
Saturday 28 May 2022 السبت  28 أيار 2022

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

6 صفحات
1000 ل.ل / 50 ل.س

من  العراك  لنخاف  عندنا  سبب  ال 
أجل تثبيت حقنا في الحياة... حق 
ملك  ه��و  ال��ذي  ال��وط��ن  ف��ي  الحياة 

األمة.
سعاده

من  األعالم  مسيرة  إلغاء  احتمال  سحب  تّم  بعدما   -
بين االحتماالت المطروحة في التداول لما سيجري يوم 
العدد  محدودة  مسيرة  بين  األم��ر  صار  المقبل،  األح��د 
استفزازية  تصعيدية  مسيرة  أو  ال��س��ل��وك،  منضبطة 
المسيرة  حالة  وف��ي  فيها.  المشاركين  وس��ل��وك  بعدد 
وطقوسها  للمناسبة  اإلحياء  مبدأ  تحفظ  التي  الرمزية 
المحدودة دون الذهاب الى المسار التصعيدي، سيكون 
القدس  في  أول��ى  مواجهة  إل��ى  االن���زالق  تفادي  ممكناً 
في  المرابطين  م��ع  وثانية  العربية،  األح��ي��اء  أب��ن��اء  م��ع 
تنطلق  تصعيد  موجة  تفادي  وتالياً  األقصى،  المسجد 
من قوى المقاومة في غزة رداً على االستفزازات، وهذا 
سوف يعني ثالثة أشياء، األول أن واشنطن وتل أبيب 
والتزام  غزة،  في  المقاومة  تهديدات  معنى  تستوعبان 
محور المقاومة معها، وتدركان مفاعيل موازين القوى 
وتبعات تسييلها في مواجهة مقبلة، ومخاطر خروجها 
لن  إقليمية  ح��رب  لجولة  ال��ب��اب  وف��ت��ح  ال��س��ي��ط��رة،  ع��ن 
لواشنطن  أن  والثاني  االحتالل.  كيان  صالح  في  تكون 
القدرة على ممارسة الضغط وتحقيق الضبط على أداء 
االحتالل وحكومته وجيشه، وبالتوازي  كيان  وسلوك 
ق���درة ح��ك��وم��ة وج��ي��ش االح���ت���الل ع��ل��ى ض��ب��ط جموع 
يقال  م��ا  ك��ل  رغ��م  المتطرفة،  والكيانات  المستوطنين 
تل  ال��ى  واش��ن��ط��ن  م��ن  ال��ض��ب��ط  سلسلة  تضعضع  ع��ن 
الذي  الثالث  الشيء  أما  المستوطنين.  حراك  الى  أبيب 
والمتطرفين  المستوطنين  جموع  أن  فهو  ذلك  سيعنيه 
رغم السقف العالي لخطابها، ومحاولتها دفع الحكومة 
من  الكثير  فقدت  قد  تصعيدية،  مواقف  ال��ى  والجيش 
الى  ال���ردع  م��ي��زان  تسلل  بعدما  وحيويتها،  زخ��م��ه��ا، 
من  الهجرة  نحو  ال��ت��زاح��م  مشاهد  ظ��ل  ف��ي  صفوفها، 
العناصر  لهذه  اإلجمالية  الحصيلة  وستكون  الكيان، 
فرصة  فيها  سيكون  ج��دي��دة،  مرحلة  المنطقة  دخ��ول 
أعلنتها  التي  للروزنامة  وف��ق��اً  ال���ردع  م��وازي��ن  لفرض 
في  أو  الحصار  فك  ملف  في  س��واء  غ��زة،  في  المقاومة 

ملف األسرى وتبييض السجون.
- االحتمال الثاني أن تخرج مسيرة األعالم بصورة 
إلى  الطابع  هذا  ي��ؤدي  وأن  وسلوكاً،  ع��دداً  استفزازية 
وصوال  وال��ش��رط��ة،  المشاركين  بين  ال��ص��دام  وق���وع 
مع  التصادم  خطر  منطقة  بلوغها  عند  المسيرة  لتفريق 
وتل  واشنطن  أن  يعني  وهذا  والمرابطين.  المقدسيين 
وانهما  والضبط،  السيطرة  سلسلة  وفق  تعمالن  أبيب 
تدركان موازين الردع ومخاطر العبث معها، وتخشيان 
لكن  إقليمية،  لحرب  الباب  يفتح  تصعيد  نحو  التدحرج 
رياح  بعد  تبلغهما  لم  والمتطرفين  المستوطنين  جموع 
في  األوس���ع  الشرائح  لفحت  ال��ري��اح  ه��ذه  لكن  ال���ردع، 
في  جديد  داخلي  سياسي  قوى  ت��وازن  وخلقت  الكيان 
التجمع الصهيوني لصالح خيار تفادي المواجهة، لكن 
مصدر  يملكان  االحتالل  وجيش  حكومة  أن  يعني  هذا 
الصهيوني  التجمع  في  التحول  بهذا  يتمثل  جديداً،  قوة 
سنكون  الحالة  هذه  وفي  التصعيد،  خيار  صالح  لغير 
وقوى  االح��ت��الل  بين  العالقة  ف��ي  متعرج  مسار  أم��ام 
المواجهة  حلقات  من  حلقة  كل  فيه  ستحتاج  المقاومة، 
مزيداً  سيعني  كما  صغيرة،  أو  كبيرة  جولة  إلى  المقبلة 
االحتالل  جيش  ومحاوالت  الضفة  في  المواجهات  من 

القدرة. لتظهير 
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ماذا �سوف نعرف الأحد؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

حب�س اأنفا�س في المنطقة والعيون �ساخ�سة اإلى القد�س غداً... هل تقع المواجهة وتخرج عن ال�سيطرة؟ 

معركة نائب الرئي�س امتحان اأكثرّية القوات وتما�سك التغييرّيين والكتلة الم�ستقلة وتحالفات التيار

الحاكم يك�سف تحّكمه ب�سعر ال�سرف فينخف�س الدوالر 25% بدقيقة واحدة وتعميم �سُينّفذ االثنين
كتب المحّرر السياسّي

األعالم  مسيرة  انطالق  مع  األنفاس،  يحبس  ساخناً  يوماً  غ��داً  المنطقة  تدخل 
األقصى،  المسجد  ألطراف  وصوالً  القدس  داخل  العبور  واستهدافها  الصهيونية 
ترافق  مخاطر  ظل  في  سيرها،  وخط  بالمسيرة  االحتالل  حكومة  سمحت  بعدما 
إلى مواجهات بينهم وبين  المسيرة لتحول استفزازات المستوطنين والمتطرفين 
المقدسيين، خصوصاً في باب العامود، والمرابطين في المسجد األقصى، والذين 
يتوقع أن ترتفع أعدادهم بحجم الوافدين من األراضي المحتلة عام 1948، في ظل 
تهديد واضح لقوى المقاومة في غزة، أنه في حال تنفيذ مسيرة األعالم بصيغتها 
التقليدية التي تستهدف القدس وأحياءها ومقدساتها، فإن المقاومة ستدخل على 
الخط بصواريخها، وجاء تحذير األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من 
خطر انفجار على مستوى المنطقة يخرج عن السيطرة في حال تهديد المقدسات، 
وسلوك  الصهيونية  المسيرة  مسار  لضبط  والساعي  التدخالت  منسوب  ليرفع 
الفصل  الكلمة  وتبقى  لضبطها،  االحتالل  حكومة  تدخل  وحجم  فيها  المشاركين 

لما سيشهده يوم غد األحد.
في لبنان يدخل مجلس النواب األسبوع المقبل امتحانه األول في كيفية مقاربته 
ارتضوا  الذين  النواب  بعض  نظرية  ستختبر  حيث  الدستورية،  لالستحقاقات 
للمقاعد،  الطائفي  التوزيع  احترمت  لوائح  وشكلوا  طوائفهم،  مقاعد  عن  الترشيح 
لكنهم لمحوا الى نيتهم خرق العرف الطائفي في انتخاب رئيس المجلس النيابي، 
يوم  ويظهر  الرئيس،  نائب  بمنصب  يتعلق  فيما  الطائفي  بالتوزيع  وسيلتزمون 

الطائفية  إلغاء  بمزاعم  يتلفح  الذي  بالعبث،  المضي  في  هؤالء  جدية  مدى  الثالثاء 
والذين  العبث  بهذا  المتأثرين  حجم  وسيظهر  خبيثة،  طائفية  نعرة  يخفي  بينما 
سينضمون إليه، بينما بين أيديهم إلثبات جدية التمرد على الطائفية البدء بتشكيل 
تطبيق  ومراقبة  الدستور،  في  عليها  المنصوص  الطائفية  إللغاء  الوطنية  الهيئة 
األولى  الفئة  بوظائف  طوائف  تخصيص  منع  لجهة  الدستور  من   95 المادة  نص 
ورئيس  واإلع��م��ار  اإلن��م��اء  مجلس  ورئيس  لبنان  مصرف  وحاكم  الجيش  كقائد 
مدى  في  األه��م  االختبار  ويبقى  الجنوب،  مجلس  ورئيس  لإلغاثة،  العليا  الهيئة 
انتخاب  لجهة  الدستور  من   22 المادة  بتطبيق  السير  في  النواب  ه��ؤالء  صدقية 

مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ.
عبر  بعدما  ال��ن��واب،  مجلس  رئيس  نائب  انتخاب  في  سيكون  الثاني  االختبار 
رئيس السن نبيه بري كمرشح وحيد لرئاسة المجلس عن عدم ربطه لتحديد موعد 
جلسة االنتخاب بعدد األصوات التي سينالها، وترك األمر لتشاور الكتل النيابية، 
نتائج  العملية  ستظهر  حيث  الرئيس،  نائب  لمنصب  الترشيحات  لجهة  خصوصاً 
تتصل بصدقية ما أعلنته الكتل، فالقوات اللبنانية التي أعلنت امتالك أكثرية نيابية 
حاصباني  غسان  لمرشحها  الرئيس  نائب  بمنصب  الفوز  قدرة  اختبار  ستواجه 
توقع  على  كافية  عالمة  الترشح  من  الهروب  حيث  ترشحه،  إعالن  على  وتجرئه 
األكثرية  يشكلون  الذين  المستقلين  من  نائب  ترشيح  تبني  امتحان  ثم  الفشل، 
المفترضة مع القوات، فإن حصل سيظهر حجم التصويت الذي يناله حجم الكتلة 
والهروب  الفعلي،  حجمها  وسيظهر  األكثرية،  تملك  ال  أنها  سيظهر  التي  األوسع 

عالمة كافية إلثبات الفشل، كذلك االمتحان سيكون لنواب التغيير ومدى قدرتهم 
على  قدرتهم  هو  البسيط  واالمتحان  عنها،  الحديث  كثر  موحدة  كتلة  تشكيل  على 
تداوله عن تكتل  تم  لما  أيضاً سيكون  االصطفاف وراء مرشح واحد، واالمتحان 
وقدرته  التكتل  هذا  وحجم  عطية  سجيع  النائب  ترشيح  يدعم  المستقلين  للنواب 
في  بري  للرئيس  للتصويت  التوجه  عن  عطية  إعالن  ظل  في  تحالفات  إقامة  على 
الوطني  التيار  لكتلة  سيكون  أيضاً  واالمتحان  النيابي،  المجلس  رئاسة  انتخابات 
رغم  الرئيس  نائب  لمنصب  أعضائها  من  أّي  ترشيح  رسمياً  تعلن  لم  التي  الحر 
رسمياً  ذل��ك  إع��الن  ح��ال  وف��ي  بوصعب،  ال��ي��اس  النائب  ترشيح  بحسم  ال��ت��داول 
سيكون االمتحان لتظهير التحالفات التي سينسجها التيار لضمان فوز بوصعب، 
أمل  حركة  ثنائي  ن��واب  موقف  سيكون  وم��اذا  لبري،  التصويت  ع��دم  تأكيده  مع 

وحزب الله؟
ظهر  بعد  ليرة  الف   37 سعر  الى  ال��دوالر  صرف  سعر  بقفز  الحدث  كان  مالياً، 
يصدر  أن  قبل  ألفاً،  األربعين  ببلوغه  توقعات  ظل  في  صعوده،  وتسارع  أم��س 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة تعميماً يفتح فيه الباب للمصارف لبيع الدوالر 
لزبائنهم بسعر صيرفة، واستعداد مصرف لبنان لتزويدهم بالدوالرات الالزمة، 
وقياساً بكون سعر صيرفة دون ال� 24 الف ليرة، هبط سعر الصرف خالل دقيقة 
يبدأ  تعميم  وع��د  على   ،25% بنسبة  ليرة  ال��ف   28 ال��ى  ليرة  ال��ف   37 من  واح��دة 
الصرف،  التحكم بسعر  القدرة على  لبنان  بيد مصرف  أن  االثنين، كاشفاً  تطبيقه 

فمن يملك قدرة التخفيض بالتدخل، كان يملك قدرة التصعيد بعدم التدخل.
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ناقلة  ال��ي��ون��ان  سلطات  احتجاز  على  رّداً 
اإلي��ران��ي،  ال��ث��وري  الحرس  أعلن  إيرانية،  نفط 
“دلتا  اليونانيتين،  النفط  ناقلتي  احتجاز  أمس، 
بسويدن” و”برودنت وريور”، في مقابل ساحلي 

بندر لنغه وعسلوية.
“القوات  أن  الحرس  عن  ص��ادر  بيان  وذك��ر 
ناقلتين  احتجزت  للحرس  التابعة  البحرية 
يونانيتين الرتكابهما انتهاكات في مياه الخليج”، 
مشيراً إلى أن “احتجاز الناقلتين اليونانيتين جاء 
بسبب عدم امتثالهما للتعليمات وقوانين المالحة 

البحرية”.
ناقلة  ب��أّن  إيرانية،  إعالمية  تقارير  وأف��ادت 
اليونان  علم  تحمل  التي  بسويدن«  »دلتا  النفط 
تّم توقيفها »عبر إنزال لقوة من حرس الثورة من 

مروحية عسكرية«.
وبعد ذلك »تم سحبها إلى السواحل اإليرانية«، 
مضيفة أّن »الناقلة اليونانية الثانية التي احتجزها 
وقد  وري��ور«،  برودنت  اسم  تحمل  الثورة  حرس 

جرى توقيفها أيضاً عبر عملية إنزال مشابهة.
سمحت  “إيران  ف��إّن  التقارير،  تلك  وبحسب 
بتحميل الحموالت على السفينتين اليونانيتين من 
بلدان المصدر، واحتجزتهما بعد ذلك عند عبورهما 

الخليج قبالة سواحلها”.
عن  »إرن���ا«،  وكالة  نقلت  عينه،  السياق  في 
مصادر، قولها إن »إيران احتجزت الناقلتين اللتين 

تملكهما اليونان، ونّكست علميهما«.
اإليرانية  الخارجية  وزارة  أعلنت  ب��دوره��ا، 
استدعاء مبعوث سويسرا في طهران، »لالحتجاج 
على مصادرة الواليات المتحدة شحنة نفط إيراني 

من سفينة تشّغلها روسيا قرب اليونان«.
اليونانية  الخارجية  أعلنت وزارة  المقابل،  في 
العلم  ترفعان  ل�«سفينتين  إي��ران  احتجاز  عن 
مذكرة  تقديم  إلى  مشيرة  الخليج«،  في  اليوناني 

احتجاج شديدة إلى السفير اإليراني في أثينا.
أوقفت في وقٍت سابق، ناقلة  اليونان  أّن  يذكر 
نفط تحمل العلم اإليراني، حيث صادرت السلطات 

األميركية حمولتها.
األعلى  المجلس  أمين  أّك��د  آخ��ر،  صعيد  على 
لألمن القومي اإليراني علي شمخاني رغبة بالده 

في “إرساء األمن في األراضي األفغانّية”.

وأوضح شمخاني، خالل كلمة في اجتماع األمن 
اإلقليمي الرابع في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، 
من  ماليين   5 حوالى  تستضيف  إي��ران  أّن  أمس، 
إلى  الفتاً  أعوام،  عدة  منذ  األفغاني  الشعب  أبناء 
المساعدات  غياب  بسبب  كثيرة  مشاكل  وج��ود 

الدولية، إضافًة إلى الحظر األميركي ضّد طهران.
وأشار شمخاني إلى أن أميركا تتحمل مسؤولّية 
عاماً،   20 مدار  على  دارت  التي  األفغانّية  الحرب 
إضافًة إلى الحرب القائمة في أوكرانيا، معتبراً أن 
“اإلرهاب والتطرف من أهم العناصر لزعزعة األمن 

واالستقرار في ربوع أفغانستان”.

طهران تحتجز ناقلتين يونانيتين

ردًا على احتجاز اأثينًا ناقلة نفط اإيرانية
اأوروبا تدفع غاليًا

 

ثمن الهيمنة الأميركّية عليها!

 د. عدنان منصور �

الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ  أوروب��ا  تستطع  لم   
وحتى اليوم، ان تفلت من نفوذ وتأثير الواليات المتحدة 
إّن  إذ  واالستراتيجي،  السيادي،  المستقّل  ق��راره��ا  على 
الذي  مشروع مارشال االقتصادي األميركي عام 1948، 
هدف إلى إعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية، 
جاء بعد تدمير االقتصاد األوروب��ي، وانهياره، وكساده، 
وانتشار الفقر والبطالة، مما وفر التربة الخصبة النتشار 
فرنسا  في  سيما  ال  الغربية،  أوروب���ا  دول  في  الشيوعية 
وإيطاليا، حيث كان الحزب الشيوعي فيهما فاعالً ومؤثراً. 

أمام هذا الوضع المقلق، أرادت الواليات المتحدة تحصين 
الذي  الشيوعي  المّد  يجتاحها  ان  من  خوفاً  ال���دول،  ه��ذه 

سيطر على أوروبا الشرقية بقيادة االتحاد السوفياتي.
 قبلت سبع عشرة دولة أوروبية غربية االستفادة من 
أوروب��ا  ودول  السوفياتي  االت��ح��اد  ورف��ض��ه  ال��م��ش��روع، 
خالل  مارشال  مشروع  على  أنفق  منه.  بتأثير  الشرقية 
اربع سنوات، 13 مليار دوالر بمقياس القوة الشرائية في 
ذلك الوقت، وكان أبرز المستفيدين منه: بريطانيا، فرنسا، 
إيطاليا، ألمانيا الغربية، بلجيكا، النمسا، سويسرا، النرويج 
الجانب  ال��ى  ال��م��ش��روع  تنفيذ  مهمة  أس��ن��دت  وال��ي��ون��ان. 
األميركي، وأشرفت على اإلنفاق، هيئة أنشأتها حكومات 
االقتصادي  ال��ت��ع��اون  »منظمة  ُس��ّم��ي��ت  الغربية  أوروب����ا 
)التتمة ص4( األوروبي«.  
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بوتين... رجل رو�سيا القوي
{ هشام الهبيشان

الممكن  غير  من  أصبح  الروس،  من  الكثير  يتحدث  وكما  اليوم،   
اصبحت  البوتينية،  فالظاهرة  بوتين،  بدون  روسيا  عن  الحديث 
أقنع  بوتين  والرئيس  الروسية،  األم��ة  على  كبير  وقع  ذات  فعلياً 
نجح  وقد  استبداله،  أو  عنه  االستغناء  يمكن  ال  بأنه  الروسية  األمة 
عّين  إذ  والرئيس،  الوزراء  رئيس  منصبي  تولي  على  يتناوب  أن  في 
من  الفترة  في  بين  رئيساً  انتخب  ثم   ،1999 عام  للوزراء  رئيساً 
رئيساً للوزراء بين عامي 2008-2012، وخالل  ثم   ،2008-2000
من  الرئيس  منصب  سنوات  ليمّدد  الدستور  بوتين  عّدل  الفترة  تلك 
أربع إلى ست سنوات، ثم انتخابه مرة أخرى رئيسا مرة أخرى عام 

.2012
إلى  العودة  من  بّد  فال  السياسية،  بوتين  حياة  عن  الحديث  وعند 
األول  تشرين   7 في  المولود  بوتين  ف�  للرجل،  السياسي  التاريخ 
حالياً(،  بطرسبورغ  )سانت  لينينغراد  في   1952 عام  )أكتوبر( 
1975، وأّدى  هو خريج كلية الحقوق من جامعة لينينغراد في عام 
خدمته العسكرية في جهاز أمن الدولة الروسي، وعمل في جمهورية 
منصب  تولى  وبعدها   ،1990 –  1985 من  بالفترة  الشرقية  ألمانيا 
مساعد رئيس جامعة لينينغراد للشؤون الخارجية منذ عام 1990، 
وبعدها  لينينغراد،  مدينة  مجلس  لرئيس  مستشاراً  أصبح  ثم 
سانت  بلدية  في  الخارجية  االتصاالت  لجنة  رئاسة  منصب  تولى 
وفي   .1991 حزيران  يونيو/  منذ  سابقاً(  )لينينغراد  بطرسبورغ 

الوقت نفسه تولى منصب النائب األول لرئيس حكومة مدينة سانت 
وعبر  سريعة  سياسية  وبخطوات   ،1994 عام  منذ  بطرسبورغ 
الروسي،  الداخل  الحكم في  الرجل داخل طبقة  شبكة عالقات كّونها 
في  اإلداري��ة  الشؤون  لمدير  نائباً  أصبح  عاليتين  وحنكة  وبحكمة 
لمدير  نائباً  أصبح  ثم   .1996 آب  أغسطس/  منذ  الروسية  الرئاسة 
الديوان  في  العامة  الرقابة  إلدارة  ورئيساً  الروسي  الرئيس  ديوان 
لمدير  أول  نائباً  أصبح   1998 أيار  مايو/  وفي   1997 مارس  منذ 
األمن  لخدمة  مديراً   1998 ديوان الرئيس الروسي. وعّين في يوليو 
منصب  نفسه  الوقت  في  وتولى  االتحادية.  روسيا  في  الفيدرالية 
 .1999 آذار  مارس/  منذ  االتحادية  روسيا  في  األمن  مجلس  أمين 
االتحادية  روسيا  لحكومة  رئيساً  أصبح   1999 آب  أغسطس/  وفي 
اختصاصات  تولى  يلتسين.  بوريس  الرئيس  من  باختيار  وذلك 
األول  كانون  ديسمبر/   31 منذ  بالوكالة  االتحادية  روسيا  رئيس 
 26 في  وانتخب  يلتسين.  بوريس  الرئيس  استقالة  بعد   1999
في  منصبه  وتولى  اإلتحادية.  لروسيا  رئيساً   2000 آذار  مارس/ 

.2000 أيار  مايو/   7
خاللها  من  أثبت  التي  المفصلية  المراحل  أهّم  عن  الحديث،  وعند 
واجهة  إلى  روسيا  أع��اد  ال��ذي  ال��ق��وي«...  روسيا  »رج��ل  أنه  بوتين 
التأثير في األحداث العالمية، فهنا ال يمكن ألّي متابع لمسيرة بوتين 
السياسية والعسكرية، أن ينكر اّن الرجل كان صاحب حنكة ودهاء، 
الملف الشيشاني وما تبعه من ملفات وصوالً  بما يخّص  وخصوصاً 
للصراع  وص��والً  للعراق،  األميركي  الغزو  لملف  بوتين  لمعارضة 

العالم،  وأزمات  ملفات  مجمل  حول  األميركي  مع  المفتوح  السياسي 
وصوالً للحرب مع جورجيا، وما تبعها من تداعيات بما يخّص الملف 
في  اإلرهاب  على  بوتين  حرب  إلى  وصوالً  القرم،  وجزيرة  األوكراني 
شرق المتوسط والدعم العلني للدولة السورية بحربها على اإلرهاب، 
الصين  مع  اقتصادي   � عسكري   � سياسي  تحالف  بناء  إلى  وص��والً 
مناهض للسياسات األميركية، وصوالً إلى ملف الحرب على أوكرانيا.

