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جعجع يخو�ض رهان ت�شكيل �أغلبيّة مناوئة للمقاومة ...وبي�ضة القبان موقف جنبالط

«نواب التغيير» يف�شلون في التفاهم على �أولويّة ال�سالح �أو الإنقاذ ...والتر�شيحات
الق�ضايا المعي�شيّة ا�ستحقاقات ت�سابق ال�سيا�سة ...وهيل يتحدّث عن مبادرة فرن�سيّة
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
فاجأ رئيس حزب القوات اللبنانية الجميع بإصراره على االنتصار بتشكيل
أغلبية نيابية مناوئة للمقاومة في االنتخابات النيابية ،باإلضافة لإلصرار على
فوز ساحق على التيار الوطني الحر تمخض عن تباهي بمقعد إضافي عن التيار
بمعادلة  19مقابل  ،18متجاهالً أن كتلة التيار الوطني الحر مع حليفه حزب
توجه جعجع لمن أسماهم
الطاشناق هي  21نائباً ،وفي مسألة األكثرية النيابية ّ
الحلفاء ف��ي المعارضة وال�ق��وى التغييرية بالدعوة إلع�ط��اء األول��وي��ة لالنتظام
كأغلبية موحدة ،داعيا ً للتوصل إلى صياغة معادلة تتيح تشكيل حكومة أغلبية
مناوئة لحزب الله والتيار الوطني الحر ،بينما خصص لرئيس مجلس النواب
نبيه بري وحركة أمل فصالً خاصا ً محوره انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي
فاتحا ً بازار استدراج عروض مرشحين لمنصب نائب الرئيس ورفض التصويت
للرئيس بري لوالية جديدة في رئاسة المجلس.
مصادر نيابية تتابع توازنات المجلس النيابي الجديد قالت إن دون جعجع
والقدرة على الوفاء بهذا الرهان عقبتين كبيرتين ،األولى هي موقف رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط وكتلته المك ّونة من  9نواب ،والتي من المستبعد
أن ت�ج��اري جعجع ف��ي مواقفه الذاهبة ال��ى المواجهة رغ��م الخطاب االنتخابي
التصعيدي لجنبالط ،الذي أعقبته دعوته بعد االنتخابات للتهدئة وإحجامه عن
اط�لاق م��واق��ف ن��اري��ة شبيهة بما قاله ف��ي سياق الحملة االنتخابية .وتستبعد
المصادر أن يصطف جنبالط وراء خطاب المواجهة ،وحكومة مواجهة ،إال إذا كان

االحتالل يعتقل حامل نع�ش ال�شهيدة �شيرين �أبو عاقلة

 ...وانت�صرت المقاومة في لبنان
في الحرب ال�سيا�س ّية
العميد د .أمين محمد حطيط

هناك موقف أميركي سعودي يمهد لحرب إقليمية كبرى ،وهو ما تقول المصادر
إن المؤشرات المتوافرة توحي بعكسه في زمن التراجع األميركي والحوارات
اإلقليمية ،خصوصا ً الحوار السعودي اإليراني ،حيث تكفي االنتخابات كمحطة
لترسيم األحجام واألوزان تمهيدا ً لرسم اطار التسويات .أما العقدة الثانية فهي
في مواقف عدد من النواب المستقلين كأسامة سعد وعبد الرحمن البزري والياس
جرادة وسجيع عطية وفراس سلوم ،وهؤالء أدلوا بمواقف واضحة ال تتيح الرهان
على استمالتهم لخيار المواجهة مع المقاومة ،باإلضافة للنواب المتحدرين من
تيار المستقبل الذين ينظرون لجعجع بصفته َمن طعن الرئيس سعد الحريري
وغ��در به ويرفضون اللقاء بالقوات اللبنانية ،وع��دد آخر من النواب المستقلين
التقليديين مثل النائب ميشال المر ،ون��واب من لوائح تغييرية يصرحون بأن
أولويتهم هي مواجهة خطر االنهيار وليس نبش القضايا الخالفيّة ،رغم مواقفهم
المبدئية مع حصر السالح بيد الدولة ،مثل حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة ونجاة
صليبا.
االمتحان األهم لموقفي جعجع وجنبالط وفرص االصطفاف في خندق واحد
ستظهر مع انتخابات رئاسة مجلس النواب ،حيث تتوقع المصادر النيابية أن
يذهب جنبالط لمنح صوت نواب كتلته لصالح الرئيس نبيه بري ،ومثله سيفعل
عدد من النواب المستقلين.
في سياق رسم هوية المجلس النيابي الجديد ،قالت مصادر متابعة لالجتماعات
التي عقدها نواب اللوائح التغييرية في محاولة تشكيل كتلة موحدة إن الخالفات



أما وقد انتهت االنتخابات النيابية في لبنان وأسفرت
ع��ن ت�ش� ّك��ل مجلس ن ��واب ج��دي��د وب ��دأ ينجلي غبارها
ودخانها .ونظرا ً للطبيعة االستثنائية لهذه االنتخابات
التي ح ّولتها من مجرد عمل سياسي دستوري روتيني
في لبنان الى حرب ومواجهة بين معسكرين ،حرب لها
هدف استراتيجي هو رأس المقاومة فإنّ السؤال يطرح
اآلن من انتصر في المواجهة ومن حقق أهدافه؟
وقبل اإلجابة فإننا نذكر بالقاعدة العامة في تحديد
االنتصار حيث إنّ المهاجم ينتصر إذا حقق في هجومه
الهدف الذي حدّده لهذا الهجوم والمدافع ينتصر إذا منع
المهاجم من تحقيق هدف الهجوم ،فما هو هدف المهاجم
وهل حققه؟
ل�لإج��اب��ة على ال �س��ؤال ن�ع��ود للعام  2019حيث بدأ
خارجي تقوده الواليات المتحدة
لبنان يتع ّرض لهجوم
ّ
األميركية ومعها دول ف��ي اإلق�ل�ي��م ،هجوم وضعت له
الخطط وسخرت له اإلمكانات واستبيحت فيه الحدود
والحقوق والقيم وقواعد األخالق من أجل تحقيق هدف
مركزي استراتيجي هو النيل من المقاومة وإسقاطها ثم
نزع سالحها وتفكيكها ،وكانت خطة بومبيو التي أعلن
عنها حينذاك ووض�ع��ت م��وض��وع التنفيذ ف��ي آذار من
العام  2019هي خريطة الطريق التي اعتمدت لتحقيق
(التتمة ص)4
هذا الهدف.

(التتمة ص)4

نقاط على الحروف
�شكراً جعجع… خذ وقتك لت�شكيل
�أغلب ّية جديدة… و�سننتظر
ناصر قنديل

أعلنت شرطة االحتالل الصهيوني ،أمس،
أنها اعتقلت عمرو أبو خضير الذي شارك في
حمل نعش الصحافية الفلسطينية شيرين أبو
عاقلة ،رافضة قول محاميه إنّ العملية مرتبطة
بدوره في الجنازة.
فبينما ك��ان عناصر الشرطة يضربون
بالهراوات حاملي النعش ،ظهر أبو خضير
في الصور والفيديو ،وهو يحاول حماية رأسه
من الخلف بيد ،بينما يحمل النعش الذي كاد
يسقط أرضاً ،باليد األخرى.
وق��ال المحامي خ��ل��دون نجم ع��ن موكله

الديوان الملكي الأردني :تقييد
تحركات الأمير حمزة وات�صاالته
ُّ

أعلن الديوان الملكي األردني ،أمس ،تقييد اتصاالت
األمير حمزة وإقامته وتحركاته ،وذلك بعد نحو عام
من «محاولة االنقالب» ضد الملك عبدالله الثاني.
ونشر الديوان الملكي األردني ،أمس ،رسالة للملك
في القضية قال فيها“ :تأكدتُ بأ ّنه يعيش في وه ٍم
يرى فيه نفسه وصيا ً على إرثنا الهاشمي” ،مشيرا ً
إلى أن األمير حمزة انقلب على تعهّداته عبر تصرفا َته
الالمسؤولة ،رغ��م تلقيه ع��روض لتولي مناصب
رسمية.
وقال الملك إنّ أخاه “لم يأتِ لي يوما ً بح ّل أو اقتراح
عملي لل ّتعامل مع أيّ من المشاكل التي تواجه وطننا
ّ
العزيز” ،كاشفا ً أنّ “االقتراح الوحيد ال��ذي قدّمه

كبيرة بين مكونات وأعضاء هذه اللوائح ،حتى داخل الالئحة الواحدة ،والخالفات
تتركز حول عنوانين ،األول حول اختيار أولوية تتقدم على ما عداها في رسم
ال�ت��وج�ه��ات ،بين ن��واب يتبنون خطابا ً قريبا ً للقوات اللبنانية والكتائب تحت
عنوان السيادة مفتاح بناء ال��دول��ة ،وبناء الدولة مفتاح أي إنقاذ ،وبناء الدولة
يمر بنزع سالح حزب الله ،ون��واب مقابلهم يقولون إن هذا األم��ر معقد وشائك
وفوق طاقة لبنان واللبنانيين حله منفردين ،لذلك يجب االكتفاء بتسجيل موقف
مبدئي بالدعوة للحوار حول كيفية حماية لبنان وترسيخ مفهوم السيادة ،لكن
مع إعطاء األول��وي��ة لمواجهة استحقاقات معيشية داهمة تضع لبنان في قلب
انهيار متدحرج ،بلغ مرحلة الخطر ،والناس التي منحت ن��واب التغيير ثقتها،
تنتظر منهم إنجازات عملية في ملفات كمصير الودائع ،وتثبيت سعر الصرف،
ومصير الكهرباء .وت�ق��ول المصادر إن االستحقاقات المتصلة بتسمية نائب
رئيس مجلس النواب ورئيس جديد للحكومة ال تشكل قاسما ً مشتركا ً بين النواب،
حيث يتم التداول بينهم بأسماء مختلفة ،منهم من يؤيد تسمية السفير السابق
نواف سالم ،بالتنسيق مع حزبي القوات والكتائب ،ومنهم من يتساءل لماذا تتم
تسمية شخصية لم تكلف نفسها عناء خوض المواجهة وتحمل تبعات وتحديات
حملها النواب ،ويستحقون أكثر منه أن تتم تسميتهم ،مثل النائب إبراهيم منيمنة،
والنائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري ،وربما يشكل أحدهم قاسما ً مشتركا ً
الحكومي الذي يبشر به طرح اسم نواف سالم.
يتيح تجاوز المأزق
ّ

هو توحيد األجهزة االستخبارية لقواتنا المسلّحة
جميعها تحت إمرته».
وتعهّد العاهل األردني بأ ّنه سيو ّفر لحمزة «كل ما
يحتاجه لضمان العيش الالئق».
وكان األمير حمزة ،وهو األخ غير الشقيق للعاهل
األردني ،أعلن في  3نيسان/أبريل الفائت« ،تخلّيه عن
لقبه» ،الفتا ً إلى أنّ «اقتناعاته الشخصية ال تتماشى
للمؤسسات في
مع التوجهات واألساليب الحديثة
ّ
األردن».
وأك��د الديوان الملكي األردن��ي ،في آذار/م��ارس
الفائت ،أن حمزة “قدم اعتذارا ً للملك والشعب األردني
وأقر بخطئه فيما عرف بقضية الفتنة”.

المعتقل عمرو أبو خضير“ :ت ّم التحقيق معه
حول جنازة شيرين أبو عاقلة ،لكنهم مدّدوا
توقيفه في المحكمة وقالوا إن لديهم ملفا ً سريا ً
حول انتمائه إلى منظمة إرهابية”.
واعتقل أب��و خضير ف��ي  16أي��ار/م��اي��و،
ومدّدت المحكمة اعتقاله لسبعة أيام الستكمال
التحقيق .وق��ال المحامي“ :ال نعرف ماهية
الملف السري”.
وق��د أطلق كثيرون على مواقع التواصل
االجتماعي لقب “حارس النعش” على أبو
خضير ،وكان قد قال لصحافيين بعد الجنازة:

ّ
نزف شيرين بما يليق بها رغم
“حاولنا أن
الضرب الذي تعرضنا له”.
وأثارت المشاهد التي أظهرت مهاجمة شرطة
االحتالل لموكب التشييع في القدس وتعرضها
بالضرب لفلسطينيين كانوا يحملون النعش
المغطى بالعلم الفلسطيني من أجل إجبارهم
على إزالة العلم ،تنديدا ً واسعا ً في العالم.
واس ُتشهدت أبو عاقلة ( 51عاماً) األسبوع
الماضي برصاصة في الوجه خالل تغطيتها
عملية اقتحام قوات العدو الصهيوني مخيم
جنين في الضفة الغربية المحتلة.

المالكي :رئي�س الحكومة ال يمكن
تر�شيحه �إال من الكتلة الأكبر

اعتبر رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي
أنّ رئيس الحكومة العراقية المقبلة ال يمكن
ترشيحه إال من الكتلة األكبر ،مضيفا ً أنّ كتلته
طلبت من النواب المستقلين «تقديم مرشح مستق ّل
ونزيه» لمنصب رئيس الحكومة.
وأوض��ح المالكي ،ف��ي كلمة متلفزة ف��ي وقت
متأخر من مساء األربعاء ،أنّ “الكتلة األكبر هي
السبيل الوحيد لتشكيل حكومة مدعومة وقوية”،
معتبرا ً أن “التحالف الثالثي أيقن عدم تمكنه من
جمع  220نائبا ً داخ��ل البرلمان لتكليف رئيس
للجمهورية” في إش��ارة إلى االئتالف البرلماني
المكون من الكتلة الصدرية وتحالف “السيادة”

(كتلتي ت��ق��دم وع���زم) ،و”الحزب الديمقراطي
الكردستاني”.
وأضاف المالكي أنّ الثلث الضامن في البرلمان
العراقي “ ُوجد للوقوف بوجه أي مشروع سياسي
خطير” في البالد ،الفتا ً إلى أنّ “العراق ال ينهض إال
بشراكة جميع األطراف السياسية”.
وش���دّد المالكي على أنّ “العقدة األساسية
الحالية هي مسألة مرشح رئاسة الجمهورية”،
مناشدا ً القوى الكردية لالتفاق على مرشح واحد
لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكمل أنّ “أحد الحلول المطروحة هو تخويل
المستقلين تقديم مرشح رئاسة الحكومة”.

 من حسن حظ اللبنانيين أن القوات اللبنانية ومنيشبهها سياسيا في الدعوة لحكومة تضع أولوياتها
للمواجهة مع سالح المقاومة ،لم ينالوا ما ناله مؤ ّيدو
المقاومة وحلفاؤهم بنتيجة االنتخابات النيابية ،فلو
كانت حصيلة ما جمعته القوات وحلفاؤها الواضحون
ستين نائباً ،وكان نيل األغلبية يستدعي تخفيض عدد
النواب ال��ى  120نائبا ً وقتل ثمانية ن��واب الحتساب
األغلبية على عدد الستين لشهدنا ما سبق وشاهدناه
عشية انتخاب بشير الجميل رئيسا ً للجمهور ّية ،يوم
تع ّرض كل من النائبين ألبير مخيبر وحسن الرفاعي
لمحاولة اغتيال ،ومن حسن حظ لبنان والمقاومة أن
األمين العام لحزب الله بعد نيل المقاومة وحلفائها 60
نائبا ً لم يقل سنسعى إلكمال العدد على ال�ـ  65عبر
اتصاالت نجريها لتشكيل أغلبية مع عدد من النواب
المستقلين ،الذين ظهر أن العدد المطلوب لتشكيل
أغلبية مؤيدة للمقاومة موجود بينهم ،بعدما حملت
النتائج ثالثة ن��واب في الشمال يمكن احتسابها من
هؤالء.
 اآلن يقف اللبنانيون بين دع��وة السيد نصراللهللحوار وال�ت�ع��اون لحكومة تضع أول��وي��ات مواجهة
خطر االن�ه�ي��ار ال�م��ال��ي ،وب�ي��ن إع�ل�ان رئ�ي��س القوات
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ب ��أن ع ��دم ن �ي��ل ال �م �ق��اوم��ة وحلفائها
لألغلبيّة يتضمن انتقال الغالبية إل��ى ضفة وصف
حلفائه ،وإعالنه البدء بمشاورات تهدف لبلورة هذه
الغالبيّة وتوحيد خياراتها ،وليس أكيدا ً أن فشل إحدى
الدعوتين تعني فوز األخ��رى .فكالم جعجع واضح
ب��رف��ض دع��وة السيد نصرالله ،لكن ذل��ك غير ٍ
كاف
لقبول صحة فرضية جعجع بتشكيل أغلبية ،يستدعي
تشكيلها أن ينض ّم  25نائبا ً من غير مسيحيي قوى
 14آذار الى القوات والكتائب ومن يشاركهما العداء
للمقاومة ،ليصير القول عن انتقال األغلبية من ضفة
الى ضفة صحيحاً.
 ال يمكن لمزاعم جعجع أن تتحقق إال إذا انضم 25من أصل  30هم مجموع نواب الحزب التقدمي
االشتراكي ون��واب التغيير ون��واب مستقلين ونواب
منسحبين من تيار المستقبل ،لكن يكفي أن يرفض
رئ �ي��س ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي ول �ي��د جنبالط
ال �م �ش��ارك��ة ف��ي ت�ك��وي��ن ه��ذه األغ �ل �ب �ي��ة ،ح�ت��ى تسقط
الفرضيّة ألن ما تبقى ال يكفي لتشكيلها دون نواب
االش�ت��راك��ي .واالش�ت��راك��ي ال مشكلة ل��دي��ه م��ن حيث
المبدأ بالمشاركة ،لكنه ل��ن يفعل ذل��ك إال إذا تحقق
حسيا ً ه��ذه ال �م��رة م��ن أن��ه ل��ن ي��ذه��ب ضحيّة خديعة
شبيهة ب�م��ا ح��دث ف��ي خ��دي�ع��ة  5أي ��ار ع�ن��دم��ا صدق
الوعود بتدخل خارجي يساند قرار حكومة الرئيس
ف��ؤاد السنيورة بتفكيك شبكة ات�ص��االت المقاومة،
وعندما نسمع أن جنبالط واف��ق على دع��وة جعجع
لتشكيل أكثرية جديدة ،يجب أن نعرف اننا ذاهبون
الى حرب أهلية تتبعها حرب خارجية ،بغض النظر
ع��ن طبيعتها االنتحارية وثقتنا بفشلها ف��ي تحقيق
أهدافها ،فجنبالط لن يفعلها إال إذا تحقق من أن هذا
ما سيحدث.
(التتمة ص)4
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فل�سطين �ستبقى
واالحتالل زائل...
} ربا يوسف شاهين

