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عبد ال�سالم من مو�سكو:

لن نمّدد الهدنة اإال وفق �سروطنا

العراق: مظاهرات موؤيدة ومعار�سة لمطالب ال�سدر اليوم
لتظاهرات  المنظمة  اللجنة  ح���ّددت 
على  وال��ح��ف��اظ  الشرعية  ع��ن  »ال��دف��اع 
مؤسسات الدولة«، المؤيدة لقوى »اإلطار 
التظاهرات  ومطالب  موعد  التنسيقي« 
المقررة )اليوم( الجمعة، وذلك تزامنا مع 

تظاهرة دعا لها »التيار الصدري«.
أن  أمس،  المنظمة،  للجنة  بيان  وذكر 
الجماهيرية  التظاهرات  انطالق  »موعد 
في  سيكون  ال��دول��ة(  يحمي  )الشعب 
)ال��ي��وم(  عصر  م��ن  الخامسة  الساعة 
جانب  من  الخضراء  أسوار  على  الجمعة 

الجسر المعلق«.
أملها  ع��ن  اللجنة  »ت��ع��رب  وأض���اف: 

لوطنهم  المحبين  العراقيين  جميع  من 
أجل  م��ن  الفاعلة  المشاركة  ودول��ت��ه��م 
الدولة  مؤسسات  ب��اح��ت��رام  المطالبة 
ومنع  والقضائية  التشريعية  وخصوصا 
باألمن  واإلخ����الل  وال��ف��وض��ى  االن��ف��الت 

والسلم المجتمعي«.
المطالبة  »أه��م��ي��ة  اللجنة  وأك����دت 
وطنية  خدمة  حكومة  بتشكيل  السلمية 

تخفف معاناة الناس«.
وسيكون  الجسر  »موعدنا  وتابعت: 
مصادرة  ترفض  وطنية  وقفة  لألحرار 
أي ذريعة،  الشعب واحتكاره تحت  رأي 

مو�سكو ترف�ض تمثيل �سوي�سرا لكييف

دبلوما�سيًا في رو�سيا
 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

انفجار ق�سّية المودعين يهّدد بالفو�سى ويطرح اأ�سئلة حول 120 مليار دوالر فوائد من الخزينة؟

جنبالط وحزب اهلل: حوار منخف�ض ال�سقوف يك�سر الجليد ويعلن تفّكك جبهة المواجهة

الكاظمي اأبلغ اإبراهيم زيادة مليون طن فيول… وميقاتي يتهّرب من جواب وا�سح حول الهبة االإيرانّية

ما دام العالم عالم تنازع مصالح 
رك��ن  ال��ح��رب  فسياسة  األم����م، 
السياسة  أرك���ان  م��ن  أس��اس��ي 

القومية كسياسة السلم.
سعاده

قواعد  ات��ب��اع  إل��ى  جنبالط  وليد  يحتاج  ال   ����
واعتماد دليل لفهم حزب الله، فيصعب أن يكون 
ما  والسياسات  التوجهات  في  الله  حزب  لدى 
كانت  ل��و  حتى  للتغيير،  عرضة  أو  خ��ف��ّي،  ه��و 
في  محاطة  السياسيّة  وال��م��واق��ف  التكتيكات 
يسّميه  بما  الفاصلة  والمحطات  االستحقاقات 
بالحيرة  فيتسبب  ال��ب��ن��اء  بالغموض  ال��ح��زب 
لبذل  جنبالط  يحتاج  ال  بما  المقّربين،  ألق��رب 
جهد ضائع لفهمه، لكن حزب الله الذي تعّرف 
على جنبالط فوق وتحت ونص نص، وتفاعل 
باتت  وواج��ه،  ونّسق  وتصالح  وتخاصم  معه 
الشيفرات  ل��ق��راءة  كاملة  ذهنية  هيكلية  ل��دي��ه 
فرصة  الحاجة  عند  يملك  وه��و  الجنبالطيّة، 
قبل  جنبالط  وجهة  يعرف  بصديق  االستعانة 
أن يعرفها صاحبها، هو رئيس مجلس النواب 
حوله  من  المقّربين  بين  بشر  ال��ذي  ب��ري  نبيه 
ستة  م���رور  اكتمال  م��ع  جنبالطيّة  بتغييرات 
والشهور  النيابية،  االن��ت��خ��اب��ات  على  ش��ه��ور 
ال��س��ت��ة ل��م ت��ك��ت��م��ل، وق���د ب���دأت ال��م��الم��ح التي 
يتحيّر فيها كثيرون، ويؤلفون حولها حكايات 

وروايات ويضعون لها فرضيّات.
في  رئ��اس��ّي  لغز  ع��ن  تبحث  العيون  أغلب   ����
الموقف الجنبالطّي، وفي لقاء جنبالط وقيادة 
حزب الله، وأغلب التحليالت األشد عمقاً تربط 
مع  السياسّي  س��واء  بالقلق،  جنبالط  موقف 
التغيير  مع  الوجودي  أو  تيمور،  نجله  توريث 
الذي ال مفّر من نتائجه السياسيّة  الديمغرافي 
في الجبل، في ظل قناعته يتحدث عنها جنبالط 
السياسّي  التمثيل  تقاسم  ح��ول  مجالسه  في 
للمسيحيّين بين تطرفين، واحد عقائدي تمثله 
الوطني  التيار  يمثله  سياسي  وآخ��ر  ال��ق��وات 
تصريحاته  ف��ي  ي��خ��ِف  ل��م  وج��ن��ب��الط  ال��ح��ر، 
وم��واق��ف��ه رغ��ب��ت��ه ب��رؤي��ة رئ��ي��س وس��ط��ّي من 
األقوياء،  المرشحين  ب�  يسّمى  ما  نادي  خارج 
الجبل  بأن خيار  قناعته  أوساطه  يكتم في  وال 
واحد  للتحالف،  مشروعين  بين  هو  ال���درزّي 
إسالمّي  وآخ��ر  بجناحيه،  متاح  غير  مسيحّي 

كتب المحّرر السياسّي 

بانتظار  أم��س،  اللبنانيين  شغلت  م��ح��اور  ثالثة 
عاموس  األم��ي��رك��ي  ال��وس��ي��ط  يحمله  ع��م��ا  ال��ك��ش��ف 
تنازلت  ضبابية  مع  الترسيم،  ملف  في  هوكشتاين 
هو  األول  المحور  بالشائعات،  وتداخلت  التقديرات 
ما كشفته قضية إقدام المودع بسام الشيخ حسين 
على احتجاز عدد من موظفي بنك فدرال في منطقة 
الحمراء طلباً للحصول على وديعته لدى المصرف 
عليه  ت��راك��م��ت  ب��ع��دم��ا  دوالر،  آالف   209 ال��ب��ال��غ��ة 
ينتظر  وه��و  وال��ده  ع��الج  ل��زوم  والمطالبات  الديون 
المحور  أما  حاجته.  يلبي  ما  أمواله  من  يتسّول  أن 
الحزب  رئ��ي��س  ب��ي��ن  المنتظر  ال��ل��ق��اء  ف��ك��ان  ال��ث��ان��ي 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط وقيادة حزب الله، 
أعقبته  التي  الطرفين  من  اإليجابيّة  والتصريحات 
وما طرحته من تساؤالت حول تموضع جنبالطّي 
الله  وحزب  جنبالط  بين  التفاهم  وفرضيات  جديد 

الحدود  ترسيم  نوع  من  ملفات  مقاربة  كيفيّة  على 
إلى  الماليّة،  باألزمة  الخاصة  النيابيّة  والتشريعات 
الثالث  المحور  وف��ي  للبنان.  اإلي��ران��ّي  الفيول  هبة 
مع  كلياً  باالنقطاع  المهّددة  لبنان  بكهرباء  المرتبط 
نهاية الشهر، كان الحدث هو إبالغ رئيس الحكومة 
العراقيّة مصطفى الكاظمي للمدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم الموافقة على زيادة مليون طن 
العراقي،  الفيول  للبنان من  المخصصة  الكميّة  على 
رئيس  ط��اول��ة  على  اإلي��ران��ي��ة  الهبة  ت���زال  ال  بينما 
خير«،  »نشالله  يرّدد  وهو  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 
فيها  ويقرأ  القبول،  عن  تعبيراً  المتفائلون  فيفهمها 
الذين اعتادوا منه المماطلة هروباً من موقف واضح 

لحسابات ال صلة لها بالعقوبات.
مرور  إن  أمنية  مصادر  قالت  األول  المحور  في 
إتاحة  امتناع المصارف عن  ثالث سنوات على بدء 
صارمة  حصول  آلية  وف��رض  ألصحابها،  ال��ودائ��ع 
المصروف  إل���ى  أق���رب  منها  اليسير  ال��ج��زء  ع��ل��ى 

الشخصي من حيث القيمة، والى التسّول من حيث 
آل��ي��ة ال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه، وم���ا ي��راف��ق ذل���ك م��ن شعور 
ومصرف  الدولة  في  المسؤولين  لدى  باالستهتار 
ل��ب��ن��ان وال���م���ص���ارف، ولّ����د ل���دى ال��م��ودع��ي��ن الذين 
الغضب،  م��ن  حالة  التأقلم  ه��وام��ش  ك��ل  استهلكوا 
بعدما نفد الصبر وصار الشعور العام بأن المعنيّين 
أن  يمكن  بما  االستخفاف  ق��اع��دة  على  يتصّرفون 
اقتحام  ح����وادث  تظهر  ف��ب��دأت  ال��م��ودع��ون،  يفعله 
يتحملون  ال  الذين  موظفيها  واحتجاز  المصارف 
ال��م��ودع��ي��ن، لكنهم الخط  أم���وال  ف��ي اح��ت��ج��از  ذن��ب��اً 
األول في النسق المصرفّي الذي يراه المودعون في 
خريطة  وضع  غياب  إن  المصادر  وتقول  طريقهم. 
ومتى  كيف  للمودع  تقول  قانونياً  واضحة  طريق 
وخالل أية مهلة زمنية سيحصل على أمواله، ووفقاً 
ألية شروط، يعني تزايد هذه الحوادث وتحولها إلى 

خبر يومي يصعب أن تبقى عواقبه دون دماء.
كالم  على  مالية  م��ص��ادر  ردت  ثانية  زاوي���ة  م��ن 

مدراء المصارف وأصحابها عن تحميل المسؤولية 
أموال  تلقت  التي  الجهة  باعتبارها  العامة  للخزينة 
المودعين ونفقتها، ودعوة الدولة الى سداد ديونها 
لتتمكن المصارف من إعادة الودائع إلى أصحابها، 
ومدراء  اصحاب  كالم  إن  المالية،  المصادر  فقالت 
المصارف هراء، فأموال المودعين التي تم تسليفها 
للدولة خالل عشرين سنة رتبت فوائد س��ّددت من 
بين  قيمتها  وبلغت  ال��م��وازن��ات،  بموجب  الخزينة 
وبينما  سنة،  كل  ال��دوالر  من  مليارات  وسبعة  ستة 
يجري الحديث عن ملياري دوالر ثمن الفيول الذي 
هدراً  البعض  ويعتبره  الموازنة،  من  الدولة  سّددته 
 120 عن  يسأل  أحد  ال  دوالر،  مليار  اربعين  بقيمة 
استوفتها  التي  ال��ف��وائ��د  مجموع  ه��ي  دوالر  مليار 
بين  ك��أرب��اح  وتقاسمتها  ال��دي��ون  على  ال��م��ص��ارف 
وكبار  لبنان  وم��ص��رف  المصارف  ثالثي  أط���راف 
الخزينة،  س��ن��دات  ف��ي  المستثمرين  السياسيين 

أكدت الحكومة السويسرية، أنها تلّقت طلباً أوكرانياً من أجل تمثيل كييف دبلوماسياً 
في روسيا، وهو أمر سوف يتطلب موافقة برن، وموسكو.

على  أوكرانيا  مصالح  لتمثيل  برن  استعداد  السويسرية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
األراضي الروسية، وذلك بسبب عدم وجود عالقات بين موسكو وكييف، موضحة أنه »قد 

جرى االنتهاء من المفاوضات بهذا الشأن«.
عن  تعرب  أن  روسيا  على  التنفيذ،  حيز  االتفاقية  ه��ذه  تدخل  »لكي  وتابعت: 

موافقتها«.
من جهتها، أفادت الخارجية األوكرانية، أّن كييف فوضت إلى سويسرا مهمة »القوة 
الحامية« لرعاية مصالحها في روسيا، مؤكدة أّن تفويض »القوة الحامية« يسمح للدول 
ب�»اإلبقاء على عالقات منخفضة المستوى، وتوفير الحماية القنصلية لمواطني الدولة 

األخرى المعنية«.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الروسية السماح لسويسرا بأن تمّثل المصالح 

األوكرانية في روسيا، »نظراً لفقدانها وضعها المحايد«.

أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السالم، أمس، أّن »الزيارة إلى موسكو تأتي 
والسعودية  والدولي،  اإلقليمي  المزاج  في  تغير  »هناك  أّن  مؤكداً  استثنائي«،  ظرف  في 

مدركة بأّن الحماية األميركية لم تعد مضمونة«.
الملف  »تدير  هي  واشنطن  أّن  »الميادين«،  قناة  مع  مقابلة  في  السالم،  عبد  وأضاف 

اليمني من الخلف« لمصلحة »إسرائيل«، والسعودية، واإلمارات.
جديدة  تحديات  »هناك  أن  السالم  عبد  رأى  روسيا،  إلى  الزيارة  خلفيات  وعن 
نشترك فيها مع روسيا وإيران ودول محور المقاومة، ودول أخرى متضررة من الهيمنة 

األميركية«.
نقبل  مرة  آخر  »هذه  أن  من  محذراً  إنسانية،  بدوافع  جاءت  الهدنة  أن  على  وش��ّدد 

بتمديدها وفق الشروط الراهنة«.
االستهداف  دائ��رة  في  ستكون  اليمنيين  ث��روات  تنهب  التي  »الشركات  أّن  وه��ّدد 
قوات  بوجود  حل  هناك  يكون  أن  يمكن  »ال  أن  مؤكداً  الهدنة«،  انتهاء  بعد  العسكري 

احتالل وحصار«.

)التتمة ص 6(
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ماذا بين جنبالط وحزب اهلل؟

)التتمة ص 6(



الوطن 2
 مدخنة »اليوردوالر«...

وت�ساعد الدخان االأ�سود!

{ فاديا مطر

تجلب  لم  والتي  أوكرانيا  دعم  لخسائر  األوروبية  المنطقة  إدراك  ازدياد  مع 
سوى المزيد من المشاكل والتدهور، يتفاقم ذلك الفهم العميق لما وصلت إليه 
المنطقة األوروبية من مستويات سياسية واقتصادية مترّدية لم تشهدها منذ 
قشرة  خارج  بالظهور  بدأ  المرهق  فالتعب  الثانية،  العالمية  الحرب  نهايات 
تلك المنطقة وبدأت معه فعلياً مشاكل نقص الطاقة والتضخم المالي ومشكلة 
اليوردوالر، حيث  التي تهّز عصب منطقة  التداعيات  الغذاء وغيرها من  نقص 
أّن الدعاية الغربية لما كان قبل ما يقارب خمسة أشهر تتكلم عن أفول للعصر 
الروسي في غضون أسابيع معدودة كما كانت في بداية الحرب على سورية 
وإسقاطها بغضون أشهر قليلة، لكن النتائج أظهرت زيف تلك االّدعاءات بعد 
سقوط بعض أهّم الحكومات األوروبية تتالياً في منعطف االستقاالت السريعة 
بايدن  عمود  انهيار  بدء  على  اإلعالمي  التصويب  كان  لذلك  مبّررة،  والغير 
اليورو  منطقة  سياسة  توضح  في  األهمية  بالغ  مؤشراً  أوروبا  في  األطلسي 
تجّندت  جيوسياسي  كجزء  ألوكرانيا  المغذية  العسكرية  الهيكلية  وضعف 
في  تأثيرها  إعادة  تحاول  باتت  فاألخيرة  واشنطن،  بقيادة  الغربية  الدول  له 
مع  اللبنانية  البحرية  والحدود  السعودية  مثل  أوسطية  الشرق  المنطقة 
فلسطين المحتلة وتعكير صفو الجو العراقي كتعويض عما نجم من انهيارات 
جّرت إليها المنطقة األوروبية في بقعة شرق أوروبا، وهو ما يظهر واضحاً من 
حادة  استعصاءات  من  فيه  يدور  ما  في  الغربي  المعسكر  عن  األّولي  التخلي 
ستتحّمل  فهل  االقتصادية،  وخاصة  والسياسية  العسكرية  منطقته  تجتاح 
في  تحّملتهم  كما  السياسية  القيادات  غطرسة  األوروبية  الشعبية  القاعدة 

حربين عالميتين سابقتين؟
هذا مربط الفرس في ما تشهده أوروبا والواليات المتحدة في الخفاء، وهو 
األمر المرتبط باألشهر المقبلة إذا لم يفتح خط السيل الشمالي 1 الروسي قريباً، 
الروسي  النووي  المخزون  على  العقوبات  سوى  الغرب  متناول  في  يبق  فلم 
تعويض  إلى  والعودة  احتياجاتها،  ثلث  أوروب��ا  منه  تستورد  كانت  والذي 
من  االقتصاديين  الخبراء  بحسب  سيحتاج  الروسية  الغازية  الطاقة  خسران 
أوروبا،  في  الكهربائية  الطاقة  فقدان  تعويض  لبدء  األقّل  على  سنوات   3-2
حيث  المدة،  لهذه  األوروب��ي  الشارع  في  التحّمل  لقدرة  المستبعد  األمر  فهو 
ضعف  روسيا  على  اقتصادية«  »عقوبات  واشنطن  تسّميه  ما  خطة  أظهرت 
الفكرة والتنفيذ لما يزداد من تنامي لغضب شعبي يتوانى اإلعالم الغربي عن 
إظهاره خوفاً من تحّوله إلى مادة عالمية تطيح بحكومات كبيرة في الشارع 

الغربي...
ما  تشبه  لن  إيران  إلى  اآلخيرة  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  فزيارة 
قبلها لجهة ما أطلقته من أوراق جيواقتصادية من ممّر الشمال يربط الجنوب 
التجارة الحرة إليران مع  إيران، وتوقيع قانون بشأن  الهند والصين عبر  مع 
االتحاد اآلوراسي، إضافة إألى استثمارات روسية بقيمة 7 مليار دوالر في حقل 
أزاديغان النفطي اإليراني، مما زاد في تسريع سياسة البنك المركزي األوروبي 
ألمانيا بعد سقوط  لمحاولة إبطاء االنهيار االقتصادي األوروبي على حساب 
حكومة شولتس التي فشلت في مكافحة التضخم والتمّرد على البنك المركزي 

األوروبي...
لفترة  األوروب��ي  المركزي  البنك  في  المتسارع  الفائدة  سقف  رفع  أدى  فقد 
دول  سيجعل  مما  التضخم  نمو  يمنع  ولم  الديون،  وضع  تعقيد  إلى  مؤقتة 
طويلة  فترات  على  المالي  التضخم  الستمرار  عرضة  األوروب���ي  الجنوب 
ومهلكة، لذا فإّن المبّررات التي قّدمتها الدول األوروبية لقاعدتها الشعبية في 
العالم يدخل في مرحلة ما بعد »الغرب«، وأّن  أّن  أوكرانيا أظهرت جلياً  دعم 
حصة العقوبات المفروضة على روسيا حّولت الصين إلى أهّم شريك تجاري 
ومالي لروسيا ووثقت العالقات الروسية اإليرانية، وهو الشكل الذي يتّم فيه 
تدوير العقوبات الغربية الفاشلة للصالح الروسي الذي كشف حقيقة الغباء 
الثانية  العالمية  الحرب  بنهاية  العالم  ذّكر  وال��ذي  الغربي  الجيوسياسي 
ألمانيا وحلفاؤها في إيطاليا واليابان وأفسحت المجال لهيمنة  عندما ُهزمت 
لعصر  مفتوح  المسرح  فإّن  واليوم  آن��ذاك،  العالمية  الساحة  على  أميركية 
وقد  المستويات،  كافة  على  جديد  قطبي  عالم  مالمح  رسم  في  صيني  روسي 
الخارجي، وهو  التدخل  أنظمة تسوية مالية محمية من  بدأت روسيا بإنشاء 
الغير صديقة  االقتصادات  قادرة  قادرة على بناء هيكل مادي غير  ما يجعلها 
العقوبات في تدمير  بأّن فشل  الصورة واضحة  التدخل فيه، مما يجعل  على 
روسيا جعل منها دولة تسجل فائض في التجارة بمستويات عالية وقياسية 
واستقرار للروبل وتنامي االحتياطي النقدي والقدرة على تصدير النفط والغاز 
الميديا  بمؤثرات  تتأثر  لم  عالمية  منطقة  أوجد  كله  فهذا  والذهب،  والحبوب 
الغربية التي تجتاح حالياً الشارع األوروبي الذي بدوره يرى مع توالي األيام 
تصاعد »الدخان األسود« من مدخنة منطقة اليوردوالر التي تشهد انقسامات 
استهالك  وضعف  الطاقة  مجال  تجاوزت  والتي  بروكسل  من  بدأت  خطيرة 
والنقدية  المالية  السياسة  مجاالت  في  انقسامات  إلى  الطاقة  وحوامل  للغاز 
محموم  سباق  في  والجنوب  الشمال  بين  المهاجرين  احتواء  على  والقدرة 

لتأخير االنهيار.