هذه الملفات وغيرها في مجموعها قد أعطت لروسيا وزناً سياسياً 
جديداً، وهي بالتالي دفعت بوتين إلى واجهة الزعماء األكثر تأثيراً في 
الرئيسي  السبب  ذاته كان هو  العالمية، وهذا بحّد  الملفات واألزمات 
الذي انعكس على حجم التأييد الواسع من الشعب الروسي لسياسات 
كقطب  العالمية،  مكانتها  إلى  روسيا  أعادت  التي  الخارجية،  بوتين 

عالمي فاعل ومؤثر بملفات وأزمات العالم. 
العالمي  ال��دور  استعادة  يريد  بوتين  أّن  اليوم،  المؤكد  ختاماً، 
لروسيا » وريثة االتحاد السوفياتي«، وهذا بحّد ذاته ما يريده الشعب 
الشعب  غالبية  من  كبيراً  دعماً  هناك  اّن  نرى  اليوم  ولهذا  الروسي، 
بهذه  األه��ّم  السؤال  ولكن  الخارجية،  بوتين  لسياسات  الروسي 
بمشروعه  االستمرار  على  بوتين  سيقدر  مدى  أّي  إلى  هو...  المرحلة 
هذا؟ في ظّل تصاعد العداء الغربي لسياسات بوتين الخارجية، هذا 

السؤال بحّد ذاته، ستجيب عنه حتماً السنوات القليلة المقبلة.

*كاتب وناشط سياسي � األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

عون وّقع مر�سوم ت�سكيل المجل�س الوطني للأ�سعار 

»التنمية والتحرير«: حرب تجويع لبنان �ست�سقط

ال ح�سم بعد ب�ساأن نائب رئي�س مجل�س النواب

بوحبيب يوا�سل اجتماعاته في وا�سنطن

�سندوق النقد: ال م�ساعدات قبل اإقرار االإ�سلحات

أمس،  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  وّقع 
القاضي   ،2022 أي��ار   27 تاريخ   9334 المرسوم 
بتشكيل »المجلس الوطني لسياسة األسعار« الُمنشأ 
لما يلي:  في وزارة االقتصاد والتجارة والمشكل وفقاً 
إدارة  ع��ام  مدير  رئيساً،  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر 
اإلحصاء المركزي نائباً للرئيس، واألعضاء: مدير عام 
المالية،  وزارة  عام  مدير  والتجارة،  االقتصاد  وزارة 
العمل،  وزارة  عام  مدير  السياحة،  وزارة  عام  مدير 
المستهلك،  حماية  مدير  ال��زراع��ة،  وزارة  عام  مدير 
مندوب عن مصرف لبنان )مدير اإلحصاءات واألبحاث 
االقتصادية في المصرف(، رئيس جمعية الصناعيين 
رئيس  لبنان،  مصارف  جمعية  رئيس  اللبنانيين، 
مندوبين  وثالثة  والزراعة،  والصناعة  التجارة  غرفة 
عن االتحاد العّمالي العام، هم: الدكتور بشارة األسمر 
)نائب  فقيه  حسن  العام(،  العّمالي  االتحاد  )رئيس 

الرئيس( وسعد الدين حميدي صقر )األمين العام(. 
األسعار«  لسياسة  الوطني  »المجلس  أن  ُيذكر 
من  المعنيين  جميع  يضّم  بامتياز  وطني  مجلس  هو 
العام  العّمالي  االتحاد  وجمعيات  رسمية  إدارات 
يعملون  اللبناني،  المجتمع  شرائح  مختلف  ُتمثل 
وزارة  كانت  بعدما  لألسعار  سياسة  وضع  على  معاً 
حماية  مصلحة  خالل  من  وحدها  معنية  االقتصاد 

الُمشّكل  المجلس  فأتى  المسؤولية،  بهذه  المستهلك 
 ،1974 العام  في  إنشائه  إق��رار  منذ  األول��ى  للمّرة 
للعمل  االقتصادي  بالشأن  المعنيين  جميع  ليضّم 
قطاع  كل  على  سيكون  بحيث  المواطنين،  لمصلحة 
الرقابة  ُيعّزز  أن ُيعطي رأيه في سياسة األسعار، ما 
علمية  ممارسة  خالل  من  نصابها  في  األمور  ويضع 
أمين  االقتصاد والتجارة  أعلنه وزير  وتقنية، وفق ما 
إلى أول اجتماع  المجلس  الذي سيدعو أعضاء  سالم 
وقواعد  أس��س  لوضع  المقبلة  القليلة  األي��ام  خ��الل 
التي  للفوائد  نظراً  إنجازاً  اعتبره  الذي  المجلس  عمل 

سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني«. 
»مركز  من  وف��داً  ع��ون  استقبل  آخ��ر،  صعيد  على 
تموز للدراسات والتكوين على المواطنة« برئاسة د. 
على  الجمهورية  رئيس  أطلع  الذي  العكره  أدونيس 
الذي  اإلقليمي  المؤتمر  لعقد  الجارية  التحضيرات 
ُينّظمه المركز تحت عنوان: »وثيقة األخوة اإلنسانية 
الشريف:  واألزه��ر  الرسولي  الكرسي  عن  الصادرة 
فيه  تشارك  وال��ذي  العمومي«،  الفضاء  في  الدين 

شخصيات ووفود لبنانية وعربية وعالمية. 
ونّوه عون بالنشاطات التي يقوم بها المركز والتي 
في  أجلها  من  أنشئ  التي  األه��داف  أطار  في  »تندرج 

العام 2019«. 

تحسم  ل��م  أنها  والتحرير  التنمية  كتلة  أك��دت 
مجلس  رئيس  نائب  إس��م  خ��ص  فيما  بعد  ق��راره��ا 
على  ُشّنت  التي  الحروب  »أن  إلى  وأش��ارت  النواب 
الحرب  واآلن  »إسرائيل«  فيها  وسقطت  فشلت  لبنان 

المعتمدة هي حرب التجويع وستسقط«.
أّن  موسى  ميشال  د.  النائب  أّكد  اإلطار،  هذا  وفي 
في  بعد  قرارها  تحسم  لم  والتحرير  التنمية  »كتلة 
متوقعاً  النواب«،  مجلس  رئيس  نائب  إسم  خّص  ما 
عن  الفاصلة  المهلة  في  اتفاق  الى  التوصل  يتّم  أن 
كان  إسم  على  االتفاق  تم  »إذا  وقال  الجلسة،  موعد 
إلى حينها وإلى  به وإذا لم يتم ذلك فاألمور متروكة 
الداخلي  النظام  عليه  ينص  ما  وفق  الكتل  تصويت 

للمجلس«.
وأشار في حديث إذاعي، إلى »ضرورة االحتكام إلى 
الجديد  الواقع  مع  والتعاطي  االنتخابات  أفرزته  ما 
أن  العام«، مشّدداً على »ضرورة  الصالح  بما يضمن 
السقوف  العالية  السياسية  الخالفات  نطوي صفحة 
تنتظر  ال  األم��ور  ألن  العمل  على  النواب  ينكّب  وأن 
إلى  الفتاً  كافة«،  األصعدة  على  جداً  سيء  والوضع 
»ضرورة حصول تقاطعات في العمل النيابي من أجل 
الشروع في عمليات اإلنقاذ ألننا ال نملك ترف الوقت«.

كلمة  في  قبالن  قبالن  د.  النائب  اعتبر  جهته،  من 
شعبة   - »أم��ل«  حركة  أقامته  احتفال  خالل  ألقاها 
ساحة  في  والتحرير  المقاومة  عيد  لمناسبة  سحمر 
البلدة »أن عيد المقاومة والتحرير هو العيد األصدق 
األكثر  العيد  يكون  وقد  البلد،  هذا  في  األعياد  بين  من 
حقيقة الذي ُصنع بالدماء والدموع والجهاد، والعيد 

الجرحى  وب��ع��ذاب��ات  الشهداء  ب��دم��اء  ُصنع  ال��ذي 
والبقاع  الجنوب  في  أهلنا  وبصمود  والمعتقلين 
الغربي، حيث كان الصمود واجبا، فالتحية إلى روح 
نقطة  كل  وإلى  الوطن  هذا  سماء  في  سمت  شهيد  كل 
دم سقطت فروت أرض هذا الوطن فأنبتت نبات العّز 

والمجد«.
لضرب  يخططون  وهم  ألفين  العام  »منذ  وتابع   
َمواِطن القوة والعّزة في هذا المشروع، وجربوا بدايًة 
والمذهبية  والسياسية  الطائفية  الفتنة  مشاريع 
مالية  حروب  إلى  فذهبوا  فشلت،  وكلها  والمناطقية 
واقتصادية وتجويعية كي نصل إلى مكان ويقول فيه 
شعبنا أننا اكتفينا وُنريد أن نستسلم، حينها تحضر 
بتعبنا  فتأخذ  الساحة  وإل��ى  الميدان  إلى  إسرائيل 
وفي  بالحروب  أخذه  عن  عجزت  ما  وألمنا  وجوعنا 
لبنان  على  ُشّنت  التي  الحروب  تلك  جميع  الميدان، 
فشلت وسقطت فيها إسرائيل، واآلن الحرب المعتمدة 

هي حرب التجويع، وستسقط«.
حاالً  البلد  هذا  في  اليوم  نعيش  »أننا  إلى  ولفت   
بكل  الضغط  ومن  والتجويع  والتضييق  الخناق  من 
الوسائل التي يملكونها، وكل ذلك ُمبرمج وُمخطط من 
أجل أن يحققوا في هذه المعركة ما عجزوا عن تحقيقه 

في المعارك األخرى«.
وشّدد على »أن مسألة االنتخابات أصبحت خلف 
هو  التي  الحفرة  من  البلد  هذا  إخراج  وعلينا  الجميع 
الحلول  إليجاد  ونتعاون  نتكاتف  أن  وعلينا  فيها، 
والنقاش  الجدل  ولنضع  الناس،  وهموم  لمشاكل 
ونعمل  واحدة  طاولة  على  ونجلس  جانباً  السياسي 

على حّل األزمات المستعصية القائمة«. 
صرف  سعر  تفلّت  مستوى  على  يجري  وعّما   
ومؤسساتها  ال��دول��ة  أج��ه��زة  »أي���ن  س��أل  ال���دوالر 
للعملة  الكامل  االن��ه��ي��ار  ه��ذا  ع��ن  ال��م��س��ؤول  وَم��ن 
ومعرفة  مالحقة  عن  عاجزون  أنتم  فهل  اللبنانية؟ 
مالحقة  عن  وعاجزون  بالدوالر،  يتالعبون  الذين 
ولماذا  اللبنانية؟  الليرة  سعر  بصرف  المتالعبين 

من  الخارج  من  ي��دارون  الذين  وه��م  تالحقونهم  ال 
»الدولة  أن  مؤكداً  اللبنانية؟«  الساحة  إرباك  أجل 
تمنعهم  وأن  ه��ؤالء  تالحق  أن  مسؤولة  وأجهزتها 
ينزف  كجريح  فالبلد  العيش،  بلقمة  التالعب  من 
السياسي وأن  النقاش  أن نوقف  األرض، وعلينا  في 
نذهب إلى معالجة هذا الجريح الذي هو الوطن بكل 

مشاكله وكل ما يعانيه وهي مسؤولية وطنية«.

الدكتور  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  يواصل 
حيث  واشنطن،  في  اجتماعاته  حبيب  بو  الله  عبد 
بوب  الديموقراطيين  السيناتورين  مع  اجتمع 
مننديز وجان شاهين، بعد أن كان التقى سابقاً مع 
للخارجية،  بيان  وبحسب  جمهوريين.  سيناتورين 
على  الحزبين  من  الشيوخ  مجلس  أعضاء  أثنى 
بشفافية  النيابية  االنتخابية  العملية  »إن��ج��از 
ونزاهة«. وتمّنوا »أن يتّم االتفاق قريباً على حكومة 
عليها  االتفاق  تم  التي  اإلص��الح��ات  ُتنّفذ  جديدة 
النواب  مجلس  يقّر  وأن  الدولي  النقد  صندوق  مع 
مشاريع القوانين المحالة من مجلس الوزراء والتي 

من شأنها المضي قدماً باتجاه هذا الهدف«.
مجلس  »أع��ض��اء  ب��أن  الخارجية  بيان  وأف���اد 
الشيوخ الذين التقاهم بو حبيب يسعون إلى تأمين 
الكونغرس بمجلسيه على حزمة دعم سبل  موافقة 
 livelihood العيش للجيش اللبناني وقوى األمن
بو حبيب من  التقاهم  من  جميع  وأكد     support
مساعدة  على  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين 

لبنان، شرط أن يبدأ لبنان بمساعدة نفسه«.
السفارة  سكن  دار  ف��ي  حبيب  ب��و  التقى  كما 
والمستشارين  الموظفين  كبار  من  عدداً  اللبنانية، 
العالقات  ل��ج��ان  م��ن  األم��ي��رك��ي  ال��ك��ون��غ��رس  ف��ي 
معهم  وتداول  والمخصصات  الخارجية  والشؤون 
بو  اجتمع  كما  واإلقليمية.  اللبنانية  الملفات  كل  في 
الدولي  النقد  لصندوق  الرئيسي  المقّر  في  حبيب، 

وآسيا  األوس���ط  ال��ش��رق  مدير  م��ع  واش��ن��ط��ن،  ف��ي 
مع  المفاوض  الوفد  وفريق  أزعور  جهاد  الوسطى 

لبنان برئاسة إرنستو راميريز.
التنفيذي  المدير  افتراضياً  االجتماع  في  وشارك 
اللقاء  خالل  »وجرى  الدين  محي  محمود  الدكتور 
اتفاق  إلى  للوصول  قدماً  المضي  سبل  في  البحث 
نهائي مع صندوق النقد على ضوء اتفاقية التفاهم 
وتأثير  الماضي  نيسان   7 في  توقيعها  تم  التي 
السلطات  ق��درة  على  النيابية  االنتخابات  نتائج 
المطلوبة،  اإلصالحات  حزمة  إق��رار  في  اللبنانية 
الصندوق على  إدارة  للحصول على موافقة مجلس 

التفاهم«. 
الشديد  »القلق  ع��ن  الصندوق  ممثلو  وأع��رب 
المرحلة  في  لبنان  في  االقتصادية  التطورات  من 
المقبلة، في ظّل التراجع الكبير في احتياط العمالت 

الصعبة لمصرف لبنان«.
وشّددوا على »عدم تمكن الصندوق من مساعدة 
إقرار اإلصالحات الضرورية، والتي  لبنان من دون 
ُتعتبر أقل ما يطلبه الصندوق عادة من الدول التي 
خصوصاً  مساعدته،  على  الحصول  ف��ي  ترغب 
الكابيتال  قانون  وإقرار   ،2022 عام  موازنة  إقرار 
المصرفية،  السرية  ق��ان��ون  وتعديل  ك��ون��ت��رول، 
تقوم  المصرفي  للقطاع  إستراتيجية  خطة  وإق��رار 
بالقطاع،  الثقة  ُيعيد  وع��ادل  شّفاف  تقويم  على 

وتقويم الموجودات الخارجية لمصرف لبنان«.

يزور  أن  المقرر  »من  أن  إلى  الخارجية  وأشارت 
في  لبنان  راميريز  إرنستو  الصندوق  بعثة  رئيس 

المقبل«. حزيران 

البنك  رئيس  نائب  مع  اجتمع  حبيب  بو  وك��ان 
الدولي لشؤون الشرق االوسط فريد بلحاج وسمع 

كالماً مشابهاً.

عون متوسطاً العكرة ووفد مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنة

قبالن متحدثاً في سحمر

بو حبيب خالل أحد لقاءاته في الكونغرس

خفاياخفايا

توقعت مصادر إقليمية أن تشكل عملية احتجاز 
السفينتين اليونانيتين من قبل إيران رسالة كافية 

لألوروبيين واألميركيين حول حق إيران بالمتاجرة 
بالنفط والغاز دون أي عوائق وأن يكون الرّد 

المنتظر على كيان االحتالل بعد اغتيال أحد ضباط 
الحرس سقفاً كافياً للردع وصناعة التوازن.

قال مصدر نيابي إن هناك طرفاً وحيداً أعلن فوزه 
باألكثرية النيابية هو القوات اللبنانية والسفير 

السعودي وإن انتخابات نائب رئيس مجلس 
النواب ستكون االمتحان الذي يظهر صدق الكالم 

عن األكثرّية من عدمه، متوقعاً أن تهرب القوات 
من االمتحان بعدم إعالن ترشيح أحد أو دعم 

ترشيح أحد.

كوالي�سكوالي�س
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معادالت »�سيف القد�س«

ال تراجع عنها...

{ رنا العفيف

الركن  ت��م��ث��ل  ال���ق���دس واالس��ت��ي��ط��ان  ت��ه��وي��د 
الفلسطينية  المدينة  هوية  تغيير  في  األساسي 
االحتالل  عمد  والمقدس،  والعريقة،  التاريخية 
»اإلسرائيلي« إلى تطويق القدس بالمستوطنات، 
األصليين  سكانها  م��ن  ال��م��دي��ن��ة  إلف����راغ  وذل���ك 
ترنو  التي  الدنيئة  مآربهم  لتحقيق  )فلسطين( 
العديدة،  إلى انقالب ديموغرافي، لهذه األسباب 
تحذيراتها  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  جّددت 
ب��م��ا ُيسّمى  ال��س��م��اح  م���ن  االح���ت���الل  ل��ح��ك��وم��ة 
المحتلة،  ال��ق��دس  مدينة  ف��ي  االع����الم«  »م��س��ي��رة 
فستشهد  باالستفزازات  »إسرائيل«  تمادت  وإذا 
اقتربنا  فهل  عقباه،  يحمد  ال  ما  برّمتها  المنطقة 

من الصاعق الذي سيفجر المنطقة؟
البيان  ي���خ���ّص  م���ا  ف���ي  األح������دث  ال���ت���ط���ورات 
التي  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  عن  الصادر 
ودعت  عام،  استنفار  إلى  اجتماعها  عقب  أعلنت 
للجم  »إس��رائ��ي��ل«  على  للضغط  ال��ج��ه��ات  جميع 
دالالت  البيان  لهذا  فكان  لها،  العدائي  السلوك 
السياسي  المستويين  على  تحذيرية  ورس��ائ��ل 
المقاومة  ب��أّن  منهما،  ك��ّل  فحوى  والعسكري، 
حال  في  القسوة،  الجهوزية  كامل  في  وحلفائها 
عبر  االس��ت��ف��زازات  باتجاه  »إس��رائ��ي��ل«  تحركت 
الدولي  المجتمع  يترقبها  التي  األعالم«  »مسيرة 
وهو بكامل القلق الكبير، فبحسب مصادر مطلعة 
حذر المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق 
األوسط من خروج األوضاع عن السيطرة، كما 
قلقها  أيضاً  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  أب��دت 
شعبياً  غضباً  تحمل  التي  المسيرة  تداعيات  من 
بهدوء  يترقب  قاطبة  والعالم  وعالمياً،  وعربياً 
وصمت، العّد التنازلي الذي ستبدأ به المقاومة، 
جهوزيتها،  بكامل  أنها  المقاومة  تقول  فعندما 
تزامناً مع الكالم الحاسم للسيد حسن نصرالله 
»إسرائيل«  قبل  م��ن  باألقصى  مساس  أّي  ب��أّن 
سيفجر المنطقة وسيؤّدي إلى ما ال ُيحمد عقباه، 
في  عنه  تراجع  ال  ق��راراً  اتخذت  المقاومة  أّن  أّي 
القدس«، خاصة  ما يخّص تثبيت معادلة »سيف 
ما  أي��ض��اً  ق���راءة المشهد واض��ح��ة م��ن خ��الل  أّن 
قد  خطابه،  ف��ي  فترة  منذ  ال��س��ن��وار  يحيى  أك��ده 
سمح  إذا  بالوقائع  االح��ت��الل  المقاومة  تفاجئ 
لهؤالء المستوطنين بالمسيرة التي تشبه القنبلة 
الموقوتة، ونحن على أعتاب موعد مع المواجهة 
على  ستفتح  مداها،  أحد  يعلم  ال  الذي  المفتوحة 
شاهد  كما  ميزاتها  لها  وسيكون  ربما،  ساحتين 
وقع  لها  كان  التي  القدس«  »سيف  عملية  العالم 
تضامناً  شهد  الذي  الواسع،  منظورها  في  بارز 
شعبياً  تضامناً  فقط  ليس  اإلقليم،  مستوى  على 
وعالمياً، ألّن في ذلك كانت عواصم قرار تهدف 
من  وذل���ك  ال��ت��ط��ب��ي��ع،  ذروة  ظ���ّل  ف��ي  لفلسطين 
يحمله  وم��ا  البيان  صوابية  في  التحليل  منظور 
جاهزة  المقاومة  فصائل  أّن  تبيّن  دالالت  م��ن 
للمرحلة الجديدة في حرب المواجهة التي سبق 
مسبوقة،  غير  عزلة  في  »إسرائيل«  وأدخلت  لها 
األمنية  ال��م��ن��ظ��وم��ة  فشلت  ك��ي��ف  ال��ع��ال��م  ورأى 
»اإلسرائيلية« المتمثلة بالقبة الحديدية في معركة 

سيف القدس،
سيتأخر  المقاومة  رّد  ب��أّن  أعتقد  ال  وأخ��ي��راً 
»إسرائيل«،  ل���  مشبوهة  تحركات  أّي  ح��ال  ف��ي 
األقصى، ربما  بقوة لحماية  وقد تكون حاضراً 
القدس  نشهد عملية جديدة تحت عنوان »سيف 
بأخذ زمام المبادرة والرّد حيال  وستتجلى   »2
األمر  ال��ح��م��ر،  للخطوط  »إس��رائ��ي��ل«  ت��ج��اوزات 
الذي سيُقّرب موعد زوالها، فجميع االحتماالت 
االنتحار  سياسة  بينيت  تقّصد  حال  في  واردة 
ال��ع��س��ك��ري ب��م��ا أن���ه ع��ل��ى أع��ت��اب ش���رخ داخلي 
إذا  خاصة  الحالية،  أزمته  عمق  في  وسياسي 
خسر منصبه، وهو متشبّث به، وقلق واشنطن 
نفتالي  يرتكبها  ق��د  غلطة  أّي  م��ن  ال��ج��دل  يثير 

