Ÿ“UM� dB� dBF�« «c??� ÊU??� «–≈
dB� ô ‰UL�√ dB� Î «–≈ uN� r�_«
‰uI�« s� bÒ ? � ô ÊU??� «–≈Ë ¨‰«u???�√
Î U�u�b� ‰u??I??�« ÊuJ� Ê√ V�O�
tz«—Ë s� ÊuJO� WOKLF�« …uI�U�
ÆW�u��� W�O�� Ë√ lH�
ÁœUF�
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¿GôjEG ™e q…hƒædG ∞∏ª∏d zÅ«°S{ q»FÉ¡f ¥ÉØJG ¢üf ≈∏Y â≤aGh ø£æ°TGh :¿É«µdG »a 13 IÉæ≤dG

IôµÑe äÉHÉîàfGh IójóL áeƒµM :zQÉWE’G{h zQÉ«àdG{ ø«H ájƒ°ùJ ƒëf Gk QGƒM Oƒ≤j »ªXÉµdG
áq«eƒµM ¥GôàNG á°UôØd »q LQÉNh »q ∏NGO ÖbôJ ...äÉMôà≤eh AÉª°SCG ¿’OÉÑàj »JÉ≤«eh ¿ƒY

©«dN�Ë w�ô«œ®

±hôëdG ≈∏Y •É≤f
øjò∏d zá«q ≤aGƒJ äÉ«q FÉµH{
zäÉHÉîàf’ÉH πëdG ¿EG{ GƒdÉb

f�√ «b�F� w� ULNzUI� ‰ö� w�UIO�Ë Êu� ÊU�Ozd�«

©6’ WL���«®

©6’ WL���«®

á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG ´ÉªàLG :¥Gô©dG
zø«jQó°üdG{ ÜÉ«¨H »eƒµëdG ô°ü≤dG »a

q�bM� dU�

»e�� w??�U??O?�?�« »U??D? �? �« l??L?�?� s?? �Ó ≠
s� œb?? �Ë VzU�J�« »e?? �Ë WO�UM�K�« «u??I? �«
t�√ ÷d??�?H?� ÂU?? ?�_« Ác?? � ¨“—«u��«” »«u??M??�«
sO� o??�«u??�? K? � Êu?? �b?? � «u?? �U?? � s??L? � l??L? �? �? �
ÈËb� ö??� Êu??�u??I?�Ë ¨WO�UO��« U??�u??J?L?�«
WO�UOM�« U??�U??�? �? �ô« ‰u?? ?� ÂU?? ? ?�Ë_« Ÿ—“
sL� lL��� t�√Ë ¨WOK�_«Ë W�d��_« ôœUF�Ë
q�L� W�—uNL� fOzd� …u�b�« Ê≈ ‰uI� ÊU??�
ÍœbF��« l�UD�« l� r��M� ô Î UO�UO� Î UI�d�
—ËUA��« w�b��� ‚UI���ô« «c� Ê≈Ë ¨ÊUM�K�
—Ëœ VF� UNMJL� ¨WF�U� WOB�� s� Î U���
nOu� w� ÊuO�UM�K�« ÁUC�—« Íc??�« rJ��«
lL��� t??�√ bI�F�Ë ÆW�—uNL��« fOz— —Ëœ
wF��« vK� X�√œ Èu�Ë UOB��Ë ·«d�_
Ê√Ë ¨w��UB��« »UD��« X??M?�œ√Ë wI�«u��«
dÒ √ ¡U��Ë Î U�� t�uL�UN� Íc�« tK�« »e�
¨t�O�FA� Î U�uI��� U�U���ö� ÂUJ��ô« vK�
d�� w�Uz— ŸËdA�Ë WO�UO� …œ«—≈ ÷dH�
s� u� tK�« »e� Ê√Ë ¨W�d��_« oDML� ÂUJ��ô«
W�uJ�� —dÒ �� ô ‰uI� u�Ë ¨ «uM� bK��« qD�
U�U���ô« w??�Q??� v??�?� w??�U??O?� q??L?F?� ôË
vK� ¨d�U�Ë `�«— sO� qBH�« WLKJ�« ‰uI�Ë
Îö�b� U�—U���U� W�d��_« qOM� WI��« …b�U�
dU��Ë ¨UN�zU�� ”dJ� WO�Uz— U�U���ô
ÆÂuB��«
«uI�« ¨ÎU? �U??L? � f??J?F?�« u??� Àb??� Íc?? �« ≠
sOO�UM�K�« ”Ëƒ— «uK�� “—«u��«“Ë VzU�J�«Ë
‰uK�� Y�� Í√ ÊuC�d� r�Ë «uM� ‰ö�
W�uJ�� Y??�? � Í√Ë ¨W??�œU??B? �? �ô« W??�“ú??�
¨q��« w� U�U���ô« r�—UF� ÊU�Ë ¨…b�b�

w�UO��«
—d�L�« V��
Ò
‚«—Ë_« v??K?� b??�b??� r??�?J?� q??�? �Ëd??�Ë Ê«d??N??�Ë s??D? M? �«Ë s??O?�
U{ËUHL�« t�GK� Íc??�« Èb??L? �« ‰u??�Ë ¨W??�ËU??D? �« vK� W??�u??{u??L?�«
U�UC� bOF��� sKFL�« ÂöJ�«Ë ¨W��UFL�« œËœd�«Ë œËœd�«Ë W�—U��L�«
U� u�Ë ¨‰Ë«b��« w� WO�Ë—Ë_« W�—u�« l{Ë WK�dL� WI�U��« ‘UIM�«
d�� w�ö�ù« ‘UIM�« ¡qL� wF��U� U{ËUHLK� WF�U�� —œUB� Á«d�
s�—dC�L�« ‰u�œ d�U�� U{ËUHL�« s� bF�� öOK��Ë UMOL��
UMOO� v�≈ w�Ëd�« b�uL�« tHË Íc�«Ë ¨oI�L�« dO�J�« ÂbI��« n�M�
WE�� s� b��« «c??� v??�« ÍÒb? � »«d??�?�« ‰Ë√ t�Q� ¨·u�UO�Ë√ qOzU�O�
qODF��« s� WO�dO�_« WOA��« ÊS� —œUBL�« o�ËË ÆwzUNM�«
‚UH�ô«
Ò
…—«œ≈ sO� U{ËUHL�« ‰u� WIO�b�« U�uKFL�« „—UA� ÊËœ ‰u�� s�
‰ö��ô« ÊUO� …œUO�Ë WN� s� ”dG�uJ�« …œU??�Ë Êb�U� u� fOzd�«
vI�� wKOz«d�ù« ÂöJ�« Ê√ —œUBL�« bI�F� p�c�Ë ¨W�“«u� WN� s�
‚UH�ô« WN�Ë s�Ë ¨ U{ËUHL�« t�GK� Íc�« ÈbL�« s� Î «dO�F� d��_«
…UMI�« X�U�Ë ¨Ê«dN�Ë sDM�«Ë sO� W�ËdFL�« WO�ö��« U�UCI�« u��
»d�I� Ê«d�≈ Ê≈ rN�u� sOOKOz«d�≈ sO�ËR�� s� XKI� WOKOz«d�ù« 13
‚UH�ô« ÊËd��F�Ë p�– ÊuE�ö� rN�≈Ë ¨ÍËu� ‚UH�« vK� lO�u��« s�
“qOz«d�≈” Ê≈ rN�u� sO�ËR�L�« s� WOKOz«d�ù« …UMI�« XKI�Ë ÆÎU�O�
ÂUOIK� UN�u��« b�b�� vK� qLF�Ë ¨WHK��� U�u�—UMO�� bÒ F���
rNM� XKI� UL� Æd�_« p�c� œ«bF��ô« q�√ s� W��UML�« «¡«d�ùU�
lO�u��« s� sJL�� wJ� UN�b� ÂUF�« Í√d�« gOO��� bÒ F� Ê«d�≈ Ê≈ rN�u�
Æ‚UH�ô« vK�

Ë√ w�ö�ù« Ë√ w�«bOL�« bOFB��«
Æåw�UO��«
W�UL� …—Ëd????{ò v??�≈ «u??�??H??�Ë
v�≈ …œu??F??�«Ë ¨W??�Ëb??�« U��R�
s� Î «b??O??F??� ¨W??zœU??N??�« U??�U??I??M??�«
Æå «“«eH��ô«Ë «—U�ù«

VI� ¨åwIO�M��« —U???�ù«ò …œU??�
¨w�uJ��« dBI�« w??� ŸU??L??�??�ô«
◊«d??�??�ô« v??�≈ò Í—b??B??�« —UO��«
l??{u??� w??M??�u??�« —«u???�???�« w???�
s�œÒbA� ¨åq�UA�« q�K� UO�¬
‰UJ�√ qÒ ??� ·U??I??�≈ò WOL�√ vK�

¡«—“u??�« fK�� W�Uz— XMK�√
U�Uzd�« ÒÊ√ ¨f??�√ ¨‚«d??F??�« w�
l� XFL��« Àö??�??�« W??O??�«d??F??�«
s� …u�b� ¨WO�UO��« ÈuI�« …œU�
vHDB� ¡«—“u????�« fK�� fOz—
w� WO�UO��« W�“_« qÒ �� wL�UJ�«
—UO��«ò »UO� j�Ë p??�–Ë ¨œö��«
w� d????�ü« ·d???D???�« ¨åÍ—b????B????�«
o�Ë ¨WO�U��« WO�UO��« WKJAL�«
ÆWO�«dF�« ¡U��_« W�U�Ë
¨¡«—“u�« fK�� W�Uz— œU�√Ë
«ËdÒ�� sOFL��L�«ò ÒÊQ� ¨ÊUO� w�
¨WOM�u�« X�«u��U� rN�«e��« s�
‰ö� s� U�“_« qÒ J� qÒ � œU��≈Ë
vK� r�bO�Q� v�≈ W�U{≈ ¨å—«u��«
o�œUM v�≈ Î «œb�� ÂUJ��ô«ò ÒÊ√
U�bM� Î UOzUM���« Î U�b� fO� Ÿ«d��ô«
Æå…œËb�� ‚d� v�≈ U�“_« qB�
rNMO� s�Ë ¨ÊuFL��L�« U??�œË