خفاياخفايا

قالت مصادر تابعت لقاء رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط بقيادة حزب الله إن هبة الفيول اإليراني حازت 

نقاشاً أكثر من االستحقاق الرئاسّي الذي يعتقد كثيرون 
أنه موضوع اللقاء، وأضافت أن األهم هو توافق الفريقين 
على التشارك بعيداً عن التسييس في كل ما يخفف معاناة 

اللبنانيين.

تقول مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحرّية 
إن الجولة الحاليّة للوسيط األميركي ستتركز على عرض 

إسرائيلّي لفرضية تأجيل الملف إلى نهاية العام مقابل 
تأجيل االستخراج من حقل كاريش لما بعد الترسيم وإن 
الرفض اللبنانّي المبدئّي قيد النقاش، لكونه رفعاً للسقف 

التفاوضّي.

كوالي�سكوالي�س
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الياس  النواب  مجلس  رئيس  نائب  أكد 
من  اإلع���الم  ف��ي  يصدر  “ما  أن  بوصعب، 
الحدود  ترسيم  بملف  متعلّقة  معلومات 
البحرية الجنوبية، مخالف للموقف الرسمي 
الموضوع”،  ح��ول  لبنان  تبلّغه  ال���ذي 
آموس  األميركي  “الوسيط  أن  على  مشّدداً 
جهوده  مواصلة  على  حريص  هوكشتاين 
ال��ذي  األخ��ي��ر  االجتماع  نتائج  على  ب��ن��اًء 
مجلس  ورئيسي  الجمهورية  برئيس  جمعه 
النواب والحكومة في القصر الجمهوري في 

األول من آب الجاري”.
مع  أمس  اجتماعه  بعد  صعب   بو  وقال 
في  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
ليس  المفاوضات  أمام  »الوقت  بعبدا   قصر 
من  اقتربنا  فكلما  نهاية،  ال  ما  إلى  مفتوحاً 
هذا  في  حرجاً  الوقت  ي��زداد  أي��ل��ول،  شهر 
أن  يجب  االستقرار،  على  وحفاظاً  الملف. 

تنتهي األمور قبل شهر أيلول«.
أنه  بوصعب  كشف  آخ��ر،  صعيد  على 
شارف  قد  أنه  الجمهورية  رئيس  من  “فهم 
السرية  قانون  دراس��ة  من  االنتهاء  على 
المجلس  م��ن  إل��ي��ه  ال��م��رف��وع  المصرفية 

النيابي، وسُيوّقع عليه في وقت قريب”.
وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، 
والغد  )أمس(  اليوم  بين  ننتظر  “إننا  قال 
الهيئة  تشكيل  م��رس��وم  ص��دور  )ال��ي��وم( 

مجلس  قبل  من  التمييز  لمحكمة  العاّمة 
التحقيق  بعدها  ليأخذ  األع��ل��ى،  القضاء 

مجراه من جديد”.
نتفهمه،  أن  ُيمكن  ال  ما  “ولكن  أض��اف 
المرسوم  يصدر  أالّ  هو  يحصل،  أالّ  ونأمل 
عالمات  لدينا  ستتولد  عندها  ال��ج��دي��د. 
هي  وم��ا  الُمعرقل  ه��وي��ة  ح��ول  استفهام 

األسباب”.

في  صعب  بو  استقبل  آخر،  صعيد  على 
مكتبه في مجلس النواب، الُمنّسقة الخاصة 
فرونتسكا  يوانا  لبنان  في  المتحدة  لألمم 
العزيز  عبد  عالء  التنسيق  مسؤولي  وكبير 
الحدود  ترسيم  لموضوع  معهما  وع��رض 
القوانين  إق��رار  مسار  إلى  إضافًة  البحرية 
مع  االتفاق  تنفيذ  خطة  ضمن  اإلصالحية 

صندوق النقد الدولي.

بو�سعب من بعبدا: الوقت لمفاو�سات التر�سيم
لي�س مفتوحًا ويجب �نتهاء �لأمور قبل �أيلول

عون مجتمعاً إلى بو صعب في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس في قصر بعبدا، 
الى  إضافًة  وزارت��ه،  أوضاع  الدين  شرف  عصام  المهجرين  وزير  مع 

موضوع النازحين السوريين في لبنان.
وبعد اللقاء، أوضح شرف الدين أن اللقاء تناول ملف عودة النازحين 
األسبوع  أواخر  سورية  إلى  المرتقبة  وزيارته  ديارهم  إلى  السوريين 
من  ومباركة  بتشجيع  “حظيُت  وقال  واإلثنين.  األحد  يومي  الجاري، 
فخامته ألن هذا الموضوع حيوي وإنساني وله ضرورات اقتصادية في 
إيجابية  لدينا نتائج  الله، ستكون  لبنان. وإن شاء  ظّل ما يعاني منه 
بحلول يومي اإلثنين والثالثاء المقبلين وال سيما أن الهيئات السورية 
اللقاءات،  المعنية تمّد يدها للتعاون، كما أن هناك تحضيرات إلنجاح 
وورقة عمل تتضمن خريطة عودة كاملة وفكرة تأسيس لجنة رباعية 
من الدولة اللبنانية ُتنّسق وتتابع مع اللجنة في سورية، واني متفائل 

جداً”.
وقال رداً على سؤال “ال أعد بإقفال الملف، لكن يكفي أن نضع القطار 
على السّكة لنصل إلى بّر األمان”. وإذ أشار إلى أن “هناك لجنة عودة 
ويترأسها  وزراء  سبعة  من  المؤلفة  بالدهم  إلى  السوريين  النازحين 
رئيس مجلس الوزراء”، أوضح أنه لم يتم تغييبه عن اجتماع أول من 
أمس “ذلك أن االجتماع كان مرتبطاً باختصاص المجتمعين وما ُطرح 
مسؤولية  من  واألمر  كلياً  رفضاً  مرفوض  وهو  دمج  من  بروكسل  في 
وزيري الخارجية والشؤون االجتماعية، باإلضافة الى موضوع الذين 
تأطيراً  امرهم  يستلزم  والذين  شهرياً  شرعية  غير  بطريقة  يدخلون 
عباس  اللواء  كان  وقد  العام  األمن  مديرية  مسؤولية  من  هما  وقوننة 

إبراهيم حاضراً”. 
إلى ذلك، كّرم عون في حضور مستشاره لشؤون الشباب والرياضة 
ورئيس االتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سالمة، كالً من البطلة الرياضية 
ريتا أبو جودة التي حققت نتائج محلية ودولية استثنائية في المبارزة، 
والشابة ساندرا أنطوان سكر التي ُصّنفت بطلة عالمية في لعبة الفنون 
 29 MMA التي جرت نهائياتها في أمستردام في  القتالية المختلطة 
آذار الماضي حيث احتلت سكر المرتبة األولى ونالت الميدالية الذهبية. 
وقد منح عون كالً من البطلتين الرياضيتين وسام االستحقاق اللبناني 
لما حققتاه من فوز ورفع اسم لبنان عالياً في المجال  “تقديراً  الفضي 

الرياضي”.

االعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزير  استقبل   
الكريم  عبد  علي  لبنان  في  سورية  سفير  حبيب،  بو  عبدالله  الدكتور 
النازحين  ملف  في  أُثير  ما  على  “رّكزنا  اللقاء  بعد  ق��ال  ال��ذي  علي 
لم  لقراءة  أصغيت  وقد  لمعاليه،  المنسوبة  والتصريحات  والالجئين 
تفاجئني ألنني كنت قد سمعتها منه سابقاً، وكذلك سمعتها من فخامة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي عرفت أنه ترأس اجتماعاً 
تصريف  حكومة  )في  االجتماعية  والشؤون  الخارجية  وزي��ري  ضم 
)اللواء  العام  لألمن  العام  والمدير  حجار  وهيكتور  بوحبيب  األعمال( 
عباس إبراهيم( لمناقشة هذا الملف. وأكد الوزير بو حبيب أن القيادة 
المعنية في لبنان تعرف جّدية الدولة السورية والرئيس بشار األسد 
وكل المفاصل المعنية بتقديم كل التسهيالت ألن هذه مصلحة سورية. 
وأنا اصطحبت معي المراسالت والكتب التي تؤكد أن سورية لم تدخر 
جهداً ولم تترك نقطة إالّ وقامت بمعالجتها ألن مصلحة سورية أن يعود 

السوريون إليها لبناء ما تهّدم«.
 كما التقى بو حبيب القائم باألعمال في السفارة الكويتية في لبنان 

عبدالله سليمان شاهين وبحث معه في العالقات الثنائية.

عون عر�س مع وزير �لمهجرين 

زيارته �إلى دم�شق لبحث ملف �لنازحين

علي عبد �لكريم بعد لقائه بوحبيب:

م�شلحة �شورية عودة �لنازحين 

بو حبيب وعلي عبد الكريم خالل لقائهما أمس

ن�شاطات

الرئاسة  مقّر  في  بّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  استقبل   }
الثانية في عين التينة، سفير األوروغواي الجديد كارلوس غيتو 
الديبلوماسية  مهامه  توّليه  بمناسبة  بروتوكولية  زي��ارة  في 
رئيس  من  تهنئة  برقية  بّري  وتلقى  لبنان.  لدى  لبالده  كسفير 
العام  حلول  بمناسبة  الصباغ  حمودة  السوري  الشعب  مجلس 

الهجري الجديد.
الرئاسة  مقّر  في  ب��ّري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  التقى   }
الثانية في عين التينة، السفير البريطاني هامش كاول في زيارة 
بروتوكولية بعد تسلّمه مهامه كسفير لبالده لدى لبنان. وكانت 
الزيارة مناسبة جرى خاللها عرض لألوضاع العاّمة والعالقات 
جوزاف  العماد  الجيش  قائد  كاول  زار  كما  البلدين.  بين  الثنائية 
عون، في مكتبه في اليرزة، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه 

في لبنان، وتّم التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين.
باليرزة  مكتبه  في  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  بحث   }
األوض��اع  أسطفان،  وإلياس  مسعد  شربل  النائبين  من  كل  مع 
البقاع  مزارعي  نقابة  من  وفداً  استقبل  كذلك  البالد.  في  العاّمة 
برئاسة إبراهيم الترشيشي، وجرى البحث في ُسُبل التعاون مع 

بري خالل استقباله السفيرين األوروغوياني والبريطاني في عين التينة أمسالجيش اللبناني.
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الجهاد  “حركة  استقبل  مسؤول 
اللبنانية  الساحة  في  اإلسالمي” 
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي أب���و ش��اه��ي��ن، وف���داً 
والطالبية  الشبابية  ال��ق��وى  م��ن 

الفلسطينية واللبنانية في بيروت.
قّدم الوفد الذي ضّم عميد التربية 
وال��ش��ب��اب ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري 
المقداد  إيهاب  االجتماعي  القومي 
في  الشباب  مسؤولي  م��ن  وع���دداً 
األحزاب اللبنانية وفصائل المقاومة 
والتبريكات  التهاني  الفلسطينية، 
بانتصار الشعب الفلسطيني وحركة 
في  فلسطين  في  اإلسالمي  الجهاد 
التي  الساحات”  “وحدة  معركة 
سيما  ال  ال��م��ق��اوم��ة،  فيها  س��ط��رت 
حركة الجهاد اإلسالمي أروع مالمح 

البطولة والثبات.
وق�����ّدم م���س���ؤول ال��ش��ب��اب في 
الله  ح��زب  في  التربوية  التعبئة 
الوفد  ب��اس��م  ح��س��ن،  ال��ح��اج  علي 
وخصوصاً  بالشهداء،  “التعازي 
خالد  القائدين  الكبيرين  الشهيدين 
الجعبري”، مؤكداً  منصور وتيسير 
والشباب  العربي  الشباب  “التزام 
الخصوص  وج��ه  على  اللبناني 
بقضية فلسطين ومقاومتها ودعمها 
بارك  كما  كافة”،  الممكنة  بالُسُبل 

وثباتها  قرارها  الجهاد  ل�”حركة 
واالنتصار  وتضحياتها  وجهدها 
وضع  كما  لشعبها”.  قدمته  ال��ذي 
الحاج حسن الشيخ أبو شاهين في 
والُمزمع  السابقة  األنشطة  صورة 

القيام بها.
بالوفد  شاهين  أبو  رّحب  بدوره   
كركيزة  الشباب  “دور  وأكد  الزائر، 
نهضتها،  ومشروع  لألّمة  أساسية 
خ��ص��وص��اً دوره����ا ف��ي م��س��ان��دة 
عن  وال��دف��اع  الفلسطيني  الشعب 
لألّمة،  مركزية  كقضية  فلسطين 
أو  بحدث  محصور  غير  دائم  بشكل 

مناسبة”.
كانت  “المقاومة  أن  على  وشّدد   
أغلى  ت��ب��ذل  م��ع��ط��اءة،  وستبقى 
ما  سبيل  ف��ي  ل��دي��ه��ا  م��ا  وأق����دس 
سبيل  وفي  ألجله،  وقامت  به  آمنت 
كل  في  الفلسطيني  الشعب  حماية 
أم��اك��ن ت��واج��ده، وأن��ه��ا ل��ن تسمح 
وأن  ال��س��اح��ات،  فصل  بسياسة 
سياسة االغتياالت الجبانة لن تزيد 
المقاومة إالّ ثباتاً ورسوخاً وحضوراً 
بالدم  ُسطر  الذي  األخير  واالنتصار 

والبطولة خير شاهد على ذلك”.
“يد الجهاد   وأكد للمجتمعين أن 
كثب  عن  ُتراقب  وه��ي  الزناد  على 

ال��ذي  لالتفاق  العملية  الترجمة 
اللجنة  بعمل  مشيداً  مصر«،  رعته 
القضية  لدعم  والطالبية  الشبابية 

الفلسطينية.
فصائل  قيادة  دعت  جهتها،  من 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
تضامن،  حملة  “أوسع  إلى  لبنان 
التزاماً بقرار القيادة الفلسطينية في 
بجرائم  وتنديداً  واستنكارا  الوطن 
على  المتواصل  وعدوانه  االحتالل 
غزة  قطاع  في  الفلسطيني  شعبنا 
ولتأكيد  والقدس،  الغربية  والضفة 
كّل  في  الفلسطيني  شعبنا  وح��دة 
أماكن وجوده في مواجهة االحتالل 
وحرب اإلبادة  الشاملة التي يشنها 
شعبنا  ض���ّد  الصهيوني  ال��ع��دو 
أرض  ام��ت��داد  ع��ل��ى  الفلسطيني 

الوطن”.
ال��ي��وم  أّن  ب��ي��ان  ف��ي  وأع��ل��ن��ت 
فلسطيني  غضب  يوم  هو  الجمعة 
“جماهير  داع���ي���ًة  ع���ام،  وح����داد 
المخيمات  في  الفلسطيني  شعبنا 
لبنان  في  الفلسطينية  والتجّمعات 
لتوسيع حملة التضامن مع شعبنا 
االعتصامات  خالل  من  الوطن  في 
والمسيرات وتنظيم فعاليات وطنية 

على كل المستويات”.

