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واحدة  سياسة  الحرب  في  لنا  اّن 
هي سياسة القتال. أما السياسة في 
لم فهي أن ُيسلّم أعداء هذه األمة  السِّ

بحقها ونهضتها.
سعاده

- يخطئ الكثيرون الذين يعتقدون أن المقاومة منشغلة 
مستوى  على  يتحقق  وم��ا  يدقق  وم��ا  ُي��س��ّرب  ما  بمتابعة 
المسار التفاوضّي، وأنها تتابعه عن كثب وتنتظر نتائجه، 
وستبني على درجة اقتراب النتائج مما تتوخاه، خطواتها، 
أن  يمكن  وسلوكها  المقاومة  خطوات  تقدير  فإن  ولذلك 
فإذا  التفاوضي؛  المسار  اتجاهات  استشراف  من  يبدأ 
استنفرت  سلبي  إسرائيلي  رد  عن  المسرب  الكالم  صح 
ترافق  ايجابية  ع��ن  المعلومات  صحت  وإذا  ال��م��ق��اوم��ة، 
والذين  سالحها،  المقاومة  أرخ��ت  التفاوضي  المسار 
يعرفون المقاومة عن كثب يعرفون أن األمور ال تسير أبداً 
بهذه الطريقة. فقيادة المقاومة تتابع طبعاً كل ما يثار حول 
معلومات  من  يصل  ما  بكل  وتدقق  التفاوضي،  المسار 
رسمية أو شبه رسمية أو مسّربة، كحالها مع متابعة كل 
ما يتصل بشؤون لبنان من جهة، ومن شؤون الكيان من 

جهة مقابلة، فكيف عندما يتصل األمر بالجهتين؟
التقليدية  ال��م��ت��اب��ع��ة  ه���ذه  أن  ه��و  م��ع��رف��ت��ه  ت��ج��ب  م��ا   -
الطبيعية عالية المستوى، فهي أشد دقة وجدية من متابعة 
األول  العتبارين،  حزبية،  أو  أمنية  أو  رسمية  جهة  أي��ة 
المقاومة  بمصادر  إدماجها  يتيح  م��ا  المقاومة  ل��دى  أن 
ويناقش  وُيسّرب  يجري  لما  ومتابعته  الكيان  داخ��ل  من 
حتى داخل أروقة وكواليس صنع القرار فيه، والثاني أن 
نجحت  مما  أكثر  مؤسسة  إلى  بالتحّول  نجحت  المقاومة 
مع  بالصراع  يتصل  األمر  وألن  بذلك،  الدولة  مؤسسات 
المقاومة،  مسؤوليات  صلب  في  ويدخل  االحتالل  كيان 
وتماسكاً  ص��الب��ة  األش���د  ال��ن��واة  لمتابعة  يخضع  ف��ه��و 
المقاومة، حيث عقول متفّرغة  ومأسسة في هياكل عمل 
التقديرات والتحليالت، وهناك  للبحث والتحليل وإصدار 
بحث  ومرجعيّات  وخ��رائ��ط  عمل  وآل��ي��ات  منظم  أرشيف 
المقاومة  التي تجريها  المتابعة  التطور، ما يجعل  شديدة 
تبنى  مصدراً  تعتمدها  التي  والمالحقة  التتبع  ومنظومة 
في  القرار  لصنّاع  بالنسبة  الحاجة  عند  التقديرات  عليه 
المقاومة على  أداء وعمل  الدولة، لكن هذا شيء، واعتبار 

صلة بهذا التتبع شيئاً آخر.
او شبه  ال��ت��س��ري��ب��ات رس��م��ي��ة  أن  ال��ب��ع��ض  ي��ظ��ّن  ق��د   -
لقاءاتها  في  األميركية  السفيرة  عن  نقل  كالذي  رسمية 
او  إيجابيات،  من  األميركي  الوسيط  لسان  عن  الرئاسيّة 
كانت تسريبات إعالمية، كالذي نشر عن رفض إسرائيلي 
كامل للمطالب اللبنانية وإرفاق ذلك بالتهديدات، يمكن أن 
بالشريط  تسّميه  ما  ملف  مع  المقاومة  تعامل  على  تؤثر 
السلبي،  الخبر  وقع  على  باالستنفار  البحري،  الحدودي 
ال  بالتأكيد  فهو  اإليجابي،  الخبر  وقع  على  واالسترخاء 
وأن  شيء،  كل  تعرف  أن  المقاومة  يهم  المقاومة.  يعرف 
األمر  يتصل  عندما  خصوصاً  شيء،  كل  عن  أكثر  تعرف 
تتعامل  المقاومة  لكن  واهتماماتها،  مسؤوليتها  بصلب 
لحزب  العام  األمين  أعلن  أن  منذ  فهي  مختلفة،  بطريقة 
الله السيد حسن نصرالله حاصل الدرس والتدقيق لملف 
بمعادلتي،  الموقف  ورس��م  المحتل،  البحري  الشريط 
بوضع  ال��م��ق��اوم��ة  مكلفاً  وال��ت��ح��ري��ر،  االس��ت��خ��راج  وق��ف 
لبناء  المقاومة  انطلقت  أعمالها،  ج��دول  على  الهدف  ه��ذا 
معادالت ميدانية وترتيب هياكل تنفيذّية لهذين القرارين، 
بانتظار تبلور فرضيّة استهداف متاح محقق يطلب اإلذن 
بالتنفيذ، أو صدور القرار ببدء االستهداف، أو تبلغ قيادة
)التتمة ص4(

 المقاومة وحقول الغاز

اآذان �سماء

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

ر�سائل تطمين اأميركّية في ملفي الكهرباء والتر�سيم... والمقاومة على جهوزّيتها لكل االحتماالت 

عون وميقاتي اإلى مكوك ثالثاء وجمعة لما بعد الأ�ضحى... تبريد الخالفات لبدء المفاو�ضات

لم يُعد »الحكي ببال�ش«... تعرفة الت�ضالت الجديدة قد ُت�ضعل ال�ضارع رغم الطمئنان الر�ضمّي
كتب المحّرر السياسّي

الذين زارتهم السفيرة األميركيّة دوروتي شيا حاملة رسائل 
ونقل  البحرية  ال��ح��دود  ترسيم  ملفي  ف��ي  األميركية  التطمين 
إيجابية  لجهة  سورية،  عبر  األردنية  والكهرباء  المصري  الغاز 
النتائج المسجلة على خط المساعي األميركية لجهة إنجاز تقّدم 
المناخات  بأن  واثقون  اللبنانية،  المطالب  تلبية  باتجاه  ملموس 
المرافقة لملفي الكهرباء والترسيم ال تمنح مصداقية للتسريبات 
أن  الملفين  متابعي  بعض  يبدي  بينما  العكس،  إل��ى  تشير  التي 
اإليجابية  اللبنانيين وهم  بيع  من  لن يخسروا شيئاً  األميركيين 
زيارة  خالل  إقليمّي  ه��دوء  مناخات  توفير  هو  الهدف  أن  طالما 
الرئيس األميركي جو بايدن الى المنطقة، ومرحلة الضبابيّة التي 
يمر بها الوضع السياسي في كيان االحتالل بعد حل الكنيست، 
الذي فرض  إن  المقاومة تقول  التي تتابع موقف  المصادر  لكن 
التعامل بجدية مع المطالب اللبنانية في الملفين، والربط بينهما 
المقاومة  موقف  بجدية  األميركية  القناعة  عن  ناتج  أميركياً، 
وج��ه��وزي��ت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة وام��ت��الك��ه��ا ل��ل��م��ق��درات ال��الزم��ة لترجمة 
تهديداتها. وتقول المصادر المتابعة لموقف المقاومة إن ما تّمت 
هو  األميركيون  تبلغه  رسمي  لبناني  موقف  بصورة  صياغته 
آخر ما يمكن أن يسمعه األميركيون من أّي مسؤول لبناني، وأن 

األمور ال تزال في المربع األول، إما أن ينال لبنان مطالب الحد 
اإلسرائيلي  ويبقى  األميركي،  عند  معلومة  صارت  التي  األدنى 
التي يدخل ضمنها بحر  المناطق  بوقف االستخراج من  ملتزماً 
حاضرة  المقاومة  فإن  وإال  إيجاباً،  الترسيم  حسم  لحين  عكا، 
لقول الكلمة الفصل، لكن في توقيت يدرك جميع اللبنانيين أنها 
تترجم إرادتهم بنيل حقوقهم بعدما تسد األبواب لنيلها بالطرق 
هو  المقاومة  حسابات  في  األم��ر  أن  المصادر  وتختم  األخ��رى. 
باتجاه  فيها  ال��ص��ورة  وتنجلي  قليلة  شهور  أو  أسابيع  بضعة 

الخيارات الحاسمة.
عن  لبنان  تفصل  التي  ذاتها  الشهور  هي  الفاصلة  الشهور 
هي  للجمهورية،  جديد  رئيس  وانتخابات  الرئاسي  العهد  نهاية 
الشهور الفاصلة ذاتها في المنطقة بين خيار التسويات وخيار 
المواجهة، حسب مصير التفاوض حول الملف النووي اإليراني، 
أسابيع  بضعة  إن  واألوروب��ي��ون  األميركيون  فيه  يقول  ال��ذي 
ستكون كافية لبلوغه اللحظة النووية الحرجة بامتالك ما يكفي 
لتصنيع سالح نووي، وإن التفاهم ما لم يتم قبلها فسيصبح بال 
قيمة أن يتم بعدها. وهذه الشهور القليلة هي الشهور ذاتها التي 
ال يمكن للحرب الدائرة على جبهات عسكرية ومالية واقتصادية
الرئيسان عون وميقاتي خالل لقائهما في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص4(

بنظيره  هاتفي  اتصال  في  حسين،  فؤاد  العراقي  الخارجية  وزير  أكد 
اإليراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بالده لتوفير األرضيات الالزمة 

إلطالق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية.
لتهيئة  “مستعدون  اإليراني:  لنظيره  العراقي  الخارجية  وزير  وقال 
إي��ران  بين  السياسية  المباحثات  إلط��الق  المالئمة  واألرض��ي��ة  األج��واء 

والسعودية في بغداد”.
هذه  تثمر  أن  “آمل  الخميس:  مساء  جرى  اتصال  في  حسين،  وأضاف 

الحوارات بين البلدين اإلقليميين المهمين مستجدات إيجابية”.
بدوره، شكر وزير الخارجية اإليراني، للمسؤولين العراقيين جهودهم 
المبذولة لتسهيل شؤون الحجاج اإليرانيين، داعياً الحكومة العراقية إلى 

متابعة قضايا هؤالء الحجاج.
أّن  الكاظمي  مصطفى  العراقي  ال��وزراء  مجلس  رئيس  أكد  أن  وسبق 
المباحثات اإليرانية � السعودية، التي جرت في بغداد، “وصلت إلى مراحل 
متقدمة”، الفتاً إلى أّن “العراق أدى دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين 

الدول اإلقليمية، من خالل استضافة الحوار بين السعودية وإيران”.
في  جدة  لمدينة  أجراها  زي��ارة  عقب  أي��ام،  قبل  طهران  الكاظمي  وزار 

السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
إيران  المحادثات بين  العراق حتى اآلن خمس جوالت من  واستضاف 

والسعودية في بغداد.
على صعيد آخر، تمكن أمن “هيئة الحشد الشعبي” في العراق من إلقاء 
القبض على المدعو ضرغام أبو حيدر، وهو أبرز منفذي جريمة سبايكر، 

التي راح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي عام 2014.
وتناقلت وسائل إعالم محلية، أمس، خبراً مفاده أن أمن الحشد الشعبي 

مجزرة  شهداء  من  شخص   600 بإعدام  “اعترف  الذي  اإلرهابي  اعتقل 
سبايكر”.

على  الخاص  المجرم  هاتف  في  عثر  الحشد  أمن  أن  التقارير  وأضافت 
فيديوات “تثبت تورطه بجريمة سبايكر”.

ولفتت إلى أن “االرهابي اعترف على مقابر جماعية للمجزرة لم تكتشف 
حتى اآلن”.

يذكر أنه في 12 حزيران/ يونيو 2014، اقتحم عناصر تنظيم “داعش” 
السيطرة على مدينة تكريت عقب يوم من  “سبايكر” الجوية بعد  قاعدة 
سقوط الموصل، وأسروا جنود الفرقة 18 في الجيش العراقي ونقلوهم إلى 
القصور الرئاسية في تكريت، قبل أن يتم إعدامهم هناك وفي مناطق أخرى 

رمياً بالرصاص، فيما ُدفن بعضهم أحياء.

بوساطة  تتّم  التي  الجهود،  “ُتستأنف  أن  “بلومبيرغ”  وكالة  رّجحت 
جو  األميركي،  الرئيس  زيارة  بعد  اإليراني،  النووي  االتفاق  إلحياء  أوروبية 
بايدن، للمنطقة هذا الشهر”، مشيرة إلى “عدم نجاح جولة محادثات مكثفة 

في الدوحة، في اليومين الفائتين، في الوصول إلى نتائج ملموسة”.
إّن  قولها  مطلعة،  أوروبية  دبلوماسية  مصادر  عن  “بلومبيرغ”  ونقلت 
تتأجل  أن  المتوّقع  “من  أنه  موضحة  تتقّدم”،  لم  )النووية(  “المحادثات 
الجهود إلحياء االتفاقية إلى ما بعد الموعد النهائي في تموز/يوليو، والذي 

اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة”.
في  ُتستأنف  قد  “الجهود  أّن  األميركية،  للوكالة  المصادر،  وأضافت 

العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة بايدن”.
حتى  الطرفين  بين  وسطي  حل  عن  البحث  “يتّم  قد  الوكالة،  وبحسب 
المقبلة  االنتخابات  موعد  قبيل  األقل”،  على  الحالي  العام  من  الثالث  الربع 

للكونغرس.
وكشفت الوكالة أنه “يتّم تشجيع دول الخليج على أداء دور أكثر نشاطاً 
األوروب��ي  االتحاد  دور  بلوغ  مع  اإليراني،  النووي  البرنامج  إلى  بالنسبة 

كوسيط حدوده”.
الخميس  روانجي،  تخت  مجيد  المتحدة،  األم��م  لدى  إي��ران  سفير  وق��ال 
الماضي، إّن محادثات الدوحة كانت “إيجابية”، مضيفاً أن بالده طالبت ب� 

“ضمانات يمكن التحقُّق منها” لعدم تكرار خروج واشنطن من االتفاق.
أّكد الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي، خالل اتصال هاتفي تلّقاه  بدوره، 
“البرنامج النووي اإليراني شّفاف  أّن  من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 
الجهود  “كّل  أّن  إلى  الفتاً  القانوني”،  مساره  عن  أبداً  ينحرف  ولم  بالكامل، 
يجب أن تنصّب في مسار رفع كامل العقوبات عن إيران، مع تقديم الضمانات 

الالزمة”.
االتفاق  إحياء  إمكان  عدم  من  “قلقه  عن  أعرب  األوروب��ي  االتحاد  وكان 
النووي اإليراني الموقَّع عام 2015”، وحّث كل األطراف على “انتهاز الفرصة 

في التوصل إلى اتفاق، بناًء على النص المطروح على الطاولة”.
يذكر أّن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عقد جلسة بعد يوم من اختتام 
المحادثات غير المباشرة التي جرت بين الواليات المتحدة وإيران في الدوحة، 

من دون أي مؤشر إلى إحراز تقدم صوب إحياء االتفاق النووي.

ذكر إعالم العدو أّن وزير األمن “اإلسرائيلي” بيني غانتس أمر بإجراء 
المؤسسة  في  مغلقة  مداوالت  داخل  من  األخيرة  التسريبات  في  تحقيق 
األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، مشيراً إلى أّن “طلب التحقيق جاء من بين 
جملة أمور عقب نشر معلومات عن خالفات في الرأي بين رئيس شعبة 
االستخبارات، اللواء أهارون حاليفا ورئيس الموساد، في موضوع االتفاق 

النووي، فاألول يؤيد االتفاق واألخير يعارضه”.
األركان  “تتعلّق بزيارة رئيس  انزعاجه من تسريبات  وأبدى غانتس 
العراق، وهجمات تتعلق بالمعركة  لمصر، وتشغيل طائرات مسّيرة في 

بين الحروب”.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أّن مقر إقامة 
رئيس حكومة االحتالل “اإلسرائيلي” الجديد يائير البيد هو بيت لفلسطيني 
هّجر من منزله عام 1948، الفتة إلى أن صاحبه كان يعمل وكيالً لشركة 

السيارات العالمية “جنرال موتورز”، ويدعى حنا جون سالمة.
بعد  العدو،  كيان  في  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  البيد  وأصبح 
الماضي،  الخميس  يوم  والثالثة،  الثانية  بالقراءتين  الكنيست  تصويت 
المقبل  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  األول  على  واالتفاق  نفسه،  حّل  على 

موعداً لالنتخابات “اإلسرائيلية” المبكرة.

بغداد م�ضتعدة لإطالق المباحثات الإيرانية ال�ضعودية

واإرهابي »�ضبايكر« في قب�ضة »الح�ضد«

تاأجيل محادثات اإحياء التفاق النووي الإيراني 

اإلى ما بعد زيارة بايدن للمنطقة

غانت�ش يطلب تحقيقًا في ت�ضريبات

تخ�ّش مداولت الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية ال�ضهيونية

ْوَلَرة« االنزالُق في واِقِع »الدَّ

 

في ُلبنان

حذاِر حذاِر من تحييد المقاومة

 

عن تر�سيم الحدود البحرّية...!

 د. وجيه فانوس

 د. عدنان منصور �

اهنة في لبنان، إلى تناٍم  ُيشيُر َتوالي األمور المالِيَّة الرَّ
لب العامِّ على استخدام الدُّوالر  مضطرد في ازدياد الطَّ
الماليَّة،  المتطلَّبات  لتسديد  أساٍس،  بشكل   ، األميركيِّ
ياحيَّة، من  سات السِّ بة على النَّاس، تجاه المؤسَّ المتوجِّ
تجاه  األمر  وكذلك  ومنتجعات،  وفنادق  ومقاٍه  مطاعم 
مدارس  من  والتَّربويَّة،  التَّعليميَّة  سات  المؤسَّ بعض 
بابة  الطَّ ش��ؤون  من  بكثير  ناهيَك  وجامعات،  ومعاهد 
مجاالت  م��ن  وع��دي��د  مستشفيات  م��ن  واالس��ت��ش��ف��اء، 
��ي��دل��يَّ��ات واألدوات  ال��صَّ ل���دى  �����ة  األدويَّ ب��ع��ض  ت��أم��ي��ن 
فضالً  بتأمينها،  صة  المتخصِّ سات  المؤسَّ لدى  الطبِّيَّة 
يارات  السَّ م��ث��ل  ال��ثَّ��م��ن،  ال��ب��اه��ظ��ة  األش��ي��اء  ع��ن ش���راء 

والمجوهرات، وسوى ذلك.
، على  ��أن ال��م��ال��يِّ ال��ع��امِّ ُي��ص��َط��لَ��ُح، ف��ي م��ج��االت ال��شَّ
واسٍع  محلِيٍّ  نطاق  على  العلنيٍَّة،  االستعانة  تسمية 
، أو بأيِّة عملة أجنبيَّة،  في دولٍة ما، بالدُّوالر األميركيِّ
إل���ى ج��ان��ب ال��ع��م��ل��ة ال��م��ح��ل��يَّ��ة، أو ب��ع��د االس��ت��غ��ن��اء عن 
ب�“الدَّْولََرة”  ات،  ال��م��رَّ بعض  في  المحلِيَّة  العملة  ه��ذه 
إنَّ  ال��ق��وَل  يمكن  ه��ذا،  على  ب��ن��اًء   .Dollarization
في  فيها،  لبس  ال  واضحة،  بصورة  ينزلق  ب��دأ  لبنان 
عملِيٍّ  مجاٍل  ِم��ن  يكون  ال  وق��د  “الدَّْولََرة”؛  م��س��ارات 

للعودِة عنها.
)التتمة ص4(

 منذ عدة شهور، تكلم أمين عام حزب الله السيد حسن 
خطاب  في  كامل  ووض��وح  متناهية  بصراحة  الله،  نصر 
له، من أن المقاومة ستقف الى جانب الدولة في ترسيمها 
للمنطقة االقتصادية الحصرية العائدة للبنان، وأنها ستأخذ 

بخط الترسيم الذي ستوافق عليه وتعتمده وتتبناه. 
للمزاعم  ح��داً  يضع  أن  ه��ذا،  بكالمه  العام  األمين  أراد   
التي ال تنفّك عن ترويجها بعض أدوات الداخل والخارج، 
ودوره���ا،  المقاومة  لخط  واألس����اس  بالشكل  المعادية 
وبالذات لحزب الله، الذي لم توفره أجهزة اإلعالم التابعة 

ألبواق إعالمية كثيرة
حمالتها  بصّب  تقوم  حيث  وأجنبية،  وعربية،  لبنانية 
الدولة،  عمل  بإعاقة  الله،  حزب  متهمة  اليومية  اإلعالمية 
على  والهيمنة  ب��ق��رارات��ه��ا،  والتحكم  عليها،  والسيطرة 