تتصادم الكلمات ،قبل تصادم األقالم ،لتكون
كلماتٌ ُتسطر بها ك � ّل لحظة م��رت على أرض
فلسطين المحتلة ،ويجتهد الكاتب ،ليجعل من
أحرفه ،جمالً تختلج فيها ك� ّل الحقائق ،ليب ّرر
للقارئ مغزى كتاباته.
ف��ي ي��وم ذك��رى النكبة الفلسطينية ،التي ال
ت ��زال مستمرة وال تنتهي ب��ذك��راه��ا ،تعتصر
دقائقها ألم سنين ،وفي ك ّل مرة تتراكم األخبار
واألح��داث ،ليظهر مشهد األرض الفلسطينية،
التي تتألم على دم��اء أبنائها ،وهم يدفنون في
ثراها ،والذكرى ليست ببعيدة ما بين الشهيد
والشهيد.
ّ
فشهداء فلسطين العربية في كل يوم يولدون،
لتكون الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
رم ��زا ً م��ن رم��وز ال�ن�ض��ال وال �ش �ه��ادة ،ال�ت��ي لم
تنقطع يوماً ،منذ اللحظة التي احتلت بها أرض
فلسطين العربية.
ق �ض �ي��ة ش �ع��ب ج� �ب ��ار ،ف��رض��ت ع �ل �ي��ه ق��وى
االستعمار هيمنتها ،لتحقيق غ��اي��ات وأهداف
ابتدعها وف��ق منظورها ال�لا أخ�لاق��ي ،فتُد ّمر
عبر آلتها العسكرية بنيان أرض عربية اسمها
فلسطين.
وما بين الماضي والحاضر ،تتشابه الصور،
من قتل وتدمير ونهب وس��رق��ة ،على يد كيان
صهيوني كان ال يتع ّدى في مجموعه حيا ً من
أحياء فلسطين،
ليتوسع بدائرته المرسومة عبر
ّ
اتفاقيات ومعاهدات «كامب ديفيد» و «أوسلو»،
ول�ي��وس��ع رق �ع��ة مساحته وي �ب��دأ ف��ي التهجير
وال �ق �ت��ل وال �س �ل��ب واألس� ��ر واإلب � ��ادة والحرق
والتدنيس.
ون�ح��ن اآلن ف��ي ال��ذك��رى ال �ـ  74ل�ه��ذه النكبة
الكبيرة ،لكن الحقيقة ،أنّ شعب فلسطين ،ال
يزال ثائر يقاتل ،ويحارب ،يدفع أثمان باهظة
ف��ي ال �ف��داء ع��ن م��وط�ن��ه فلسطين ،ف��ي ك � ّل يوم
شهيدُ ،ي��راق دم��ه لتحقيق االنتصار على هذا
الكيان الغاصب...
ينتفض ك��ال �ب��رك��ان ،ل�يُ�س�م��ع ال �ع��ال��م صوت
الحقّ  ،لكن ال أذن تسمع وال عين ترى...
وم��ا بين ذك��رى وأُخ ��رى تمتلئ الصفحات
بأخبار األرض الفلسطينية المقدسة ،لتؤكد أنّ
يوم االنتصار آتٍ  ،وأنّ من اعتقد ب��أنّ السنين
ق��د ت�ط�م��ر ح �ق��وق ال �ش �ع��وب ،م��ا ه��و إال واه��م،
ف�ف��ي ال�ق�ض�ي��ة ال �م��رك��زي��ة وال �م �ح��وري��ة للعرب
والمسلمين ،قضية فلسطين المحتلة ،تقف
الحقيقة الكبرى على ساحات المسجد األقصى
والمسجد اإلب��راه�ي�م��ي ،وع�ل��ى أروق ��ة أرضها
المقدسة ،وصليب كنيسة القيامة ،وعلى جذوع
ش�ج��رة ال��زي�ت��ون وال�ب�ل��وط ،لتؤكد و ُتثبت بأن
فلسطين متجذرة بهويتها القومية والعربية من
طور السنين.
اس�ت�ع�م��ار ب��ري�ط��ان��ي ق��دي��م اق�ت�ط��ع ب�ق�ع��ة من
ب�لاد ال �ش��ام ،ليسلمها لحفنة م��ن الصهاينة،
فمزق األرض وقلدها بالمستوطنين وجدران
الغدر واإلجرام ،وما زالت يد المحت ّل الغاصب
تعتصر الحجر والبشر ،ففي ك ّل مكان ُيدنسه
المحت ّل تجد سجون الغدر والحرمان.
ورغ��م ت�ك� ّدس الملفات بالصوت والصورة
ع �ل��ى وح �ش �ي��ة ال �م �ح �ت � ّل وج��رائ �م��ه ،إال أنّ ك ّل
المنظمات الحقوقية واإلن�س��ان�ي��ة ال تستطيع
أن تكف ي��د المحت ّل ،ولكن األك�ي��د ،أنّ الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وح� ��ده ال� �ق ��ادر ع �ل��ى اق �ت�ل�اع هذا
ال�م�ح�ت� ّل ،وك�م��ا استطاعت االن�ت�ف��اض��ة األول��ى
والثانية ،م��ن تمزيق أس�ط��ورة ال�ع��دو األقوى،
ستكون االنتفاضة الكبرى ال�ب��رك��ان الحارق
الذي سيحرق ك ّل أثر للمحت ّل الغاصب.
ف��دم��اء ال �ش �ه��داء ،وع�ن��اق�ي��د ال�ح��ري��ة الصغار
والنساء الماجدات ،وذرات التراب تنادي في ك ّل
يوم ،فلتسمعوا صوت الحقّ يقول« :إنّ فلسطين
ستبقى وإنّ االحتالل زائل وإلى أفول».
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لبنان بعد االنتخابات� :إما العودة �إلى الت�سوية
�أو مواجهة الفراغ وتفاقم الأزمات...
} حسن حردان
مجدّدا ً يعود فريق  14آذار ومن ورائه األمريكي والسعودي إلى
مواجهة حقيقة فشل ك ّل محاوالته إلضعاف المقاومة وحلفائها،
وانّ عليه التخلي عن أوهام فرض هيمنته المطلقة على لبنان،
بعد ثالث سنوات من ش ّنه الحرب االقتصادية والمالية واإلعالمية
على لبنان ،ومحاوالته ،من دون جدوى ،تحميل المقاومة وعهد
الرئيس ميشال عون وتياره الوطني المسؤولية عن االنهيار
االقتصادي والتدهور في قيمة الليرة اللبنانية وتدني مستوى
معيشة اللبنانيين...
لكن السؤال المطروح ،هل اقتنعت ك ّل من واشنطن والرياض
بعقم مواصلة سياسة وضع الفيتوات أمام العودة إلى التسوية
وإيجاد الحلول لألزمات المالية والخدماتية واالقتصادية التي
ت ّم تفجيرها بقرار أميركي عام 2019؟
وبالتالي هل سنكون أمام عودة إلى تسهيل تشكيل حكومة
جديدة ،وإتاحة المجال أمامها لح ّل أزمة الكهرباء واستعادة
أموال المودعين المه ّربة إلى الخارج ،واستطرادا ً االتفاق على
انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
اوالً ،انّ إع��ادة انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس
النواب أمر محسوم باعتباره المرشح الوحيد الذي يحظى بتأييد
ك ّل نواب الطائفة الشيعية ،وبالتالي لن يتمكن فريق  14آذار من
عرقلة ذلك ...عدا عن انّ هذا الفريق ال يملك أغلبية نيابية تمكنه

من فرض رئيس آخر للمجلس ،او فرض شروطه بمقايضة رئاسة
المجلس برئاسة الحكومة...
ثانياً ،أنّ االختــبار األول الفعلي بشــأن ما إذا كانت البالد
ستعود إل��ى لغة التسوية ب��دي�لاً ع��ن االس��ت��م��رار ف��ي األزم��ة
واالستقطاب السياسي الحاد ،سيكون مع مواجهة استحقاق
تسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة واالتفاق على تشكيلها..
فهل سيقبل فريق  14آذار وبعض النواب الفائزين من مجموعات
األن��ج��ي��ؤز برئيس حكومة متفق عليه م��ع ف��ري��ق المقاومة
وحلفائها؟
الظاهر حتى اآلن أنّ هذا الفريق ال يريد تسهيل ذلك ،ال سيما انّ
مرجعيته األميركية السعودية عادت فور انتهاء االنتخابات إلى
طرح مرشحها السابق نواف سالم ،وهو المرفوض من قبل فريق
المقاومة ،لكون سالم من الرموز التي شاركت في إنتاج اتفاق
ّ
الذل والعار اتفاق  17أيار ..ولهذا فإن إعادة طرحه سعوديا ً إنما
يشكل طرحا ً صدامياً ،وليس توافقياً...
واذا ما ظ ّل هذا الفريق ُمصرا ً على طرح نواف سالم لرئاسة
الحكومة ،وأيّدته كتلة اللقاء الديمقراطي ،فإننا سنكون أمام
عقدة فعلية تحول دون تشكيل الحكومة ،وبالتالي دخول البالد
في مرحلة جديدة من الشلل وتفاقم األزمات على ك ّل المستويات
السياسية والمالية واالقتصادية والخدماتية ،ألنّ الفريق
األميركي السعودي سيستم ّر في استخدام سالح الحصار المالي
االقتصادي لمحاولة ف��رض شروطه لتسمية رئيس لتشكيل

الحكومة...
ثالثاً ،انّ ع��دم التوافق على تسمية رئيس جديد لتأليف
الحكومة سوف يعني أيضا ً أننا سنكون أمام أزمة أخرى في
اختيار رئيس جديد للجمهورية ،الذي ال يمكن أن يت ّم من دون
توافق ،ال سيما انّ انتخاب رئيس للجمهورية سيكون أصعب في
ظ ّل عدم التوافق ،ألنه يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان،
على عكس تسمية رئيس الحكومة الذي يتطلب النصف زائد
واح��د ...وفي حال عدم التوافق واالستمرار في سياسة نسف
التسويات من قبل األميركي والسعودي ،فإنّ ذلك سيعني دخول
البالد في مرحلة من الفراغ الرئاسي ،وبقاء حكومة تصريف
األعمال غير القادرة على اتخاذ القرارات التي تخرج البالد من
أزماتها ..ما يعني أنّ البالد ستكون أمام تفاقم غير مسبوق في
األزمات التي تعاني منها...
لهذا ف��إنّ ع��ودة لبــنان إل��ى التسوية أو استمرار األزم��ات
وتفاقمها ،والدخول في الفــراغ الرئيسي ،متوقف على ما إذا
كانت واشنطن قد ق��ررت العودة إلى التسوية أو أنها ال تزال
تريد مواصلة سياسة التفجير وتشديد الحصار على لبنان...
ألنّ فريق  14آذار وامتداداته من بعض نواب المجتمع المدني
مرتبطون بالقرار األم��ي��رك��ي ،وال يملكون ايّ استقاللية عن
السياسة األميركية ...وهذا هو سبب األزمة التي يعاني منها
لبنان ،والمتمثل في تبعية فريق كبير من اللبنانيين للواليات
المتحدة...

عون يتر�أ�س اليوم الجل�سة الأخيرة للحكومة
يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،في
الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة ،الجلسة
األخيرة لمجلس ال��وزراء قبل أن تدخل الحكومة
مرحلة تصريف األعمال مع بداية الوالية الجديدة
لمجلس النواب المنبثقة عن االنتخابات النيابية
التي ج��رت ي��وم األح��د الماضي .وسينظر مجلس
ال��وزراء في جلسته األخيرة في ج��دول أعمال من
 132بندا ً تتناول شؤونا مالية ووظيفية وتربوية
وغيرها.
وكان عون عرض أمس ،مع وزير الدفاع الوطني
موريس سليم ،األوضاع العا ّمة في البالد واألجواء
األمنية التي رافقت االنتخابات النيابية يوم األحد
الماضي في ضوء اإلج��راءات التي اتخذها الجيش
لتوفير المناخات المالئمة لممارسة المواطنين
واجبهم الوطني ،والتدابير التي ا ُتخذت لمعالجة
بعض الحوادث الفردية التي ُسجلت على هامش
العملية االنتخابية .كذلك تطرق البحث إلى أوضاع
العسكريين واإلج��راءات الواجب اتخاذها لتمكينهم
من مواجهة األوضاع االقتصادية الصعبة في البالد
والمواضيع الواردة على جدول أعمال مجلس الوزراء
اليوم حول هذه المسألة.
كما بحث ع��ون مع النائب السابق إميل رحمة
التطورات في البالد ومرحلة ما بعد االنتخابات
النيابية.
بعد ال��ل��ق��اء ،ش���دّد رح��م��ة على وج���وب «وق��ف
السجال القائم حول األحجام النيابية بين األفرقاء،
والتحالف بين اللبنانيين إلنقاذ الوطن الذي يتقدم
علينا جميعاً» ،مؤكدا ً «أن أحدا ً ال يستطيع أن يُلغي
حضور آالخ��ر ودوره في لبنان ،مهما بلغت قوته
وتعاظمت .وق��د لمست م��ن الرئيس ع��ون تفهما ً
لما طرحت من أفكار وخواطر حول مرحلة ما بعد
االنتخابات النيابية .وسيكون للرئيس غدا ً (اليوم)
كالم مه ّم عن االنتخابات ونتائجها وما سيليها من
استحقاقات ،وذلك انطالقا ً من موقعه الدستوري
كرئيس للبالد».
من جهة أخرى ،استقبل رئيس الجمهورية رئيس
مجلس اإلدارة المدير العام لمصرف اإلسكان أنطوان
حبيب الذي أوضح حبيب أنه أطلع عون «على خطة
مصرف اإلسكان التي بموجبها ستكون هناك قروض
للشعب اللبناني ابتدا ًء من  20حزيران ،وتمنينا عليه
التدخل لدى السلطات الكويتية لإلفراج عن قرض
الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

عون مستقبالً رحمة في بعبدا أمس

(داالتي ونهرا)

البالغ خمسين مليون دينار كويتي كي نستطيع
تلبية جميع طلبات قروض الطاقة الشمسية ،ولشراء
مساكن أو ترميمها».
وأش��ار إلى «أن القروض س ُتعطى ل��ذوي الدخل
ال��م��ح��دود والمتوسط ،وف��ق م��ا ينص عليه نظام
المصرف .ونحن سنبدأ بذلك ابتدا ًء من  20حزيران»،
الفتا ً إلى «أن طلبات القروض س ُتقدم بواسطة تطبيق
إلكتروني على الهواتف المحمولة ،فال يعود المواطن
مضطرا ً للنزول من قريته أو بلدته لتقديم الطلب.

ونحن بصدد التوقيع ،األسبوع المقبل ،مع وزارة
الطاقة ،على بروتوكول تعاون مشترك لقروض
الطاقة الشمسية».
وردا ً على سؤال قال «القروض هي لشراء المسكن،
حيث أن القرض هو بـ 100مليون ليرة على مدى 30
سنة بفائدة  ،% 5على أساس أن الحد األدنى للدخل
العائلي هو  6ماليين ليرة ،والح ّد األقصى  20مليون
ليرة».
وبالنسبة لقرض الطاقة الشمسية ،أوض��ح أن

القرم من ال�سرايا :تعديل التعرفة
ل�ضمان ا�ستمرارية االت�صاالت

«القرض سيكون بين  75مليون ليرة و 200مليون،
والح ّد األقصى للدخل العائلي هو  6ماليين ليرة،
والح ّد األقصى  20مليون ليرة ،وذلك لشراء بين 5
إلى  10أُمبير .أما السند فيكون شهريا ً بقيمة مليون
و 400ألف لقرض  75مليون ليرة ومليونين و800
ألف لقرض  150مليوناً».
إلى ذلك ،أبرق رئيس الجمهورية إلى رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل سلطان آل
نهيان مهنئا ً بتسلّمه رئاسة دولة اإلمارات.

وزير ال�ش�ؤون �أطلع الر�ؤ�ساء
على نتائج م�ؤتمر بروك�سل وبرامج الدعم

خفايا
قال مرجع نيابي إن رئاسة الحكومة بين نواف سالم
إذا تم ّكن األميركي والسعودي من تجميع  25نائبا ً من
المستقلين والتغييريين وجنبالط إضافة لنواب 14
آذار أو عبد الرحمن البزري لحكومة يؤ ّيدها نواب 8
آذار وجنبالط وعدد من المستقلين والتغييريين وإال
ٌ
مكلف وال يؤلّف.
فميقاتي

كوالي�س
يقول رئيس كتلة نيابية إن نائب رئيس مجلس النواب
سيكون الياس بوصعب بعد تسوية بين حركة أمل
والتيار الوطني الحر تقوم على تصويت نصف نواب
كل من الكتلتين لمرشح اآلخر لمنصبي رئيس ونائب
رئيس مجلس النواب.

ميقاتي مجتمعا ً إلى القرم في السرايا أمس
نبّه وزي��ر االت��ص��االت جوني القرم ،بعد لقائه رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي ،أمس في السرايا الكبيرة ،إلى
«خطورة الوضع المالي للقطاع» ،مؤكدا ً «ضرورة تعديل
تعرفة االتصاالت لضمان استمرارية القطاع».
م��ن جهة أخ���رى ،اجتمع ميقاتي م��ع رئ��ي��س نقابة
مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي ق ّزي،
على رأس وفد من النقابة وجرى البحث في شؤون القطاع
والمصاعب التي تواجهه .واعتبر ق ّزي أن «القطاع ال يُمكنه
أن يتح ّمل الغالء الحاصل ،وأنه بحاجة إلى خطة شاملة
وإستراتيجية بإمكانها تسيير كل القطاعات االقتصادية
ال ُمنتجة».
وتسلّم ميقاتي ،في حضور األمين العام لمجلس الوزراء
القاضي محمود مكية ،من رئيسة مجلس الخدمة المدنية
نسرين مشموشي تقريرا ً ع��ن األع��م��ال ال ُمنجزة بشأن
التصاريح عن الذ ّمة المالية والمصالح موضوع القانون
رقم  189تاريخ  2020/10/16وملخصا ً عنه.
وق��ال��ت مشموشي «ش��رح��ت للرئيس ميقاتي كيفية
تنظيم وإدارة الملف وآليات وضوابط وأُسس التدقيق في
اإلج��راءات المتعلقة باستالم التصاريح وإيداعها مصرف
لبنان وتسليم اإليصاالت إلى أصحاب العالقة بما يضمن

(داالتي ونهرا)
الشفافية والدقة وااللتزام بالمهل ال ُمحدّدة».
وق��د أثنى رئيس الحكومة على «العمل ال ُمتقن الذي
قامت به رئيسة مجلس الخدمة المدنية في ضوء اإلمكانات
المحدودة للمجلس في ظ� ّل الظروف الراهنة» ،معتبرا ً
«أن إنجاز هذا العمل اإلصالحي يأتي ضمن إط��ار تنفيذ
اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي سبيل النهوض
باإلدارة العا ّمة وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة».
وقال «ال تزال اإلدارة اللبنانية تزخر بكفاءات قادرة على
إعادة الثقة بها وتفعيل أدائها كي تكون كما نريدها إدار ًة
حديث ًة متطورةُ ،تشكل ركيزة للحكم الرشيد وأدا ًة فاعلة،
ُتلبي حاجات الدولة والمجتمع .وق��د طلبت من رئيسة
المجلس االستمرار باستالم التصاريح عن الذ ّمة المالية
والمصالح موضوع القانون رقم  ،2020/189تبعا ً لعدم
وضع النظام الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المشكلة بموجب المرسوم رقم  8742تاريخ 2022/1/28
وعدم تعيين الجهاز اإلداري المعاون لها».
كما أعطى ميقاتي توجيهاته «بوجوب اتخاذ اإلجراءات
الرامية لتمكين الهيئة من مباشرة عملها».
وأجرى رئيس الحكومة اتصاال ً ببطريرك الروم الملكيين
الكاثوليك يوسف العبسي وقدم له التعازي بوفاة والدته.