والشباب  التربية  عميد  بمشاركة 
في الحزب السوري القومي االجتماعي 
إيهاب المقداد، عقدت اللجنة الشبابية 
الفلسطينية  القضية  لدعم  والطالبية 
لقاء واجتماعاً تضامنياً في مركز اتحاد 
الشباب الديمقراطي الفلسطيني )أشد( 
بمدينة بيروت، حضره عدد واسع من 
مسؤولي وممثلي المنظمات الشبابية 
اللبنانية والفلسطينية، توقفوا خالله 
أمام العدوان الوحشي واإلجرامي الذي 
قطاع  على  الصهيوني  االحتالل  شنه 
غزة واستهدافه القادة المقاومين وفي 
القدس  سرايا  في  القائدان  مقّدمتهم 
الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح 
الجعبري  تيسير  الشهيد  االسالمي 
من  والعديد  منصور  خالد  والشهيد 
محاولة  في  والمناضلين  القيادات 
»اإلسرائيلي«  االح��ت��الل  م��ن  بائسة 

لكسر إرادة المقاومة.
الفخر  بتحية  المنظمات  وتوجهت 
ارتقوا  ال��ذي��ن  بالشهداء  واالع��ت��زاز 
ف��ي م��ع��رك��ة ال��ص��م��ود وال��م��واج��ه��ة 
االجنحة  ح��ّي��ت  كما  االح��ت��الل،  م��ع 
المقاومة  لفصائل  المقاتلة  العسكرية 
وتوحدت  التحمت  التي  الفلسطينية 
واستطاعت  المواجهة  م��ي��دان  ف��ي 
التهدئة  يتوسل  االحتالل  تجعل  أن 
كّرستها  التي  المعادلة  رسم  وأعادت 
معركة سيف القدس والتي خرج منها 

االحتالل يجّر وراءه ذيول الهزيمة.
االحتالل  بأّن  المنظمات  واعتبرت 
أخ��ط��أ ف��ي ره��ان��ه ع��ل��ى االس��ت��ف��راد 
بحركة الجهاد اإلسالمي، فكّل الشعب 
شعبنا  ووح��دة  مقاومة،  الفلسطيني 
شكلت  التي  هي  المقاومة  وضربات 
مخططاته  وأفشلت  لالحتالل  ال��رادع 
في كسر عزيمة المقاومة التي تعاظمت 
ق��وت��ه��ا وق��درات��ه��ا وف��اج��أت ال��ع��دو 
العدوان  بشاعة  رغم  رّدها  بمستوى 
منهم  شهيداً   44 ضحيته  ذهب  الذي 
من  وأكثر  النساء،  من  وعدد  طفالً   16
نتيجة القصف الهمجي  جريح،   360

والوحشي.
ت��ؤك��د ال��م��ن��ظ��م��ات ب����أّن ال��ك��ي��ان 
م��أزق��اً  يعيش  ال��م��ؤق��ت  الصهيوني 
مهّدد  كيانه  ب���أّن  وي���درك  وج��ودي��اً 
المعركة  هذه  في  تلقى  وقد  بالزوال، 
درساً لن ينساه، وبقيت كلمة المقاومة 
هي العليا وأثبتت خالل هذه المعركة 
كّل  في  والمقاومة  الشعب  وحدة  على 

الساحات.
واكدت المنظمات بأّن دماء الشهداء 
والجرحى في غزة والضفة وكّل األرض 
ونبراساً  منارة  ستبقى  الفلسطينية 
ودافعاً  وق��وداً  وستكون  للمقاومين، 
حتى  المقاومة  طريق  في  لالستمرار 
أسرانا  سراح  وإط��الق  أرضنا  تحرير 

األبطال.
بالتحية  المنظمات  وت��وّج��ه��ت 
الثائر  والشباب  المقاومة  القوى  لكّل 
انتفضت  التي  الشريفة  والشعوب 

وساندت المقاومة والشعب الفلسطيني 
المنظمات  ودع��ت  المعركة،  هذه  في 
الشبابية والطالبية الستمرار التحرك 
الفلسطيني  الشعب  مساندة  أجل  من 
وف��ض��ح ج��رائ��م االح���ت���الل، وإع���الء 
الصوت من أجل إلغاء اتفاقات التطبيع 
الرسمية  األنظمة  بعض  بين  المذّل 
العربية واالحتالل »اإلسرائيلي« الذي 
يستغّل هذه االتفاقات لتجميل صورة 
االحتالل والتغطية على جرائمه بحّق 
السيطرة  وإحكام  الفلسطيني  شعبنا 
والهيمنة على مقدرات شعوبنا وضرب 
قوى المقاومة، داعية شعوب وشباب 
الوقوف  إل��ى  المطّبعة  األنظمة  ه��ذه 
التطبيع  اتفاقات  ورفض  ضمير  وقفة 
العدو  التي عقدتها األنظمة مع  المذلة 

الصهيوني المجرم والجبان.
للجرحى  والشفاء  للشهداء  المجد 

والنصر للمقاومة.

مع  تشاركها  ع��ن  للمقاومة  ال��وف��اء  كتلة  أع��رب��ت   
في  الواقع  الظلم  عن  الناجمة  معاناتهم  “اللبنانيين 
بفعل  أو  المرتبك  الحكومي  األداء  بفعل  س��واء  البالد 
على  ابتزازهم  تستهدف  التي  الخارجّية  الضغوط 

الصعيد السياسي والوطني”.
وأعلنت في بيان إثر اجتماعها الدوري بمقّرها في حارة 
حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أنها “ترُقُب باهتمام، 
مسار مسألة الترسيم لحدود لبنان البحرّية، والمنطقة 
ضمن  الواقعة  الغاز  وحقول  الخاّصة  االقتصادّية 
الذي  الوطني  الحّق  بلحاظ  وذلك  اللبنانّية،  السيادة 
البترولّية  الموارد  وألهمّية  وحمايته،  استنقاُذه  يجب 
في معالجة أزمات لبنان النقدّية والمالّية واالقتصادّية 
وُتراهن  للمقاومة  الدقيق  “األداء  مثمنًة  والتنموّية”، 
حق  تكريس  أجل  من  الفّعالة  وجهوزّيتها  يقظتها  على 
أمام  “الوقت ليس مفتوحاً  أن  لبنان السيادي”، مؤكدًة 

الصهاينة إلنهاء هذه المسألة”.
المستوى  على  الوازنة  القوى  “جميع  الكتلة  ودعت 
نحو  االن��زالق  مخاطر  تحّسس  إلى  لبنان  في  الوطني 
عدم  وإل��ى  التنفيذّية،  السلطة  مستوى  على  ال��ف��راغ 
تنشط  أن  ينبغي  التي  المساعي  إزاء  الوقت  تضييع 
بشكٍل جّدي ملحوظ لتشكيل حكومة كاملة الصالحيات 
التحديات  مواجهة  في  بواجباتها  للقيام  فعالً  ومؤّهلة 
الدستورّية والوطنّية، والنهوض بأعباء البالد خصوصاً 

أن األزمات بلغت مبلغها على المستويات كافة، وال سيما 
أزمة التعليم ونحن على أبواب عام دراسي جديد مهدَّد 

وقلق”.
لمالّية  العاّمة  الموازنة  “إقرار  أن  على  وش��ددت 
إنفاق من جهة وألي  ُيمّثل خطوة ضرورّية ألي  الدولة، 
“تستكمل  أن  آملًة  أخرى”،  جهة  من  إصالحي  إج��راء 
الموازنة  لمشروع  مناقشاتها  والموازنة  المال  لجنة 
العاّمة  الهيئة  في  إقراره  إلى  لُيصار  ممكن  وقت  بأسرع 
إقرار  في  المفهوم  غير  “التأخير  مستغربًة  للمجلس”، 
المالي واالقتصادي والتباطؤ في  خطة شاملة للتعافي 

إعداد ما يتصل بها من تشريعات إصالحية”.
وحّيت الكتلة بطولة حركة الجهاد اإلسالمي وتناغم 
فصائل المقاومة الفلسطينّية ضمن وحدة الساحات في 
فلسطين المحتلّة، مشيدًة ب�”صمود الشعب الفلسطيني 
الغادرة  الصهيونّية  للعدوانّية  التصّدي  في  وبسالته 
الردعّية  المعادلة  لتغيير  الهادفة  محاولتها  وإفشال 
العام  القدس  سيف  مواجهة  نتائج  مع  ترّسخت  التي 
ال��ق��ادة  للشهداء  “الرحمة  ال��ل��ه  سائلة  الماضي”، 
على  مؤكدًة  للجرحى”،  والشفاء  األب��رار  والمجاهدين 
الفلسطينيين  والمعتقلين  األسرى  عن  اإلفراج  “وجوب 
التمييع  محاوالت  كل  ورف��ض  الصهاينة  سجون  من 

واالبتزاز على حساب حرّيتهم”.

في  العراقية  الحكومة  وافقت 
رئيسها  برئاسة  أم��س،  اجتماعها 
مصطفى الكاظمي على الطلب الذي 
تصريف  حكومة  رئيس  به  تقّدم 
لتمديد  ميقاتي،  نجيب  األع��م��ال  
تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة 
بالشروط  سنة  لمدة  لبنان  كهرباء 
نفسها التي كانت مّتبعة حتى اآلن 
لميقاتي.  اإلعالمي  المكتب  بحسب  

العراقية  الحكومة  األخير  شكر  وقد 
والكاظمي شخصياً على اهتمامهما 
الظروف  لتجاوز  ودعمه  بلبنان 

الصعبة التي يمّر بها.
لبنان  بين  العالقات  “أن  وأك��د 
كانت  كما  متينة  ستبقى  والعراق 
التعاون  وسيستمر  تاريخياً  عليه 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ب���روح األخ�����ّوة«، 
“تجاوز الصعوبات  متمنياً للعراق 

تعود  وأن  بها  يمّر  التي  السياسية 
بأسرع  طبيعتها  إل��ى  األوض����اع 

وقت”.
رئيس  ات��ص��ل  ال��س��ي��اق،  وف���ي 
العام  بالمدير  العراقية  الحكومة 
مؤكداً  إبراهيم  عباس  اللواء  لألمن 
الفيول  م��ن  ط��ن  م��ل��ي��ون  إض��اف��ة 

للبنان. كمساعدة 

في لقاء الفت يحمل دالالت سياسية عديدة، زار وفد 
قيادي من حزب الله برئاسة المعاون السياسي لألمين 
االرتباط  وحدة  مسؤول  وضّم  الخليل  حسين  العام 
الحزب  رئيس  صفا،  وفيق  الله  حزب  في  والتنسيق 
جنبالط،  وليد  السابق  النائب  االشتراكي  التقدمي 
النائب  بحضور  كليمنصو،  في  األخي،  طلب  على  بناًء 

السابق غازي العريضي.
وّدّي��اً،  غنّياً،  اللقاء  »كان  الخليل  قال  اللقاء،  وبعد 
المسائل  من  العديد  خالله  استعرضنا  وصريحاً، 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وللبحث صلة«.
 ورداً على سؤال عن ملف ترسيم الحدود وتصعيد 
أشار  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين 
بكل  أبداها  نظر  وجهات  »لجنبالط  أن  إل��ى  الخليل 
أن  للنقاش  ونترك  االعتبار،  في  سنأخذها  صراحة 
»عّرجنا  مضيفاً  مشتركة«،  نتائج  إلى  األمور  يوصل 
مختلف  على  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  مع 
في  الدخول  دون  من  الرئاسية  ومنها  االستحقاقات 

التفاصيل«.
وأكد أن »لدينا مساحة مشتركة ُيمكن النقاش فيها 

الجلسات  البلد.  تخدم  مشتركة  قواسم  إلى  للوصول 
ونتمنى  الجمهورية  رئاسة  ملف  في  للنقاش  مفتوحة 
الجمهورية  رئيس  فيها  يكون  مرحلة  إلى  الوصول 
التالقي  أن »هذا  للبلد«، معتبراً  اإلنقاذ  جزءاً من خطة 
المواطن  تهّم  التي  المسائل  كل  لمناقشة  ض��روري 

والبلد وإنقاذه، ومن ينزعج من ذلك فلينزعج«.
التقدمي  والحزب  »نحن  س��ؤال  عن  رداً  وأوض��ح   
االشتراكي ندعو لالنفتاح. وما يجمع بيننا وبين وليد 
بك جنبالط يختلف عن الوضع مع القوات اللبنانية«.

بدوره أكد جنبالط أن اللقاء مع المعاون السياسي 
وقال  وصريحاً«.  ودّي��اً  »ك��ان  الله  ح��زب  ع��ام  ألمين 
معالجتها  ُيمكن  التي  النقاط  حول  طويالً  »تحدثنا 
بشكل مشترك، ويمكن الوصول فيها إلى نتائج، وهذه 
فرصة. وهذا الحوار قد ُيستكمل، وسُيستكمل للوصول 
البديهية  األم��ور  حول  التوافق  من  األدن��ى  الحّد  إلى 
تركناها  فقد  الخالفية  النقاط  أّما  المواطن.  تهم  التي 

جانباً«.
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في  العمال  لنقابات  العام  االت��ح��اد  رئيس  افتتح 
العمال  لنقابات  الدولي  لالتحاد  العام  األمين  سورية 
المركزي  المجلس  أعمال  أمس،  القادري،  جمال  العرب 
العاصمة  في  العرب  العمال  لنقابات  الدولي  لالتحاد 
رئيس  ض��ّم  لبناني  وف��د  بمشاركة  دمشق،  السورية 
ونائب  األسمر،  بشارة  الدكتور  العام  العمالي  االتحاد 
حميدي  لالتحاد  العام  واألمين  فقيه،  حسن  الرئيس 
صقر، واألمين العام المساعد في االتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب أمين العالقات الخارجية بطرس سعادة، 

وأمين الصندوق في االتحاد العمالي علي ياسين. 
ودعا القادري في كلمته إلى »مقاربة التحديات التي 
حضور  وتعزيز  أقطارهم  كل  في  العرب  العمال  تواجه 
جماهيرها  أوس��اط  في  العربية  النقابية  المنظمات 
ومحاكاة قضاياهم وتحقيق تطلعاتهم«، ودعا الحكومة 
السودان  لعمال  العام  االتحاد  تمكين  »إلى  السودانية 
لممارسة مهامهم التي كفلها القانون واتفاقيات ومعايير 

العمل العربية والدولية«.
خالل  سوريه  به  مرت  ما  »أّن  إلى  القادري  وأش��ار 
وحصار  إره��اب  من  واجهته  وم��ا  األخ��ي��رة،  العشرية 
حققته،  ال��ذي  األس��ط��وري  الصمود  وحالة  وتدخالت 
الرئيس  السيد  قائدها  بحكمة  تحقق  الذي  واالنتصار 
يثبت  شعبها،  وصمود  جيشها،  وبسالة  األسد،  بشار 
ويشكل  والتصميم،  اإلرادة  توفرت  متى  المستحيل  أن 
التحديات  إرادة الشعوب مهما بلغت  انتصار  في  درساً 
المتدخلة  والقوى  االستهداف  حجم  بلغ  ومهما  المقابلة 
القوى الحية في العالم  إلدانة ومحاربة  فيه، داعياً كل 
االقتصادي،  اإلره��اب  ذل��ك  في  بما  وداعميه  اإلره��اب 
االح��ت��الل  لسلطات  العنصرية  ال��م��م��ارس��ات  وإدان���ة 
والجوالن  فلسطين  في  العرب  العمال  بحق  الصهيوني 
وكل األراضي العربية المحتلة والهجوم البربري األخير 

على أهلنا في غزة«.
لالتحاد  المركزي  المجلس  رئيس  دع��ا  جهته،  من 
إلى  حسين  محمد  يوسف  يعقوب  باإلنابة  ال��دول��ي 
»تعزيز التضامن النقابي العربي، وتعزيز وحدة الحركة 
النقابية العربية والعمل العربي المشترك وتطوير أداء 
وصد  الهامشية،  الخالفات  وتجاوز  الدولي،  االتحاد 
القومية  القوى  بين  اسفين  دق  يريدون  من  محاوالت 
والوطنية، وتوجيه البوصلة نحو مصالح األمة العربية 
لقضاياه  خدمة  العربي  المواطن  ينشدها  التي  العليا 

ومصالحه«.
العرب  قضية  هي  فلسطين  قضية  »أن  على  وش��دد 
العودة  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  ح��ق  وم��ن  جميعاً، 
وعاصمتها  المستقلة  دولته  وبناء  المصير  وتقرير 
القدس الشريف«، مجدداً المطالبة »بإطالق األسرى من 
التي  االنتهاكات  لكل  وإدانتنا  اإلسرائيلية،  المعتقالت 

والتهديم  الحفر  وعمليات  المقدسة  المدينة  بحق  تتم 
التي يقوم بها العدو االسرائيلي«.

محمد  والعمل  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  ودع��ا 
والمستقبلية  الراهنة  التحديات  »مواجهة  إلى  سيف 
في  العاملة  الطبقة  على  سواء  الظروف  فرضتها  التي 
وجه  على  العربي  العالم  وفي  العالم  أنحاء  مختلف 
حققت  السورية  الحكومة  »أّن  إلى  الفتاً  الخصوص«، 
منجزات كثيرة للطبقة العاملة قبل وخالل هذه الحرب، 
األساسية  الركيزة  هي  الطبقة  هذه  أن  إيمان  على  ألننا 

في بناء الوطن«.
العربية  العمل  لمنظمة  ال��ع��ام  المدير  ممثلة  أم��ا 
الدكتورة رانيا رشدية، فقد أشارت إلى »أن وجودنا في 
سورية دعم لنضال عمالها على مدى 10 سنوات، ودعت 
والحصار  القسرية  اإلج��راءات  لرفع  الدولي  المجتمع 

الجائر عن الشعب السوري«.
النقابات  اتحادات  من  كّل  عضوية  المجلس  واعتمد 
المهنية في موريتانيا واتحاد النقابات المهنية المستقلة 
اإلم��ارات  في  المهنية  النقابات  واتحاد  و  األردن  في 

واالتحاد الوطني لعمال ليبيا.

البيان الختامي
رئيس  نائب  ت��اله  ال��ذي  الختامي،  البيان  وأك��د 
بمسيرة  التزامه  فقيه،  حسن  العام  العمالي  االتحاد 
العربي  للشعب  وال��م��ش��روع  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ض��ال 
من  ال��ت��ح��رر  اج��ل  م��ن  قضيته  ودع���م  الفلسطيني 

االحتالل »اإلسرائيلي«. 
وطالب المجلس األمم المتحدة ومجلس األمن »بالعمل 
الفلسطينيين  والمعتقلين  األس��رى  سراح  إطالق  على 

والعرب في سجون االحتالل الصهيوني.
كما أكد دعمه لسورية »ولمواقفها الوطنية والقومية 
اإلره��اب  لمكافحة  جهودها  ف��ي  والمبدئية  الثابتة 
االعتداءات  مديناً  الوطنية«،  سيادتها  على  والحفاظ 
ال��س��وري،  الشعب  على  ال��م��ت��ك��ررة  »اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة« 
واالعتداءات التركية على األراضي السورية«، ووقوفه 

إلى جانب اليمن.
ودعا المجلس المركزي »كافة األطراف اللبنانية إلى 
تعزيز الحوار فيما بينهم بعيداً عن التجاذبات السياسية 
للتوافق الداخلي بما يؤمن وحدة لبنان وسالمة أراضيه 

أمنه واستقرار سيادته ودعم حق  وبناء دولته وتعزيز 
شبعا  مزارع  في  المحتلة  أراضيه  استعادة  في  لبنان 
وتالل كفر شوبا من االحتالل اإلسرائيلي وحقه الطبيعي 
وحدة  على  والتأكيد  النفطية  ثروته  من  االستفادة  في 

جيشه وشعبه ومقاومته ».
والمنظمات  العربية  »الحكومات  المجلس  طالب  كما 
النقابية والشعبية والمهنية العربية بدعم لبنان وتوفير 
كل مقومات الصمود لعمال وشعب لبنان مادياً ومعنوياً 

وفك الحصار الجائر المفروض عليه« .
 ودع���ا أي��ض��اً إل��ى »دع���م وم��س��ان��دة ع��م��ال وشعب 
العراق ويدين الممارسات والعمليات اإلرهابية من قبل 

اإلرهابيين في اغلب المدن العراقية« .
الدولي  االتحاد  في  والعضوية  النظام  لجنة  وكانت   
طلبات  لدرس  اجتماعاً  عقدت  العرب،  العمال  لنقابات 
العمال  لنقابات  الدولي  االتحاد  إلى  الجديدة  االنتساب 
بطلبات  ج��دي��دة  ات��ح��ادات   6 تقدمت  حيث  ال��ع��رب 

انتساب.
ورفع  حدة  على  اتحاد  كل  واقع  المجتمعون  ودرس 

توصياته للمجلس المركزي التخاذ القرار المناسب.