مؤسساتها.
 هذا األمر يذكرني بما شاهدته داخل البرلمان األوروبي 
منذ سنوات، عندما أتى من أتى إلى بروكسل على دفعات، 
مسؤولون ونواب وسياسيون لبنانيون التقوا بمسؤولين 
األوضاع  عن  بدلوهم  يدلوا  كي  األوروب���ي،  االتحاد  في 
على  غضبهم  ج��اّم  ليصبّوا  الفرصة  منتهزين  لبنان،  في 
الله  لحزب  المسؤولية  كامل  محّملين  وحزبها،  المقاومة 
داخلية  ت��ط��ّورات وأح���داث  م��ن  لبنان  م��ا يشهده  ك��ّل  إزاء 
)التتمة ص4( وإقليمية.  
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الُمفارقات الأميركية ـ الرو�سية

ركائز ا�ستراتيجية في لعبة الأمم وملفات المنطقة
{ نمر أبي ديب

بالرغم من انشغال المنظومة العالمية »بحرب أوكرانيا« وتداعياتها 
السياسية العسكرية وحتى االقتصادية على مجمل المساحة الدولية 
و«األوروبية تحديداً«، تخوض القوى األساسية ُمجَتمعة وعلى رأسها 
استثنائية  حروب  وروسيا،  فرنسا،  األميركية،  المتحدة  الواليات 
المست في استراتيجيتها سقف التصادم السياسي وحتى العسكري 
الذي رفعه الرئيس الروسي فالديمير بوتين في هذه المرحلة إلى أعلى 
مؤتمر  في  حوارية  جلسة  خالل  العبارة  بصريح  أعلن  حين  مستوى 
»األسلحة  بـ  أحداً  نهّدد  )ال  يلي،  ما  الدولي،  االقتصادي  »بطرسبرغ« 
النووية« نحن نملكها، وسوف نستخدمها إذا لزم األمر لحماية سيادة 
بالدنا(، أتى هذا الكالم بالتزامن مع نشاط دولي ُمَكثَّف لقوى أساسية 
مؤثرة وفاعلة شملت الواليات المتحدة األميركية، روسيا االتحادية، 
عسكرية،  سياسية،  متداخلة  وجبهات  عديدة  محاور  على  وفرنسا 
بة، ونتائجها  اقتصادية، رسمت القوى المعنية في عناوينها الُمَتَشعِّ
هذه  في  الدولية  المفارقات  لُمجمل  العريضة  الخطوط  االستثنائية 

المرحلة ومنه:
بمقاطعة  »إلماو«  قصر  في  انعقدت  التي  السبع«  مجموعة  »ِقمة  ـ 
بافاريا في جنوب ألمانيا، وعلى جدول أعمالها بنود عديدة من بينها 
إضافة  التضخم،  وارتفاع  والغذاء  الطاقة،  ألزمات  حلول  عن  البحث 
المقترح  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا  أوكرانيا«،  على  روسيا  »حرب  إلى 
الوزراء  رئيس  على  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  طرحه  الذي  الفرنسي 
هامش  على  ُعِقد  مشترك  لقاء  في  جونسون  بوريس  البريطاني 
أوروبية  سياسية  مجموعة  إنشاء  في  وتمثَّل  السبع«  مجموعة  »قمة 
بعد  بأوروبا  بريطانيا  إشراك  إعادة  الفرنسية  النظر  وجهة  من  ُتِتيح 
»بريكست«، حيث تحدثت اإلليزيه عن نهج حكومي دولي ُيعيد إشراك 

البريطانيين بأوروبا إضافة إلى »دول غرب البلقان«.
ُمسببات  أبرز  أحد  وُيعتبر  أفريقيا«  في  الروسي  »التمدد  ثانياً  ـ 
متداخلة  مصالح  من  انطالقاً  مستقبالً،  روسيا  مع  األميركي  التصادم 
عبَّر عنها الجنرال ستيفن تاونسند قائد القيادة األميركية في أفريقيا، 
يمكن  ال  األمنية  مصالحها  وأيضاً  وفرصها،  أفريقيا  »تحديات  بقوله 
أن  ُمعتبراً  األميركية«  المتحدة  الواليات  ومصالح  ِفَرص  عن  فصلها 
إفريقيا  في  الناعمة  القوة  استثمار  في  يتأخروا  لن  والصين  روسيا 

وتحويلها الحقاً إلى نفوذ سياسي وحضور استراتيجي؟
أولويات  أوكرانيا  في  الروسية  الحرب  أيقظت  ُمَتصل  صعيد  على 
فارقة  عالمات  األميركية  المتحدة  الواليات  فيها  وجدت  استراتيجية 
أو  التخلي  يمكن  ال  وجودية  ارتكاز  ونقاط  الدولية،  السياسة  في 
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  منها  ظرف،  أّي  تحت  عنها  التغاضي 
وخياراتها  السياسية  بمواقفها  أفرزت  التي  األفريقية«  »الجغرافيا 
د على وجودها امتناع 17 دولة  الخارجية »مساحات نفوذ روسية« أكَّ
حربها  في  روسيا  إدانة  قرار  لصالح  ثمانية،  وَتَغيُّب  التصويت،  عن 

على أوكرانيا في األمم المتحدة بتاريخ 2022/3/2.
بالرغم من األجواء العاصفة الذي رافقت مجمل المواقف التصعيدية 
في هذه المرحلة، برزت على خط الحرب الروسية األوكرانية مفارقات 
مؤخراً  عنها  َعبََّر  التي  األوروبــي  االتحاد  مواقف  في  تمثَّلت  جديدة 
االتحاد جوزيب بوريل حين تحدث  الخارجية في  السياسة  مسؤول 
»أنه يتعّين على  السياسي مع روسيا معتبراً  الحوار  عن استمرارية 

الجميع إيجاد طريقة للتعايش معها« أّي مع روسيا.
في  فارقة  عالمات  الدولية  المفارقات  شكلت  الــواقــع  هــذا  أمــام 
االستراتيجية  طبيعتها  في  ُتَمثِّل  التي  التصادم«  دول  »سياسات 
من  َعَبَرت  َبرِّية  ومنافذ  روسيا،  أميركا  الكبرى  للدول  خلفية  حدائق 
خاللها الدبلوماسية األوروبية في هذه المرحلة »مستنقع المراوحة« 

اإلقليمي والدولي، مع  التعايش  إلى مساحات  المستمر  التصعيد  في 
على  األوكرانية  الحرب  فرضته  وعسكري  سياسي  روسي  واقع  أمر 
ُمجَمل المساحة األوروبية نظراً لغياب البدائل بالدرجة األولى، وعدم 
عن  المعنية  الدول  عجزت  التي  العسكرية،  المواجهة  مقومات  توفر 

دفع تكاليفها السياسية المالية وأيضاً البشرية.
َدت المفارقات الدولية على مركزيتها السياسية  انطالقاً مما تقّدم أكَّ
السياسي  للتجديد  قابلة  إعالنية  كمادة  الدبلوماسية  الحيات  في 
القوى  وأولــويــات  المراحل  متطلبات  وفق  اإلستراتيجي  والتمديد 
منطق  على  قائمة  استثنائية  ألهداف  وأيضاً  للحدث  الناظمة  الدولية 
لمفاعيل  الميداني  واالستدراك  األولى  الدرجة  في  السياسي  االحتواء 
الثانية،  الدرجة  في  السياسي  وحتى  العسكري  المباشر  التأثير 
لمسببات رفعت من خاللها روسيا على سبيل المثال ال الحصر سقف 
تزويد  إمكانية  إلى  إضافة  النووي،  للمستوى  العسكري  التهديد 
رؤوس  حمل  على  القادرة  إسكندر  صواريخ  بمنظومة  بيالروسيا 
منها  الهدف  النتائج،  محسومة  روسية  محاوالت  ضمن  نووية، 
الدولية، على  السياسة  الدائم في مفارقات  االستثمار  تكريس فلسفة 
ل الُملِزمة في »السياسة  قاعدة توفير البدائل، وصياغة عناوين الَتَحوُّ
واالقتصاد والعسكر« كسر مفاعيل الهيمنة األميركية من جهة وتوفير 
نظام  إلى  الواحد  القطب  عالم  من  والحقيقي  الفعلي  االنتقال  سبل 
ُمتعدد األقطاب ضامن للتعددية الدولية وأيضاً للتعددية المالية، في 
»نظام نقدي جديد« قائم على ثالثية الدوالر الروبل الروسي واليوان 

الصيني.
السياسة  في  رابحة«  »أوراق  األمم  لعبة  في  الدولية«  »المفارقات 
على  المتسارعة  التطورات  خاللها  من  بلغت  إستراتيجية،  وركائز 
الساحتين اإلقليمية والدولية مرحلة أمر واقع روسي، فرضت مفاعيله 

الحرب األوكرانية في كّل من »أوروبا« وُمجَمل دول التصادم.

�سيا اأطلعت رئي�سي الجمهورية والمجل�س

على نتائج ات�سالت هوك�ستاين ب�ساأن التر�سيم

ميقاتي بحث وغريو العالقات الثنائية

ومع الأحمد الأو�ساع الفل�سطينية

عون تداول والرئي�س المكّلف 

�سيغة الت�سكيلة الحكومية المقترحة 

بّري عر�س الأو�ساع 

مع وزير الخارجية القطري وكولرد 

�سليم وقائد الجي�س عر�سا  

مع وفد اأوروبي برنامج م�ساعدات

مع  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  عرض 
خالل  شيا،  ــي  دوروث لبنان  في  األميركية  السفيرة 
نائب  بحضور  بعبدا  قصر  في  أمــس،  لها  استقباله 
العالقات  صعب،  بو  إلياس  النواب  مجلس  رئيس 
المجاالت  في  تطويرها  وُسبل  األميركية   - اللبنانية 
غير  المفاوضات  موضوع  إلــى  التطّرق  وتــم  كافة. 
ومهّمة  الجنوبية  البحرية  الحدود  لترسيم  المباشرة 

الوسيط األميركي السفير آموس هوكشتاين.
نتائج  على  الجمهورية  رئــيــس  شيا  وأطلعت 

االتصاالت التي أجراها الوسيط األميركي مع الجانب 
والتقدم  الحدود،  ترسيم  مسألة  في  »اإلسرائيلي« 
االتصاالت  وستتواصل  المجال.  هذا  في  تحقق  الذي 
»اإلسرائيلية«،   – واألميركية  األميركية،   - اللبنانية 

لمتابعة البحث في هذا الملف.
بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  شيا  أطلعت  كما 
تطور  على  التينة،  بعين  الثانية  الرئاسة  مقّر  في 
االتصاالت التي أجراها هوكشتاين حول ملف ترسيم 

الحدود البحرية.

بحث رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، 
أمس في السرايا الحكومية، سفيرة فرنسا في لبنان آن 

غريو، في العالقات الثنائية بين البلدين.
حكومة  فــي  السياحة  ــر  وزي مــع  ميقاتي  واجتمع   
الزيارة  بعد  قــال  الــذي  نصار،  وليد  األعمال  تصريف 
»أطلعت دولة الرئيس على عمل  الوزارة وما نقوم به من 
إجراءات ولقاءات إلنجاح الموسم السياحي. كما تطرقنا 

إلى الموضوع الحكومي«. 
الحريري ثم  السابقة بهية  النائبة   واستقبل ميقاتي 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو 
اللجنة المركزية لحركة »فتح« عزام األحمد.  وشارك في 

اللقاء سفير فلسطين  أشرف دبور ورئيس »لجنة الحوار 
اللبناني- الفلسطيني« الدكتور باسل الحسن.

 وخالل اللقاء،  جرى البحث في الوضع في المنطقة 
وتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في 

لبنان.
بموجبه  كلّف  قــراراً  ميقاتي  أصدر  آخر،  صعيد  على 
»قيادة الجيش ولجنة مسح  األضرار وتخمينها بالكشف 
التي  الغزيرة  التي حصلت نتيجة األمطار  على األضرار 
تساقطت في 2022/6/25 في المناطق كافة وبالكشف 
على مبنى منهار وآخر ُمهّدد باالنهيار في منطقة القبة في 

مدينة طرابلس«. 

النيابية لتأليف  الثاني بعد االستشارات  لقاء هو  في 
الحكومة وتقديم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي تشكيلة 
رئيس  استقبل   العتيدة،  لحكومته  والحقائب  باألسماء 
في   أمــس  ظهر  قبل  ــون،  ع ميشال  العماد  الجمهورية 
الحكومية  التشكيلة  معه  وتــداول  ميقاتي  بعبدا،  قصر 
بأي  ميقاتي  يدل  لم  القصر،  مغادرته  ولدى  المقترحة. 

تصريح. 
اللقاء،  خالل  »جرى  بأنه  الجمهوري  للقصر  بيان  وأفاد 
طرح بعض األفكار واالقتراحات، علماً بأن لقاًء آخر سُيعقد 
المقبل،  األسبوع  بداية  مع  وميقاتي  عون  الرئيسين  بين 

الستكمال البحث والتشاور«.
واستقبل عون نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور 
يوسف بخاش ورئيس »الجمعية العربية ألمراض الكلى« 
وجرى  حداد،  نادين  النقابة  ومديرة  نجم  روبير  الدكتور 
عرض الواقع الصحي واالستشفائي في لبنان والصعوبات 
التي تواجه هذا القطاع واالنعكاسات السلبية على صحة 

المواطنين وقدرتهم على تأمين الرعاية الصحية.
في  لألطباء  كنقابة  واجبنا  »من  بخاش  قال  اللقاء   بعد 
التي نعاني  التحديات  بيروت، أن نضع فخامته في أجواء 
إلى أن »نقابة األطباء  منها كقطاع صحي في لبنان«، الفتاً 
في خطر، وباألخص الصندوق التقاعدي الخاص بها والذي 

ُيعّول عليه الطبيب بعد التقاعد للحصول على راتبه الذي ال 
يتعدى حالياً المليونين وأربعمئة ألف ليرة. هذا الصندوق 
شبه مجّمد، وأمواله مجّمدة في المصارف التي تطلب شروطاً 

تعجيزية لتحريك جزء من مبالغه«.
أضاف »كما أن الطبيب اللبناني في خطر ألنه يتقاضى بدل 
أتعابه بالليرة اللبنانية وليس في استطاعته الحصول على 
التحويالت المالية التي ترده من الجهات الضامنة الرسمية، 
الوقت  وفــي  المبالغ.  هــذه  صــرف  المصارف  رفــض  بفعل 
نفسه، المريض والمواطن في خطر، كون النسبة الكبيرة من 

الفاتورة االستشفائية باتت على عاتقه مباشرًة«.
بدوره قال نجم »عرضنا مع فخامة الرئيس مشكلة الكلى 
في لبنان، والمرضى الذين يخضعون لجلسات غسيل الكلى 
والتي نعمل على حلّها مع وزارة الصحة والجهات الضامنة، 
وهناك اجتماع يوم االثنين المقبل لبحث هذا الموضوع، ألنه 
ال ُيمكن لمراكز غسل الكلى االستمرار في غياب الدعم المادي، 
الجهات  فيما  نقداً،  شراؤها  يجب  المعدات  أن  خصوصاً 
نتمكن  أن  وآمل  النقدية،  السيولة  تأمين  ُيمكنها  ال  الضامنة 

خالل االجتماع من إيجاد حّل للموضوع«.
المناعة  أدوية  في  النقص  موضوع  بحثنا  »كما  أضاف 
للمرضى الذين خضعوا لزراعة الكلى، وهو ما يسبب خطراً 

على حياتهم«.

مقّر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس 
عبد  بــن  محمد  القطري  الخارجية  ــر  وزي ـــوزراء  ال
السفير  بحضور  المرافق،  والوفد  ثاني  آل  الرحمن 
القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهالوي، 
والمنطقة  لبنان  في  العاّمة  لألوضاع  عرض  وكان 

والعالقات الثنائية بين لبنان وقطر. 
واستقبل بّري أيضاً، السفير البريطاني في لبنان 
إيان كوالرد، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه 
تخلّلها  مناسبة  وكانت  لبنان،  في  الديبلوماسية 
بين  الثنائية  والعالقات  العاّمة  لألوضاع  عرض 

البلدين. 

تصريف  حكومة  في  الوطني  الدفاع  وزير  التقى   
في  المساعدات  قسم  رئيس  سليم،  موريس  األعمال 
جاك  األوروبي  االتحاد  في  الخارجية  الشؤون  دائرة 
ديمان، في حضور سفير االتحاد األوروبي في لبنان 

رالف طراف.
وأطلَع الوفد األوروبي وزير الدفاع  على البرنامج 
الجيش  مساعدة   بهدف  إدارته  ديمان  يتولى  الذي 
اللبناني. وجرى عرض حاجات المؤسسة العسكرية 
في  سيما  وال  المساعدات  من  المزيد  تقديم  وُسبل 

مجاالت الطبابة والهندسة واآلليات.
من جهته، شكر سليم االتحاد االوروبي على وقوفه 
»بأهمية  منوهاً  والجيش،  لبنان  جانب  إلى  الدائم 
البرنامج األوروبي الذي من شأنه أن يزيد من قدرات 
الجيش وال سيما في  ظّل الظروف الصعبة التي يمّر 

بها لبنان«،  وفق بيان عن مكتبه اإلعالمي.
كما زار الوفد قائد الجيش العماد جوزاف عون في 
مكتبه في اليرزة وتناول البحث األوضاع العاّمة في 

لبنان والمنطقة.  

ـ وّقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي مراسيم الترقيات 
العسكرية واألمنية وأُحيلت إلى النشر في الجريدة الرسمية حسب األصول القانونية.

ـ عرض رئيس مجلس النواب نبيه بّري في مقّر الرئاسة الثانية بعين التينة، مع نائب رئيس مجلس النواب 
استقبل  أخرى،  جهة  من  تشريعية.  وشؤوناً  السياسية  المستجدات  وآخر  العاّمة  األوضــاع  صعب،  بو  إلياس 
بوصعب في مكتبه في المجلس النيابي، سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل وعرض معه األوضاع العاّمة وأزمة 

الطاقة والغاز في العالم، كذلك عرض معه ُسبل تطور التعاون البرلماني بين لبنان وألمانيا في مجاالت عّدة.

)داالتي ونهرا( رئيس الجمهورية مستقبالً سفيرة أميركا في بعبدا أمس  

ميقاتي مستقبالً غريو في السرايا أمس

بري مرحباً بالوزير القطري في عين التينة أمس

)مديرية التوجيه( قائد الجيش مجتمعاً إلى الوفد األوروبي في اليرزة أمس  

بو صعب وسفير ألمانيا خالل لقائهما أمس.

خفاياخفايا

قال مرجع مالّي إن التوازن المنشود في الوضع 
االقتصادي واالجتماعي لن يتحقق دون مضاعفة 

الرواتب بين 5 و8 مرات بالتوازي مع زيادة 
تعرفة الكهرباء والهاتف وإال فإن بديل االنفجار 
االجتماعّي في الشارع ستكون معدالت مرتفعة 

للجريمة وتوّسع الفوضى األمنيّة.

تقول مصادر نيابيّة تتابع الملف الحكومي إن 
رئيس الجمهورية وضع الحكومة الثالثينيّة للتخلّي 

عنها مقابل إعادة ترتيب حكومة الـ 24 وزيراً عبر 
استرداد وزارة الطاقة لشخصيّة أرثوذكسيّة متفق 

عليها بعدما سجل ربحاً بالنقاط بسوء اختيار 
الرئيس نجيب ميقاتي للبديل وليد سنو المنتمي 

لنادي التطبيع.