بينيت.
المنطقة  ف���ي  االن���ف���ج���ار  ص��اع��ق  ي�����دّوي  ه���ل 

قريباً...؟
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تصريف  حكومة  في  والتجارة  االقتصاد  وزي��ر  أوض��ح 
النقابات  ممثلي  مع  أمس  اجتماعه  بعد  سالم،  أمين  األعمال 
»أن  ال��دوالر  صرف  ارتفاع  تداعيات  في  للبحث  الغذائية، 
الوضع االقتصادي والنقدي، يضعنا أمام تحد جديد. ونأسف 
لكونها تحديات مستمرة، إذ إن هذا التفلّت ضرب كل المعايير 

التي تعمل عليها أي وزارة«.
وأضاف »نتكلم اليوم عن دوالر قياسي وصل إلى  38 ألف 
ليرة، تعجز أي قاعدة حسابية، كما ويعجز أي اقتصاد على 
عودناكم  ومثلما  ال��دوالر.  صرف  سعر  في  التغير  استيعاب 
القطاع  بين  والتوازن  الناس،  وزارة  هي  االقتصاد  وزارة  أن 
الخاص والمستهلك، وطلبنا اليوم عقد هذا االجتماع«، مؤكداً 
أن »ال خالص لتفلّت األسعار إالّ بوجود استقرار مالي في سعر 

الصرف وسياسة مالية جيدة«.
إالّ  الطبيعي  وضعه  إل��ى  االق��ت��ص��اد  يعود  »ل��ن  وت��اب��ع 
مثل  مؤسساتية،  أمور  بناء  على  والعمل  القوانين  بتطبيق 
الموضوع الذي أعلن عنه اليوم، وهو أساسي ومهم جدا وهو 
رئيس  عليه  وقعه  الذي  األسعار  لسياسة  الوطني  المجلس 
الجمهورية«، مشّدداً على انه »من دون عمل اقتصادي متكامل 
)مالي، اقتصادي، مصرفي( ستستمر األزمة التي نعيشها وال 

أحد يعرف حدودها«.
وقال “اتفقنا أوالً على ضرورة اإلعالن عن عمل كان قد شغل 
األسعار،  لسياسة  الوطني  المجلس  وهو  أشهر،  منذ  عليه 
أنه لم ينشأ، وهو يشكل  1974 . إالّ  وقد صدر بمرسوم سنة 
التي  أولى  المرة  وهذه  الدولة،  إدارة  ضمن  مؤسساتياً  عمالً 

استطعنا تحقيق هذا االنجاز”.
األسبوع  المجلس،  لهذا  اجتماع  ألول  “سأدعو  أص��اف 
المقبل ألننا في حالة طوارىء، في تفلّت غير مسبوق لسعر 
التفلّت.  هذا  تداعيات  من  كبير  تخوف  وثّمة  ال��دوالر،  صرف 
من  الغذائية،  بالمواد  المعنية  النقابات  مع  اجتمعنا  واليوم 
أجل هدفين أساسيين: أوالً لنقول لكل من هو معني في شأن 
النواب  مجلس  من  لبنان،  في  والنقدية  المالية  السياسات 

والحكومة ومصرف لبنان”.
في  المشاركة  النقابات  أب��داً،  االستمرار  يمكننا  “ال  وقال 
جديدة  مرة  وقوعنا  لمنع  وتالفياً  ك��وزارة  ونحن  االجتماع، 
األسعار.  مراقبة  موضوع  في  الخاص  القطاع  مواجهة  في 
وهذا التفلّت مخيف، فإذا لم يتم لجم ارتفاع سعر الدوالر من 
إلى  ذاهبون  نحن  البلد،  في  النقدي  القطاع  عن  المسؤولين 

أزمات أكبر”.

مفاجئة  قوّية  بنكسة  أم��س،  األميركي  ال���دوالر  أُصيب 
النقد  سوق  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  فاجأ  بعدما 
وعشرين  األربع  خالل  بلغ  الذي  الدالر  سعر  لجما  بتعميمين 
ليرة،  أف  ال�38  عتبة  إلى  بوصوله  قياسياً  رقماً  الماضية، 
التعميمين  بعد  ألفاً،  الثالثين  دون  ما  إلى  وينخفض  ليعود 
السريع  االنهيار  مسّببي  بوضوح  ليظهر  »المعجزتين«، 
الماضية  القليلة  األي��ام  خالل  الوطنية  للعملة  والمتواصل 
وَمن المتالِعب بأسعار السوق السوداء. طبعاً، اإلجابة تبقى 

برسم القضاء المختص. 
عدد  في  الصّرافين  بعض  ب��أن  السياق،  ه��ذا  في  وأُف��ي��د 
وأن  ليرة،  و500  ألفاً   28 بحدود  ال��دوالر  باع  المناطق،   من 
الصيرفة  مؤسسات  بعض  من  تنفد  أن  ك��ادت  ال���دوالرات 
تعميمي  مفعول  سريان  قبل  السوداء،  السوق  في  الناشطة 

مصرف لبنان.
وكان سالمة وّجه بياناً إلى »جميع حاملي الليرة اللبنانية 

ال��دوالر  إل��ى  تحويلها  وي��ري��دون  ومؤسسات  مواطنين  من 
األميركي، التقدم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية ابتداًء 
من يوم االثنين المقبل، وذلك على سعر منصة صيرفة، على 
أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة«، الفتاً 
على  بناًء  وذلك  يومياً،  ومتاح  مفتوح  العرض  هذا  أن  إلى 
التعميم 161 ومفاعيله وعلى البنود رقم 75 و83 من قانون 

النقد والتسليف.
وألحق سالمة هذا البيان بتعميم ثاٍن وجهه إلى المصارف 
أيام  لثالثة  وذلك  المقبل،  اإلثنين  يوم  من  ابتداًء  فيه،  ُيلزمها 
يومياً  مفتوحة  وصناديقها  فروعها  على  ُتبقي  أن  متتالية، 
من  المواطنين  طلبات  لتلبية  مساًء  السادسة  الساعة  حتى 
شراء الدوالرات على سعر صيرفة لمن سلم الليرات اللبنانية، 
العام بالدوالر أيضاً  القطاع  الموظفين في  كما دفع معاشات 

على سعر المنصة.

 أعلن أهالي الموقوفين في جريمة مرفأ بيروت، في بيان، 
هناك  “أن  بيروت  في  العدل  قصر  أمام  تضامنية  وقفة  خالل 
أسماء  وضعت  الحكومة  أن  األول  الشق  لوقفتنا.  شقين 
استجوابهم،  وقبل  معهم  التحقيق  قبل  اإلداريين  الموقوفين 
األمنية  المسؤولية  بإخفاء  ال��ع��ام  ال���رأي  إلس��ك��ات  وذل��ك 
والقضائية والسياسية، وتضليل الحقيقة. فكان هذا التوقيف 

تعسفياً”.
“سنتان في السجن ونصف سنة في االحتجاز،   وتابعوا 
أنفسهم.  عن  بالدفاع  لهم  والسماح  معهم  التحقيق  يتم  ولم 
السجون  في  أهلنا  لماذا  ضائع”،  عن  “بدالً  موقوفون  أهلنا 

ومدعى عليهم فيما آخرون يسرحون ويمرحون؟”.
ألهلنا  والسماح  فوراً  عادلة  ب�”محاكمة  األهالي  وطالب 
الشق  أّما  عليهم.  إدان��ة  أي  هنالك  كان  إذا  براءتهم  بإثبات 
العدالة والتحقيق  أن هناك توقيفاً مستمراً لسير  الثاني، بما 
وزير  برفض  والسياسيين  القضاء  بين  مستمّرة  والصراعات 
نحن  العاّمة،  للهيئة  الجديدة  التعيينات  على  التوقيع  المال 
أن  إلى  السفر  من  ومنعهم  فوراً  أهلنا  سبيل  بتخلية  نطالب 
تستعيد مؤسسات  الدولة فعاليتها ويعود التحقيق. ألن هذا 
الوضع غير مقبول وقد يستمّر إلى ما ال نهاية. أهلنا اإلداريون 

يدفعون ثمن ملف أمني بحت، باحتجازهم كل هذه المّدة”.

العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  أكد 
الله  فضل  اللطيف  عبد  علي  السيد 
ُيشكل   2000 أّي��ار   25 انتصار  »أّن 
العربي  الصراع  تاريخ  في  مفصالً 
استطاعت  بعدما  »اإلس��رائ��ي��ل��ي«   �
جيش  أس��ط��ورة  إس��ق��اط  المقاومة 
أرست  وبعدما  ُيقهر،  ال  الذي  العدو 
الفكرية  التحّوالت  دعائم  من  جملة 
جعلها  مما  والعسكرية  والسياسية 
الفلسطيني  للشعب  ُيحتذى  نموذجاً 

ولكّل حركات التحّرر«.
أثناء  جاء  الله  فضل  السيد  كالم 
الهيئة  رئيس  عيناثا  في  استقباله 
سعيد  الشيخ  الفلسطينية  اإلسالمية 
الكبرى  ب��در  م��رك��ز  ورئ��ي��س  ق��اس��م 
فريد  محمد  ال��ش��ي��خ  الفلسطيني 

قدورة.
أسقط  االنتصار  »أّن  إلى  وأش��ار 
بكّل  الجديد  األوسط  الشرق  مشروع 
واالقتصادية  السياسية  مفاعليه 
ال����ذي خ��ط��ط الس��ت��ب��اح��ة ال��ع��ال��م 
الصهيوني  الكيان  وشرعنة  العربي 

الغاصب«.
أع��ادت  المقاومة  »أّن  إل��ى  ولفت 
على  وال��ق��درة  الحياة  نبض  لألمة 
من  والتحّرر  القّوة  وصناعة  الفعل 
والخضوع  والهزيمة  الوهن  ثقافة 
»استلهام  إل��ى  داع��ي��اً  والتبعية«، 
ال�����دور ال����وح����دوي وال��ن��ه��ض��وي 
خ��ي��ارات  تعزيز  ب��ه��دف  للمقاومة 

ال��داخ��ل  ف��ي  الشعبية  ال��م��واج��ه��ة 
مشاريع  لكّل  والتصدي  الفلسطيني 
األنظمة  خيارات  تمثل  التي  التطبيع 
أب��واب  على  المتسّكعة  العربية 
النفوذ  وم��راك��ز  الصهيوني  الكيان 

الدولي«.
استكمال  »ض���رورة  إل��ى  وأش���ار 
انطالقاً  لبنان  في  التحرير  عملية 
هيمنة  م��ن  اإلن��س��ان  تحرير  أّن  م��ن 
الفاسدين وتحرير األرض من سطوة 

واحدة«،  لحقيقة  وجهان  المحتلين 
وطني  خيار  المقاومة  »أّن  م��ؤك��داً 
المشاريع  من  لبنان  بحماية  معنّي 
»الكّف  إلى  داعياً  للعدو«،  العدوانية 
المقاومة  على  التصويب  خطاب  عن 
المسؤولية  مستوى  الى  واالرت��ق��اء 
كّل  توظيف  تفرض  التي  الوطنية 
وحرية  لسيادة  حماية  القوة  عوامل 

واستقرار لبنان«.

المجلس  رئاسة  توليه  على  سنوات  ست  انقضاء  بعد 
“أنها  منصور  عاطف  المحامي  اعتبر  البراجنة  لبرج  البلدي 
هذه  وفي  األل��م،  من  حملت  ما  بقدر  األمل  من  حملت  سنوات 
الذين  البراجنة  برج  في  ألهلنا  شكر  كلمة  من  بّد  ال  المناسبة 
كانوا لنا السند والعضد في الظروف العصيبة التي مّرت بها 
البالد، منها أحداث أمنية اجتزناها بعون الله بأمان، وصحية 
بفعل وباء كورونا الذي خطف منا سنتين ونّيف من أعمارنا 
مالية  أزمة  بفعل  ضاغطة  واقتصادية  األحباء،  من  والعديد 
غير مسبوقة عاشها ويعيشها الوطن مما يستدعي المزيد من 
أهلنا،  معنا  ويصمد  نصمد  بفضله  الذي  االجتماعي  التكافل 
الله  بفضل  المظلمة  السنوات  هذه  نجتاز  بأن  رجاء  وكلمة 

ورعايته”.
والتزامنا  وفاءنا  أج��ّدد  البلدي  المجلس  “باسم  أض��اف: 

استثنائية  ظروف  في  سبيالً،  اليه  استطعنا  بما  أهلنا  خدمة 
تجعل تحقيقنا ألبسط واجباتنا عسيراً، بل غير ممكن بسبب 
وقدرات  إمكانات  على  بقوة  تنعكس  التي  االقتصادية  األزمة 

البلدية”.
وختاماً طالب منصور الدولة بأن تقف الى جانب البلديات 
ال  أنها  وتعلم  المحلية  التنمية  في  دوره��ا  جيداً  تدري  وهي 
المالية”،  االمكانات  انعدام  ظّل  في  الدور  هذا  لعب  تستطيع 
وشكر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي “لمواكبته 
ومساندتها،  ودعمها  البلدية  جانب  الى  ووقوفه  الكريمة 
برئيسه  ممثالً  الجنوبية  الضاحية  بلديات  اتحاد  وكذلك 
المهندس محمد درغام الذي ما تأخر يوماً عن مّد يد العون في 

تنفيذ مشاريع لمصلحة برج البراجنة”.

�سالم: ال خال�ص لتفّلت االأ�سعار اإاّل با�ستقرار مالي

تعميمان ل�سالمة

ُي�سيبان الدوالر بنك�سة مفاجئة قوّية! 

اعت�سام الأهالي موقوفي المرفاأ اأمام العدلية:

لمحاكمة عادلة وال�سماح لهم باإثبات براءتهم

ف�سل اهلل: ال�ستلهام الدور الوحدوي والنه�سوي للمقاومة

وتعزيز خيارات المواجهة والت�سّدي لم�ساريع التطبيع

رئي�ص بلدية برج البراجنة يجّدد االلتزام بخدمة االأهل

عّبر حزب الله عن اعتزازه وتقديره »للقرار التاريخي 
والهاّم الذي أصدره مجلس النواب العراقي والقاضي 
أنه   معتبراً  الصهيوني«،  العدو  مع  التطبيع  بتجريم 
التطبيع  »خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة 
وموقفاً  العربية  الدول  بعض  بها  قامت  التي  الُمذّلة 
البطولية  ومقاومته  الفلسطيني  للشعب  داعماً  صلباً 

في مواجهة العدوان واإلرهاب الصهيوني«.

الموقف  إل��ى »أن ه��ذا  ب��ي��ان،  ف��ي  ال��ح��زب  وأش���ار 
حقيقة  عن  واض��ح  بشكل  ُيعّبر  والشجاع  الشريف 
الدينية  ومرجعيته  العزيز  العراقي  الشعب  انتماء 
والدائم  الثابت  العراق  موقع  ويؤكد  السياسية  وقواه 
إلى جانب القضية الفلسطينية لم يؤثر فيها ال االحتالل 
األميركي وال األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة 
وفّياً  وبقي  األخيرة  السنوات  في  العراق  عاشها  التي 

النتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة االحتالل«.
وجماهير  العربية  السياسية  األح����زاب  ودع���ا 
العراقي  المثال  من  القصوى  »االستفادة  إلى  أمتنا 
الساحات  مختلف  في  للعمل  وتوقيته  مضمونه  في 
والقوانين  التشريعات  واستصدار  التطبيع  وتجريم 
المستويات  على  التطبيع  مواجهة  في  الضرورية 

كافة«.

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل 
الله أن »من يظن أنه سُيغّير بمقعد نيابي المعدالت، 
يعيش في سراٍب ووهم«، موضحاً أّن »هناك معادالت 
المجلس  ه��ذا  أنتجت  بلدنا  في  وطنية  وت��وازن��ات 
النيابي، الذي ُيعّبر بشكٍل أو بآخر عن أحجام القوى 
السياسية وعن ممثلي الطوائف والمذاهب، خصوصاً 

أن تركيبة بلدنا طائفية مذهبية«.
في  الله  حزب  أقامه  حفل  خالل  الله  فضل  وق��ال 
حارة صيدا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير »بمعزل 
عن شّد العصب والمال االنتخابي وعن الطعون التي 
للمجلس  العاّمة  الصورة  أن  إالّ  ُتقّدم،  أّن  الممكن  من 
على  الثالثاء  يوم  مقبلون  ونحن  تبلورت  قد  النيابي 
انتخاب رئيس للمجلس ونائب له وهيئة المكتب، ثم 
معّين  تفاهم  عن  البحث  عنوانها  جديدة  مرحلة  تبدأ 
الموضوع  هذا  وسيكون  للحكومة  مكلّف  رئيس  وعن 
التي تدير  التنفيذية هي  السلطة  أن  باعتبار  أساسّياً 

البلد«.
إل���ى أن »ه��ن��اك م��ن أط��ل��ق وع����وداً في  وأش����ار 
ربح  »هو«  إذا  الوعود  هذه  من  وواحد  االنتخابات، 
سينخفض سعر الدوالر، سنجلس سوياً في المجلس 

وسنرى من لديه األكثرية إذا كان هناك أكثرية أصالً«، 
مضيفاً أن »في قناعتنا ال توجد أكثرّية ألّي فريق وأّن 
تفتح  رّبما  الجديد  المجلس  عليها  نشأ  التي  الصورة 
خصوصا  وللمعالجات،  للحلول  المستقبل  في  أفقاً 
أنه ال يوجد فريق يحكم وحده« وقال »لبنان ال ُيحَكم 
أكثرية  مسّمى  تحت  كّنا  عندما  حتى  واحد  طرف  من 
انتخابات  في  خصومنا  كانوا  من  مع  للشراكة  ذهبنا 

العام 2018«.
الّشعارات  أصحاب  نطالب  أن  »ض���رورة  وأك��د 
عالية  أصواتهم  كانت  ومن  االنتخابية  والبيانات 
تطبيق  صدقّية  وليثبتوا  الَمحّك،  اآلن  ليتفضلوا 
بالناس  أتى  من  ولكّل  الناس  وعد  من  لكّل  الوعود 

ليصّوتوا له بناًء على وعود معّينة«.
عقوداً  وتوّقع  معامل  تنشئ  حكومة  »نريد  وتابع 
بعيداً عن السمسرات والصفقات ونهب المال العام«، 
معتبراً أن »حكومة تصريف األعمال تتحّمل مسؤولية 

معالجة موضوع الكهرباء«.
عن  المسؤول  هو  لبنان  مصرف  »حاكم  وس��أل 
سالمة النقد أم الحكومة واألجهزة القضائية واألمنية 
التي قّدمنا لها منذ سنتين ملفات بالمتالعبين بأسعار 

المركزي  المصرف  في  وموظفين  والمصرف  العملة 
وصّرافين كبار؟« ورأى أنه » لو تّمت مالحقتهم  منذ 
اليوم األول لما وصلنا إلى هنا، خصوصاً أنهم كانوا 
وذلك  للخارج  ويهربونها  الصعبة  العملة  يسرقون 

باعتراف منهم لدى األجهزة األمنية«.
وأمل فضل الله أن »ال ُيعّطل وأن ال يدفع أحد البلد 
يشّكل  هو  كما  الجديد  المجلس  هذا  ألن  الّشلل  إلى 
لفريق  محّددة  أكثرية  وجود  وبعدم  بتنّوعه  فرصة 
األفق«،  وانسداد  لشلل  عامالً  يشّكل  أن  ُيمكن  واحد، 
آخرين،  مع  اتصاالت  وبدأنا  نسعى  »أننا  إلى  مشيراً 
والبلد  الدولة  أم��ور  ُنسّير  كي  نتعاون  أن  أجل  من 

والمؤسسات«.
حصاراً  يفرض  ال��خ��ارج  بعُض  ك��ان  »إذا  وق��ال 
الداخل  بعض  كان  وإذا  شعبنا  لتجويع  بلدنا  على 
موقع  من  اليد  نمّد  فنحن  ويرفضها،  الحلول  يعّطل 
التزاٌم  وهذا  شعبنا،  نترك  ولن  التمثيل  وحجم  القّوة 
أهلنا  لمساعدة  شيء  بأّي  نقوم  بأن  الله  حزب  من 
وناسنا على مواجهة هذه الحرب المالية االقتصادّية 

التجويعّية«.

انحدر الجيش »اإلسرائيلي« إلى مستوى عصابات 
السرقة التي تطال يدها أي شيء  يملكه اللبنانيون،  
تعود  ماعز  رأس   250 سرقة  على  أم��س  بإقدامه 
بين  ترعى  كانت  العال  عبد  وسام  اللبناني  للراعي 
»بركة بعثائيل« وبوابة حسن في األراضي اللبنانية 
إلى  العدو  جنود  وعمد  كفرشوبا.  مرتفعات  عند 
العسكري  موقعه  خلف  إلى  المسروقة  الماعز  اقتياد 

في السماقة.
النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  ووص��ف 
ق��اس��م ه��اش��م ف��ي ب��ي��ان »م���ا أق���دم ع��ل��ي��ه ال��ع��دو 

»اإلسرائيلي« بأنه »قرصنة وهمجية واعتداء ال يقف 
للمواشي  حتى  يصل  بل  والحجر،  البشر  حدود  عند 

والحيوانات«. 
يتعاطى  الذي  العدو  هذا  طبيعة  “هذه  أن  وأعلن 
ما  كل  على  واالستيالء  والسيطرة  الهيمنة  بمنطق 
أجواء  في  ن��زال  ما  وألننا  إليه،  الوصول  يستطيع 
الصهيوني  العدو  هذا  ممارسات  فإن  التحرير  ذكرى 
حداً  يضع  الذي  الردع  عامل  إلى  الحاجة  مدى  تبين 
ألطماعه في وطننا بتركيبته وحدوده وثرواته، لذلك 
ال  كي  الوطنية  قوتنا  بعوامل  التمسك  فالمطلوب 

يتمادى اإلسرائيلي أكثر في ارتكاباته”. 
مرأى  على  ارتكابات   من  يجري  ما  “ألن  وختم 
القرارات  تطبيق  المولجة  يونيفل  قوات  من  ومسمع 
االعتداءات  لهذه  حّد  بوضع  مطالبة  فإنها  الدولية، 
الدولية بكل  المنظمة  العدو، وإبالغ  وإعادة ما سرقه 
بأن  علمنا  رغم   ، الصهيونية  واالنتهاكات  الخروق 
القوة،  لغة  إالّ  يفهم  ال  الهمجية  هذه  على  اعتاد  عدواً 
المعايير  زمن  في  الوحيد  ال��ردع  عامل  والمقاومة 

المزدوجة في هذا العالم”.