»االتحاد الدولي لنقابات العمال« يعقد مجل�شه المركزي في دم�شق
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الوفد اللبنانيمن الجلسة االفتتاحية

اجتماع لجنة النظام والعضوية

دم�سق وتراتبية الم�سهد ال�سيا�سي في الإقليم... عناوين ا�ستقرار

{ د. حسن مرهج

أّن جملة التطورات السورية، قد أفرزت نتائج لم تكن في  بات واضحاً 
حسبان المناهضين للدولة السورية، وبناء على ذلك، فقد عاد دور الرئيس 
البروز  إلى  والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  األسد  بشار  د.  السوري 
مجدداً، في وقت تبّنت قوى مناهضة لألسد، وفي الفترة الحرجة من النزاع 
السوري، مواقف مناهضة له، واليوم ينظرون اآلن إلى دمشق أكثر فأكثر 
كمفتاح إلعادة تجميع المنطقة المتمزقة، وهذا يؤكد بأّن سورية باتت اليوم 
إلى  الرامية  الخطط  في  مركزية  نقطة  وأصبحت  ودولياً،  إقليمياً  مطلوبة 

استعادة االستقرار في فترة ما بعد الربيع العربي.
في جانب آخر، فإّن اإلمارات والسعودية خالل األشهر ال�12 الماضية، 
أوفدتا مسؤولين إلى دمشق لعقد اجتماعات مع قادة األجهزة االستخبارية، 
ناشد  بيننا  االتجاه،  هذا  في  وقطر  مصر  من  أيضاً  تحركات  هناك  وكانت 
هذا  في  سورية،  وحدة  استعادة  في  المساعدة  المتحدة  الواليات  األردن 
اإلطار، فإّن العاهل األردني عبدالله الثاني، خالل زيارته إلى واشنطن في 
وقت سابق، أكد للكونغرس ضرورة استئناف التواصل مع الرئيس األسد، 
وطرح خطة تقضي على ما يبدو بإعادة منح عّمان دور الوسيط بين إدارة 
الرئيس جو بايدن ودمشق، وتبع ذلك خطوة أميركية باتجاه دمشق، عبر 

طرح خطة لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر األردن وسورية.

مع  عالقاتها  تطبيع  إلى  العربية  الدول  اندفاعة  فإّن  السياق،  ذات  في 
الدولة السورية، تستند إلى فرضية واقعية تتمحور حول انتصار سورية، 
وأنه من الضروري إعادة العالقات مع دمشق، وعلى اإلدارة األميركية أن 
تفهم هذه الحقيقة، وتقوم بتعديل سياساتها تجاه سورية، وهذا فعالً ما 
القيادة  مع  التواصل  ضرورة  لجهة  األخيرة،  جدة  قمة  خالل  تسريبه  تّم 
ستكون  دمشق  أّن  يقيناً  بات  فقد  األميركية،  الرغبات  وتجاهل  السورية، 
نقطة ارتكاز إقليمي، مع دورها الضامن الستقرار عموم المنطقة، وتحديداً 

في العراق ولبنان، وصوالً إلى اليمن.
وفي هذا الصدد، هناك دور للديناميكيات األخرى في المنطقة. على سبيل 
المثال، ترى اإلمارات في التنسيق مع دمشق، ثقالً موازناً ضرورياً تجاه ما 
لالستقرار  المهّددة  وسياساتها  تركيا  قبل  من  معادية  أعمال  أنها  تعتبر 
العربي، وأيضاً ثمة مساعي جدية إلعادة سورية إلى مقعدها في الجامعة 
لكن  دمشق،  لعودة  األنظمة  بعض  رفض  عن  النظر  وبصرف  العربية، 
تلك األنظمة الرافضة، تقوم بالتنسيق مع دمشق سياسياً وأمنياً، وحتى 
اقتصادياً، لتشكل قناعة راسخة لديها، بأّن دمشق ال تزال تشكل عمقاً عربياً 

داعماً لجّل التطلعات والتوجهات العربية.
تعد  لم  واشنطن  ب��أّن  تؤكد  اإلقليم،  في  السياسي  المشهد  تراتبية 
وجدت  اإلقليمية،  القوى  غالبية  فإّن  الرؤية،  لهذه  ونظراً  موثوقاً،  شريكاً 
في العودة إلى دمشق سراً وجهراً، مخرجاً من حالة التشتت التي تصيب 

المشهد العربي، وبالتالي فإّن التنسيق مع دمشق، سيكون بال ريب عنواناً 
على  قدرتها  وبالقطع،  أثبتت  دمشق  أّن  سيما  ال  المدى،  بعيد  لالستقرار 
تجاوز أّي إشكالية مع محيطها اإلقليمي، وعليه، فإّن دمشق باتت مطلباً 
إقليمياً وعربياً، بهدف تأمين مسّببات االستقرار، وانعكاس ذلك على كّل 

دول المنطقة.
الجيواستراتيجي،  موقعها  أهمية  تدرك  دمشق  بأّن  شك  ال  ختاماً، 
محاولة  إطار  في  ترتكز  العربية،  الدول  بعض  رغبات  بأّن  أيضاً  وتدرك 
أهمية  دمشق  تدرك  وبالتالي،  اإليراني،  وضمناً  التركي  النفوذ  إضعاف 
إيجاد تموضع استراتيجي، يبقي العالقة مع إيران في أْوج تألقها، على 
في  شرخ  إح��داث  بوتقة  في  تصّب  التي  الكثيرة  المحاوالت  من  الرغم 
أيضاً  ترغب  دمشق  فإّن  م��واٍز،  جانب  وفي  اإليرانية،  السورية  العالقة 
في  التركية  للسياسات  حّد  وضع  من  معها،  العربي  التضامن  وعبر 
تدرك  السورية،  القيادة  فإّن  وذاك،  هذا  وبين  المنطقة،  وعموم  سورية 
ومصالح  دمشق،  مصالح  بين  والمواءمة  اتجاهين،  في  السير  ضرورة 

حلفاء الدولة السورية.
كافة  ضبط  من  تمّكنت  السورية،  الدولة  أّن  ينكر  أن  ألحد  يمكن  ال  إذ 
المعادالت اإلقليمية والدولية، واستثمار ذلك في جذب كافة القوى اإلقليمية 
والدولية إلى دمشق، وعليه، فإّن سورية الموقع والدور، هي حقيقًة صمام 

أمان األمن القومي العربي، بل والدولي أيضاً.
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األح��زاب  لقاء  أقامه  ال��ذي  التكريمي  لالحتفال  التحضير  أج��واء  في 
الخميس في  ايالريون كبوجي  للمطران  اللبنانية  والقوى والشخصيات 
قديمة  عالقات  الى  الذاكرة  بي  عادت  ميالده  مئوية  في   2022/8/11
األيام األولى العتقاله على  العروبة في  القدس ومطران  ربطتنا بحارس 

يد قوات االحتالل في آب 1974...
من  العديد  مع  الشعبية  والروابط  اللجان  تجمع  في  تحركنا  يومها 
الشخصيات والقوى الوطنية اللبنانية واإلسالمية وفي المقدمة الرئيس 
المطران  لنصرة  الوطنية  “اللجنة  تشكيل  وجرى  عرفات  ياسر  الشهيد 
“المتن الشمالي” بمبادرة من المؤّسس في تجمع اللجان  كبوجي” في 
والروابط الشعبية النائب والوزير السابق األستاذ بشارة مرهج، والتي 
مهرجاناً  الشمالي  المتن  في  الشوير  ضهور  في  راديو  سينما  في  أقامت 
لنصرة  الوطنية  “اللجنة  شعار  تحت   1975/1/12 في  كبيراً  شعبياً 

المطران كبوجي وتحرير أرض فلسطين”...
مكرم  األب  من  كّل  مرهج  الى  باإلضافة  المهرجان  في  تحدث  يومها   
قزح، والمطران نقوال الحاج النائب البطريركي للروم الكاثوليك، الدكتور 
االحتفال  وقّدم  داود  أبو  الفتحاوي  والقائد  والمناضل  مقصود،  كلوفيس 
المناضل الصلب ابن الخنشارة جورج قربان، )رحم الله من رحل منهم 
من  خطية  رسالة  المهرجان  تلقى  فيما  األحياء(،  عمر  في  الله  وأط��ال 
الرئيس ياسر عرفات تضّمنت تقديره العالي للمناضل الكبير الذي جّسد 

تعاليم السيد المسيح باالنتصار للحق مهما كانت النتائج.
الى   1974 )أغسطس  آب  من  االحتالل  يد  على  سجنه  فترة  وخالل 
أصدقاء  ومع  وعربياً  لبنانياً  نتابع  كنا   ،)1978 نوفمبر  الثاني  تشرين 
ان  الى  عنه،  باإلفراج  مطالبين  األسير  المطران  قضية  العالم  أحرار  من 
تّم اإلفراج وذهب وفد من تجمع اللجان والروابط الشعبية يضّم األستاذ 
بشارة مرهج والراحل عدنان عيتاني، والمناضلين خالد الحالق والحاج 
فؤاد الحلبي لزيارة المطران في مقر إقامته في دير الراهبات اللبنانيات 
مّر  على  مستمرة  بقيت  عالقة  ونشأت  الفاتيكان،  معه  وزاروا  روما،  في 

السنوات.
الدولي  العربي  المركز  في  نحّضر  كنا  وحين   ،2008 عام  خريف  في 
“الملتقى  إلقامة  الفلسطينية  القوى  تحالف  مع  والتضامن  للتواصل 
العربي الدولي لحق العودة” في دمشق، حرصنا ان يكون بين المدعّوين 
مهاتير  السباق  الماليزي  الرئيس  من  ودولية،  عربية  وازنة  شخصيات 
محمد، الى وزير العدل األميركي األسبق الراحل رامزي كالرك، الى النائب 
البريطاني السابق جورج غاالوي، الى األمين العام السابق في جامعة 
السياسية  الدائرة  رئيس  الى  القليبي،  الشاذلي  الراحل  العربية  الدول 
في منظمة التحرير الفلسطينية األخ فاروق القدومي، الى رئيس المكتب 
عام  أمين  الى  مشعل،  خالد  المجاهد  آن��ذاك  حماس  لحركة  السياسي 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين � القيادة العامة المناضل طالل ناجي، 
الى رئيس المكتب السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، الى 
األمين القطري المساعد لحزب البعث الراحل محمد سعيد بخيتان، الى 
الرفيق خالد عبد المجيد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى وأمين 
الذي  كبوجي  ايالريون  المطران  وطبعاً  الفلسطينية،  القوى  تحالف  سر 

تركت كلمته في الملتقى أثاراً كبيرة على المستوى الشعبي...
لدعوته  روم��ا  في  إقامته  مقر  في  القدس”  “حارس  هاتفت  وحين 
لحضور الملتقى لم يخف الرجل الكبير قلقه من أجواء الترّدي العربي من 
على  الشديد  إصراري  لوال  يعتذر  ان  وكاد  الفلسطيني،  واالنقسام  جهة، 

أبناء  استنهاض  في  مساعدتنا  من  يعنيه  ان  يمكن  وما  حضوره  أهمية 
أمتنا على طريق النضال من أجل فلسطين.

بإرسال سفن لكسر الحصار  التاريخي اتخذنا قراراً  الملتقى   في ذلك 
ان  القرار وطلب  لهذا  المتحّمسين  أكثر  المطران كبوجي  على غزة، وكان 
يسّجل اسمه في عداد المشاركين في أول سفينة تنطلق الى غزة وأطلق 

كلمته الشهيرة: “أنا مشتاق لرؤية أرض فلسطين”.
مع  الحصار  لكسر  اللبنانية  األخوة  “لسفينة  التحضير  بدأنا  وحين 
األمانة  عضو  ومنسقها  الحصار  لكسر  الوطنية  المبادرة  قبل  من  غزة”، 
العامة للمؤتمر القومي العربي آنذاك، والعضو المؤّسس في تجمع اللجان 
الحاضرين  أول  كبوجي  المطران  كان  سليمان،  هاني  الدكتور  المحامي 
الى ميناء طرابلس اللبناني ومعه ثالثة آالف دوالر كمساهمة في تكاليف 
الرحلة التي كان يشرف على تجهيزها لوجستياً االخوان فيصل درنيقة 
من طرابلس والحاج عبد الله ترياقي من صيدا، والتي كان ممكناً ان تضّم 
أكثر من مئة مشاركة ومشارك لوال قرار السلطات اللبنانية بعدم السماح 
ان تحمل سفينة الشحن أكثر من 8 متطّوعين هم باإلضافة الى المطران 
وبالل  مصطفى  داود  الشيخين  من  كّل  سليمان  الرحلة  ومنسق  كبوجي 
العاليلي باإلضافة الى إعالميين أربعة هم أوغاريت دندش وسالم خضر 
ومحمد عليق ومازن ماجد، والتي احتجزتها في ما بعد سلطات االحتالل، 
في المياه اإلقليمية الفلسطينية، واحتجزت المتطّوعين بما فيهم المطران 
معبر  عبر  لبنان  الى  وإرسالهم  عنهم  اإلفراج  الى  اضطرت  ثم  كبوجي، 
كحامل  سورية  الى  كبوجي  المطران  إرسال  على  أصّرت  فيما  الناقورة، 

للجنسية السورية الى معبر الجوالن العربي السوري...
البقاع  في  حاشد  احتفال  ج��رى  دمشق  من  لبنان  ال��ى  ج��اء  يومها 
الدائمة لكبوجي:  اللبناني للمطران، واحتفاالت في بيروت، مع الوصية 
“احسبوا حسابي في أّي رحلة قادمة الى غزة، خصوصاً أننا أعلنا يوم 
احتجاز سفينة األخّوة اللبنانية أننا سنرسل أسطوالً من السفن الى غزة 

في أقرب وقت...
وبالفعل، وعشية انطالق أسطول الحرية الى شواطئ غزة من الساحل 
الى  عجل  على  وحضر  اقامته،  مقر  في  بالمطران  اتصاالً  أجرينا  التركي، 
اسطنبول ليكون متوّجهاً على رأس مئات المتطوعين من كّل أرجاء العالم 
وهو  المتطوعين  زمالئه،  مع  الفجر  صالة  يصلي  وهو  وليواجه  غزة  الى 
الذي  الصهيوني  اإلجرامي  العسكري  بالهجوم  المقدس  اإلنجيل  يحمل 
أودى بحياة عشرة شهداء من األخوة األتراك وجرح عدد من المتطوعين 
العدوان  برصاص  ساقيه  في  أصيب  ال��ذي  سليمان  الدكتور  بينهم 

الصهيوني.
المركز  في  الدولية  العالقات  مسؤول  حالق  نبيل  المناضل  وي��روي 
العربي الدولي للتواصل والتضامن والذي كان مالزماً للمطران كبوجي 
على  االعتداء  الصهاينة  ح��اول  كيف  االحتجاز،  وخ��الل  الرحلة  طيلة 
المطران كبوجي لوال اّن عدداً من المتطوعين أحاط به ومنع التطاول عليه 
ونتمّنى على الحالق وسليمان ورفيقهما الثالث في تلك الرحلة المناضل 
أبو محمد شكر )أبو الشهداء( ان يرووا حكايات من بطوالت المطران خالل 

الرحلة وفي االحتجاز في مواجهة الصهاينة...
وحين زار المطران بيروت ليشارك في احتفال تكريمي أقامه المنتدى 
القومي العربي في لبنان على شرف رموز أسطول الحرية وبينهم المطران 
كريم  الجزائري  والمجاهد  يلدرم،  بولند  الحرية  أسطول  وقائد  طبعاً، 
أقام فيهما في منزل  البقاء في لبنان لمدة أسبوعين  المطران  قّرر  رزقي، 
قريبي وجاري األخ سامي فرح حيث أتيح لي ان أتعّرف على كثب على 
الوطنية  توجهاته  خلفيات  وعلى  كبوجي  المطران  الكبير  الوطني  الرمز 

والقومية واإلنسانية...
وحين سألته عن سبب إصراراه على المشاركة في هذه الرحالت رغم 
عمره الذي تجاوز الثمانين ونّيف، قال: »ببساطة أنا مؤمن، ومسيحي، 

وأدرك اّن االنتصار للحق واجب علّي مهما كانت التكاليف«...
وحين كنت أسأله عن مصدر مشاعره الوطنية والقومية الفياضة كان 
يجيب: »ال تنسى أنني ابن حلب الشهباء، وابن سورية العربية، وأنني 
قريب المرجع الدستوري والعروبي الكبير أدمون رباط )رحمه الله( الذي 
القدس  مطران  أنني  تنسى  وال  بيروت،  في  ثم  حلب  في  وطنياً  رمزاً  كان 
حيث اّن القدس هي عنوان وطني وقومي وإيماني وإنساني في آن معاً... 
هنا كان يستطرد قائالً: »إّن كبوجي اسم سرياني يعني الحارس... وانا 

من حراس القدس«.
وحين كنت أسأله عن الجرح السوري النازف، ومعه جرح األمة كلها 
عليها  الكونية  الحرب  على  ستنتصر  سورية  بأّن  واثق  »أنا  يقول:  كان 
ومنها، والعرب أيضاً سينتصرون، وفلسطين ستنتصر ألّن االحتالل الى 

زوال فهو يواجه شعباً ال يعرف االستسالم«..
في تلك األمسيات الرائعة التي كنا نمضيها مع المطران الجليل، كنت 
له،  حدود  ال  بإيمان  مقروناً  النضال  على  كبيراً  تصميماً  عينيه  في  أرى 

وكنت ألمس في كلماته قوة الحكمة وحكمة القوة...
رحمه الله... وليبقى ذكره مؤبداً...

من دفتر الذكريات... اأيام مع حار�س القد�س في ذكرى مئوية ميالده

المطران الراحل ايالريون كبوجي

 ماذا دار بين الرئي�س 

ميقاتي وال�سفير الإيراني؟

{ بهيج حمدان

قدرات  من  تبقى  ما  تستنزف  كهربائي  مولد  ألف   35 لبنان  في 
الكهرباء! اللبناني لتغطية اشتراك موتور  %75 من الشعب 

وعبثاً حاولت الدولة اللبنانية، اْن صدقت، معالجة أزمة الكهرباء 
ولم تنجح بسبب كارتيالت الفساد والصفقات المشبوهة.

واليوم بتنا على موعد مع العتمة الشاملة بعد نفاذ الفيول من 
معامل اإلنتاج.