كوالي�سكوالي�س
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�سراع القوى ال�سيا�سية العظمى

في ال�سرق الأو�سط

{ ربا يوسف شاهين

وجباتها  ترتيب  السياسية  المطابخ  ُتتّم  عندما 
المستقبلية أو اآلنية، تأخذ في حسبانها زيادة جرعة 
التطورات  فحيثيات  الطلب.  وفق  المشكلة  التوابل 
الحسبان،  في  تأخذها  الجيوسياسية  والمتغيّرات 
أو  االقــتــصــاديــة  أو  األمــنــيــة،  األهــمــيــة  مشهدية  مــن 
العناصر  بعض  متجاهلة  االجتماعية،  أو  السياسية 

التي تخص الدول الُمقّدم لها تلك الوجبات.
العالم، لها مطبخ  مصانع السياسة المنتشرة في 
ُينظم  والذي  العالمي،  الرأسمال  على  يقوم  رئيس، 
الداخلي  األمــنــي  الــمــنــظــور  الــمــلــفــات، وفــق  تــرتــيــب 
أصولهم  تــكــون  قــد  الــتــي  العميقة،  ــة  ــدول ال ألفـــراد 
العالمية،  الصهيونية  الحركة  مع  مباشرة  مرتبطة 
الغربية  الـــــدول  كــافــة  مـــن  مــســتــقــطــبــة  هـــي  والـــتـــي 
بعيدون  هم  من  تجنيد  استطاعت  والتي  والعربية، 
عنهم في االرتباط الجيني، ولكن االتصال قائم من 
مفهوم العقيدة الواحدة، وهو ما يعرف بـ »المصالح 
تتكّون من مفاهيم ومصطلحات  والتي  السياسية«، 

خاصة ُتشكل في غرف العمليات السياسية.
السياسية  لــأحــداث  والــقــارئ  الناظر  بــأّن  بــّد  ال 
يلحظ  أن  يستطيع  وأوكرانيا،  سورية  في  الجارية 
من  اإلعــالمــيــة  السياسية  الــتــعــامــالت  فــي  التشابه 
العسكري  الــمــيــدان  فــي  الــتــطــورات  مجريات  حيث 
السورية  الدولة  مع  التعاطي  تّم  وقد  السياسي،  أو 
وفق خطة ُمحكمة لجهة الكثير من القضايا األمنية، 
أسباب  وانــحــصــرت  الـــســـوري،  للشعب  بالنسبة 
السياسي  مــنــظــورهــم  عــلــى ســوريــة وفـــق  الــحــرب 
السوري  النظام  »إّن  قولهم  حــّد  وعلى  الليبرالي، 
السياسي  المطبخ  ابتدعها  فكرة  هي  شعبه«.  يقتل 
له  لينشئ  الكاذبة  افتراضاته  عليها  وبنى  الغربي، 
المتحدة،  األمم  ومنصات  األمــن،  مجلس  في  فريقاً 
وحتى مؤسسات خاصة ووكاالت إعالمية ضخمة، 
للشعوب  خدمة  خاصة  إعالمية  بروباغندا  ليحقق 
الــتــي يــبــثــون لــهــا مــعــلــومــاتــهــم، وكــذلــك ألدواتــهــم 

اإلرهابية آنذاك.
على  إعالمية  حــرب  من  أوكرانيا  في  يجري  ومــا 
يتشابه  معتدية،  الناتو  حلف  يعتبرها  التي  روسيا، 
لالتهامات  حيث  من  السورية  القيادة  مع  والتعامل 
وكذلك  الكيماوي،  واستخدام  الجماعية،  باإلبادات 
ــغــذاء، وقـــد تــخــطــت الحدود  ــل ل خــلــق أزمــــة عــالــمــيــة 
السياسية للغرب بالنسبة لروسيا كونها تعتبر دولة 
واقتصادياً،  عسكرياً  المتحدة  للواليات  منافسة 
ليتّم  تمتلكها  الــتــي  الجغرافية  المساحة  ويكفيها 
االنقضاض عليها والتي كانت بداياتها تحقيق تفكك 

السوفياتي. االتحاد 
ـــزال تحارب  ت الــتــي ال  إلـــى ســوريــة  ــعــودة  وبــال
التي  اإلضافات  تبقى  فيما  أشكاله،  بكّل  اإلرهــاب 
في  وخــاصــة  استثمارها  الغربية  الـــدول  تــحــاول 
وتحديداً  سورية،  من  والغربي  الشرقي  الشمال 
يحاول  والتركي،  األميركي  االحتاللي  الوجود  مع 
للنفط  نهبه  يستكمل  أن  جهة  من  األميركي  الفريق 
يتّم  ومنها  العراقية،  الحدود  عبر  والقمح  السوري 
غطاء  تحت  وكله  »إســرائــيــل«،  إلــى  النفط  تصدير 
تقديم الدعم لميليشيا »قسد«، والنظام التركي الذي 
للعميل  السياسي  النفاق  استغالل  بــدوره  يحاول 
شمال  فــي  الــســاحــة  لتكون  األمــيــركــي،  الرئيسي 
الضباع  بين  للمناوشات  مسرحاً  سورية،  شرق 
على  لالنقضاض  الفرصة  تتحيّن  التي  المفترسة 
الماكر،  الثعلب  نظرية  وفق  ولكن  البعض،  بعضها 
وهذا ليس بغريب على ُصناع السياسة في أميركا، 
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  وصفهم  الذين 
للتفريق  أميركية  سياسة  نــرى  »الــيــوم  الفـــروف: 
الــنــزاعــات واألزمــــات«. والذي  الـــدول وإثـــارة  بين 
هو  لسورية  السياسي  الحّل  أّن  على  يؤكد  بــدوره 
إلى  والمستند   ،2254 رقم  األممي  القرار  بتنفيذ 
كّل  قبل  سورية  سيادة  الحترام  األساسية  القيم 

شيء.
التركية  ـــداءات  االعـــت اســتــمــرار  هــنــا، ومـــع  ومـــن 
و»اإلسرائيلية« على سورية، يتضح لنا جيداً أّن ِكال 
في  ُطبخت  مدروسة  خطة  وفــق  يعمالن  الحليفين 
للحركة  أساساً  التابعة  العالمية  الرأسمالية  مطابخ 
جيوسياسي،  واقــع  فرض  تريد  التي  الصهيونية، 
به،  تتحكم  الـــذي  العالمي  الــمــال  وحــجــم  يتماشى 
»شرق  لخلق  خطتها  تنفيذ  تــحــاول  نــراهــا  ولــذلــك 
الشمالي  الكرة  نصفي  بين  ما  يصل  جديد«  أوسط 

والجنوبي.

ن�شاطات
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السوري  الحزب  رئيس  تلّقى 
القومي االجتماعي أسعد حردان، 
الرئيس  ب��وف��اة  تعزية  برقية 
عصام  األم��ي��ن  للحزب  األس��ب��ق 
ال��م��ح��اي��ري م��ن األم��ي��ن ال��ع��ام 
العمال  لنقابات  الدولي  لالتحاد 
العام  االت��ح��اد  رئ��ي��س  ال��ع��رب، 
لنقابات العمال في سورية جمال 

القادري..          
وج����اء ف���ي ن���ص ال��ب��رق��ي��ة: 
ومن  إليكم  أتقّدم  أن  “يشّرفني 
حزبكم  ك��وادر  كافة  إلى  خاللكم 
التعازي  بأحّر  وقياداته،  الكريم 
األمانة  وباسم  باسمي  القلبية 
لنقابات  الدولي  لالتحاد  العامة 
المكتب  وباسم  العرب،  العمال 
لنقابات  العام  لالتحاد  التنفيذي 
العربية  الجمهورية  في  العمال 
المناضل  األمين  بوفاة  السورية، 
ع��ص��ام ال��م��ح��اي��ري ال��رئ��ي��س 
القومي  السوري  للحزب  األسبق 

االجتماعي.
ال��ع��زاء  نشاطركم  إذ  وإن��ن��ا 

بكّل  نذكر  الجلل،  الحدث  بهذا 
المحايري،  الفقيد  مآثر  احترام 
حيث عهدناه مناضالً صلباً وفياً 
جّل  نذر  التي  القضّية  سبيل  في 

حياته للدفاع عنها.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح 
الكريمة  وألسرته  ولكم  جناته، 
الصديق  حزبكم  ك��وادر  ولكافة 

جميل الصبر والسلوان”.

برقية د. مجدالني
كما تلقى حردان برقية تعزية 
النضال  لجبهة  العام  األمين  من 
أحمد  د.  الفلسطيني  الشعبي 

مجدالني جاء فيها:
وبالنيابة  شخصياً،  باسمي 
السياسي  المكتب  أع��ض��اء  ع��ن 
كوادر  وكافة  المركزية،  واللجنة 
الشعبي  النضال  جبهة  وأعضاء 
الفلسطيني ومؤسساتها النقابية 
منكم  ن��ت��ق��ّدم  وال��ج��م��اه��ي��ري��ة، 
الرفيقات  لكافة  خاللكم  وم��ن 
وال��رف��اق ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري 

ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي، ب��أح��ّر 
برحيل  وال��م��واس��اة  ال��ت��ع��ازي 
الكبير  المناضل  الوطني  الرفيق 
الحزب  رئيس  المحايري،  عصام 
االجتماعي  ال��ق��وم��ي  ال��س��وري 

األسبق.
ل��ق��د خ��س��رت األم����ة ال��ق��ائ��د 
رحل  الذي  المحايري،  التاريخّي 
بالكفاح  ح��اف��ل��ة  م��س��ي��رة  ب��ع��د 
والنضال والعطاء، والذي ارتبط 
اسمه بمسيرة الحزب ومحطاته، 
مجّسداً من خاللها إيمانه العميق 
بقضية كبرى وعظيمة، وكان دائم 
السياسّية  الحركة  في  الحضور 

وعلى الصعد كافة.
ون��ح��ن ن��ت��ق��ّدم ل��ك��م ب��واج��ب 
كبيرة  ثقة  لعلى  فإننا  ال��ع��زاء، 
تجاوز  على  بقدرتكم  وأك��ي��دة 
برحيل  الجسيمة  الخسارة  هذه 

المناضل المحايري.
بعده  من  ولكم  الرحمة  للفقيد 

طول البقاء.

والمياه  الطاقة  ل��وزي��ر  اإلع��الم��ي  المكتب  أش��ار 
والتواصل  اإلع��الم  وسائل  تناقل”  إلى  فياض  وليد 
المركزية  اللجنة  ّعما ُيسّمى  االجتماعي بياناً صادراً 
ألصحاب المولدات الخاصة يّدعي أنه وبعد االجتماع 
في وزارة الطاقة تقّرر اعتماد تسعيرة الصرف للسوق 

الموازي لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية”.
“إن وزير الطاقة والمياه ينفي حصول أي  اضاف 
اتفاق في هذا الصدد مع أصحاب المولدات الخاصة، 
صالحية  عن  يخرج  الموضوع  ه��ذا  أن  خصوصاً 

التسعيرة  إص��دار  على  دوره��ا  يقتصر  التي  ال��وزارة 
التوجيهية الشهرية بالليرة اللبنانية فقط”.

وإذ حّضت وزارة الطاقة والمياه “المواطنين على 
األولى  األي��ام  في  اللبنانية  بالليرة  فواتيرهم  دفع 
مادة  شراء  من  المولدات  ألصحاب  تمكيناً  الشهر  من 
والتجارة  االقتصاد  “وزارة  أيضاً  حّضت  المازوت، 
تنفيذ  ُحسن  مراقبة  أجل  من  الجهود  تكثيف  على 

التسعيرة التوجيهية وحماية المستهلك “.

لحزب  األولى  المنطقة  في  النقابات  قسم  اختتم    
الله  دورة إعداد كادر نقابي،  وأقام احتفاال في مركز” 
أبا ذر الغفاري “في بلدة دردغيا، برعاية وزير العمل 
وحضور  بيرم  مصطفى  األعمال  تصريف  حكومة  في 
سلهب  هاشم  الله  حزب  في  النقابات  وحدة  مسؤول 

ومهتمين.
وشّدد بيرم على “أهمية العمل في العقل المجموعي 
وليس في العقل الجمعي، ألن العقل الجمعي يصبح 
تضليالً، فيضعف معه ذكاء الفرد لمصلحة فرد، ولكن 
فينضم  الفردي،  العقل  يتفّعل  المجموعي،  العقل  في 

المفاعلة  إنسان  لدينا  فُيصبح  آخر،  مفّعل  عقل  إلى 
الفاعلة  النقابة  إلى  وصوالً  المفاعلة  لمجتمع  تمهيداً 
تعرف  التي  النقابية  والثقافة  الهموم  تحمل  التي 
إلى  وتنزل  األمور،  عن  وتدافع  والواجبات،  الحقوق 
تستشرف  وإنما  فعل،  كرد  تستجيب  وال  الميدان، 
وترى  للمستقبل  وُتخطط  الحاجات،  هي  ما  وترى 
المجتمع وما هي  أن يحدث من تغّيرات في  ُيمكن  ما 

الحاجات الصحيحة التي يجب التركيز عليها”.
وخ��ت��ام��اً ُوّزع����ت ال��ش��ه��ادات ال��ت��ق��دي��ري��ة على 

المشاركين.  

أبناء  له  يتعّرض  لما  استنكاراً 
والمقيمون  ب��ي��روت  العاصمة 
نتيجة  ممنهج  ع��ق��اب  م��ن  فيها 
من  عدد  نظم  عنهم،  المياه  لقطع 
البيروتية  والفاعليات  المخاتير 
البيروتية  الجمعيات  وملتقى 
“مؤسسة  أمام  احتجاجية  وقفة 
الخياط  تلّة  ف��ي  بيروت”  مياه 
اإلعالم  وسائل  من  عدد  بحضور 

المرئية والمكتوبة.
لكّل  كلمات  االحتجاج  وتخللت 

من المختار يوسف عيتاني وممثل 
البيروتية  الجمعيات  ملتقى 
المحامي رامي عيتاني، باإلضافة 
الجمعية  ممثل  م��ن  كلمة  إل���ى 
األهلية ألبناء بيروت المختار عبد 
المختار  وبحضور  يموت  الرحمن 

رمضان غالييني.
جميعها  ال��ك��ل��م��ات  وش����ّددت 
الممنهجة  الجريمة  رف��ض  على 
العاصمة  أبناء  لها  يتعّرض  التي 
المياه  انقطاع  بسبب  وسكانها 

والكهرباء وكّل الوسائل الحياتية 
إجراء  طالبين  عنهم،  األساسية 
تحقيق جدي بالموضوع، ودعوة 
والمسؤولين  العاصمة  ن���واب 
تجاه  مسؤولياتهم  لتحّمل  فيها 
طائلة  تحت  وأهلها،  العاصمة 
والتصعيد،  الشارع  الى  العودة 
وقف  الى  األهالي  جميع  ودع��وة 
المياه  ع��ودة  حتى  الفواتير  دفع 
نهائي  حل  وإيجاد  العاصمة  الى 

لهذه المشكلة.

حردان تلّقى برقّيتي تعزية من القادري ومجدالني

بوفاة االأمين ع�صام المحايري

فيا�ض: ال اتفاق مع اعتماد

اأ�صحاب المولدات على �صعر دوالر 

بيرم: الثقافة النقابية 

ُتدافع عن الحقوق والواجبات

احتجاج بيروتي على انقطاع المياه

بيرم خالل االحتفال في بلدة دردغيا الجنوبية

خالل الوقفة االحتجاجية أمام مؤسسة مياه بيروت في تلة الخياط

عبد  علي  السيد  العاملي”  الفكر  “لقاء  رئيس  اعتبر 
في  الحكومة  تأليف  أزمة  استمرار  “أّن  الله  فضل  اللطيف 
عقلية  نتاج  هو  المزري  واالقتصادي  المعيشي  الواقع  ظّل 
المنغمسة  القوى  للكتل والطوائف ولكّل  الفئوي  االستثمار 
مشبوهة”،  خارجية  إليحاءات  محكومة  داخلية  أدوار  في 
والنفاق  التكاذب  سياسات  سئمت  الناس  “أّن  إلى  مشيراً 
والتسلق على معاناة وجوع الناس ألجل تحقيق المكاسب 
“مواجهة  إلى  داعياً  الرخيصة”،  والسياسية  الشخصية 
من  تخرجنا  وطنية  بمقاربات  الداخلية  االستحقاقات 
حسابات المصالح الشخصية والمحاصصات قبل سقوط 

الهيكل على رؤوس الجميع”.
تأليف  كان  إذا  “المسؤولين  الله  فضل  السيد  وس��أل 
الحكومة يمنع المزيد من االستنزاف االقتصادي والبشري 
الخاصة؟  مكاسبكم  على  الناس  مصالح  تقّدمون  ال  فلماذا 
والمرضى  الفقراء  أصوات  سماع  عن  آذانكم  ُصّمت  وهل 
األزمات  تحاصرهم  الذين  الحقوق  وأصحاب  والجائعين 
ومعها  السارقة  المصارف  أموالهم  على  وتسطو  اليومية 

حاكم المصرف والسلطة الفاسدة”؟ 

على  يتفّرج  الذي  للمسؤول  “أّن  على  الله  فضل  وشّدد 
الموت البطيء لشعبه خير له أن يرحل قبل ان يتحّول إلى 

جالّد ظالم ال يرحم”.
وأشار إلى “أّن الناس لم تعد تثق بالشعارات والخطط 
في  المستهلك  السياسي  الخطاب  أشكال  وكّل  الموعودة 
وقت تتفاقم فيه أزمة الرغيف وحبة الدواء والماء والكهرباء 
“أّن  إلى  الكريمة”، مشيراً  الحياة  وكّل ما يتعلق بمقومات 
التي  القوى  وكّل  والحكومة  الحكم  وفشل  الداخلي  الفساد 
تجيد توصيف األزمات وتعجز عن إنتاج الحلول الناجعة 
على  الخارجية  القوى  يد  وضع  في  فعلياً  تساهم  التي 
لبنان بهدف تمرير مشاريع التسوية والتطبيع ومحاصرة 

المقاومة المعنية بسيادة وحرية واستقالل لبنان”.
مجتمعاتنا  ف��ي  الجنسي  ال��ش��ذوذ  “ظاهرة  واعتبر 
العقائدية  المكونات  بكّل  مّساً  تمثل  العلنية  والتحركات 
هذه  لتقنين  ال��دع��وات  تزايد  من  محذراً  واألخالقية”، 
الدينية، وتنال  قَيمنا  داهماً على  التي تمثل خطراً  الظواهر 
محّمالً  اإلنسانية”،  لمجتمعاتنا  الحضارية  السمة  من 
والمؤسسات  ال��دول��ة  أجهزة  في  المختصة  “الجهات 

في  والتساهل  التقصير  مسؤولية  الدينية  والمشاريع 
على  تعمل  التي  المعروفة  المحلية  الجمعيات  مواجهة 
العملية  النشاطات  من  جملة  عبر  الشذوذ  ظاهرة  ترويج 

المعروفة”. واإلعالمية 
الدين  ورجال  المؤسسات  “كّل  الله  فضل  السيد  وسأل 
لماذا تسكتون على البرامج والمسلسالت التي تساهم في 
محطات  في  تعرض  والتي  األخالقي  لالنحالل  الترويج 
الموضوعات بطريقة  تثار  لبنانية وعربية معروفة، حيث 
تحت  والفساد  والتحلل  لالنحراف  يسّوق  مما  مبتذلة 
من  ُيقّدم  ما  أّن  معتبراً”  والتوعية”،  الحرية  عناوين 
ما  بقدر  الوعي  مستوى  من  يرفع  ال  ومسلسالت  برامج 
يخّل باآلداب ويسّوق الجهل ويمّس بالمعتقدات الدينية”، 
عبر  مجتمعاتنا  استهداف  حلقات  من  حلقة  “أنها  مؤكداً 
تؤّسس  التي  واألمنية  واإلعالمية  الثقافية  االستباحة 
فيه  وُيتالعب  اإلرادة  فيه  ُتسلب  الذي  التطبيع  لمجتمع 
القائم  االستهالكي  المجتمع  ظواهر  فيه  وتنمو  بالعقول 
التفكر  التلقي بعيداً عن موجبات الهوية التي تفرض  على 

وااللتزام بمقاومة الظلم والتسلط واالحتالل”.

موا م�صالح النا�ض على مكا�صبكم الخا�صة ف�صل اهلل للم�صوؤولين: قدِّ

محاوالت ت�صريع ال�صذوذ ترويج لمجتمع التطبيع

أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين 
احتفاالً تكريمياً بمناسبة الذكرى السنوية 
الشهيد  المقاوم  المثقف  الستشهاد  األولى 
نزار بنات وذلك في بيروت فندق ومطعم 

الساحة في بيروت.
حضر االحتفال ناموس المجلس األعلى 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
الفصائل  ع��ن  وممثلون  م��ه��دي  س��م��اح 
المخيمات  أبناء  من  وحشد  الفلسطينية 

في بيروت.
روح  على  الفاتحة  بقراءة  االحتفال  بدأ 
الشهيد بنات ومن ثم النشيدين الوطنيين 

اللبناني والفلسطيني.
نزار  الشهيد  شقيق  بنات  غسان  وألقى 
الحاضرين  مستهلها  في  حّيا  كلمة  بنات 
وقال: سّميناه نزار العربي ألنه كان يمثل 

الثورة على الطغيان والظلم.
أضاف: في هذه الذكرى السنوية وبعد 
الحق  ب��أّن  نقول  ن��زار  استشهاد  من  عام 
مكان  ف��ي  يجتمعوا  ان  يمكن  ال  والظلم 
هو  بنات  نزار  اّن  البداية  منذ  قلنا  واحد، 
حتى  الفلسطيني  العربي  الشعب  اب��ن 
تكون قاعدتنا ان نبّرئ عائالت من ارتكبوا 

هذه الجريمة ألّن لنزار بنات حق وكرامة.
أينما  للجميع  الجزيل  الشكر  وتابع: 
كرامة  من  كرامة  وهذه  حلوا  واينما  كانوا 
واآلخ���رة،  الدنيا  ف��ي  ُيخلّد  ان  الشهيد 
ونحن كعائلة كرامتنا نستمّدها منكم، أما 
وحق  الدنيا  في  حق  حقان  فله  نزار  حق 
تجتمع  الله  عند  اآلخ��رة  حق  اآلخ��رة.  في 
الخصوم والحّق في الدنيا نحن مناضلون 

حتى آخر لحظة.
نزار  الشهيد  عّم  بنات  كفاح  أبو  وألقى 
ان  يحب  ن��زار  كان  فيها:  قال  كلمة  بنات 
ينادى باسم بلدية عجور، عجور بلدة من 
العام  في  احتلت  الخليل  محافظة  بلدات 

أبيها. البلدة عن بكرة  1948 وأزيلت 
أضاف: كلما تحدث بأمر ما نزار المثقف 
ُيقتل  لماذا  السجن.  الى  ساقوه  الواعي 
عجور  الى  بالعودة  حلم  ألنه  هل  ن��زار؟ 
المقاومة اإلسالمية في  أنا مع  او ألنه قال 
تهم  له  لفقت  المحكمة  قاعة  في  لبنان. 