حزب اهلل: تجريم البرلمان العراقي للتطبيع 

تعبير عن دعم ال�سعب الق�سية الفل�سطينية

»الوفاء للمقاومة«: �سورة المجل�ص النيابي

رّبما تفتح اأفقًا للحلول والمعالجات

جي�ص االحتالل ي�سرق قطيع ماعز في كفر�سوبا

ها�سم: المقاومة عامل الردع الوحيد للعدو

السيد فضل الله مستقبالً الشيخين قاسم وقدورة في عيناثا

{ د. حسن مرهج
وكعادته،  والدولي،  اإلقليمي  المناخ  غمرة  في 
ي��ح��اول ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب أردوغ����ان، 
استغالل هذا المناخ، واستثماره بما يناسب خططه 
المحيط  في  العدوانية  واستراتيجياته  التوسعية، 
اإلقليمي ل� تركيا، وتحديداً في سورية، وهذا يبدو 
م��ن خ��الل تلويح أردوغ����ان بشن عملية  واض��ح��اً 
عسكرية، على طول الحدود الشمالية في سورية، 
لكن في العمق، وعلى الرغم من أن القرار التركي 
ليس بجديد، لكن يختلف عن العمليات العسكرية 
التركية في سورية، من زاوية الظروف السائدة في 
المنطقة من جهة، والظرف الدولي المعّقد من جهة 

أخرى.
القرار التركي توضح عبر تصريحات أردوغان، 
بالجزء  تتعلق  خ��ط��وات  »ستبدأ  ب���الده  إّن  ق��ال  إذ 
المتبقي من األعمال التي بدأتها، إلنشاء مناطق آمنة 
في عمق 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية 
مع سورية«، مضيفاً أّن القرار النهائي سيتم اتخاذه 
في اجتماع مجلس األمن القومي التركي، الخميس 
المقبل. وفي وقت توقع فيه مراقبون أتراك أن تتجه 
اعتبرت  المقبلة،  المرحلة  في  كهذه  لعملية  تركيا 
قوات سورية الديمقراطية، أن التصريحات التركية 

عن عمل عسكري تهدف إلى تسخين األجواء.
التي  اآلمنة  المنطقة  مشروع  إّن  األم��ر،  حقيقة 
ينادي بها أردوغان، هي مشروع قديم جديد، حيث 
تحدث أردوغ��ان عن تلك المنطقة منذ عام 2013، 
الواقع  أرض  على  تنفيذه  في  مطالبه  ج��ّدد  وبينما 
يلَق  لم  الشمالية مع س��وري��ة،  ال��ح��دود  على ط��ول 
السوري،  بالملف  الفاعلة  الدول  تأييد من قبل  أّي 

وخاصة أميركا واألوروبيين، منذ ذلك التوقيت.
الجئ  مليون  إع���ادة  ف��ي  تتمثل  التركية  النوايا 
سوري إليها، وتوطينهم في المنطقة اآلمنة، ُبغية 
سياسي  استحقاق  أي  عند  سياسياً  استثمارهم 
إق��ل��ي��م��ي أو دول�����ي، ي����راه أردوغ�������ان ض���روري���اً، 
حماية  »وح���دات  إبعاد  ب�  تركيا  رغبات  عن  فضالً 
الشعب« الكردية، العماد العسكري لقوات سورية 
تعتبرها  والتي  ح��دوده��ا،  على  من  الديمقراطية، 
باالرتباط  إي��اه��ا  متهمة  ال��ق��وم��ي،  ألمنها  ت��ه��دي��دا 
ب�«حزب العمال الكردستاني« المصنف على قوائم 

اإلرهاب الدولية.
بالفعل  تركيا  أق��دم��ت  ح��ال  وف��ي  التوقيت،  ف��ي 
على تنفيذ تهديدات العملية العسكرية الحالية في 
شمال سورية، فإنها ستكون الخامسة من نوعها 
التركي. في غضون ذلك وبينما كان لكل  للجيش 
عملية عسكرية تركية في السابق ظرفها الخاص، 
يأتي التلويح بالخامسة في ظّل مستجدات إقليمية 

ت��ه��دي��دات أردوغ����ان بالتزامن  إذ ج���اءت  ودول��ي��ة، 
فنلندا والسويد من  ال��ذي قدمته  الطلب  مع قضية 
أجل االنضمام لحلف شمال األطلسي، وهو األمر 
الذي تصّر أنقرة على رفضه، وتشترط ضمانات 
تتعلق بالمنظمات التي تعتبرها إرهابية على طول 
حدودها. كما تأتي التهديدات في وقت تتحّول فيه 
أنظار العالم إلى أوكرانيا والغزو الذي بدأته روسيا 
فبراير   / شباط  والعشرين  ال��راب��ع  منذ  ض��ده��ا، 

الماضي.
في غمرة ما سبق، وتحديداً لجهة النوايا التركية 
إلى  التنويه  من  ب��ّد  ال  سورية،  ش��رق  شمال  تجاه 
جملة من الحقائق، حيث أن واشنطن ودعمها لقوات 
استراتيجي  اختبار  أم��ام  تركيا  تضع  إنما  قسد، 
األخيرة،  األشهر  وفي  واشنطن  أّن  خاصة  كبير، 
قدمت دعماً عسكرياً كبيراً ل� قسد، وفي حال إطالق 
تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سورية، فإن 
ذلك يعني استراتيجياً، بأّن أنقرة تطلق النار على 
نفسها، وفي جانب آخر، يبدو واضحاً أن ضبابية 
الموقف األميركي من اإلعالن التركي، إنما يندرج 
في إطار وضع تركيا أمام مفترق طرق، إذ ال ُيمكن 
العملية  أم��ام  األي���دي  مكتوفة  تقف  أن  لواشنطن 
التركية في شمال شرق سورية، دون  العسكرية 
إعادة  ُتجبرها على  أن��ق��رة،  أم��ام  م��ح��ددات  وض��ع 

تقييم موقفها وقراءاتها العسكرية.
لها موقف  ل��م يكن  أي��ض��اً  المقابل، روس��ي��ا  ف��ي 
واض���ح وم��ح��ّدد م��ن اإلع���الن ال��ت��رك��ي، فالواضح 
العسكرية  بالعملية  انشغالها  ورغ��م  موسكو  أّن 
السماح  إط��الق��اً  يعني  ال  ذل��ك  أّن  إال  أوكرانيا،  في 
شرق  شمال  ف��ي  برعونة  بالتصرف  ألردوغ����ان 
سورية، وال يمكن ل� موسكو أن تسمح ألردوغان 
نتيجة  ال��س��وري،  الجيش  مع  عسكرياً  بالتصادم 
موسكو  بين  واالس��ت��رات��ي��ج��ي  العميق  التحالف 
تركيا  ب��دأت  وإن  موسكو  ف��إّن  وبالتالي  ودمشق. 
بتنفيذ قرارها في شمال شرق سورية، فإّن أنقرة 
وكذا  ال��روس��ي��ة  ال��ق��وات  م��ع  عسكرياً  ستصطدم 
الحرب  من  التركي  الموقف  أّن  خاصة  السورية، 
الروسية األوكرانية، لم يكن متوافقاً مع موسكو، 
إذ قامت تركيا بإغالق المجال الجوي التركي أمام 
الطائرات الروسية القادمة من موسكو، فضالً عن 
محاوالت أنقرة دعم القوات األوكرانية في مواجهة 
موسكو، عبر تزويدها بطائرات تركية مسيّرة. كّل 
ذلك يعطينا مشهداً واضحاً حيال الموقف الروسي 
شرق  ش��م��ال  ف��ي  تركية  عسكرية  عملية  أي  م��ن 

سورية.
إض��اف��ة إل��ى م��ا س��ب��ق، ال ب��ّد م��ن اإلض����اءة على 
نقطة غاية في األهمية، إذ أّن رجب طيب أردوغان، 
وخالل سنوات الحرب على سورية، حاول مراراً 

وتكراراً إسقاط الرئيس األسد، األمر الذي فشل به، 
ولم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، وعليه فإّن قرار 
أردوغان يبدو أنه مؤطر بشخصنة الواقع، بمعنى 
أّن عداء أردوغان لألسد، وفشله في تحقيق غاياته 
نوايا  عبر  واقعاً  ُتترجم  إنما  األس��د،  إسقاط  لجهة 
المستقبل  في  تكون  آمنة،  منطقة  بإنشاء  تركية 
نقطة انطالق لمشاريع تقسيم الجغرافية السورية، 
لكن تبقى القيادة السورية، مدركة لهذا الواقع، وال 
استراتيجية  األس��د خططاً  الرئيس  ل��دى  ب��أّن  شك 

بديلة، سترهق أردوغان.
»توسيع  ب���  المتعلق  الحديث  إّن  األم���ر،  حقيقة 
المنطقة اآلمنة« يرتبط بعوامل داخلية، تتعلق بشكل 
تنظيمها  المقرر  الرئاسية  باالنتخابات  أساسي 
بعد ع��ام من اآلن، وم��ا يرافق ذل��ك من ضغوطات 
ملف  بشأن  التركية،  المعارضة  أح��زاب  تمارسها 
ال��الج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن، وض�����رورة إع��ادت��ه��م إلى 
الرغبة  ب��أّن  ُقلنا،  وكما  المقابل،  في  لكن  بالدهم. 
ليست  اآلم��ن��ة  المنطقة  ح���دود  بتوسيع  التركية 
هذه  لمثل  اليوم  المناسبة  ال��ظ��روف  لكن  ج��دي��دة، 
العملية لم تكن متوفرة في السابق، وعندما أطلقت 
توسيع  تستطيع  لم  ال��س��الم«،  »نبع  عملية  أنقرة 
حدود هذه المنطقة أكثر من المساحة بين مدينتي 
رأس العين وتل أبيض، بسبب الضغوط األميركية 
عليها  مورست  التي  الكبيرة  والروسية  والغربية 
في تلك الفترة، أما اليوم، يبدو الوضع مختلفاً على 
الظروف  أّن  أردوغ���ان  يعتقد  إذ  صعيد،  من  أكثر 
اآلن تبدو مثالية لشن هجوم جديد ضّد الوحدات 
الكردية، فمن جانب، تبدو روسيا مشغولة بأزمتها 
ف��ي أوك��ران��ي��ا وي��ت��ع��ّرض وج��وده��ا العسكري في 
سورية لضغوط شديدة من جانب تركيا بعد تقييد 
حركة األجواء وإغالق البحر األسود، ومن جانب 
آخر، يتابع فإّن الغرب يحتاج إلى ضمان عدم توتر 
مزايا  من  واالستفادة  أنقرة،  مع  مجدداً  العالقات 
وتوسيع  روس��ي��ا  اح��ت��واء  استراتيجية  ف��ي  أن��ق��رة 

حلف الناتو.
أّن رج��ب طيب  جملة م��ا س��ب��ق، ي��ب��دو واض��ح��اً 
أردوغان يعود مجدداً إلى سياسة الضرب بسيف 
الناتو وواشنطن، محاوالً استغالل الظرف الدولي 
في  العسكرية  العملية  جراء  روسيا،  به  تمر  الذي 
التي ُتفرض ضدها،  الغربية  أوكرانيا، والعقوبات 
فضالً عن سياسة أردوغ��ان الداخلية، والتي ُيريد 
أّن  خاصة  ال��خ��ارج،  إل��ى  األن��ظ��ار  توجيه  عبرها، 
من  لكن  مستمر،  تناقص  في  السياسية  شعبيته 
ضمن  التخبّط  سياسة  إل��ى  أردوغ���ان  يعود  جديد 
دول الجوار، األمر الذي ستكون له تداعيات جمة، 

تطال أردوغان داخلياً وخارجياً.

تركيا والعملية المرتقبة �سمال �سرق �سورية

مقاي�سة اأو م�ساومة...؟
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 ‚u��L�« dO�Ë w�UOI�«Ë w�uM��« ŸUH�—ô« bF�Ë 
 Èb�  vK�  ¡«œu��«  ‚u��«  w�  —ôËb�«  ·d�  dF��
 n�√ 38?�« œËb� f�√ t�uK�Ë WO{UL�« WKOKI�« ÂU�_«
 Î̈ «dO�� ÎU{UH��« å—ôËb�«ò q�� ¨b�«u�« —ôËbK� …dO�
 bF�  p�–Ë  ÆWO�UM��  …dO�  31000  f�√  dB�  mK�O�
 r�U�  Á—b�√  rOLF�  d��  Íe�dL�«  ·dBL�«  q�b�
 wK�U� lOL� s� t�ö� VK� W�ö� ÷U�— ·dBL�«
 ÊËb�d�Ë   U� Ò�R�Ë  sOM�«u�  s�  WO�UM�K�«  …dOK�«
 ·—UBL�« v�« t�u��« ¨w�dO�_« —ôËb�« v�≈ UNK�u��

Æ åSAYRAFAò  d�� q�IL�« sOM�ô« WO�UM�K�«
 wK�U�  lOL�”  v�≈  rOLF��«  d��  W�ö�  t Ò�u�Ë
 ÊËb�d�Ë   U� Ò�R�Ë  sOM�«u�  s�  WO�UM�K�«  …dOK�«
 rOLFÒ��«  vK�  Î¡UM�  ¨w�dO�_«  —ôËb??�«  v�≈  UNK�u��
 s�  83Ë  75  r�—  œuM��«  vK�Ë  ¨tKO�UH�Ë  161  r�—
 v�≈   U�K ÒD�«  ÁcN�  ÂÒbI��«  ¨nOK���«Ë  bIM�«  Êu�U�
 q�IL�«  sOM�ô«  Âu�  s�  Î¡«b��«  WO�UM�K�«  ·—UBL�«
 WO�K� Òr�� Ê√ vK� ¨åSAYRAFAò dF� vK� p�–Ë
 `{Ë√Ë Æ“W�U� 24  ÊuC� w� ÎWK�U�  U�KD�« Ác�
 V�U�Ë  Æ“UÒÎO�u�  ÕU��Ë  Õu�H�  ÷dF�«  «c�”  ÒÊ√
 ¡UF�—_«Ë  ¡U�ö��«Ë  sOM�ô«  `�H�U�  ·—UBL�«  W�ö�
 s�  sOM�«uL�«  W�U�  WO�K��  ¡U��  W�œU��«  v��

Æ «—ôËb�«
 Ÿd�_«Ë  d��_«  ·dB�«  dF��  l�«d��«  «c�  bFÔ�Ë
 ‰u�  ÂUNH��«   U�ö�  r�d�  U�  Æb??�«Ë  Âu�  ‰ö�
 WN�  s�  l�d��«Ë  T�UHL�«  ŸU??H??�—ô«  «c??�  »U��√
 qzU�u�  tL��  vK�  ÊUM��  ·dB�  r�U�  …—b???�Ë
 j�Ë  …b�  ÂU�√  ‰ö�  ÎUM�U�  „d��  r�  ULO�  ¨…œÒbF��
 WOzUCI�«Ë WO�UL�« …eN�_«Ë W�uJ��« s� q�U� »UO�
 ÎUL�U� Î «bNA� r�— U� øWO�U� WN� s� WOMFL�« WOM�_«Ë
 r�dOBL�  Êu�Ëd��  rN�Q�  sOO�UM�K�  W�U�—  vD�√
  UO�UL�  WGzU�  WLI�  VO�—  ôË  VO��  ÊËœ  s??�
 W�d��«Ë  `OKA��«   U�UB�Ë   U�“_«  —U��Ë  —ôËb�«
 U�bF�  ÎöF�  √b??�  b�  dO�J�«  —UON�ô«  ÊQ??�Ë  ¨q�I�«Ë
 vK�  W�u�H�  …b�b�  WK�dL�   U�U���ô«  q��  «Ëb�Ë
 …b�b�  WDK�Ë  W�uJ�Ë   U�UI���ö�  l�d�  “U��≈
 ¨—ôËb�« ·d� dF� iH�Ë  U�“ú� W�b� W��UFL�
 dOL�  “WO�UM�K�«   «uI�«”  »e??�  fOz—  dA�  UL�

 °l�F�
 dF�  ŸUH�—«  Ê√  v�≈  —U�ù«  «c�  w�  ¡«d��  dOA�Ë
 dF�  sO�  Ê“«u�  œu�u�  wFO��  dO�  —ôËb�«  ·d�
 iF�  sJ�  ¨‚u��«  w�  —ôËb�«  lO��  r��Ë  W�dO�
 ’d��  w�  UN�Ëd�  ‰UH�≈  Âe�F�  w��«  ·—UBL�«
 ‚u��« s� —ôËb�« Òr� v�≈  bL� Èd�√ ‰ËœË ‚«dF�«Ë
 w�U��U�Ë  ¨—ôËb??�«  vK�  VKD�«  l�—  U�  dO��  qJA�
 U�  «c�Ë  ¨WO�Ëd�J�ô«   UIO�D��«  d��  ÁdF�  ŸUH�—«
 ÎUFL� tFO� Âb� v�« —ôËbK� sOO�uO�« sOFzU��U� l�œ
 VKD�«  sO�  ÎöK�  V��  U�  ¨vK�√  —UF�√  vK�  tFO��
 ¡«d���«  l�u�Ë  ÆW{ËdFL�«   UOLJ�«Ë  —ôËb??�«  vK�
 —UN�  v��  —ôËb�«  lO��  ”UM�«  rOLF��«  «c�  l�b�  Ê√
 s�  UOL� vK� ‰uB�K� ÁdF� ÷UH��« q�� sOM�ô«
 rOLF��«  o�Ë  W�dO�  WBM�  vK�  UN�dB�  w�UM�K�«
 —ôËb�« ÊuJO� sOM�ô« v��Ë ¨—ôËb�« vK� ‰uB�K�
 Í√ …dO� n�√ 24  w�«u� v�« t{UH��« …—Ëœ qL�√ b�
 Òr�  b�  ÊUM��  ·dB� ÊuJ�Ë ¨W�dO� dF� œËb� v�«
 UN�b���O�  ÒÊb��  dF��  ‚u��«  s�  ”UM�«   «—ôËœ
 ·—UBL�«  iF�  W??�“√  q�Ë  t�U�UO��«  e�eF�  w�

 ÆWO�UO��« dO�«uH�« iF� b�b��Ë Èd�J�«
 w�UL�«  ‚u��«  ŸU{Ë√  vK�  WFKD�   UN�  X�H�Ë
 ·dB�  rOLF�”  Ê√  v??�«  “¡UM��«“?�  Í—U??�??�??�«Ë
 sO�œuL�«  ‰«u??�_  —b�  s�  b�e�  v�«  ÍœRO�  ÊUM��
 Âb��  s�  tKO�UH�Ë  ¨WO�dB�  –  WO�UO�   U�UG�
 v�«  —ôËb???�«  œuFO�  sO�u��√  Ë√  Ÿu??�??�√  s??�  d��√
 w�  ·dB�«  dF�  ‰u�œ  w�U��U�Ë  Î̈ «œb��  ŸUH�—ô«
 WO�dB�Ë  WO�U�  WD�  W??�√  ÊËœ  s�  W�dH�  WIK�
 W�ö�  q�b�   UN��«  XD�—Ë  ÆW�{«Ë  W�œUB��«Ë
 wK�«b�«  w�UO��«  Ÿ«dB�«  sO�Ë  —ôËb??�«  j�  vK�
 bOL��Ë  WK�IL�«   U�UI���ô«  ‰u�  œU��«  ·ö��«Ë
 U�— tIOI�Ë W�ö� ÷U�d� oKF�L�« wzUCI�« nKL�«
 —UF�Q�  —«dI��«  ô”  Ê√  v�«   UN��«  X�H�Ë  ÆW�ö�
 u��«  q�  w�  WO�öN��ô«  ‚u��«  w�  ôË  ·dB�«
 qLA�  Íc??�«  w�UO��«  ·ö��«Ë  bzU��«  w�UO��«
 WO�UO��« ÈuI�« sO�  UHKL�«Ë  U�UI���ô« nK���
 vK�  Íu���  b�b��«  w�UOM�«  fK�L�«  Ê√  ULO�  ô
 U�  ¨…œbF��   UN�u�Ë   «¡UL��«   «–Ë  W� ÒuM��  q��
  —c�  UL�  Æ“ U�“ú�  ‰uK�  vK�  o�«u��«  VFB�
 dO�J�«  ‚—U??H??�«  «cN�  —U���«  ‰öG��«  s�   UN��«
 WF�u��  ÆWO�UO�  ÕU??�—√  oOI���  ·dB�«  —UF�Q�
 W��M� WO�öN��ô« ‚«u�_« w� —UF�_« l�«d� Âb�
 œUB��ô« …—«“Ë Ÿ—U�� r� «–≈ UN�H� —ôËb�« ÷UH��«
 v�«  ‰ËeMK�  WOMFL�«  WOM�_«Ë  WO�U�d�«  …e??N??�_«Ë
 vK� —U���« —U��≈Ë w�U�d�« rN��«u� ÂUOI�«Ë ‚u��«

Æ—UF�_« iH�
 n�dB� W�uJ� w� …—U�Ò��«Ë œUB��ô« d�“Ë ÊU�Ë
 fK�L�«”  ‚ö??�≈  ‰ö??�  sK�√  ¨Âö??�  sO�√  ‰UL�_«
 qJA�”  u�bO�  t??�√  ¨“—UF�_«  W�UO��  wM�u�«
 W�U� w� ÂuO�« UM Ò�_ ¨fK�L�« «cN� ŸUL��« v�≈ ∆—U�

Æ“pO� wÒHJ� UMO� U�Ë ∆—«u�
 ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  WO�UL�«  d�“Ë  oK�Ë
 Î«dOA� ¨—ôËb�«  ‚u� w� v{uH�«  vK� qOK� n�u�
 sO� ‚—UH�«  r�� w� wFO�� dO� «Îd�√  „UM�”  ÒÊ√  v�«
 ¨“¡«œu��«  ‚u��«  w�  ·dB�«  dF�Ë  W�dO�  dF�
 r�  ¡«œu��«  ‚u��«  w�  ·dB�«   UOKL�”  ÒÊ√  U Î�—U�
 ¨UÎO�u�  —ôËœ  sO�ö�  W�L��«  «Îd�R�  UNL��  “ËU���
 “W�dO�”  WBM�  vK�  ‰Ë«b��«  r��  ÈbF��  ULO�

Æ“UÎO�u�  «—ôËb�« sO�ö�  «dA�
 w�  WOL�UF�«   «—uD��«”  ÒÊ√  v�≈  qOK��«  —U??�√Ë
 ‰uB� Âb�Ë ¨UÎOL�U� WO�U�_« lK��«  —UF�√ …œU�“
 Í—U���«  Ê«eOL�«Ë   U�u�bL�«  Ê«eO�  w�  ‰b��  Í√
 vK�  ·dB�«  dF�  w�  ‚dH�«  «c�  —d��  ô  ¨ÊUM��  w�
 WL�U��  U Î��d�  ¨“¡«œu��«  ‚u��«Ë  W�dO�  WBM�
 UL�—”  ¨dO�J�«  ‚—U??H??�«  «c??�  oK��  WHK���  q??�«u??�
 w� lK� W�U� oK��”  Ë√ “W�—U��Ë WO�UO� »U��_