»cô«eCG »aÉë°U ∫É≤àYÉH É¡d ø£æ°TGh äÉeÉ¡JG »ØæJ ≥°ûeO
cM� ¨X�d��« WO�dO�_« W�uJ��«ò ÒÊ√ X�{Ë√Ë
s� ÁdO�Ë q??�œ f�U� s��Ë√ ÒÊQ??� ¨XC� Ì «u??M??�
WI�dD� W�—u��« WO�dF�« W�—uNL��« w{«—√ sOO�dO�_«
wL�— qÌ «u� Ë√ —Ì «u� ÒÍ√ò ÒÊ√ v�≈ W��ô ¨åWO�d� dO�
s� Î UOMK� ô≈ ÊuJ� s� w�dO�_« w�uJ��« V�U��« l�
Æœö��« …œUO� Â«d��« …b�U� vK� ¨åW�—u� V�U�
¨f�U� s��Ë√ w�dO�_« w�U�B�« ÒÊ√ v??�≈ —UAÔ�
cM� b�√ tM� lL�� r�Ë 2012 ÂU� W�—u� w� vH��«
ÆsO��« p�–
V���ò w�dO�_« V�U��« UN���UD� …—«“u�« œÒb�Ë
dOG�Ë Î «—u� ¨WO�dA�« dO� WO�dO�_« W�dJ�F�« «uI�«
ŸUM��ô«ò v�≈ ÁU�≈ WO�«œ ¨åW�—u��« w{«—_« s� ¨◊d�
qLF�«Ë ¨åsO�—u��« `LI�«Ë jHM�« V�dN�Ë W�d� s�
W�K�L�« U�UL��« s� W�UL��«Ë ¡UDG�« l�—ò vK�
ÆånM��« …b�U� w� WO�U�—ù«Ë

vK� ¨f???�√ ¨W??�—u??�??�« W??O??�—U??�??�« …—«“Ë œÒ —
XMLÒ C� ¨w??{U??L??�« Ÿu??�??�_« ¨WO�dO�√ U��dB�
‰UI��« Ë√ ·UD��U� W�—u��« W�uJ�K� WK�U� Ì U�UN�«ò
ÆåsOO�dO�√ sOM�«u�
WK=KC� U�UN�« —bò ∫ÊUO� w� ¨…—«“u??�« X�U�Ë
w� WÎ K�L� ¨WO�dO�_« …—«œù« s� oDML�« s� …bOF�Ë
XMLÒ C� ¨t�O�—U� d�“ËË Êb�U� u� w�dO�_« fOzd�«
‰UI��« Ë√ ·UD��U� W�—u��« W�uJ�K� WK�U� Ì U�UN�«
ÍdJ�F�« ¨f�U� s��Ë√ rNMO� s� ¨sOO�dO�√ sOM�«u�
Æåw�dO�_« gO��« w�
Ë√ XHD��«ò b� W�—u� ÊuJ� Ê√ WO�—U��« XH�Ë
w� ÂU??�√ Ë√ ¨UNO{«—√ q�œ w�dO�√ Ìs�«u� Í√ XH�√
UN�«e��«ò vK� …Î œÒb?A??� ¨åUN�œUO�� lC�� o�UM�
UMOO� WO�UH�« ÂUJ�√Ë ¨w�Ëb�« Êu�UI�« ∆œU�� oKDL�«
ÆåWOKBMI�« U�öFK�

¿hó©à°ùe :¿Gô¡W
ø£æ°TGh ™e AÉæé°ùdG ∫OÉÑàd
dU� WO�«d�ù« WO�—U��« …—«“Ë r�U� Àb��L�« —U�√
l� ¡UM���« ‰œU���ò Áœö� œ«bF��« v�≈ ¨f�√ ¨w�UFM�
u� w�dO�_« fOzd�« …—«œ≈ Î UO�«œ ¨å…b��L�« U�ôu�«
s� åWO�d�L�« ÷ËdF�« s� Î ôb� „d���«ò v�≈ Êb�U�
Æp�– oOI�� q�√
U??�ôu??�« Ãd??H??� Ê√ `??�d??�ò
∫w??�U??F??M??� ·U????{√Ë
Ò
sOO�«d�ù« sOM�«uL�« s� ◊Ëd� Í√ ÊËœ s� …b��L�«
U�uIF�« vK� ·UH��ô«ò w� r�—Ëb� ¨ås�e���L�«
ÆåWO�dO�_«
w� WO�M��« Ã«Ëœ“U??� ·d�F� ôò ∫w�UFM� l�U�Ë
ÆåsOO�«d�≈ sOM�«u� r�d��F�Ë ¨Ê«d�≈
bO� WO�dO�_« WO�—U��« …—«“Ë r�U� Àb��L�« ÊU�Ë
u� fOzd�« …—«œ≈ ÒÊQ� o�U� X�Ë w� Õd b� f�«d�
l� åWDA� sJ� …d�U�� dO� U�œU��ò Íd�� Êb�U�
ÆÊ«d�≈ w� sOO�dO�√ s�e���� ‚ö�≈ ÊULC� ¨Ê«dN�
i�I�« ¡UI�≈ò WO�«d�ù« s�_« …—«“Ë XMK�√ ¨Í“«u��U�
w�U�—ù«ò ÒÊ√ v�≈ …Î dOA� ¨åsOO�U�—ù« dD�√ b�√ vK�
w� ‰Ëœ 4 w??� W??O??�U??�—ù« ‰U??L??�_« w??� o??�«u??� t�b�
ÆW�—u� UNMO� s� åWIDML�«
Î «œu�u� ÊU� w�U�—ù«ò ÒÊ√ s�_« …—«“Ë X�{Ë√Ë
…UL�Ë VK� w� W�dOHJ��« U�UL��« sL{ W�—u� w�
WO�«d�≈ ‰UL�√ cOHM� w� „—U�ò t�√ v�≈ …dOA� ¨åV�œ≈Ë
Æå„UM�
W�K�_« w� hB��� w�U�—ù«ò ÒÊ√ v�≈ X�H� UL�
v�≈ qI��« ¨W�—u� w� t�U�UL� WL�e� bF�Ë ¨WKOI��«
rÒ C�« w�U�—ù«ò ÒÊ√ WÎ HOC� ¨åÊ«d??�ù s�—ËU�� s�bK�
t�UL�√ qLJ��«Ë ¨Ê«d??�ù W�œUF� WO�U�—≈ W�UL� v�≈
ÆåU�Òb{ WO�U�—ù«

¿ÉZhOQCG áeRÓàe
bO�—√ vHDB� …œUF�

(5 ¢U)

øWƒdG

2022 »¬ 18 Ø fOL)« Ø …dA� WF�«d�« WM��«
Fourteenth year /Thursdady / 18 August 2022

GóÑ©H »a ∞«dCÉàdG äGAÉ≤d ±ÉæÄà°SG

q ªo dG á∏«µ°ûàdG »a áHQÉ≤àe ô¶ædG äÉ¡Lh :∞∏q µªdG ¢ù«FôdG
áeó≤

f�√ «b�F� w� w�UIO� Îö�I��� Êu�

©«dN�Ë w�ô«œ®

¡UIK�« ‰ö??� œÒb???� ÊU??�U??� ÊU???�Ë
r�bI� w� —«dL��ô«” Áœö� Âe� vK�
WN�� ULO� ôË ¨ÊUM�K� «b�U�L�«
Ê√ v??�≈ Î U��ô ¨“wz«cG�« s??�_« dO�u�
vK� Ÿö�ö� WÎ ��UM�” ÊuJ�� t�—U�“
—u�_U� U??�u??�Ë√ l??{ËË U??�U??�??�«
Æ“W�KL�«Ë
Wz—UD�«
Ò

pA� UM�� ¨lzU�u�« Ác� ‰UO�” ‰U�Ë
‰Ëb�« iF� U�c��� w��« n�«uL�« s�
sO�u� ·bN�« ÊU� «–S??� ¨ ULEML�«Ë
UM�S� ¨ÊUM�� w� sO�—u��« sO�“UM�«
UMC�— UL� Î UF�U� Î UC�— p�– i�d�
vK� sOOMOD�KH�« sO�u� Î U?I??�U??�
Æ“UM{—√

t{—√ s� VF�
œUF�≈ i�d� WO�Ëb�«Ë
Ì
Æ“ÊU� V�� Í_
œ«b??�≈ —u??� w??� ÊUM��” Ê√ s??K??�√Ë
r�_« v??�≈ UNF�dO� WO�u�U� W??�«—œ
¨“Í—u��« ÕËeM�« W�Q�� ‰u� …b��L�«
ôË UML�œ WI�bB�« ‰Ëb??�« s�” Îö??�¬
W�—u� w� WO�U��« ŸU{Ë_« Ê√ ULO�
sO�“UM�« …œu??� oOI�� vK� b�U��Ô
bF� r� ÊUM�� Ê√ Î UuB� ¨r�—U�œ v�≈
W�œUB��ô« ¡U��_« qLÒ �� vK� Î «—œU??�
W??O??M??�_«Ë W??O??�??B??�«Ë W??O??�U??L??�??�ô«Ë
500Ë ÊuOK� u�� œu�Ë vK� W��d�L�«
Æ“tO{«—√ vK� Í—u� Õ“U� n�√
Ÿ—Ò c�� UL� W� ô” Ê√ vK� œÒb? �Ë
sO�—u��« ÊQ� WO�Ëœ ULEM�Ë ‰Ëœ t�
œUND{ö� Êu{dF�� ·u� s�bzUF�«
Ê_ ¨ U�uIF�« s� p�– dO�Ë s���«Ë
ÊUM�� s� «ËœU� Í—u� n�√ 500 u��
Ò
UN�œu� rE�
U�uL�� sL{ W�—u� v�≈
WO{UL�« «uM��« ‰ö� UF�œ vK�
Í√ s� «uG=K�� r� ¨w�UM�K�« ÂUF�« s�_«
¨rN�œu� bF� UN� «u{dF� UI�UC�
sO�—u��« sO�ËR�L�« Ê√ s??� ÎöC�
¡UM�√ …œu� ÊËb�d� rN�√ Î UOL�— ÊuMKF�
Æ“…œuF�« w� sO��«d�« r�bK�

WO�uJ��« U??�d??�??L??�« X??D??A??�
¨f�√ XHM��Ô �«Ë ¨q�u� n�u� bF�
W�—uNL��« fOz— sO� «—ËU??A??L??�«
nKJL�« fOzd�«Ë Êu� ‰UAO� œULF�«
Íc�« w�UIO� VO�� W�uJ��« nO�Q�
ÆWKzUH�� ¡Î «u�√ Î «œb�� ŸU�√
«b�F� dB� w??� Êu??� q�I��« bI�
¡UIK�« ‰ö??� Èd???�Ë w�UIO� ¨f???�√
nK�Ë W??�Ò U??F??�« ŸU???{Ë_« w??� Y���«
Æ…bO�F�« W�uJ��« nO�Q�
29 w�” w�UIO� ‰U??� ¡UIK�« bF�Ë
W�U�� v??�≈ X??�Òb?� w{UL�« Ê«d??�e??�
‰ö� r�Ë ¨W�uJ�K� WKOJA� fOzd�«
¨WKOJA��« Ác� w� Y���« ÂuO�« ¡UI�
wM�_ q«u�M�Ë ÆWK Y�b�K�Ë
dEM�« U??N??�Ë Ê√ ‰u??�√ Ê√ lOD��√
åÆW�—UI��
d�“Ë Êu� q�I��« ¨d�¬ bOF vK�
XO�—U� «b??M??� w??� W??O??�Ëb??�« WOLM��«
‰ö� d���«Ë t� o�«dL�« b�u�«Ë ÊU�U�
Z�b� ‰Ëb??�« iF� wF�” ÒÊ√ ¡UIK�«
w� s�œu�uL�« sO�—u��« sO�“UM�«
s� WL�d� ¨w�UM�K�« lL��L�U� ÊUM��
ÎöC� ¨d�_« nÒK� ULN� UN� ÊUM�� q�I�
WOLOK�ù«Ë WOK�L�« sO�«uI�« ÒÊ√ s�

´É°VhC’G √QGhq R ™e ™HÉJ »JÉ≤«e
q :¿RÉîdG
ÇOÉ¡dGh ±OÉ¡dG QGƒëdG ≥jôW øY á«∏NGódG É¡∏cÉ°ûe äÉ«©LôªdG πëàd

f�√ WOJ�Ë w�uLA�Ë w�U�— v�≈ Î UFL��� w�UIO�

ÊËUF�K� Î «bF���Ë ¨Í—u��b�« Áb�u� w� W�—uNL�K�
WKOJA� ÃU��ù œËb??�??�« vB�√ v??�≈ tF� hK�L�«
r�UF�«Ë t��Ëb� s�«uL�« WI� ¡UM� bOF�Ô WO�uJ�
Æ“Á—ËœË ÊUM�K�
œuN�K� ¨‚UO��« «c� w� ¨Íd�bI� X�b�√Ë” l�U�Ë
ÊUM�� …b�U�L� W�œUN�« WO�Ëb�«Ë WO�dF�« «—œU�L�«Ë
¨WM�«d�« WK�dL�« U�b��Ë V�UB� “UO��« vK�
Î UOML�� ¨“w�UO�Ë ÍuMF� r�œ s� t�U��� U� r�bI�Ë
UN�U�� ·ö��« vK� WO�UO��« UOF�dL�« vK�”
—«u��« o�d� s� WOK�«b�« UNK�UA� q� v�≈ UN�uO�Ë
vK� ¨WOM�u�« X�«u��« —U??�≈ w� ¡ÈœUN�«Ë ·œUN�«
„d�AL�« gOF�«Ë ‚U�u�« «eJ�d�Ë ¡ÈœU�� ”U�√
Ë√ ¡UG�≈ ôË b�√ s� WMLO� ô YO� ¨WOM�u�« …b�u�«Ë
qÒ � w� ÍuK�√Ë Íd��√ oDML� ÊUJ� ôË ¨b�_ gOLN�
Æ“WOI�«u��« WO�«dIL�b�« vK� rzU� ÂUE�

qLAO� tOK� qLF�« —u� w� s��Ë sOF� —uB� l{Ë
Æ“Î UC�√ s�b�UI�L�« q� sOH�uL�« jI� fO�
ÆdO��« bL�√Ë ÊULOK� bL�� »«uM�« w�UIO� vI��«Ë
bF� ‰U� Íc�« Ê“U��« l�œË o�U��« d�“u�« q�I��«Ë
¨W�U��« U�UC�Ë «—uD� nK��� w� UM�Ë«b�” ¡UIK�«
d�_« «cN� UL� …b�b� W�uJ� qOJA� UN�√— vK�Ë
s� e��Ô√ U� ‰ULJ��« bOF vK� ÈuB� WOL�√ s�
bIM�« ‚ËbM ◊Ëd� W�—UI� WOHO� ‰u� U�Ëd�
sJLÔ� ¨ e��Ô√ ‰U� w� ¨w��« —u�_« s� U�dO�Ë w�Ëb�«
w��« WOAOFL�« ¡U��_« s�«uL�« q�U� s� nHÒ ��Ô Ê√
Æ“W�U� bFB�« vK� WO�uO�« t�UO� w� UNO�UFÔ�
ÊuJ� Ê√ w�UIO� fOzd�« W�Ëœ vK� XOML�” ·U{√
W�—uNL��« fOz— l� œËb��« vB�√ v�≈ Î U�ËUF��
¨WK�dL�« W�b� Î U���� dN�√ Íc�« ¨Êu� ‰UAO� œULF�«
b�b� fOz— »U���« »«u�√ vK� WE�K�« …—uD� Î U�—b�

ø«°üdG ô«Ø°S ≈≤àdG áeÓY
w� f�√ dN� q�� W�ö� ÍœU� Æœ VzUM�« WO�—U��« ÊËRA�« WM�� fOz— q�I��«
ŸU{Ëú� ÷d� Èd�Ë ¨ÊUO�MO� ÊUOA� ÊUM�� w� wMOB�« dOH��« ¨»«uM�« fK��
Æs�bK��« sO� U�öF�« WOLM� qÔ��Ë ¨W�UF�«

‰UL�_« n�dB� W�uJ� fOz— «¡UI� —u�L�
ÊËRA�« ‰u??� ¨U??�«d??�??�« w??� f??�√ ¨w�UIO� VO��
W�O��« d�“Ë W�UG�« ÁcN� vI��«Ë WO�UO��«Ë WO�UO��«
r�K�Ë U�OK Êu� …U�� sO�zUM�«Ë sO�U� dU�
ÆnK�
Àb��K� ŸUL��ù« ÊU�ò ŸUL��ô« bF� sO�U� ‰U�Ë
w��« ‰uK��« WA�UM� XL�Ë ¨ «¡«d??�_« Ÿu{u� w�
l�«uB�« l� q�UF��«Ë »u���« ‚«d��« n�u� Ê√ sJL�
w� Î UF�d�Ë Î UOM� dEM�« vK� o�«u��« r�Ë ¨WO�ULA�«
WO�uM��« l�«uB�« W�UL�Ë WO�ULA�« l�«uB�« Âb�
ÆåUNLO�b�Ë
WOM� WI�dD� WO�ULA�« l�«uB�« Âb� Èb�ò ·U{√
lML� Ê√Ë ¨»u���«Ë UO�œd�« q� nEM� Ê« sJL�
vK� d�Ò R�Ë U�uÒ K� tM� —bB� Íc�« ‚d��« —bB�
ÆÎUOzUIK� Àb�� ‚«d��ô« «c� Ê√ u�Ë ¨”UM�« W�
vK� eO�d��« sJLÔ� U??O??�œd??�« Ác??� nOEM� bF�Ë
ÆåUNLO�b� vK� qLF�«Ë WO�uM��« l�«uB�«
WOLM��« ÊËRA� W�Ëb�« …d�“Ë l� w�UIO� lL��«Ë
W�b��« fK�� W�Oz— W�—UAL� ¨w�U�— ö�� W�—«œù«
fK�L� ÂUF�« sO�_«Ë w�uLA� s�d�� WO�bL�«
ÆWOJ� œuL�� w{UI�« ¡«—“u�«
WO�UL�« ŸU{Ë_« Ê√” w�U�— d���« ¨ŸUL��ô« bF�
Èb� f�U� w� bK��« UN� dÒ L� w��« W�œUB��ô«Ë
sJL�� Ê√ d{U��« X�u�« w� rNL�«Ë ¨w�UIO� fOzd�«
ÈbL�« vK� fO� ¨ÂUF�« ŸUDI�« öJA� W��UF� s�
Æ“Î UC�√ q�uD�« ÈbL�« vK� q� ¨jI� V�dI�«
ÂUF�« ŸUDI�« n�u� W??�«—≈ UM�ËU� bI�” X�U{√
ÈbLK� Îö� b�d� fOzd�« W??�Ëœ sJ�Ë ¨s�dN� …bL�
WMJLL�« q���« qC�_ —uÒ B� œ«b�≈ UM� VK�Ë ¨q�uD�«
¨tKLF� WO�U��≈ wDF�Ë n�uL�« w{d� qÒ � œU��ù
vK� ‰uB��« œÒ u??� Íc??�« w�UM�K�« s�«uL�« `�d�Ë
ŸËdA� l{Ë s� sJÒ L��« q�√ s� p�– q�Ë ¨ U�b��«
fOzd�« W??�Ëœ UM� VK� bI�Ë ÆWJ��« vK� Õö??ù«