بري خالل لقائه حجار في عين التينة أمس
أطلع وزير الشؤون االجتماعية هكتور
حجار ،رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ،خالل لقائهما أمس في قصر بعبدا،
على نتائج المؤتمر الذي عُ قد في بروكسل
ح��ول دع��م «مستقبل سورية والمنطقة»
والذي تناول خصوصا ً أوضاع النازحين
السوريين في ع��دد من ال��دول المجاورة
لسورية ومنها لبنان.
وأك���د ح��ج��ار أنّ «م��وق��ف لبنان كان
واض��ح��ا ً خ�لال ال��م��ؤت��م��ر لجهة ض��رورة
تسهيل عملية إعادة النازحين السوريين
إلى ديارهم وعدم قدرة لبنان على تح ّمل
المزيد من التداعيات السلبية التي سبّبها
النزوح السوري على مختلف القطاعات في
البالد».
ووضع حجار الرئيس عون في أجواء
ال���م���داوالت ال��ت��ي دارت خ�ل�ال المؤتمر
واللقاءات الجانبية التي عقدها مع عدد من

المشاركين فيه.
ول��ل��غ��اي��ة نفسها ،زار ح��ج��ار رئيس
مجلــس النـــواب نبيه ب�� ّري ف��ي مقــ ّر
الرئاسة الثانيــة في عين التيــنة ،حيث
أطلعه أيضا ً على برامج وزارة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وخ��ص��وص �ا ً ب��رام��ج ال��دع��م
االج��ت��م��اع��ي ،إض��اف�� ًة إل��ى أج���واء زي��ارة
وزراء الشؤون االجتماعية العرب لبنان
في الثاني والثالث والرابع من حزيران
المقبل.
كما التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
في السرايا ،وزير الشؤون االجتماعية الذي
قال «بحثت مع دولة الرئيس في المشاريع
التي قامت بها وزارة الشؤون خالل األشهر
الثمانية الماضية وسلّمته ج��ردة بها.
وبحثنا أيضا ً في هبة البنك الدولي التي
خصص
تبلغ  4ماليين دوالر والتي س ُت ّ
لبرنامج «أمان».
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الوطن

�أزمة الرغيف تتفاقم واعت�صام لأ�صحاب الأفران
وربطة الخبز في ال�سوق ال�سوداء بـ� 30ألف ًا
تفاقمت أمس أزمة الرغيف إذ وصل سعر ربطة الخبز
إلى ثالثين ألف ليرة في السوق السوداء!
وبالتزامن ،ن ّفذ اتحاد نقابات األف��ران والمخابز في
لبنان برئاسة علي إبراهيم اعتصاما ً أمام وزارة االقتصاد
والتجارة في حضور رئيس االتحاد الع ّمالي العام بشارة
األسمر ورؤساء نقابات األفران وحشد من أصحابها من
مختلف المناطق ،احتجاجا ً على ع��دم توافر الطحين
المدعوم وإلعادة النظر بتعرفة الرغيف في ظ ّل كلفة إنتاج
الرغيف .
والتقى إبراهيم وزير االقتصاد والتجارة أمين سالم
وق��ال “يجب تأمين القمح اليوم قبل الغد وعلى رئيس
الحكومة اإليعاز إل��ى مصرف لبنان بفتح االعتمادات
المالية الالزمة للمطاحن المتوقفة عن العمل .يتغ ّنى
البعض بأن هناك  40ألف طن من القمح في أربع مطاحن،
لكنها ال ُت ّ
غطي حاجة لبنان وهناك مطاحن كبرى متوقفة
عن العمل ُت ّ
غطي حاجة الجنوب والبقاع”.
وطالب بـ”ضرورة إعادة النظر في جدول أسعار الخبز،
ألن متغيرات كثيرة طرأت على أسعار العناصر الداخلة
في صناعة الرغيف” ،مشيرا ً إلى أن “األزمة ليست أزمة
أسعار وأن األفران تعمل على مدار الساعة والنقبل بإذالل
الناس بأزمة ناتجة عن عدم اكتراث المسؤولين بهذا
القطاع الغذائي األساسي”.
وتعجب األسمر من جهته من “تسارع االنهيار بعد
ّ

انتهاء االنتخابات النيابية” ،معتبرا ً أنه “يجب االستفادة
من إعادة تجديد السلطة والبدء بح ّل األزمات ،وما نراه
اليوم أزم��ات في :المحروقات ،الخبز ،المواد الغذائية
وأزم��ة أدوي��ة ،وع��دا هناك اعتصام أم��ام مجلس ال��وزراء
لمرضى السرطان بسبب رفع الدعم عن أدويتهم”.
ولفت إلى أن “للخبز رمزية مقدسة ،ال يُمكن التغاضي
عنها في ظل تقاذف المسؤوليات .يجب أن يستمر دعم
القمح والطحين وفتح االع��ت��م��ادات ال�لازم��ة للمطاحن
وحجز حاجاتنا من القمح في الخارج .ونؤكد استمرار
دعم الرغيف ألن العناصر الداخلة في كلفة إنتاجه ترتفع
باستمرار .علينا التركيز على أن يبقى الدعم على الرغيف
ألنه ّ
خط الدفاع األخير للمظلومين والع ّمال والفقراء”.
ً
والحقا ،أصدر الوزير سالم قرارين قضى األول بحصر
إنتاج دقيق القمح بفئة موحد  85المع ّد لصناعة الخبز
اللبناني ،وقضى الثاني بمنع األفران والمخابز من تسليم
أو بيع الخبز اللبناني للجمعيات والمؤسسات المحلية
أو األجنبية من أي نوع كانت إالّ بعد عرضها على وزارة
االقتصاد والتجارة لدرسها والنظر بإعطاء الموافقة
بشأنها ،و ُتستثنى منها االتفاقات المعقودة مع الجيش
اللبناني والقوى األمنية.
وحدّدت وزارة االقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز
كاآلتي:
ربطة الخبز الصغيرة وزن  388غراما ً بـ 8000ليرة.

المحروقات توا�صل التحليق
مع تف ّلت الدوالر

ربطة الخبز الوسط وزن  855غراما ً بـ 13000ليرة.
ربطة الخبز الكبيرة وزن  1095غراما ً بـ 16000ليرة.
وك��ان نقيب أصحاب األف��ران في جبل لبنان أنطوان
سيف أكد أنّ “أزمة الخبز حقيقية وسببها قلّة وجود
الطحين لدى المطاحن بسبب عدم دفع مصرف لبنان
المستحقات للمو ّردين في الخارج”.
وأشار في تصريح إلى أن “البواخر أفرغت سابقا ً من
دون دفع ثمن القمح والمطاحن ال يُمكنها تسليم الطحين
إذا لم يتم الدفع” .وقال «هناك  6مطاحن متوقفة عن العمل
وهناك أف��ران أقفلت فيما هناك ضغط على األف��ران التي
ال تزال تعمل وهذا يؤدي إلى انتظار مواطنين بالطوابير
ونخشى من أن يُسفك دم».
وك��ان��ت المتاجر والسوبرماركات ف��ي النبطية ،قد
تسلّمت صباح أمس ،كميات قليلة من ربطات الخبز من
األف��ران بسبب بدء نفاد مخزون الطحين لديها .وبيعت
ربطة الخبز في بعض المناطق في السوق السوداء ب30
ألف ليرة!
وشهدت قرى وبلدات صور إقباال ً من قبل المواطنين
للتزود بالخبز التقليدي “الطابونة” من المخابز .وفي
صيدا شهد عدد من األفران الكبرى زحمة مواطنين اصطفوا
في طوابير لشراء ربطات الخبز خوفا ً من فقدانه في األيام
المقبلة.

ال�سائقون العموميون �أقفلوا طرق وزارة الداخلية
حم ّية :ظاهرة المن�صات مناف�سة غير م�شروعة
أعلن وزي��ر األش��غ��ال العا ّمة والنقل
علي حميّة أن “وزارة األشغال تواصلت
مع وزارة الداخلية والبلديات التخاذ
اإلج�����راءات ال�لازم��ة لمنع المخالفات
ومراقبة المنصات اإللكترونية لمنعها من
ممارسة أعمالها خارج النطاق القانوني،
وال��س��م��اح ف��ق��ط بتشغيل ال��س��ي��ارات
والسائقين العموميين الحائزين على
التراخيص وفقا ً لألصول».
وك����ان ح��م��يّ��ة اج��ت��م��ع م���ع ممثلي

السائقين العموميين المعترضين على
عمل المنصات اإللكترونية لنقل الركاب،
ت��ن��اول ظ��اه��رة المنصات والتطبيقات
اإللكترونية المحلية والدولية لتأمين
خدمة نقل الركاب لقاء عمولة بواسطة
أليات خصوصية كالسيارات والدراجات
النارية وما شابه”.
وأش��ار حميّة إل��ى أن “هذه الظاهرة
ُتشكل منافسة غير مشروعة و ُتلحق ضررا ً
بسائقي السيارات العمومية ومالكيها

المخ ّولين حصرا ً بممارسة مهنة النقل
العام للركاب وفقا ً لقانون السير واألنظمة
المعمول بها في ممارسة المهنة” .وقال
“ال مانع من االعتماد على هكذا تطبيقات
شجع عليها لمواكبة
وم��ن��ص��ات ،ب��ل ُن ّ
التطورات العالمية ،إنما يجب أن يكون
ذلك ضمن شروط ُمحدّدة االلتزام بتشغيل
السيارات العمومية والسائقين العموميين
الحائزين على التراخيص الصادرة عن
وزارة االشغال العا ّمة والنقل”.

ع��ل��ى خ���ط آخ����ر ،أق��ف��ل ال��س��ائ��ق��ون
العموميون أم��س ،الطرق المؤدية إلى
وزارت���ي الداخلية والنقل بمستوعبات
النفايات وذل��ك احتجاجا ً على ارتفاع
سعر صفيحة البنزين والدوالر .وطالبوا
بتطبيق ال��ق��ان��ون ال��خ��اص باللوحات
المز ّورة والمك ّررة إضاف ًة إلى اللوحات
البيضاء .كما طالبوا بإلغاء تطبيق Bolt
الذي تعمل عليه الموتسيكالت كبديل عن
سيارات األجرة.

«�شبكة مرايا الدولية» �أطلقت �إ�صدارها الخا�ص «رو�سيا بو�صلة العالم الجديد»

روداكوف :الواليات المتحدة تنتهك القوانين الدولية دون رادع
المرت�ضى :الفل�سطينيون �سيطردون «�أوال َد الأفاعي» من فل�سطين

3

واصلت أسعار المحروقات من دون استثناء ،التحليق وشهدت أمس ارتفاعا ً كبيرا ً غير مسبوق ل ُتصبح
كاآلتي:
 بزين  95أوكتان 559000 :ليرة لبنانيّة ،بزيادة  17000ليرة. بنزين  98أوكتان  569000ليرة لبنانيّة ،بزيادة  17000ليرة. المازوت 680000 :ليرة لبنانيّة ،بزيادة  65000ليرة. الغاز 408000 :ليرة لبنانية ،بزيادة  33000ليرة.وب ّرر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ،ارتفاع سعر البنزين بارتكاز “أسعار
المحروقات أساسا ً على ارتفاع سعر صرف الدوالر وفقا ً لمنصة صيرفة من  23200إلى  23700وبزيادة ما
يقارب  10دوالرات على الكيلوليتر المستورد .وفي ما يتعلق بالمازوت جاء االرتفاع بنا ًء على ارتفاع سعر
والح ّرة  2600ليرة من  28287إلى  30887ليرة”.
صرف الدوالر وفقا ً للسوق الموازية
ُ
وأشار مم ّثل مو ّزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن “قدر المواطن أن يعيش هكذا” .وأضاف “الدوالر
ّ
تخطى الـ 30ألف ليرة ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المحروقات .اجتمعنا في وزارة الطاقة واتفقنا على بعض
البنود حول سعر صيرفة ودوالر السوق السوداء لمادة المازوت”.
وختم “إذا لم يتم تثبيت سعر صرف الدوالر مع البنك الدولي ومصرف لبنان سيبقى القلق يُالحق المواطن
اللبناني”.

هيئة الإ�شراف على االنتخابات:
كم هائل من المخالفات يوم االقتراع
ّ
أعلنت هيئة اإلش��راف على االنتخابات النيابية
في بيان أم��س ،أن��ه» بعد انتهاء عمليات االقتراع
وصدور النتائج النهائية ،وتقويما ً لمجريات العملية
االنتخابية في مراحلها كافة ،رصدت الهيئة من خالل
التقارير التي ُتز ّودها بها غرفة العمليات ما يلي:
أوالً :بالنسبة ل��ع��دم التقيّد بفترة الصمت
االنتخابي ،لحظت الهيئة التزاما ً مقبوال ً في مختلف
مراحل العملية االنتخابية التي جرت في الخارج
بتاريخ  2022\5\6و 2022\5\8وانتخابات
الموظفين من قبل وسائل اإلع�لام واإلع�ل�ان كافة
وال��م��رش��ح��ي��ن وال��ل��وائ��ح ال سيما لجهة التقيّد
بموجبات فترة الصمت االنتخابي ،وهالها ما حصل
ي��وم االق��ت��راع الواقع فيه  2022\5\15من الك ّم
الهائل من المخالفات المرتكبة من وسائل اإلعالم
كافة والمرشحين واللوائح والجهات السياسية
ال سيما بالنسبة لموجبات الصمت االنتخابي ،ما
استدعى تدخالت مباشرة من رئيسها وأعضائها
عبر االتصاالت الهاتفية ،من دون جدوى ،وما دفع
الهيئة إلى إصدار بيان عاجل للتقيّد بأحكام الصمت
االنتخابي ،وفي مجريات المراقبة المذكورة ،رصدت
الهيئة  324مخالفة تتعلق بالصمت االنتخابي.
ثانياً :بالنسبة لظاهرة المال االنتخابي وشراء
األص���وات ،رص��دت الهيئة بعض مخالفات شراء
األص����وات عبر ش��ك��اوى وردت��ه��ا ب��ه��ذا ال��ش��أن من
المرشحين واللوائح والجهات السياسية وغيرها
وعبر إخبارات أحالتها ،بعد دراستها ،إلى النيابة
العا ّمة المختصة وفقا ً لألصول.

ثالثاً :بالنسبة لخطاب الكراهية وإثارة النعرات
الطائفية ،رصدت الهيئة ارتفاعا ً في حدّة الخطاب
االنتخابي والسياسي بين المرشحين واللوائح
واألحزاب السياسية وما يتم تداوله من المتنافسين
على مواقع التواصل اإلجتماعي وكلما اقتربنا من
موعد االنتخابات ،كانت تزداد حدّة الخطاب التخويني
والتخويفي والترهيبي والتهديدي والتهويلي ،ش ّدا ً
للعصب وإثارة النعرات الطائفية ،األمر الذي يُشكل
تشويها ً للعملية االنتخابية ويعكس ضعف االلتزام
بالقوانين المرعية اإلجراء ويُخالف اإلعالن الصادر
عن هيئة اإلش��راف بهذا الخصوص رقم  11تاريخ
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رابعاً :رصد التقارير المحلية واإلقليمية والدولية،
ُتعلن الهيئة أنها تتابع دراسة التقارير التي تصدرها
هيئات المجتمع المدني بنتيجة مراقبتها مجريات
العملية االنتخابية التي تقوم بعملها استنادا ً
إل��ى اعتمادها رسميا ً من قبل الهيئة ،كذلك األمر
بالنسبة للتقاريرالصادرة عن المنظمات اإلقليمية
والدولية ،التي اقترنت طلباتها للمشاركة في مراقبة
االنتخابات بموافقة الهيئة وح��ص��ول مندوبيها
على التصاريح الالزمة التي تخ ّولهم القيام بأعمال
المراقبة ،وستتولى الهيئة نشر النتائج كلها التي
تتوصل إليها على صفحتها اإللكترونية عمالً بقانون
الوصول إلى المعلومات تعزيزا ً لمبدأ الشفافية».