وتهم.
وباسم  باسمي  قائالً:  كفاح  أبو  وتابع 
المقاومة  موقع  من  هنا  ومن  بنات،  عائلة 
إذا كان التأييد للمقاومة وللبندقية الكفاح 
بنات  عائلة  دار  في  نعلن  فإننا  المسلح 
ومع  المقاومة  مع  نحن  نقتل  ان  نريد  أننا 

الكفاح المسلح حتى تحرير فلسطين.
لقاء  كلمة  دّسوم  رمزي  المحامي  وألقى 
من  وقال:  والفلسطينية  اللبنانية  األحزاب 
العروبة  لبنان  بيروت  وعاصمته  لبنان 
الثقافة  لبنان  وال��م��ق��اوم��ة  والمشرقية 
والتنوع والتعددية والحضارة الراسخة في 
التاريخ نوجه أسمى التحيات الى الشعب 
الدماء الزكية  الفلسطيني. كما ننحني أمام 

التي سالت من أجل تحرير فلسطين.
نزار  الشهيد  حضرة  في  نحن  أض��اف: 
اإلسرائيلي  العدو  أّن  نؤكد  ان  علينا  بنات 
استشهاد  عن  واألخير  األول  المسؤول  هو 
تتحّمل  االحتالل  سلطات  واّن  بنات  ن��زار 

المسؤولية عن استشهاده.
وحدها  ال��م��ق��اوم��ة  أّن  دس���وم  واع��ت��ب��ر 
وهذا  فلسطين،  تحّرر  الداخلية  والوحدة 
العدو ال يفهم اال لغة واحدة هي لغة الحديد 

والنار والدم.
ثم تحدث رئيس تحرير جريدة “البناء” 
أّن  رأى  الذي  قنديل  ناصر  السابق  النائب 
بمثابة  هو  بنات  نزار  راية  تحت  االجتماع 

تكريم لنا جميعاً. 
أضاف: نزار بنات لم يكن لديه ما يقاتل 
به إال الكلمة، لكنها الكلمة بكّل ما تختزن من 
معنى. هذه الكلمة التي استحّق عليها القتل 
ن��زار.  ُيقتل  فلماذا  قيمة  ذات  تكن  لم  ف��إْن 
للذين يهّمشون الكلمة ويستهترون بالكلمة 

نرفع بوجههم صورة نزار.
األصل  هو  العدو  هذا  اّن  قنديل:  واعتبر 
من  أراضينا  في  يرتكب  ما  بكّل  واألس��اس 
اليمن الى بالد الشام الى سورية ونزار كان 
انه وضع يده  بوصلة وكانت خطورة نزار 

على الحقائق التي تاه عنها اآلخرون.
السيد  سماحة  اّن  يعتبر  ن���زار  ك��ان 
اّن  يعتبر  وكان  قائده  هو  الله  نصر  حسن 
بوصلة  هو  سليماني  قاسم  القائد  الشهيد 
األقصى، واّن االمام الخامنئي هو رمز خيار 
االمبريالية  الهيمنة  مشروع  مع  المواجهة 

في المنطقة.
لعلماء  العالمي  االتحاد  رئيس  وألقى 
فيها:  قال  كلمة  حمو  ماهر  الشيخ  المقاومة 
يظّل  س��وف  وسالحنا  بالوكالة  قتل  ه��و 
موجهاً نحو القاتل الحقيقي، الى اإلسرائيلي 
ومن يدعموه أما األدوات فاتركوها الى آخر 

المعركة.
أحياناً  تكون  الكلمة  بأّن  نؤمن  أضاف: 
يتقن  ال  ك��ان  ثابت  بن  فحسان  كالسيف، 
أمضى  كان  شعره  ولكن  السيف  استعمال 
من  قوية،  كانت  ن��زار  كلمات  السيف.  من 
الفكر  الى  موجهة  كانت  قتلوه.  ذلك  أجل 
الصهيوني الى الضعف العربي الى التخلي 

العربي عن الواجب.
قّوتنا  كانت  ومهما  انتماؤنا  كان  مهما 
وتوقيت  ونوعية  بكيفية  نلتزم  ان  فعلينا 

استعمال السالح.
في  الفلسطينية  العالقات  مسؤول  أما 
حزب الله النائب السابق الحاج حسن حب 
الله فقال في كلمته: عندما نتحدث عن رجل 
مقاوم مثقف ال بّد ان نتحدث عن الكلمة، في 

العهد القديم في البدء كانت الكلمة.
التوحيد،  كلمة  كله  “اإلسالم  أض��اف: 
العمل  على  يقتصر  ال  الجهاد  عندنا  نحن 
العسكري، الجهاد يشمل كّل جوانب الحياة 
الى  وتعالى  سبحانه  الله  يدعونا  وعندما 
الجهاد يدعونا لنجاهد بأموالنا وأنفسنا.”

كّل  والى  بنات  عائلة  الى  رسالتي  هذه 
يعرفه،  من  ك��ّل  وال��ى  وأحبائه  أصدقائه 
وكلنا أن نختزن في صدورنا هذا األلم وهذا 

كّل  العدو.  في  ونفجره  يوم  ليأتي  األس��ى 
“إسرائيل”،  من  المنطقة  هذه  في  مصائبنا 
وهذا الكالم سمعته من اإلمام موسى الصدر 
أقّل  والحرب  سنة  األربعين  يقارب  ما  منذ 
خطراً من السلم مع “إسرائيل” ولذلك نحن 
مدعّوون الى مزيد من اللحمة ومدعّوون الى 

استعادة عناصر القوة.
الفلسطيني  التحالف  قوى  كلمة  وألقى 
الشيوعي  ال��ح��زب  م��س��ؤول  ل��ب��ن��ان  ف��ي 
الذي  سالم  احمد  أبو  الثوري  الفلسطيني 
شهداء  وكّل  بنات  نزار  البطل  الشهيد  عاهد 
وخارج  داخل  في  والحرية  والحق  النضال 
الوطنية  الثوابت  عن  الدفاع  على  فلسطين 
الفلسطينية واالستمرار بالدفاع عن الرموز 
الحقوقية  والرموز  الفلسطينية  الوطنية 
الفلسطينية والرموز اإلنسانية حتى إزاحة 
المحتلة  الصهيونية  القوى  ك��ّل  كابوس 
والمدّنسة  لكرامتنا  والمستبيحة  ألرضنا 
الى  والعودة  النصر  الى  وصوالً  لمقدساتنا 
كّل  القدس.  الموحدة  وعاصمتنا  فلسطين 
المجد للشهيد نزار ولكّل الشهداء واألسرى 
الوطنية  ب��ال��ث��واب��ت  المتمسكين  ول��ك��ّل 

الفلسطينية.
التكريم  دروع  قّدمت  االحتفال  نهاية  في 
وشقيقه  سميح  بعّمه  ممثلة  الشهيد  ألسرة 
لجنة  من  كّل  التكريم  في  وش��ارك  غسان، 
لحقوق  العربي  والمرصد  المقاومة  دع��م 

اإلنسان ممثالً ب� روال حطيط.

تكريم نزار بنات في �صنة على ال�صهادة دعوة لمحا�صبة القتلة 

حمود وحب اهلل وقنديل: للتم�صك بقيمة الكلمة المقاومة ومنع الفتنة  

خالل تسليم الدروع التكريمية لعائلة الشهيد

غسان بنات سميح بنات قنديل

جانب من الحضور



äÉªàJ 4
 dOB�  ULNMO�Ë  ¨sDM�«Ë  uJ�u�  sO�  WO�UO�Ë
  UN�«uL�« Ë√  U�u���« WN�ËË ¨p�L�« vK� U�Ë—Ë√
 ¨…b�«Ë  ÊuJ��  ¨ UHKL�«  Ác??�  l�U��  s�  qJ�  Î UI�Ë

Æ—U�H�ô« u�� Ë√ Ã«dH�ô« u��
 qOJA��«  nKL�  W��«uL�«  —œUBL�«  ‰uI�  p�–  qJ�
 Ác�  “U��O�  W�uJ�  v??�«  ÃU���  ÊUM��  Ê≈  w�uJ��«
 l�  q�UF��«  Èu���  Ê≈Ë  ¨d�U�L�«  Òq�Q�  —uNA�«
 «c� v�« wI�d� Ê√ V�� W�uJ��« Ác� qOJA� W�Q��
 —œUBL�«  q���Ë  Æd�U�L�«  d�bI�  s??�  Èu��L�«
 ¡b�� W??I??�«d??L??�« w??�U??zd??�« »–U??�??�??�«  U??�U??M??� r???�—
 fOz— Èb�  WO�  WL�  Ê√  ¨qOJA��«   U{ËUH� ‚öD�«
 VO��  W�uJ��«  f??O??z—Ë  Êu??�  ‰UAO�  W�—uNL��«
 W�uJ�  vK�  o�«u��«  v�«  q�u��«  l�d���  w�UIO�
 …œu�� œUL��« vK� w{«d��« d Ò�H� U� «c�Ë ¨…b�b�
 ‚öD�« WDIM� ‰UL�_« ·dB� w��« WO�U��« W�uJ��«
 ¡«—“u�« œb� WN�� ¡«u� ¨…b�b��« W�uJ��« qOJA��
 fOzd�« Õd� Ê√Ë ¨WO�UO��«Ë WOHzUD�«  U�“«u��« Ë√
 vK� tK�� U� vK� œ— w� Î «d�“Ë 30 ?�« WGOB� Êu�
 Î UOHzU� W�uJ��«  U�“«u�� ‰ö�≈ s� w�UIO� fOzd�«
 Ê“«u��« «c� bOF� WGO� v�« q�u��« Ê√Ë Î̈ UO�UO�Ë
 ?�«  WGO�  v�≈  …œuF�U�  qHJ�O�  …b�b�  ¡UL�Q�  u�Ë
 ¡U�ö��« „uJ� bL�F� Ê√ —œUBL�« l�u��Ë ÆÎ «d�“Ë 24
 v�{_«  bO�  bF�  UL�  sO�Ozd�«   «¡UIK�  WFL��«Ë
 W�uJ� …œôu� W�b� W�d� œu�Ë s� —u�_« wK�M��

ÆUN�b� s� …b�b�
 W�dF�  …œU???�“  XKF�√  w??�U??L??�??�ô«  bOFB�«  vK�
 W�L� —U??F??�_« l??�d??� w??�??�« ¨…b??�b??�??�«  ôU??B??�ô«
  U�UD��«  vK�  “ U�dO�”  s�  UNI�«—  U�Ë  ¨·UF{√
 w�U�A�«  Ÿ—U???A???�«  ¨—U???F???�_« l???�— q??�??�  …«d??�??A??L??�«
 s�c�«  ¨œËb�L�«  q�b�«  ÍË–  s�  …dOIH�«   UI�D�«Ë
 „dL� ö� bF� r� ÂöJ�« Ê≈ ‰uI�U� …œU�e�« vK� «uIK�
 fHM�L�U�  ¨“‘ö��  wJ��«”  ôË  ¨‰U??I??�  ÊU??�  UL�
 WO�UI� …U??O??� W??�U??�??� q??J??A??� ÊU???� Íc????�«  b??O??�u??�«
 `z«dAK�  WHKJ�«  WKOK�  WOMN�Ë  WO�UL��«Ë  WO�UO�Ë
  UBM�  w??�  ÊU???�   U??�U??J??�ù«  …œËb??�??L??�«  WO�UM�K�«
 WCH��  W�dF�  l??�  w??�U??L??�??�ô«  q??�«u??�??�«  q??zU??�Ë
  U�u��� l�U�� WÒOzUB�≈ —œUB� ‰uI�Ë ¨X�d��û�
 d�_« —Ëd� ‰UN���« Ê≈ ¨sOO�UM�K� q�b�«Ë ‚UH�ù«
 Î U�uB� ¨l�«uK� Î UI�UD� ÊuJ� ô b� qF� œËœ— ÊËœ
 ÊuJ� YO�� ¨cOHM��« eÒO� XK�œ …b�b��« W�dF��« Ê√
 …œU�e�« —«d� ·ö�� ¨X�u�« l� …b�UB�� UNKO�UH�
 ‰Ë_« s??�d??A??� 17   U??�Òd??�??� …—«d????� q??F??�√ Íc???�«
 wMF� «c�Ë ¨◊UI�û� Îö�U� Î U�dE� wI� Íc�« ¨2019
 dNE� b� ÂuO�« Ÿ—UA�« w� dNE� r� Íc�« „d���« Ê√

ÆdNA�« W�UN� Ë√ b� bF� Ë√ Î «b�

 «b�F� v�«  w�UIO� VO�� nKJL�«  fOzd�«  …—U�“ X�—√
 bF�  ¨w�uJ��«  bNAL�«  vK�  WO�U��ù«  UN�öE�  ¨f??�√
 ‰u� W�uJ��«Ë W�—uNL��« w��Uz— sO�  U�UO��« ‰U��
 fOz— v�« w�UIO� UN�Òb� w��« v�Ë_« WO�uJ��« WKOJA��«

ÆÊu� ‰UAO� W�—uNL��«
  ôUB�ô« WK�� p�d��  œU�√ «b�F� v�« w�UIO� …—U�“
 l� ¨UNOK�  UE�öL�«Ë WKOJA��« qO�UH� ‰u� —ËUA��«Ë
 å¡UM��«å?�  w�uJ��«  nKL�«  vK�  WFKD�  —œUB�  œUF���«
 vK�  w�UIO�Ë  Êu�  sO�Ozd�«  sO�  ‚UH�«  v�«  q�u��«
 ·ö��«  q�  w�  ¨—uEML�«  ÈbL�«  w�  WO�uJ�  WKOJA�
 WB� s� nKJL�« fOzd�« UN�e��« w��« W�UD�« …—«“Ë vK�
 WOM��« WHzUD�« s� d�“Ë v�« U�bM�√Ë d��« wM�u�« —UO��«

 Æ—UO��«Ë Êu� ÷«d��« v�ô U� ¨uM� bO�Ë u�
 Y���« r�Ë ¨f�√ w�UIO�Ë Êu� sO� ÌÊU� ¡UI� q� Ô�Ë 
 ¨dBI�« t�—œUG� Èb�Ë ÆW�d�IL�« WO�uJ��« WKOJA��« w�
 Õd�  ¨¡UIK�«  ‰ö??�  r??�Ë  Æ`�dB�  ÍQ??�  w�UIO�  ‰b??�  r�
 bIFO�  d�¬  ¡UI�  Ê«  ÎULK�  ¨ U�«d��ô«Ë  —UJ�_«  iF�
 ¨q�IL�«  Ÿu��_«  W�«b�  l�  w�UIO�Ë  Êu�  sO�Ozd�«  sO�

 Æ—ËUA��«Ë Y���« ‰ULJ��ô
 Êu�  fOzd�«  V�U�  ¡UIK�«  ‰ö??�Ë  w�UIO�  Ê√  bO�√Ë
 WÒO�uJ��«  t�KOJA�  V�d��  s�  Á¡UO��«  t�U�√  Èb??�√Ë
 iF�� ‰Ë«b��« r�Ë Æ“u�� ô d�_« «c� Ê√ Î «d��F� ¨WI�U��«
 WO�uJ��« WKOJA��« vK� X�d�√ w��« WHOHD�«  ö�bF��«
  U�uKFL�«  o�ËË  ÆUN��«—b�  ÎU��Ë  Êu�  fOzd�«  VK�Ë
 vK�  ö�bF�� WIKF�L�«  —UJ�_«  s� W�uL�� X�d� bI�

 Æ¡«—“u�« œb� …œU�“Ë VzUI��« iF�
 qON���  «—UO� 3 w�UIO� vK� Õd��« Êu� ÒÊ√ bO�√ UL�
 vK� Î«d�“Ë 30 v�≈ W�uJ��« lO�u� ∫w� ¨W�uJ��« qOJA�
 WO�UO�  WODG�  sO�Q��  p�–Ë  sOO�UO�  ¡«—“Ë  ÒrC�  Ê√
 WK�dL�«  w�  WÒLN�   U�UI���«  t�«u��  w��«  W�uJ�K�

 Æw�UIOL� Êu� ‰U� UL� WK�IL�«
 iF�  ‰«b??�??�??�«Ë  WKOI��L�«  W�uJ��«  w??�  q�bF�
 fO�Ë  Ê“«u��«  dO�UF�  tO�  s Ò�Q��  qJA�  sJ�Ë  ¡UL�_«

 ÆWI�U��« t�KOJA� w� w�UIO� t�d��« Íc�« qJA�U�
 l�  s??J??�Ë  UN�U�  vK�  WKOI��L�«  W�uJ��«  vI��

 ÆUNKOFH�
 …œu�L�«ò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�   —U�√Ë
 q��  UNF{Ë  Êu??F??�  w�UIO�  U??N??�Òb??�  w??�??�«  WÒO�uJ��«
 Ê√  v�«  W��ô  ¨åw�UOM�«  fK�L�«  w�  WO�UOM�«   «—ËUAL�«
 w� ¡«—“u�« rEF� ¡UI�≈ vK� UL�UH� b� U�U� w�UIO�Ë Êu�ò
 l� w� UL� …b�b��« W�uJ��« w� ‰UL�_« n�dB� W�uJ�
 ‰u�b�« Âb�Ë X�u�« oOC� Î«dE� ¨rNCF� ‰UD�  ö�bF�
 Êu� sJ� ¨…b�b� ¡UL�√Ë b�b� Í—«“Ë l�“u�  U�U�� w�
 w��«  WI�dD�U�Ë  …œu�L�«  r�bI��  w�UIO�  W�d��  Q�UH�
 ÷UO�  bO�Ë  W�UD�«  d�“Ë  r�«  dÒOG�  r�  t�√  –≈  ¨U�bL��«
 bO�Ë v�« Í√ Èd�√ v�« WHzU� s� …—«“u�« qI� q� ¨V���
 vK�Ë sOO�O�L�« vK� …—Ë«bL�«  dB��« w�U��U�Ë ¨uM�
 vH��«  ULO�  ¨nz«uD�«  w�U�  ÊËœ  s�  d��«  wM�u�«  —UO��«
 sO�U� o�U��« VzUM�U� qOK� n�u� ‰UL�«  d�“Ë dOOG��
 l�Ë WOFOA�« WHzUD�« l� WO�UL�« W�OI� vK� ÎUOI�� d�U�

 ÆåÎ«b�b�� q�√ W�d�
 å¡UM��«å?�  d��«  wM�u�«  —UO��«  ◊U??�Ë√  d��F�  ULO�Ë
 WI�dD�«  ÁcN�  ¡«—“u�«  q�b��  WOKL�Ë  w�UIO�  WKOJA�  Ê√
 v�«  d�R� ôË WO�U�OL�U�Ë  U�“«u��U� fL� W�œUF�«  dO�
 w�  …dO��  WOL�√  UN�  ÊuJO�  w��«  W�uJ��«  nO�Q��  WO�
 s�  W�—uNL��«  fOz—  Ê√  v�«  …dOA�  ¨WK�IL�«  WK�dL�«
 Æ U�“«u��U�  ÒfL�  ÁbN�  w�  W�uJ�  d�¬  d�dL��  `L��
 ÊS� å¡UM��«å?� w�UIO� s� W�dI� —œUB� ‰uI� U� o�Ë sJ�
 ¨b�_ …eH��� X�O� nKJL�« fOzd�« UN�b� w��« …œu�L�«
 q�bF�Ë WÒO�U��« W�uJ��« s� ‚öD�ô« ÷d� l�«u�« sJ�
 Î «—«“U�  w�UIO�  ÷u��  ô  v��  nO�Q��U�  Ÿ«d�û�  nOH�

  ÆwN�M� s�√ ·dF� ô Î «dO��
 w�UIO�Ë Êu� sO�OzdK� W�d�A� W�KB� œu�Ë r�—Ë 
 sJ�  ¨t??�  W�U�  »U??�??�_  q??�  …b??�b??�  W�uJ�  nO�Q��
 w�  W�uJ�  nO�Q�  å¡UM��«å?�  bF����  WO�UO�  —œUB�
 Ÿ“UM��  WD��d�  WÒOK�«œ  …b�   «—U���ô  ¨—uEML�«  ÈbL�«
 Êu�  sO�  Òw�UO��«  ‘U�J�«Ë  W�—u��b�«   UO�öB�«
 …—«œ≈  U??�—ËœË  W�uJ��«  WÒOL�_  Î«dE�  w�UIO�Ë  qO�U�Ë
 ⁄«dH�« qB� ‰U�� œö��« w� ÒwHzUD�«Ë Òw�UO��« Ê“«u��«
 WO�dO�_«Ë  WÒO�—U��«  ◊uGC�«  d�ü«  V���«Ë  ¨w�Uzd�«
 Î «b�b�� w�UIO� vK�Ë ÊUM�� vK� W�œuF��« –  WO�Ë—Ë_«
 wKOz«d�ù«  —U�L�«  q ÒDF��  ô  w�  ¨W�uJ�  nO�Q�  ÂbF�
 W�uJ� œu�Ë ÂbF� ‰ö��ô« ŸÒ—c�O� –≈ ¨“UG�« Ã«d���U�

 Æ ÒÍœËb��« ·ö��« ÊQA� UNF� ÷ËUH�K� WÒO�UM��
 nKL�  ÊUM��  ÷ËUH�  »UO�  dD�  s�  —œUBL�«  —Òc��Ë

 wCL�Ë d�_« ‰öG��« v�« wKOz«d�ù« l�bO� U� rO�d��«
 q�UIL�« w� W�ËUIL�« l�b� U� “UG�« Ã«d���ô t�«¡«d�≈ w�
 ‚ôe�«  w�U��U�Ë  ÊUM��  …Ëd�  W�UL��  ÒÍdJ��  „Òd��  v�«