¿GôjEG ô«Ø°Sh åëH øjódG ±ô°T
ø«jQƒ°ùdG ø«MRÉædG ∞∏e »a
w� s�b�« ·d� ÂUB� Æœ ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� s�d�NL�« d�“Ë q�I��«
v���� ÊUM�� w� b�b��« WO�«d�ù« WO�ö�ù« W�—uNL��« dOH� …—«“u�« w� t��J�
ÆWOLOK�ù«Ë WOK�L�« WO�UO��« «b���L�«Ë W�Ò UF�« ŸU{Ëú� tF� ÷d�Ë ¨w�U�√
s�b�« ·d� UN� ÂU� w��« …dO�_« …—U�e�«Ë sO�—u��« sO�“UM�« …œu� nK� w� U���Ë
ÆW�—u� v�≈
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...≥°ûeOh Iô≤fCG
?πÑ≤à°ùªdG ¥ÉaBG øY GPÉe
ÊUAO�N�« ÂUA� ˝
œu�u� WO�d��« WO�—U��« d??�“Ë Y�b� sJ� r�
¨W�—u��« WO�—U��« d�“u� tzUI� s� uK�Ë√ g�ËUA�
¨WOM�e�« t�d�� bF�Ë ¨¡UIK�« XO�u� s� dEM�« iG�Ë
WK�U� WOM�Ë W��UBL� UO�d� r�œ s� t�ö�≈Ë
U�d���« ?�¨d�UF�« nKL�«Ë Àb��U� ¨W�—u� w�
W�Ëb�«Ë UO�d� sO� w�«d�ù«Ë w�Ëd�« U�U�— w��«
¨Ídz«e� ? w�œ—√ ? ÍdB� ? w�«—U�√ r�b�Ë ¨W�—u��«
»—UI��« ’d� e�eF� W�ËU��Ë ¨fO�«uJ�« nK� s�Ë
w� ŸUDI�« W�U� bF� oA�œË …dI�√ sO� b�b� s�
XN��« w��«Ë ¨XC� Â«u�√ …bF� dL��« U�öF�«
w� WK�U� W��UBL� UNL�œ s� UO�d� Êö�S� Î «dO�√
WO�U��≈ WO�UO� qzU�— UN�F�� w��«Ë ¨W�—u�
Î UM�«e�� ¨Î«d�U� Î UO�UO� Î U�b� ¨sO��U��« sO� …b�
lM d??z«Ëœ Ê« Î U�{«Ë Ëb�� ¨ U�d���« Ác� l�
v�≈ò X��� b� w�«d�ù« ? w�Ëd�« —«dI�« –U��«Ë
UL� «u�—UMO� W�uL�� ÍœUH�� åÎUOK�d�Ë U� bÒ �
X�U� UL� ¨WO�d��« ? W�—u��« U�öF�« nK� h��
Ò
l� WM�«e�� ôUB�« s� Î «d�R� Ê«dN� ? uJ�u� t�
nK� UN�U�u�Ë√ —ÒbB� U��dB�Ë oA�œË …dI�√
wL�d�« UN�UOJ� UO�d� ÒÊ√ dNE� ¨W�—u� w� W�u���«
UL�UH� “U��S� WOMF� X�U�Ë Î UOKF� X�d��« b�
? WO�Ëd�« q��« W??�ƒ— o�Ë ¨oA�œ l� W�«b���
ÆWO�«d�ù« ? W�—u��«
w�d��« Y�b��« UOHK�Ë œU??F??�_ dEM� s??�Ë
»—UI��« «c� …œu� d�F� bF� ¨oA�œ vK� ÕU�H�ô«Ë
UN{dH� ÊU� «bOIF� V��� ¨…dI�√Ë oA�œ sO�
WIOI� „—bO� ¨w�dO�_« tHOK�Ë w�d��« ÂUEM�«
Àb��� UL�Ë w�d��« —«dI�« lM dz«ËœË „«d�_« ÒÊ√
W�UMF� √dI� X�U� öOK���«Ë d�—UI��« s� dO�J�«
Íd�� U� «dÒOG�� ZzU��Ë UO�«b�Ë qOUH�
¨ÎUO�UO�Ë Î U�dJ�� W??�—u??�??�« W�U��« ÂuLF�
s� Èd�J�« W�U�L�« c�Q� √b� «dOG�L�« ÁcN�
s�bOFB�« vK� UN�zU�M� öOK���«Ë UA�UML�«
Æw�d��« wK�«b�« ÍdJ�F�«Ë w�UO��«
w�d��« —«dI�« lM dz«Ëœ ÒÊ√ ÂuO�« d��√ `{«u�«Ë
X���Ë ¨w�«d�ù«Ë w�Ëd�« l� qLF�U� ÂuO�« X���
ôUB�« ◊uD� d�� sO�—u��« l� q«u��U�
W�u�� “U??�??�« vK� qLFK� ¨WO�UO�Ë W�dJ��
W�U� vK�Ë W�—u��« ? WO�d��« U�öF�« nKL� WK�U�
‚U���ô vF�� w�d��« —«dI�« lM dz«Ëb� ¨U�bF
ÁU��« WO�U��« WO�ËœË WOLOK�«Ë WO�d� «dÒOG�� ÒÍ√
l� W�u���« s� —U�� “U��ù vF�� «cN�Ë ¨W�—u�
ÂuO�U� ¨ U�öFK� q�U� qOFH�Ë W�—u��« W�Ëb�«
—U�L� wL�d�« w�d��« ÂUEM�« ◊«d��« —U�� d��FÔ�
`O�B�« o�dD�« w� …uD� ¨W�—u� l� W�u���«
WK�dL� Î U�«uM�Ë WOK�I��L�« UN�zU��Ë UN�O�u� w�
»d��« bF� ¨W�—u��« ? WO�d��« U�öF�« s� …b�b�
ÆW�—u� vK�
ôUB�ô« ◊uD� qOFH� …œu� l�Ë ÂuO�« ¨ÎU�U��
sL� ¨d�U�� qJA� oA�œË …dI�√ sO� WO�UO��«
w�U��≈ d�√ ôUB�ô« Ác� …œuF� ÊuJ� Ê√ wFO�D�«
¨q�U� qJA� U�öF�« lO�D�Ë …œu� —U�L� dO��
s�œu�uL�« sO�—u��« nK� Î «b�b�� h��
UL�Ë
Ò
Î U��d� ‰uÒ ���� w��«Ë ôUB�ô« ÁcN� ¨UO�d� w�
WO�UO�Ë W�œUB��« ®åW�œU��� WOL�— «—U�e�
¨w�UO��« nKL�« œËb� bM� n�u�� s�ò ©W�dJ��Ë
`�UB� Âb�� …b� WO�U��≈ U�U��U� —uÒ D��� q�
W�ƒd� U� dÒOG� vK� «d�R� l� ¨sOO��U��« ö�
WO�Ëb�« WOK�I��L�« t�UH�U�� WFO�D� w�d��«
ÆWOLOK�ù«Ë

ÉjÉØN
vK� Î U�b� Î U�dÒ �� Ê≈ WO�UO� —œUB� X�U�
fO�«u� w� —Ëb� …b�b� W�uJ� nO�Q� Èu���
sO� «b�F� ¡UI� Ê≈Ë sOOMFL�« sO� ôUB�ô«
t�I�� nKJL�« fOzd�«Ë W�—uNL��« fOz—
¨sO�Ozd�« sO� U�U�L�« X�dÒ � W�œU��� ‚«—Ë√
Î «b�u� w�U��« dNA�« W�UN� —œUBL�« XF{ËË
ÆZzU�M�« dONE��

¢ù«dGƒc

f�√ WL�M�« W�U� w� ULNzUI� ‰ö� ÊUO�MO�Ë W�ö�

f�√ Ê«d�≈ dOH� Îö�I��� s�b�« ·d�

ÊuFD�U� X��« b�u� Ê≈ dO�� ‰ËR�� ‰uI�
w� wN�M� Í—u��b�« fK�L�« ÂU�√ WO�UOM�«
d�¬ Ê√ fK�L�« sK�√ U�bF� ‰Ë_« s�dA� d�¬
`�d� U� ‰uK�√ W�UN� u� d�—UI��« œ«b�ù b�u�
‰Ë_« nBM�« w� WÒO�Uzd�« U�U���ô« ¡«d�≈
w�Uz— ⁄«dH� …d�U�L�« r�— ¨w�U��« s�dA� s�
ÆdN� nBM�

حمليات �سيا�سية
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�إحياء الذكرى المئوية لميالد المطران كبوجي بح�ضور ممثل حردان
وت�أكيدال�سيرعلىخطاهوالتم�سكبالمقاومةوحرا�سةالقد�سوفل�سطين