Æ“‚«u�_«
 l�  W�«dA�U�  X�U�  WO�UL�«  …—«“Ë”  ÒÊ√  b??? Ò�√Ë
 UN�UOMI�  nK��L�  WO�UL�«  W??O??�Ëb??�«   U��RL�«
 dF�  l�  XI�UD�  UNFOL�Ë  ¨·dB�«  dF��  …U�U�L�
 ¨“dO��  b�  v�≈  W�dO�  WBM�  s�  œb�L�«  ·dB�«
 —ôËb�«  d�«u�Ë  WO�UM�K�«  …dOK�«  d�«u�  `�”  ÒÊ√  « Îb�R�
 ¨WO�J�  ZzU��  v�«  ÍœR�  Ê√  ÷d�H�  b�«e��  qJA�
 ÊS�  tOK�Ë  ¨—ôËb�«  ·d�  dF�  ÷UH��«  v�«  ÍœR�
 s�  b�e�  UL�  wFO��  dO�  d�√  u�  qJA�«  «cN�  t�öH�«

Æ“…u�H�« Ác� oK� vK� iF��« Â«b�≈ WO{d�
 s�  Îö�U�  ÎU�u�  «u�U�  ¨f??�√  ÊuO�UM�K�«  ÊU??�Ë
 “—ôËb�«  W�—u�”  V���  “»UB�_«  ‚d�”  »d�
 …dO�u� f�√ dN� q�� w��—b��« t�UH�—« q�«Ë Íc�«
 q�UH�  q??�U??�  vK�  fJF�«  U??�  ¨W??�??�d??�Ë  WF�d�
 ‰u�c�«Ë  oKI�«  s�  ¡«u�√   œU�Ë  ÆWO�uO�«  …UO��«
 «Ëu��«  s�c�«  sOM�«uL�«  vK�Ë  ÂUF�«  bNAL�«  vK�
 v�« dO�«uD�« …œu� l�  U�Ëd�L�« ô ¨—UF�_« VONK�

Æo�UML�« s� œb� w� UNCF� qH�√ w��«  UD�L�«
 ¨ÊU��Ë√ 98Ë 95 tO�uM� s�eM��« dF� ÒdI��« ULO�Ë
 n�√ 24 “UG�« dF�Ë …dO� n�√ 30  Ë“UL�« dF� lH�—«
 …—«“Ë  s�  —œUB�«  —UF�_«  VO�d�  ‰Ëb�  o�Ë  ¨…dO�
  U�Ëd�L�«   UD��  rEF�  XKH�√Ë  ÆÁUOL�«Ë  W�UD�«

Æw�«uC�«Ë  ËdO� w� f�√ ÕU��
  U�Ëd�L�«  UD�� »U��√ W�UI� uC� `{Ë√Ë
 d Ò�Q��«  w�  ·—UBL�«  —«dL��«”  Ê√  f�«d��«  Ã—u�
 UN�UI����  jHMK�  …œ—u��L�«   U�dA�«  rOK��  s�
 œ—u��L�« s�eM��« sL� q�L� w��«Ë w�dO�ô« —ôËb�U�

 ·dB� s� WI��L�«  U�Ë–ú�Ë “W�dO� WBM�” o�Ë
 Ác�  rOK���  sOMI��«  —«dL��«  tM�  Z�MO�  ¨ÊUM��
 l�«d��Ë  wK�L�«  ‚u�K�  s�eM��«   UOL�   U�dA�«
 œu�Ë r�—  UD�L�« w� pKN��LK� …œUL�« Ác� d�«u�
 s�Ë  Æ“ÊUM��  w�   U�œu��L�«  w�  WKOK�  dO�   UOL�
 u�√  ÍœU??�   U�Ëd�L�«  w??�“u??�  q�L�  XH�  ¨t�N�
 »U��√  lL��  s�  —b�  Íc�«  ÊUO��«”  ÒÊ√  v�≈  «dI�
 Íd�c��  ÊUO�  u??�  ¨UN�UH�S�  Õ Òu??K??L??�«  ¨ UD�L�«
 Íc�«  —ôËb??�«  ·d�  dF�  ŸUH�—«  bF�  sO�ËR�LK�
 Ê√  `�UB�  »U��Q�  UM�UJ�S�  fO�Ë  ¨UO�u�  qB��
 ÊË—dC�� jH� ŸUDI� s��Ë ¨—ôËb�«  —UF�Q� o�K�

Æ“ ÒœU� qJA� VKI�� ·d� dF� o�Ë lO�� UM�_
 ‰Ëb�  —Ëb??�Ë  ÎUOL�U�  `LI�«  dF�  ŸUH�—«  l�Ë
 e���«  WD�—  dF�  l�—  Òr�  ¨ U�Ëd�LK�  b�b�  —UF�«
 …dO�  ·ô¬  9  v??�«  7  s�  Í√  …dO�  2000  …dOGB�«
 …dO�  2000  ÎU??C??�«  r���«  WD�u�L�«Ë  ¨WO�UM��
 ¡UG�≈ l� ¨WO�UM�� …dO� n�« 15 v�« 13 s� Í√ WO�UM��

Æ…dO�J�«  WD�d�«
 nOMB�K�  WO�dO�_«  “g�O�”  W??�U??�Ë  X�H�Ë
 dO�  —U??�√  15  w�   U�U���ô«  ZzU��  ÒÊ√  ¨w�UL�zô«
 dJ�F�  Í√  sJL�  W�uF�  b�e�  ¨ÊUM��  w�  WL�U��«
 ¨“ÊUL�d��«  w�  …dDO��  …dI���  WO�K�√  qOJA�  s�
 nK���«  l??{Ë  s�  ÊUM��  ÃËd??�  ÒÊ√  s�  ¨ —Òc???�Ë
 dO�   U�U���ô«  bF�  ÎU�F�  ‰«“  U�  s�b�«  œ«b�  s�
 l�«u�«” Ê√ v�≈ ¨d�dI� w� W�U�u�«  —U�√Ë ÆWL�U��«
 cOHM�  vK�  œö??�??�«  …—b??�  bOIF�  s??�  b�e�  ¨w�U��«
 Ác�  q��  ULO�  ¨W�œUB��ô«Ë  WO�UL�«   U??�ö??�ù«
 vK�  ‰uB�K�  WI���  U Î�Ëd�  ÊuJ��   U�ö�ù«
 sOO�Ëb�«  ¡U�dA�«Ë  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  s�  r�œ
 ÃËd�� o�dD�« bNL� Ê√ sJL� Á—Ëb� Íc�«Ë ¨s�d�ü«

Æ“W�œUO��« t�U�«e��U� ¡U�u�« w� dOBI��« s� ÊUM��
 sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  d�“Ë  qI�  ¨p�–  ‚UO�  w�Ë
 VO��  u??�  tK�«  b��  ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�  w??�
 wK�L�  s�  ¨sDM�«Ë  w�  t�U�UL��«  q�«u�  Íc??�«
  «—uD��«  s�  b�bA�«  oKI�«”  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�
 w�  ¨WK�IL�«  WK�dL�«  w??�  ÊUM��  w??�  W�œUB��ô«
 W�FB�«   öLF�«  ◊UO��«  w�  dO�J�«  l�«d��«  q�
 WO�—U��«  ÊUO�  V���  «Ëœb??�Ë  Æ“ÊUM��  ·dBL�
 s�  ÊUM��  …b�U��  s�  ‚ËbMB�«  sJL�  Âb�”  vK�
 q�√  d��F�  w��«Ë  ¨W�—ËdC�«   U�ö�ù«  —«d�≈  ÊËœ
 w�  V�d�  w��«  ‰Ëb�«  s�  …œU�  ‚ËbMB�«  t�KD�  U�
 ÂU� W�“«u� —«d�≈ ÎU�uB� ¨t�b�U�� vK� ‰uB��«
 q�bF�Ë  ¨‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«  Êu�U�  —«d??�≈Ë  ¨2022
 WO�O�«d��«  WD�  —«d�≈Ë  ¨WO�dBL�«  W�d��«  Êu�U�
 ‰œU??�Ë  ·UH�  rOOI�  vK�  ÂuI�  w�dBL�«  ŸUDIK�
 WO�—U��«   «œu�uL�«  rOOI�Ë  ¨ŸUDI�U�  WI��«  bOF�

Æ“ÊUM�� ·dBL�
 sO�  WO�UO�  —œU??B??�  X??D??�—  ¨“«u???�  j??�  vK�
 ·ö��«  r�UH�Ë  w�UM�K�«  wK�«b�«  l{u�«  sO���
 sO�Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   U???�“_«Ë  w�UO��«
 —Ëœ  «uHA�  s�c�«  sOO�dO�_«  sO�ËR�L�«   U��dB�
 —UB��«  ÷d�Ë  ÊUM��  w�  —UON�ô«  l�d���  r�œö�
  «uM�  WKO�  tOK�  wDHM�«Ë  ÍœUB��ô«Ë  w�UL�«
 b�bA��  w�dO�√  t�u�  s�  “¡UM��«“?�  XHA�Ë  ¨…b�
 w�UOM�« fK�L�« “U��≈ l�Ë vK� ÊUM�� vK� jGC�«
 t�  fOz—  »U���«  s�   U�UI���«  WKL�  b�b��«
 ‚UI���«  v�«  ôu�Ë  WK�IL�«  W�uJ��«  nO�Q�  v�«
 ÊUM�� vI�� Ê√ »uKDL�« w�U��U�Ë ¨W�—uNL��« W�Uz—
 Â–dA��«Ë  jGC�«  W�dD�Ë   U�uIF�«  nO�  X��
 Æ…Òb??�   UHK�  w??�  ‰“UM�K�  t??F??�œ  v��  v??{u??H??�«Ë
  b�Ë Íc�« W�UD�«Ë ¡U�dNJ�« s�√ —œUBL�« X�¡U��Ë

 øÊUM�� v�« dB�Ë Êœ—_« s� Á—«d���U� sDM�«Ë
 ÒÊ√  ¨VO��  u??�  d??�“u??�«  nA�  ¨p??�–  ‚UO�  w??�Ë
 U�“d�√ ¨dB� s� “UG�« qI�  t�«u�   U�uF�  „UM�”
 oO�D�  ÂbF�  WO�dO�√   U�ULC�  V�UD�  …d�UI�«  Ê√
 Ë√  ÎUO�U�  ¡«u??�  W�—u�  vK�  W{ËdHL�«   U�uIF�«
 ÎU��ô  ¨“ÊUM��  v�≈  “UG�«  b�—u�  ‰U�  w�  Î̈ö�I���
 ¨U�cOHM�  ÊUM��  vK�  V��  Èd�√  Î «—u�√  „UM�  Ê√  v�≈
 p�c�Ë  ¨…d�UI�«  l�  ÎUO�U�  UN�QA�  ÷ËUH��«  r��Ë
 ¡U�dNJ�« œ«dO��« s� ‰u�√ ÎU��Ë d�_« «c� ‚dG��O�
 ÕUO�—«”  œu??�Ë  s�  VO��  u�  »d??�√Ë  Æ“Êœ—_«  s�
  U�U���ô«  ÁU��  sOO�dO�_«  sO�ËR�L�«  sO�  “Íu�
 WO�UH�“?�  X??�d??�√  w??�??�«Ë  WO�UM�K�«  WOF�dA��«
 s�  p??�c??�  ÕU??O??�—«  œu�Ë”  v??�≈  Î «dOA�  ¨“W�«e�Ë
 ‚ËbM�  l�  ‚UH�«  v�≈  WO�UM�K�«  W�uJ��«  ‰u??�Ë
 ‰ËbK�Ë  UM�  W��M�U�  rN�  ¡w�  «c�Ë  ¨w�Ëb�«  bIM�«

Æ“W��UL�«
 `{Ë√  ¨WO�uM��«  W�d���«  œËb??�??�«  W??�“√  s??�Ë
 bF�  ÎUO�dO�√  ÎU??{d??�  „UM�”  Ê√  w�UM�K�«  d??�“u??�«
 sJ�Ë ÎUO�U��≈ ÁU�d���« s��Ë ¨VO�√ q�� rN�—UA��«
 q��  qO�F�K�  WO�uJ�   «—U�e�  UM��U�Ë  ¨ Ì·U�  dO�

Æ“W�Q�L�« Ác�

 d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz—  ‰Q�  ¨n�«uL�«  w�Ë
 qzU�Ë  vK�  `�dB�  w??�  ¨qO�U�  Ê«d??�??�  VzUM�«
 —ôËb�«  lKDO�  nO�  «u�H�”  ∫w�UL��ô«  q�«u��«
 q�J�«Ë  UN�zU��Ë   U�U���ô«  bOH��  u�  ø‰eMO�Ë
 «–«  UN�UO�ö�Ë  W??�U??zd??�«Ë  UN�U��√Ë  WO�UOM�«
 international crook   l??�«u??�U??�  u??�  n�u�
 vK�  …—b�  w�  U�Ë  t�«e�  vK�  bK��«Ë  ”UM�U�  VFKO�
 WAÒKA�  W�uEM�  s�  „u�L�  ÂUE�  V���  t���U��
 r�d�”  ∫qO�U�  ·U{√Ë  Æ“øUN�L�d�  wHJ�  …dB�Ë

Æ“b�b��« fK�L�«Ë ¡UCI�«
 ¨Êö�� bL�√ aO ÒA�« “U�LL�« ÍdHF��« w�HL�« È√—Ë
 —U�Ë√  „UM�Ë  ¨…œuBI�Ë  W�u�d�  W�—U�  ÂU�√  UM Ò�√”
 ¨WÒOAOFL�«  UN�UO�Ë  ”UÒM�«  dOBL�  V�ö��  Èu�Ë
 ÂuO�«  —ôËÒb�U�  ¨W�ÒOG�  Ë√  W�uKA�  W�uJ�  œu�u�
 bK�K�  Î…d�I�  X� Òu��  …dOÒK�«Ë  ¨…dO�  n�√  36?�«  “ËU��
 œËb��«   ÒbF�  ÍbIÒM�«  XÒKH��«  WK�d�Ë  ¨tO�  U�  ÒqJ�
 tHI�  l�d�  iF��«  ULO�  ¨W??ÒO??�ö??�_«Ë  WÒO�U��ù«
 …—b�  WÒ�√  n�ÓM�  ¨qK ÒA�«Ë  ⁄«dH�U�  œÒbN�Ë  w�UO Ò��«
 W�D� ‰ö� Êö�� —c�Ë Æ“œuL ÒB�« vK� t�U�Ë bK�K�
 ⁄«dHK�  bK��«  „d��”  w�—U�  ŸËdA�  s�  WFL��«
 ÔXK�  Ê≈  Ôm�U�√  ôË  ¨WÒOM�Ë  WF�U�  u��  ÁÓc??�√  wMF�
 ¨WÒO�U��« WK�dL�« `�ö� r�— s� Òb� ö� ¨ ÎWÒOK�√ U Î�d�
 ¨W�ËÒb�«  —uC�  o��  b�d�  U ÒÎ� Òb�  U Î�ËdA�  „UM�  ÒÊ_
 …ÒbA�  vA��Ë  ÆW�O��  WOI�UM�  l�—UAL�  «ÎbONL�
 „UM� ÒÊ_ ¨“w�UL��« —U�H�« U�Ëd�”  W�F� ÷d� s�
 Ÿu�  W�u�U�  v�≈  ÊUM��  q�u��  vK�  Ïr ÒLB�  u�  s�

Æ“wHzU� rO�I�Ë ÊU�K�Ë v{u�Ë
 VzUM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� uC� ‰¡U�� ¨Á—Ëb�
 s�Ë  øUN�U��R�Ë  W�Ëb�«  …eN�√  s�√”  ∫Êö��  Êö��
 øWO�UM�K�«  WKLFK�  q�UJ�«  —UON�ô«  «c�  s�  ‰ËR�L�«
 s�c�«  W??�d??F??�Ë  WI�ö�  s??�  ÊËe??�U??�  r??�??�√  qN�
 sO��ö�L�« WI�ö� s� ÊËe�U�Ë ¨—ôËb�U� Êu��ö��
 rN�uI�ö�  ô  «–UL�Ë  ¨WÒO�UM�K�«  …dOK�«  dF�  ·dB�
 W�U��« „U�—≈ q�√ s� Ã—U��« s� ÊË—«b� s�c�« r�Ë
 ¡ôR� o�ö� Ê√ W�ËR�� UN�eN�√Ë W�Ëb�« ¨WO�UM�K�«
 `�d�� bK��U� ¨gOF�« WLIK� V�ö��« s� rNFML� Ê√Ë
 w�UO��« ‘UIM�« n�u� Ê√ UMOK�Ë ¨÷—_« w� ·eM�
 s�u�«  u�  Íc�«  `�d��«  «c�  W��UF�  v�≈  V�c�  Ê√Ë
Æ“WOM�Ë WO�ËR�� w�Ë tO�UF� U� q�Ë tK�UA� qJ�

 q�IL�«  ¡U�ö��«  —UE�_«  t���  ¨p??�–  ÊuC�  w�
  U�K�  v??�Ë√  bNA��  w��«  WL�M�«  W�U�  v??�«
 fK�LK�  fOz—  »U���ô  b�b��«  w�UOM�«  fK�L�«
 r��  j�Ë  ¨fK�L�«  V�J�  W�O�Ë  fOz—  VzU�Ë
  «u??�√  œbF�  W�Uzd�U�  Íd??�  tO��  fOzd�«  “u??�
  ôUB�ô«  W�O��  V���  b�e�Ë  ÎU�u�  65?�«  e�UM�
 q�u�K�  …b�  WO�UO�  q��  l�  …dL��L�«   «—ËUAL�«Ë

ÆfOzd�« VzU� vK� o�«u� v�«
 “ÍuI�« ÊUM��” q�J� ÒÊS� “¡UM��«”  U�uKF� o�ËË
 VBML� ¨VF� u� ”UO�« VzUM�« `O�d�� Ád�√ r��
 Âb�  WN��  tH�u�  vK�  wI�  ULO�  ¨fOzd�«  VzU�
 iF��  X�uB��«  W�d�  „d��  b�Ë  Íd��  X�uB��«

Æd��« wM�u�« —UO�K� sOL�ML�« dO� ¡UC�_«
 Á—œUB� ‰uI�� “WO�UM�K�«  «uI�«” »e� WN�� U�√
 w�  ¡UCO��«  W�—u�U�   uBM�”  UM�√  v�≈  “¡UM��«“?�
 Êu�e�K�Ë  ¨fK�L�«  W�Uz—  ‚UI���U�  oKF��  U�
 UM�“ U�Ë ¨t�zU�Ë fOzdK� U�UMF{Ë w��«  UH�«uL�«
 w� W�dOOG��«Ë W�œUO��« ÈuI�« l� q�«u��« —u� w�
 U�UMK�√  w��«   UH�«uL�«  vK�  UNF�  ‚UH�ö�  W�ËU��
  ôU??B??�ô«Ë  ¨WMOF�  WOB�A�  U�bO���  r�O�
 ô  WE�K�«  W�UG�  sJ�  ¨r�UH�  v�«  ‰u�uK�  W�u�H�
 Ê√  —œUBL�«  XH�Ë  Æ“r�UH�  ‰uB�  vK�   «d�R�
 VBML�  WOB��  W�√  X��—  b�  “ «uI�«”  ÊuJ�
 VzUM�«  `�d�  r�  w�U��U�Ë  fK�L�«  fOz—  VzU�
 qLF�Ë   UH�«u�  UMF{Ë  q�  ¨w�U��U�  ÊU��

Æ“W�dOOG��« ÈuI�« l� ‚UH�« v�« q�u�K�
 Í√ i�— tH�uL� d��« wM�u�« —UO��« p�L� ÂU�√Ë
 “ «uI�«” WK�� o�«u� W�uF� j�ËË ¨Íd� l� r�UH�
 oH��  r�  Á—Ëb�  Íc�«  “w�bL�«  lL��L�«”  Èu�  l�
 »«u�  WK��  uC�  rN�√  ÊS�  ¨W�U��«  v��  r�«  vK�
 wI�«u�  `�dL�  lH�d�  tOD�  lO��  VzUM�«  —UJ�
  U�uKF�  o�Ë  ¨WO�UOM�«  q�J�«  rEF�  ‰u�I�  vE��
 b�  bOFB�«  «c�  vK�   «—ËUA�  Íd��Ë  ¨“¡UM��«”
 WOD�  VzUM�«Ë  Íd�  fOzd�«  sO�  r�UH�  v�«  ÍœR�
 W�UOM�«Ë  W�Uzd�«  w�UI���«  w�   «u�_«  WC�UIL�
 s�  WO�UO�  WK��  sL{  ÍuCM�  tOD�  VzUM�«  ÊuJ�
 —UJ�  »«u??�  s�  Î «œb??�  qLA��  l�u��  b??�Ë  »«u??�  5
 sK�√  WOD�  Ê√  d�c�Ë  Æ»«u�  10  `�B��  fK�«d�Ë
 o�«u��«  `�H�  b�Ë  qI���Ë  wD�Ë  `�dL�  t��d�
 ‰Ë«b��«  r�  UL�  ÆfOzd�«  VzU�  W�“_  q��«  »U�  tOK�

ÆwI�«u� `�dL� ·UJ��« ÊU�� VzUM�« r�U�

 (1¢U áªàJ) ...á≤£æªdG »a ¢SÉØfCG ¢ùÑM

 sOD�UM�«Ë  W??�“«e??H??�??�ô«  …d??O??�??L??�«  s??O??�  W??N??�«u??L??�«  l??I??�  Ê√  u??�  Y??�U??�??�«  ‰U??L??�??�ô«  ≠
 sOM�u��L�« v�« ‰ö��ô« W�d� rCM�Ë ¨sOD�«d�Ë sOO�bI� s� ”bI�« w� sOOMOD�KH�«
 WHC�«  w�  WO�F�   UN�«u�  v�≈  qI�M�Ë  ¨WN�«uL�«  b�UB��Ë  ¨sOOMOD�KH�«  WN�«u�  w�
 w�Ë  Æ‰ö��ô«  W�d�Ë  wMOD�KH�«  »U�A�«  sO�  ¨1948  ÂU�  WK��L�«  w{«—_«Ë  WO�dG�«
 b�uL� —«c�≈ W�U�L� W�ËUIL�« qzUBH� …d�M�« w�U� n�u� l� b�u� vK� ÊuJM� W�U��« Ác�
 W�u� ÂU�√ `�� b� »U��« ÊuJ�Ë ¨ «¡«b��ô«Ë  «“«eH��ô« n�u�� r� U� a�—«uB�« ‚ö�≈
 dO�H�  ‰UL��«  u��  »U�  t�≈  ¨tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  ‰U�  WN�«u�
 ¨…b�b��«  s�“«uL�«  „—b�  w��«  W�dJ�F�«Ë  WO�UO��«  ÊUOJ�«  …œUO�  Ê√  wMF�  «c�Ë  ÆWIDML�«
 lL���«  W�ON��  rN��  Êü«  Íd��  WN�«u�  Ê«Ë  ¨X�U�  q�U�  w�dO�_«  ¡UHJ�ô«  Ê√  „—b??�
 ¡«u� WO�U��« ”Ëƒd�« vK� œ—U��« ¡UL�« VB� W�u� d�� ¨…uI�« œËb� rO�d�� w�uONB�«
 »U� `�H� WN�«uL�« n�u� Î UO�Ëœ Îö�b� Ã—b���Ë ¨ÊUOJK� l�Ë_« lL��K� Ë« sOM�u��LK�
 p�Ë Èd�_«  UHK� Î U�uB�Ë ¨ÈbL�« j�u�L�« —«dI��ô« W�UM�  UHK� ‰u� ÷ËUH�K�

Æ”bI�«Ë —UB��«

 (1¢U áªàJ) ...±ô©f ±ƒ°S GPÉe

 ¿ÉæÑd ∫ÉÑ≤Y ¥Gô©dG CGóH

 ¨ÊUM�� w� c�UM�« w�u�UI�« hM�« t�A� ¨‰ö��ô« ÊUO� l� q�UF��« lML� w�u�U� h� ‚«dF�« w� ÊU� ≠
 iF� s� W� ÒuLL�« lO�D��« W�u� ÂU�√ ÎUO�U� ÎU�œ«— qJA� bF� r� hM�« «c� Ê« «uE�ô sOO�«dF�« »«uM�« sJ�
 Êu�U� ÁuL�√ ÎU�u�U� sKF�« v�« «u�d�Q� ¨w�ö�ù«Ë w�UI��« Z�Ëd��« Èu��� vK� ÎU�uB� ¨WO�dF�« ‰Ëb�«

ÆlO�D��« r�d��
 ÊuJ�� ÎU�zU� 275 q�√ s� ÎU�zU� 275 —uC�� Êu�UI�« vK� ŸUL�ùU� »«uM�« fK��  Òu� ‚«dF�« w� ≠
 X�RL�« f���U� V�UF�Ë ¨WO�uONB�« ∆œU�L� Ã ÒËd� s� q� Â«b�ùU� Êu�UI�« V�UF�Ë ¨»«uM�« fK�� rNM�
 Ë√  W�dJ�F�«  Ë√  WO�UO��«  Ë√  WO�U�uK�b�«   U�öF�«  s�  Ÿu�  Í√  W�U�ù  …u�b�«  w�  „—UA�  s�  q�  b�RL�«Ë

Æq��L�« w�uONB�« ÊUOJ�« l� d�¬ qJ� s�  U�ö� W�√ Ë√ WO�UI��« Ë√ W�œUB��ô«
 ‰u� ‘UI�Ë ¨‚«dF�«  ‰U� t�A� w�UO� ÂU�I�«Ë ¨‚«dF�«  ‰U� t�A� b�b� w�UO� fK�� ÊUM�� w� ≠
 Êu�UI�« ¡U�Ë ¨‚«dF�« ÁbN� U� t�A� lO�D�K� Z�Ëd�K�  ôËU��Ë ¨‚«dF�« w� Íd�� U� t�A� W�ËUIL�« —UO�
 ‰UD� ô  U�ö��« Ê√ v�« W�ËUIL�« Èu� W�QLD� WO�UOM�« q�J�« sO� w�UO��« —«u�K� sO�Q� WBO�u� Òw�«dF�«

ÆlO�D��« l�—UA�Ë ‰ö��ô« ÊUO� s� n�uL�« UN�FOK� w�Ë ¨Èd�J�«  «—UO��«
 vK�  fO�Ë  W�ËUIL�«  Õö�  vK�  nK���  ¨t�uLC�  W�ËUIL�«  t�u�  ÎUO�U�  ÎU�UD�  bNA�  Íc�«  ÊUM��  ≠
 …UO��« b�«u� ‰u� WI��« ¡UM�Ë ¨wM�u�« ‘UIMK� WO{—√ r�— vK� …—bI�«  U��ù W�d� ¨“qOz«d�≈“?� ¡«bF�«

ÆÊu�UI�« «cN� ‚«dF�« s� W�U� b�√ ¨WOM�u�« WO�UO��«
Æb�b��« fK�L�« …—u� —uK�� t�u�b�Ë Õ«d��ô« «cN� Êu�ËUI� »«u� ÂÒbI�� Ê« »uKD� ≠

 ¿ÉæÑd ∫ÉÑ≤Y ¥Gô©dG CGóH

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 (1¢U áªàJ) ...kÉ«dÉZ ™aóJ ÉHhQhCG

 ÍœUB��ô«  ‰U�—U�  ŸËdA�  ÊU�  
 wKFH�«  dO�Q��«  W�«b��  W�bI�  ¨«c??�
 ¨U�Ë—Ë√  w�  …b��L�«   U�ôuK�  –uHM�«Ë
 nK� ¡UA�≈ l� WM� bF� “eF� Íc�«Ë
 ÂU�  ◊U??�??�  4 w??� w??�??K??�_« ‰U??L??�

Æ1949
 U??�Ë—Ë√  X�{√  ¨a�—U��«  p??�–  cM�
 ¨w�dO�_«  pKH�«  w??�  —Ëb???�  WO�dG�«
 ¨bF�  U�  w�  …b��L�«   U�ôu�«  `�B��
 fOzd�«  t�uL�«Ë  ¨q�UH�«Ë  „d�L�«

Æt�ËœË nK��« ·«b�√Ë  U�UO��
 ‰—U� q�«d�« w��dH�« fOzd�« ÒqF� 
 ¨w�UO�u��« œU��ô« —UON�« q��Ë ¨‰uG�œ
 U??�Ë—Ë√  w�  sONÒ�M�L�«  q??z«Ë√  s�  ÊU??�
 WO�dO�_«  W�UO��«  ·«b�√  WIOI�  v�«
 —Ëb�«Ë ¨WO�Ë—Ë_« …—UI�« vK� U�dO�Q�Ë
 bI�  Ær�UF�«Ë  U�Ë—Ë√  w�  t�  ÂuI�  Íc�«
 w�  WO�dO�_«  W�UO��«  ‰uG�œ  bI��«
 W�OALK�  ŸuC��«  i??�—Ë  ¨ÂUM�O�
 nK��«  s??�  V���«  bI�  ÆWO�dO�_«
 ¨U��dH�  …dI���  W�O�  d�ËË  ¨w�K�_«
 eÒOL��  l�u�  vK�  ÿUH��«  s�  sJL�Ë
 bz«d�«  ÊU�Ë  ¨WO�Ëb�«  W�U��«  vK�  UN�
 ÕU�H�ô«  W�UO�  ÁœUL��U�  »dG�«  w�
 s�  s�dO�J�«  qF�  U�  ¨sOB�«  vK�
 W�U�  w�  ‰uG�œ  ÊuFC�  sOO�dO�_«

Æ¡«bF�«
 ¨sDM�«u�  ÎUHOK�  Òq�  Ê≈Ë  ‰uG�œ  
 YO� ¨UN�MLON� ŸuC��« i�— t�√ ô≈
 1967  ÂU�  V�U�  U�bM�  Î«bOF�  V�–
  WHO�� t�dA� t� `�—vB� ‰ö� s�
 Òq��  Ê√  V��ò  t�«  ¨France Soir
 ¨œÒbNL�«  tF{u�  Æ—ôËb??�«  ÊUJ�  V�c�«
  ôœU���«  w??�  W�UL{  tM�  qF��  ô

ÆåWOL�UF�«
 ¨w�UO�u��«  œU??�??�ô«  pJH�  bF�  
 —uN�Ë  ¨WO�uOA�«  W�uEML�«  —UON�«Ë
 U�Ë—Ë√  lD���  r�  ¨w??�Ë—Ë_«  œU��ô«
 ¨WO�dO�_« …¡U�F�« s� ÃËd��« …b�uL�«
 ÎU�dA�  …dO�J�«  œU��ô«   U�uI�  r�—
 w�U�® ÎU�œUB��«Ë ©WL�� ÊuOK� 500®
 WLOI�« YO� s� r�UF�« w� œUB��« d��√
 PPP  WOz«dA�« …uI�«  ‰œUF�Ë WOL�ô«
 ¨©2021  ÂU�  —ôËœ  ÊuO�d�  19  m�U��«
 250  ???�«  “ËU���  WO�«eOL�  ÎU�dJ��Ë

Æ—ôËœ —UOK�
 ¨UO�Ë—  s�  sDM�«Ë  XKF�  bI�  
 ·b�  ÊU�  –≈  ÆU??�Ë—Ë√  t�Ë  w�  W�«e�
 œU��ô«  pJH�  bF�  ¨…b��L�«   U�ôu�«
 UNLO���Ë UO�Ë— o�uD� ¨w�UO�u��«
 ¨W??O??�Ëb??�«Ë  W??O??�Ë—Ë_«  W�U��«  vK�
 …b�b� s�U�√ w� U�“«eH��« vK� qLF�«Ë
 Ê√ s� Îôb� ¨lIM��� s� d��√ v�« U�d�Ë
 vK�  WOM��  WMO��   U�ö�  UNF�  wM��

ÆW�œU��L�« WI��«Ë W�d�AL�« `�UBL�«
 „d�L�«Ë ÷d�L�« sDM�«Ë X�U� 
 …«œ_« ¨…d??O??�_« X??�U??�Ë ¨U????�Ë—Ë√ w??�
  U??�U??O??�??�« …U??�U??�??� w??� W??F??O??D??�«
 W�—u�Ë Ê«d�≈Ë UO�Ë— ‰UO� WO�dO�_«
 sDM�«Ë  sJ�  r�  –≈  ÆU�dO�Ë  ¨UO�d�Ë
 ¨U??O??�ö??�u??�u??�  rO�I�  s??�  …b??O??F??�
  «—u��«  s�  ôË  ¨ÊUAOA�«  À«b??�«Ë
 ôË  ¨UO�«d�Ë√Ë  UO�—u�  w�  WO�UI�d��«
 WO�uI�« W�“UM�« WOMOLO�« ÈuI�« r�œ s�
 ÎU�«bO�  U??O??�«d??�Ë√  qF���  ¨W�dD�L�«
 ¨WO�Ë—Ë_« WO�dO�_«  U�UO�K� ÎUF�«Ë
 W�e�“Ë ¨UO�Ëd� w�uI�« s�_« i�uI��

ÆUNO� —«dI��ô«Ë ÂUEM�«
 WO�dO�_«  «b�U�U�Ëd��«   —Òu�  bI�  
 UO�Ë— ÒÊ« tK� r�UFK� ¨WO�Ë—Ë_« UNF�Ë
 WIOI��« w�U�� U� «c�Ë ¨W�b�FL�« w�
 t�√  Î «bO�  U??�Ë—Ë√  ·dF�  –≈  ÆUNKKC�Ë
 ¨w�UO�u��« œU��ô« pJH�Ë —UON�« bF�
 sDM�«Ë  Âd���  r�  ¨UO�UL�√  bO�u�Ë
 d�“Ë ÊU�� vK�  ¡U� w��«  UN�«b ÒNF�
 9 w� dJO� fLO� w�dO�_« WO�—U��«
 fOzd�U� t�UL��« ¡UM�√  1990  ◊U��
 Ê«ò  s??�  ¨·u??A??�U??�—u??�  w�UO�u��«
  U�ULC�«  WOL�√  r ÒNH��  s??D??M??�«Ë
 ÆWO�Ë—Ë_« Ê«bK��«Ë w�UO�u��« œU��ö�
 u�Ë  œbL��  s�  w�K�ô«  nK��«  Ê«Ë
 ¨UC�«  p�c�  Æå‚dA�«  ÁU��U�  W�u�
 ‰u�  uLKO� w�UL�ô« —UA��L�« »d�√
 ¨·uA�U�—u� fOzdK� w�U��« ÂuO�« w�
 ô  Ê√  tOK�  w�K�_«  nK��«  ÒÊ√ò  s�

ÆåÁ–uH� …dz«œ vD���
 —UA��� ÒÊ« ¨w�Ë—Ë_« œU��ô« rKF� 
 uOMGO�“  ¨w??�d??O??�_«  w??�u??I??�«  s???�_«
 ¨Zbignew Brzezinski  wJ�M�“d�
 WK�UJ�«  …dDO��«  åv�«  1992  ÂU�  U�œ
 w� UO�«d�Ë√ ÒÊ_ ¨UO�«d�Ë√ vK� U�dO�_
 U�  «–«Ë  ÆU??�Ë—Ë√  w�  UO�Ë—  …u�  —u��
 qJA� sK� ¨UO�Ë— s� UO�«d�Ë√ XKB�

ÆÎ«b�bN� p�– bF� …dO�_« Ác�
 ÂU�  cM�  t??�«  ¨sOI�  vK�  U???�Ë—Ë√  
 w� w�«d�Ë√ w�Ë— 14000 q�� ¨2014
 sO�“UM�«  sO�dD�L�«  b�  vK�  p�U��Ëœ
 ÂUF� p�MO� ‚UH�« ÒÊ« UL� ÆsOO�«d�Ë_«
 Æw�«d�Ë_«  V�U��«  t�d���  r�  2015
  «—bI�«  s�  sDM�«Ë   “e�  ¨sO�  w�
 ¨uJ�u� …eH��� ¨UO�«d�Ë_ W�dJ�F�«

 a�—«u�   U�uEM�  UN�B�  ‰ö�  s�
ÆUN{—√ vK�

 fOzd�«  ÒÊ«  Î̈U??C??�√  U???�Ë—Ë√  rKF�  
 ÎU�u�U�  vÒM��  ¨wJ�MOK�“  w??�«d??�Ë_«
 gO��«  t��uL�  ‰Òu��  ¨2021  ÂU??�
 l�  ¨…uI�U�  ÂdI�«  ‰ö��«  ¨w??�«d??�Ë_«
 s� XOD�√ ÂdI�« …d�e� t�� ÒÊ« rKF�«
 w�UO�u��«  œU��ô«  ¡«—“Ë  fOz—  q��
 UO�«d�Ë√  v??�«  1954  ÂU??�  ·u??�Ëd??�
 œU��ô« q�«œ W�—«œ≈  ULO�I� V�uL�
 WF�U�  q??�_«  w�  w??�Ë  ¨w�UO�u��«
 ‚UH�«  Ê√  ¨U???�Ë—Ë√  rKF�  UL�  °UO�Ëd�
 sO�  W�dJ��Ë  WO�O�«d��«  W�«d�
 s�dA� 10 Âu� l�Ë ¨nOO�Ë sDM�«Ë
 w� t�u� ‚UH�« u�Ë ¨2021 ÂU� w�U��«
 ¨…d�U�� UN�bN���Ë UO�Ë— b{ q�_«
 ÂULC�ô«  bF�  U??�  w??�  nOOJ�  `O��
 fOzd�« qF� U� «c�Ë ¨w�K�ô« nK�K�
 Ê√ q�� t��dC� q�F� sO�u� w�Ëd�«
 bF� W�U� ¨t�u�Ë t�«—b� rB��« “eF�
 a�—«uB�« dA� vK� sDM�«Ë  bL� Ê«
 qzUBH�«Ë gO��« ÂUO�Ë ¨WO�O�«d��ô«
 ¨p�U��Ëœ WL�UNL� WO�«d�Ë_« W�“UM�«

Æ2022 ◊U�� nB�M� w�
 ÂULC�« VK� Ê« ¨UC�√ U�Ë—Ë√ rKF� 
 ¨w�K�ô«  nK��«  v�«  b�u��«Ë  «bMKM�
 bNA�  Íc??�«  ”U���«  X�u�«  «c�  w�
 UNO�  ◊d�M�  YO�  ¨UO�«d�Ë√  w�  ÎU�d�
 ·«b�√ vK� p� ÊËœ b�R� ¨·«d�ô« Òq�
 ¨UN�O�O�«d��«Ë  ¨sDM�«Ë   U�UO�Ë
 UO�Ë—  o�uD�  WN��  W�ÒO�L�«  UN�UO�Ë
 ¨UN�UF{≈  r??�  s??�Ë  ¨U????�—«œ  dI�  w??�

ÆUNLO�I� vK� qLF�«Ë
 UN�«bNF�� U�Ë—Ë√ ôË sDM�«Ë n� r� 
 ULO�  ¨w�K�ô«  nK��«  lO�u�  ÂbF�
 tF�Ë  w�UO�u��«  œU��ô«  pJH�  bF�
 –≈ ¨u�—«Ë nK�Ë WO�uOA�« W�uEML�«
 nK��«  lO�u�  vK�  sDM�«Ë   bL�
 …d�U��  …—u??B??�  W�bN���  U??�d??�

ÆUO�Ë—
 s�  Òq??�  Òr??C??�«  ¨1999  ÂU??�  wH�  
 nK��« v�« UO�u�u�Ë ¨U�—UGM� ¨UOJOA�
 tO�« XÒLC�« ¨2004 ÂU� w�Ë ¨w�K�ô«
 ¨UO�u��«Ë UO�u��  ¨UOH�ô oODK��«  ‰Ëœ
 ¨U??O??�U??�Ë— ¨U??�—U??G??K??� v???�« W??�U??{ùU??�
 ÂU�  w??�Ë  ÆUOMO�uK�Ë  ¨UO�U�uK�
 ¨UO�«Ëd�Ë  UO�U��«  tO�«  XLC�«  ¨2009
 UO�ËbI�Ë  ¨2017  ÂU�  ËdGOM��u�  r�
 œb� `�B� p�c� Æ2020 ÂU� WO�ULA�«
 ÒrC� ÊU� U�bF� W�Ëœ 28  nK��« ‰Ëœ
Æw�UO�u��« œU��ô« pJH� q�� W�Ëœ 12
 »UIM�«  nAJ��  U??O??�«d??�Ë√   ¡U??�  
 s� Î̈«b� dOD�Ë ¨l�U� qJA� Î̈«œb��
 w�d�Ë  uJ�uL�  sDM�«Ë  t�ÒO��  U??�
 Íc�«  g�J�«  U???�Ë—Ë√  XKF�  –≈  ÆtO�«
 UN�Ò—u�  W�O��  ¨w�UG�«  sL��«  l�bO�
 l�  ¨UO�«d�Ë√  V�U�  v�«  ·u�u�«  w�
 ZzU��  s�  ¨◊Ò—u??�??�«  «c??�  s�  V�d�  U�
 ‰Ëœ  «œUB��« vK� WO�K�  U�UJF�«Ë
 œU��ô«  «œUB��« vK�  «c�U�Ë ¨r�UF�«
 ŸUH�—«Ë  ¨t�uF�  WAOF�Ë  ¨w??�Ë—Ë_«
 ¨UNO�  U�b��«Ë W�UD�«Ë lK��« —UF�√
 r�b�«  W�O��  ¡U??�  Íc??�«  r�C��«Ë
  «b�U�L�«Ë  ¨ÍdJ�F�«  ‚U??H??�ù«Ë
 UN��b�  w��«  WO���uK�«Ë  WO�UL�«
 UN�{d�  w��«   U�uIF�«Ë  ¨UO�«d�Ë_
 w??�Ë—Ë_«  œU��ô«Ë  …b��L�«   U�ôu�«
  U�uIF�« ÁcN� ÊU� YO� ¨UO�Ë— vK�
 UN�U�UJF�«Ë  ¨…d�U�L�«  U??N??�«œ«b??�—«

ÆU�Ë—Ë√ »uF� vK� WO�UI�«
 ¨w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  —ËbIL�  sJ�  r�√  
 ÍœUO��« Á—«d� t� ÊuJ� Ê« ¨ «uM� cM�
 ÊËUF�K� ¡UM� ÎU�N� lC� Ê√Ë ¨qI��L�«
 Ê√ s� ÎU{u� ¨UO�Ë— sO�Ë tMO� oO�u�«
 ÎUF�U�  ¨…b��L�«   U�ôu�«  nK�  ÊuJ�
 ¨tN�u�Ë  t�d��Ë  ¨tOK�  wKL�  ¨UN�

°UN�U�UO�� Â«e��ô« vK� Ád���Ë
 VM���  Ê√  t��UD��U�  sJ�  r??�√  
 »d??�??�« w??� d??�U??�??L??�« d??O??� t??�—u??�
  U�uIF�«  VM��Ë  ¨…dz«b�«  WO�«d�Ë_«
 vK�  …b��L�«   U�ôu�«  UN�{d�  w��«
 sL� l??�b??�  U??�u??I??� w???�Ë ¨U??O??�Ë—

 °øWO�UI�« WO�JF�« UN�zU��
 w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  ÒqEO�  v��  v�≈  
 u�Ë  ¨vLEF�«  W�Ëb�«   «—«d??�  WMO�—
 —«d??I??�«  V??�U??�  t�H�  d��F�  Íc???�«

°øUNOK� åh�d��«åË …œUO��«Ë
 ÍdJ�F�«  n�U���«  WL�  ¡U??M??�√  
 VK� ¨2018  ÂU� q��Ëd� w� w�dG�«
 ¡UHK��«  s�  V�«d�  w�dO�_«  fOzd�«
 ‚UH�ù«  WH�UC�  ¨w�K�ô«  nK��«  w�
 4%  v??�«  2%  s??�  ÎU�uM�  ÍdJ�F�«
 ÎUN�u�  ¨w�UL�ù«  wK�L�«  Z�UM�«  s�
  ôbF� V��� UO�UL�_ …œU�  «œUI��«
 ÆWO�UJ�« dO� W�dJ�F�« WO�U�b�« UN�UH�√
 UO�UD�d�Ë U��d�Ë UO�UL�« vK� ÊU� UL�
 ‰bF�  l�d�  Ê«  ô≈  ¨p??�–  bF�  U�dO�Ë
 ¨‚UO��«  «c�  w�Ë  °ÍdJ�F�«  UN�UH�√
 W??O??�Ë—Ë_«  WO{uHL�«  W�Oz—  XMK�√
 s�  —U�√  18  Âu� ¨s�ôd�œ Êu� ôu�—«
 w�Ë—Ë_«  œU��ô«  Âe�  s�  ¨dNA�«  «c�

 WLOI�  WO�U�b�«  t�UIH�  …œU???�“  vK�
 ¨WK�IL�«  «uM��« w� —ôËœ —UOK� 200
 w� ŸU{Ëô«  «—uD� WOHK� vK� p�–Ë

ÆUO�«d�Ë√
 ¨UO�«d�Ë√  »d�  ‰ö�  s�  sDM�«Ë  
 WOFD�  …—u???B???�  b???�R???�  Ê√  b???�d???�
 ¨UNO�«  W�U�  W�U��  rN�«  ¨sOO�Ë—Ëú�
 ô r??N??�√Ë ¨v??C??� X???�Ë ÒÍ√ s??� d??�??�√
 ¨UNM�  œUF��ô«Ë  „d���«  ÊuFOD���
 bOF�  s??�  »—U??�??�  U�dO�√  X�U�  ÚÊ«Ë
 Z�dDA�«  W??F??�—  vK�  W??D??�«u??�U??�Ë
 ¨ ¡U� ULHO� v�b�« „d��Ë ¨WO�Ë—Ë_«
 q�I� s� UO�Ë— ÒÊ« ¨o��L�« UNLK� r�—
 ¨UNL�� ÊU� ULN� UO�«d�Ë√ w� WL�eN�
 s??O??O??�Ë—Ë_«  Ê√Ë  ¨dB�M��  U??N??�√Ë
 Ác�  w??�  w??�U??G??�«  sL��«  ÊuF�bO�

ÆÎUO�U� t�uF�b� qFH�U� r�Ë ¨»d��«
 »d??�??�« s???� `???�«d???�« u???� s??L??� 
 ‰Ëœ Â« ¨UO�Ë— Â« UO�«d�Ë√ °øWO�«d�Ë_«
 °ø…b��L�«  U�ôu�« Â√ ¨w�Ë—Ë_« œU��ô«
 s??O??O??�«d??�Ë_«  s??D??M??�«Ë  XKF�  b??I??�
 ¨UO�Ë— Òb{ UN�d�� Î «œu�Ë sOO�Ë—Ë_«Ë
 r�«b�«Ë »d�K� ‰uLL�« U�Ë—Ë√ XKF�Ë
 UNF�b� Î «b� WE�U� ÊUL�√ W�O�M�«Ë ÆUN�
 ¨¡«u��« vK� UO�Ë—Ë UO�«d�Ë√Ë U�Ë—Ë√
 ¨vLE� W�Ëœ  U�UO� œ«b���« W�O��
 W�œU�_« …uI�« s�“ ÒÊ√ lM�I� Ê√ b�d� ô
 b� …dDO��«Ë r�UFK� W�d�L�«  WO�DI�«
 oA�  …b�U�  W�öL�  ôËœ  Ê«Ë  ¨vN��«
 ÎUOzUN�  Î «b??�  lC��  ¨W�d��  UNI�d�

ÆwL�UF�« —«dI�U� sDM�«Ë œÒdH��
 «Ëc�Q�  Ê«  s??O??O??�Ë—Ë_«  vK�  ÊU??�  
 ÒÊ√  u??�Ë  ¨a�—U��«  lzU�Ë  s�  …d�F�«
 W�UN�  w??�  t�P�  U??O??�Ë—  l??�  Â«b??B??�«
 Î̈U��Ë ‚dG��« Ê«Ë ¨qAH�« v�« ·UDL�«
 iF� XII� ÚÊ≈Ë UNz«b�√  U�UO� Ê«Ë

Æ‰Ëe� U� ÊU�d�� ¨ZzU�M�«
 ‰—U� w��—U��« U��d� q�— ÊU� u� 
 l�U�√  t Ò�u�  Î̈UO�  ‰«e??�  ô  ¨‰u??G??�œ
 u�Ë  ¨vLEF�«  W??�Ëb??�«  v??�«  ÂU??N??�ô«
 ¡UO��ô«  d�UA�  tK�«œ  w�  qL�  Íc�«
  U??�ôu??�«   U??�U??O??�  s??�  WO��dH�«
 vK�  WMLON�«  v??�«  W??O??�«d??�«  …b��L�«
 œUB��ô«Ë W�UO��«  ôU�� w� r�UF�«
 oDM�  vK�  WOM��  WMLO�  ÆW�UI��«Ë
 ¨w�u�uMJ��«  ‚uH��«  q�U�Ë  ¨…uI�«

°W�dJ�F�« …uI�« Â«b���«Ë
 fOzd�« bN� w� sDM�«Ë X�U� bI� 
 W�Ëu�  …u??�  W??�«  ÷—UF�  ÍbM�  Êu??�
 ‰uG�œ ‰«dM��«  sJ� ¨WKI��� WO�Ë—Ë√
 —«dI�« WO�öI��« vK� b�R� Ê√ ŸUD��«
 UN��UB�  vK�Ë  ¨U��dH�  ÍœUO��«
 t�Ë  w�  WO�O�«d��ô«Ë  W�œUB��ô«

ÆsOO�dO�_«
 ZN�M� Ê« ÂuO�« U�Ë—Ë√ —ËbIL� fO�√ 
 Ê« s� Îôb� ¨sDM�«Ë s� ÎUO�öI��« ÎU�N�
 ¨UNOK�  sLON�  ¨UN�  WFOD�«  …«œ_«  ÊuJ�
 ¨UN��UB� Âb�� ô l�«u� v�« U�Òd��Ë
 U�Ë—Ë√  w�  —«dI��ô«Ë  rK��«  “eF�  ôË

ør�UF�«Ë
 bF�  w???�Ë—Ë_«  œU??�??�ô«  ‰Ëœ  ÒqF�  
 ¨d�F�«  c??�Q??�  ¨U??O??�«d??�Ë√  w??�  »d??�??�«
 q�U�  ÊuJ�  Ê«  UN�UJ�S�  ÊU??�  YO�
 ÊUB� ÊuJ� Ê« s� Îôb� ¨Âö�Ë ‚U�Ë
 ¨…b��L�«   U�ôu�«  W�b�  w�  …œ«Ëd??�
 vK�  ¨w�UG�«  sL��«  l�b�  UNKF��  U�
 ¨»d??�  w??�  d�U�L�«  dO�  UN�«d��«
 UN�UJ�S�  ÊU??�  YO�  ¨UNM�  vMG�  w�
 UN�UO�«b�  VÒM���Ë  ¨UN�ÒM���  Ê«
 WL�UI�«  UN�öE�  wIK��  w��«  …dOD��«
 »uF�Ë  ‰Ëœ  vK�  dOB�  dO�  X�u�
 ¨WAOF�Ë  Î̈«œUB��«  ¨WO�Ë—Ë_«  …—UI�«

ÆÎUM�√Ë W�UO�Ë
o��_« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë*

Fourteenth year /Saturday / 28  May 2022
 2022  —U�√  28  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 ŸUI��«  w�  q�M�«  w�d�  W�UI�  X??�œ
 18  a�—U��  ¨WOKOLJ�   U�U���«  ¡«d??�ù
 p�KF� WM�b� UN��J� w� ¨q�IL�«  Ê«d�e�
 w�  p???�–Ë  ¨w??�u??J??�??�«  Í«d??�??�«  WFK�

ÆdNE�« q�� dA� W�œU��« W�UG� …d�UF�«

 w�  „UL�_«  w�d�Ë  ‰UL�  W�UI�  X�œ
 a�—U��  WOKOLJ�   U�U���«  ¡«d�ù  ŸUI��«
 v��  …b�«u�«  s�  2022  Ê«d�e�  19
Æq�dN�« w� U�e�d� w� dNE�« bF� WO�U��«

πëædG »Hôe áHÉ≤f

´É≤ÑdG »a

∑Éª°SC’G »Hôeh ∫ÉªY áHÉ≤f

´É≤ÑdG »a

äÉHÉîàfG

 ¨f�√ ¨w�«“ÒÔd�« vO�� ¡«uK�« ¨¡UFM� WM�� fOz— sK�√
 U�  q�  l�—  w�  rN�Ô�  WÒLN�   «—œU��  X�Òb�  ¡UFM�  ÒÊ√
 eF�  ¡UM�√Ë  ÎW�U�  sLO�«  ¡UM�_  WO�U��ù«  …U�UFL�«  V���
 `�H� Èd�√ Î «—UJ�√ò X�d� t��uJ� Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨W�U�

Æål�UC�«Ë »—Q� w� ‚dD�«
 U�ò ∫Êœ—_« w� W�—U��«  UA�UML�« ÊQA� w�«“ÒÔd�« ‰U�Ë
 ·dD�« q�I� Ê√Ë WO�Ë_«  «uD��« w� ÂÒbI�K� s�dE�M� UM�“

Æåv�Ë_« WK�dL�« w�  U�dD�« `�� d�ü«
 ‘UI� Í√  b�d� ô d�ü«  ·dD�«ò ÒÊ√  v�≈  w�«“ÒÔd�«  —U�√Ë
 Ê√  vK�  Î «œÒbA�  ¨å…—uB��  o�UM�  w�  ô≈   U�dD�«  `�H�
 vK� ÒhM� w��« W�bN�« œuM�� W��d� WH�U��ò qÒJA� p�–
Æå UE�U�L�« s� U�dO�Ë eF� w� ‚d� `�H� ÊU�� qOJA�
 Âb�Ë  X�̂A��«  s�  w�UFÔ�  d�ü«  ·dD�«ò  ÒÊ√  v�≈  XH�Ë
 iF� Ác�ò Ê√ Î «d��F� ¨å—«dI�« „ö��« Âb�Ë …œUOI�« …b�Ë
 ¨W�—UALK�  —uC��«  w�  Ád�Q�  v�≈   Òœ√  w��«  »U��_«
 eF�  w�  ‚dD�«  `�H�  åW�dH�«  “UN��«  Âb�  w�  Áœœd??�Ë

Æå¡UCO��«Ë l�UC�«Ë »—Q�Ë
 rNHK� nI� s�Ë d�ü« ·dD�« „—b�”  Ê√ w�«“ÒÔd�« q�√Ë

 s� w�UFÔ� Íc�« wMLO�« VFA�« ÁU�� WO�U��ù« WO�ËR�L�«
Æ“WO�—U� —U�¬ s� tM� Z�� U�Ë r�UE�« Ê«ËbF�«Ë —UB��«

 ¡UFM� W�uJ� w� WO�—U��« d�“Ë VzU� nA� ¨Á—Ëb�
 X�Òb�  W�uJ��«  w�  W�dJ�F�«  WM�K�«  ÒÊ√  ¨ÍeF�«  sO��
 WA�UM� V�U� v�≈  ¨eF� w� sOLN� sOI�d� `�H� …—œU��
 W�bN�«  ‚UH�«  o�Ë  Èd�√   UE�U��  w�  Èd�√  ‚d�  `��

ÆÎU�Ë—Ë ÎUB�
  U{ËUHL�« w� d�ü« ·dD�« wK�L� Ê√ ÍeF�« ·U{√Ë
 rN�√  v�≈  ÎU��ô ¨“Õd� U� w� ÒX�K�  wHJ� UL�  sO�u�� dO�

ÆÊ«ËbF�« ‰Ëœ s� rN�ULOKF� ÊËdE�M�
 ŸUL��«  ÊUÒL�  WO�œ—_«  WL�UF�«  w�  bI Ô�  ¨ÂU??�√  q��Ë
 sOK�L�Ë  Êb�  W�uJ�  s�  sOK�L�  sO�  …Òb�  ÂU�_  ÒdL���
 `��”  v�≈  w�U�√  ÌqJA�  ‚ÒdD�O�  ¨¡UFM�  W�uJ�  s�
 W�bN�«  V�uL�  Èd??�√   UE�U��Ë  eF�  w�  “ U�dD�«

ÆsLO�« v�≈ ’U��« ÀuF�L�« W�U�— X��
 f�U�  sLO�«  v??�≈  ’U??�??�«  w??L??�_«  ÀuF�L�«  U??�œË
 œuM� q� cOHM�� Â«e��ô«”  v�≈ ¨o�U� ÌX�Ë w� ¨⁄d�b�Ëd�

Æs�dN� …ÒbL� “W�bN�«

 ôNB’G ±ô£dG :¥ô£dG íàa IQOÉÑe øY AÉ©æ°U

É¡fCÉ°ûH ¿Ghó©dG ∫hO øe äÉª«∏©àdG ô¶àæj



طائرة خا�صة في مونديال قطر

عنوانها تكريم »الأ�صطورة مارادونا«

القدم  كرة  أسطورة  لتكريم  خاصة  تقديم طائرة  آيرس  بوينس  األرجنتينية  العاصمة  شهدت 
األرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، والتي من المقّرر أن تقوم برحالت إلى مونديال قطر 

 .2022
وستعمل الطائرة كمتحف طائر متنّقل تقوم بجولة عالمية تستخدم الذكاء االصطناعي ليتمّكن 

ركابها من الحوار مع األسطورة األرجنتينية. 
مونديال  في  األرجنتين  بها  فازت  التي  العالم،  كأس  يقّبل  لمارادونا  صورة  وتحمل الطائرة 
1986 والتي رسمها رسام الجداريات األرجنتيني ماكسيميليانو باغناسكو، وهو الشيء الذي نال 
استحسان إبنتْي األسطورة الكروية إلى جانب عدد من الالعبين السابقين الذين فازوا مع مارادونا 

بكأس العالم.

وريورز يتاأهل اإلى نهائّي دوري ال�صلة الأميركي

فاز فريق غولدن ستيت وريورز على داالس مافريكس بنتيجة )120-110(، ليتأهل إلى 
بعدما  تاريخه  في   12 الـ  للمرة  إيه(  للمحترفين )إن بي  األميركي  السلة  نهائي دوري كرة 

حسم نهائي القسم الغربي لمصلحته بواقع )1-4(. 
فــي  الســابعة  للمــرة  بالبطــولة  للتتويج  سيســعى  الــذي  وريــورز،  وسيخوض 
تــاريخه، النهائي الســادس له في آخــر 8 أعــوام، وذلك حين سيواجه الفائــز في سلســلة 
نهائي القسم الشرقــي الذي يتــقدم فيه حالياً بوســطن سيلتيكس على ميامي هيت بواقع 

.)2-3(
خوض  من  تمكنه  لعدم  للفريق  كبيرة  أهمية  الغربي  القسم  بلقب  وريورز  فوز  ويمثل   

األدوار اإلقصائية في آخر موسمين بسبب اإلصابات. 
اإلقصائية  األدوار  التاريخي في  انتصاراته  الفريق ستيف كير وسع سجل  أن مدّرب  كما 
وذلك  فني  كمدير  فقط  مرتين  اإلقصائية  باألدوار  خسر  إنه  حيث   2-21 نتيجة  إلى  كمدرب 
أعوام  إي«  بي  »إن  بلقب  الفوز  إلى  وريروز  قاد  بأنه  علما  و2019،   2016 عامي  نهائي  في 

و2018. و2017   2015

5ريا�ضة

مدّرب مجل�س اأهلي حلب اللبناني فوؤاد اأبو �صقرا:

اللقب يحتاج لجهد وتركيز ون�صعى لإر�صاء الجمهور

اتحاد ال�صلة ينّظم 3 دورات للمدربين

بالتعاون مع نظيره الآ�صيوي

ال�صائق اليا�س الدهنّي: اكت�صبُت خبرة كبيرة 

وهدفي اإحراز رالي الربيع في»الدفع الأمامّي«

مدرب منتخب تون�س جالل القادري

يدعو لعبين جددًا وي�صتغني عن اآخرين!

اإ�صاءة على تاريخ المواجهات بين »الريدز« و »الملكي«

المحكمة الريا�صية ترّد على طلب الأهلّي

ب�صاأن نهائّي دوري اأبطال اأفريقيا

الرياضية  التحكيم  محكمة  أن  الجمعة،  أمس  »كــاف«،  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن 
نهائي  في  المغربّي  الوداد  ضد  مباراته  بتأجيل  المصري  األهلي  النادي  طلب  رفضت  »كاس«، 

دوري أبطال أفريقيا. 
ما  وهو  المغرب،  في  األبطال  دوري  نهائي  إقامة  قرر  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  وكان 
ورغم  الفرص.  تكافؤ  أجل  من  محايد  ملعب  في  المباراة  بإجراء  وطالب  األهلي،  عليه  اعترض 
االحتجاجات تمسك »الكاف« بموقفه بإقامة المباراة يوم 30 أيار الحالي في المغرب، وبّرر أنه 
مصر  تطلب  لم  بينما  والسنغال،  المغرب  من  النهائي  باستضافة  سابق  وقت  في  طلبين  تلّقى 

التنظيم. 
التحكيم  محكمة  إلى  سيلجأ  لكنه  مكان،  أي  في  النهائي  سيخوض  أنه  بعدها  األهلي  وأكد 
وذلك  األهلي  صالح  في  يكن  لم  الرياضية  التحكيم  محكمة  رّد  ولكن  حقوقه.  لحفظ  الرياضية 

وفق بيان نشره االتحاد األفريقي لكرة القدم على موقعه، أمس الجمعة. 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  لصالح  الرياضية   التحكيم  محكمة  البيان: »حكمت  في  وجاء 
ملزماً  االفريقي  االتحاد  »كان  وأضاف:  األبطال«.  دوري  نهائي  تأجيل  األهلي  طلب  ورفضت 
دوري  بطل  تحديد  على  ينّص  والذي   2019 تموز  في  الصادر  التنفيذية  اللجنة  قرار  بتنفيذ 

األبطال من مباراة واحدة في النهائي«. 
وتابع البيان: »تم منح حق تنظيم النهائي للمغرب بعد سحب السنغال عرضها والتي كانت 
العدل  بمبادئ  الكاف  »يلتزم  وأتم:  التنظيم«.  متطلبات  استوفت  التي  الوحيدة  األخرى  الدولة 
والمساواة بين جميع األندية واالتحادات األعضاء، يتمنى الكاف لألهلي والوداد وافر الحظ في 

نهائي دوري األبطال«.

أكد المدرب اللبناني فؤاد أبو شقرا أنه يتابع الدوري السوري 
وكان  والجمهور.  الشباب  بالعبيه  إعجابه  وأبدى  السلة  لكرة 
الذي  شقرا  أبو  المدرب  مع  رسميا  تعاقد  حلب  أهلي  مجلس 
وصل إلى حلب منتصف االسبوع الحالي وقاد أول الحصص 

التدريبية. 
وقال أبو شقرا في تصريحات للمركز اإلعالمي لنادي أهلي 
وتابعت  الــســوري،  الــدوري  في  كبير  تحّسن  »هناك  حلب: 

الفاينال فور، وفوجئت بخسارة أهلي حلب من الجالء«. 
وتابع »نحن اليوم في قيادة فريق أهلي حلب ومن واجبنا 
تخفيف الضغط على الالعبين ليقدموا أفضل ما لديهم، واألهم 

االلتزام بالقواعد التي نضعها«. 

اللقب  سهال،  يكون  لن  النهائية  للمباراة  »الوصول  وأكمل 
لجهد  يحتاجان  واللقب  التأهل  لك،  أنا  ويقول  بابك  يطرق  لن 
لنرضي  صحيح،  بشكل  ونلعب  األخطاء  نقلل  أن  يجب  كبير، 

أنصارنا، ونثق في ذلك«. 
حلب  وأهـــلـــي  مــتــكــامــل،  الــفــنــي  »جـــهـــازي  وأردف 
ـــدّرب يــجــب أن يــعــرف  ـــم ال يــمــتــلــك العــبــيــن نــجــومــاً، 
لتقديم  حماسهم  ويــحــفــز  إمــكــانــيــاتــهــم،  يــســّخــر  كــيــف 
ــم«. ــه ــع ــــا مــتــحــمــس م  أفـــضـــل مـــا لـــديـــهـــم، لـــذلـــك أن
وختم: »أعد الجمهور بمباراة قوية ضد الجالء يوم االثنين 
شباب  فهم  الجالء  العبي  إمكانيات  احترام  علينا  المقبل، 

يمتلكون طاقات كبيرة«.

الدهني  ــاس  ــي ال ــد  ــواع ال الــســائــق  أنــهــى 
متن   على  مشاركتهما  مارون  روني  وماّلحه 
كوت  »أنتيب  رالي  في   »5 رالي  كليو  »رينو 
نسخته  في  الشهير  الفرنسي  الدولي  دازور« 

الـ 57. 
للدهني  األولى  الخارجية  المشاركة  وهي 
بجدية  لالستعداد  ورائها  من  يهدف  الــذي 
النادي  سينظمه  الذي  الربيع  لرالي  وبقوة 
 12 األحــد  والسياحة   للسيارات  اللبناني 

حزيران المقبل في كسروان وجبيل. 
الدهني  سيارة  تعّرض  من  الرغم  وعلى 
بداية  فــي  المكابح  فــي  عطل  الــى  ـــارون  وم
طرقات  على  يقام  الــذي  الفرنسي،  السباق 
اسفلتية، والذي شارك فيه أكثر من مئة سائق، 
نظر  ولفتا  الثاني  اليوم  في  الرالي  استكمال 
المراقبين بأدائهما العالي قبل نحو أسبوعين 
على الجولة األولى من بطولة لبنان للراليات 
للعام الحالي بحيث سينافس الدهني وبقوة 

األمامي  الدفع  لفئة  لبنان  بطولة  لقب  على 
إلحراز  »الفافوريين«  المرشحين  أحد  وهو 

لقب هذه الفئة مع عدد من السائقين.
الدهني:  قــال  لبنان،  الــى  عــودتــه  وبعد 
في  بالمشاركة  رائــعــة   تجربة  كانت  »لقد 
الطرقات  على  خبرة  واكتسبت  أنتيب  رالي 
للراليات  لبنان  لبطولة  استعداداً  األسفلتية 

التي ستنطلق الشهر المقبل.
المكابح  أنا ومالحي من مشكلة في  عانينا 
في بداية الرالي ثم استأنفنا مجريات السباق 
احراز  على  منصب  الثاني.هدفي  اليوم  في 
لقب فئة الدفع األمامي في رالي الربيع والحقاً 
رالي  في  مشاركتي  الفئة.  لهذه  لبنان  بطولة 
 3( رالــي  في  الرابعة  مشاركتي  هي  أنتيب 
أن  وسبق  لبنان(  في  الفائت  العام  راليات 
لفئة  لبنان  بطولة  في  الثاني  المركز  أحرزت 
المركز  واحتلّيت   2021 عام  األمامي  الدفع 

الخامس في الترتيب العام لكافة الفئات«.

تونس  منتخب  مدرب  القادري  جالل  وّجه 
الدعوة لتسعة وعشرين العباً تمهيداً لمواجهة 
تصفيات  ضمن  وبوتسوانا  االستوائية  غينيا 
وأيضاً   2023 ديفوار  كوت  أفريقيا  أمم  كأس 
لكأس  تحضيراً  اليابان  في  الودية  البطولة 
العالم في  قطر التي ستنطلق في شهر تشرين 

الثاني من العام الحالي. 
وشهدت الالئحة غياب العديد من الالعبين، 
وإلياس  برون  وديالن  الخزري  وهبي  أبرزهم 
حضور بعض  الالئحة  عرفت  كما  السخيري. 
الترجي  حــارس  غــرار  على  مرة  ألول  األسماء 
ــارس  ــا ح ــض ــاب صــدقــي الــدبــشــي، وأي ــش ال

المنتخب األولمبي إلياس الدامرجي. 
إلياس  تواجد محمد  القائمة  سجلت  كما 
في  تروفانسي  ديبورتيفو  العب  العاشوري 
البرتغالي ومدافع  الثانية  الــدرجــة  دوري 

النادي الصفاقسي عالء غرام. 
األفريقية  األمم  كأس  وّدعت  تونس  وكانت 
خسارتها  إثر  النهائي  ربع  من  الكاميرون  في 
أمام بوركينا فاسو )صفر1-(، ما دفع االتحاد 

منذر  المدرب  إقالة  إلــى  القدم  لكرة  المحلي 
الكبير وتعيين مساعده جالل القادري خلفا له 
علي  )الحارس(  السابقين  الدوليين  بمساعدة 
بومنيجل و)المهاجم( سليم بن عاشور. وهذه 

األسماء التي أعلنها المدرب جالل القادري:
المرمى: بشير بن سعيد، صدقي  ـ لحراسة 
الدبشي، إلياس الدامرجي، أيمن دحمان، علي 

الجمل، معز حسن.
العيفة،  بالل  الــحــدادي،  أسامة  للدفاع:   ـ 
دراغر،  محمد  الغندري،  نادر  الطالبي،  منتصر 
العابدي،  علي  غــرام،  عالء  المثلوثي،  حمزة 

علي معلول.
غيالن  ساسي،  الفرجاني  الوسط:   لخط  ـ 
بن  علي  محمد  العيدوني،  عيسى  الشعاللي، 
المجبري  أنيس بن سليمان، حنبعل  رمضان، 

ومحمد الياس العاشوري.
للهجوم:  يوسف المساكني، نعيم السليتي، 
الدين  سيف  بقير،  سعد  ونــاس،  بن  مرتضى 
ياسين  ــه  ط الــجــبــالــي،  عــصــام  ــري،  ــزي ــج ال

الخنيسي.