 ÆW�dJ�� »d� v�« l{u�«
 œd�«  —UE��U�  b ÒL��  rO�d��«  nK�  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�Ë
 jO�u�«  tKL�  Íc�«  w�UM�K�«  Õd�IL�«  vK�  wKOz«d�ù«
 ¨‰ö��ô«  W�uJ�  v??�«  s�U�A�u�  ”u�U�  w�dO�_«
 wKOz«d�ù«  n�uL�«  nAJ��  Òœd??�«  WFO��ò  Ê√  …d��F�
 Ê√  ULO�  ô  ¨WK�IL�«  WK�dL�«  w�  nKL�«  ‰P�  v�«  d�R�Ë
 ⁄«dH�«  W�U�  ‰öG��«Ë  X�u�«  d�dL�  wKOz«d�ù«  W�KB�
 WFKD�  —œUB�  n�u��Ë  Æå“U??G??�«  Ã«d���«  ‰ULJ��ô
 WO�dO�_« WK�ULL�«Ë n�u���«Ë …—ËUML�« bM� nKL�« vK�
 Ê√ v�« å¡UM��«å?� …dOA� ¨w�dF�« “UG�« j� qOFH� nKL�
 ÍdBL�« “UG�« j� qOFH� W�—Ë Êu�b���� sOO�dO�_«ò
 ¨W�d���«  œËb��«  rO�d�  nK�  w�  UN�ö�  s�  jGCK�
 W�U�Ë   U??�“_«  jG{  X��  WÒO�UM�K�«  W�uJ��«  l�b�Ë
 nK� w� W{ËdFL�«  WC�UIL�U�  ‰u�IK�  Â–dA��«Ë ⁄«dH�«

Æåw�dF�« “UG�« j� qOGA� q�UI� rO�d��«
 WÒO�dO�_« …dOH��«ò ÒÊ√ åw� w� Ë√å?�« …UM� —œUB�  œU�√Ë
 W�—uNL��« fOz— XFK�« w��« w� ¨UO� w�—Ëœ ÊUM�� w�
 ·bN�  sOOKOz«d�ù«  l�   ôU??B??�ô«  vK�  Êu??�  ‰UAO�
 ¨åWÒO�uM��«  WÒ�d���«  œËb��«  rO�d�   U{ËUH�  l�d��
 „UM�Ë ¨WO�dO�_« W�U�u�« w� ÎU�ÒbI� „UM�ò ÒÊ√ v�≈ …dOA�

 Æåw�UM�K�« ÕdD�« WA�UML� ÒwKOz«d�« œ«bF��«
 WO�dO�_« …dOH��« ¨«b�F� dB� w� q�I��« Êu� ÊU�Ë
 ¨VF�  u�  ”UO�«  »«uM�«  fK��  fOz—  VzU�  —uC��
 q��Ë  WO�dO�_«  ≠  WO�UM�K�«   U�öFK�  UNF�  ÷d??�Ë
 Ÿu{u�  v�«  ‚dD��«  Òr�Ë  ÆW�U�   ôU�L�«  w�  U�d�uD�
 W�d���«  œËb��«  rO�d��  …d�U�L�«  dO�   U{ËUHL�«
 ”u??�¬  dOH��«  w??�d??O??�_«  jO�u�«  WLN�Ë  WO�uM��«

 Æs�U�A�u�
  ôUB�ô« ZzU�� vK� W�—uNL��« fOz— UO� XFK�√Ë
 wKOz«d�ù«  V�U��«  l�  w�dO�_«  jO�u�«  U�«d�√  w��«
 «c�  w�  oI��  Íc�«  ÂbI��«Ë  ¨œËb��«  rO�d�  W�Q��  w�
 ¨WO�dO�_«  ≠  WO�UM�K�«   ôUB�ô«  q�«u���Ë  Æ‰U�L�«

ÆnKL�« «c� w� Y���« WF�U�L� ¨WOKOz«d�ù« ≠ WO�dO�_«Ë
 …dOH��«  Íd�  tO��  »«uM�«  fK��  fOz—  q�I��«  UL�

 ÆWMO��« sO� w� UO�
 W�uJ�  w�  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d�“Ë  ¨UO�   —«“  ¨UI�ôË
 …b� lO{«u� ¡UIK�« ‰ËUM�Ë ÷UO� bO�Ë ‰UL�_« n�dB�
 w� W�—u�Ë dB� l� “UG�« œuIF� dO�_« lO�u��« U�“d�√

 ÆÂdBML�«  Ê«d�e� 21
 v�«  …dO�_«  UN�—U�“  ¡«u�√  w�  ÷UO�  UO�  XF{ËË
 vK�Ë  ÊUM�K�  WFL���  WO�dO�_«   «—«œù«  r�œË  sDM�«Ë
 vK�  q ÓB�  ÂbI�  s�  XHA�Ë  ÆUC�√  W�Uzd�«  Èu���
 b�Q�K� W�“ö�«  «¡«d�ùU� oÒKF�� UL�  U�ULC�« Èu���
 Î…dOA� ¨dBO� Êu�U� s� WO�K�  UO�«b� œu�Ë Âb� s�
 œuI� cOHM� s� ÊUM�� sOJL� q�√ s� Ì—U� qLF�«ò Ê√ v�«
 ÆåUNKL�Q� WIDML�« vK� WO�U��≈  «œ«b�—« s� t� UL� “UG�«

 bL�√  aOA�«  ÍdHF��«  w�HL�«  d���«  ¨n�«uL�«  w�
 Î̈U��dI�  …dÒ�F��  …b??�b??�  W�uJ�  ÿu??E??�ò  Ê√  ¨Êö??�??�
 W�UD�«  Òh�  ULO�  WL�UH��  W�“√  u��  t���  r�UF�«  Ê_Ë

 WO�U��«  W�uJ��«  qOFH�  »uKDL�«  p�c�  ¨»u??�??�??�«Ë
 ¨l�«u�«  vMFL�U�  ‰UL�_«  n�dB�  WI�d�  vK�  Î̈UF�d�
 r���  ‰UL�_«  n�dB�  lO�u��  ‰uI�  w�u�UI�«  √b�L�«Ë
 bK��«  Ê_ ¨ÂuO�«   «—Ëd{ s� d��√  …—Ëd{ ôË ¨…—ËdC�«

ÆåÊUM�� dE�M� À—«uJ�« ÒÂ√Ë ÎU�œuL� ÍuN�
 œuI�  sDM�«Ëò  Ê√  v�≈  WFL��«  W�D�  ‰ö�  ¨XH�Ë
 p�c�Ë ¨t�ö���« ·bN� ÊUM�� vK� q�U� —UB� WK�K�
 ¨ÂËbF�  d�√  w�UM�K�«  jHM�«  s�  …œUH��ô«  vK�  q�uF��«
 w� WO�UO��« W�uB��« Ê_Ë ¨V�dI�« —UEML�U� q�_« vK�
 UM�_Ë ¨W�ËbF� t�� WOM�u�« W�«dA�« Ê_Ë ¨W�b��� bK��«
 w�UM�K�« q�«bK� wLOK�ù« w�Ëb�« Âu�N�« Ê_Ë ¨r�IM� bK�
 sOF� ÊUM�� Èd� WO�UO��« ÈuI�« iF� Ê_Ë ¨q�U� t��
 s�œ ∫‰Ë_« ¨ULN� Y�U� ô s�—UO� ÂU�√ s�� p�c� ¨Ã—U��«
 c�√ ∫w�U��«Ë ¨WOK�√ »d� u�� bK��« c�√Ë q�d�U� ”√d�«
 WO�UM�K�«  bO�«  W�UL�  Èu���  vK�  …dO��  WOK�«œ   «—«d�
 w�B�« l{u�« –UI�≈Ë œUB��ô« ‘UF�≈Ë ÕËeM�« rOEM�Ë
 ¨…dO�� w�Ë WOK�«b�«   U�UJ�û� ÎUI�Ë wAOFL�«  Íu�d��«
 W�UF�«  „ö�_«Ë   U�bK��«Ë  W�Ëb�«  ‰u�√  dOO��  UNO�  UL�
 s�c�  sO�  Y�U�  ôË  ¨sJ�√  UL�  bK��«  –UI�≈  W�dF�  w�
 Í√Ë  ¨UOK�  WOM�Ë  W�KB�  W�U�L�  w�U��«Ë  ¨s�—UO��«
 ¨ÊUM��  œu??�Ë  `�c�  vK�  sOJ��«  l{Ë  W�U�L�  dO�Q�

ÆåÈd�J�« W�—UJ�« s� Î «b� sO��d� ÊuJ� b� s��Ë
 WO�UM�K�«  W???�Ëb???�«  XKLJ��«  ¨d????�¬  b??O??F??�  v??K??�
 »dF�«  WO�—U��«  ¡«—“Ë  fK��   U�UL��ô  UN�«œ«bF��«
 Ác� ÊUM�� ”ƒd� W��UML� ÂuO�«  ËdO� tHOC��� Íc�«

 Æ…—Ëb�«
 w�  ÊU??�Ë   ËdO�  v�«  »dF�«  ¡«—“u??�«  b�«u�  dL��«Ë  
 WO�—U��«  d??�“ËË  ¡«—“u??�«  fK��  fOz—  VzU�  rN�bI�
 sO�_«Ë  ¨w�U�  ‰¬  sL�d�«  b��  s�  bL��  aOA�«  ÍdDI�«
 ”√—  vK�  jOG�«  u�«  bL�«  WO�dF�«  ‰Ëb�«  WF�U��  ÂUF�«

ÆWF�U��« s� b�Ë
 ¡«—“u�  Í—ËUA��«  ¡UIK�«  oI��ò  Ê√  jOG�«  u�«  q�√Ë
  «uD�  vK�  ‚UH�ô«  r��  Ê«Ë  Î̈ö�UH�  »dF�«  WO�—U��«
 „—UA��  WO�dF�«  ‰Ëb�«  q�ò  Ê√  v�«  —U�√Ë  Æåq�I��LK�
 ÎU��ô ¨åUN��uC� …bÒL�L�« W�—u� ¡UM���U� ¡UIK�« «c� w�
 q�Ë  …œb��  —UJ�«  Ë«  ‰UL�√  ‰Ëb�  s�  „UM�  fO�  Ê«  v�«

ÆåÁœö� —uEM� s� …dJ� ÕdDO� d�“Ë
 ÕU�B�« bL�L�« d�U� w��uJ�« WO�—U��« d�“Ë d���«Ë
 w�  W�—UALK�   ËdO�  —UD�  v�≈  t�u�Ë  —u�  ¨ÕU�B�«
 W�ö� w� ¨X�uJ�« l� ÊUM�� W�ö�ò Ê√ ¨w�dF�« ŸUL��ô«
 q�ò ÒÊ√ v�≈ «ÎdOA� ¨å¡«dC�«Ë ¡«d��« w� W�ö�Ë W�uC�
 —«dI��« s� ÊUM�� —«dI��«Ë ¨X�uJ�« fL� ÊUM�� fL� U�
 s� ÊUM�� —U�œ“«Ë ¨X�uJ�« ¡U�— s� ÊUM�� ¡U�—Ë ¨X�uJ�«
 sOO��uJ�« s� WKzUN�« œ«b�_« œu�Ë wHJO� ¨X�uJ�« —U�œ“«
 bK��« «c� w� rN�KD� s� dO�� ¡e� ¡UC� ÊuKCH� s�c�«

 Æå·UOCL�«
 ¨s�bK��« w� sO�œUOI�« sO� q�«u� vK�ò UM�√ v�≈ XH�Ë
 v�≈  W��M�U�  p�c�Ë  ¨sOIOIA�«  s�bK��«  W�KB�  tO�  UL�
 d�“Ë  l�  q�«u�ò  vK�  t�√  «Îb�R�  ¨åsO�ËR�L�«  lOL�
 WD� „UM�ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨ålO{«uL�« q� w� WO�—U��«
 nK��� vK�Ë ¨ ôU�L�«  q� w� UM��ö� e�eF�� W�NML�

Æås�bK�K� …bOH� WI�dD� ¨bFB�«

 (1¢U áªàJ) ...á q«cô«eCG ø«ª£J πFÉ°SQ

 (1¢U áªàJ) ...áehÉ≤ªdG ó««ëJ øe pQGòM pQGòM

 (1¢U áªàJ) ...zI nônd rh sódG{ p™ pbGh »a o¥’õf’G

øjƒîàdGh á¡LGƒªdG á¨dh ájƒ°ùàdG á¨d

 ôË w�UM�K�« q�«b�« w� W�u���« WG� i�— sO�M� cM� —Òd� Òw�UM�� o�dH� lL��� U�bM� ≠
 o�dH�«  «c� ÊuJ� Ê√  l�u�� ¨WN�«uL�«  WG�  w� UN� q�I� w��«  …bO�u�«  WGK�«  Ê√  d��F� ‰«e�
 ¨Ã—U��«  l�  ·ö��  d�_«  qB��  U�bM�  UN�H�  WN�«uL�«  WGK�  Î UJ�L�Ë  Î U�U��Ë  Î «œUM�  Òb�√
 ÊUM�� b�Ëe� lM� WO�ËR�� qÒL���Ë ÊUM�� d�U�� t�Q� Ã—U��« «c� ÕÒdB� U�bM� Î U�uB�
 ·ö��« ÊuJ� U�bM� nOJ� ¨w�dO�_« ‰U� u� UL� ¨dB� s� “UG�«Ë Êœ—_« s� ¡U�dNJ�U�
 pOJA� q� nB�Ë Î̈ «Ëb??� t�  Á—U���U� pOJA��«  o�dH�«  «c� i�d� s Ó� u� d�¬ Ã—U� l�
 WG� i�—Ë ¨tF� ·ö��« q�� W�u���« o�d� —U��� Ëb� t�√ vK� Á—«d�≈ r�—Ë ¨s�u���U�
 ÊUM�� ‚uI� WOC� w� ‰U��« u� UL� ¨WO�UM�K�« W�KBL�« vK� Î U��d�� U�—U���«Ë ¨WN�«uL�«

Æ“UG�«Ë jHM�« w�
 ŸUO{ vK� Ò‰b�Ë ¨dOJH��« ZNM� w� t�U��√ tAOF� ÂUBH�« vK� Î U�dJ� ‰b� „uK��« «c� ≠
 WN�«uL�« WG� ¨sO�GK�« —UO��« sO� s�U���« «c� Ê√ u� dD�_« sJ� ¨t�b� WÒOM�u�« W�uN�« —UOF�
 «c� Áb�d� U� l� r��M� ¨‚uI��« vK� Íb�FL�« Ã—U��« u��Ë q�«b�« u�� ¨W�u���« WG�Ë
 WÒO�UM�� …b�Ë qJA� lM�Ë ¨ÊUM�� ‚uI� ‰u� w�UM�� wM�Ë ŸUL�≈ Í√ lM� w� t�H� Ã—U��«
 WG� œUL��« l�u� s� ¨WN�«uL�« WGK� ÕÒuK�Ë wKOz«d�ù«Ë w�dO�_« Ã—U��« «c� vK� jGC�
 Ã—U��« n�uL� œ«b��« œd�� o�dH�« «c� dOBO� ÆUN�—«œ≈ Ë√  U�ö��« q�� Î UOK�«œ W�u���«
 ¨wK�«b�« Âö��« ‰b� sOO�UM�K�« sO� Î «d�u�Ë Î «bOFB�Ë ¨…b�u�« ‰b� Î UO�UM�� Î U�U�I�« b�d� Íc�«
 vMF�  «c??�Ë  ÆULNO�≈  œUM��ôU�  ‚uI��«  s�   ô“UM��«  ÷dH�  d�u��«Ë  ÂU�I�ô«  f�dJ�Ë

Æ Òw�M�_« »UD�K� WOF���« s� ¡e�� ‚uI��« vK� Íb�FL�« Ã—U��« l� W�u���« WG� o�u��
 Íd��Ë ¨W�u���« WG� UN�u� i�d� w��« wK�«b�« ·ö��« lO{«u� w� ÎöOK� oO�b��« ≠
 dB�M� WÒO�ö��« U�UCI�U� ¨dD�√ u� U� nAJ� ¨U�œbB� WN�«uL�« WG� œUL��« vK� —«d�ù«
 vK� Íb�FL�« Ã—U��« ”ÒdJ� w��« WÒOCI�« b�b���U� w�Ë ¨UN�ö�Ë W�ËUIL�« s� n�uL�U�
 rN� ‰UI� U�bM� Êu��eM� n�«uL�« Ác� »U��√ Ê√ vJ�_«Ë ÆUN�N�«uL� ÁbN� q� ‚uI��«

Æs�u���« i�d� rN�«u�√ ÊuF�d�Ë ¨Ã—U��« «cN� ‚«u�√ œd�� rN�≈
 w�dO�_« ULMO� ¨WO�dO�√ W�U�u� œËb��« rO�d� vK� wKOz«d�ù« Êu{ËUH� ÊuO�UM�K�« ≠
 sO� p�– r�—Ë ¨rO�d�K� t�ËdA� UN�C�UIL� WMO�— ÊUM�� ¡U�dN� e���� Íc�« t�H� u�
 qOJA� vK� ¡«u� ¨rNMO� ULO� sOO�UM�K�« ÷ËUH� i�d� t�≈ ‰uI�« W�U�Ë pKL� s� sOO�UM�K�«

ÆrNMO� ·ö��« U�UC� ‰u� v�� Ë√ ¨rN�U�“√ …—«œ≈ vK� Ë√ ¨W�uJ�
 sOHI��Ë sOKK��Ë ¡«d�� ¡UL�√ rNOK� oKD�Ë  U�UA�« ÊËúL� s Ó� „UM� Ê√ vJ�_« ≠

°—UNM� bK� w� ¨‚ö�√ ö�Ë ÕË— ö� ?�« ¡ULB�« ¡UOLF�« WGK�« ÁcN� Êu�ÒËd�

øjƒîàdGh á¡LGƒªdG á¨dh ájƒ°ùàdG á¨d

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 s� Í√ mÒK�� v��Ë ¨d�d���«Ë Ã«d���ô« lM� —«d� wGK� d�¬ Î UO�O�«d��« Î «—«d� WÒO�UOKLF�« W�ËUIL�«
 wF��«  —U�≈  Ã—U�  ¨Âö??�ù«Ë  W�UO��«  w�  —Ëb�  U�  q�  ÁU��  ¡UL�  Ê–√  W�ËUILKK�  ¨ «—«dI�«  Ác�

Æl����« ◊Ëd� dO�u�Ë ¨W�dFL�« WL�«dL�
 u� t�√ ¨U�b�R� s Ó� q�Ë W�ËUIL�« q�√ t�dF� Ê√ V�� U�Ë ¨‰ö��ô« uL�«œË ‰ö��ô« t�dF� U� ≠
 u� t�√Ë Î̈ «—u� Â“ö�« XKFH�Ë ¨rKF� s Ó� ‰Ë√ W�ËUIL�« X�UJ� Ã«d���ô« VO�U�√ VO�d�� ‰ö��ô« √b�
 W�ËUIL�«  ÊS�  ¨Ã«d���ô«  ÷«d�_  U�«u�  XK�œ  Ë√  ôUL�  Ã«d���ô«  WMOH�  X�Òd��Ë  XF{u�
 W�ËUIL�«Ë WK�dL�«  Ác� w�Ë Î̈ UMKF� Î «d�c�� Ë√  Î «d�U�� ÎöF� ¨·dB�O� s� ‰Ë√Ë ¨rKFO� s� ‰Ë√
 ¨r�UF�« ‘uO� Àb�√ tJK�L� U� Í“«u� UL� ¨UNCF� ËbF�« ·dF� WÒOzUM���«  «—bI�Ë ¨UN��“uN� vK�Q�
 ¨WLNL�« cOHM� vK� ¨·dF� UL�Ë UN�b� UL� …—œU� w�Ë ¨œULF�« ¡UM�√ …d��Ë œUNA��ô« ÕË— tO�« Î U�UC�

ÆœU�e�« vK� bO�«Ë
 U� ÊQ� WI�«ËË ¨ÂöJ�« v�≈ ÃU��� ôË UN�ôœUF� ÷dH� W�ËUIL�«Ë ¨ÂöJ�« d�J�Ë ŸËœd� ‰ö��ô« ≠

ÆÂöJ�« d�¬ u� ¡U�ƒd�« t�d�

 (1¢U áªàJ) ...RÉ¨dG ∫ƒ≤Mh áehÉ≤ªdG

Fourteenth year /Saturday / 2  July 2022
 2022  “u9  2  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 UN�dF�  W]Ozb��  Ÿ«u??�√  W�ö�  W]L�  ¨‰U??�??�«  Ôl??? �«Ë
 ¨W]OL�]d�«  w�Ë  ª“…ÓdÓ� ÚË]b�«”  s�  ¨Êü«  v]��  ¨r�UF�«
 … Ód??Ó�Ë ]b??�«  ÊuJ�  ÆW]OL�]d�«  dO�Ë  ¨W]OL�]d�«  t��Ë
 W�Ë]b�« ÔW�uJ� Á—bB� >wL�— ÌÊö�≈ vK� Î¡UM� ¨W]OL�—
 s� W�Ë]b�« Ác� n]�u�� Ê√ «c� s� Z�M� b�Ë ªW]OMFÓL�«
 Â«b���U�  UNM�  ÎWCOF���  ¨W]OK�L�«  UN�KL�  —«b�≈
 v]�� qB�� r� d�_« «c�Ë ª…œ]b�L�« W]O�M�_« WKLF�«
 ¨W]OL�=d�«  t��  …ÓdÓ�Ë]b�«  v]K���  ÆÊUM��  w�  WE�]K�«
 —bB�  >wL�—  ÌÊö�≈  U�  ÊËœ  s �  ¨UN�  qLF�«  ÊuJ�  –≈
 ¨ Ô…Ód??Ó�Ë ]b??�«  o]I����  ªUNF�dA��  W�Ë]b�«  W�uJ�  s�
 ¨ÊUM�� w� s�«]d�« ‰U��« u� UL�Ë ¨‚UO =��« «c� sL{
 rN�«Ëd��  rN��UL�  ÷dG�  ¨œ«d??�_«  Èb�  ÊuJ�  ÊQ�
 lz«œË ¨W]OK�L�« WKLFK� q�U��« r�̂C]��« s� W]�bI]M�«
 Ë√  ªW]O�M�_«   öLF�U�  Î̈UÒOL�—  UN�  ·d�F� W]O�dB�
 W]�bI�  ‚«—ËQ�  ¨r�bK�  sO�«u�  sL{  ¨ÊuEH���  rN]�√
 ÓpK�  s�  ¨W]OL�]d�«  dO�  …ÓdÓ�Ë]b�«  nK���  ô  ÆW]O�M�√
 WKLF�«  vK�  UNO�  œUL��ô«  ]Ê√  Èu�  ¨W]OL�]d�«  t��
 W�uJ� q�� s� ÎUÒO �u�U� t� ÎU�d�F� ÊuJ� ô ¨W]O�M�_«