«الديمقراطية» تحيي بم�شاركة «القومي»
ذكرى القائد ال�شهيد �أبو عدنان قي�س

3

جانب من المشاركين في إحياء ذكرى القائد الشهيد أبو عدنان قيس
جانب من الحضور
في ذك��رى مئوية ميالد المطران الثائر إيالريون كبوجي أُقيم
احتفال تكريمي نظمه لقاء األحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية
في قاعة قصر األونيسكو بحضور العميد فادي داغر ممثالً رئيس
الحزب السوري القومي اإلجتماعي األمين أسعد ح��ردان ووزراء
ونواب وممثلين عن األحزاب اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية
وحشد من الفاعليات والمواطنين.
افتتحت الفعالية بالنشيد الوطني اللبناني ،وع� ّرف الخطباء
ناموس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي اإلجتماعي
سماح مهدي الذي قال:
عندما اعتقل المطران كبوجي للمرة األولى بتاريخ 1974/8/2
إثر تع ّرضه للخيانةُ ،وضع في زنزانة ضيّقة ،أرضها رطبة .وكان
فيها فراش من القش العفن كريه الرائحةّ ،
ففضل حينها النوم على
األرض.
أرسل إليه البابا وف��دا ً ليطلب منه إنكار تهمة نقل السالح إلى
المقاومة من أجل إطالق سراحه وخروجه من القدس .لكن المطران
كبوجي رفض ألنه يؤمن بأنّ مقاومة االحتالل فخر.
مؤسس
هي الثقافة التي ال ترى الحياة إال وقفة عز فقط كما قال
ّ
الحزب السوري القومي االجتماعي الشهيد أنطون سعاده.
وقال راعي االحتفال وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى:
َ
الصارخ في بر ّي ِة األمم :صرخ بأنّ
«ميزة هذا الرجل أنه كان الصوتَ
ً
فلسطين قضية إنساني ٌة يحملُها المسلمون والمسيحيون معا ،ض َّد
الصهاينة المغتصبين الذين يعملون على ّ
بث التفرقة بين أبناء
الشعب الواحد لي َْس ُه َل عليهم ابتالع حقوقهم أجمعين.
أما السفير السوري على عبد الكريم علي فقال :انّ ما تستوجبه
منا ذكرى المطران كبوجي المحافظة على صورة المقاوم والمؤمن
جسدها طوال حياته.
والواثق من النصر التي ّ
وشهد االحتفال كلمات لك ّل من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ
أحمد قبالن ،رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام
وهاب ،رئيس اإلتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود،
عضو كتلة التنمية والتحرير ممثالً حركة أمل النائب محمد خواجه،
أمين عام حزب االتحاد النائب حسن مراد ،وزير العمل مصطفى

بيرم ،أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
في لبنان اللواء فتحي أبو العردات ،ممثل حركة الجهاد اإلسالمي
في لبنان إحسان عطايا ،ممثل بطريرك الروم الكاثوليك المطران
إلياس الخضري.
الكلمات استذكرت سيرة الراحل والمبادئ التي أرساها لنصرة
الحق والعدالة اإلنسانية ،هو الذي حمل صليب آالم فلسطين وعاش
درب جلجلتها.
وأك��دت الكلمات أنّ «ح��ارس القدس» ،اعتاد القول دائما ً بأنّ
«المسيح هو فدائي فلسطين األول» ،وهو سار على درب المسيح في
تحدي لصوص الهيكل ،ليؤكد خالل مسيرته النضالية بأنّ الحرب
مع العدو الصهيوني هي حرب وجود وليس حرب حدود.
ولفتت االكلمات إل��ى أن��ه ساعد المقاومين ونقل لهم السالح
وأسس أول خلية فدائية في القدس ،حتى اعتقلته سلطات االحتالل،
ّ
وحاكمته لمدة  108أيام.
وأش��ارت الكلمات إلى ال��دور البطولي للمطران كبوجي الذي
سيبقى حيا ً في الذاكرة وأنّ التكريم لمناضل مقاوم اتخذ من فلسطين
وقضيّتها بوصلة حركته في الحياة وتح ّمل في سبيل هذا الموقف
الكثير من العناء والظلم ،لقد تح ّمل وصبر وظ ّل على مبدئه بصالبة
من دون أن يلين له عزم أو ينخفض له صوت أو تضعف لديه إرادة.
مطران القدس .مطراس فلسطين .مطران سورية .مطران المقاومة
المطران الراحل هيالريون كبوجي.
واكدت الكلمات انّ المطران كبوجي بما امتلك من فهم وبما م ّثلته
القدس له من رمزية ،أبى إال أنّ يكون على مستوى صليب اآلالم،
واختار طريق المقاومة للتعبير عن إيمانه ،وترك هذه البصمة في
سج ّل فلسطين مبرهنا ً أنّ قضية فلسطين قضية ّ
حق وعدل وشعب
وستبقى عربية عربية عربية.
وأشار الخطباء إلى أنّ هذا المطران الصادق والمعتقد بالقضية
غصة على فلسطين والمنطقة
الفلسطينية الذي غاب وفي قلبه ّ
العربية ترك إرث�ا ً نضاليا ً لفلسطين ال يمكن ألحد أن يتجاوزه أو
أن يطمسه .الفتين إلى أنه عرف الصهيونية حق المعرفة وعرفها
كاحتالل بغيض وعلم أنّ ق ّوة الصهيونية ليست مطلقة.

اجتماع الروابط التعليمية في وزارة التربية بم�شاركة «القومي»:
�ضرورة توفير الظروف المنا�سبة للعام الدرا�سي المقبل

عقدت الروابط التعليمية (الثانوي ـ األساسي ـ المهني) لقا ًء
وطنيا ً تربويا ً برعاية وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس
الحلبي في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في األونيسكو.
حضر اللقاء رئيس لجنة التربية النيابية د .حسن مراد وعدد من
النواب والمدراء واألساتذة والموظفين .وشارك في اللقاء وكيل عميد
التربية والشباب في الحزب السوري القومي االجتماعي محمد المصري.
ج��رت خ�لال اللقاء مناقشة ش��ؤون التربية والتعليم وواق��ع
المعلمين والتالميذ الحالي ،وآليات إعادة تفعيل المدرسة الرسمية
في هذه الظروف ال سيما كيفية االنطالق للعام الدراسي المقبل
بطريقة صحيحة تكفل تحقيق مصالح المعلمين.
تحدث في اللقاء على التوالي ك ّل من رئيسة رابطة األساتذة في
التعليم الثانوي ،رئيس رابطة المعلمين في التعليم األساسي ،رئيس
رابطة األساتذة والمعلمين في التعليم المهني والتقني ،رئيس لجنة
التربية النيابية ،وزير التربية والتعليم العالي.
وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية:
 1ـ تصحيح رواتب األساتذة.
 2ـ زيادة بدل النقل اليومي.
 3ـ تأمين مستلزمات االستشفاء والطبابة.
 4ـ تأمين األدوية وتفعيل صيدلية موظفي الدولة.
 5ـ البتّ بموازنة تعاونية موظفي الدولة.
 6ـ رفع قيمة المنح التعليمية بما يتناسب مع ارتفاع أقساط
المدارس والجامعات.
 7ـ توحيد التسميات المختلفة لألساتذة (معلم ـ أستاذ ـ مستعان

به ـ متعاقد) ،ومعالجة أوضاعهم ودفع مستحقات المتعاقدين
والمستعان بهم.
 8ـ دعم صناديق المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية.
 9ـ إطالق صندوق دعم المعلمين.
 10ـ تسديد المساهمات المقدّمة من الدول المانحة بالدوالر.
 11ـ إجراء التعديالت الالزمة على المناهج التربوية لتتوافق مع
الواقع الحالي.

بمناسبة ال��ذك��رى السنوية الستشهاد
القائد الفلسطيني (أب��و عدنان قيس) عضو
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين وذك��رى مجزرة مخيم تل الزعتر،
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
في لبنان «وقفة وفاء في مأوى شهداء الثورة
الفلسطينية في ب��ي��روت ،بحضور ناموس
المجلس األعلى في الحزب السوري القومي
اإلج��ت��م��اع��ي س��م��اح م��ه��دي ون��ائ��ب رئيس
المجلس الوطني الفلسطيني ـ عضو المكتب
السياسي للجبهة علي فيصل وعدد من أعضاء
المجلس الوطني وممثلي الفصائل الفلسطينية
واألحزاب اللبنانية ولجان وهيئات واتحادات
شعبية وم��ؤس��س��ات وشخصيات لبنانية
وفلسطينية وعائلة القائد أبو عدنان وأبناء
مخيم تل الزعتر ،وحشد من أبناء مخيمات
بيروت.
تحدث بداية صديق القائد أبو عدنان واألمين
العام األسبق التحاد المحامين العرب عمر زين
فقال :إنّ القائد قيس حمل لواء الحق والدفاع
عن المظلومين والالجئين ،ورسم للمقاومة

مسارها النضالي في فلسطين والمنطقة.
ك��م��ا ت��ح��دث ن��ائ��ب م��س��ؤول ال��ع�لاق��ات
الفلسطينية في حزب الله عطاالله حمود الذي
أسس لبناء الثورة
اعتبر أنّ القائد الكبير قيس ّ
الفلسطينية وقدّم إلى جانب رفقاء وإخوة له
التضحيات التي جعلت القضية الفلسطينية
حاضرة وقوية تتقدم كل األولويات..
وتحدثت عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية خالدات حسين التي توجهت
بالتحية إلى ذك��رى القائد الكبير أبو عدنان
قيس الذي عرفته المخيمات مناضالً وقائدا ً
م��داف��ع�ا ً عنها ،وغ��ادرن��ا بعد رحلة حافلة
بالنضال والمقاومة ،تاركا ً كنزا ً من المبادئ
الوطنية والقيم النبيلة التي ما زلنا نحمل إرثها
حتى اليوم .متوجهة بالتحية أيضا ً إلى شهداء
وجرحى ملحمة الصمود الخالدة الذين صنعوا
أسطورة الصمود في مخيم تل الزعتر وجسر
الباشا وبرج حمود والنبعة.
وفي الختام وضع المشاركون أكاليل ورد
على ضريح القائد أب��و عدنان قيس وعلى
النصب التذكاري لشهداء مخيم تل الزعتر.