قبي�سي ا�ستقبل مهنئين:
�سنبقى �أوفياء لل�شعب العظيم
تقبّل عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب
هاني قبيسي التهاني بفوزه في االنتخابات النيابية
في الباحة الخارجية لمقر قيادة الحركة “أمل” في
إقليم الجنوب في النبطية.
وشكر قبيسي الناخبين على ثقتهم التي أعطوه
إياها و”هي ثقة غالية نتمنى أن نعمل في خدمتهم
وخدمة وطنهم في السنوات األرب��ع المقبلة وأن
ن��ك��ون محل ه��ذه الثقة لنعيد إل��ى لبنان رونقه
وازدهاره وإلى نفوس الشعب االطمئنان”  ،موجها ً
الشكر إلى “الرئيس نبيه ب�� ّري واألجهزة األمنية
والعسكرية التي عملت على حفظ األمن واالستقرار
ف��ي االستحقاق االنتخابي وال سيما أن ال��دول��ة
ومؤسساتها كافة ووزارة الداخلية والبلديات ،حيث
شاهد العالم بأسره أن االنتخابات في  15أيار كانت
واح��ة حضارية عن لبنان وص��ورة مشرقة لهذا
الشعب الذي نأمل أن نفيه حقه والعمل لخدمته في
الميادين االقتصادية واالجتماعية والمعيشية كافة
وتحقيق حلمه في الشمس والهواء ولقمة الخبز
والطبابة والعيش بحرية في وطن األرز والعيش

المشترك”.
ورأى أن االنتخابات “كانت محطة مفصلية
ومصيرية في تاريخ لبنان” ،آمالً “أن يحقق المجلس
النيابي المقبل عقد التئام وجمع شمل اللبنانيين
على المودة والمحبة والعيش الواحد وأن يشرع
من قوانين خدم ًة للشعب والوطن واألرض وحماية
الدستور وصونا ً للسلم األهلي “ ،مؤكدا ً أن “الشعب
اللبناني والجنوبي لم يبخل بصوته وهو الذي لم
يبخل بتقديم الدماء في مواجهة العدو اإلسرائيلي
وح ّرر األرض التي عادت إلى حضن الوطن في أيار
م��ن ال��ع��ام  2000حيث أن��ه لنا ف��ي أي��ار محطات
وطنية ومفصلية ستبقى راسخة في وجداننا على
م ّر األيام”.
واعتبر أن “الشعب الجنوبي ق��ال كلمته في
الوفي
االنتخابات واقترع للوائح األمل والوفاء وهو
ّ
والمقدام والشجاع وصاحب المبادرات الخالّقة
والمبدعة في اجتراح المعجزات وصنع االنتصارات
وسنبقى أوفياء لهذا الشعب العظيم”.

مدعوون للتالقي وال�شراكة
اللبنانيون
ّ
لإف�شال المخططات التفجيرية
} عمر عبد القادر غندور

برعاية وحضور سفير روسيا االتحادية
د .ألكسندر روداك��وف أقامت شبكة مرايا
الدولية حفل إط�لاق إص��داره��ا الخاص
بعنوان “روسيا بوصلة العالم الجديد”
الذي صدر باللغتين العربية والروسية.
وش��ارك في الحفل وزير الثقافة محمد
وس��ام المرتضى ،ممثلون عن األح��زاب
وال��ف��ص��ائ��ل اللبنانية والفلسطينية،
م��م��ث��ل��ون ع��ن ق����ادة ورؤس�����اء األج��ه��زة
األمنية والعسكرية ،وحشد دبلوماسي
م��ن س��ف��ارات إي���ران ،س��وري��ة ،الجزائر،
كوبا ومصر ،وحركة النجباء العراقية
وفاعليات إعالمية واجتماعية وثقافية.
افتتح الحفل بالنشيدين الوطنيين
اللبناني والروسي ثم تاله عرض تقديمي
لشبكة مرايا الدولية عن اإلصدار الخاص
لروسيا.

وأكد رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية
فادي بودية أنّ روسيا ستنتصر في حربها
على النازيين الجدد كما انتصرت على
النازيين في الحرب العالمية الثانية ،ألنها
تتسلح بإرادة المقاومة والصمود والدفاع
وتوجه بودية إلى السفير
عن حقوقها.
ّ
الروسي قائالً ” :نحن يا سعادة السفير
أكثر الشعوب التي عانت من الغطرسة
األميركية باليد اإلسرائيلية حيناً ،واليد
التكفيرية حينا ً آخر وباليد االستعمارية
السياسية واالقتصادية مرارا ً لكننا دائما ً
كنا ننتصر بإرادة المقاومة”.
من جهته شدّد الوزير مرتضى على عمق
العالقة بين روسيا ولبنان ال سيما في
المجال الثقافي مبديا ً استعداده لتفعيل
أكبر لهذه العالقة إيمانا ً منه أنّ روسيا
التي انتصرت على النازيين هي قادرة أن

تنتصر مجدّدا ً وتحدث تغيّرا ً كبيرا ً على
الساحة الدولية ،أق��ول هذا وعيني على
فلسطين وما يالقي شعبُها من قتل وسجنٍ
ونفي وتشريد ،على غرار ما فعل النازيون
بمن غ َزوا من شعوب.
أض���اف م��رت��ض��ى :ف��ي ال��وق��ت نفسه
ُ
منطق القانون الطبيعي الذي
يدفعني
التاريخ على دروب الحياة،
يقو ُد ُخطى
ِ
إلى التأكيد على أنّ أيّ احتالل مهما طال
سيزول ،وأنّ القوة العسكرية الغاشمة ال
ب َّد أن تكس َرها إرادة الصمود والمقاومة
والتحرير.
وكما فعلت روسيا بجيش نابوليون،
وكما فعل االتحاد السوفياتي بجيوش
ه��ت��ل��ر ،ه��ك��ذا س��ي��ف��ع��ل الفلسطينيون
بجيوش من س ّماهم السي ُد المسيح “أوال َد
األفاعي”.

أما السفير الروسي ألكسندر روداكوف
فقد شدّد على ضرورة التعاون مع األفرقاء
اللبنانيين وش��رك��اء روسيا اإلقليميين
والدوليين م��ن أج��ل عالم أفضل وأكثر
سالماً ،مشيرا ً إلى أنّ الواليات المتحدة
األميركية تنتهك ك�� ّل القوانين الدولية
دون رادع وت��ح��اول خ��ل��ق جبهة ض�� ّد
روسيا لكنها بإرادة الشعب الروسي وقوة
جيشها ودبلوماسيتها وقيادتها ستنتصر
مجددا ً”.
واخ��ت��ت��م ال��ح��ف��ل ب���درع تكريمية من
رئيس شبكة مرايا الدولية فادي بودية
ال��ى السفير ال��روس��ي الدكتور ألكسندر
روداكوف وصور تذكارية مع الحضور.
كما بعث رئيس الجمهورية العماد
ميشال ع��ون رس��ال��ة شكر وت��ق��دي��ر إلى
القيّمين على دعوته لحضور هذا الحفل.

*

واآلن بعدما ه��دأت قرقعة االنتخابات على النحو ال��ذي ب��ات واضحا ً خ��ارج التوقعات
واالحتماالت وأحالم اليقظة ،وبعد ان راحت «السكرة» وجاءت «الفكرة» تح ّول مجلس النواب
في ضوء النتائج التي أفرزتها األصوات ،الى حلبة مالكمة بانتظار تبلور االصطفافات التي ال
ب ّد منها إلطالق العمل التشريعي بدءا ً من انتخاب رئيس المجلس ونائبه ،الى اختيار رئيس
الحكومة العتيد والتحضير لتشكيل حكومة جديدة ،الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل
تشرين األول...
وفي ع ّز هذه االستحقاقات يعيش الشعب اللبناني أقسى أزماته المعيشية بدءا ً برغيف الخبز
اليومي ،الى تحليق سعر صرف الدوالر الذي بدأ يالمس ما يزيد عن الثالثين ألفاً ،واالنعكاس
الفوري ألسعار الغذاء كافة كقارورة الغاز الى المحروقات التي زادت عن نصف مليون ليرة
الشح في مادة القمح ،الى التلهّي بحكاية بواخر القمح التي تنتظر فتح
للصفيحة الواحدة الى
ّ
االعتمادات التي لم تعد مطلوبة من المصرف المركزي بل من حقوق السحب الخاص  SDRمن
االحتياطي اإللزامي بعد موافقة مجلس الوزراء ،ثم الى وزير المالية الذي يرسلها بدوره الى
المصرف المركزي لفتح االعتماد ،فيما المطاحن والمخابز مغلقة بوجوه الناس حتى يت ّم دورته
على هذه المحطات ،اما اتفاق الـ  ١٥٠مليون دوالر مع البنك الدولي المخصص للقطاع الغذائي
فيتطلب األمر إقراره في مجلس النواب ما يعني انّ االنتظار سيستغرق فترة شهرين .أما القمح
الموجود لدى المطاحن وقيمته  ٨ماليين دوالر والذي ينتظر الدعم لتباشر المطاحن الطحن
وبالتالي طحن أعصاب اللبنانيين على أبواب األفران!
هذا في الشأن الخدماتي ،أما في الشأن السياسي ،ال تبدو األمور جيدة في ضوء التحركات
ّ
تحضر لسيناريوات عنيفة تبدأ بتحالفات القوى السياسية الجديدة
الداخلية والخارجية التي
والحديثة ،وما تحرك بعض السفارات على المستويين المالي واإلجرائي إال نذر شر الستثمار
المزاج اإلجرامي لدى البعض الذي يريد ومن يريد من خلفهم ج ّر الساحة اللبنانية الى ما ال
يتمناه العقالء في لبنان الذين يحاولون «تبريد» الرؤوس الحامية والدعوة الى المشاركة
والتعاون واالنفتاح للمساعدة على إنقاذ البالد والعباد مما يعاني منه الجميع.
ولع ّل إطاللة سماحة السيد حسن نصر الله بوجه مبتسم ونبرة هادئة مساء أول أمس إال
تعبيرا ً عن الرغبة الصادقة للتخفيف من آالم ومتاعب اللبنانيين ودعوة الجميع الى الوئام
وتغليب المصلحة اللبنانية العامة ،وعدم الرهان على إيجاد مستنقع يُلهي ويُصرف النظر عن
القدس ومقدساتها ،وفي ذلك بالء عظيم ،كفانا الله شره...
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي
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œbN� r??� U??O??�Ë— ÒÊ√ XF�U�Ë
—c�Ë ¨W�Ëu� W�K�√ ÍQ� Î UIKD�

r�U� wL�d�« Àb��L�« b??�Ò √
Íd??�??O??�œ W??O??�Ëd??�« W??�U??zd??�«
ÒÊQ� Áœö� WI� ¨f�√ ¨·uJ�O�
ŸËdA� v??�≈ ÃU���� U???�Ë—Ë√
¨q�I��L�« w� “2 ≠r�d�� œ—u�”
u� ŸËd??A??L??�« «c�” ÒÊ√ Î «b??�Ò R??�
t�U���� Íc????�« ŸËd???A???L???�«
ÆåX�U� ULN� ¨U�Ë—Ë√
‰u???� ‰«R??????� v???K???� Î «œ—Ë
‰U� ¨å2 ≠r�d�� œ—u??�ò dOB�
·Ëd??E??�« q??� w???�ò ∫·u??J??�??O??�
s� ÊuJO� l�D�U� ¨WO�U��«
‰U�¬ Í√ oÒKF� Ê√ Y�F�«Ë —uN��«
n�u� q�� v�≈ dEM�U� ¨p�– vK�
«c� w??� dEM�« dOB� UMzU�d�
¨¡w� q� q��Ë Î ôË√ ¨ŸËdAL�«
ÆåUO�UL�√ UL�—
WOM��«ò ÒÊ√ v�≈ ·uJ�O� XH�Ë
…e�U� ŸËdAL�« «cN� WO����«
lI��ò UN�√ Î UHOC� ¨åp??�– r�—
w� X�u�« iF�� d���« ŸU� w�
ÆåqLFK� W��U W�U�
·ôË√ w�UL�_« —UA��L�« ÊU�Ë
d�«d��Ø◊U�� w� ¨sK�√ f��u�
o�bB��« sO�d� oOKF� ¨w{UL�«
¨å2 r�d�� œ—u??�ò ŸËdA� vK�
…œUO�� UO�Ë— ·«d��« bF� p�–Ë
p��U�u�Ë p��O�Ëœ w��—uNL�
ÆsO�O�FA�«
VO�U�_« j??� ¡U??M??� q??L??�??�«Ë
¨—ôËœ —UOK� 11 t�LO� WG�U��«
u�Ë ¨w{UL�« d�L���Ø‰uK�√ w�
UO�Ë— s� oODK��« d�� d�� b�L�
sJLL�« s� ÊU� YO�� ¨UO�UL�√ v�≈
W�UD�« —u�cL�« j��« n�UC� Ê√
VO�U�_« j�� WO�U��« W�uM��«
d�� ¨“1 r�d�� œ—u�” ¨rzUI�«
«—UOK� 110 v�≈ ¨oODK��« d��
s� d��√ Í√ ¨“UG�« s� VJF� d��
WO�U��« “UG�« «—œU??? nB�
q�� p??�–Ë ¨U???�Ë—Ë√ v??�≈ UO�Ëd�
V�U��« s??� t??� qLF�« oOKF�
Æw�UL�_«
b??�√ ¨q??B??�??� b??O??F?? v??K??�
w??�Ëd??�« ¡«—“u????�« f??O??z— V??zU??�
nB� v�«u� ÒÊ√ ¨„U�u� —bM�J�√
X�d�√ w��« WO�M�_« U�dA�«
W�d� l??� “U??G??�U??� œËe???� œu??I??�

(1¢U áªàJ) ...¿ÉæÑd »a áehÉ≤ªdG äô°üàfGh ...
t�√ `O�Ë Æw�«dG��« ÁœÒbL�Ë tL�� w� lOL��«
b�b� s� WIKDL�« W�œbF�« W�d��_« nI� mK�� r�
¡U� t�√ ô≈ ¨ÎU�zU� 128 s� 65 ÒÍ√ »«uM�« fK��
w� ÆÎU�zU� 61 s� qJA�� ö�J��« lOL� sO� d��_«
¡ö�S� WK�UF�«Ë W�ËUILK� WC�UML�« ÈuI�« ÒÊ√ sO�
?�« U�b�b� bÒ F�� r� UN�ö� Ÿe� q�√ s� w�dO�√
rN�S� Î U�zU� 28 r�b�b�Ë ÊËd??�ü« U�√ Î U�zU� 39
w�bL�« lL��LK� q�L�Ë qI��� VzU� sO� Êu�“u��
Ÿu{uL�« V�� WFDI�« vK� rNH�«u� ÊuJ� YO��
w�U��«Ë ‰Ë_« dJ�FL�« sO� —UO��ôU� «u�e�√ «–≈Ë
8Ë W�ËUIL�« dJ�F� v�« ÊuN��� rNM� 9 b�� UM�S�
w� ÒÍ√ ¨œUO��« vK� 11 vI��Ë UNz«b�√ dJ�F� v�«
»«uM�« fK�� w� WO�UJ�≈ W??�Ò √ b�u� ô WKB�L�«
ULMO� W�ËUIL�« bÒ { n�u� Ë« —«d� ÒÍ√ –U��ô b�b��«
n�«u� d�P� Ë« qJA� ÷dH� Ê« W�ËUIL�« lOD���
qAH�« b����
UM�Ë UN��UB� WO�UO� «—«d???�Ë
Ò
s� «uM� 3 qL� ÃuÒ �� Íc�« w�dO�_« w�O�«d��ô«
ÆUN�U��√Ë U�dO�_ q«u�L�« bN��«
»U�� s� Î «bOF� w�FA�« qO�L��« WO�U� s� U�√
w��« WO�UL�d��« WO�K�_« »U��Ë WÒO�UOM�« b�UIL�«
V�dG�« »U���ô« Êu�UI� WU� »U�� b�«u� UN�
sO� …«ËU�L�« w�«d� ô Íc??�«Ë bL�FL�« VO�F�«
d��√ Íb�FL�« W�OC� X�U� Î UC�√ UM� ÆsOM�«uL�«
WO�FA�« WO�K�_« ÒÊ« Ÿ«d��ô« o�œUM dN�√ YO�
w� r� sO�d�IL�« ŸuL�� s� 62• ?�« “ËU��� UL�Ë
‰u� bÒ � vK� ÊuKJA�Ë UN�b�R�Ë W�ËUIL�« ‚bM�
WJ��ò ÊuKJA� tK�«dB� s�� bO��« ÂUF�« sO�_«
UNOMG� w��« åW�ËUILK� WO�FA�«Ë WO�UO��« ÊU�_«
ÆUN�H� s� ŸU�bK� UN�ö� ‰ULF��« s�
s� Î U�b� ¡U??� Íb�FL�« ÒÊ≈ ‰uI� W�O�M�« w??�Ë
¨Âe Ô� t�Q� ‰uI� p�c�Ë ¨tIOI�� w� qAH� tz«b��«
U�¡«b�√ Âe�Ë t��ËUI� s� l�«œ W�ËUIL�« VF� ÒÊ≈Ë
U� Î UC�√ Á“eF� dB� ¨t��ËUIL�Ë t�HM� dB��U�
WO�«dIL�b�« vK� rzUI�« wHzUD�« ÂUEM�« t{dH�
s� w� W�ËUIL�« ÒÊ« YO� UN� ‰uLFL�« WO�U�OL�«
¨ÎUOFO� ô≈ ÊuJ� ô Íc�« »«uM�« fK�� fOz— œÒb�O�
dJ�F� w� u�Ë ô≈ ÂuO�« wFO� VzU� ÒÍ√ „UM� fO�Ë
?�« WFOA�« »«uM�« ŸuL�� vK� qL��« Íc�« W�ËUIL�«
WÒ�√ w� W�ËUIL�« qO�L� Êu{dH� Î UC�√ r� s�c�« 27
¨r�“ËU�� sJL� ôË U�U���ô« Ác� d�« qJA� W�uJ�
WDK��« qOJA� w� W�ËUIL�« “ËU�� sJL� ô w�U��U�Ë
qÒ J� `OD� Î UO�UO� Î «“«e��«Ë —u��bK� Î U�d� ÊU� ô≈Ë
Æ¡w�
Íb�FL�« WO� X�d� W�ËUIL�« ÒÊ√ Wö��«Ë
XKA�√Ë UNIOI�� s� t�FM�Ë t�«b�√ vK� XH�ËË
d��_« UN�√ Ÿ«d��ô« o�œUM ‰ö� s� b�√Ë Ê«ËbF�«
UN�√ UL� W�UO��« w� Èu�_« UN�√Ë ÊUM�� w� ÎöO�L�
W�œUFL�« w� VFB�« r�d�« UN�√Ë ¨Ê«bOL�« w� Èu�_«
ôœUFL�« w??� d�RL�« r??�d??�« UN�√ UL� ¨WO�UM�K�«
W�UO��U� UN��bN��« w��« »d��« ÒÊ√Ë ¨WOLOK�ù«
w� U�Ë ¨WI�U��« »Ëd��« XKA�√ b� X�U� UL� XKA�
w� UN� Î «b�b� Î «bO— nOC�� Î «œÒb�� dB�M� W�ËUIL�«
ÆÆÆ «—UB��ô« s�“
w�O�«d��« Y�U� ? wF�U� –U��√*