 ÆW�Ë]b�«
 =w�U��« l{u�« u� UL� ¨W]OL�]d�« t�� …ÓdÓ�Ë]b�« d̂ ÔL Ó�
 WK�dL� U�ôË√ ·dF� ª…“—U� q�«d� Àö�� ¨ÊUM�� w�
 rN�b� UL� ”U]M�«  kH��� UNO�Ë ¨å‰u�_« ‰«b���«ò
 …œU�  r�Ë  ªbK��«  Ã—U�  l??z«œËË  W]O�M�√   «bM�  s�
 ¡«Òd� rN�«Ëd�� rN�—U�� s� W�UL� «cN� Êu�uI� U�
 Ë√  ¨ =wK�L�«  bI]M�«  ·d�  WLO�  w�  r�̂C]��«  ◊uG{
  U�uJ��« UN� ÂuI� W]OL�—  «—œUB� Ÿu�Ë s� ÎU�u�
 s�  WO�U]��«  WK�dL�«  “U�L�  ÆUNM�  ÂU��√  Ë√   «Ëd]�K�
 ‰«b���«å?�  tH�Ë  sJL�  UL�  ¨W]OL�]d�«  t��  …ÓdÓ�Ë]b�«
 s�  Èd��   U�UL�  t�  qGAM�  U�  «c??�Ë  ¨åWKLF�«
  U]OLJ�  ÊuEH���  –≈  ªWK�dL�«  Ác�  w�  sOO�UM�K̂�«
 ÂUE=M�«  w�  W]O�M�_«   öLF�U�  lz«œu�«  s�  …dO��
 W]�bI]M�«  ‚«—Ë_U�  ÊuEH���  UL�  ¨wK�L�«  =w�dBL�«
 l�]bK�  WKO�Ë  Î̈U��U�  ¨ÊuJ��  ¨rN�b�√  w�  W]O�M�_«
 w=�b�  t�Ë  w�  W]�bI]M�«  UN�LOI�  Î «—UL���«Ë  d �U�L�«
 Í̂bI]M�«  l{u�«  ÁbNA�  Íc�«Ë  Æw=K�L�«  bI]M�«  WLO�
 Vz«d ]C�«  W�œQ�Ë  —u??�_«  l�œ  —«dL��«  u�  Î̈UÒO�U�
 sO� w� ªW]OK�L�« WKLF�U� W]O�uO�«  UIH]M�«Ë Âu�d̂�«Ë
 ¨W]�—U���«  U��RL�« q�� s� ¨W��U�  U�K� “Ëd�
 pK� Ë√  ¨sL]��«  WE�U��«  rN�U�d�A� ÊUL�√ b�b�� v�≈
 w� ¨”U]M�« b�� ô ÆWO�M�_« WKLF�U� ¨WHKJ�« WFH�dL�«
 ¨rN�H�√  ¨WOL�]d�«  t�� …ÓdÓ�Ë]b�«  s� W��U]��«  WK�dL�«
 «c�  ]Ê√  Ëb��  UL�Ë  ¨UN�«bK�  w�   U�uJ��«  p�c�Ë
 ¨Êu�M�� rN�√ Èu� ¨ÊUM�� w� —uNÊ�« w� √b� d�_«
 œUL��ô«  v�≈  ¨W]�œUB��ô«  ◊uGC�«  œ«b��«  rJ��
 b�b���  ¨W]O�M�_«   öLFK�  rN�«b���«  vK�  =w=KJ�«
 ÕuM��« «c� w�Ë ªW]�U� rN�ËRA� W]O�UL�«  U�=KD�L�«
 ÊuJ� Ê_ ¨W]OK�L�« WKLF�U� …—]bÓI ÔL�« —UF�_U� l�b� U�
 ·d�  —UF�√   U�K̂I��  ¨…d�U��  …—uB�  ¨WD��d�
 ÂuO�« rzUI�« l{u�« u� «c�Ë ªW]O�M�_«  öLF�« Ác�
 ô  U�K̂I]��« Ác� ]Ê√ l�«u� ‰UH�≈ =Í√ ÊËœ s� ¨ÊUM�� w�
 WDK� ô W]�bI� WLO� vK� U�“UJ�—«  s� l�«b� ¨UN� ]b�
 …Ód ÓDÚO Ó�  s�  Î̈ULÚJ Ô�  ¨ ÔÃd���  UN]�S�  ¨UNOK�  W�uJ�K�

 Æ‰U�L�« «c� w� UNOK� W�uJ��«
 WB =B��L�«   U�«—]b�«  vK�  Ÿö?? =�ô«  s�  Ôk Ó�öÔ�
 ¨…ÓdÓ�Ë]b�«  œUL��ô  Ì U]O�K�  s�  ¨W]�bI]M�«   öOK�=��«Ë
 ]Ê√  ¨ÊUM��  w�  rzUI�«  ‰U��«  u�  UL�  ¨ W]OL�]d�«  t��
 ª>dI���  dO�  Ồ �B�  W]OK�L�«  WKLF�«  vK�  VK ]D�«
 r�̂C]��«  s�  ÏW�« ]Ëœ  l{u�«  «c�  s�  QAM�  U�  ÎU��U�Ë
 v�≈  Î̈UO�U�  ¨Í=œR??�Ë  ª =wK�L�«  bI]M�«  »dC�  ¨ =w�UL�«
 WN� s�Ë ÆbI]M�« «c� WLOI� Ì÷UH��« s� ÌŸ—U�� Ô� Ìb�e�
 Ë√  ¨ W]OK Ó�ÓL�«  …bzUH�«  —UF�√  w�  dO=OG��«  ]ÊS�  ¨Èd�√
 «c�  s�  Z�U]M�«  =w�dBÓL�«  ◊UA]M�«  w�  ¨ W]O�M�_«  ÓpK�
 Î̈UM �«—  ÊUM��  w�  Í̂bI]M�«  Ô‰U��«  bNA�  UL�Ë  ¨ l{u�«
 ¨Èd�√ v�≈ WKL� s� …dO��  ôû�� v�≈ Í=œR� Ê√ sJL�
 ÁcN�  ·d ]B�«  dF� ‰u� W�—UCL�«   U�—UL� sL{
 Ïr�“Q� ¨Õu{Ë qJ�Ë ¨tM� Z�M� Íc�« d�_« ª öLF�«
  ôU�� w� W ]�U�Ë ¨¨ =Íe�dL�« ·dBL�« qLF� q�U�

Æ =wK�L�« bI]M�« sOB�� v�≈ ·dBL�« wF�
 …ÓdÓ�Ë]bK�  ÎW]O �U��≈ W]L� ]Ê√  v�≈  ¨UMN� ¨…—U�ù« ÔsJ ÚL Ô�
 ÕUL��«  ‰U�  w�  UNM�  …œU??�ù«  sJL�  ¨W]OL�]d�«  t��
 WKLF�U�  lz«œu�«  ‰u��  ¨bK��«  w�  ·—UBLK�  =wL�]d�«
 Í=œR�  U ]L�  ªÊUM��  w�  o=I���  Ôd�_«  «c�Ë  ÆW]O�M�_«
 Ã—U� ‰«u�_« ‰U�—≈ v�≈ sO�œuL�« —«dD{« Âb� v�≈
 «c�  vK�  Î¡UM�Ë  Æ ÓWÒO�M�_«  WKLFK�  UNK�u���  œö��«
 sL{  ¨W]O�M�_«   öLF�U�  ‰«u�_«  ¡UI�  w�  ‰UL��ô«
 iOH�� d�U��  ôUL��« ]ÊS� ¨ÊUM�� w� ·—UBL�«
 ¨·—UBL�«  UI�̂b� ¡«]d� q ]B��� w��« ¨WKLF�« WLO�
 ¨W]OL�]d�« t�� …ÓdÓ�Ë]b�« ÔiNM� b� ¨«cN�Ë ª Òq�√ `�B�

 q� ªW]OK�L�« WKLF�« r�̂C� WN�«u� w� e�eF� q�U�
 ÂUE=MK� U� —«dI��« sO�Q� w� ¨p�c� ¨r�U�� Ê√ sJL�

 Æ =w�dBL�«
 UN�]OK�U�  w�  Î «d�Ô�  d��√  W]OL�]d�«  …ÓdÓ�Ë]b�«  ÔdÓ�Ó�FÔ�
 UN�_  ¨W]OL�]d�«  dO�  …ÓdÓ�Ë]b�«  s�  ¨…d�U�L�«Ë  W]O�ü«
 vK�  wCI�  ¨W]OK�L�«  WKLF�«  l??�«u??�  UN�ö��U�
  öLF�«  sO�   ö�u�]��«  s�  WL�U]M�«  q�UAL�«
 Î «dO��Ë ¨b�«e�L�« r�̂C]��« Ê√ UL�Ë ÆW]O�M�_«Ë W]OK�L�«
 Ê«bK��« w� v ]AH�� w��« ¨Èd�_« W]�bI]M�« q�UAL�« s�
 W]OK�UH�«  s�  ÊUO�_«  s�  dO��  w�  QAM�  ¨WO�U]M�«
  öLF�«  U]OK�U� s� fO�Ë ¨W]OK�L�« WKLFK� W]O�K ]��«
 s =�R� …ÓdÓ�Ë]b�« ]ÊS� ¨«cJ�Ë ªÎU�«b���« d��_« ¨W]O�M�_«

ÆÊQ ]A�« «c� w� U� ÎU Ò�bI� ÎU�ö�
 ĥM�  UL�Ë  ¨ ÒwM�u�«  bIÒM�«  rO�UH Ó�  Ús �  ÓÊU�  U Ó�  «–≈
 W�UO =��« r�— w� UN�ôôœ bL�F�Ë W]O�UM�K̂�« sO�«uI�«
 ¨bK��«  w�  …bzU Ò��«  WKO�u�«  t?? Ò�√  ¨W�Ë]bK�  W]O�UL�«
 ª  U�Ób Ó��«  lÚO Ó�Ë  lÓK =��«  ¡«d�   ôU��  w�  ‰œU�Ò�K�
 w��« ÔWÒO�u�UI�« ÔWB�UML�« ÔWK ÒB�� ¨ t�U�√ w� ¨tÒ�S�
 U�ÓdÚ� Ó�  r̂�Ó�  w��«Ë  ªåÍ̂e Ó�ÚdÓL�«  Ô·dBÓL�«ò  U�Ô—bBÔ�
 ¨ Òw�dO�_«  —ôËÒb??�U??�  WÒO�UM�ÒK�«  …dOÒK�«  WLO�  ÔsOL��
 vK�  WÒO�UM�ÒK�«  W�ËÒbK�  ÎWÒOM�Ë  Î…dDO�  kH��  UL�
 Ê«bI� ÒÊ√ «c� v�≈ ·UC� Æ ÒwM�u�« œUB��ö� Ì «—U��
 Ó…dOÒK�« tMOL�� w� WÒOK�UH�« ÁcN� å =Íe Ó�dÓL�« ·dBÓL�«ò
 wMF�  ¨UN�  ÒwKLF�«  œu�u�«  Â«bF�«  ¡«Òd�  ¨W]O�UM�yK�«
 s �  Ì”U�√  Ì «—U��  vK�  WÒOM�u�«  …dDO Ò��«  ÓÊ«bI�
 ÓÊUN�—«  wMF�  Ê√  Òô≈  sJL�  ô  «c�Ë  ª ÒwM�u�«  œUB��ô«
 ÚÊ√  sJLÔ�  ô  Íc�«  Ôd�_«  ªU�  ÌÃ—U��  ÒwM�u�«  œUB��ô«
 Î «b�b��Ë ¨Ã—U��« «cN� ÒwKÔJ�« ÊUN�—ô« v�≈ Èu� ÓœuI�
 WÒO�UO Ò��«Ë  W Ò�œUB��ô«  Ã—U��«  «c�  `�UBL�  ÎU�U�Ë

Æ‰U�L�« «c� w� u� U� Òq�Ë ¨ WÒO�UIÒ��«Ë
 w�  å…Ód??Ó� ÚË]b??�«ò  Ác�  œUL��«  ¡«]d?? Ó�  ¨Ôd ÓN ÚEÓ�   √Ób?? Ó�
 ¨sOO�UM�ÒK�«  Ós �  sÚOÓ�Ó�H�  >œU�  Ìœu�Ë  Ô U�U�—≈  ¨ÊUM��
 rÚJ Ô��  ¨—ôËÒb???�«  Â«b���«  Ús?? �  å ÓÊuM=JÓLÓ� ÔL�«ò  ∫UL�
 ªWÒO�M�_«  WKLF�U�  qO�«b�  s?? �  Ôt?? Ó�u??ÔK?? ÒB?? Ó�?? Ô�  U??�
 —UB��«  rÚJ Ô��  ¨—ôËÒb�«  Â«b���«  s�  å ÓÊËÔe �UF�«åË
 åWÒ�—ôËÒb�«ò  W�H�«  Ôr ÓFÚM Ó�  Æ W]O �UM�K̂�«  …dOÒK�U�  rNKO �«b Ó�
 UN�UÒO�UJ�≈  W�O��  ¨ ÌWNÒ�d Ô�  q�  ¨ Ì…Ód �u�  Ì…UO��  ÂuO�«
 ÌÂUM� Ô� Ì—«b��U� ÔWO�UÒ��« ÔW�H�« v Ó�ÚQ Ó� sO� w� ª W Ò�bIÒM�«
 ”R��«Ë  ÊU�d��«  ÍËUN�  w�  ¨UN�AOF�   U�u��L�
 ¨ ÒwKÔJ�«  w�ö]��«  v�≈  d�_«  UN�  ÔqB�  UL]�—Ë  ªe�F�«Ë

ÆÁbF� Ó÷uN� ô ÎU�uJ� Ë√ Î…d�� Ë√ Î «—U���«
 ¨«u�√  Ê≈  Ë√  «ËƒU�  Ê≈  ¨v�Ë_«  WÓ�H�«  Ô”U�  ÔÊuJÓO Ó�
 ¨ W�UO Ò��«Ë  œUB��ô«   «—U�L�  ÎU Ò�uC�  ÓsOD��d�
 ôË  ªt??�  ÓÊuAOF�  Íc??�«  —ôËÒb???�«  ÓÊËR??�  Ôd�bÔ�  w��«
 Ác�  ÊuJ�  Ê√  Ús?? �  ¨Ìb??�√  ÒÍ_  ¨ ‚ö???�ù«  vK�  ÓÊUL{
 ÎUÒOM�Ë ÔÁ—U���« sJLÔ� U� l� ÎöF� ÎW��UM�� Ô «—U�L�«
 sJLÔ�  ô  ¨å…ÓdÓ� ÚË]b�«ò  ÁU�Ò�U�  v�Ë_«  Ó…uD��«  ÒÊ≈  ÆWÓ���«
 Ï…uD�  UNÒ�√  ¨ ÌÊUO�  ŸuD Ô�Ë  ÌÕu{Ë  =qJ�  ¨Ób Ò�R�  Ê√  Òô≈
 s �  ÌÕUMÓL�  bK��«  …—U��  ÁU�Ò�U�  ÏW??I??�«ËË  ÏWF�d�

Æ ÒwM�u�« Áœu�Ë
 ÎUÒOIOI�  Î Òö�  ÓÊuJ�  Ê√  å …ÓdÓ� ÚË]bK�ò  Î̈UO�U�  ¨ ÔsJLÔ�  Ús�
 q�  ªÊUM��  UN ÔAOF�  w��«  ¨Èd�ÔJ�«  WÒOM�u�«  W�“ú�
 ÌÂ«b�S� rÚJ Ô��«  wMF� —U� ¨tM�“ ‰U� U� «–≈  yq� ¨w�
 WÒOM�u�«  W�“_«  Ác�  s �  Ó’ö��«  ÒÊ≈  ÆÎUÒOM�Ë  ÊUM�ÔK�
 Ì…√d Ô�Ë ÌÕu{ËË ÌW�U�� =qJ�Ë ¨ ÔÊuJ� ¨ÊUM�K� Èd�ÔJ�«
 ªWÒOF�«u�«  UN�U��√  “d�√  b�√  W��UF�  w�  ¨ Ì…Ód Ó�U��Ë
 bK��«  Ób�Ëe�  ÔW��UFL�«  Ác�  d=�u�  Ê√  w�  Îö??�√  p??�–Ë
 Ôt�  Ì‰uIF�  Ì—Òd Ó�Ó�  w�  r�U�Ô�  ¨ ÌWK�U�  Ì÷uN�  … ÒuI�
 t�«—b�  vK�  …dDO ]�K�  =w� ÚËÒÓb�«  ŸÔ—UB]��«  ◊uG Ô{  s�

Æ =wM�u�« ÁœUB��«Ë W ]�bÚI]M�«
 ÓqLF�«  ¨ Ì…d�U��  =qJ�Ë  ¨ÂuO�«  ¨sO=O�UM�K̂�«  ÊUJ�S�
 ÒÍ√  ÊËœ  s �Ë  ¨ Ì‚œU�Ë  Ì̀ �d�Ë  Ì̀ {«Ë  ÌœUL��«  vK�
 W?? Ò�—«œù«  WÓ� Ó�U�ÔLK�  =ÂUF�«  Êu�UIK�  ¨ ÌŸ«b?? �  Ë√  Ìq?? Ó�Óœ
 ÌW�UI� d ÚAÓ� vK� qLF�« Óp�c�Ë ªbK�K� Òw�U��« WÒO�UL�«Ë
 ÎU Ò�√Ë tÔ�HzU� X�U� ÎU Ò�√ ¨s�«uLK� Ôb Ò�R� ÌWÒO�UO� ÌWÒO�U���«
 t�ÒOM�«u�  d��  ¨ Òo��«  t�  ÒÊ√  ¨ Òw�UO Ò��«  tN�̂u�  ÊU�
 W�UO =��«  r?? Ú�Ó—Ë  t�«u�√Ë  bKÓ��«   «dO�  w�  ¨U�Ób�ÓË
 =q�  ÓW��U��  ¨w�u�«  «c�  ÓsL{  sJLÔ�  Æt�  WÒÓOM Ó�Óu�«
 =q�  s �  ÓhÒÔK Ó�]��«Ë  ¨ Ì»uNM�  =q�  ÓŸU�d��«Ë  ¨ Ì‰ËR��
 vK�  ¨ ÒÓr?? Ó�  s �  ¨ Ó·u�u�«Ë  ª >o�  =q�  ÓqOB��Ë  ¨ ÌœU��
 tM�  d��√  ÌZ�ÚM Ô�  >wM�Ë  ÌœUB��«  ¡UM��  sO���U�  sO�b�
  U�ÒuI�  s �  ÎUÒOKF�  ÎU�O�  ÔbK��«  hIM�  ô  ¨ Òw�öN��«
 …dOÒK�«  …œU�≈Ë  ªqLF�«  «c�  w�  ÕU�]M�«Ë  ¨tOK�  qLF�«
 WÒOM�u�« WIÒ��« bz«u�Ë UN�ÒO�«bB�Ë UN� Òu� v�≈ WÒO�UM�ÒK�«
 …b�U�L�«Ë  ªUN�UM��Ë  UNK�√  w�Ë  UNO�  WÒO�—U��«Ë
  U�«d =B�« WN�«u� vK� Î«—œU� ÊuJO� ÊUM�K� WÒOM�u�«
 W Ò� u Ô�  d Ó� Úu Ó�  vK�  Ì U���«  =Í√  v�≈  WO�U ]��«  WÒÓO�Ë]b�«

Æ Á œu�Ë

 sO�  tK�«  dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂUF�«  sO�_«
 ÁœÒb��  U�  Òq�  w�  W�Ëb�«  V�U�  v�«  t�u�Ë  Î̈UI���  sK�√
 ¨W�dB��« W�œUB��ô« UN�IDML� rO�d��« j� s� ÁUM���Ë
 rN��U��  ÒÊ«  ¨WO�UM�K�«  W�Ëb�«  vK�  sOLÒOIK�  ‰uI�  Ê«  œ«—√
 rN{ËUH� ¡UM�√ …uI�« UNM� «ËÒbL��� Ê√ ÊuFOD��� W�ËUI�
 ÒÊ√  s�  ¨sOI�Ë  WI�  vK�  ÎUC�√  ÊU�  UL�  ÆåwKOz«d�ù«ò  l�
 WO�ËR�L�« Èu��� vK� Êu�uJO� sOO�UM�K�«  sO�ËR�L�«
 ÊUM�� ‚uI�� ‰UJ�_« s� qJ� ÒÍQ� «u�dH� s�Ë ¨WOM�u�«
 «u�O� rN�√Ë ¨WOFO�D�« r�bK�  «Ëd��Ë ¨WK�UJ�« WO�u�UI�«
 Ë√  ¨UN�  j�dH��«  Ë√  ¨UNOK�  W�ËU�L�«  Ë«  UNM�  ‰“UM��«  œ—«u�

ÆUNM� ¡e� s� wK���«
 ¨sOO�UM�K�«  sO�ËR�L�«  w�  Èd??�  ÂUF�«  sO�_«  ÊU??�  
 ŸU�b�«Ë rNM�Ë  «Ëd�� p�L��«  vK� ’d��« Òq� ’d��«
 ÎUO�UM��  ÎUH�u�  rNM�  dE�M�Ë  rNOK�  bL�F�  ÊU�  p�c�  ÆUNM�
 UN� ”U�L�« ÊËœ ¨ÊUM�� ‚uI� vK� b�R� ÎU�U�� ÎU�œUO�
 åqOz«d�≈ò l� Íd�� …d�U�� dO�  U{ËUH� W�√ ‰ö� s�

Æs�U�A�u� ”u�√ w�dO�_« jO�u�« d�� ¨ÊQA�« «c� w�
 ÊUM��  w�  Êu�ËR�L�«  Ë«  ¨W�Ëb�«  XÒK��  u�  «–U??�  sJ�  
 WIDML�«  w�  t�uI�  s�  ¡e�  s�   U{ËUHL�«  dO�  ¡UM�√
 w�  „UM�  ÒÊ√  W�U�  ¨t�  …bzUF�«  W�dB��«  W�œUB��ô«
 w�  œ«bF��«  vK�Ë  ¨Ád??�√  s�  WK��  vK�  u�  s�  ¨œö��«
 q�√ s� ¨t�«Ëd� w� ÊUM�� ‚uI� iF� s� vK���Ë ÂËU��
 ¨ U�«e� s� tM� ŸÒdH�� U�Ë ¨Ÿ«dB�«Ë ¡«bF�« W�U� wNM� Ê√
 ¡U{—≈  ¨åwKOz«d�ù«ò  ÊUOJ�«  l�  rzUI�«  Íd���«  Ÿ«eM�U�

°øWD�U{Ë …d�R� WO�—U�  UN��
 UN�  tKL�O�  UL�  WO�UM�K�«  W??�Ëb??�«  XK��  ‰U??�  w??�  
 ÷ËUH��«  Ë√  ‰“UM�K�  ¨åWOKOz«d�≈ò  V�UD�  s�  s�U�A�u�
  «Ëd� iF� s� wK���«Ë ¨tM� l�«d��« Ë« ¨29 j��« vK�
 åW�—U�L�ò vE�� Íc�« rO�d��U� UN�u��Ë ¨W�d���« ÊUM��
 l�«d�  lC�  ô√  ¨åwKOz«d�ù«ò  v{—Ë  ¨w�dO�_«  jO�u�«
 ÂU�√  tK�«  »e�   «c�U�Ë  W�ËUIL�«  ¨sOO�UM�K�«  sO�ËR�L�«
 ¨tK�« dB� s�� bO��« ÂUF�« tMO�√ ÒÊ√ ULO� ô ¨l�«u�« d�_«
 œËb��U� c�Q�� W�ËUIL�« ÒÊ« s� ¨tO� f�� ô Õu{u� ‰U�
 ¨W�Ëb�«  U�bL�F��  w��«  W�œUB��ô«  WIDMLK�  W�d���«

°U�UÒM���Ë U�œÒb��Ë
 ÁÒdI�Ë  ¨WO�UM�K�«  W�uJ��«  t�  c�Q��  Òq�  ÒÍ«  ÒÊ≈  ¨p�c�
 ¨W�dB��« W�œUB��ô« UN�IDML� W�d�� œËb� s� ÁbL�F�Ë
 w��« w�Ë ¨t� q�I� Ê√ W�ËUIL�« vK� √b�L�« YO� s� r��O�
 ÊUM�� W�b� w� UN��“uN�Ë UN�U�UJ�≈ XF{Ë Ê√ UN� o��

 °t�«Ëd�Ë ¨t�œUO�Ë t{—√ s� ŸU�bK�
 ÁbL�F�  rO�d�  ÒÍQ??�  tK�«  »e??�Ë  W�ËUIL�«  ‰u��  ÒÊ≈  
 dO�  U{ËUHL�« W�O�� ¨ÊUM�� ‚uI� s� hI�M�Ë ¨W�Ëb�«
 U� w� WO�UM�K�« W�uJ��« qF�O� ¨åqOz«d�≈ò l� …d�U�L�«
 Âb�Ë  ¨UN��«u�Ë  ¨W�KB�«  W�ËUIL�«  n�«u�  s�  qBM��  bF�

ÆUN�F� ‚uI� s� ‰“UM��« Ë√ ¨UN��ËU��
 Ë« ¨÷«d��« ÒÍ√ ÒÊ√ ÎUI�ô d��F�� WO�UM�K�« W�Ëb�« ÒÊ√ UL�
 n�u� u� UL�≈ ¨tK�« »e� V�U� s� w�K� qF� Òœ— Ë« ¨œUI��«
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�إنتر ميالن ي�ضّم العب روما هنري مخيتاريان

في  غريمه  من  مخيتاريان  هنري  األرمينّي  الوسط  خط  العب  رسمي  بشكل  ميالن،  إنتر  ضّم 
الدوري اإليطالي لكرة القدم نادي روما. وسجل إنتر ميالن عقد مخيتاريان رسمياً أمس الجمعة، 

كما ضّم حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا )26 عاماً( من أياكس الهولندي. 
ووقع الالعبان لـ«النيراتزوي« في صفقة انتقال حر. وأمضى مخيتاريان )33 عاماً( المواسم 
الثالثة الماضية في روما بعد فترات قضاها في إنكلترا مع مانشستر يونايتد وأرسنال. وشارك 
العب الوسط األرميني في أكثر من 100 مباراة مع روما، وساعده في الفوز ببطولة دوري المؤتمر 

األوروبي الموسم الماضي. 
24 ساعة من عودة المهاجم البلجيكي  وجاء اإلعالن عن ضّم مخيتاريان وأونانا بعد أقل من 

روميليو لوكاكو إلى إنتر الذي ضّم أيضا كريستيان أسالني على سبيل اإلعارة من إمبولي. 
لصالح  الماضي  الموسم  فقده  الذي  اإليطالي  الدوري  لقب  استعادة  إلى  ميالن  إنتر  ويسعى 

غريمه التقليدي ميالن.

برونزّية لليتي�سيا عون في دورة كوريا الجنوبّية بالتايكواندو

57 كيلوغراما(، ميدالية برونزية في دورة كوريا  ليتيسيا عون )وزن تحت  اللبنانية  أحرزت 
وسبق  الماضي.  الخميس  اختتمت  التي  بالتايكواندو،   )2 جي  )تصنيفها  المفتوحة  الجنوبية 
الماضي في بطولة  73 كلغ( أن أحرزت ميدالية برونزية األحد  للبنانية ورد سلمان )وزن تحت 

آسيا التي استضافتها كوريا الجنوبية أيضاً.

بعد موا�سم عّدة له مع الأهلي ال�سعودّي 

ال�سورّي عمر ال�سومة مع القاد�سّية الكويتّي

أفادت تقارير صحافية بأن الالعب السوري عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة حدد وجهته 
المقبلة بعد هبوط فريقه من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم. 

راتبه  بسبب   2014 العام  في  اليه  انضّم  الذي  فريقه  من نجم  التخلص  جدة  ويعتزم أهلي 
78 مليون ريال سعودي  األهلي  إذ سيخسر  النادي  التى يمر بها  المالية  األزمة  المرتفع، في ظل 
من الدعم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة األولى. مما فتح الباب أمام قطبي الكرة المصرية األهلي 

والزمالك، باإلضافة إلى القادسية الكويتي والريان القطري للتفاوض مع الالعب. 
وذكرت صحيفة المواطن السعودية، نقال عن برنامج الديربي السعودي، أن عمر السومة حسم 
ـ  الكويتي الذي سبق ولعب معه لثالثة مواسم )2011  القادسية  المقبلة باالنضمام إلى  وجهته 
هبط إلى دوري الدرجة األولى السعودي للمرة األولى في تاريخه، بعد  جدة  أهلي  وكان   .)2014

احتالله المركز الخامس عشر وقبل األخير في جدول ترتيب دوري المحترفين.

5ريا�ضة

اإعتماد تقنّية »ن�سف اآلّية« لك�سف الت�سّلل في مونديال قطر

اأخبار الالعبين والأندية

اإدارة الأعمال بطل الجامعة اللبنانّية في الـ»ميني فوتبول«

و�سول عدد من الوفود الم�ساركة في بطولة غرب اآ�سيا لألعاب القوى

التون�سّية جابر توا�سل تاألقها في ويمبلدون

وت�سعد اإلى الدور ثمن النهائّي

واصلت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً، تألقها في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة 
البطوالت األربع الكبرى، ببلوغها الدور ثمن النهائي على حساب الفرنسية ديان باري المصنفة 
دون  الفرنسّية بمجموعتين  منافستها  للفوزعلى  دقائق  و8  واحدة  لساعة  أنس  واحتاجت   .  77
رّد تفاصيلهما 6-2 و6-3 ، ولحجز مقعدها في الدور ربع النهائي، حيث ستواجه أنس في الدور 
المقبل، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت الحق بين األلمانية أنجليك كيربر والبلجيكية 

أليس ميرتينيز. 
وكانت أنس، المتّوجة مؤخراً بلقب دورة برلين على المالعب العشبية، بلغت الدور ربع النهائي 
في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطوالت األربع الكبرى إلى جانب بلوغها 

الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  صادق 
تقنّية  استخدام  على  رسمياً  الجمعة  أمــس 
نهائّيات  خالل  التسلل  لكشف  آلية«  »نصف 

كأس العالم في قطر 2022. 
التسلل  لكشف  آلية«  »نصف  تقنية  وتهدف 
أكثر  وجعلها  التحكيم  قـــرارات  تسريع  إلــى 
المساعد  الفيديو  حكم  اعتماد  بعد  موثوقّية 

»فار« في مونديال روسيا 2018. 
تّم  التي  التكنولوجيا  هــذه  وستسهم 
في  العرب  كأس  مسابقة  خالل  اختبارها 
نهاية العام 2021 ثم كأس العالم لألندية، 
اكتشاف  وتسريع  الموثوقّية  ــادة  زي في 
»نصف  التكنولوجيا  على  وأطلق  التسلل. 
القرار  ألن  أوتومايتد(   - )سيمي  آلــيــة« 
عدمه  من  التسلل  احتساب  في  النهائّي 
حكم  صالحّية  من  المطاف  نهاية  في  يبقى 
خط  لتكنولوجيا  خالفاً  المساعد،  الفيديو 
تجاوز  ــازم  ج بشكل  تحّدد  التي  المرمى 

الكرة للخط. 
ستستخدم  التي  الجديدة  التقنية  وتعتمد 
 21 من  المقّرر  الكروّي  العالمّي  العرس  في 
18 كانون األول المقبلين  تشرين الثاني حتى 
الملعب  سقف  في  موضوعة  كاميرا   12 على 
العب  لكل  بيانات«  نقطة   29 »حتى  لمراقبة 

»50 مرة في الثانية«، حسب بيان »الفيفا«. 
ويرسل جهاز استشعار تم وضعه في وسط 
الكرة البيانات إلى غرفة المشاهدة »500 مرة 
في الثانية«، مما يجعل من الممكن تحديد متى 
أن  يمكن  مما  بكثير  أكبر  بدقة  الكرة  لعب  يتم 

تفعله العين البشرية.
»من  أنــه  للعبة  الــدولــي  االتــحــاد  وأوضــح 
خالل دمج )هذه( البيانات، واستخدام الذكاء 
حكام  إلى  تنبيه  إرسال  سيتم  االصطناعي«، 

الكرة  تسلم  فيها  يتّم  مــرة  كل  »فــي  الفيديو 
وقت  تسلل«  موقف  في  كــان  مهاجم  قبل  من 

التمريرة. 
بــيــان »الــفــيــفــا«: »فـــي غضون  وأضــــاف 

)حكام  لهم  متروكاً  األمر  سيكون  ثواٍن،  بضع 
التمريرة  لحظة  من  يدوياً  للتحقق  الفيديو( 
وكذلك خط التسلل، قبل إبالغ الحكم الرئيسي 

الذي سيتخذ القرار النهائي«.

عودة  رسمي  بشكل  األنصار  نــادي  أعلن  ـ 
إلى  ــال  ت مــالــك  الــحــاج  السنغالي  مهاجمه 

صفوفه. 
وقال األنصار في بيان أصدره عبر صفحاته 
األنصار  نادي  »يعلن  التواصل:  وسائل  على 
السنغالي  المهاجم  مع  التعاقد  عن  الرياضي 
الرياض  ــادي  ن مــن  قــادمــاً  تــال  مالك  الــحــاج 
-2020 لموسم  هدافاً  تّوج  حيث  السعودي، 
 17 سجل  حين  في  هدفاً   22 برصيد   2021
الموسم الماضي، وهي التي ساعدت في  هدفاً 
أندية  مصاف  إلى  لالرتقاء  الرياض  صعود 
الحاج  »يعود  البيان:  وتابع  األولى«.  الدرجة 
مالك من جديد لألنصار، بعدما لعب موسمين 
تّوج فيهما هدافاً  الزعيم  متتاليين في صفوف 
للدوري برصيد 15 هدفاً موسم 2018-2017 

و19 هدفاً في موسم 2019-2018.
ـــادي الــريــاضــي بــيــروت، أمــس  ـ أعــلــن ن
نجم  مارتينيز  ميغيل  مع  تعاقده  الجمعة، 
أفضل  أحد  مارتينيز  وُيعد  الشانفيل.  فريق 

الالعبين في لبنان، حيث سجل 176 نقطة في 
متابعة   61 إلى  باإلضافة  الماضي،  الموسم 
تنفيذ  نسبة  وتعتبر  حاسمة.  تمريرة  و63 
الحرة مرتفعة، حيث سجل  مارتينيز للرميات 
نسبة  إلى  باإلضافة  الــدوري،  في  منها   78%

%28 للثالثيات و%54 من الثنائّيات.  
والمنافسة  العودة  إلى  الرياضي  ويطمح 
فريق  أمــام  فقدها  بعدما  البطولة،  لقب  على 
قد  الرياضي  ــان  وك كلوب.  فيرست  بيروت 
بيروت  من  قادماً  جيوكجيان  هايك  مع  تعاقد 
كما  منصور،  وعلي  زينون  كريم  عقود  وجدد 

جّدد عقد مدّربه جورج جعجع.
صقال  أسعد  النجمة  نادي  رئيس  استقبل  ـ 
أمس الالعب المنضم حديثاً الى الفريق حسن 
الالعب  ويعتبر  لبنان.  إلى  عودته  بعد  مهنا 
الواعدين،  المهاجمين  أبــرز  من  مهنا  حسن 
لمدة  النجمة  نــادي  كشوفات  على  وقــع  وقــد 
احترافية  تجربة  من  أكثر  وخاض  سنوات   3

ناجحة.

لقب  ــال  ــم األع إدارة  كلية  فــريــق  أحـــرز 
األولى  الفروع   – اللبنانية  الجامعة  بطولة 
دائــرة  نظمته  ــذي  ال فــوتــبــول«،  للـ«ميني 
النشاط الرياضّي، إثر نهائي مثير ومشهود 
الترجيح  بركالت  الحقوق  على  فيه  تغلّب 
األصلي  الوقت  في  تعادلهما  بعد   )5 –  6(
اللقاء عبد الكريم فقيه وداني  وقاد   .2 –  2

نعنوع.
طالبات  مــن  كبــير  جمهــور  وحــضــر 
كلية  سر  أمين  تقّدمهم  وطالبها،  الكليتين 
النهائية  المباراة  بكري،  طــارق  الحقوق 
التابع  الــريــاضــي  المجّمع  أجــريــت  التي 
الجامعية  الحريري  رفيق  الرئيس  لمدينة 

– الحدت. 
الوقت  في  التقّدم  النهائي  طرفا  وتبادل 
للنتيجة.  باكر  حسم  إلــى  سعياً  األصلي 
الركلة  حتى  مستمراً  األنفاس  حبس  وظّل 
األخيرة من الترجيحات، إلى أن قال »إدارة 
عارمة  فرحة  وسط  الفصل،  كلمة  األعمال« 

من جمهوره الذي احتفل طويالً. 
مسؤول  من  اللقب  كأس  العبوه  وتسلّم 
النشاط الرياضي في الفروع األولى يوسف 
فوتبول«  الـ«ميني  لجنة  ومسؤول  الزين 

اسماعيل.  مصطفى 
مستهل  في  البداية  ضربة  الزين  وحّرك 
التوفيق والمحافظة  للطرفين  اللقاء، متمنياً 

على الروح الرياضية. 
فوز  شهد  النهائي  نصف  الـــدور  ــان  وك
األعمال  وإدارة   1 –  4 العلوم  على  الحقوق 

على الصحة العامة 1 – صفر. 
في  انطلقت  البطولة  مباريات  أن  يذكر 
الفرق  الماضي بعدما وّزعت  مطلع حزيران 
على ثالث مجموعات وواكبها إدارة وتنظيماً 

وسعد  أيوب  حسن  والمدربون:  المدّربات 
)ادارة  الدين  زين  عالء  )الحقوق(،  سمعان 
)الهندسة(،  الدين  زيــن  مهدي  األعــمــال(، 
طب  سّعيد(،  )يوسف  والعمارة  الفنون 

األسنان )حسين عيسى(، أميرة ياغي وعبد 
نبيل  زعيتر)العلوم(،  وصالح  فقيه  الكريم 
)العلوم  نعنوع  دانــي  ــالم(،  )اإلع بعلبكي 

الطبية(.

الى  بالوصول  العربية  والوفود  المسؤولين  طالئع  بــدأت 
لبنان، للمواكبة والمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب 
والشابات في ألعاب القوى، والتي ينظمها االتحاد اللبناني بين 
3 و6 تموز على ملعب نادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون. 
الرابعة من بعد ظهر  الساعة  البطولة رسمياً عند  وستفتتح 
غٍد األحد.  وسبق لالتحاد اللبناني أن استضاف النسخة األولى 
2019، واحتل لبنان المركز األول  من البطولة في صيف العام 

في الترتيب النهائي العام. 
رئيس  آسيا  غرب  اتحاد  رئيس  نائب  الواصلين  بين  ومن 
االتحاد القطرّي محمد عيسى الفضالة والمندوب الفني للبطولة 

العراقّي عادل محمد دهش. 
رئيس  رأسهم  وعلى  تباعاً،  والــوفــود  المسؤولون  ويصل 

االتحاد اآلسيوّي القطرّي دحالن الحمد. 
من  السادسة  الساعة  عند  سيعقد  الفنّي،  الصعيد  على 
مساء اليوم السبت 2 تموز، االجتماع الفنّي العام المخّصص 
حضور  في  )الحدت(،  تمار«  »النكستر  فندق  في  للبطولة 
الحضور  في  الراغبين  واإلعالم  الصحافة  ورجال  المعنيين 

االجتماع. وتغطية 
اللجنة  تعقد  للبطولة،  الــمــوازيــة  األنشطة  ــار  إط وفــي 
العام  األمــيــن  يرأسها  التي  آسيا  غــرب  التــحــاد  اإلعالمية 
آسيا(،  غرب  اتحاد  )عضو  الحولي  وسيم  اللبناني  لالتحاد 
فندق  في  تموز   4 االثنين  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند  ندوة 
للصحافة  العربي  االتحاد  مع  بالتنسيق  تمار«  »النكستر 
األولمبي  والمحاضر  اإلعالمي  خاللها  يتحّدث  الرياضية، 
وأدواتها  األلعاب  »أم  عن  النور  عبد  وديع  اللبناني  الزميل 

اإلعالمية العصرية المؤثرة«. 
على  اإلضـــاءة  في  جديدة  أساليب  النور  عبد  وسيتناول 

القوى من منطلق خصوصياتها اإلعالمّية وتنّوعها. كما  ألعاب 
واألندية  والمدارس  األسر  من  المطلوبة  األدوار  إلى  سيتطّرق 
ومسؤولياته  اإلعــالم  دور  وإلــى  المجال،  هذا  في  واالتــحــادات 
والمعالجة الخبرية ومقاربتها في ظل وسائل التواصل الحديثة 

والثورة الرقمية المتنامية. 
إعالميين  من  المهتمين  القوى  أللعاب  اللبناني  االتحاد  ودعا 
الوسط  في  ومعنيين  وحكام  ومدربين  وإداريين  ومصورين 

الرياضي الى حضور الندوة.
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المدير اإلداري 
نبيل بونكد

تموز ومقاومة الإرهاب )2(

{ يكتبها الياس عّشي

تّم  ســعــاده  أنــطــون  اغــتــيــال  مشهد 
باالتفاق مع سلطتين قهريتين: األولى 
)حادثة  اللبنانية  بالحكومة  ممثلة 
الجّميزة ـ المحاكمة الصورية ـ التنفيذ 
الفوري لحكم اإلعدام(، والثانية ممثلة 
بمغامر عسكري اسمه حسني الزعيم 
السلطات  إلى  سعاده  أنطون  )تسليم 

اللبنانية(.
وهو مشهد يؤكد أّن السلطة القهرية 
تسعى، عبر االغتياالت السياسية، إلى 
إرهاب الناس، وتدجينهم، ومصادرة 
أحالمهم، وتحويلهم إلى كورس يؤلّه 

السلطة .
اليوم  وحتى  ســعــاده  اغتيال  ومنذ 
تغيّرت كلُّ األنظمة وبقي اثنان: الوطن 

والحزب.
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دبو�سالفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

ال�سودان والبرهان

يبدو أّن البرهان قائد المجلس القيادي العسكري العتيد في السودان 
بدأ فعالً في تنفيذ تهديده بالرّد الحازم على خطف اثيوبيا لمجموعة 
من العسكريين السودانيين وقتلهم بدم بارد، فاألنباء المتواترة من 
السودان تتحدث عن مقتل ما ال يقل عن ستة متظاهرين سودانيين 
على يد القوات المسلحة السودانية والجانجاويد، فيما كانوا يحتجون 
على سوء األوضاع المعيشية، ال أستبعد في هذا المعرض، معرض 
البراهين وتابعه حميدتي  أبو  أن يرسل  األثيوبي  العدوان  الرّد على 

مزيداً من التعزيزات الى اليمن لقتل الشعب اليمني...!
عمر  بقيادة  السوداني  الشعب  فيه  حظي  الذي  اليوم  نلعن  كنا 
إنساناً  كنت  كم  بشير،  يا  أيامك  يرحم  الله  نقول،  واآلن  البشير، 
البرهان  نجح  اللذان  الوحيدان  الشيئان  فطحالً،  وقيادّياً  فاضالً، 
وتابعه حميدتي في إنجازهما منذ ان ابتالنا الله بقيادتهما هما نقل 
الشعب السوداني من مرحلة العوز االقتصادي الى مرحلة التضّور 
اإلحالل  دولة  مع  حدود  بال  التطبيع  فهو  الثاني  اإلنجاز  أما  جوعاً، 

مقابل 5 ماليين دوالر، يا بالش.
المحل  من  فتكاً  أشّد  هي  التي  البلوى  هذه  على  أمتنا  الله  أعان 
والجائحات  الطبيعية  والــكــوارث  والبراكين  والـــزالزل  والقحط 
تحكمنا،  حثالة  على  التالي  اليوم  في  لنستيقظ  ننام  والطوفان، 
وكيف  علينا،  وضعها  ومن  تنّزلت،  أين  من  وال  أتت،  كيف  ندري  ال 
أنواع  كّل  بنا  ألّمت  وقد  إاّل  ذلك  بعد  نستفيق  وال  علينا،  وضعت 
المنهوبة  والثروات  والتفليسات  واالنهيارات  والهزائم  الكوارث 
الحاالت،  أفضل  في  يساوي  وإنسان  المنتهكة،  المرتهنة  واألوطان 

صفر مكعب.
سميح التايه

الفل�سفة القومّية الجتماعّية 

فل�سفة المجتمعّية الراقية 

{ يوسف المسمار*

يعني  أي  الدنيوية  وواقعيّتها  االجتماعية  القومية  الفلسفة  وجــودّيــة  عن  فضالً 
اهتمامها بما في الوجود وليس بما هو خارج الوجود، فإنها تقـول بـ »إنسـان ـ مجتمع« 
وليس بـ »إنسـان ـ فرد« باعتبار أن الفـرد في حـّد ذاته جزء من المجتمع انوجد بوجود 
المجـتمع  إطـار  في  شخصيـته  ويكـتسب  حياته  ويمارس  ويحيا  ويعيش  المجتمع. 