الضرورية  الحياتية  للسلع  الملتهبة  األسعار  استعرضنا  ولو 
»سلعة«  اّن  لوجدنا  ومحروقات  واستشفاء  ودواء  غ��ذاء  من 
تحصل  التي  العائدات  من   75% وتستنزف  األغلى،  هي  الكهرباء 
عليها األسر المتوسطة وما دون! حيث بتنا نشعر بالغربة ونحن 

في وطننا.
مولدات  لجم  على  قادرة  رغبت  ولو  الدولة،  أّن  يصّدق  أحد  ال 

الكهرباء، وليس لديها المال لشراء فيول اإلنتاج.
في  اإلسالمية  الجمهورية  أعلنت  المظلم  النفق  هذا  وسط  وفي 
أنها مستعدة لتزويد لبنان بما يحتاجه من فيول بالمجان  إيران 

لمدة عام، على أن تعلن الدولة اللبنانية عن قبول المنحة...
باألمس استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفير اإليراني 
أكد  السفير  سعادة  اّن  وُفهم  أماني،  مجتبى  لبنان  في  الجديد 
بلباقة  شكر  ميقاتي  الرئيس  واّن  المنحة،  لتنفيذ  إيران  استعداد 

وديبلوماسية السفير اإليراني على مبادرته.
مصالح  م��راع��اة  على  عازمة  اللبنانية  ال��دول��ة  اّن  يبدو  وال 
عملهم!  وأماكن  منازلهم  في  الكهرباء  لرؤية  التواقين  المواطنين 

ربما خوفاً من انزعاج الواليات المتحدة.
ال يهّم الشعب اللبناني، من أين يصله الفيول؟

في  المتحدة  الواليات  جماعة  يزعج  اإليراني  الفيول  كان  وإذا 
لبنان، فليأتوا هم بالبديل من الواليات المتحدة أو من نيجيريا أو 
من عند العفاريت... ال يهّم، المهّم ان يصل الفيول المجاني من أّي 

مكان، علّنا نرتاح لعام على األقّل من قسوة فاتورة المولد.
والعبرة أن يصبح الفيول في المكيول.

الهدية  تقبل  أن  الجرأة  من  لديها  المتهالكة  دولتنا  اّن  نظّن  وال 
السخية اإليرانية المهداة للبنان لوجه الله تعالى.

اللبنانية الراحلة وردة  في مثل حالنا نتذكر األديبة والشاعرة 
اليازجي بقصيدتها الخالدة:

قد بّدل الدهر صفو العيش بالكدر...

القارة العجوز تواجه تراكم الأزمات ... ح�سابات بايدن الأخيرة

{ رنا جهاد العفيف

ضمن سياسة المواجهة االستباقية تخفض روسيا إمداداتها من الغاز إلى 
أوروبا، واألخيرة تجد نفسها أمام معضلة أشّد فتكاً من قبل، تلقي بظاللها على 
األمور الحياتية، بينما األوروبيون يتجّنبون السجال الصيني األميركي، وبين 
هذا وذاك تعيش أوروبا قلقاً كبيراً بشأن نقص الموارد الطاقية، إضافة إلى 
تشاور في مقترحات محادثات فيينا النووية، حيث المقاربات التي يأخذها 
األطراف المعنيون، بينما ينتاب الديمقراطيون مخاوف وهواجس كبيرة من 
تقديم التنازالت، فما موقف القارة العجوز من الترويكا األوروبية إزاء ما نص 

عليه االتفاق على الطاولة؟
حسابات  وتحديداً  األطراف  منها  ينطلق  التي  الحسابات  تسلكه  ما  وفق 
إدارة بايدن، وما هي أولوياته االستراتيجية في ما يتعلق بمصالح السياسة 

األميركية بالمفاوضات النووية وحاجة األوروبيين لها؟
على ما يبدو أّن المفاوضات هذه المرة تختلف عن سابقاتها، إذ تتجه نحو 
التسوية بالرغم من الموقف األميركي الذي وضع مصالحه أوالً قبل مصالح 
السياسية  التصرفات  في  اللين  هذا  ربما  األخيرة،  حساباته  في  أوروب��ا، 
بأذيتها  الواليات  قامت  أن  بعد  لالتفاق  أوروب��ا  حاجة  عن  ناتج  األميركية 
وانكشفت لعبتها، ولكن يبقى السبب الرئيسي متعلقاً باالنتخابات النصفية 
التي ينتظرها بايدن على أحّر من الجمر، متباهياً بإنجازاته الفاشلة سياسياً 
وميدانياً أمام المجتمع األوروبي الذي لحق به الضرر إزاء فرض عقوباته على 
االميركي  الداخل  إلى  المؤذية  ضرباته  فارتّدت  قوتها،  تدمير  بهدف  روسيا 
واألوروبي، فعودته لالتفاق النووي مع إيران لها خصوصية سياسية تتعلق 
االقتصادي  العامل  سيما  ال  بالمئة،  ثالثين  نحو  إلى  تدنت  التي  بشعبيته 
وتضخم األسعار، وهي عوامل أساسية بالنسبة لخيارات الناخب األميركي، 
الذي يأخذ قراره السياسي من خالل تقييم وضعه المعيشي الذي يؤثر على 
حياتهم، ال سيما هنا مستوى االقتصاد بالحضيض، وبالتالي تسعى اليوم 
لمساعدة  االنتخابات  قبيل  ناجعة  بحلول  يسعفها  مخرج  الى  بايدن  إدارة 
العامل األميركي بالدرجة األولى، بتحقيق أهداف تساعده على خفض األسعار 
أوالً تزامناً مع وقف التضخم، وهذا ما يعتبره الراعي األول إلنقاذ نفسه مقاربة 
بالمصالح األميركية، لذا كان االتفاق النووي بين رغبة الحاجة األوروبية على 
ضوء وقع السياسة األميركية لتسجيل نقاط على الحزب الجمهوري، مقابل 
ذلك األزمات التي تعيشها أوروبا من أزمات حادة بتأمين الطاقة والغاز وهو 
الشغل الشاغل اآلن للقادة االوروبيين، إذ أّن المانيا ذكرت حكومتها بأّن البالد 
على  يجب  وبالتالي  بالغاز،  اإلم��دادات  نقص  لمواجهة  صعبة  أشهر  أمامها 
العقوبات  المتاحة، وأن تتراجع عن  أن تلتزم بالخيارات  المتحدة  الواليات 
ربما  وإال  خطر،  في  األوروب��ي  الطاقي  األمن  أّن  بما  روسيا،  على  المفروضة 
ستشهد أوروبا ارتفاعاً جنونياً وبشكل هيستري في األسعار والتضخم، وهذا 

ليس من مصلحة ألمانيا التي تعتمد وبشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي، 
وهذا  المتجددة  الطاقة  إنتاج  من  لترفع  أخرى  خيارات  عن  تبحث  أنها  كما 

يحتاج الى وقت طويل، وال ُيعتقد أّن ألمانيا تملك الوقت الكافي لذلك...
الشامل  العملي  البرنامج  أخذ  عليهم  فإّن  باألوروبيين  يتعلق  ما  في  أما 
المشترك مع ايران، في حال أخذوا العبر من األزمة األوكرانية، ومن أجل إحياء 
هذا االتفاق تقوم أوروبا بدعمه متخطية ضغوطات الواليات المتحدة القسرية 
التي ربما ستساعدها إيران من خالل مصدر إمدادات النفط والغاز لها، في حال 
ساعد األوروبيون أنفسهم، وهذا قد يصّب في المصلحة العالمية، وانطالقاً من 
يطالب  األوروبي  الداخل  من  أصواتاً  نسمع  بدأنا  يطاردهم  الذي  الثمن  دفع 
وليس  الطرفين  بين  وسطي  بشكل  ما  نوعاً  والوقوف  السياسات  بمراجعة 
كطرف متابع للهيمنة بعد أن شاهدوا أوكرانيا التي دفعت الثمن األكبر وعليها 
القارة العجوز، بسبب تراكم أزماتها المتالحقة، هل ستفعل الواليات المتحدة 
الى  دفعتهم  طالما  ألنها  ال  األرجح  أطلسي؟  شرق  الحلفاء  أجل  من  ما  شيئاً 
معاقبة الروس وأنفسهم بالدرجة األولى، وهذا يعتبر ربما تخلياً عن حلفائها 
األقّل خسارة منها، فالقارة العجوز تفتقد إلى الطاقة، وبالتالي بدائل الحاجة 
األوروبية المتقدمة اقتصادياً ليست كذلك، ثمة ما يكفي إلشباع السوق ضخاً 
للغاز والنفط من مصادره، وهي طبعاً األقرب لروسيا المعاقبة، ولنفط إيران 
المتقاطع عقاباً، هذا ما تسّبب بعرقلة لبعض األميركيين، حيث أفق البديل 
النفط االيراني استرجع عودة واشنطن باإللحاح واإلقرار لالتفاق وقد اعتبره 
البعض أمراً عسيراً، إال أّن انسداد أفق البدائل الخليجية، وكذا تغييب المصالح 
األوروبية، كانت بمثابة الضامن الطاقي نظراً للمصلحة األوروبية في اإلنتاج 
مقاربتهم  في  األميركيين  مجاراة  كانت  وبالتالي  طبعاً،  الجغرافية  بحكم 
الهيمنة  الممكنة لحفظ  السبل  بكّل  الروس  األوكرانية بمواجهة  األزمة  تجاه 
بحق  واشنطن  ارتكبته  الذي  الفادح  الخطأ  نتيجة  الخيبة  وهذه  األميركية، 
المواطن األميركي واألوروبي معاً، وفي حال تخلت عن نرجسيتها تفتح أفاق 
الحلول بعيداً عن الملفات الشائكة، إذ استلمت مقترحات من الجانب اإليراني، 
وقد تحدثت عن إبالغ من وجهة نظره، لما فيها من مصالح لبالده، وانطلقت 

حسابات األطراف لتدخل حيز خطة خفض االستهالك الغاز.
وما تسلكه مسارات جولة انتهاء محادثات فيينا ووفق الحسابات اإليرانية 
ربما قد تكون مبشرة، وذلك من خالل ما ُيقال بأّن واشنطن عينها على اإلدارة 
األميركية )فيينا( وأخرى على االنتخابات النصفية للكونغرس الذي يبدي 
مخاوفه من التنازالت وتحويل مساره الى ورقة مقايضة، لتبقى أوروبا معلقة 
بين خيارين أحالهما مّر إما البدء بالمشاريع االستثمارية، وإما تأمين خطوط 
وأنابيب جديدة مع أكثر من مورد، فكيف ستتعامل مع هذه الخيارات قبيل 
بدء فصل شتائهم، وبالتالي كّل هذه العوامل هي ضريبة التبعية األوروبية 
األيام  أثبتت  كما  خاسراً  واشنطن  رهان  فكان  روسيا،  مناهضة  في  ألميركا 

واألحداث...



äÉªàJ 6
(1 ¢U áªàJ) ... O qó¡j ø«YOƒªdG á q«°†b QÉéØfG

(1 ¢U áªàJ) ... á°VQÉ©eh IójDƒe äGôgÉ¶e :¥Gô©dG

(1 ¢U áªàJ )... ?ˆG ÜõMh •ÓÑæL ø«H GPÉe

ø«YOƒªdGh ™FGOƒdG ájÉµM
 ô  Ê√  U�  q�L�  ¨ UE�K�«  V�—  «u�U�Ë  ¨·—UBL�«  b�√  w�  “U���ö�  «u{ÒdF�  s�c�«  sOH�uLK�  V�–  ô
 XKÒJ� w��« ¨rN�«u�√ v�≈ ‰u�u�« vK� s�—œU� dO� rN�√ «uHA�JO� Âu�  «– «u�UH��« s�c�« sO�œuLK� V�–

ÆnO�u� l�—UA� W�√ Ë√ rN�uO� s� ÎU�U�√ d��√ Î̈U�U�√ s�U�_« b�√ w� U�uF{Ë rN�√ «uÒM�Ë ¨dLF�« …dOL�
 Êu�cI�Ë ¨W�dA�« ‰U�—Ë ÊËd�UE�L�« q�UI�� U�bM� UL� ÎU�UL� ¨sO��cL�« …—u�U� rN� V�– ô s�c�« l�b�
 tOL��Ë ÊËd�UE�L�« tOK� ÒZ��� Íc�« —«dI�« V�U� ULMO� ¨rNCF�� È–_« ÊuI�KÔ�Ë …—U���U� rNCF�
 ‰UL�« d�“Ë v�≈ W�uJ��« fOz— s� Òw�UL�« —«dI�« V�U� ÊU� f�_U�Ë ¨Íd�� UL� Àd�J� ô ¨s�_« ‰U�—
 vK�  Íd��  U�  ¨sOO�UM�K�«  dzU��  ÊuF�U��Ë  Êu�ÒdH��  ¨UNz«—b�Ë  ·—UBL�«  ¡U�ƒ—Ë  ·dBL�«  r�U�Ë

Æ…eHK��«  U�U�
 ‰Òu�� W�UD� œd�� v�≈ lz«œu�« X� Òu��Ë ¨l�b�« s� ·—UBL�« XH�u�Ë ¨W�—UJ�« XF�Ë  «uM� Àö� cM�
 ‰U�� ·ôü«  U�L� t�U�� ÊU� u� v�� Î̈U�dN�  «—ôËb�« s�  U�� lC� vK� ‰uB��« UN��U� ‰Òu��

ÆaOA�« sO�� ÂU�� ŸœuL�«
 vK�  t�u�b�  Îö�b�  W�Ëb�«   «œu�u�  vK�  uD�K�  ÎU�d�  ÷u��  ·—UBL�«  »e�Ë   «uM�  Àö�  cM�
 Êu�b�«  Ác�  s�  ÎU�U�—√  XII�  ·—UBL�«  Ê√  Îö�U���  ¨sOO�UM�K�«  lz«œË  w�Ë  ¨ÊUM��  ·dB�Ë  WM�e��«
 XL�UI�Ë  ¨œÒb��  s�  Êu�œ  UN�√  rKF�  w�Ë  Î̈U�U�  s�dA�  Èb�  vK�  —ôËœ  —UOK�  sO�L�  »—UI�  WJ�UN�«
 Ê√ s� Îôb� ¨sO�œuL�« vK� …—U���«Ë ·—UBL�« »U��_ `�d�« W�œUF� o�Ë ¨Ã—U��« v�« UN�� Òu�Ë ÕU�—_«
 WD�d� r�d� WF�d� WD�� ÃËd�K� ¨W�Ëb�«Ë ÊUM�� ·dB� l� WO�ËR�L�« r�UI��Ë UN�O�ËR�L� ·d�F�

Æ…œb�� ‚dD�Ë sKF� ÒwM�“ ‰Ëb�� UN�ËbOF��� ·u� rN�≈Ë ¨dO�� rNFz«œË Ê≈ ¨sO�œuLK� ‰uI� o�d�
 ·dB�Ë ·—UBL�« ÕdH� ô UL� UNH�u� r�� b�d� W�uJ��« ö� ¨WÒO�ËR�L�« s� »—U� qJ�«Ë  «uM� Àö�
 ¨sO�œuL�«  d��  ‚U{  v��  ¨W�“_«  W�UM�  s�  WO�ËR��  W�√  Îö�U�  ÃËd��«  b�d�  ô  ULNM�  q�Ë  ¨ÊUM��
 w� dzU�� ö� wN�M� ô UL�—Ë bK��«  rF�� v{u� W�«b� ô≈ fO� ÁU�bN� U�Ë ¨v�«u��  «—U�H�ô«  √b�Ë

ÆWK�IL�« …dL�«
 «u�J�d� r� s�c�« UNO� q�I� ¨d�¬ Ÿu� s� WOK�√ »d� WOA� UM�√ „«—œù sOOMFL�« v�≈ W�U�d�« XK�Ë q� 
 rN�«u�√Ë  r�—uB�  l�  Êu�d���  b�  rNMJ�  ¨»UIF�«  s�  Êu��cL�«  UNO�  XKH�Ë  Î̈U��–  «u�J�d�  r�  s�  ÎU��–

ødO�J�« VCG�« WE�� w� rN�U��R�Ë

2022  »¬  12Ø  W??F??L??�??�«Ø  …d??A??�  W??F??�«d??�«  W??M??�??�«
Fourteenth year / Friday/ 12 August 2022

ø«YOƒªdGh ™FGOƒdG ájÉµM

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 »U���«  l??�  WÒOFO�  WÒ�dB��«  t�N�Ë  X�U�
 pKL� u�Ë ¨bNAL�« s� Íd�d��« bF� fOzd�«
 w��«  WOFOA�«  WHC�«  nB�  s�  Î «e�U�  Î «d��
 nB�  ‰ULJ��«  tOK�Ë  ¨Íd??�  fOzd�«  UNK�L�
 tK�L�  Íc???�«  Òw??�U??�??�«  WHC�«  nB�  l??�  d���«

ÆtK�« »e�
 dOOG�  W??L??�  ¨W??ÒO??�ö??�??M??�??�«  …¡«d??I??K??�  W��M�U�
 W�ËUIL�«  s??O??�  Èu??I??�«  s???�“«u???�  w??�  Íd??�u??�
 ¨ÁdONE� b�R�  U�UI���«  —dJ� “qOz«d�≈“Ë
 t�«dÒO Ó�� ôË tK�« »e� n�«u� bF� rK� ¨WN� s�
 »d��  ÊUM�K�  Î UD�—  “U??G??�«Ë  jHM�«  ‰uI�  u��
 …œUH��ô«  sJL�  …u�  —œUB�  X�U�Ë  ¨UO�«d�Ë√
 ¨WK�UI� WN� s�Ë ¨UNM� …œUH��ô« V�� Ë√ UNM�
 t�«u� Òw�Ëœ —u�� sO� b�b� Èu� Ê“«u� „UM�
 l�«b�  WJ�UN��  WN��Ë  WO�dO�_«   U�UO��«
 vK�  l{uL��  W��U�  l�«u�  —uN�  q�UI�  ¨UNM�
 UO�d�Ë  W�œuF��«  ‰U��  ¨`�UBL�«   U�U��
 t�ö� s????�Ë ÊU??M??�??�  l??O??D??�??�??�Ë Î̈ U???�u???B???�
 ¡UL��ô«Ë  UF{uL��« Ác� l� rK�Q��« ◊ö�M�
 lOD���  ô  Ê«d�≈  —ËU��  w��«  WÒ�œuF��U�  ¨UN�

ÆtK�« »e� —ËU�� U�bM� ◊ö�M� V�UF� Ê√
 WÒO�ö�M��« W�d��« q�L� tK�« »e�� W��M�U�
 ÊU� ¨W??K??�U??� W??K??�d??� ◊u??I??�??� Î U??�??{«Ë Î U??�ö??�≈
 bOA��  UN�«uM�  ¨UNO�  Îö??�U??�  Î «—u??�??�  ◊ö�M�
 t�MDO�Ë ¨tK�« »e� vK� WK�U� »d� w� ÈuI�«
 ¨t�zUB�Ë  ÊUM��   U??�“√  qJ�  Î U���  Ád�uB�Ë

