفطار األخير( 
لعبد اللطيف عبد الحميد و)الظهر إلى الجدران( 

ألوس محمد و)غيوم داكنة( أليمن زيدان«.
الفتاً إلى أن الفنانين دريد لحام وأيمن زيدان 
وباسل  الدين  نجم  وسوزان  المصري  وسلمى 
ضيوف  سيكونون  البيطار  وهالة  الخطيب 

الشرف فيه.

مجموعة  للسينما  العامة  المؤسسة  أطلقت 
»اإلفطار  الطويل  ال��روائ��ّي  للفيلم  العروض 
في  الحميد  عبد  اللطيف  عبد  إخراج  األخير« 
المحافظات السورية بدءاً من أمس الخميس.

أفضل  ج��ائ��زة  ن��ال  ال���ذي  الفيلم  وي��ق��دم 
السينمائي  االسكندرية  مهرجان  في  سيناريو 
حول  عميقة  إنسانية  عوالم   37 ال�  بدورته 
ال��ح��رب  بسبب  واألم���اك���ن  األش��خ��اص  ف��ق��د 
لتلعب الذاكرة لعبتها في استحضار َمن غاب 
وتعيده إلى الحياة بطريقة ال تخلو من أجواء 

سحرية.
اللطيف  عبد  ومخرجه  الفيلم  مؤلف  وقال 
إعالنات  مع  تنتهي  ال  الحروب  الحميد:  عبد 
الفني  معادلها  إبداع  فإن  النار،  إطالق  وقف 
تبدأها،  أن  سهل  فالحرب  طويل  لزمن  يستمر 

صعب أن تنهيها، مستحيل أن تنساها.
مرة  نعثر  الفيلم  ه��ذا  في  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
وربما  الحرب  في  الحب  حكاية  على  أخ��رى 
إلى  االنتباه  مفتاح  تعطينا  التالية  الجملة 
قصته »أسوأ أنواع الرحيل من رحل عنك ولم 

يرحل منك«.
العامة  المؤسسة  إنتاج  الفيلم  أن  يذكر 
عبدالمنعم  بطولة  من  وهو   2019 للسينما 

– راما  – كرم الشعراني  – كندة حنا  عمايري 
عيسى – يوسف مقبل – بيدروس برصوميان 

عيسى. – ماجد  خاوندي  – محمد 
ص��االت  ف��ي  الفيلم  ع���رض  ب��رن��ام��ج  أم���ا 
أمس  والمحافظات:  دمشق  في  الكندي  سينما 
والسادسة  دمر  كندي  في  الرابعة  الخميس 
 27 ففي  الالذقية  كندي  أما  دمشق  كندي  في 
الشهر الحالي عند الساعة السادسة والنصف 
الساعة  عند   28 ي��وم  طرطوس  كندي  وف��ي 
الثقافي  المركز  حلب  محافظة  وفي  الخامسة 
الحالي  الشهر   29 ي��وم  »العزيزية«  بحلب 
وجمهور مدينة جبلة على موعد مع الفيلم في 
المركز الثقافي في جبلة والمركز الثقافي عين 

30 أيار الحالي. البيضا 
وفي حمص سيعرض الفيلم في دار الثقافة 
المقبل  حزيرن  شهر  من  األول  في  حمص  في 
الثقافية  المراكز  ال��س��وي��داء  محافظة  وف��ي 
حزيران   4 في  صلخد/وشهبا  السويداء  في 
مع  فموعده  ال��زور  دير  محافظة  جمهور  أما 
في  الزور  دير  في  الثقافي  المركز  في  العرض 
المركز  الحسكة  محافظة  وف��ي  ح��زي��ران،   5
في  الثقافي  والمركز  الحسكة  في  الثقافي 

6 حزيران المقبل. القامشلي في 
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