اليوم  مساء  سيلتقيان  اللذان  وليفربول  مدريد  ريــال  أحــرز 
السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، 19 لقباً سوياً في المسابقة 
 4 للريال  الغلبة  وكانت  مرات   8 سابقاً  وتواجها  األولى،  القارية 
مرات مقابل 3 لمنافسه. وفاز ليفربول، المتّوج بلقب دوري األبطال 
في ست مناسبات، في أول ثالث مواجهات جمعته بالريال، لكنه 
الفائز  اإلسباني  الفريق  ضد  متتالية  مباريات  أربع  بعدها  خسر 
المواجهة  تنتهي  أن  قبل  قياسي(،  )رقم  مرة   13 القاري  باللقب 
األخيرة بينهما بالتعادل، فيما التقيا مرتين في المباراة النهائية، 

فابتسمت 1981 لليفربول و2018 لمدريد.
ليفربول - ريال مدريد 1-0 في نهائي 1981

الدقيقة  في  لليفربول  الفوز  هدف  كينيدي،  ألن  الظهير  سجل 
دي  »بارك  ملعب  على  باريس  في  أقيمت  التي  المباراة  من   81
برانس«، ليصبح مدرب ليفربول، بوب بايزلي، أول مدرب يحرز 

ثالثة ألقاب مع ناد واحد.
ريال مدريد - ليفربول 0-1 ذهاب دور الـ16 2009

فابيو  للبرازيلي  حرة  ركلة  بنعيون  يوسي  اإلسرائيلي  ترجم 
أوريليو في شباك الحارس إيكر كاسياس في الدقيقة 82، ليحصد 

ليفربول فوزاً على عكس مجريات اللعب.
ليفربول - ريال مدريد 4-0 في إياب دور الـ16 2009

أنفيلد،  ليفربول  معقل  في  العرض  جيرارد  ستيفن  القائد  أدار 

النظيف  الرباعي  المهرجان  افتتاح  بعد  الشوطين،  في  مسجالً 
أندريا  اإليطالي  يضيف  أن  قبل  توريس،  فرناندو  اإلسباني  من 

دوسينا الرابع.
ريال مدريد - ليفربول 3-0 في دور المجموعات 2014

حقق ريال مدريد فوزاً طال انتظاره على ليفربول بثالثية نظيفة 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  عبر  األول  الشوط  في  سجلت 
اإلنكليزي  الفريق  ساعد  فيما  )هدفين(،  بنزيما  كريم  والفرنسي 

حارسه البلجيكي سيمون مينيوليه على الحد من االضرار.
ريال مدريد - ليفربول 1--0 في دور المجموعات 2014

من  األول  الشوط  في  بليفربول  إضافياً  ضــرراً  بنزيما  ألحق 
قبل  الـ16  دور  إلى  التأهل  بطاقة  الملكي  ليضمن  الــرد،  مباراة 
جولتين على ختام دور المجموعات. أما ليفربول فقد أقصي من 

دور المجموعات بعد حلوله ثالثا. 
ريال مدريد - ليفربول - 3-1 في نهائي 2018

كييف،  نهائي  في  هدفين  بيل  غاريث  الويلزي  البديل  سجل 
افتتاح  وراء  كان  فقد  بنزيما،  أما  رائعة.  مقصية  كرة  من  أولهما 
لكن  ماني،  ساديو  السنغالي  يعادله  أن  قبل  التسجيل  بــاب 
محمد  المصري  نجمه  خروج  بعد  كبيرة  بضربة  مني  ليفربول 
صالح مصاباً بكتفه بعد احتكاك قوي من قبل المدافع سيرخيو 

راموس.

ريال مدريد - ليفربول 3-1 في ذهاب ربع النهائي 2021
أسنسيو  ومــاركــو  جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  ضــرب 
النهائي،  نصف  طريق  الريال  ليسلك  الشوطين،  استراحة  قبل 
وبرغم تقليص صالح النتيجة، فقد أعاد فينيسيوس الفارق إلى 

هدفين.
ليفربول - ريال مدريد 0-0 في إياب ربع النهائّي 2021

قّدم ريال مدريد أداء دفاعيا مرموقا في مباراة الرد في »أنفيلد«، 
وكان بنزيما قريبا من كسر التعادل لكن كرته ارتدت من القائم.

للمدربين  األولــى  الصقل  دورة  انطلقت 
السلة  لكرة  اللبناني  االتحاد  ينظمها  التي 
مدرسة  في  اآلسيوّي  نظيره  مع  وبالتعاون 
فيها  ويحاضر  المحدي(  )ديــك  الشانفيل 

المدرب الصربي نيمانيا بجيدوف. 
 30 االثنين  حتى  تستمر  األولى  فالدورة 
األول  النائب  افتتاحها  وحضر  الحالي  ايار 
االتحاد  ورئيس  اآلسيوي  االتحاد  لرئيس 

اللبناني للعبة أكرم حلبي. 
األربعاء  فستنــطلق  الثانــية  الدورة  أما 
 4 السبت  وتختــتم  المقــبل  حزيــران   1
ــار يــوســف )قرنة  حــزيــران فــي مــدرســة م

شهوان(. 
والدورتان مخصصتان ألساتذة الرياضة 
بــروتــوكــوالت  وّقــعــت  التي  ــدارس  ــم ال فــي 
للعبة  اللبناني  االتحاد  مع  تفاهم  ووثائق 

أيضاً  فيها  ويحاضر  سابقة  مرحلة  فــي 
الصربي بجيدوف.

أما الدورة الثالثة فستبدأ األحد 5 حزيران 
الشهر عينه  7 من  الثالثاء  الجاري وتختتم 
ويحاضر  مدربين  لعشرة  مخصصة  وهي 

فيها بجيدوف. 
على  المشاركة  شهادات  توزيع  وسيتم 
الصقل  دورات  فــي  المنخرطــين  جميع 
الثالث مع االشارة الى ان االتحــاد اللبناني 
حرص على اقامة الدورات الثــالث في اطار 
تطويره السلك التدريبي وخاصة لعبة كرة 
المدارس  مدربي  عبر  المدارس  في  السلة 
وتنمية  الــواعــد  الجيل  لصقل  والمعاهد 

مهاراتهم.
اللبناني  االتحاد  وّجه  اإلطــار،  هذا  وفي 
تعاونه  على  اآلسيوي  نظيره  إلى  الشكر 

مدرستي  ـــي  ادارت والــى  الــــدورات  القــامــة 
يوسف  ــار  وم المحدي(  ــك  )دي الشانفيل 

ملعبيهما  لوضعهما  شــهــوان(  ــة  ــرن )ق
بتصّرف االتحاد القامة دورات الصقل.
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يعرض متحف المجاهد الشيخ صالح العلي 
في مدينة الشيخ بدر في ريف طرطوس وثائق 
تاريخّية ومعدات استخدمها العلي وزمالؤه في 

نضالهم ضد المستعمر الفرنسي.
المتحف كان قد تم افتتاحه رسمياً عام 2008 
قرار  على  بناء  الترميم  أعمال  من  االنتهاء  بعد 
 1999-4-18 تاريخ  ال��وزراء  مجلس  رئاسة 
إلى  وتحويله  المجاهد  دار  باستمالك  القاضي 

متحف.
للمجاهد  منزالً  كان  ال��ذي  المتحف  ويشكل 
العمارة  فنون  من  مميزاً  نموذجاً  العلي  صالح 
السورية ويحتضن في قاعاته تاريخاً طويالً من 
النضال السوري حيث يقع في منطقة المريقب 
مساحته  وتبلغ  بدر  للشيخ  التابعة  الجبلية 

1757 متراً مربعاً.
تعّج  الخضراء  وساحاته  المتحف  قاعات 
ت��زداد  فيه  الحركة  لكن  ب��ال��زوار  األوق���ات  بكل 
بشكل كبير خالل فصل الصيف كما أن زواره من 
جميع الشرائح واألعمار ومن مناطق مختلفة من 

طرطوس والمحافظات األخرى.
المجاهد  لضريح  زائر  هو  للمتحف  زائر  وكل 
صالح العلي الذي يشكل رمزاً من رموز الثورة 
يقعان  لكونهما   1925 عام  الكبرى  السورية 
بجانب بعضهما حسب مديره تمام مرهج الذي 
أوضح أن الساحة المحيطة بالمتحف أيضاً هي 
مقر للمهرجانات والفعاليات الرسمية بالمنطقة 
عام  كل  ُيقام  الذي  السنوّي  المهرجان  وأهمها 

بذكرى عيد الجالء.

المجاهد  يخص  ما  كل  المتحف  ويعرض 
وفق  الفرنسي  االحتالل  ضد  الثورة  ورج��ال 
مرهج الذي تحّدث عن اقسامه، مشيراً إلى أنه 
األولى  القاعة  خّصصت  قاعات   7 من  يتألف 
قاعة  وهناك  التذاكر  وقطع  الزائرين  الستقبال 
المجاهد  تدل على نسب  تحوي وثائق وصوراً 
األهالي  يرّددها  كان  التي  الشعبية  واألغاني 
وغيرها  للمجاهدين  وص��وراً  للثوار  تحفيزاً 
يعود  قديماً  ريفياً  بيتاً  تمثل  قاعة  إلى  إضافة 
للفترة التاريخّية التي عاصرها الشيخ صالح 
كانت  التي  األدوات  من  نماذج  وتضّم  العلي 

تستخدم في تلك الفترة.
معدات خاصة بالشيخ صالح العلي ورفاقه 
المناضلين ضد المحتل الفرنسّي حظيت بقاعة 

المتحف  مدير  أشار  حيث  المتحف  في  خاصة 
المستخدمة  والذخائر  األسلحة  تضّم  أنها  إلى 
المجاهد  ولباس  المجاهدين  ألسلحة  وخزائن 

وكتبه وبعض المخلفات من العتاد الفرنسي
مكتبة  وهي  القراءة،  دار  المتحف  ويتضمن 
تضم عدداً من الكتب المتنّوعة الثقافية واألدبية 
واالجتماعية وكتب األطفال وتستخدم للمطالعة 
عن  دافعوا  سوريين  شهداء  بأسماء  والئحة 
الوطن منذ بدء الثورات ضد المستعمر الفرنسي 

إضافة إلى قاعة العرض أيام المهرجانات.
الملّونة  الخضراء  بحدائقه  المتحف  ويتمّيز 
تتحّدث  بالصور  مدعمة  وبانوراما  العام  طيلة 
وحياته  العلي  صالح  الكبير  المجاهد  ع��ن 

ومعاركه.
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

حّتى ال نن�شى �شيرين �أبو عاقلة

يكتبها الياس عّشي

قرأت :
يقول جبران خليل جبران :

» تستطيع أن تسحق الزهرة تحت قدميك، 
ولكن أّنى لك أن تزيَل عطرها«.

كتبت:
القامات  كما  الــقــول  هــذا  أمــامــك  يتماهى 
فيها  مّرة مارست  فما من  العّز؛  في ميادين 
الشعب  على  الــســادّيــة  عقيدتها  »إســرائــيــل« 
وحاصرت،  وأســـرت،  فقتلت،  الفلسطيني 
إّل خرجُت  وجــّوعــت، وهــدمــت، وشــــّردت، 
تحملها  وردة  عطر  أنتظر  الطلق  الهواء  إلى 
غيمة آتية من بيّارات الليمون، ومن المسجد 
بيت  ومــن  القيامة،  كنيسة  ومــن  األقــصــى، 
ومن  جنّين،  ومن  الــبــّراق،  جــدار  ومن  لحم، 
آلف  وراءهــــا  الــمــدفــون  الياَسمين  أســـوار 

الشهداء.
هذه المّرة جاء العطر من القدس، من عيني 

الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
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ملتقى بخا�شون للفن الت�شكيلّي في الالذقّية   

لوحات زاخرة بالألوان والتكوينات الم�شتوحاة من طبيعة المكان

متحف ال�شيخ �شالح العلي في ريف طرطو�س

فن معمارّي غنّي بالوثائق التاريخّية بم�شاحة 1757 مترًا مربعًا

»النكبة حلقة في الم�شروع ال�شهيونّي« ندوة في ثقافّي اأبو رمانة
سورية   - الدولية  القدس  مؤسسة  أقامت 
الفلسطيني  الشعب  لدعم  الشعبية  واللجنة 
وفصائل  الصهيوني  ال��م��ش��روع  وم��ق��اوم��ة 
بعنوان  ندوة  دمشق  في  الفلسطينية  المقاومة 
»النكبة حلقة في المشروع الصهيوني«، وذلك 
في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة بدمشق.

حضر الندوة عدد من قادة وممثلي الفصائل 
السورية  الوطنية  واألح����زاب  الفلسطينية 
بدمشق  الفنزويلّي  والسفير  والفلسطينية 

ونخبة من الباحثين والمهتمين. 
فلسطين  دولة  سفير  الرفاعي  سمير  وق��ّدم 
ف���ي دم��ش��ق ع���رض���اً ت��اري��خ��ي��اً ع���ن وج���ود 
الدول  ودور  فلسطين  في  الصهيوني  المحتل 
في  بريطانيا  مقدمتها  وف��ي  االستعمارية 

من  المنطقة  على  والسيطرة  وج��وده  تعزيز 
خالل تقسيمها واالتفاقيات االستعمارية ووعد 

بلفور. 
الصهيونّي  المشروع  أن  الرفاعي  وأك��د 
قيام  وإع��الن  فلسطين  نكبة  عند  يتوقف  لم 
التوطين  بمشاريع  استمّر  بل  المحتل  الكيان 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ع��ل��ى  وال���م���ؤام���رات 
الوقائع  معرفة  أهمية  على  مشدداً  والمنطقة 
هذا  بأبعاد  الجماهير  لتوعية  حقيقتها  على 
مخططاته  لمواجهة  وذلك  وأهدافه  المشروع 

تنفيذها. ومنع 
أما الدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة 
أهمية  إلى  فأشار  سورية،   – الدولية  القدس 
خفايا  لكشف  والمحاضرات  ال��ن��دوات  إقامة 

المشروع الصهيوني في المنطقة الذي ال حدود 
لمخططاته، مؤكداً ضرورة تحفيز عناصر القوة 

المشروع  هذا  لمواجهة  المنطقة  شعوب  لدى 
والقضاء عليه.

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

قر�شنة

تمخر  سفن  لديها  بحرية،  دولة  هي  اليونان  بسيطة... 
بطريقة  بحري  نشاط  لها  يكون  أن  بّد  وال  البحار،  عباب 
اقتراح  »ل��دّي  العربي،  أو  الفارسي  الخليج  في  بأخرى  أو 
سيدة  هي  إي��ران  وسط،  كحّل  الفارابي«،  خليج  بتسميته 
في  وسننقّض  وسنراقب  سننتظر  االستراتيجي،  الصبر 
الوقت المناسب، وعليكم ساعتئٍذ ان تدفعوا ثمناً باهظاً مقابل 
ولتكن  المعنوية،  والخسائر  والتعطيل  المادية  الخسائر 
رسالة موجهة الى كّل الدول والقوى الخانعة والمستسلمة 
للهيمنة األميركية، رسالة مفادها أّن دولة الهيمنة في حالة 
هذه  وستصبح  عقدين،  وبالكثير  الزمان  من  عقد  تراجع، 
المرتبة  وفي  اقتصادياً،  الثالثة  المرتبة  في  المارقة  الدولة 
الثالثة أيضاً عسكرياً، وكّل من ال يتخذ الموقف المناسب إزاء 

التحّوالت اآلخذة في الحدوث حالياً سيدفع ثمناً باهظاً.
القضية  مع  تصطف  كانت  تاريخياً  اليونان  ل��ذل��ك... 
اليوناني، ولكنها في ما  الفلسطينية، أو على األقّل الشعب 
في  ان تجد لها موضعاً وضيعاً  او آلخر  آثرت لسبب  يبدو 
»مصيفة  كمثل  وهي  واالستعالء،  والتنّمر  العدوان  جبهة 
الغور« في المثل الشعبي األردني، ذاهبة للتصييف والناس 

راجعين في نهاية الموسم...
ثقيل  بل  أميركا،  مع  ثقيالً  أصبح  قد  الحساب  أّن  ويبدو 
يحين  وحينما  دول،  واألي���ام  تحسب،  والحّسابة  ج��داً، 
والسطو  والنهب  السرقة  دولة  بإمكان  أّن  أظّن  ال  الحين، 
في  ستكون  ألنها  الحساب،  كّل  تدفع  ان  بإمكانها  سيكون 
اإلجمالي لسداد  القومي  وضع لن يكفي معه حتى ناتجها 
ما ارتكبته ضّد أمتنا من جرائم قتل وسطو وتدمير، وإّن غداً 

لناظره قريب.
سميح التايه

أقيم في قرية بخاسون في الالذقّية ملتقى للفن 
وسحر  ألق  لتعكس  القرية  اسم  حمل  التشكيلّي 
المكان وسط الطبيعة الخالبة التي شكلت المادة 
من  الفنانين  من  لنخبة  الحقيقّي  والملهم  الدسمة 

مختلف المحافظات.
وسعى الفنانون المشاركون إلى تشكيل لوحات 
المستوحاة  والتكوينات  باأللوان  تزخر  ساحرة  
من طبيعة المكان ليترك كل فنان بصمته الخاصة 

التي تعكس جمال عمله الفني.
للسنة  التشكيلي  للفن  بخاسون  ملتقى  وُيقام 
واستضافه  نظمه  وال��ذي  التوالي  على  الثانية 
اسكندر شعبان وزوجته حميدة علي تكريماً منهم 
ساهموا  الذين  السوريين  التشكيليين  للفنانين 
برفد الحركة التشكيلية السورية وإغنائها بتجارب 
خصوصيتها  وأثبتت  البحث   بروح  تتمّيز  جدية 

على مدى سنين طويلة.
لوسائل  تصريح  في  عّبرا  وزوجته  شعبان 
في  الملتقى  باحتضان  سعادتهما  عن  اإلع��الم 
منزلهما وحديقته التي شكلت لوحة فنية تتناغم 
وروعته  المكان  ألق  من  زاد  وال��ذي  الطبيعة   مع 

اللوحات الفنية النابضة بالحب.
التعريف  الملتقى  من  الهدف  أن  شعبان  وأكد 
جغرافيتها  على  ال��ض��وء  وتسليط  بالمنطقة 
والمناطق األثرية الموجودة فيها إضافة إلى كونه 
فسحة للتأمل والتعبير عن األمل وتبادل الخبرات 
خالل  من  للوحة  االعتبار  يعيد  ال��ذي  والترفيه 
للفنان  الخاصة  للمشاعر  منها  واحدة  كل  ترجمة 

تجاه المشهد الطبيعّي الممتّد في فضاء الكون.
الملتقى فرصة لجذب السياح والزوار  ويشكل 
والتذّوق  الخالبة  المنطقة  طبيعة  على  والتعرف 
مسيرة  على  ال��ض��وء  وتسلط  اإلب��داع��ّي  الفنّي 
التي  وأعمالهم  الطويلة  المشاركين  الفنانين 
تشكل إرثاً فنياً سورياً يوثق بالريشة خصوصية 

المناطق السورية.
ساهم  ال��ذي  مقوص  علي  التشكيلي  الفنان 
بإغناء الملتقى ووجد فيه فرصة لحوار التجارب 
عن قرب وتبادل األفكار والتواصل جاءت مشاركته 
بعملين باأللوان الزيتية ترتبط بالذاكرة الشاعرية 
التي  الدافئة  الخريف  أل��وان  مستخدماً  الريفية 

تعكس طبيعة البيئة الريفية وتهيؤات اإلحساس 
الذي يشكل اللوحة التي تنطق الشعر والموسيقا 

وتتأرجح بين التجريد والرومانسية والواقعية.
النحت  قسم  رئيس  دح���دوح  ف��ؤاد  ال��دك��ت��ور 
عبر  دمشق  جامعة  في  الجميلة  الفنون  بكلية 
واجتماعه  الملتقى  في  بالمشاركة  سعادته  عن 
األلوان  استخدم  لوحته  وفي  الفنانين  زمالئه  مع 
الزيتية واإلكريليك بتشكيالت جميلة تتحدث عن 

المرأة باعتبارها كياناً ينبض بالحياة.
بلوحة  ش��ارك  ه��داي��ة  ج��ب��ران  الفنان  ب���دوره 
الحزن  فخّيم  لبناته  وشوقه  حنينه  فيها  صور 
على تفاصيلها. فالفنان مرهف اإلحساس بالبيئة 
والمحيط ويعتمد على المخزون الداخلّي للشخص 

ويتأثر بالمواقف التي يمّر بها اإلنسان في حياته.
الفنان عصام درويش صاحب ملتقى عشتار في 
مدينة دمشق اعتمد في أعماله األسلوب الرومانسي 
عامة  واإلنسان  بالطبيعة  واالحتفاء  لوحاته  في 
سورية  على  الحرب  وإبان  قبيل  خاصة  والمرأة 
ورق  على  المرسومة  األعمال  من  مجموعة  مقّدماً 

الذهب تحت عنوان وجوه عربية معاصرة.
تأسيساً  الملتقى  في  وجد  شهدا  ادوار  الفنان 
لحالة فنية وثقافية مؤكداً على فعالية هذا الملتقى 
البناء  والنقد  والخبرات  اآلراء  تبادل  في  وأهميته 
فهو يستمد لوحاته من فضاء المكان، حيث يغلب 
على أعماله المزج بين الواقعي بعناصر هندسية 
اإلسالمي  الشرقي  المنمنمة  فن  بين  فيها  م��زج 
القديمة  السورية  واأليقونة  والهندي  والفارسي 
من  فاللوحة  األساطير.  على  الضوء  وتسليط 
هو  الثالث  البعد  أبعاد  ثالثة  تشكل  نظره  وجهة 

الخيال الذي يعكسه الفنان على اللوحة.
الفنانين  اتحاد  رئيس  نائب  ديب  لينا  بدورها 
حواراً  الملتقى  في  رأت  سورية  في  التشكيليين 
في مكان ساحر خالب يتيح تعميق  فنياً بصرياً 
بالمخزون  المرتبطة  البصرية  الرؤيا  وتعزيز 
ج��اءت  وق��د  وال��ت��اري��خ��ي  وال��ب��ص��ري  الثقافي 
مشاركتها بلوحتين من وحي المكان تناولت فيها 
وال��ورود  األشجار  مع  وعالقتها  القرية  تصوير 
حديقة  ف��ي  يتجولن  فاتنات  نساء  وص���ّورت 

المنزل.
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