 —«d�  WLO�Ë  ¨t�UF{≈  Ë√  t�e�  WO�UJ�≈  r�u�Ë
 u� tK�« »e� Ê≈ ‰uI� Î UH�u� Êe��� t�√ —«u��«
 ôË UN�e� sJL� ô ÊUM�� w� WK�U� WO�UO� …u�
 r�d� UNF� —«u��« s� Òb� ôË ¨U�—uC� “ËU��
 Ì·U�  «c??�Ë  ¨·ö��«  ◊uD�Ë  r�UH��«  ◊uD�
 bI�H�  X�U�  WN�«u�  W�H�  ÒwD�  tK�«  »e��
 —uC��  UN�  p�L��«  œUM�  ”—UL�  w��«  ÈuI�«
 «c�Ë  Î̈ U??�“«Ë  Î «dO�Q�  UN�ML�  ◊ö�M�  ÊËœ  Ì·U�
 ¡«dI��« w� ¨tK�«  »e�� W��M�U� Ì·U� s� d��√
 ô w��« ¨WK�IL�« —uNA�« w� —u�_« —U�L� ∆œU�
 vK� UN�ö� `�HM�Ë ¨…e�U� Î U�uI� UN�  r�d�

ÆlzU�u�U� lzU�u�« W�—UI�
 ¨…b�b��« WK�dL�« ÕU���« Êö�≈Ë bOK��« d��
 ‚ö???�≈Ë  ¨◊ö??�??M??�??�  W��M�U�  —u??�??�??�«  ¡U??M??�Ë
 ÊU�b�  ¨tK�«  »e��  W��M�U�  WN�«uL�«  W�H�
 t�U�√  ÊuJ��  q�«u��«  Ê_  ¨¡UIK�«  ÊUI����
 ‰uOH�«  W��  q��  ¨ ÒwKL�  ‰UL�√  ‰Ëb��  U�UC�
 ¨‰Ëd��u�  ‰U??�??O??�U??J??�«   U??F??�d??A??�Ë  ¨w???�«d???�ù«
 Ê«Ë√  sO��  U�bM�Ë  ¨W�ËbK�  W�UF�«  W�“«uL�«Ë
  U�U���« —U���ôU� c�Q� Íc�« Òw�Uzd�« Y���«
 ÊËœ  ¨VI�dL�«  b�uL�«  bF�  UL�—Ë  ¨WO�ö�M��«
 ÊuJO� ¨⁄«dH�U� Î U�«c�≈ b�uL�« “ËU�� qJA� Ê√
 W�UO�� lL��« vK� Î «d{U� „d�AL�« o�bB�«
 l�   —u??K??�??�  b??�  Êu??J??�  w??�??�«  ¨WOH�L�«  W�DI�«
 ÒwI�«u��«  ÊuK�«  W�U{ù  …e�U�  X�U�Ë  ¡UHK��«

Æ Òw�ö�M��« jO��« tK�L� Íc�«

 qL���K�  ¨l??z«œu??�«  WLO�  Î U��dI�  ‰œUF�  bz«uH�«  WLO�Ë  
 VKD�Ë  WLOI�«  nB�  sO�Q�  WO�ËR��  ·—U??B??L??�«
 ¨WH�UM� ÊUM�� ·dB�Ë W�Ëb�« tK ÒL���� d�ü« nBM�«
 ÊU��  fOzd�«  W�uJ�  UN��d��«  w��«  WD�K�  Î U??I??�Ë
 »«uM�«Ë  ÊUM��  ·dB�Ë  ·—UBL�«  X�Òd��Ë  »U??�œ
 »«e�_«Ë q�JK� d�UF�« ·—UBL�« »e� w� sOLE�ML�«
 w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� wÒM�� r�— UN�DI�√Ë nz«uD�«Ë
 bIM�«  ‚Ëb??M??�  l??�  WI�U�   U{ËUHL�«  ‰«e??�  ôË  ¨UN�
 W�uJ��«  t�uI�  Íc??�«  oÒLML�«  ÂöJ�«  q�  r??�—  ¨UN�u�
 ÊËœ t�√ WO�UL�« —œUBL�« XL��Ë Æ Òw{ËUH� ÂÒbI� s�
 r�UI� WGO�Ë ¨WD� W�√ w�  UÒO�ËR�L�« œËb� r��
 s�  d��√  l??�  b�u�  vK�  ÊuJO�  bK��«  ÊS??�  dzU���«

ÆÂu� q� Î U�dB� r�UN� Ÿœu�
 …œUO�Ë  ◊ö�M�  ¡UIK�  qB�L�«  w�U��«  —u�L�«  w�
 ÊU�  UHKL�« nI� Ê≈ WF�U�� —œUB� X�U� tK�« »e�
 ÕUCO��ô«Ë  ÷«d??F??�??�ô«  v??�«  »d???�√Ë  Î̈ UCH�M�
 s�  ÊU???�  sOI�dHK�  W??�??�??M??�U??�  r????�_«  Ê_  ¨n??�«u??L??K??�
 WÒOz«bF�«  W�uB��«  WH{  s�  ‰UI��ô«  ◊ö�M�  W??�Ë«“
 v�« ¨tK�« »e�� ¡«bF�« Á—UF� nK� sL{ l{uL��«Ë
  «uM� `��Ë  U�ö��« ‰u� Ÿ«eM�« j�—Ë —«u��« WH{
 ULMO� ¨W�d�AL�« U�UCI�« w�  UL�UH��« u�� q�«u��«
 Êö�ù  WO�U�  ◊ö�M�  …uD��  t??K??�«  »e??�??�  W��M�U�
 WMKFL�«  tK�«  »e�  vK�  WÒOK�«b�«  »d��«  WN��  ◊uI�
 bOA���  XF�  w��«Ë  ¨2019  ‰Ë_«  s�dA�  17  cM�
 …d�U�L� ö�√ …b�b��«Ë WÒ�bOKI��« ÈuI�« s� W�Ëd�
 ÆtN�u� WO�UOM�« WO�K�_« V�� vK� Î U�U�—Ë tK�« »e�
 UNO�  ÊU�I�«  WCO�  ◊ö�M�  ÊU??�  w��«  WN���«  Ác???�Ë
 »UD� v�≈ WÒOz«bF�« »UD� s� t�UI��U� U�—uC� bIH�
 X�O� ¡UIK�«  WÒOL�√  Ê√  —œUBL�«  bI�F� p�c�Ë ¨—«u��«
 q� t��ËU� vK� ‘UIM�« lO{«uL� ôË …d�U�L�« t�zU�M�

ÆÁœUIF�« œd�L�
 uBMLOK� sO� ¨f�√ ÒwM�_«Ë Òw�UO��« bNAL�« ŸÒ“u�Ë
 ¨w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«Ë  tK�«  »e�  ¡UI�  bIF�«  YO�
 XK�L�  …dOD�  WÒOM�√  W�œU�   bN�  w��«  «dL��«  sO�Ë
 ¨b�bN��«Ë  Õö��«  …uI�  t�F�œË  sO�œuL�«  b�√  V���
 sO� W�“ú� q��« œU��≈ v�≈ d ÓBÔ� r� Ê≈ —«dJ�K� `�dL�« d�_«

 ÆsO�œuL�«Ë ·—UBL�«
 o�U��«  d??�“u??�«  W�U�≈  V���  Ÿu��√  qO�Q�  bF�Ë
 »e�  b�Ë  sO�  ¡UIK�«  bIF�«  ¨U�Ë—uJ�U�  wC�dF�«  Í“U�
 tK�« »e�� ÂUF�« sO�ú� Òw�UO��« ÊËUFL�« Òr{ Íc�« tK�«
 ‰ËR��Ë  ¨qOK��«  sO��  ÃU��«  tK�«dB�  s��  bO��«
 fOz— sO�Ë ¨UH� oO�Ë ÃU��« oO�M��«Ë ◊U��—ô« WM��
 qz«Ë VzUM�«Ë wC�dF�« —uC�� ¨◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô«

 Æ—u�U� u�√
 WK�U� o�√ W�u� å¡UM��«ò  U�uKF� o�Ë ¡UIK�«  bN�Ë
 W�U��« sOB�� …—Ëd{Ë WIDML�«Ë ÊUM�� w�  «—ÒuD�K�
 UL�  ¨r�UF�«Ë  WIDML�«  w�  À«b�_«   UO�«b�  s�  WÒO�UM�K�«
 ÂUF�«  —«dI��ô«Ë  wK�_«  rK��«  e�eF�  vK�  Y���«  e�d�
 —U�¬  s�  nOH���«Ë  W�œUB��ô«   U??�“_«  q��  ÊËUF��«Ë
 ¡U�dNJ�« bOF� vK� ULO� ô sOM�«uLK� WO�UL��ô« …U�UFL�«
 v�« ÊU��U��« ‚ÒdD� UL� Æ—UF�_« ŸUH�—«Ë ¡«Ëb�«Ë ÁUOL�«Ë
 rO�d��«Ë   «Ëd�K�  ÒÍœUO��«  ‚ËbMB�«Ë  ¡U�dNJ�«  W�“√
 ¡UH��ô«Ë tKO�UH�� ‰u�b�« Âb� l� ¨w�Uzd�« ‚UI���ô«Ë
 nO�Q�� Ÿ«d�ù«Ë Áb�u� w� Á“U��≈ …—Ëd{ vK� bO�Q��U�
 WO�UL�«   U�UI���ô«  WF�U��Ë  W��«uL�  …b�b�  W�uJ�

 ÆWL�«b�« W�œUB��ô«Ë
 W��— „UM� ÊU�ò ∫¡UIK�«  bF� `�dB� w� qOK��«  ‰U�Ë
 ÎU�œUB��«Ë  ÎUO�U�  bK��«  ·ËdE�  W���  w�ö�K�  W�d�A�
 WOK�«b�«  qzU�L�«  s�  b�bF�«  UM{dF��«Ë  Î̈UOAOF�Ë
 ÊU�Ë  WO�UL��ô«Ë  WO�UL�«  WO�UO��«   U�UI���ô«  s�
 WK� Y��K� Ê√ bI��√Ë Î̈U��d� ÎU�œËË “UO��U� ÎUOM� ¡UIK�«
 ÊUM�� Âb�� UL� qzU�L�« Y��� WK�IL�« ÂU�_« w� dL��O�Ë
 ◊ö�M� Èb� dE�  UN�Ë „UM�ò Ê√ nA�Ë ÆåsOO�UM�K�«Ë
 vK� UM�d�Ë —U���ô« sOF� U�c�QM�Ë W�«d� qJ� U�«b�√
 r�Ë qO�UH��U�  q�b� r�Ë WO�UO��«   U�UI���ô« VK�√
 vML��Ë  ¨q�IL�«  W�—uNL��«  fOzd�   UH�«u�  „UM�  sJ�
 WD� s� Î«¡e� ÊuJO� W�—uNL� fOz— WK�d� v�« qB� Ê√

 ÆåbK��« «c� –UI�≈
 s�  UM�b��  UM�√ò  v�«  ¡UIK�«  bF�  ◊ö�M�  —U�√  ¨Á—Ëb�
 œUB��ôU�  oKF��  U�  w�  UN���UF�  sJL�  w��«  ◊UIM�«
 v�≈  ‰u�uK�  qLJ��Ô�  b�  —«u��«Ë  W�d�  Ác�Ë  ¨¡UL�ù«Ë
 ¨ås�«uL�« ÒrN� WÒON�b� —u�√ ‰u� o�«u��« s� v�œ_« b��«

ÆåÎU��U� U�UMF{Ë UMMO� WHK��� ◊UI�ò v�« ÎU��ô
 …UM� —œUB�  d�– ¨¡UIK� t�UO�—« s� UH� oO�Ë dÒ�� –≈Ë

 nK�  UNL�√  ¨ U�UI���«  …b�  ‰ËUM�  ¡UIK�«ò  Ê√  ¨å—UML�«ò
 »U���«Ë  ¨¡U�dNJ�«Ë  ¨»d��«Ë  ¨W�d���«  œËb��«  rO�d�
 „UM� ÊU�ò t�√  v�«  ¨—œUBL�«  X�H�Ë ÆåW�—uNL�K� fOz—
 Õd� YO� ¨tK�« »e� UNK�—√ w��«  «dÒO�L�« ‰u� WK��«
 W�KBL�« œËb� ÈbF�� ô UN��U�—  «dÒO�L�« Ác� Ê√ b�u�«
 W�ËUIL�« sO� »d��« s� ‰Q� ◊ö�M�ò ∫ ÎWHOC� ¨åWO�UM�K�«
 UL�U� W�u�H� UNK�  ôUL��ô« ∫Ê√ œd�« ¡U�� ¨åqOz«d�≈åË
 V���Ë  Æåw�UM�K�«  V�U��«  t�KD�  UL�  Â«e??�??�ô«  r��  ô
 w� w�dO�_« jO�u�« Òœ— —UE��U�ò t�√ b�u�« b�√ ¨—œUBL�«
 W�ËUILK� ÊuJO� U�bM�Ë ¨s�U�A�u� ”u�¬ rO�d��« nK�

 ÆåU�Òœ—Ë UNH�«u�
 jO�uK� W�I�dL�«  …—U�e�«  WO�UO��« ◊U�Ë_« V�d��Ë
 w�UM�K�« œd�« s� ÒwKOz«d�ù« n�uL�« —«u�√ d��� w�dO�_«
 Ê√  ô≈  ¨dO�_«  «b�F�  ŸUL��«  w�  s�U�A�u�  tGK��  Íc�«
 l�u� s� r�d�« vK� ÊUL�J�« w�Ë ÎUC�U� wI� …—U�e�« b�u�

 Æw�U��« dNA�« nB�M� …—U�e�«
 WK�ULL�« s� X�Òu�� W�ËUIL�« n�u� vK� WFKD� —œUB�
 Ã«d���« qO�Q� —UO� v�« wKOz«d�ù« »ËdN�«Ë WO�dO�_«
 »e�  l�  W�dJ�F�«  WN�«uL�«  VM���  UJ�  d��  s�  “UG�«
 WO�K��«  WOK�«b�«   UO�«b��«  ”Q�  ŸÒd��Ë  ¨WN�  s�  tK�«
 ÆWO�U� WN� s� »e��«  «b�bN�� Œu{d�«Ë ‰“UM��« ¡«d�
 a{d� s� å¡UM��«å?� —œUBL�« ‰uI� U� o�Ë W�ËUIL�« sJ�
 vB�√ ”—UL�� q� WOJO�J��« WO{ËUH��« ËbF�«  «—ËUML�
 Â«b���U�  UNI�  l�  w�U��«  dNA�«  W�UN�  v��  ◊uGC�«
 V�UML�« X�u�« w�Ë W��UM� U�«d� w��« W Ò�dJ�F�« qzU�u�«
 …—u�UM�« w� d�U�L�« dO� ÷ËUH��« VFK� v�« ËbF�« …œU�ù
 ÊQ� —œUBL�«  b�√Ë ÆW�d���« œËb��« rO�d� vK� ‚UH�ö�
 œËb��« rO�d� ‚UH�« ÷dH� Âb���O� tK�« »e� Õö�

ÆÊUM�� vK� w�OK��« w�dG�« w�dO�_« —UB��« ◊UI�≈Ë
 ¨‰Ë_« f�√ Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— t�—U�“ bF�Ë
 tzUI� bF� VF� u� ”UO�« »«uM�« fK�� fOz— VzU� b�√
 jO�u�«ò  Ê√  ¨«b�F�  w�  Êu�  ‰UAO�  W�—uNL��«  fOz—
 ŸUL��ô«  vK�  ¡UM�  p??�–Ë  ¨ÁœuN�  w�  ÒdL���  w�dO�_«
 s�U�A�u�ò Ê√ v�« Î «dOA� ¨å«b�F� w� qB� Íc�« dO�ô«
 …d� UNO�«  bF� r�Ë  ËdO� —œU� Âu� åqOz«d�«ò v�«  qI��«
 «c� w� tF� q�«u� vK�Ë nKL�« «c� l�U�� s��Ë ¨WO�U�
 nK� d Ò�√ …e� ŸUD� vK� ¡«b��ô«ò Ê√ v�« ÎU��ô ¨åŸu{uL�«
 U�UH�Ë W�UN� ô U� v�« Õu�H� X�Ë UM�b� fO�Ë rO�d��«

Æå‰uK�« q�� WKNL�« wN�M� Ê√ ÷d�HL�« s� —«dI��ô« vK�
 ÎU�u�H� fO� X�u�«” Ê√ “W�ËUILK� ¡U�u�«” WK��  b�√Ë
 bF� ¨ÊUO� w� XMÒL�Ë Æ“W�Q�L�« Ác� ¡UN�ù WM�UNB�« ÂU�√
 VzUM�« W�Uzd� ¨p�d� …—U� w� U�ÒdI� w� Í—Ëb�« UN�UL��«
 UN�EI�  vK�  s�«dÔ�Ë  W�ËUILK�  oO�b�«  ¡«œ_«”  ¨b�—  bL��
 Æ“ÍœUO��« ÊUM�� o� f�dJ� q�√ s� W�U ÒFH�« UN�Ò�“uN�Ë

 ÂUL��ô«  WN�«Ë  w�  sO�—u��«  sO�“UM�«  nK�  wI�Ë
 s�d�NL�«  d�“Ë  W�—uNL��«  fOz—  q�I��«  –≈  ¨ ÒwL�d�«
 sO�“UM�«  Ÿu??{u??�  tF�  ÷d??�Ë  s??�b??�«  ·d??�  ÂUB�
 w�u� ¨w�U��« Ÿu��_« d�«Ë√ W�—u� v�« W�I�dL�« t�—U�“Ë

 ÆsOM�ô«Ë b�_«
 ¨W�—u��«   UDK��«  ÃU�e�«  —U�√  Íc�«  t��dB�  bF�Ë
 VO��u�  tK�«b��  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  d??�“Ë  q�I��«
 bF� ‰U� Íc�« wK� r�dJ�« b�� wK� ÊUM�� Èb� W�—u� dOH�
 sO�“UM�« nK� w� dO�√ U� vK� ¡UIK�« ‰ö� U�e�—”  ∫¡UIK�«
 XOG�√ b�Ë ¨tO�UFL� W�u�ML�«  U��dB��«Ë sO��ö�«Ë
 p�c�Ë Î̈UI�U� tM� UN�FL� b� XM� w�_ wM��UH� r� …¡«dI�
 ÎU�UL��«  ”√—  t�«  X�d�  Íc�«  Êu�  fOzd�«  s�  UN�FL�
 —u�JO�  WO�UL��ô«  ÊËRA�«  d�“ËË  VO��u�  d�“u�«  r{

 Æ“nKL�« «c� WA�UML� ÂUF�« s�ú� ÂUF�« d�bL�«Ë —U��
 ·dF� ÊUM�� w� WOMFL�« …œUOI�«” Ê√ VO��u� b�√ Á—Ëb� 
 q�UHL�« q�Ë b�_« —UA� fOzd�«Ë W�—u��« W�Ëb�« W�Òb�
 ÆW�—u�  W�KB�  Ác�  Ê_   öON���«  q�  r�bI��  WOMFL�«
 W�—u� Ê√ b�R� w��« V�J�«Ë  ö�«dL�« wF� X��D�«Ë
 Ê_  UN���UFL�  X�U�Ë  ô≈  WDI�  „d��  r�Ë  Î «bN�  d�b�  r�
 U� ¡UM�� W�—u� v�≈  Êu�—u��«  œuF� Ê√  W�—u� W�KB�

 Æ“UNM� ÂÒbN�
 sO��  aOA�«  ÂU��  ŸœuL�«  r���«  ¨ ÒwM�√  — ÒuD�  w�Ë
 ¨s�eM��« …œU� tF� qL�Ë «dL��« w� “pM� ‰«—b�” ·dB�
 dN�  b�Ë  ¨·dBL�«  w�  s Ó�  q��Ë  t�H�  ‰UF�S�  œÒb??�Ë
 Ò̀K�L�«  ŸœuL�«  i�—  b�Ë  ÆŸdH�«  d�b�  t�Ë  w�  t�ö�
 U�  V���  ¨·dBL�«  tOK�  t{d�  —ôËœ  ·ô¬  10  mK��
 WOM�_« ÈuI�« s� d�UM�  dC�Ë ÆsO{ËUHL�« b�√ œU�√
 w� sO�œuL�« s� œb� ÎUC�√ lÒL��Ë ¨ÊUJL�« v�« gO��«Ë

ÆsO�� aOAK� ÎUL�œ Ã—U��«
 ¨t�—U�Ë ·dBL�« q�«œ ÃdL�«Ë ÃdN�« s� W�U� bF�Ë
 v�«  t�KzU�Ë  ŸœuL�«  l�   U�U�u�«Ë   U{ËUHL�«  XMJL�
 …—UO��  ·dBL�«  s�  sO��  aOA�«  ÃËd??�  vK�  ‚UH�«
 t�F�œË fO�Ë ‰UL�« s� ÎUGK�� tzUD�≈ q�UI� WOM�_« ÈuI�«
Æ·dBL�« s� s�e���L�« sOH�uL�« ÃËd� w�U��U�Ë WK�U�

 —«dJ�  “¡UM��«”  d��  WOM�√Ë  WO�UO�  —œUB�  XF�u�Ë
 ·—UB�  w�  «dL��«  w�  ·dBL�«  ÂU??�√  f??�√  qB�  U�
 WO�UL�«   U�“ú�  ‰uK��«  ÂU�√  o�_«  œ«b��«  q�  w�  Èd�√
 l??z«œË  “U���U�  ·—U??B??L??�«  —«d??L??�??�«Ë  W??�œU??B??�??�ô«Ë
 n�U�� UL�Ë ¨o� t�Ë ÊËœ s� ·—UBL�« w� sOM�«uL�«
 W�√  »UO�  q??�  w??�Ë  —u??�??�b??�«Ë  Êu??�U??I??�«  ’uB�  q??�
 v�≈  UN�U�—≈Ë  lz«œu�«  s�uJ�  …œU??�ù  W�bI�  WO�U�  WD�
 —«d�≈Ë  w�UL�«  w�UF��«  WD�  d�Q�  s�  öC�  ¨sO�œuL�«
 …œU�≈Ë “‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�«” ULO� ô WÒO�ö�ù« sO�«uI�«
 ·—UBL�«”  Ê√  v�«  —œUBL�«   —U??�√Ë  Æ·—UBL�«  WKJO�
 …œbF��  rO�UF�  d��  lz«œu�«  rC�Ë  rC�  w�  ÈœUL��
 WHK��� ‚dD� Ã—U��« w� sO�œuL�« ‰«u�Q� kH��� ULO�
 V�dN�Ë  q�u��  WOKL�  UN�H�  ·—UBL�«  XKN�  U�bF�
 À«b�√ bF�Ë q�� Ã—U��« v�«   «—ôËb�«   «—UOK�  «dA�

Æ“2019?�« s�dA� 17
 WO�UO� ◊uG{ WKL�  ËdO� Q�d� —U�H�« ÒnK� bNA�Ë
 ¨W�ËdF� WO�UO�  UN� UNHK� nI� ¨WO�F�Ë WO�u�U�Ë
 w�bF�«  oI�L�«  U�U�C�«  w�U�√  s�  œb�  rN�«  sO�  w�Ë
 ¨rN�OC� vK� d�P��U� —UDO� ‚—U� w{UI�« Áb� ·uHJL�«
 rNL�b�  WO�Ëd�J�≈  WC�d�  r�bI�  v�«  w�U�_«  iF�  Q��
 d�UE��«  s�  Îôb�  ¨WO�Ëœ  ozUI�  wBI�  WM�K�  W��UDL�U�
 ‰u�ú�  ÎUI�Ë  tz«œ√  `O�B��  t���UDL�  —UDO�  ‰eM�  ÂU�√
 Ì÷U� sOOF�Ë nKL�«  s� w�M��«  Ë√  WOzUCI�«Ë WO�u�UI�«
 ÆW�«bF�« ‚UI�≈Ë WIOI��« nA�Ë  UIOI���« ‰ULJ��ô d�¬
 s� Q�dL�« WOC�”  Ê√ v�« “¡UM��«“?� w�UO� —bB� XH�Ë
 ·«bN��ô qzU�u�«Ë ‚dD�« W�UJ� UN�«b���« Íd��Ë qHI�
 p�–Ë  ¨U�dO�  ÊËœ  WMOF�  WO�UO�   UOB��Ë  Èu??�

 ·«bN��« UNM� W�{«Ë WOK�«œË WO�—U� WO�UO�  U�UG�
 ‚U���« ‰ö� s� d�O�“ Í“U�Ë qOK� s�� wK� sO�zUM�«
 W��� ULN�ö�√ vK� e���U� ÒwzUC� —«d� —«b�≈Ë oOI���«
 WKzU��� ¨“—UDO� b{ …b� ÈËU�œ r�bI�� oOI���« WK�d�
 r�— nKL�« WF�U�L� —UDO� w{UI�« —«d�≈Ë p�L� V�� s�
 w��«Ë UN�J�—« w��« W�{UH�«Ë W�{«u�« WO�u�UI�« ¡UD�_«
 W�uOD�« …—e�� bF� WOK�_« WM�H�« W�U� v�« œö��« XK�Ë√
 w�U�√  s�  Î «b�b��Ë  tz«œ_  WO�FA�«  W{—UFL�«  s�  ÎöC�

 ÆsO�u�uL�« w�U�√ s�Ë w�M��U� Áu��U� s�c�« U�U�C�«
 „UM�”  Ê√  v�«  VF�u�  VzUM�«  —U�√  ¨p�–  ‚UO�  w�Ë
 bG�« Ë« ÂuO�« sO�Ë »¬ 4 —U�H�« w� oOI���« nKL� Î «œuN�
 ¡UCIK� vK�_« fK�L�« s� ÎU�«u� lL�� Ê« ÷d�HL�« s�
 WK�dL�« œb�Ô�� tzu{ w�Ë WK�IL�« WK�dL�« œb�O� Íc�«
 b�b�  Âu�d�  —bB�  r�  «–«Ë  Q�dL�«   UIOI��  w�  WK�IL�«
 qDF�  sÒL�  ‰Q��  Ê«  ÎU�ËdA�  `�B�  vK�_«  ¡UCI�«  s�

 Æ“ UIOI���«
 s�  Ãd�O�  ÒÍ—«d��«  —UL�  d�œ  qLF�  Ê√  bO�√  ULO�Ë
 ¨œÒb��  r�  …bL�  q�IL�«  sOM�ô«  ¡U��  s�  Î «—U���«  W�b��«
 vK�Ë ¨t�U�«e� s�  Ë“UL�« …œU� ÊËe�� œUH� V��� p�–Ë
 XK��  ¨WK�UA�«  WL�F�«  w�  œö��«  ‚d�  s�  ÂU�√  W�U��
 YO�  ¨‚«dF�«  s�  ‰uOH�«  WÒO�UH�«  bOF�  vK�   U�«dH�«
 lO�  ‚UH�U�  —«dL��ô«  ¨f�√  w�«dF�«  ¡«—“u�«  fK��  —Òd�
 r�U� Àb��L�« sK�√ U� o�Ë ¨ Òw�UM�K�« V�U�K� œu�u�« …œU�

 Ær�U� s�� fK�L�«
 qB�« wL�UJ�« vHDB� Òw�«dF�« W�uJ��« fOz— ÊU�Ë
 W�U{≈  Î «b�R�  ¨rO�«d�«  ”U��  ¡«uK�«  s�ú�  ÂUF�«  d�bL�U�

ÆÊUM�K� …b�U�L� ‰uOH�« s� s� ÊuOK�

 …eO�— ¡UCI�«Ë VFA�« qJ� ÊUL�d��«Ë lOL�K� ‚«dF�U�
 Âb�Ë WM�K�«  ULOKF�� Â«e��ù« lOL��« s� sOK�¬ ¨W�Ëb�«
 ÂU��« ÊËUF��«Ë W�U��«Ë W�UF�«  UJK�LL�« vK� “ËU���«

Æ“WO�«dF�« WOM�_«  «uI�« w� UM�u�≈ l�
 WOL�√ “wIO�M��« —U�ù«” Èu�  b�√ ¨o�U� X�Ë w�Ë
 ¨W�—uNL��«  W�Uzd�  `�dL�«  r�«  r��  w�  Ÿ«d??�ù«

ÆsOM�«uL�« q�UA� Z�UF� WO�U�b� W�uJ� qOJA�Ë
 w�  t�UL��«  VI�  ¨“wIO�M��«  —U�ù«”  …œU�  ‰U�Ë
 «ËœÒb� sOFL��L�«”  ÒÊ≈  ¨¡UF�—_« ¡U�� s� d�Q�� X�Ë
 UN��bI�  w�Ë  ¨ U��RL�«  Â«d��«  …—Ëd{  w�  rNH�u�
 ‰UJ�√  q�  i�—Ë  ¨WOF�dA��«Ë  WOzUCI�«  ÊU�DK��«
 ULN�UN�  ¡«œ√  s�  ULNKODF�  Âb??�Ë  ¨ULNI��  “ËU���«

Æ“W�—u��b�«
 s� ÎUF� qLF�« ¨WO�UO��« ÈuI�« ¨—U�ù« …œU� V�U�Ë

 —«dL��«Ë  ¨WO�«dIL�b�«   U���JL�«  vK�  ÿUH��«”  q�√
 ¨WO�U��«  W�“ú�  ‰uK�  v??�«  q�u�K�  ¡UÒM��«  —«u??�??�«

Æ“ U�b���« “ËU�� vK� …—œU� W�uJ� qOJA�Ë
 ·u�u�«  v�≈  dO�UL��«”  w�«dF�«  »e��«  U�œ  ¨p�c�
 qOJA��  W�—u��b�«Ë  WO�u�UI�«   «uD��«  lOL�  l�
 w�«dIL�b�«  —U�L�«  s�  ŸU�b�«”  v�≈  ÎUO�«œ  ¨“W�uJ��«

Æ“Î UFOL� t� s�R� Íc�«
 Í_  tL�œ  ¨ÂU??�√  cM�  ¨b??�√  wIO�M��«  —U??�ù«  ÊU??�Ë
 ‚«dF�« w� WO�UO��«  U�“_« W��UFL� Í—u��œ —U��
  U�U���ô«  p??�–  w�  UL�  ¨VFA�«  `�UB�  oOI��Ë
 ¨UN�QA�  wM�u�«  ŸUL�ù«  oOI��”  ÎU�d�A�  ¨…dJ�L�«
 rO�“  U�œ  sO�  w�  ¨“UNz«d�ù  WM�ü«  ¡«u??�_«  dO�u�Ë
 ‰ö�  ÊUL�d��«  q�  v�≈  —bB�«  Èb�I�  Í—bB�«  —UO��«

ÆŸu��√



á°VÉjQ7
:»°ù∏«°ûJ IQGO’ π«NƒJ

ÉæaƒØ°U »a ≠fÉ«eÉHhCG ójQCG

 ¨qO�u�  ”U�u�  w�KOA�  »—b�  Ê√  s�  WOH��  d�—UI�  XHA�
 r�UNL�« u� m�UO�U�Ë√ p�dL�≈ ËdOO� ÊQ� w�u� œu� ÍœUM�« p�U� mK�√
 wJO�K��« r�UNL�« qO�— bF� w�bMK�« o�dH�« Âu�� rO�b�� w�U�L�«
 o�u� dO� r�u� bF� m�e��ô v�≈ d�dO� uLO� …œu�Ë u�U�u� uKO�Ë—
  ôUI��ô«  w�  hB��L�«  w�UD�ù«  wH�B�«  V���Ë  ÆÊbM�  w�
 r�� ÊQ� w�KOA� p�U� w�UL�_«  »—bL�«  mK�√  bI� ¨u�U�Ë— u�e�d�U�
 b�√Ë Æo�dHK� V��_« r�UNL�« u� w�U��« W�uK�d�Ë o�U��« ‰UM�—¬
 Ê√  bF� Î «œb�� m�UO�U�Ë√  l� qLF�«  b�d� t�√  w�KOA� …—«œù qO�u�
 UO�Ëd� w� qO�u� …d�≈ X�� sO�U� ‰ö� ÎU�b� 79 w�u�UG�« q��
 ‰UI��« WIH� w� W�uK�d� v�≈ ‰UM�—¬ s� m�UO�U�Ë√ q�—Ë Æb�uL�—Ëœ
 W�ö� U�«d�uK��« l� ÁbI� w� vI���Ë ¨w{UL�« w�U��« Êu�U� w� d�
 w�U��« w�U��ù« ÍœUM�« l{Ë ‰öG��ô vF�� w�KOA� sJ� ¨Â«u�√
 ÆW�eOKJ�≈ Âö�≈ qzU�Ë V��� ¨ÍœUL�« —«dI��ö� …œuF�« t��ËU��Ë
 lOL��  …«—U��  163  w�  ÎU�b�  92  “d�UG�«  hOLI�  w�u�UG�«  “d�√Ë
 ÎU�b� 13 w�u�UG�« w�Ëb�« r�UNL�« q�� W�uK�d� w�Ë ¨ UI�U�L�«

Æw{UL�« r�uL�« s� w�U��« nBM�« ‰ö� …«—U�� 23 w�

 ¬àÑZQ …OÉf ≠∏Ñj ÉØ∏«°S hOQÉfôH

 áfƒ∏°TôH ≈dEG ∫É≤àf’ÉH

 Ëœ—U�d� w�UG�d��« w�Ëb�« ¨w�O� d��A�U� j�Ë j� V�ô b�√
 t���d�  rNGK�√Ë  ¨ÍeOKJ�ù«  t�œU�  w�ËR��  l�  Àb��  tÒ�√  ¨UHKO�
 “ESPN” WJ�A� t�U��dB� ‰ö� UHKO� t�U� UL�Ë ÆtK�I��� ‰u�
 Êu�dF�Ë ¨w�O� d��A�U� l� Y�b��« w� ÎU��HM� XM� bI�” ∫WOL�UF�«
 Î «bOF�  Êu�Q�  w�O�  d��A�U�  l�  XOI�  «–≈”  ∫·U??{√Ë  Æ“b�—√  U�
 sJ� r� «–≈Ë ¨ÍbN� È—UB� ‰c�Q�Ë ÎULz«œ ÍœUM�« «c� Âd��Q�Ë W�UGK�
 q�Q�”  ∫ Òr�√Ë Æ“Àb�O� U� ÈdM�Ë ÂbI�« …d� w� ÁcN� ¨p�c� d�_«
 w� W�{«Ë W��— W�uK�d� Èb�√Ë Æ“w�O� d��A�U� l� ÎU�d��� ÎULz«œ
 sL{ ¨e�b�U�dO� w�UA� »—bL�« s� VK� vK� ¡UM� ¨UHKO� l� b�UF��«
 ôË ÆnOB�« «c�  √b� w��«Ë ¨Èd�J�«   UIHB�U� o�dH�«  e�eF� WD�
 ‰uB��« ◊d�A� sJ� w�UG�d��« t��ô qO�— w�O� d��A�U� l�UL�
 t��ô qO�— W�uK�d� dE�M�Ë ÆtM� wK���« q�UI� Ë—u� ÊuOK� 80 vK�

ÆUHKO� rC� ÷d� r�bI� q�� ¨m�u� Íœ wJM�d� ÍbM�uN�«

Qƒ°üæe ó°V √GƒYO Ö°ùµj Ö«£îdG

!ô¡°T I qóªd ¢ùÑëdG ≈dEG ∂dÉeõdG ¢ù«FQ

 UNLJ�  ¨W�dBL�«  W�œUB��ô«  n�Q���  `M�  WLJ��   —b??�√
 WOCI�«  w�  ¨—uBM�  vC�d�  p�U�e�«  ÍœU??�  fOz—  vK�  wzUNM�«
 ÆVOD��« œuL�� wK�_« ÍœUM�« fOz— tL�d� q�� s� Áb{ W�u�dL�«
 f�� —dI� t�Q� ¨ÊUL�� bL�� ¨wK�_« ÍœUMK� w�u�UI�« —UA��L�« b�√Ë
 ·c�Ë V� WOC� w� ¨–UHM�«Ë qGA�« l� dN� …bL� ¨—uBM� vC�d�
 d�� t� —uAM� w� ÊUL�� ‰U�Ë ÆwK�_« ÍœUM�« fOz— ¨VOD��« œuL��
 —UA��L�« W�Uzd�  W�œUB��ô«  n�Q���  `M�  WLJ��”  ∫“„u��O�”
 WM� f���« s� —uBM� vC�d� f�� rJ� q�bF�� wCI� rON� r�œ√
 ¨2022 WM�� 83 r�— WOCI�« w� –UHM�«Ë qGA�« l� dN� f���« v�≈
 œuL��  s��UJ�«  `�UB�  UM�  W�u�dL�«  WOCI�«  w�  ¨W�œUB��«  `M�
 V��U� tOK� ÂuJ�L�« rN�� wK�_« ÍœUM�« …—«œ≈ fK�� fOz— VOD��«
 WLJ��  X�U�Ë  Æ“t�KzU�  WFL�  ‘b�Ë  t{d�  w�  sFD�«Ë  ·cI�«Ë
 qGA�« l� WM� —uBM� vC�d� f��� XC� b� ¨W�œUB��ô« `M�
 XC� w��« WO�UM���ô« WLJ�L�« ÂU�√ p�U�e�« ÍœU� fOz— n�Q��«Ë