fL��« UNK�«dL� uO��u� WD� bL��« bI� rF�
¨œu�ËË s�√Ë œUB��«Ë ‰U�Ë W�UO� s� W��dL�«
U�bF� tO� W�ËUIL�« ◊UI�≈Ë ÊUM�� ◊UI�ù bL��«
t�U�uJ� qÒ ? � l� w�dO�√ uONB�« dJ�FL�« e��
w� W�ËUIL�« Ác� s� qOM�« s� WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�«
s�H�«Ë »Ëd��« sJÒ L�� r�Ë ¨ÍdJ�F�« w�d��« Ê«bOL�«
—UB��« qu��
r�Ë Ê«ËbF�« ·«b??�√ oOI�� s�
Ò
…uI�« XKA� w�U��U�Ë ÆvG��L�« oOI��� l�u���«Ë
r� WO�c�« WL�UM�« …uI�« r� WL�UM�« …uI�« r� W�KB�«
Æw�O�«d��ô« ·bN�« «c� oOI�� w� WO�U�—ù« …uI�«
XKA�Ë UN� qLF�« qA�Ë ÈuI�« pK� qÒ � XKA� rF�
·bN�« oOI�� w� UNO�≈ …bM��L�« UO�O�«d��ô« qÒ �
W�ËUIL�« —u�� Î UO�U�Ë ÊUM�� w� W�ËUIL�« ”√— u�Ë
W�ËUIL�« XOI�Ë ¨WO�ö�ù«Ë WO�dF�« t�U�uJ� qÒ J�
Æ…uI�« —œUB� r�«d� …b�UË W��U�
Ó r� „«– qAH�« bF�
rN� ô≈ Íb�FL�« W�F� w� o��
ÊuJ� Ê√ U�œ«—√Ë UNOK� ‰uÒ � w��« WO�UOM�« U�U���ô«
l�u��Ë Áu�u�« œÒbF�� —UON�« qÒ � w� Íd�� …dJ��
WO�ËR�� UNKOL��Ë W�ËUIL�« WMDO�Ë VFAK�
„UJH�ô« v�« U�—uNL� l�œË UN�e� q�√ s� —UON�ô«
Ÿe� Î UO�U�Ë UN�UI�≈Ë UN�dU�� sLC� qJA�
fK�� w� rN�«Ëœ√Ë rN�ô“√ «uF�œ p�c� ¨UN�ö�
…dJ�L�« U�U���ô« Ác� «u{dHO� W�UI��ö� »«uM�«
2005 U�U���« s� W��� ÊuJ� Ê√ U??�Ëœ«—√ w��«
ÈœË√ w�U�—≈ —U�H�« t�b�√ ÊU�œ qÒ � w� d� w��«
U�U���ô« w� rN�U�� ÊUJ� ¨Íd�d��« oO�— …UO��
—U����ö� rN�œU� WO�UO� W�d��√ rN�ö��«Ë UN�u�
W�ËUIL�« bÒ { «—«d� –U��« s� rNMJ� U� WDK��U�
Æ»ËbM�«Ë —«d{_« s� dO�J�« Àb�√
WOzUM���« U�U���U� …dL�« Ác� W�ËU�L�« sJ�
U�U���ô« w� rN� V���� r??�Ë XKA� ·ËdE�«
¡qL� WO�dH�« U�U���ô« d�� r??� UL� …dJ�L�«
s� d��_ »«uM�« s� ‰UI��« s� b�UI� w� d�«uA�«
w�u�UI�« UNK Ó�√ w� U�U���ô« b�u� «ËdE��U� —U���«
Ò
Ê«bOL�« ÊËdC��Ë
ÊËbA�� «u�«—Ë 202 ÂUF�« w�
U�U���ô« «u�uÒ �Ë ¨tO� W�ËUIL�« vK� «ËeN�O�
WDK��« qOJA� rN� œUFÔ� ’U��√ »U���« s�
œu�ËË ÊUM�� W�u� ‰u� w�O�«d��« ¡U�H��« v�«
ÆtO� W�ËUIL�«
ÊUM�� w� 2022 —U�√ 15 U�U���« sJ� r� ¨rF�
X�U� q� ¨ÎUO�UM�� Î UOK�«œ Î U�Q�Ë W�œU� U�U���«
ÁœuI� r�UN� w�M�√ dJ�F� s�dJ�F� sO� WN�«u�
l�«b� wM�Ë dJ�F�Ë ¨W�œuF��« UNF�Ë U�dO�√
¨ÎU�ö�Ë Î «œu??�Ë Î «—Ëœ W�bN��L�« W�ËUIL�« ÁœuI�
UN�U�d�� W�ËUIL�« Ác� ◊uI� r�UNL�« v�u� YO�
UNOL�� w��« w�FA�«Ë w�UO��« ÊU�_« WJ�� s�
ÕU�d�« d� sJ�Ë ÆW�UML�«Ë W�UB��« UN�ML�Ë
qLF� s�Ë UNF� s�Ë U�dO�√ XN��« U� fJ� vK�
¨UNzö�S�
»«u� fK�� qJÒ A� s� U�U���ô« dH�√ bI�
UN�ËÒ √ ∫WF�—√ s�ËUM� vK� Á«u� Ÿ“u�� b�b� w�UM��
U�—U���U� UN� fL�«
i�—Ë W�ËUIL�U� p�L��« Èu�
Ò
q�√ s� UNM� vMG��Ô� ô WO�UM�� WO�O�«d��« W�U�
ÂÒbI� r�I�« «c�Ë ÆUN�uI� s� ŸU�b�«Ë ÊUM�� W�UL�

(1¢U áªàJ) ...¿ÉgQ ¢Vƒîj ™é©L
U�Ë ‰UL�√ n�dB� v�« WO�U��« W�uJ��« ‰uÒ �� s� ÎöC�
U�—UCL�«Ë v{uH�«Ë «—UJ��ô« …œu??� s� p�– tOMF�
Æ“¡«œu��« ‚«u�_«” ◊UA�Ë
m�U�L�«” Ê√ v�« WO�dB� —œUB� X�H� ¨p�– ‚UO� w�Ë
r�� w�dO�_« —ôËb�U� jHMK� …œ—u��L�« U�dA�« UN�KD� w��«
r�� W�uKDL�« m�U�L�« iF�Ë ¨ U�dAK� UNLOK��Ë UNMO�Q�
¨“W�dO dF� UN�LOI� d�R� Ê√ ÊËœ s� sO�K�d� vK� UNF�œ
U�dA�« s� —ôËb�« vK� VKD�« r��” Ê√ v�≈ —œUBL�« X�H�Ë
X�U� w��« m�U�L�« “ËU���Ë ¨özU� `�√ ¨jHMK� …œ—u��L�«
ÂUNH��« U�ö� ÕdD� U� ¨WI�U��« W�œUF�« «dL�« w� UN�KD�
Æ“Î «b� …dO��
¨¡«œu��« ‚u��« w� —ôËb??�« ·d dF� ŸUH�—« …«b??�Ë
Æe���«Ë WOz«cG�« œ«uL�«Ë U�Ëd�L�« —UF�√ vK� fJF�«
e���« WD�— —UF�√ …—U���«Ë œUB��ô« …—«“Ë œÒb??�Ë
Æ…dO� ∏∞∞∞?� U�«d� ≥∏∏ Ê“Ë …dOGB�« e���« WD�— ∫w�üU�
WD�— Æ…dO� ±≥∞∞∞?� U�«d� ∏µµ Ê“Ë j�u�« e���« WD�—
Æ…dO� ±∂∞∞∞?� U�«d� ±∞πµ Ê“Ë …dO�J�« e���«
—UF�√ w� dO�J�« ŸUH�—ô«” Ê√ ÊUO� w� …—«“u�« X�{Ë√Ë
w� …Î d�U�� d�Ò R� UN�uJ� …b�b��« …dOF���« r�Ò � U�Ëd�L�«
¨qIM�« WHK�Ë e���« WD�— ÃU��≈ WHK� w�Ë sO�D�« ÃU��≈ dF�
W�O�� WOL�UF�« ‚«u??�ô« w� `LI�« dF� ŸUH�—« V�U� v�«
Æ“WO�«d�Ë_« W�“_«
ÊUM�� w� e�U�L�«Ë Ê«d�_« U�UI� œU��« cH� q�UIL�« w�
œUB��ô« …—«“Ë ÂU�« ¨f�√ U�UB��« rO�«d�≈ wK� W�Uzd�
dL�ô« …—UA� ÂUF�« w�ULF�« œU��ô« fOz— —uC�� …—U���«Ë
vK� Î U�U���« ¨o�UML�« nK��� s� Ê«d�ô« U�UI� ¡U�ƒ—Ë
nO�d�« W�dF�� dEM�« …œU??�ùË Âu�bL�« sO�D�« d�u� Âb�
œUB��ô« d�“Ë rO�«d�« vI��«Ë ÆnO�d�« ÃU��« WHK� q� w�
¨ŸUDI�« t� dL� Íc�« l�«uK� tF� ÷d�Ë Âö� sO�√ …—U���«Ë
œUH� V��� e���« ÃU��« s� Ê«d�_« s� dO�� œb� n�u� ULO� ô
fK�� W�K� w� d�ô« ÕdDO� t�√ Âö� b�Q� ¨t�b� sO�D�«
ÆV�UML�« —«dI�« –U��ô ÂuO�« ¡«—“u�«
q�� ÂuO�« `LI�« sO�Q�” v??�« W�uJ��« rO�«d�≈ U??�œË
`�H� ÊUM�� ·dB� v�« “UF�ù« W�uJ��« fOz— vK�Ë bG�«
Æ“qLF�« s� WH�u�L�« s�UDLK� W�“ö�« WO�UL�« «œUL��ô«
Ê«uD�√ ÊUM�� q�� w� Ê«d�_« »U�√ VOI� b�√ ¨Á—Ëb�
Èb� sO�D�« œu�Ë WK� UN���Ë WOIOI� e���« W�“√” ÒÊ√ nO�
s�œ—uLK� UI���L�« ÊUM�� ·dB� l�œ Âb� V��� s�UDL�«
X�d�√ d�«u��«” Ê√ v�≈ `�dB� w� —U�√Ë Æ“Ã—U��« w�
rOK�� UNMJL� ô s�UDL�«Ë ¨`LI�« sL� l�œ ÊËœ s� Î UI�U�
s� WH�u�� s�UD� 6 „UM�” ‰U�Ë Æ“l�b�« r�� r� «–« sO�D�«
ô w��« Ê«d�_« vK� jG{ „UM� ULO� XKH�√ Ê«d�√ „UM�Ë qLF�«
vA��Ë dO�«uD�U� sOM�«u� —UE��« v�≈ ÍœR� «c�Ë qLF� ‰«e�
Æ“Âœ pH��” Ê√ s�
95 s�eM� ∫ÎUO�U{« U�UH�—« U�Ëd�L�« —UF�√ XK��Ë
s�eM� Æ…dO� 17000 …œU�e� ¨WÒO�UM�� …dO� 559000 ∫ÊU��Ë√
Æ…dO� 17000 …œU�e� ¨WÒO�UM�� …dO� 569000 ÊU��Ë√ 98
∫“UG�« Æ…dO� 65000 …œU�e� ¨WÒO�UM�� …dO� 680000 ∫ Ë“UL�«
Æ…dO� 33000 …œU�e� ¨WO�UM�� …dO� 408000
¨Âö�≈ qzU�Ë V��� W�UD�« …—«“Ë w� —œUB� X�H�Ë
÷UO� bO�Ë ÁUOL�«Ë W�UD�« d�“Ë sO� qB� Îö«u�” Ê√ v�«
‘UIM�« sLC� ¨UO� w�Ë—Ëœ ËdO� w� WO�dO�_« …dOH��«Ë
v�≈ —œUBL�« X�H�Ë Æ“ÊUM�� v�« W�UD�« —«d���« nK� w�
tK�dF� ôË W�UD�« —«d���ô WL�«œ U�œö� Ê√ b�√ UO�” Ê√
vK� …b�b� ◊Ëd� l{Ë ÂbF� w�Ëb�« pM��« l� q«u���Ë
ÆåŸËdAL�« q�uL�� ÊUM��

U�dO�H� sJL� ô UNO�u��« Ác�Ë ¨ZOK��« ‰ËœË W�œuF��«
Ê√ Ë√ ¨ÎUOB�� Íd�d��« bF� U�—bB� Ê≈ ªs�d�Q� Òô≈
W�O��Ë ¨Íd�d��« UN�œd� r�Ë UN�—b√ tM� W�dI� UOB��
WFL� t�uA�� WMJL�« Ác� ÂUO� s� ÎöC� ¨…b??�«Ë s�d�_«
tK�« »e� ÂU�√ U�U���ö� X��d� W�d��� WOB�� q�
U�uL�LK� W�œUFL�« UOB�A�« ◊uI� Ê√ WF�—c� tzUHK�Ë
q�UF��« ZOK��« ‰Ëœ vK� ÷dH�� U�U���ô« w� WO�«d�ô«
Æ“WO�U� Íd�d��« l�
“…dJ�“Ë “W�b” s� WO�UO��« ÈuI�« Ãd�� v��Ë
fK�L�« w??� UH�U���«Ë ö�J��« …—u??K??�Ë U�U���ô«
fOz— »U���« UN�Ë√Ë ¨WK�IL�« U�UI���ô« “U��ù w�UOM�«
fK�L�« V�J� W�O�Ë fOz— VzU�Ë w�UOM�« fK�LK� b�b�
WOKL� ¡b�� …b�b� W�uJ� nO�Q� r� s�Ë ¨WO�UOM�« ÊU�K�«Ë
Íc�« s�«uL�U� b����Ë WHK��L�« U�“_« q�H��� ¨–UI�ù«
U�Ë “U� …—Ë—U�Ë s�eM� W�OH Èu� t��«— tOHJ� b ÔF� r�
16 U�dF� mK� w��« e���« WD�— »U�� V��� Ê√ tOK�
nK��� rF�� …œU??� e�� W�“Q� —cM� U� ¨f??�√ …dO� n??�√
…œu??�Ë U�Ëd�� W??�“√ l� Í“«u��U� ¨WO�UM�K�« o�UML�«
¨wzU�dNJ�« —UO��U� ”U� sOMI�Ë ¨ UD�L�« ÂU�√ ‰c�« dO�«u�
¨ ôUB�ô« d�“Ë dA� UL� W��d� X�d��«Ë ôUB�« W??�“√Ë
rJ��� w��« UN��« ‰u� …b� ÂUNH��« U�ö� r�d� U�
…b�«Ë WF�œ WN�«u�« v�« eH� w��« U�“_« Ác� ‰UF�S�
U�U���ô« ¡«d�≈ ÈËb� U�Ë øWO�U���ô« WOKLF�« ¡UN��« —u�
WOM�_« …eN�_«Ë W�uJ��«Ë WO�UO��« ÈuI�« lD��� r� «–≈
·dB�« dF� r�� s� ÊUM�� ·dB�Ë WOzUCI�«Ë WO�U�d�«Ë
w� XKF��« w��« WOz«cG�« œ«uL�«Ë U�Ëd�L�« —UF�√ j�{Ë
Æ“ U�—U�d�u��«”
rJ��� WO�—U� UN� ÊS� “¡UM��«“?� WFKD� —œUB� o�ËË
WO�UO� U�UG� W??�“_« dOF��� WO�Ëd�J�ô« UIO�D��U�
W�Uz— s� WK�IL�« U�UI���ô« WOA� jGC�U� oKF��
W�uJ� nO�Q�Ë W�uJ� qOJA�� fOz— nOKJ� v�« fK�L�«
vK� ‚UM��« b�bA� Î UO�—U� »uKD� q� X�¡U��Ë Æ…b�b�
‰öG��«Ë ÍœUB��ô« Èu��L�« vK� vB�_« jGC�«Ë ÊUM��
o�dH�« `�UB� b�b��« w�UOM�« fK�L�« vK� «dOG��« iF�
÷dH� √b�� WO�—U� …bM�√ ÷dH� w�OK��« – w�dO�_«
r�« …œu??� l� W�œuF��«Ë sDM�«Ë Áb�d� W�uJ� fOz—
t��M� q�Ë ø‰Ë«b��« ‚u� v�« Âö� ·«u� o�U��« dOH��«
q�Ë øb�b��« w�UOM�« Ê“«u��« q� w� q�u� w�uJ� ⁄«d� v�«
WO�UL�«Ë W�œUB��ô« ·ËdE�« q� w� ⁄«dH�« «c� bK��« qL���
øWO�UI�«
v�« —ôËb??�« ·d dF� ŸUH�—« Êu�œUB��« ¡«d�� «e�Ë
∫»U��_« s� W�uL��
U�U�≈ WKL�� w�öN��ô« ‚u��«Ë ·dB�« ‚u� d�Q�
¨161 rOLF��« ‰uFHL� qLF�« n�u� ÊUM�� ·dB� ÁU��« ‰u�
dF� l�dO� U� ¨‚u��« s� —ôËb�« W�uO� nOH�� w�U��U�Ë
w�U��« V���«Ë ¨ÎUH�√ sOF�—√Ë sO�ö��« ‚u� U� v�« ·dB�«
jHM�« œ«dO��« U�dA� «œUL��« `�� s� ÊUM�� ·dB� d�Q�
¡«dA� UNF�œ U� “W�dO” WBM� o�Ë WO�öN��ô« œ«uL�«Ë
Æ¡«œu��« ‚u��« s� —ôËb�«
÷uLG�« UNM� Èd�√ WO�UO� Î U�U��√ —œUBL�« nOC�Ë
U�U���ô« ZzU�� —Ëb WOA� WK�IL�« WK�dL�« Íd�F� Íc�«
t��O�d� o�Ë w�UOM�« fK�L�« VOBO� rIF� X�Ë√ w��«
“U��≈ w??� ¨ ö�J��«Ë U??�U??�??�ô« …œbF�L�«Ë …d�F�L�«
“U��≈Ë …b�b� W�uJ� qOJA� ULO� ô WK�IL�« U�UI���ô«
WF�U��Ë w�UL�« w�UF��« W??D??�Ë W??O??�ö??ù« sO�«uI�«
¨÷uNM�« WD� cOHM�� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l� U{ËUHL�«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
?É¡Yƒbh πÑb áKQÉµdG ∞bƒj øen
W�UO��« dOOG� r�� r� U� ¨ÊUM�K� w�UL�« —UON�ô« l�u�� Ê√ U�U�� o�b� Í√ ŸUD��L� ÊU� WM� s�dA� cM� ≠
sO�œuL�« «d�b� ‚UH�≈ d�� ·dB�« dF� XO��� WOKL� r�� YO� ¨…e�F� —UE��U� …d�UIL�« vK� WLzUI�« WO�UL�«
·—UBL�« UNOK� XKB� U�bF� ¨WL�C�L�« «œ—u��L�« t{dH� Íc�« VKD�« WODG�� ‚u��« v�≈ rN�«—ôËœ aC�
dF� ÍËUN� √b��Ë ¨p�– qFH� «—ôËœ UNO� vI�� ô WE�� ⁄uK� ÍœUH� Î UMJL� fOK� ¨WKF�H� WFH�d� bz«uH� UN��œË√Ë
Ò UN�√ ÊËb�O� rNFz«œË VKD� ”UM�« t���Ë ·dB�«
Æ d���
¨ ¬ dO�J�« —UON�ô« Âu� ÊQ� rN�b� WIOL� WOK�«œ W�dF� s� rN�uO� ÊuO�UM�K�« iL�√ Î U�U� s�dA� ‰ö� ≠
qO�«bL� iH�M� ·d dF� vK� ‚UH�û� qOL��« rK��« «bzUF� «uF�L� rN�_ ¨Î«bL� «uK�UG� VF�Ë …œU� rNMJ�
W�Ëb�« U�“«u� ‚UH�S� Y�F�« d�� rN�U�U�“ ÃU��≈ vK� ÊuO�UO��« oH�Q� ¨WO�UM�K�« «dOK�U� UN�u{UI�� WFH�d�
Î «dH� ÊuM�«uL�« oH�√Ë ¨WKzUN�« ôuLF�U� ÊËb�UH�« œUH��«Ë ¨W�Ë—b� dO� l�—UA�Ë wz«uA� sOOF�� ¨W�u{uH�«
q� W�dNA�« rN�u�œ WD�«u� p�– ÊuKFH� ô rN�√ v�≈ «uN��M� r�Ë ¨ «—UO� ¡«d�Ë Î U�UL���«Ë Î «dN�Ë W�UO�Ë
ÆUNM� Î UCF� rNFz«œË qJA� w��« lz«œu�U�
¨Èd�� W�—U� t���� lI� Ê√ q�� b�√ tM� Àb���« vK� ƒd�� s� ¨Ê«uM� X�� t�UA� ¡w� Àb� f�_U� ≠
Ê_ Ì ¬ —UON�ô« Ê≈ ‰uI� ÊU� s� q� t�u� «cJ� X�U� w�Ë ¨WIOI� q� t�u� rz«œ ÍdJ� »U�—≈ WO�UM�K�« ¡U�uG�U�
·dB�« dF� XO��� r�� nO� ¨‰«R� vK� »«u��« w� X�U� qOL��« w�UM�K�« rK��« l�U W�ö� ÷U�— W�dI��
w� Íd�� U� Ê≈ ‰uI�« b�√ q�I�� s� ÂuO�«Ë øt�«œ—u��� b�e�Ë t�U��≈ l�«d�� bK� w� WFH�d� bz«uH� W�«b��ô«Ë
Æ·dB�« dF� WOC� t�A� sO�d�GL�« »U���« WOC�
¨rNFz«œË X�N� s�c�« ÊËdA�ML�U� Æ·dB�« dF� WOM�√ t�A� WOM�Q� »«d��ô« s� Àb��� WHÒ�e� W�uI� XFM ≠
…—uD� qI� ô ¨WO�UO� W�uI�« v�« rNK�u�� QD�Ë ¨rN�«u�√ W�d� s� i�uF�� WO�UO� W�uI�√ v�« rNK�u�� r�
ÆrN�«u�√ W�d� WL�d� s�
W�Ëb�« …dDO� X�� X�O� ¨UNOK� W�U�d�«Ë »U���ô«Ë `O�d��« W�d� Ê_ —u��bK� n�U�� sO�d�GL�« »U���« ≠
Ê√ qO�b�«Ë ¨WO�UM�K�« W�Ëb�« s� Î ôb� UNM�R� w� W�dO� UOFL� X�O� r�UF�« ‰ËœË ¨UNKHJ�Ë UN�ML� w� WO�UM�K�«
¨Êu�d�GL�« UNO� V��M� w��« ‰Ëb�« VK�√ w� »U�—ù« `z«u� vK� nMB� ÊUM�� w� «u_« vK�√ ‰UM� Î UO�UM�� Î U�e�
l� ÊËUN��« ‰u�I� tK�« »e� QD�√ ULK��Ë ¨rN�U���« UNO� Êu�d�IL�« vA��Ë ¨UN�u�œ tO��d� vK� ŸuML�Ë
q�� U�bM� Î «œb�� QD�√ ¨t�U�UO� UF�� ÊUM�� qOL�� b�d� ô t�√ —UF� X�� t� XI�� w��« WÒO�dBL�« U�uIF�«
s� s�—b��L�« s� WO�M��« wK�U� œb� l�— sJL� YO� ¨Íd��� UN�√ Ëb��Ë d� UL� sO�d�GL�« U�U���« qON���
W�KB� UN� Ê« UOL�U� WK�UH�« ‰Ëb�« —d� «–« ¨ÎUO�U� Î UH�√ 850 s� Î ôb� sOLOIL�« œb� ÍËU�� œb� v�« WO�UM�� ‰u√
q�I��� `�B� v�� ¨…—Ëœ bF� …—Ëœ sO�d�IL�« W��� w� Î U�UH�—«Ë Ÿ«d��ö� sOK��L�« œb� ŸUH�—« bNAM�Ë ¨p�c�
ÆU�œUO� ÊUL{ vK� …—b� ôË UM� ‰u� ô w��« r�UF�« U�uJ� W�UË X�� r�� Íc�« X�uB��« Á—dI� ÊUM��
WFC�� ·dB�« dF� »c�c� ÊU� UL� ¨WM� s�dA� bF� Íd�O� UL� …dOG WMÒO� U�U���ô« Ác� w� Èd� U� ≠
ÊUL�d��« WBM� s� ¨W�UO��« W�UM —«d� qI� W�F� X���√ bI� ¨2019 ÂU� Èd� UL� …dOG WMÒO� 1999 ÂU� ‘Ëd�
`�B�� Î «b� UNMJ� ¨ÊUM�K� dO��« b�d� WÒO�UM�� Íb�√ ÂuO�« X�«“ ô b�√ v�« sOLOIL�« sOO�UM�K�« Íb�√ s� V��ML�«
¨w�«d��ô« X�uB��« WN�Ë w� q�b��«Ë tO�u��«Ë qODF��«Ë qON���« qOUH� ÂU�√ n�u�� sÓ�Ë ¨WO�UM�� dO� Íb�√
Æ ¬ u� UL� —U���« Êu�U�� tOK� U�ƒ«d�≈ r� w��« W�d���«Ë
W�√ ÊuKL�� ô s�c�U� sOLOIL�« dO�Ë sOLOIL�« sO� »U���ô«Ë `O�d��« dB�� …u�b�« vK� ö�� ƒd�� s� ≠
øWO�UM�K�« WO�M��« dO� WO�U� WO�M�
rN�uK�L� »«uM�« s� œb� —UO��U� »U���ôU� sO�d�GL�« o� dB�� ÊQ� qO�U� Ê«d�� VzUM�« …u�œ X�«“ ô ≠
Ê√ U�œ—√Ë WM� s�dA� cM� WK�I� w�UL�«
—UON�ô« W�—U� X�U� UL� WK�I� w�Ë ¨W�—UJ�« Ÿu�Ë q�� ¨—ËdA�« Êu�√
Ò
Æ…Q�� XF�Ë UN�≈ UMK� r� ¨s�d�Q�� UNOK� oOH���
°qOL� Ê√ ö√ tFML� sÓ� sO�Ë qzUL�« qL��« ‰bF� sÓ� sO� dO�� ‚dH�« Ê≈ w{UL�« w� qO� ≠

(1¢U áªàJ) ...∂àbh òN ...™é©L kGôµ°T
W�d�� UM� ÕU�√ t�_ ¨WH{ v�« WH{ s� WO�K�_« qI� s� t��b�� p�L�
Ò t�Q� l�F� Âö� WLO� ≠
w� ¨ÎUÒO�u� d��Ë—U� Î ULz«œ q�L� ”UO� …«œ√ ‰ö� s� ¨t�N�ËË w�—U��« —«dI�« r�� vK� ·dF��«
Î U�Ëd� Ê≈ ‰uI� UODFL� Î UI�Ë 2000 ÂU� WH{ v�« WH{ s� ‰UI��ô« —d� Íc�« ¨◊ö�M� n�«u�
‰U� UL� ¨q�I� w�dO�_« s�e�« Ê≈Ë ¨WD�d��« vK� tF�u�Ë ÊUM�� t�Ë dÒOG�� WK�I� WOK�«œË WOLOK�≈
‰U� w� ¨l�F� Âö� ÊS� WK�UI� WN� s� sJ� ¨WN� s� «c� ¨W�UL� ·“u� q�«d�« w�U�BK� UN�u�
dO�H�� ¨t��Òb�� ◊ö�M� ŸUM�ù wHJ� ÍÒb� r��� Î UO�Ëœ —«d� ô Ê√ wMF� «cN� ¨ÔUO�ö�M� Î «bO�Q� oK� r�
W�Ò d��_« qO� r�“ q�UI� w�UO��«
ÁdOB� l{Ë Íc�« l�F� Ê√ W��U� WN� s� r�_« sJ� ¨ÊUM��
Ò
bOF� fO� UN��O�M� qAH�«Ë ÕU�M�« ’d� sO� r���«Ë ¨…d�UIL�« Ác� vK� dÒ B� W�ËUILK� WzËUML�«
Æ»«u��« W�dFL� »«uM�« fK�� W�Uz— U�U���« w� ◊ö�M� X�uB� WÒOHO� W�ƒ— wHJO� ¨b�uL�«
WO�ËR�� qLÒ ��� rN���UD� jG{ X�� rN�u�Ë ¡V� s� UNzUHK�Ë W�ËUIL�« Õ«—√ t�_ tK� Î «dJ� ≠
¨W��UF� WO�K�√ qOJA� vK� dÒ B�Ô d�UJ� t�_ l�F� dOL�� Î «dJ�Ë ¨WO�K�_« «u�U� u� ¨W�uJ� qOJA�
l�F� Ê« d�c��Ë ¨Î«dO�√ p�C� s�Ó Î «dO�� p�C� W�œUF� o�Ë ¨ÁdE�MM�Ë UNKOJA�� t��Ë c�QOK�
—U —uN� ‰ö� Í—u��« fOzd�« jI�� r� «–≈ tO�—U� oK�� W�—u� vK� »d��« ‰ö� U�b�Ë
ÆtO�—U� l�F� oK�� r�Ë Í—u��« fOzd�« jI�� r�Ë «uM�
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WO�—U��« d�“Ë ÊËUF� Âö� ¡U� t�H� ‚UO��« w�
bOH�œ tKO�“ Âö� bF� ¨qO� bOH�œ o�U��« WO�dO�_«
Î UN�UA�Ë Î U�“«u� Î U�Q� dJM� Âö� v�« nOCO� dJM�
¨ U�U���ô« d�� tK�« »e� ·UF{≈ vK� …—bI�« s�
‰U� YO� ¨ U�u��K� Î «—U??�? � W�UNM�« w??� Î UF�u��
b�bF�« lKD�� œU��« wK�«b�« ·ö��« UE�� w�”
WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« WK�UH�« UN��« v�≈ sOO�UM�K�« s�
`�—_« vK� V�U�_« sO��ö�« ÊS� ¨p�– l�Ë Æq�b�K�
w� sO��«— dO� Ë√ w�UM�K�« qKA�« s??� Êu??{«— U??�≈
sO� ◊UIM�« j??�— w� WKJA� ÊuN�«u� Ë√ ¨ U�u��
Æl�Ë_« j�Ë_« ‚dA�« q�UA�Ë WO�UM�K�« UO�UM�b�«
v�≈ vF�� b� ÊËd??�U??� q�u�UL�≈ w��dH�« fOzd�«
W��d� …b??�b??� mO ‰u??� sOO�UM�K�« sO� —«u??�? �«
«—Ëb�U� ‚ËbM `�H� œbN� ZNM�« «c� q�� sJ� ÆrJ�K�
q�� s� ‰öG��ö� e�U� wHzUD�« Ÿ«dB�«Ë d�u�K�
Æ“tK�« »e�
bI� ¨sOO�dO�_« sO�ËR�LK� W��M�U�” ‰uI�U� r��Ë
rN�Ë ¨W�u�Ë√ q�L� ÊUM�� ÊU� «–≈ U� r�uI�� X�u�« ÊU�
dOD�Ë dOG “w�U�—≈ ÊUO�” s� tK�« »e� uL� V��
sOF�—√ s� r�d�« vK� ¨ÂuO�« tOK� u� UL� WÒOA�Ë v�≈
»c�c�L�« U�dO�√ ZN� ÆWO�dO�_« W{—UFL�« s� Î U�U�
w� ◊UA� UNF�� ‰UL�ù« s� WK�u� «d�� ≠ ÊUM�� ÁU��
ÒÊQ� WO�UO��« W�UJ��« ‰U� u� UL�Î UO�U�� fO� ≠ U�“_«
÷uÒ I� ·u� WFOA�« dO� s� tK�« »e� ¡UHK� W��UF�
w�UO��« n�U���« Ã—U??� lI� w��« t�u� UO�U�√
W�b�F�Ë WOF�«Ë U�dO�√ ÊuJ� Ê√ V�� ÆW�Ëb�« qJO�Ë
W�UO��« Ê≈ ÆÊUM�� —U??N?�« «–≈ ·dB�K� …bF���Ë
WOM�_« ÈuI�«Ë gO��« ¡UM�� WK�L�L�« WO�U��« WO�dO�_«
WÒO�UL�« U�U�ù« qF�� b�bA�« V��«Ë —«dI��« ÈuI�
t� ÂuI� Ê√ sJL� U� qC�√ u� ÕöùU� W�ËdA�
Æ“WM�«d�« ·ËdE�« q� w� sDM�«Ë
bI�Ë ôUH��ô« ¡«u�√ s� WO�UO��« ÈuI�« ¡UN��« v��Ë
¨WO�UOM�« U�U���ô« ZzU�M� WOLOOI��« U�UD��«Ë «dL�RL�«
√b� ¨WK�IL�« U�UI���ô« w� ô“UMLK� œ«b??F??�??�ô«Ë
fK�L�« W�Uz— ‚UI���« ‰u� WOL�d�« dO� «—ËUAL�«
ÊU�K�«Ë fK�L�« V�J� W�O�Ë fOzd�« W�UO�Ë w�UOM�«
»«u� iF� sO� q«u� s� U�uKF� q� w� ¨WO�UOM�«
«cN� Y��K� Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz— l� “„«d��«”
Æ‚UI���ô«
UL��Ë ÂeF�« «bI� b� tK�« »e�Ë q�√ W�d� wzUM� ÊU� Ê≈Ë
U�d�√ r��� r� WO�UOM�« q�J�« WOI� ÊS� ¨Íd� `O�d�� d�_«
»e� fOz— œÒb� ULO�Ë Æ‚UI���ô« «c� ‰u� W�ƒ— —uK�� r�Ë
¨Íd�� X�uB��« tC�— l�F� dOL� “WO�UM�K�« «uI�«”
bIFO� q�J��« Ê√ “¡UM��«“?� “ÍuI�« ÊUM��” q�J� —œUB� X�H�
W�Uz— s� tH�u� b�b��� sOK�IL�« sO�uO�« ‰ö� Î U�UL��«
“¡UM��«” U�uKF� sJ� ÆÈd??�_« U�UI���ô«Ë fK�L�«
d��« wM�u�« —UO��« fOz—Ë Íd??� sO� ‚UH�« bI� X��—
WK� vK� WKI��L�« ÈuI�« iF�Ë tK�« »e�Ë qO�U� Ê«d��
”UO�« VzUM�« qO� q�UI� fK�LK� Î U�Oz— Íd� »U���« rC�
vK� fK�L�« V�J� W�O� l�“u�Ë fOzd�« W�UO� VFu�
Æ·«d�_« WOI�
“ «uI�«“Ë d��« wM�u�« —UO��« sO� ‰U���« q«u�Ë
l�F� s�Ë ¨d��_« q�J��« pKL� s�Ë U�U���ô« ZzU�� ‰u�
—UO�“?� ÁU�« Î UH«Ë ¨qO�U� t�Oz—Ë —UO��« vK� Î U�–ô Î U�u��
qO�U� ÊUJ� XM� u�” ∫‰U??�Ë ¨“Ÿ«b��«Ë t�uA��«Ë »cJ�«
ÒÍQ�Ë tO� fK�_ ÷—_« X�� 17 o�UD�« w� Î U�UJ� d��ô
d��√” UM�≈ t�u� l�F� ÂöJ� X�ö�« sJ� Æ“U�dB��« ‰uI� sO�
¨“”U�_« «c� vK� UM�O�ËR�� qLÒ ��M�Ë fK�L�« w� WK��
øW{—UFL�« w� vI�O� Â√ WK�IL�« W�uJ��« w� „—UAO� qN�
nOKJ� ‚UI���« w� w�UOM�« r���« «c� ·dBO� t�√ bBI� Â√
d��_« W��M�« qO� w�U��U�Ë W�uJ��« qOJA�Ë W�uJ�K� fOz—
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العهد يواجه البرج في مباراة تتويجه في جونيه
ّ
والرفاع �آ�سيوي ًا
والأن�صار والنجمة يعادالن الكويت
تفتتح الجولة األخيرة من الدوري اللبناني
لكرة القدم عصر اليوم الجمعة ،حيث سيلتقي
العهد مع البرج ،والتضامن صور مع شباب
ال��س��اح��ل ،ف��ي ح��ي��ن تختتم ال��ج��ول��ة بلقاء
األنصار وشباب البرج في  4حزيران المقبل
بسبب مشاركة األنصار آسيوياً ،ماذا نقرأ في
المعطيات؟

العهد والبرج

ستقام المباراة على ملعب مجمع الرئيس
فؤاد شهاب في جونيه ،وذلك بحضور جماهيري
وتحضيرات لوجيستية عهداوية لالحتفال
باللقب التاسع.
فنيا ً المباراة هامشية ،حيث سيكون العهد
بقيادة مدربه باسم مرمر أمام فرصة للفوز على
البرج بمباراة معنوية ،في حين يسعى البرج
بقيادة مدربه فؤاد حجازي ألن يكون الفريق
الذي لم يهزم من البطل هذا الموسم حيث انتهى
اللقاءين األول والثاني بينهما بالتعادل.
وسيتم تتويج العهد باللقب بعد نهاية
ال��م��ب��اراة ،كما أع��ل��ن العهد ع��ن سلسلة من
اإلجراءات لالحتفال في ملعبه وبين جماهيره.
ومن المحتمل أن يغيب العب العهد ربيع
عطايا عن المشاركة بسبب وفاة والدته.
ال��ت��ض��ام��ن ص����ور وش���ب���اب ال��س��اح��ل
ستقام المباراة على ملعب صور البلدي ،حيث
من المفترض أن تكون مواجهة هامشية ال تقدم
وال تؤخر في أي شيء على مستوى الترتيب.
كما أن م���د ّرب ش��ب��اب الساحل الصربي

جيرارد بيكيه يح�سم م�ستقبله مع بر�شلونة

دراغ���ان يوفانوفيتش ق��د غ���ادر إل��ى ب�لاده
في إج��ازة قصيرة قبل العودة الحقا ً إلقامة
التدريبات ،في حين سيقود الفريق إبراهيم
فقيه .ومن جهة ثانية يقود التضامن صور
المد ّرب محمد زهير.