الق�صيفي ا�ستقبل ً
وفدا من «اللقاء الوطني الإعالمي»:
ثروات لبنان ّ
حق له وندعو لبلورة الدور الوطني لل�صحافيين

القصيفي متوسطا ً وفد اللقاء الوطني اإلعالمي
زار وفد من اللقاء الوطني اإلعالمي ض ّم
الزمالء :سمير الحسن ،د .علي حميّة ،حسين
عز الدين ،مبارك بيضون ،ويونس ع��وده،
نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف
القصيفي.
وشكر الوفد النقيب القصيفي على «الدور
الذي تضطلع به النقابة على الصعيد المهني
ودف��اع��ه��ا ال��دائ��م ع��ن ال��ح��ري��ات الصحافية
واإلعالمية ،ودعوتها الى االلتزام بالقواعد
واالمتناع عن مالحقة أيّ صحافي وإعالمي
لمخالفة نشر ،إالّ أمام محكمة المطبوعات».
وأثنى على «تجاوب النقيب بتلبية دعوة اللقاء
الى المشاركة في النشاطات التي يحييها».
وأك ّد الوفد أنّ «اللقاء الوطني االعالمي يض ّم
صحافيين وإعالميين مستقلين ،ومن مختلف
االتجاهات ،وهو ليس نقابة وال جمعية ،ولكنه
تجمع له أهداف وطنية صرف ال يختلف عليها
لبنانيان ،وأبرزها :سيادة لبنان واستقالله،
ّ
حق لبنان في ثرواته ،وحق أبنائه في الدفاع
ّ
عن أرضه بكل الوسائل في مواجهة أيّ اعتداء،
ال سيما من قبل الكيان الصهيوني ،والوقوف
ال���ى ج��ان��ب القضية الفلسطينية ،وح� ّ
�ق
العودة».
كما أك��د أن��ه «يحترم القوانين اللبنانية

والنقابات المهنية المنظمة بموجب القانون
اللبناني ،ويعتبر نقابة المحررين المظلة
التي ينبغي أن تشمل ك ّل العاملين في المهنة،
وض��رورة تعزيزها لتتم ّكن من تأدية الدور
المناط بها في حماية الصحافيين واإلعالميين
والحفاظ على الحرية والتصدي لك ّل من
يحاول النيل منها».
وشدّد الوفد ،على «مرجعية نقابة محرري
الصحافة اللبنانية وض���رورة العمل على
تدعيمها ،وه��و دائ��م�ا ً سيكون إل��ى جانبها،
خصوصا ً أنّ هناك الكثير من النقاط الوطنية
المشتركة التي تجمعه بها».
بدوره ،ن ّوه النقيب القصيفي «بالنشاطات
التي ق��ام ويقوم بها اللقاء الوطني لنصرة
لبنان وحقوقه المشروعة في أرضه ومياهه،
وق��راره الح ّر المستقل ،وهي نشاطات غير
فئوية ألنها تطرح عناوين جامعة تتصل
بمصالح اللبنانيين الى أيّ فئة انتموا».
ولفت إل��ى أنّ «نقابة محرري الصحافة
اللبنانية كانت منذ تأسيسها إل��ى جانب
القضية الفلسطينية ،وه��ن��اك وث��ائ��ق في
محاضرها تثبت الدور الذي قامت به على هذا
الصعيد منذ والية النقيبين المرحومين وفيق
الطيبي وملحم كرم».

لقاء تداولي لل�شخ�صيات والفاعليات
من الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية
دع��ا منسق الحملة األهلية لحماية
الثروة الوطنية د .هاني سليمان إلى لقاء
تداولي للشخصيات والفاعليات والهيئات
البيروتية ي��وم الجمعة المقبل الساعة
 11قبل الظهر في مركز توفيق طبارة ـ
الظريف ،للتداول في الحملة البحرية التي

ستنطلق من طرابلس مرورا ً بك ّل الموانئ
اللبنانية ،وصوال ً إلى الحدود البحرية بين
لبنان وفلسطين المحتلة ،تمسكا ً بالثروة
الوطنية بوجه األطماع «اإلسرائيلية»،
ال��م��ن��وي ح��ص��ول��ه��ا ي���وم األح���د  28آب
.2022
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الأحزاب العربية ه ّن�أت بعملية القد�س:
ر ّد طبيعي على مجازر العدو في غزة

حم ّية و�سالم عر�ضا خطة بناء �أهراءات:
الأمن الغذائي جزء �أ�سا�سي من �أمن البلد

بحث وزي���را األش��غ��ال ال��ع��ا ّم��ة والنقل
واالقتصاد والتجارة في حكومة تصريف
األع��م��ال علي حميّة وأم��ي��ن س�لام ،خالل
اجتماعهما أمس في وزارة األشغال ،في
الخطة اإلستراتيجية التي ُتعنى ببناء
أه����راءات ف��ي م��رف��أي ط��راب��ل��س وب��ي��روت
ومنطقة والبقاع تحوي مخزونا ً إستراتيجيا ً
من الحبوب حفاظا ً على األمن الغذائي.
إث��ر االج��ت��م��اع ،ق��ال س�لام «م��ن األط��ر
األساسية لمعالجة ملف األم��ن الغذائي،
بناء مخزون إستراتيجي احتياطي لألمن
الغذائي ال��ذي أصبح اليوم يُشكل ج��زءا ً
أساسيا ً من األم��ن القومي للبلد ،والح ّل
يكمن في موضوع بناء األه��راءات وتكلمنا
بإطار خطة لبناء عدد منها في ثالثة مواقع
في لبنان».
أض��اف «م��ن غير المسموح في أي بلد
من العالم أن يكون مخزونه اإلستراتيجي
محصورا بمنطقة واح��دة ،التوجه هو أن
يكون لدينا مواقع لبناء أه��راءات جديدة
في مرفأي بيروت وطرابلس وكذلك في
ال��ب��ق��اع ،يسع ك��ل م��وق��ع  120أل��ف طن
تقريبا ً أي تأمين  9أشهر من األمن الغذائي.
وه��ن��اك ت��ع��اون وثيق م��ع وزي��ر األشغال
العا ّمة والنقل لخدمة هذا الهدف الوطني،
خصوصا ً أن وزارة األشغال هي المعنية
بموضوع المرافىء» .ورحب بأي مبادرة
من أي دولة مستعدة لمساعدة لبنان في
موضوع األمن الغذائي.

ه ّنأت األمانة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية في بيان ،بـ»العملية
البطولية التي نفذها المقاوم البطل أمير
الصيداوي في القدس المحتلة ،وأدّت إلى
إصابة عدد من المستوطنين الصهاينة».
ورأى األم��ي��ن ال��ع��ام للمؤتمر قاسم
صالح أن «العملية تأتي ردا ً طبيعيا
على مجازر العدو الصهيوني في قطاع
غ��زة واألراض����ي الفلسطينية المحتلة
وثأرا ً الغتيال قادة المقاومة الشهيد القائد
إبراهيم النابلسي في نابلس والشهيدين
القائدين خالد منصور وتيسير الجعبري

حمية وسالم خالل اجتماعهما في وزارة األشغال أمس
واعتبر أن «مع مشروع بناء األه��راءات
في بيروت والشمال والبقاع ،نكون حمينا
البالد وأنشأنا مخزونا ً إستراتيجيا ً يُغطي
جميع المناطق اللبنانية ،وهذا هو الحل
المستدام ل�لأه��راءات للحفاظ على األمن
الغذائي».
أما حميّة فأشار إلى أن «إيرادات المرافق
التابعة ل��وزارة األشغال العا ّمة والنقل
تزداد وتيرتها ،وهناك دراسة خطة لتحويل
ج��زء من ه��ذه اإلي���رادات لبناء األه��راءات
في مرفأي بيروت وطرابلس ،وذل��ك بعد
التشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي ،وهذا

ال يعني أننا لسنا مع تفعيل العالقات مع
كل دول العالم ،وال��ذي يريد مساعدتنا
مرحب به ،إنما لن ننتظر
ومواكبتنا فهو
ّ
أحدا ً في موضوع األمن الغذائي ،ففي حال
لم نستطع بناء مبنى لتخزين  120ألف
طن سنبدأ بالعمل بـ  50ألف طن».
وطمأن حميّة وزي��ر االقتصاد بأن «كل
البواخر التي ترسو ف��ي م��رف��أي بيروت
وطرابلس والمح ّملة بالقمح والطحين وكل
أن��واع الحبوب ُتعطى األولوية القصوى
لها للتفريغ ليُصار إلى وصولها الحقا ً إلى
المطاحن بأسرع وقت ممكن».

في غزة» .وقال «إن العملية تؤكد أيضا ً
أن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة
هذا االحتالل الصهيوني حتى تحرير كل
فلسطين وعاصمتها القدس واألراض��ي
العربية المحتلة كافة».
ودان «جريمة إع��دام الشهيد محمد
الشحام من مسافة صفر ،بعد اقتحام
منزله ليالً من الجنود الصهاينة في قرية
كفرعقاب مرتكبين جريمة موصوفة ،تؤكد
م��دى الفاشية والعنصرية واالنحطاط
األخالقي الذي يحكم الكيان الصهيوني
في سياساته العدوانية السافرة».