Æ–UHM�« V�«Ë rJ��« «c�Ë dN� …bL� t����

Fourteenth year /Friday / 12  August 2022
 2022  »¬  12  Ø  WFL'«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 ¡UG�≈  bF� sOOKOz«d�ù«  Èb� d Ò�c��«Ë ¡UO��ô« s� W�U�  œU�
 ¨‰Ëb�«  WD�d�  s�  åUHOH�«  l�u�ò  W�H�  w�  åqOz«d�≈ò  r�«
 bM�Ë  ÆåWK��L�«  WOMOD�KH�«  w{«—_«ò  …—U�F�  UN�«b���«Ë
 ¨dDI�  r�UF�«  ”QJ�  WLEML�«  WM�K�«  l�u�  v�≈  ‰u�b�«
 b�b�� VKD� ¨W�uD��«  U�UD� ¡«dA� W�U�Ë »d�√ b�b���
 œÒb��  w��«Ë  ¨Íd�AL�«  l�uL�  »d??�_«   UFO�L�«  W�U�Ë
 j�Ë_«  ‚dA�«Ë  UO�¬  v�≈  ‰u�b�«  bM�Ë  ¨W�Ëb�«  V��
 ÊuJO� ¨åqOz«d�≈ò ¡UM���U� ¨‰Ëb�« lOL� ÷«dF��« Òr��
 ÆåWK��L�«  WOMOD�KH�«  w???{«—_«ò  u�  ÕU�L�«  —UO��«
 vK�  WOKOz«d�ù«  u�Ëd�√   uF�b� WHO��  XIK�Ë
 W�O��  WF�U��  ÊËb��  sOOKOz«d�ù«  sO�ö�”  ÊQ�  ¨d�_«
 d��√  s�  …b�«Ë  w�Ë  ¨ÂbI�«  …dJ�  r�UF�«  ”Q�   ôuD��
 `C�«  bI�  ¨p??�–  l??�Ë  ¨r�UF�«  w??�  WO{U�d�«  À«b???�_«
 WD�d��«  vK�  W�—b�  X�O�  UN�H�  “qOz«d�≈”  Ê√  rN�
 Í√Ë  ¨dD�  ‰U�b�uL�  ’U��«  UHOH�«  l�u�  vK�  …—uAML�«
 Ê√  nA�JO�  ¨W�UOC�«  Âe�  ¡«d??�  w�  V�d�  h��
 iOF��«Ë  ¨WLzUI�«  w�  Ã—b??�  dO�  “qOz«d�≈”  r�«
 WOMOD�KH�«  w{«—_«”  vÒL�L�«  bO�u�«  —UO��U�  tM�
 l�uL�« vK� …œu�u� WBB�� W�H� w�Ë ¨“WK��L�«
 Ê√  WOKOz«d�ù«  WHO�B�«  X�U{√Ë  Æ“UHOHK�  wL�d�«
 –≈ ¨sOOKOz«d�ù« Èb� Î «dO�� Î¡UO��« —U�√ dD� —«d�
 Òr� bI� ¨…dO�� —U� WL�Ë ÂU�√ò r�b�√ ‰U�
 V��Ë ¨»UF�_« W�UC��ô dD� —UO��«
 s�  fO�Ë  ¨tK�  r�UFK�  ÊuJ�  Ê√
 åqOz«d�≈ò wH��� Ê√ sJLL�«
 s� UHOH�« l�u� vK� jI�

Æår�UF�« ‰Ëœ lOL�

 kGôNCÉàe AÉL ƒdh ...± qô°ûe ∞bƒe

zπ«FGô°SEG{ πgÉéàj zÉØ«a{

ô£b ∫Éjófƒe »a

 i�d�  t�√  ÂbI�«  …dJ�  wK�“«d��«  œU��ô«  sK�√
 ÂUF�« t�M� r� w��« sO�M�—_« b{ …«—U�L�« …œU�≈
 w�  2022  r�UF�«  ”Q�   UOHB�  sL{  w{UL�«
 ∫wL�d�« tF�u� vK� ÊUO� w� œU��ô« ‰U�Ë ÆdD�
 uOMO�u� o�ML�«Ë w�O� »—bL�« VK� wÒIK� bF�”
 …dJ� wK�“«d��« œU��ô« fOz— vF�O� ¨U��O�ËU�
 Æ“…«—U�L�«  oOKF�  v�≈  ¨eOG�—œË—  Ëb�U�b�≈  ¨ÂbI�«
 w�  d�√  åUHO�ò  ÂbI�«  …dJ�  w�Ëb�«  œU��ô«  ÊU�Ë
 ¨sO�M�—_«Ë  q�“«d��«  w���M�  XzUH�«   ◊U��
 ¨ UOzUNM�«  ⁄uK�  UNMO�  sOM�U{  U�U�  s�cK�«
 r�UF�«  ”Q�   UOHB�  sL{  ULN�«—U��  …œU�S�
 ‰uK�√  w�  u�ËU�  ËU??�  w�  XH�u�  w��«  2022
  U�UN��« V��� ¨UN�öD�« s� ozU�œ bF� w{UL�«
 U�Ë—u� ”ËdOH� W�U��«  ôu�u�Ëd��U� WIKF��
 vK� iL� r�Ë ÆwMO�M�—_« V��ML�« ·uH� w�
 ÊuK�L� r���« v�� ozU�œ l�� Èu� ¡UIK�« W�«b�
 Èœ√ U� ¨VFKL�« WÒOK�“«d��« WÒO�B�«  UDK��« s�
 sO�M�—_«  u��ô  Ád�≈  vK�  q�œ  dO��  ‰b�  v�«
 VFKL�«  ÷—√  v??�≈  «ËœuF�  r??�Ë  f�öL�«  W�d�
 ÊUO�  —U??�√Ë  ÆÎUOzUN�  …«—U�L�«  n�u�  v�≈  Èœ√  U�
 Ê√  o��  b�  “UHOH�«”  Ê√  v�≈  wK�“«d��«  œU��ô«

 Æ…«—U�L�«  ¡UG�≈  vK�  wMO�M�—_«  œU��ô«  l�  oH�«
 ‚UH�ôU� wK�“«d��« œU��ô« q�IO�” ∫ÊUO��« l�U�Ë
 Âb� vK� wMO�M�—_« œU��ô«Ë UHO� t�d��« Íc�«
 w�  sO�M�—_«  b{  …«—U�L�«  V��ML�«  ÷u??�

 ∫t�N� s� ÒwK�“«d��« œU��ô« fOz— ‰U�Ë  Æ“‰uK�√
 s� Êü« VKDM� ¨wMH�« “UN��« n�u� v�≈ dEM�U�ò
 ”QJ� “uH�« w� UM�Ò�u�Ë√ Æ…«—U�L�« ¡UG�≈ åUHOH�«ò

ÆådD� w� W�œU��« …dLK� r�UF�«

 d??�u??�??�« ”Q???� V??I??K??� b??�—b??� ‰U????�— Ã Òu????�
  —uHJ�«d�  X�«d�M�¬  vK�  Á“uH�  ¨ Òw???�Ë—Ë_«
 ULN�FL�  …«—U��  w�  Òœ—  ÊËœ  sO�bN�  w�UL�_«
 pO�L�Ë√ò  VFK�  w�  w{UL�«  ¡U??F??�—_«  ¡U��
 ÆwJM�K�  W�bMKMH�«  WL�UF�«  w�  åÊu�œU��
 ‰U�d�«  ÂbI�  ·b�  U�ô√  bO�«œ  ÍËU�LM�«  “d�√Ë
 ËdLO�U� wK�“«d��« t� QÒO� U�bF� 38 WIO�b�« w�
 Æ¡«e��«  WIDM�  q??�«œ  V�–  s�  o��  vK�  …d�
 UL�eM�  r�d�  w��dH�«  w�Ëb�«  r�UNL�«  ·U{√Ë
 …b�b��  s??�  ¨65  WIO�b�«  w??�  w�U��«  ·b??N??�«

 s��Ô�  r??�  ¡«e??�??�«  WIDM�  q???�«œ  s??�  ÁUMLO�
 w�Ë  ÆUNF�  q�UF��«  X�«d�M�¬  v�d�  ”—U??�
 VIK�  ‰U�d�«  UNO�  Ã Òu��  w��«  W��U��«  …dL�«
 w�UD�ù« t� Ò—b� ÊQ�  ÎULK� ¨w�Ë—Ë_«  d�u��«
 VIK�« bB�� »—b� d��√ `��√ w�uKOA�√ u�—U�
 l�  t��u��  bF�  ¨»UI�√  WF�—√  bO�d�  Í—UI�«
 l�Ë  ¨2007Ë  2003  w�U�  w�  w�UD�ù«  ÊöO�
 ÆÂUF�« «c� W��M�Ë 2014 ÂUF�« w� b�—b� ‰U�—
 r�UNL�«  Ê√  “U�«uJ�”   «¡UB�≈  XMK�√Ë  ¨«c�
 d��√  b�—b�  ‰U�d�  Êü«  q��  UL�eM�  w��dH�«

 ‰Ëƒ«—  …—uD�_«  r�—  “ËU��O�  ÎU�b�  ©324®  s�
 sO�«bN�«  w�U�  `�BO�  ©323®  fO�«e�u�
 u�UO���d�  bF�  wJKL�«  ÍœUMK�  sOO��—U��«
 `��√  UL�  Î̈U??�b??�  450  q��  Íc??�«  Ëb??�U??�Ë—
 b�—b� ‰U�— v�d� ”—U� «u�—u� u�O� wJO�K��«
 wzUN� w� t�U�� W�UE� vK� k�U�� ”—U� ‰Ë√
 w� WO�Ë—Ë_« d�u��« ”Q�Ë U�Ë—Ë√ ‰UD�√ Í—Ëœ
 ”—U� e�b�U� —u�JO� w�U��ù« bF� t�H� ÂUF�«

Æ2009 ÂUF�« w� o�U��« W�uK�d�

! q»æ«àæLQC’G ¬ªjôZ á¡LGƒe ¢†aôj πjRGôÑdG Öîàæe

 q»HhQhC’G ôHƒ°ùdÉH ê qƒàjh âNGôàæjBG Ωõ¡j ójQóe ∫ÉjQ



á«YÉªàLG  á«eƒb  á«°SÉ«°S  á«eƒj

á«MÉÑ°U á°TOQO

¢SƒHO

zAÉæÑdG{ äÉëØ°U ∞«°V ¬jÉàdG í«ª°S »fOQC’G ¿ÉæØdG

 pN���  w??�??�«  W??�œU?? ÒB??�«  WIOI��«
 sOz—UD�«  iF�  v??�«  lL���  ULMO�
 rN�H�_  «u??C??�—«  s??�c??�«Ë  ¨ÊUM��  w�
 q�UI�«  jLM�U�  r??N??�U??�??�≈  …b???�  s??�
 Î «bOF�  l�UI�«Ë  t�O�U�√  w??�  ‚dGL�«
 Î «–U�  Î«¡u��  «u�uJ�  Ê√  j�u�L�«  d��
 wL�M�  œUJ�  ô  »dG�«  p�c�  Î «œ«b??�??�«Ë
 ôË  qJA�«  w�  ô  w�dA�«  ÒqJ�«  p�–  v�«
 W�U��«  wC�I�  UL�d�Ë  ¨ÊuLCL�«  w�
 ÎUC�UM�  qÒ�L�  «b�Ë  Ád�√  ÈdA��«  ÚÊ≈
 ¨UN�UO�√  ÒqJ�  WO�dAL�«   «cK�  ÎUIKD�
 qJA�« w� wL�M� YO� v�« t� ·cI� Ê√

 UL�  Òô≈Ë  ¨h]LI�L�«  ÊuLCL�«  w�Ë  `�UJ�«
 cM� rN�u�√ …—Òc��L�« p��Ë√ s� Àb��� ULMO� ’u�A�« Ác� tOMF� Íc�«
 WK�–— r ÒA���« «bG� ¨ÊUM�� ÊuN�A� ô rN�√ vK� bK��« «c� w� sOM��« ·ô¬
 WK�UI� v�≈Ë q�UJ��« v�« u�b� w��« rÓOI�«Ë rO�UHL�«  b�Ë ¨WKOC� ‰«c��ô«Ë

°ÆÆÆ…UO�K� WK�U� dO� WHÒK��� rO�UH� ¡u��U� …—U Ò�_«  «c�«
  U�—ULL�«  ¡wL�  ÂU�√  Âö���ô«Ë  VzU�d�«  ¡«“≈  —UON�ô«  rO�UH�  U�√
 „UJH�ô«Ë W�d��« u�� ÀUF��«Ë …cÒ��� WO�«d�O� u� …UO��« ◊UL�√ s� –UA�«Ë

ÆWIÒ�Q�L�« W�«b��« Ác� v�« wL�M� ô Ì÷UL� ÎU�Ò�A� t�u�Òb� UL�
 Íd�� Ê√ WO�B�«Ë W�O�B�« W�—ULL�« v�« »d�_«Ë Íb�L�« s� ÒqF�Ë
 …—bIL�« Âb� ‰ö� s� tC�UM�Ë Á–Ëc� vK� k�U� ÚÊ≈ uN� ¨¡u�M�« p�– W��«d�

 «c� v�«  wL�ML�«  ÒqJ�«  l� w�u{uL�«  t�«– s�U��Ë ¨ ÒqJ�«  l� ÂU���ô« vK�
 l�UI�« œu�u�« «c� l� r��MM� ¨”Q� ö� p�– t�HM� vC�—« Ê« ¨qOL��« bK��«
 œÒbN� ÎU�O�� qÒJA� √b� U� «–≈ i�UM��« «c� sJ�Ë ¨WÒOKJ�« WIOI��« ·UH{ vK�
 Í—UC��« g�u�« p�– W�b�� t�«– f�dJ� ‰ö� s� wÒKJ�« s�uL�« ÎU�œu�Ë
 u� U� Òq�Ë ¨YO�� u� U� Òq� ô≈ UM� ÒsJ� ô Íc�«Ë ¨d���« ¡«—Ë U� w� l�UI�«Ë
 Òq� –U��«Ë —c��«Ë ÁU���ô« UMOK� ÒÊS� Ìc�MO� ¨UM�«Ëd�Ë UMLÓO�Ë U�œu�u� ÏœÒbN�
 tMJ�Ë ¨Êü« Î¡UM���« Ëb�� Íc�« ZO�M�« «c� ÕUL� `�J� n�uL�« tO�b��� U�

ÆUM� wCHO� s�√ tK�« Òô≈ rKF� ö� „d� ÚÊ≈

t�U��« `OL�

*—UL�L�« n�u� ˝

 d�u� s� r�d�U� ·dF� Ê√ ‰ËU�� ôË ·dF� ô Íc�« ÒÍdA��« szUJ�«
ÆÎU�U��≈ ÊuJ� Ê√ lOD��� ôË Î̈U�U��≈ fO� ·dF� w� tLÒKF� s�

 uN� Î̈U�U��≈ ÊuJ� w� vF�� ôË ÎU�U��≈ ÊuJ� Ê√ lOD��� ô s Ó�Ë
Æ…UO��« UO�� Ê√ ôË …UO��« WLF� o���� ô

 v�«  wF��«Ë  W�dFL�«Ë  —uM�«  ¡UM�√  r�b�Ë  r�  …UO��«  ¡UM�Q�  
 ÆÕu{u�«Ë —uM�« ¡UC� w� dO��«Ë rKF�«Ë W�dFL�« s� …œ«e��ô«

 ¨ÊU� ULHO� gOF�« —«dL��« w� X�O� v�—_« ÂuNHL�« w� …UO��«Ë
 UL�≈Ë  r�UF�«  ¡«—Ë  U�  v�«  w�U��ù«  r�UF�«  s�  »ËdN�«  w�  w�  ôË
  U�Òb��  W�ËUI�Ë  ¨œu�u�«  V�UB�  WN�U��Ë  ¨œu�u�«  «c�  w�  w�
 Êu�—UBL�« Êu�«u�« ô≈ UNHI� ô w��« eF�« n�«uL� Ÿ«dB�«Ë ¨œu�u�«
 sOF�U�  qC�ú�  rN��—U�  t�Ë  «ËdÒOGO�  U�—«d�√Ë  ”uHM�«  ¡«e�√

 Æœu�_« b�b��« Á«d�� rN�UF�√Ë rNH�«u�Ë rN��dF�Ë rNO�u�
 W�√  v�«  Êu�—UF�«Ë  ¨…UO�K�  ÎöF�  ÊuL�ML�«  r�  …UO��«  ¡UM�√Ë
 WO�UO��«  W�dFL�«Ë  w�u�U�  Î «b�√Ë  ÎULz«œ  Êu�—UBL�«Ë  ¨ÊuL�M�  …UO�
 rN�IOI�  W�dF�  v�«  ‰u�u�«  q�√  s�  …— ÒuD�L�«  …œÒb��L�«  WK{UH�«
 U�dO�  v�≈  ô  UN�  r�ƒUL��«  ÊuJ�  Ê√  V��  w��«  WOFO�D�«  W�œu�u�«
 rO�  rN�«d�Ë  rNzUL��U�  “d���  ¨…UO�K�  rN�uM��  s�d�b�  «u�uJO�
 Òw�UI�  a�—U�  ÃU��≈  w�  rN��UD�  „Òd��  w��«  q�ÔL�«Ë  UOKF�«  …UO��«

ÆrN�Ëb� t� œu�Ë ôË Á— ÒuD Ô�Ë Áu�b��Ë ÁËbÒ�u Ô� r� Òw�bL�
 rNzUL��«  WIOI�  W�dF�  ÊËb??�  ÊuJ�  Ê√  sJL�  ô  a�—U��«  «c??�Ë
 q�u� w��« WÒO�U�_« …b�UI�« w� h Ò�K�� w��« W Ò�d�u��« WÒOFO�D�«
 s�  Y�U��«  qBH�«  W�UN�  w�  ÁœUF�  ÊuD�√  Òw�UL��ô«  r�UF�«  UNO�«

 ∫t�uI� r�_« ¡uA� t�U��
 YO�  a�—U�  ôË  ¨W�O�  ô  YO�  W�UL�  ôË  ¨÷—√  ô  YO�  dA�  ôò

ÆåW�UL� ô
 ÷—√  ÊËœ  s�Ë  W�UL�Ë  W�O�  ÊËœ  s�  ÒwM�“  a�—U��  ¡UL��«  qJ�

ÆWCNM� oKDL�U� `KB� ôË h�U�Ë Òwze� ¡UL��« u� dA�Ë
 s�dÒJM�� t�O�«uM� Êu�Òd���Ë ÊuJ�«  v�≈  ¡UL��ô«  Êu�b� s�c�«Ë
 WO�UF�  ÊuK ÒDF�  ¨rN�U�√  q�UL�«  ÊuJ�«  ÁU��  W��«u�«  rN�ÒO�K��
 t�uA�  lA�√Ë  ¨w�U��ù«  qIFK�  jOM��  `��√  w�  rNO�  …UO��«

 Ær�_«  «—UC��

 lOL�  —ÒbB��  WÒO�UL��ô«  WÒO�uI�«  WH�KH�«  w�  ¡UL��ô«  W�Q��  Ê≈
 Í√  øs��  s Ó�  ∫dO�J�«  wH�KH�«  ‰«R��U�   √b�  p�c�Ë  ¨…UO��«  qzU��
 Ê√ sJL� q�Ë øUMM�Ë ÷—√ w� U� øUMFL��� u� U� øUM��—U� u� U�
 lL���  ÊËb�Ë  a�—U�  ÊËb�  …UO��«  ¡UM�√  s�  ÊuJ�Ë  …UO�  UM�  ÊuJ�
 UM� ÊU�Ë W�UL� UM�Ë s�Ë UM� ÊU� u� v�� sJL� q�Ë øs�Ë ÊËb�Ë
 X�H�Ë  s�u�«  ‚ÒeL�  Ëb�  »«d�  q�  w�  ¡«e�√  ¡UO�√  vI��  Ê√  a�—U�

øa�—U��« u�L�Ë W�UL��«
 …—uD�  ÒqI�  ô  Î «dO��  Îô«R??�  UM�H�√  vK�  ÕdD�  Ê√  V��  p�c�Ë
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