األنصار وشباب البرج

مباراة هامشية أيضاً ،ستكون مهمة لألنصار
لالستعداد فقط لنهائي الكأس الذي سيجمعه
مع النجمة في  11حزيران المقبل ،باإلضافة
لضرورة إشراك األنصار لالعبين شباب من أجل
إتمام الدقائق بإشراك  3العبين دون  22عاماً،
وإال سيتم خصم  3نقاط من الرصيد العام
لألنصار.
ت���ع���ادالن للنجمة واألن���ص���ار آس��ي��وي �ا ً
تعادل النجمة اللبناني مع مضيفه الرفاع
الشرقي البحريني بنتيجة  ،1-1في مستهل
دور المجموعات بكأس االتحاد اآلسيوي.
وأه���در ال��رف��اع ال��ش��رق��ي ،ف��رص��ة تسجيل
الهدف األول في الدقيقة  ،18بعد تمريرة لويس
فرناندو ،حولها برنس اغريه أرضية على يسار
الحارس.
وك��اد النجمة أن يه ّز الشباك في الدقيقة
 ،30إثر تسديدة من مهدي الزين مرت بجوار
المرمى.
ومع انطالق الشوط الثاني ،هدد النجمة
مرمى الرفاع الشرقي ،واستطاع هز الشباك
في الدقيقة  64عبر ادم��ون شحادة من عالمة
الجزاء.

وأدرك الرفاع الشرقي ،التعادل في الدقيقة
 ،76عن طريق تسديدة من خارج المنطقة للويز
فرناندو.
وك��اد النجمة أن يُحرز الفوز ،من محمود
سبليني ،لكن كرته م��رت ب��ج��وار القائم في
الدقيقة .80
وم��ن جهة ثانية ،تعادل األنصار بنتيجة
 1-1أم��ام الكويت ،على ملعب السيب في
سلطنة عُ مان ،وكاد فهد حمود أن يسجل هدف
االفتتاح ،بعد خطأ حارس األنصار نزيه أسعد
في الدقيقة .20
وأنقذ نزيه أسعد ،مرمى األنصار من هدف

مؤكد في الدقيقة  ،25بعد تسديدة من خارج
المنطقة لطه ياسين الخنيسي.
وفي الدقيقة  ،27سجل الخنيسي ،الهدف
األول لنادي الكويت ،بعد تمريرة ح ّولها الالعب
التونسي على يمين الحارس.
وفي الدقيقة  ،75تمكن األنصار من إدراك
التعادل عن طريق جيمي سياج ،بعد انطالقة
حسن معتوق عبر الجهة اليمنى.
وأنقذ ح��ارس الكويت ،مرماه بعد تمريرة
عرضيّة م��ن ح��م��زة حسين ،س �دّده��ا حسن
معتوق ،وأنقذها ضاري العتيبي ببراعة في
الدقيقة .77

ّ
ي�ستهل «النهائي» بفوزه على مافريك�س
واريورز
والأخير يتع ّر�ض لغرامة مالية لأ�سباب تنظيم ّية!
سجل ستيفن كاري  21نقطة و 12متابعة،
ّ
ليقود غولدن ستيت واري��ورز إلى الفوز على
داالس مافريكس ( ،)87-112في المباراة
التي جمعتهما صباح أمس الخميس ضمن
سلسلة نهائي منطقة الغرب بدوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
وت��أل��ق ل��وك��ا دونسيتش ضمن صفوف
مافريكس ،لكن كاري وكالي تومسون حققا
صحوة ليقودا واريورز إلى فوز كبير والتقدّم
على مافريكس ( )0-1في مواجهتهما بنهائي
المناطق.
وأثنى دونسيتش ،الذي سجل  20نقطة،
على أداء كاري وتومسون قائالً إنهما قدّما عمالً
هائالً.
وستقام المباراة الثانية في المواجهة فجر
غ ٍد السبت بتوقيت غرينتش ،وسيستضيفها
واريورز أيضاً.
وف���ي ق�����رارات الف��ت��ة وص���ارم���ة ،فرضت
رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفين
« ،»NBAغرامة قيمتها  50ألف دوالر ضد
داالس مافريكس بسبب مخالفات تتعلق
بمقاعد البدالء والمدربين.
وأب��دت الجماهير حالة من السعادة ،إزاء

دور مقاعد البدالء في مضايقة المنافسين،
لكن الرابطة كان لها رد فعل حاسم تجاه تلك
المخالفات .وللمرة الثانية منذ نهاية منافسات
الموسم المنتظم ،تع ّرض مافريكس للعقوبة
بغرامة مالية ،وبلغت قيمتها في هذه المرة 50
ألف دوالر.
وأعلن بايرون سبرويل ،رئيس عمليات
ال���دوري ف��ي ال��راب��ط��ة ،ع��ن العقوبة قبل
المباراة األولى في مواجهة داالس مافريكس
وغولدن ستيت واريورز في نهائي منطقة
الغرب.
وذك���رت الرابطة ف��ي ب��ي��ان ،أ ّن��ه ف��ي عدة
منافسات ،وقف عدد من العبي مافريكس وأحد
أف��راد الجهاز الفني لفترة طويلة في منطقة
البدالء ،لكن بالقرب من حدود أرضية الملعب
خالل اللعب ،وذلك في المباراة السابعة في
مواجهة مافريكس وفينيكس صنز في قبل
نهائي المناطق ،والتي انتهت بفوز مافريكس
(.)90-123
وق��ال جاسون كيد م��درب مافريكس قبل
مباراة الفريق أمام واري��ورز ،في تصريحات
نشرتها صحيفة «داالس مورنينج نيوز»:
«أع��رف بأمر الغرامة المالية .أح��اول فقط

معرفة الخطأ ال���ذي ارتكبناه لتلقي هذه
الغرامة ،سوف نرى».
وك��ان مافريكس قد عوقب بغرامة قيمتها

ال��ع��راق ،ك��ازاخ��س��ت��ان ،ب��ن��غ�لادش ،كوريا
الجنوبية ،قيرغيزستان ،ماليزيا ،منغوليا،
فلسطين ،باكستان ،الفيليبين ،سنغافورة،
س���وري���ة ،ت��رك��م��ان��س��ت��ان ،ط��اج��اك��س��ت��ان،
اوزباكستان ،اليمن ،اوستراليا ونيوزيلندا.
ووفد كازاخستان هو األكبر ( 92شخصاً).
وسيحضر البطولة مسؤولون كبار في
مقدمتهم رئيس االت��ح��اد اآلس��ي��وي ألمجون
م��والي��ي��ف (م��ن اوزب��اك��س��ت��ان) ال���ذي سبق
وزار لبنان منذ فترة بحيث اطلعناه على
التحضيرات المتعلقة بالبطولة وابدى اعجابه
بها».
وت��اب��ع س��ع��ادة «م��رة ج��دي��دة يستضيف
االتحاد اللبناني للجودو وفروعه حدثا ً دوليا ً
جديدا ً بعد بطولة آسيا للجودو للناشئين
الذي استضافها لبنان في أواخر العام الفائت
ولقيت الصدى االيجابي».
واشار سعادة الى انه تم تشكيل كافة اللجان
العاملة في بطولة آسيا للسامبو وأن لبنان
سيشارك بـ  37العبا ً والعبة في مسابقتي
السامبو والكومبات سامبو وانخرطوا في
تدريبات مكثفة منذ فترة ،مشيرا ً الى ان اتحاد
الجودو يعمل إلنجاح هذا االستحقاق الرياضي
الكبير».

ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية في تقرير لها أمس الخميس ،أن جيرارد بيكيه
مدافع برشلونة البالغ  35عاماً ،متمسك بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني لموسم إضافي واحد
على األقل.
وبحسب الصحيفة اإلسبانية ،فإن بيكيه أبلغ إدارة النادي بأنه يعتزم الوفاء بعقده ،ومقتنع
بنجاحه في هذه المرحلة الجديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
وأضافت الصحيفة أن الهدف األول لبيكيه هو التعافي من اإلصابة التي تعرض لها في بداية
شهر أيار الحالي ،واتخذ باالتفاق مع الطاقم الطبي قرارا ً بالتوقف عن اللعب حتى تختفي اآلالم
تماماً.
وأشار التقرير ،إلى أن بيكيه مقتنع بقدرته على التغلب على مشاكله البدنية ،واالستعداد في
فترة التحضير قبل الموسم المقبل بكامل طاقته ،ليكون جزءا ً من الفريق في الموسم المقبل.
ويرتبط بيكيه بعقد مع برشلونة حتى صيف  ،2024وكان قد ص ّرح سابقا« :إذا رأيت أنني أفقد
أهميتي أو لست في المستوى المطلوب ،فال مشكلة لدي في الرحيل مبكراً».

الدهني ومالحه روني مارون
ال�سائق اليا�س
ّ
الفرن�سي
�أنهيا تح�ضيراتهما لـ«رالي �أنتيب»
ّ

 25ألف دوالر ،بسبب مخالفات مشابهة خالل
مواجهته بأول األدوار اإلقصائية (بالي أوف)
أمام يوتا جاز.

بطولة «ال�سامبو» في لبنان بين  1و 5حزيران
م�شاركة كثيفة لأبطال من قارتي �آ�سيا و�أوقيانيا
يستضيف االتحاد اللبناني للجودو وفروعه
بطولة آسيا وأوقيانيا في السامبو بين  1و5
حزيران المقبل تحت إشراف االتحاد اآلسيوي
للسامبو .والبطولة القارية مخصصة لجميع
الفئات العمرية للكبار والناشئين للذكور
واإلناث.
ويقول رئيس االت��ح��اد اللبناني للجودو
وفروعه وأمين عام االتحاد اآلسيوي للسامبو
(الذي يشغل منصبه اآلسيوي منذ  12سنة)
وعضو اللجنة التنفيذية للجنة األولمبية
المحامي فرنسوا سعادة «ألول مرة في لبنان
سيستضيف لبنان بطولة آسيا وأوقيانيا في
السامبو أوائ��ل شهر حزيران المقبل لجميع
الفئات العمرية من كبار وناشئين (ذك��ور
وإناث).
ورياضة السامبو من أصل روسي أبصرت
النور في عشرينيات القرن الفائت ويُسمح فيها
باللكمات والركالت وضربات الفخذ واستخدام
المرفقين والركبتين .ويرتدي ممارس السامبو
زيا ً مستوحى من الجودو وأحذية تتناسب مع
الزي الرسمي».
وتابع قائالً «سيشارك أكثر من  500العب
والع��ب��ة م��ن  21دول��ة ف��ي البطولة القارية.
وال��دول المشاركة هي لبنان ،األردن ،إيران،

5

أنهى السائق الياس الدهني ومالحه روني مارون تحضيراتهما للمشاركة في رالي «أنتيب
كوت دازور» الدولي الفرنسي الشهير في نسخته الـ 57على متن سيارة «رينو كليو رالي  »5والذي
سيقام على مدى ثالثة أيام في  20و 21و 22أيار الحالي.
ويندرج السباق ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة فرنسا للراليات على طرقات اسفلتية.
ومنذ وصولهما الى جنوب فرنسا األسبوع الفائت ،استأنف الدهني ومالحه مارون تحضيراتهما
التي انطلقت في لبنان استعدادا ً للمشاركة في السباق الفرنسي الذي تبلغ مسافته اإلجمالية
 664.95كلم منها  15مرحلة خاصة للسرعة طولها  210.95كلم.
وسيشارك في السباق  116سائق من سبع دول وهي فرنسا ،بلجيكا ،لوكسمبورغ ،ايطاليا،
بريطانيا ،تشيكيا ولبنان .ويقول الدهني« :جاهزون لخوض منافسات رالي األنتيب ونأمل خيرا ً
.لقد أجرينا التجارب على مدى يومين .انا ومالحي في جهوزية تامة.
أو ّد أن أشكر أهلي على دعمهم الالمحدود والشكر الكبير الى شقيقتي ليا التي تواكبني لحظة
بلحظة بديناميكيتها عبر انجاز األمور االدارية بكافة جوانبها في مشاركاتي بالسباقات في لبنان
والخارج.
سأنافس في  3فئات وهي فئة «رالي  »5وفئة «كليو تروفي» وفئة «كليو تروفي جونيور»
والشكر موصول الى الرعاة وعلى رأسهم «ميد لوجستكس سيرفيسيز» و»موتول» والى فريق
«آي ام تي» الذي انتمي إليه.

وك��ش��ف س��ع��ادة ان «دورة ح��ك��ام دولية
للسامبو ستقام في  28و 29و 30أيار الحالي
على ان تنطلق تصفيات البطولة القارية في
 1حزيران .وسيقام حفل االفتتاح الرسمي
في  2حزيران بحضور الفاعليات الرسمية
والعسكرية والرياضية والعائلة الرياضية

وعشاق الرياضة».
ووجه سعادة الشكر الى كل من سيساهم
ّ
في إنجاح البطولة على كافة األصعدة موجها ً
التحية واالمتنان الى رجال الصحافة واإلعالم
لمواكبتهم أخ��ب��ار ات��ح��اد ال��ج��ودو وفروعه
وبطولة آسيا واوقيانيا في السامبو».

لأ ّول م ّرة بتاريخ �أهم م�سابقة �أوروب ّية
خم�سة �أندية �ألمان ّية في دوري الأبطال

الفيفا يعلن �أ�سماء ح ّكام مونديال قطر 2022
بينهم  13عربي ًا (� 3ساحة و 7م�ساعدين و 3فيديو)
كشف االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»
أم��س الخميس ،ع��ن أس��م��اء الحكام الذين
سيديرون مباريات في كأس العالم لكرة القدم
.2022
واختار «الفيفا»  36حكما ً للساحة و69
حكما ً مساعدا و 24حكم فيديو منهم 13
حكما ً عربيا ً ( 3للساحة و 7مساعدين و3
للفيديو).
وه��ذه أسماء الحكام العرب في مونديال
قطر:
ـ حكام الساحة:
القطري عبد الرحمن الجاسم
اإلماراتي محمد عبد الله حسن
الجزائري مصطفى غربال.
 الحكام المساعدون (الراية): 1المصري محمود أبو الرجال. 2-القطري طالب المري.

3القطري سعود أحمد.4اإلماراتي محمد الحمادي.5اإلماراتي حسن المهري.6الجزائري مقران قوراري.7الجزائري عبد الحق إتشيالي. حكام تقنية الفيديو :VAR1القطري عبد الله المري.2المغربي رضوان جيد.3المغربي عادل زوراق.ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم
لكرة القدم هذا العام بالفترة بين  21تشرين
الثاني و 18كانون األول.
ك��م��ا س��ت��ش��ارك ف��ي ق��ي��ادة ال��م��ب��اري��ات
 6س���� ّي����دات ،م��ن��ه��ن  3ح��ك��ام للساحة
وه��نّ  :ال��ف��رن��س��ي��ة س��ت��ي��ف��ان��ي ف���راب���ارت
واليابانية يوشيمي ياماشيتا والرواندية
سليمة موكانسانغا.

منح فوز آينتراخت فرانكفورت بلقب بطولة الدوري األوروبي ،األندية األلمانية الفرصة لرفع
عدد مقاعدها في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا إلى خمسة مقاعد ألول مرة في التاريخ.
وت ّوج آينتراخت فرانكفورت األلماني األربعاء الماضي ،بطالً للمسابقة األوروبية بفوزه في
المباراة النهائية على غالسكو رينجرز االسكتلندي بركالت الترجيح  4-5بعد نهاية الوقتين
األصلي واإلضافي .1-1
وسيشارك آينتراخت فرانكفورت الفريق الفائز بلقب الدوري األوروبي في دور المجموعات من
النسخة التالية لدوري أبطال أوروبا.
وبهذا ،ستشارك  5أندية ألمانية ألول مرة في التاريخ من دور المجموعات في دوري أبطال
أوروبا موسم  ،2023-2022وهي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن واليبزيغ
وآينتراخت فرانكفورت.
ورغم إنهاء آينتراخت فرانكفورت البوندسليغا في المركز الحادي عشر هذا الموسم ،إال أنه
سيشارك في النسخة المقبلة في دوري أبطال أوروبا لكونه بطال للدوري األوروب��ي .ليتواجد
آينتراخت فرانكفورت برفقة بايرن ميونخ بطل الدوري األلماني ،وبوروسيا دورتموند الوصيف،
وباير ليفركوزن واليبزيغ أصحاب المركزين الثالث والرابع.
ووفقا ً لشبكة «سكواكا» لإلحصائيات ،فإن فرانكفورت أصبح ثالث فريق في تاريخ اليوروبا
ليغ يت ّوج باللقب دون خسارة أية مباراة.
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الفنان الأردني �سميح التايه �ضيف �صفحات «البناء»

عن�صرية...