لجنة المال �أنهت مواد الموازنة
وتدر�س اليوم �أرقام النفقات والإيرادات

لقاء قريب في دم�شق يجمع وزراء الزراعة
في �سورية ولبنان والأردن والعراق
رح��ب��ت ن��ق��اب��ة م��س��ت��وردي وم��ص �دّري
ّ
ال��خ��ض��ار وال��ف��اك��ه��ة ف��ي ل��ب��ن��ان وتج ّمع
مزارعي وفالحي البقاع ونقابة أصحاب
الشاحنات المب ّردة باالتفاق اللبناني -
العراقي ،ووصفه رئيس تج ّمع مزارعي
وفالحي البقاع إبراهيم الترشيشي بأنه
«نافذة أمل للقطاع الزراعي لما يشكله من
انفراج واسع».
وتم ّنت النقابات الزراعية «المباشرة
بتطبيق بنود هذا االتفاق بالسرعة الممكنة
من أجل إراحة القطاع».
وك��ان وفد النقابات الزراعية زار وزير

األشغال العا ّمة والنقل في حكومة تصريف
األعمال علي حميّة على رأس وفد زراعي،
ترأسه وزي��ر الزراعة في حكومة تصريف
األعمال عباس الحاج حسن.
ون� ّوه الترشيشي بجهود وزير الزراعة
الذي «ال يو ّفر جهدا ً لتفعيل حركة الصادرات
ال��زراع��ي��ة» ،وق���ال «ن��ع�� ّول على حركته
واتصاالته التي تهدف إلى معالجة المشاكل
ال��زراع��ي��ة» ،مشيرا ً إل��ى «لقاء مرتقب في
أيلول المقبل في العاصمة السورية دمشق،
سينعقد بحضور وزراء الزراعة في سورية
ولبنان واألردن والعراق».

وأك��د أن «اللقاء مع ال��وزي��ر حميّة كان
مثمرا ً جدا ً وأعطانا آماال ً ال سيما في ما يتعلق
بعبور الشاحنات اللبنانية على الطريق
ال��دول��ي��ة ف��ي س��وري��ة والعمل على إلغاء
الضريبة المفروضة على هذه الشاحنات.
كما أطلعنا على أج��واء االتفاق اللبناني -
العراقي الذي يستفيد منه القطاع الزراعي
بشكل كبير ،وهذا األمر يشكل انفراجا ً كبيرا ً
على صعيد تصريف السلع الزراعية ونحن
بإمكاننا تصدير القمح والبطاطا والعنب
واإلج��اص وال��د ّراق والتفاح والخوخ وكل
أنواع الخضار».

الرقابة الع�سكرية والخوف من �إعالن
الخ�سائر «الإ�سرائيلية» في معركة وحدة ال�ساحات
} حمزة البشتاوي
اعتاد «اإلسرائيليون» على إخفاء الحقائق والمعلومات
ح��ول الخسائر خ�لال الحرب ،وع��ادة ما يختصر اإلع�لام
«اإلسرائيلي» حجم الخسائر واألض��رار بعبارة إصابات
ّ
طفيفة
بغض النظر عن حقيقة وحجم الخسائر خاصة
البشرية منها ،ألنّ هذا ي��ؤدّي إلى نشر الرعب واالنهيار
النفسي في صفوف الجنود والمستوطنين.
وخالل معركة وحدة الساحات تج ّندت أجهزة اإلعالم
«اإلسرائيلية» التابعة لوزارتي الخارجية والدفاع ومكتب
رئ��اس��ة الحكومة للعمل على إخ��ف��اء المعلومات حول
الخسائر ،واعتمدت ه��ذه األجهزة في نشر األخبار على
مصادر خارجية كأساس للمادة اإلعالمية ،وهذه المصادر
تتبع
لمؤسسات إعالمية غربية مملوكة من قبل شخصيات
ّ
يهودية داعمة للجيش «اإلسرائيلي» وتتب ّنى الرواية
«اإلسرائيلية» بأبعادها األمنية والعسكرية بهدف إخفاء
الفشل ورفع ال��روح المعنوية ومنع حدوث انهيارات في
صفوف الجيش والمستوطنين ،ولذلك يتوقع بعد انتهاء
معركة وح��دة الساحات أن تتبع الرقابة «اإلسرائيلية»
وهي وحدة عسكرية تابعة لشعبة المخابرات العسكرية
(أم��ان) سياسة التد ّرج الزمني في اإلع�لان عن الخسائر
وعلى فترات متباعدة زمنياً ،وهذا ما سوف تلتزم به وسائل
اإلعالم «اإلسرائيلية» التي تعمل وفقا ً ألوامر وتوجيهات
الرقابة العسكرية التي تستم ّد صالحياتها من القوانين
الخاصة الناظمة لعمل المؤسسة األمنية «اإلسرائيلية»،
وه��ي الجهة التي تتحكم بالمعلومات ومنح البطاقات
للمراسلين العسكريين لمن تشاء ،وخاصة وقت الحرب وال
تسمح بنشر الصور والمعلومات دون موافقة مسبقة.
ورغم ك ّل التعتيم على الخسائر في الحرب التي أطلقت
فيها حركة الجهاد اإلسالمي أكثر من ألف صاروخ باتجاه

 58مستوطنة وعدة مدن أبرزها القدس وتل أبيب وبئر
السبع مما أوق��ع الحكومة «اإلسرائيلية» بإرباك شديد
خ��اص��ة على صعيد اإلخ�ل�اء ول��م ي��ع��رف ع��دد كبير من
المستوطنين أين يذهبون حيث لم يحالفهم الحظ بركوب
الباصات حين طلب منهم اإلخالء الكامل من المستوطنات
الواقعة على بعد سبعة كيلومترات عن قطاع غزة.
وقد بدأت تتكشف المعلومات عن بعض الخسائر خاصة
على صعيد القتلى الذين يبدأ اإلع�لان عن أسمائهم دون
ذكر األسباب الحقيقية لمقتلهم وتنسب وسائل اإلعالم
«اإلسرائيلية» أسباب الوفاة لحوادث السير أو أسباب أخرى
كما حصل حين اإلعالن عن مقتل المستوطن اشلوموأرئيف
حيث قيل بأنه مات جراء صدمة قلبية سبّبتها له صــافرات
اإلنــذار ،وقالــت طالــيا ليفانون المديرة العامة لإلئتــالف
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» للصدمات النفسية إن  800مستوطن
يخضــعون للعالج النفسي بعد ثالثة أي��ام من الحرب،
وك��ذل��ك أظــهر إحصـــاء أ ّول���ي لصندوق التعويضات
«اإلسرائيلي» إنّ الدمار جراء الصواريخ طال  155مبنى
خاصة في عسقالن وسديروت ود ّمرت  69سيارة في 15
بلدة إضافة لخسائر في الزراعة والصناعة واكتفى صندوق
التعويضات بالحديث وفق ما سمحت به الرقابة العسكرية
عن سقوط  47جريح ثالثة منهم بحالة خطرة دون الحديث
عن سقوط قتلى ويتوقع الحقا ً أن تكشف األيام أو األسابيع
المقبلة المعلومات الحقيقية حول الخسائر وقد تصدر هذه
المعلومات كفضيحة مدوية ولكن بعد االنتخابات المقبلة
والمق ّرر إج��راؤه��ا في  25تشرين األول المقبل .خاصة
مع مشاركة بعض اإلعالم الغربي بالتعتيم والتكتم عن
المعلومات والذي كان يردّد خالل الحرب بأنّ «إسرائيل»
تدافع عن نفسها متجاهالً أنها ال تدافع سوى عن احتاللها
وعنصريتها ومجازرها بحق األرض واإلنسان.

كنعان وحمية خالل اجتماع لجنة المال أمس
أنهت لجنة المال والموازنة أمس،
دراسة مواد الموازنة وستعقد جلسة
مخصصة لبتّ السيناريوهات
اليوم
ّ
ال ُمرسلة من قبل وزارة المال المتعلّقة
ب����اإلي����رادات وال��ن��ف��ق��ات ،ف��ض�لاً عن
بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر
الصرف.
وك��ان��ت اللجنة انعقدت برئاسة
النائب إبراهيم كنعان وحضور وزراء
ال��م��ال ي��وس��ف خليل وال��ع��دل هنري
خوري والدفاع موريس سليم وممثلين
عن وزارة الخارجية ،لمتابعة درس
مواد الموازنة وملحقاتها.
وأق��� ّرت اللجنة احتساب ضريبة
الدخل للديبلوماسيين في الخارج
على أساس الراتب ال المت ّممات ،نظرا ً
لالنهيار المالي ال��ذي تعيشه البالد
وال���ذي ي��ؤ ّث��ر على الديبلوماسيين
اللبنانيين في الخارج نسب ًة لمعيشتهم
والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين
المسكن ولوازم التعليم لألوالد.
أم���ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال���ق���ض���اء ،فقد
استحدثت رسما ً قيمته  50ألف ليرة
على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح
ص��ن��دوق تعاضد ال��ق��ض��اة .وف��ي ما
يتعلّق بالعسكريين ،ألغت المواد التي
ُتج ّنب اإلحالة على التقاعد وتلك التي
ُتمدّد سنوات الخدمة للضباط واألفراد
والعسكريين ،وعدّلت بعض المواد
التي لها عالقة بإعفاءات من الرسوم
والتحفيزات التي لها عالقة بمؤسسة
الجيش.
وك ّرست اللجنة اعتمادات المعالجة
الصحية للجيش ب��ص��ورة مستقلة
ع��ن االع��ت��م��ادات ال��م��رص��دة بصورة
اج��م��ال��ي��ة ل����وزارة ال��ص��ح��ة ،وإع��ف��اء
المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى
العسكرية واألمنية ومعاشات تقاعد