ومـداه، ويستحيل عليه االستمرار والبقاء خارج المجتمع.
 وإنـنا نجزم أن كـل ما توصلنا إليه من معارف يبـرهن ويـؤكد أن الكوكب الذي نعيش 
عليه هو من حيث تكويـنه وجـريانه واقـع بـيئات جغـرافيّة. وأن البـشــر متـوّزعـون في 
متحد  هـو  بشــرّي  اجتماعّي  متحـد  أتّم  وأن  وشعـوب.  جماعات  بشكل  البيئات  هـذه 
األمــة التي نشأت بتـفاعل الجماعات والمجموعات البشرية في ما بينها وفي ما بين 

األرض التي تعيش عليها في بيئتها.
شخصيّة  جماعة  لكل  الزمن  مرور  على  تفاعلها  بفعل  الجماعات  هذه  كّونت  وقد   
اجتماعيّة، ووجداناً اجتماعياً، وعقلية َ اجتماعية، ونفسية ً اجتماعية أكسبـتـهـا بمـرور 
باستـثـناء  الجـماعـات  من  غـيرها  عن  زتهـا  مـيَـّ وخصائص  وميـزات  صـفـات  الـزمـن 

الصفات اإلنسـانية العامـة التي تشترك بها مع غيرها من أبناء نوعها اإلنساني.
الكامل األتّم الذي هـو الشعب  ـ المجتمع أو مجتمع األمة هو اإلنسان   إن اإلنسان 
المتولّد من تاريخ ثقافي طويل يعود الى ما قبل الزمن التاريخي الجلي، وليس عصابة 

هنا، أو فئة هناك، أو طائفة هنالك، أو عدد من أفراد في ناحية أخرى.
الواحدة هو  البيئة  أو انعزال كـل جماعة أو فئة أو طائفة أو مجموعة في  انفراد  إن 
ـ الروحي التي تجعل  من األمراض المعرقلة والمعطلة عمليّة التفاعل الموّحد المادي 
للمجتمع الواحد قضايا عدة متضاربة متناقضة بدل قضيتها الواحدة التي ينبغي أن 
وتقدمها  نموها  \استمرار  وقضية  حياتها،  وصالح  وجودها،  سالمة  قضية  تكون 
والفنية،  والسياسيـة  واالقتصادية  والفكرية  النفسية  الوجوه  جميع  من  وارتقائها 
المجتمعات  مع  والتواصل  والتفاعل  والتعاطي  التعامل  من  بكامله  المجتمع  ليتمكن 
من  مركب  مجتمع  الحقيقة  في  هو  الــذي  اإلنساني  النوع  مجتمع  لتوليد  األخـــرى، 
التي بلغت المستوى الذي يؤهلها من االشتراك في نشوء  الناهضة  مجتمعات األمم 

اإلنسـان ـ العالمي الراقي ويجعلها عنصراً أساسياً في تكوينه.
إن اإلنسان ـ العالمي الذي تكشف في الفلسفة المجتمعية القومية االجتماعية التي 
وتعمل  لتسعى  أمته  لنهضة  سعاده  انطون  والفيلسوف  االجتماعي  العالم  وضعها 
المركب  المعافاة  الناهضة  المجتمعات  إنسان-  وتصارع من أجل نشوئه ونموه هو 
من جميع األمم المتمدنة المتفاعلة فيما بينها والمتعاونة على تحقيق الخير اإلنساني 
إنسان-المجتمعات  وليس  العالمية،  العالقات  اسلم  توطيد  على  والعاملة  الــعــام، 

المتخلفة المريضة، واألمم الشوفينية المتباغضة الي تسير بأحقادها الى الخراب.
إنـه إنســان - المجتمعات الطبيعية. إنسان ـ األمم الراقية بحضاراتها وليس إنسان 
تستعبد  التي  التغطرسية  الطغيانية  والتكتالت  والمنظمات  والـــــدول  الحكومات   -
عالم  من  فتسقط  األمم  من  غيرها  إنسانيتها  وال  بغطرساتها  وتدّمر  بعضاً،  بعضها 

اإلنسانية وتدّمر نفسها.
المجـتـمع -  ـ  التجزيئيّة داخل اإلنسان  الفئوّية  التكتالت  الفلسفة  لقد رفضت هذه 
األمة، ورفضت أيضاً التـكـتـالت التجزيئية الفئـوية الطغيانية داخـل اإلنسان ـ المجتمع 
القيم  أرقى  ويرسخ  بالبشرّية  ينهض  سليم  عالم  بناء  في  ينفع  ال  ذلك  ألن  العالمي  ـ 

وأسماها.
أيضاً  ورفضت  األمة  مجتمع  داخل  العبـيد  ومجتمع  األسياد  مجتمع  رفضت  إنها 

مجتمع الطغـاة ومجتمع الخانعين داخل مجتمع ـ النوع اإلنسانّي. 
العقائد واألفكار والثقافات والعبقـريات   والذي قبلته وتبنته وقالت به هو صراع 
المفيدة،  والعلوم  الفاضلة،  بالمعارف  واألمم  والشعـوب  الجماعات  حيوية  المجـددة 
د  والفنون الجميلة، والمناقب األصيلة، والفضائل الراقية التي تبني وال تدمر، وتوحِّ
وال تفرِّق، وتـُعـِّز وال تـُذّل، وتـَُرقي وال تـُِحط، وتهدف الى تـالقي وتعاون المجتمعات 
بشـري  عـقـل  ونشـوء  والدة  أجـل  من  النهوض  على  غيرها  مساعدة  على  الناهضة 
وتقّوي  وتنّورها  تساعدها  التي  الناهضة  الحضارية  األمــم  عقليات  قـوامـه  ممتاز 
إراداتها لمواجهة الكون الماثل أمامنا وسـبر أغـواره واكتشاف ما يمكن اكتـشافه من 
مع  يتعامل  كيف  يعرف  بديع  بشرّي  مـركب  بعقـٍل  الطبيعية،  والقـوانين  النـوامـيس 
األرض والجو والمناخ والبيئة والبحار مع المحافظة على سالمة الكوكب الذي نعيش 
عليه، وصالح الكون الذي نحن جزء منه وفيه، وال وجود لنا وال حياة وال استمرار 

خارج نطاقه.

*باحث وشاعر قومي مقيم في البرازيل.

نافذة �صوء

اختتام فعالّيات ملتقى الت�صوير الزيتّي 2022 

في مدينة ال�صويداء

الدكتور اأحمد محمد قي�س يوّقع اإ�صداره 

»العدل والعدالة« في ق�صر الأوني�صكو
وقع الدكتور أحمد محمد قيس إصداره الجديد 
في  الثقافة  ــري  وزي برعاية  والعدالة«  »العدل 
وسام  محمد  القاضي  األعمال  تصريف  حكومة 
قاعة  فــي  ــوري،  ــخ ال هنري  والــعــدل  المرتضى 

المؤتمرات لقصر االونيسكو.
وحضر ممثل األمين العام لـ«حزب الله« السيد 
ممثل  جابر،  علي  الدكتور  الشيخ  نصرالله  حسن 
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي 
علمائي  وفد  الدين،  زين  عامر  الشيخ  المنى  ابي 
»تجمع  من  علمائي   وفد  اللبناني،  اإلفتاء  دار  من 
علماء الدين المسلمين«، وممثلو النقابات من طب 
وصيدلة ومحاماة، وممثلو المستشاريات الثقافية 
لبعض الدول الممثلة دبلوماسياً في لبنان وقضاة 

ومحامين.
افتتح الحفل بالنشيد الوطني ثم توالت كلمات 

ظل  فــي  واإلبــداعــيــة  الثقافية  بـــ«األعــمــال  أشـــادت 
األوضاع الصعبة التي يعانيها لبنان، فبالرغم من ذلك ما زال لبنان ُيبِدع عبر مفكريه و مثقفيه على كل 

األصعدة األكاديمية والفكرية«.
 وألقى كلمة الوزير المرتضى المحامي سليمان علوش أكد فيها أن »الحاجة  للعدل هي تماماً كالحاجة 

للخبز، ولكنه خبز الكرامة والعزة اإلنسانّية وأن العدل سيبقى مالذ الجميع«.
وأضاف: »ال بد أن نبحث عن إنسان العدل، فال قيامة لقانون وال سيادة لحق بعيداً عن اإلنسان الذي 

يحمل هم اإلنسان كله فال يفرط وال يطغى«.
وفي الختام بارك للمؤلف الكتاب الذي استعرض فيه »جوانب العدل والعدالة من النواحي المتعددة 
التاريخية والوضعية والدينية«، متمنياً »دوام التوفيق والعطاء في مجال البحث العلمي الذي ُيغني 
ساحتي العلم والثقافة«، كما »تمنى ان يبقى لبنان عبر أبنائه في مصاف الدول المتقدمة على صعيد 
اإلبداع األكاديمي وعبر مثقفيه ونخبه الكثيرة التي ساهمت في إغناء المكتبة الوطنية والعربية والعالمية 

بمزيد من اإلنتاجات التي ُتغني العقول والقلوب الباحثة والمتلهفة للمعرفة«.
وكانت كلمة للدكتور أحمد نزال مدير دار »البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع أشاد فيها بـ«عمق 
الكتاب وتأثيره على الحياة الثقافية وخاصة في مجال األبحاث والدراسات القضائية واألكاديمية عن 

مفهومي العدل والعدالة«.
بدوره تحدث الدكتور قيس عن ماهية الكتاب اإلشكاليات التي طرحها عن مفهومي العدل والعدالة 
من منظاري القانون البشري والدين السماوي، عبر دراسة مقارنة عميقة وشاملة وعبر مئات المراجع 
العلمية والبحوث القضائية والدينية، التاريخية والحديثة ومناقشة النظريات المتعددة بمجالي العدل 

والعدالة، شاكراً الحضور والقيمين على قصر األونيسكو في وزارة الثقافة.
وتلى ذلك توقيع الكتاب والذي تم إهداؤه مجاناً بناء على طلب من المؤلف كي يصل إلى أوسع شريحة 

ممكنة من المهتمين بالقراءة والتعلم.
كما تّم تكريم الدكتور قيس عبر إهدائه دروعاً تكريمية »تقديراً لجهوده الالفتة على صعيدي الثقافة 
واإلبداع: من جمعية »أبناء ساحل المتن الجنوبي لبيروت« عبر رئيسها يوسف جابر، وتكريمه أيضاً عبر 

القيمين على موقع »رادار اإلخباري« عبر بهاء حالل.
وقّدم الفعالية الدكتور علي عزالدين، حيث شكر ممثلي ورعاة الحدث، مستذكراً المبدعين الراحلين عبر 

تقديم تحية للراحل الشاعر عصام العبدالله، وقراءة مقتطفات من قصيدته »أربعة وجوه لإلمام علي«.

المرت�صى عر�س والملحق الثقافّي في ال�صفارة 

الإيرانّية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
تصريف  حكومة  في  الثقافة  وزير  استقبل 
في  المرتضى  وســام  محمد  القاضي  األعمال 
في  الثقافي  الملحق  الصنائع،  قصر  في  مكتبه 
السيد محمد رضا مرتضوي  االيرانية  السفارة 
يرافقه وفد من جامعة »باقر العلوم« في مدينة 

»قم« في ايران . 
وتّم البحث في عدد من الشؤون والمواضيع 
اللقاء  تــنــاول  كما  المشترك،  االهــتــمــام  ذات 
القطاعات  مختلف  في  التعاون  تعزيز  إمكانية 
وتبادل الخبرات بين البلدين ال سيما ما يتعلق 

بالقطاع الثقافي.
»في  أمــلــه  عــن  مرتضوي  السيد   واعـــرب 
العلمية  الوفود  تبادل  آلية هدفها  الى  التوصل 
آخر  على  لــالطــالع  والثقافية  واألكــاديــمــيــة 
التطورات في مجاالت العلوم واإلبداع والثقافة 

اإلشراقية«.
»دور  عالياً  المرتضى  الــوزيــر  ثّمن  بـــدوره 

إيران في تعزيز التعاون مع الدول العربية وبالخصوص لبنان لجهة التبادل الثقافي والعلمي 
والمعرفي الذي يثرّي المخزون الفكري والعلمي لبلدينا«.

وأكد »أهمية إبرام اتفاقيات ثقافية وعلمية تفتح المجال أكثر للتعاون وتبادل المعرفة«.
بعد ذلك شكر السيد مرتضوي وزير الثقافة »اهتمامه الدائم لنسج أطراف التعاون الثقافي بين 

البلدين لبنان وإيران«.

انطالق فعالّيات مهرجان اأيام العادّيات 

الثقافّية في مدينة �صلمية

انطلقت فعاليات مهرجان أيام العادّيات الثقافية في الحمام األثري في مدينة سلمية في ريف 
حماه بعنوان العودة للقراءة ونشر الثقافة في المدينة.

وذكر مهدي غالي المسؤول عن المهرجان في تصريح صحافي أن المهرجان بنسخته الحالّية 
يستمر 6 أيام ويشتمل معارض فنية وأعماالً يدوية وأنشطة تراثّية وثقافية من وحي تراث مدينة 
أبناء  إلى معرض للكتاب يتضمن عناوين لكتاب وشعراء وأدباء ومفكرين من  سلمية باإلضافة 
مدينة سلمية باإلضافة إلى لوحات فنية واستعراضية راقصة تعبر عن تراث وحضارة المدينة 

فضالً عن ندوات ومحاضرات عن التراث السلموني القديم.
المهرجان  هذا  في  مشاركتها  أن  البيئة  توالف  تدوير  بمعرض  المشاركة  ياغي  لبنى  وبّينت 
ليست هي األولى، مشيرة إلى أنها تعرض منتجات تمت إعادة تدويرها لالستفادة منها مجدداً بدالً 
من أن تبقى مجرد نفايات تلوث البيئة كتدوير الجلديات التالفة والمستهلكة وتصنيعها لتصبح 

جزادين نسائّية ومنتجات ومقتنيات أخرى بعد تدويرها.
عرض  ناحية  من  بالمهمة  بالمهرجان  مشاركته  شتيان  اسماعيل  التشكيلي  الفنان  ووصف 
لها  أن  المعروف  من  التي  الحديد  توالف  من  وتصنيعها  تدويرها  أتقن   فنية  ولوحات  أعمال 
تشكيلها  إعادة  خالل  من  الواقع  تجّسد  تماثيل  تصميم  على  العمل  تم  حيث  عالمّية،  معارض 

ولحمها وطالئها من جديد.
بالعلم  تزخر  سلمية  مدينة  بأن  ورسالة  مهم  المهرجان  أن  حبابة  لميس  المشاركة  وأكدت 

واألدب واألدباء والمبدعين ولها بصمة واضحة وبارزة في الحركة الثقافية السورية.

اختتمت فعاليات ملتقى التصوير الزيتي 2022 الذي استمر خمسة أيام في قصر الثقافة في 
مدينة السويداء، تحت عنوان »سورية مهد الحضارات«.

وتضمن ختام الملتقى افتتاح معرض فنّي لألعمال المنجزة للفنانين التشكيليين المشاركين 
عن  قصير  فيلم  وعرض  الزيتية  باأللوان  مشغولة  مختلفة  بأحجام  لوحات  مجموعة  ضم  فيه 
األطرش  فريد  لمعهد  موسيقية  فنية  فقرات  قّدمت  كما  المشاركين  الفنانين  وتكريم  األعمال 

للموسيقى جمعت أغاني طربية وموسيقى غربية وشرقية.
المرأة  القماش جّسدت  المشاركة بعمل بتقنية االكريليك على  التشكيلية نادية نعيم  الفنانة 
بجمالها التي ترمز الى الوطن والسالم واألمل والفرح وهي تعبير عن فكرة حالمة لألمنيات التي 

نعيشها لتجاوز المرحلة الصعبة.
لوحته  وحجارتها  السويداء  طبيعة  من  البوشي  يوسف  الدكتور  التشكيلي  الفنان  واستلهم 
وتعكس  حبران  سد  وحي  من  عليها  وأطلق  حبران  سد  من  بالقرب  باالكريليك  نفذها  التي 

جماليات المكان والزمان معاً في هذه المنطقة وفق رؤية الفنان.
والتفاوت  اإلنساني  الوجه  على  لوحته  في  رضوان  فضة  أيمن  التشكيلي  الفنان  واشتغل   
الفنانة صفاء بندق لوحتها بتقنية اإلكرليك  النظرات الحزينة والسعيدة في حين جّسدت  بين 
وبأسلوب تعبيري أحاسيس المرأة وما تواجهه من ألم وأضافت رموزاً توحي بالعطاء والقسوة 

واإليثار.
تعانيه  الذي  الظلم  مقيدات(  )نساء  أسماه  الذي  عمله  في  زيدان  أبو  بسام  الفنان  جّسد  كما 

المرأة في المجتمع مستخدماً رموزاً وأشكاالً إنسانية إليصال دالالت فكرته.
وأشارت ليلى أبو فخر مديرة الثقافة في السويداء في كلمة لها خالل حفل الختام إلى أهمية 
الزيتي  التصوير  أن  معتبرة  مختلفة،  فنية  مدارس  من  الفنانين  من  نخبة  يجمع  الذي  الملتقى 
الصورة  يحّرر  الذي  بالخيال  األخــرى  والتصوير  التشكيلية  الفنون  أنــواع  بقية  على  تفّوق 
اإلنسان  ذات  عن  والتعبير  الطبيعة  وبتجسيد  الواقع  أرض  على  التنفيذ  إلى  الفنان  ذهن  من 
العقد  وبذلك  العالية  الفنية  الروح  بتلك  وجمالها  الحياة  وعن  وفوضاه  مشكالته  عن  والحديث 

المتين بين الفنان ولوحته وألوانه.
التشكيليين  الفنانين  بمشاركة  الماضي  األحد  يوم  انطلق  الزيتي  التصوير  ملتقى  وكان   
سلوم  سائد  والدكتور  زيــدان  أبو  وبسام  رضــوان  فضة  وأيمن  نعيم  وناديا  حميدة  عدنان 
لألديب  محاضرة  فعالياته  وشملت  بندق  وصفاء  نعيم  وحكمت  البوشي  يوسف  والدكتور 
مفتوح  فني  عمل  ويوم  الرواية«  في  التشكيلي  الفن  »تجليات  بعنوان  الدين  زين  ثائر  الدكتور 
ورسم في أحضان الطبيعة وجلسة استماع موسيقية أثناء العمل مع عرض فيلم سينمائّي عن 

موديلياني. الفنان 

مرتضى مع المحلق الثقافي والوفد االيراني
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