العودة �إلى �أنطون �سعاده

ال تقف ظاهرة الشعور بالتف ّوق لدى شريحة معتبَرة من البيض عند مجرد
الشعور ،في واقع األمر هنالك جنوح لدى كثير من هؤالء نحو إلغاء وجود ،أو
الرغبة في إبادة األعراق األخرى ،ولكنها تبقى لدى الكثير منهم خبيئة ال يت ّم
اإلفصاح عنها ،كثيرا ً ما سمعت كلمة Termitesيتل ّفظ بها هؤالء العنصريون
يتوجب التخلص منها ألنها تشكل شيئا ً
في وصفهم لآلخر ،وهي الحشرات التي
ّ
سلبيا ً يستدعي اإلبادة...
لكن الخطير في هذه الظاهرة الفاشية المغرقة في تمحورها حول ذاتها
هي أنها تعبّر عن هذا الشعور المريض في بعض األحيان على هيئة أعمال
إرهابية جماعية ض ّد ذوي البشرات الغير بيضاء ،وبالذات السود ،فنحن
نتذكر حادثة تيموثي ماكڤي قبل ربع قرن ،حينما قام متطرف أبيض بتفجير
مبنى في أوكالهوما ،فقتل العشرات من األميركان األفارقة ،واآلن حادثة بافالو
والتي راح ضحيتها عشرة من ذوي البشرات الغير بيضاء ،الذريعة المريضة
التي يتذ ّرع بها هؤالء هي أنّ العنصر األبيض متف ّوق ،وأنّ الحريّ بالحكومة
الفيدرالية أن تجد حالً لتواجد غير البيض «المتخلفين» و «الغير حضاريين»
بين ظهرانيهم...
في واقع الحال فإنّ مجرد التفكير بهذه الطريقة يحمل في طياته حالة إرهابية
ذهانية وغير حضارية ،وهي بالتأكيد فيها قصور مفرط في نمط التفكير ،وفهم
متخلف لإلنسان ودوره ،والأخالقية وأنانية في نمط الممارسة ،وهي ليست وليد ًة
للتفكير الشعبوي المغرق في ضحالته فحسب ،بل هي ممارسة متج ّذرة في عقل
مريض ال يستطيع أن يدرك بأنّ الكون بر ّمته يقوم على التن ّوع واالختالف ،وأنّ
واحدة من عالمات السم ّو اإلنساني واالرتفاع في ذاته هي المقدرة على المواءمة
بين الجميع ،واتباع المعيارية األخالقية للتمييز بين الناس ،وليس المعيارية
المادية الشكلية المظهرية والتي ال ناقة وال جمل لإلنسان في صياغتها ،وعلى
النقيض من ذلك فهو الفاعل األول في صياغة الذات الموضوعية والتي على
أساسها فقط يتمايز الناس وليس على أساس الوجود المادي الشكلي.

} يكتبها الياس ّ
عشي

ماذا بقي من أنطون سعاده فيك؟
س����ؤال ط��رح��ه ال��ص��ح��اف��ي ص��ق��ر أب���و ف��خ��ر على
الشاعر أدونيس .وأنا أطرحه اليوم عل ك ّل السوريين
القوميين االجتماعيين المنتشرين في الجهات األربع،
علّهم يعودون إلى سعاده ،ويقرأون فكره بشفافية،
ووعي ،لير ّمموا بعض ما تص ّدع عبر سنوات طويلة
من العمل النهضوي.
وهذا َ
بعض ما قاله أدونيس في إجابته :
في من أنطون سعاده هاجس التغيير المستم ّر،
ٍ
باق ّ
��ي منه
وهاجس التق ّدم نحو األفضل (…) ،وبقي ف ّ
أيضاً ،رأيه في أنّ األدب يجب أن يكون منارة ال مرآة.
والشيء األخير الباقي إصرار سعاده على أن تكون
القاعدة األساسية للمجتمع يجب أن تكون قاعدة
اّ
وخلق ،ال
فكرية ،فمجتمع بال ثقافة ،وبال فكر حي
معنى له...

سميح التايه

�أم�سية مو�سيقيّة في �صالة نقابة الفنانين في دم�شق �سياحة ثقاف ّية لطلبة ثانويّة البترون الر�سم ّية
العالمي للثقافة بالمجان
في اليوم
ّ

نافذة �ضوء
ال�سـم�سـار
} يوسف المسمار*
ال تـعـجـَبـَنَّ إذا المـنـافـق لـم يـف
َ
خـان العـهـود َ وكـَذ َّبـا
بـالـوعـد ِ أو

وتـلـذذوا بــدم ِ البــراءة ِ وارتـوا
حـتى الثـمالة واستـماتـوا في الغـَبـا

إن المـنافـق َ في الحـقـيـقة ال يـرى
يـصـلـح ُمـرشـــدا ً و ُمـطـَبـ ِبـا
إال َّ ُه
ُ

مـا هَ ـمـّهـ ْم إال َّ السفالـة والـزنى
وس َ
ُ
ــلوك ُمـحـتال ٍ
يعيش تـَـثــَعـلبـا
ُ

فـهُـ َو
ُّ
الذكـي بـما يُـخـادعُ دائـما ً
وهـُـ َو الـرشـيـ ُد بـما يُـثـيـ ُر ُمـ َرغـِـبـا

يـاهـودنا فاقـوا اليهـو َد بـخـُبثـهم
لـوالهُ ـ ُم مـا َ
كـان فـيـنا مـنْ كـَبــا

سمسار في طرح ِ األمور ِ وشرحها
ومــزيــة السـمسـار ِ أن يـتـقــلـبـا

َ
مارس الخـ ُ َ
البغيض سوى األلى
بث
ما
َ
قـ ْد ر َّوجـوا للـزور ِ حـتى استـرهـَبا

يـوما ً تراه ُ إذا تـص َّر َ
ف أرنبـا ً
يـومـا ً تــراه ُ إذا تـحـد َ
ّث ثـَـعـلـبـا

كـانـوا السماسرة الذين تـَـعــ ّودوا
َ
عـيش التـ َ َزلـ ُّ ِ
ـف والتسكـُّـع مَـطـلبا

آنـا ً تـرا ُه ُمـحـَدثا ً ُمـتـَفـَذلـ ِكـا ً
آنــا ً تــراه ُ ُمـخـَـربَـطـا ً و ُمـغـَـ َّربـا

أبـدت لـنـا األيـــا ُم أن بـالءنـا
ِبـصـ ِغـارنا وسـفـولهم فـقـط اخـتـَبا

طـورا ً تـرا ُه ُمـطـأطـئـا ً متواضعـا ً
طـــورا ً تــرا ُه ُمـكـابـرا ً و ُمـقـَـطـِّـبـا

ٌ
إن َ
الصغار ِ
كـان من ِ
شيَم ِ ِ
تـخابـث
ُ
فـعلى الكِـبار ِ
الصـدق يبقى األوجـبـا

ومـن األكـيـد ِ بأن صـمـته حيلـة ُ
واذا تـكـلـَّـ َم بـالـريـــاء ِ تـَجـَـلبـَـبــا

فـالصـ ُ
ِدق و ٌد في النـوايا كـامـ ِنٌ
ٌ
صـادق لـنْ يَـكـذبــا
والــو ُد فـعـ ٌل

ال تـأمـَن السمسا َر إنَّ كـالمـه
غِ ٌ
ــش ِبـظـِـ ِل ُسـمومه اخـتبأ الربـا

ُ
ديـنُ السماسرة ِ
النـفـاق وشرعـهـم
خـ ُ ٌ
بـث ،ودا ُء الخـُبثِ لن يـتـطـبـبا

ما كان في الناس ِال ِربـا ُمـتـفشيا ً
لـوال السماسرة األلى كـانـوا العـَبا

مـا َ
بـصيص فـضيلـة ٍ
كـان في غـ ِش ٍ
ُ
الغِـش التسافـ ُل ُمـرعِ ـبا
بـل كـان في
ِ

يـاهـوذ َ قـد بـاعَ المسيحَ بفـضة ٍ
السـدى وهَ ـبا الهـَبا
مـا عادلتْ إال َّ ُ

ال تـَعـجـَبـنَّ إذا تـالعــبَ غــاد ٌر
الصـد ُ
واعـجـ َ ْب إذا ِ
ِّيـق صـا َر ُمـلـعـَّـبا

لـوال سماسرة الخيانة ِ ما انـتـهى
صلـَّبا
جَ َس ُد
المسيح على الصليب ِ ُم َ
ِ

لـو يـتـعـ ِظ ْ بـالمـوت ِمن عَ ـبَـ َد الهوى
مـا عـظـَّـ َم الما َل الحـقـيـ َر وربـَّـبـا

و ُمحـَمـ َّ ٌد لـوال خـيانـة ِ زمـرة ٍ
شـريـرة ٍ مـا َ
كـان في الغـا ِر اخـتـَبـا

هِ َي حـكمة ُ األيام شاعت في المـَال:
مـلعـونُ مـنْ نـَكـ َ َر الجـمـيـ َل وكـ َ َّذبــا

إنَّ الخيانة مـن طـبـيـعـة ِ ُمـجـرم ٍ
سمسار قـد بـاعَ األمـومـة َ واألبــا

هِ َي آيــة ُ العـقـل ِ الرشيد ِ مفـادها:
فـَقـَط الخـَلـوق ُ َ
مـن اإللــ ِه تـَقــ َ َربـا

ال تـأمـَن السمسا َر إنَّ أمـانـه
ويـ ٌل يُـصـيـب َ
ُـك بالحـقـار ِة والـوَبـا

هِ َي سـنـَّـة ُ الله العـظيم ِ مدى المدى:
صـد َّ َق السمسا َر َ
كـان األخـيـَبــا
مـنْ َ

ووبـا ُء أمـتـنا السماسرة ُ األلى
خـانـوا األمانة َ والكـرامة َ واإلبــا

*شاعر قومي مقيم في البرازيل.

الإعالن عن برنامج مهرجانات بعلبك
للعام  2022في � 26أيار
أعلنت لجنة مهرجانات بعلبك استئناف
نشاطات مهرجانات بعلبك الدوليّة للعام ،2022
ف��ي بيان ان��ه «رغ��م ك��ل ال��ظ��روف التي تمر بها
البالد ،مع جمهورنا في األكروبوليس في بعلبك،
في خطوة تهدف ال��ى إع��ادة إحياء النشاطات
الثقافية».
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،دع��ت اللجنة ال��ى حضور
المؤتمر الصحافي ال��ذي تعقده ،ف��ي حضور

الفنانين اللبنانيين المشاركين في البرنامج ،عند
الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم
الخميس في  26أيار الحالي في قلعة بعلبك.
وأشارت الى أن النقليات مؤمنة ذهابا ً وايابا ً
بين بيروت وبعلبك ،ولحجز المقاعد أو للمزيد من
المعلومات ،االتصال بمايا حلبي على الرقم التالي:
 03/380643او التواصل معها عبر بريدها
االلكتروني .maya@baalbeck.org.lb

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

أحيت فرقة خماسي الموسيقى العربية بقيادة
المايسترو ه��ادي بقدونس أمسية موسيقية
بعنوان «إبداع في الذاكرة» ،وذلك في صالة نقابة
الفنانين للمناسبات في دمشق ،حيث بشرت
النقابة بموسم إحياء حفالت مشروعها الثقافي
والفني.
حضر األمسية رئيس مكتب الثقافة واإلعالم
في القيادة المركزية في ح��زب البعث العربي
االشتراكي الدكتور مهدي دخل الله وأمين فرع
ريف دمشق للحزب رضوان مصطفى وكوكبة من
كبار الفنانين.
وقدمت الفرقة خالل ساعة ونصف من الزمن
توليفة من مقطوعات موسيقية عربية سماعي
ولونغا نهوند ورقصة الشيطان لمحمد عبد الكريم
وكيف لملحم بركات وكلثوميات إضافة لفقرتين
غنائيتين إحداها للفنان خلدون حناوي واألخرى
للشابة الواعدة أح�لام ديب واختتمت األمسية
بميدلي من األغاني الوطنية.
وك��رم مجلس نقابة الفنانين خ�لال االمسية
قامتين فنيتين كان لهما أثر يميزهما محليا ً وعربيا ً
وعالميا ً وهما أمين خياط ونعيم حمدي.

وأعلن محسن غازي نقيب الفنانين في كلمة
له عن مشروع النقابة الثقافي والفني الذي انطلق
من األمسية بعد توقفها نحو عشرين عاماً ،مؤكدا ً
أن نقابة الفنانين في سورية رائدة على مستوى
مقصرة في
نقابات الوطن العربي إال أنها كانت ّ
مجال النشاط الفني النشغاالت لها عالقة باالرتقاء
بجوانب أخرى.
وتتطلّع النقابة بحسب غازي إلى عقد تفاهمات
مع كل ال���وزارات والجهات المعنية بصدد فتح
صفحة ج��دي��دة للتنسيق م��ع لجنة صناعة
السينما والهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بهدف
االستثمار بالفنون ،معتبرا ً أن الفن بمفهومه
األشمل تهذيب للروح والنفس وتأديته واجب على
العاملين فيه تجاه وطنهم.
نائب نقيب الفنانين الموسيقي هادي بقدونس
التوسع
أوضح في تصريح صحافي أنه في ظل
ّ
الذي تشهده النقابة في المجال الثقافي وال سيما
مشروع خماسي الموسيقا العربية شهد األخير
تطورا ً من حيث إضافة بعض اآلالت الغربية على
آالت التخت الشرقي التي كان يض ّمها إلى جانب
فقرات غنائية.

أق��ي��م ف���ي م��رك��ـ��ـ��ز «م��ؤس��س��ة ن��اج��ي
نعمان للثقافة بالمجــان» و»دار نعمــان
للثــقافة» في جونــيه استقبــال لوفــد من
طلبة ثانوية البترون الرســمية ترافقهم
المربية الشاعرة الدكتورة يسرى البيطار،
«في إطار برنامج السياحة الثقافية الذي
أطلقته «مؤسسة ناجي نعمان للثقافة
العالمي
بالمجان» عام  ،2012وفي «اليوم
ّ
للثقافة بالمجان» الذي أطلقته المؤسسة
عينها.
واستقبل األدي��ب وم��روج الثقافة ناجي
وفسر لهم «تقنية صناعة
نعمان الطلبة
ّ
ال��ك��ت��اب ،ب���دءا ً بالفكرة ،أي ال��م��وض��وع،
وص���وال ً إل��ى المنتج األخ��ي��ر ،أي الكتاب
المطبوع ،مرورا ً بمراحل الصوغ والمراجعة
والتهيئة الطباعيّة ،قبل أن ينتقل هؤالء إلى
مكتبة المجموعات واألع��م��ال الكاملة في
المؤسسة».
وش���رح لهــم «ط��ري��ق��ة ترتيب الكتب
وتنظيم المكتبات ،ويجولوا في الصالة
االستعاديّة لألديب متري نعمان ،بحيث
أوض��ح لهم طريقة المحافظة على إرث
األدباء».
وأط��ل��ع الطلبة ع��ل��ى ف��ك��رة «مجانيّة
الثقافة والهدف منها وعلى أهمية األنشطة

المعتمدة في المؤسسة وتف ّردها ،من جوائز
أدبية متن ّوعة ،وصالون ومجلس أدبيين،
وأكشاك كتب مجانية».
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وأج��ن��ح��ة كتب للمكتبات
العامة في لبنان والخارج ،وي��وم عالمي
للثقافة ب��ال��م��ج��ان ،وم��ت��ح��ف األدب����اء -
ب��ص��م��ات ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى سلسلة كتب
«الثقافة بالمجان» التي ص��در منها منذ
 1991وحتى اليوم أكثر من  350عنوانا ً
ف��ي أك��ث��ر م��ن  60لغة ولهجة وف��ي نحو
نصف مليون نسخة و ّزع��ت مجانا ً على
األف��راد والمؤسسات التربويّة والمكتبات
العامة في لبنان والخارج.
وكانت لكل طالب حصة  -هدية من تلك
الكتب تساعده في تأسيس مكتبة خاصة
به ،أو في دعم مكتبة قائمة».
يذكر أن «مؤســـسة ناجي نعمان للثقافة
بالمجان» ،وهــي جمعيّة ال تبغي الربح
ومنظمة ال حكــوميّة ،تشجع السياحة
الثقافــيّة باســـتقبال المجموعات الطالبيّة
وسواهــا فــي مكاتبــها ،وتعــمل علــى
تحفيز ه��ذه المجمــوعات على التأليف
وال��ن��ش��ر وإق��ام��ة المكتبات والمحافظة
على إرث الكبار في عالم األدب والعلوم
والفنون».

ّ
�سنوي على مدى ثالثين عام ًا
معر�ض الفنانين الت�شكيل ّيين في حم�ص تقليد
حافظ معرض الفنانين التشكيليين في
حمص «تحية الى السابع عشر من نيسان»
على مكانته كتقليد سنوي على مدى ثالثين
عاماً ،حيث ينتظره الجمهور لالطالع على أعمال
رعيل من تشكيليي مدينتهم والتي تضيف إليها
مزيدا ً من الجمال البصريّ .
وأفتتح المعرض في صالة صبحي شعيب
للفنون التشكيلية ويستمر مدة أسبوع ويحتضن
خمسة وثالثين عمالً فنيا ً متن ّوعا ً بين الزيتي
والكوالج والحفر على الرخام والحجر البازلتي
بأساليب مختلفة.
وأوض�����ح أم��ي��ل ف��رح��ة ن��ق��ي��ب الفنانين
التشكيليين في حمص في تصريح لإلعالم أن
ما يميّز المعرض هو استضافته ألعمال الفنانين
المخضرمين والشباب والذين يقدمون تجارب
متميّزة في األفق التشكيلي ،الفتا ً إلى أنه يشارك
تجسد
في المعرض بلوحة زيتيّة من أعماله
ّ
المرأة بانفعاالتها النفسيّة المختلفة.
واعتبر الفنان التشكيلي م��ازن منصور أن
المعرض فرصة لالستفادة من تجارب الفنانين

المدير اإلداري
نبيل بونكد

الكبار وصقل تجارب الشباب لتصبح أبهى،
الفتا ً إلى أنه يشارك بلوحة زيتية تحمل عنوان
«الرحى المكسورة».
ورأى الفنان التشكيلي محمد طيب حمام الذي
يبدي تعلقه بتراثنا األصيل من خالل مشاركته
بلوحة زيتية تمثل أحياء حمص القديمة أن
المعرض الذي أصبح عرفا ً سنويا ً لتشكيليي
حمص يضفي روح التجدد في كل عام.
وتشارك الفنانة التشكيلية كارمن شقيرة
بلوحة تمثل الطبيعة ولكن بألوانها الخاصة
التي تجسد رؤيتها للحياة ،فيما يشارك
الفنان المخضرم عبدالقادر ع��زوز بلوحة
تجسد الطبيعة الخالبة لقرية من قرى ريف
حمص.
وتقدم الفنانة التشكيلية ميساء العلي في
لوحتها التي شاركت فيها رؤيتها التجريدية
للواقع ،فيما تبرز التجربة المتميزة للفنان
التشكيلي يوسف المحمد من خالل لوحته التي
حملت عنوان «إشراق».
وبأسلوبه الشيّق عبّر الفنان التشكيلي

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923
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التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

المخضرم عدنان المحمد عن حبّه لمدينته من
خالل لوحة واقعية عن أحيائها القديمة وكان
للفنانة التشكيلية الشابة شذا عبدالنور مشاركة
الفتة في المعرض من خ�لال لوحة بأسلوب
يقترب من السرياليّة.

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

وبرزت التقنية الفنية التشكيلية الجميلة في
أعمال الفنانين التشكيليين حسين أسد من خالل
تضمين الخط العربي على تشكيل زيتي وهيثم
البازلتي
القحف عبر النحت على الرخام والحجر
ّ
من خالل كتلة الفراغ بأسلوب متط ّور.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق
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