الجرحى في ه��ذه القوى من ضريبة
الدخل .وأق � ّرت عدم استيفاء الرسوم
ع��ل��ى ال��ه��ب��ات ال��م��ق��دم��ة للمؤسسة
العسكرية ،وإعفاء البضائع المستوردة
م��ب��اش��رة م��ن المؤسسة العسكرية
من الرسم المقطوع  .3%كما ألغت
المادة  132المتعلقة بزيادة سنين
الخدمة للعسكريين .كما أق ّرت تقسيط
الديون المستحقة على الدولة لصالح
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
وإلغاء المادة المتعلقة بحظر الجمع
بين المعاش التقاعدي والتعويضات
المت ّممة له والمداخيل الناتجة عن أي
تعويض أو راتب شهري أو يومي أو أي
إجراء آخر يُدفع من خزينة الدولة أو
المؤسسات العا ّمة والبلديات.
وعلّقت المادة المتعلقة بالمساعدة
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��دراس��ت��ه��ا ع��ل��ى ض��وء
اق��ت��راح يقضي بتحويلها إل��ى زي��ادة
دائمة للمعاشات ،وسيتم إقرارها بُع ْيد
دراس��ة األرق���ام النهائية ل�لإي��رادات.
وأق����� ّرت ال���م���ادة المتعلقة ب��إع��ط��اء
الموظف الخاضع لشرعة التقاعد
في السلك اإلداري بحق إنهاء خدمته
واالس��ت��ف��ادة م��ن تعويــض نهايــة
الخدمة عن سنوات خدمته إذا كانت ال
تق ّل عن  17سنة.
كذلك أق � ّرت المادة  141المتعلّقة
بحظر تمويل أي مشروع في القطاع
العام عن طريق الموازنة عبر الهبات
أو أي مصدر آخ��ر ،قبل إع��داد دراس��ة
ج��دوى اقتصادية مفصلة للمشروع
ومن ثم إجراء التقويم الالزم والمطابقة
بعد التنفيذ .وص��ادق��ت على المادة
 142التي تقضي بإتاحة استعمال
وسائل الدفع اإللكترونية وشبكات
تحويل األموال من أجل سداد الرسوم
التي تستوفيها اإلدارات العا ّمة.

الجامعة الثقافية غير معنية
بالم�ؤتمر االقت�صادي اليوم
أعلنت الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم – مق ّرها مبنى وزارة الخارجية
والمغتربين في بيان ،عطفا ً على بيانها
ال��س��اب��ق ،أن مجموعة تنتحل صفة
وجهت دعوة النعقاد مؤتمر
الجامعة قد ّ
اقتصادي في جامعة ال��روح القدس –

الكسليك اليوم الخميس في تمام الساعة
العاشرة صباحاً ،مؤكد ًة أنها «غير معنية
بهذا المؤتمر وأن انعقاده مخالف للقانون
وه��ي ستقوم بمالحقة ال��داع��ي��ن إليه
و ُتح ّملهم مسؤولية التبعات المتر ّتبة
على انعقاده».
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متالزمة �أردوغان
} سعادة مصطفى أرشيد

*

امتازت حركة االخوان المسلمين وأذرعها ومتف ّرعاتها عن غيرها من تنظيمات اإلسالم السياسي
بالعمالنية (بالبرغماتية) وإباحة اللجوء الى التقية والتحالف مع اآلخر المختلف في الرأي والعقيدة لحين
الوصول الى حالة التمكين ،والجماعة تمارس السياسة بموجب قواعد السياسة ال بناء على األحكام
الشرعية ومنطق هذا حالل وذاك حرام .األمر الذي يمنحها هوامش سياسية عريضة أحسنت وتحسن
استعمالها أثناء اإلعداد واالنتظار والى حين تحقيقها نجاحات تقود للوصول الى حالة التمكين ،ولكنها
وتتعجل في تص ّورها انّ حالة التمكين ثابتة ومتواصلة .وهي بهذه
تخفق عندما يصيب الخلل تقديراتها
ّ
الحالة ال تعود تحتاج للتقية ،كما حصل معها في مطلع الربيع العربي ،اذ ظنّت انّ تمكنها من مصر
وتونس أمر باق غير قابل للخسارة ،ثم ظنها انّ سورية لقمة سائغة او فاكهة ناضجة لقطافها سريعا ً ما
تتهاوى بين أيديها وأيدي حلفائها القطريين وشركائها األتراك.
كانت دمشق قد استقبلت في مطلع األلفية التغيّرات التي حصلت في تركيا بابتهاج ،وقدّمت تركيا
استراتيجيتها الجديدة القائمة على التوجه شرقا ً ال غرباً ،وانّ سياستها الخارجية سيكون شعارها
صفر مشاكل مع ك ّل المحيط ،فتوثقت عالقة دمشق بأنقرة كما لم يحدث منذ انهيار الدولة العثمانية،
وتعاون البلدان في السياسة واالقتصاد وصوالً للثقافة ،لكن الربيع العربي قلب ك ّل تلك التفاهمات
وتصبح العالقة  100%مشاكل ،ولتصل أحالم اليقظة العثمانية برجب طيب أردوغ��ان ألن يعد بأنه
سيقوم بإمامة المصلين في جامع بني أمية.
ل َم دعمت تركيا الربيع السوري الزائف بالمال والسالح والسياسة ،وساهمت بصناعة جماعات
التكفير ثم تجاوزت ذلك باحتاللها أراضي في الشمال السوري ،وأقامت إدارات تابعة لها وبإشراف
وزارات�ه��ا في حين ي��زور أعضاء حكومتها األرض السورية المحتلة وكأنها أراض تركية ،فرضت
المؤسسات الرسمية فيما استبدلت
تدريس اللغة التركية كلغة إلزامية وعلقت صور أردوغ��ان في
ّ
لوحات اإلعالن والطرق اللغة العربية بالتركية ،وذلك تمهيدا ً إلقامة منطقة عازلة على غرار دولة سعد
حداد وأنطوان لح ّد في جنوب لبنان في زمن ليس ببعيد.
برغم التغيّرات التي طرأت على تركيا بعد عام  2002اال انّ العقل السياسي التركي ال يزال يرى في
الحركات االنفصالية خاصة الكردية خطرا ً على أمنه القومي ،فتركيا تدرك انّ األكراد عبر أكثر من قرن
مضى كانوا قد ارتضوا ألنفسهم بأن يكونوا أدوات لقوى خارجيّة تدفعهم للتحرش بالدول األربع
التي يعيشون بها ،سورية والعراق وإيران وتركيا ،ثم ال تلقي تلك الدول باالً لمصيرهم عند حصاد
التسويات والنتائج.
تبدي تركيا األردوغانية مؤخرا ً ومعها جماعات اخوانية أخ��رى بصدد القيام باستدارة جديدة،
نالحظها في تلميحات أردوغان إثر قمتي سوتشي وطهران ،ونقرأها بوضوح في تصريحات وزير
خارجيته جاويش أوغلو ،الذي أعلن عن لقاء جمعه قبل شهور عدة مع نظيرة السوري فيصل المقداد،
ثم عن استعداد بالده للتوسط بين الدولة السورية ومعارضيها العاملين في خدمة السياسة التركية ،فما
الذي حدث لتنتقل تركيا من الحديث عن عملية واسعة في الشمال السوري الى هذا الموقف الجديد؟

مثل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم نهاية الكمالية األتاتوركية وبداية انطالق األردوغانية ،التي
سبق القول بان أعلنت عن سياستها الجديدة خارجيا ً والقائمة على قدمين ،األول التوجه شرقا ً والثانية
صفر مشاكل مع جوارها ،ولكنها الحقا ً لم تقطع عالقتها بالناتو ولم ّ
تكف عن النظر ولو خلسة الى
الغرب ومحاولة ابتزازه لقبولها في المجموعة األوروبية ،وتح ّولت عالقتها مع جوارها الى إشكاالت
وتدخالت ومحاوالت سيطرة ،هكذا مع اليونان وقبرص ،مع سورية والعراق ،في أرمينيا وأذربيجان
وقضية ناغورنو كرباخ.
أصبحت أحمال أردوغان ثقيلة ،تنقذه الجغرافيا في بعض جوانب االقتصاد ،كما في احتكاره لتوريد
القمح الروسي واألوك��ران��ي ،مخففة من الحمل ال��ذي يبقى ثقيالً ،خاصة وه��و مقبل على انتخابات
رئاسية لم تعد بعيدة ،ومعركتها هذه المرة أصعب من سابقتها ،حيث انّ لخصومه فرصا ً معقولة وفق
استطالعات الرأي ،خاصة إثر خروج عدد من شركائه الذين دخل وإياهم معترك التغيير عام  2002مثل
عبد الله غول ،أحمد داوود اوغلو ،علي باباجان.
يحمل خصوم أردوغان في االنتخابات الرئاسية المقبلة ورقة سورية ،فمن جانب يرون انّ الخطر
على أمنهم القومي يأتي من االنفصاليين عموما ً واألكراد خصوصا ً ال من الدولة السورية ،ومن جانب
آخر يرون ومعهم المواطن التركي العادي ـ الناخب ،انّ ستة ماليين الجئ سوري هم فوق ما يحتمل ،اذ
ينافسونه في رزقه وعمله ومسكنه .وترى المعارضة انّ على أردوغان ان يتح ّمل مسؤولية هذا الوضع
يصب لصالح أردوغان.
يمس المواطن التركي العادي والذي كان صوته في الغالب
ّ
الذي ّ
كان أردوغان في السابق قد استطاع استثمار ورقة الالجئين هذه ،يهدّد بهم أوروبا الغربية بإطالقهم
باتجاه حدودها ،او وكما حصل بأن يبتزهم بما تجاوز ستة مليارات يورو ،وهو يستعمل الورقة أيضا ً
في حربه مع الدولة السورية ،لكن األوروبيين لم يعودوا قادرين على الدفع ،وهؤالء الالجئون أصبحوا
عبئا ً عليه وعلى المواطن التركي وورقة انتخابية قوية بيد خصومه.
لم يعد بيد أردوغان إال إعادتهم الى سورية باالتفاق مع الدولة .فالمنطقة العازلة التي كان يعمل من
أجلها في الشمال ال يريدها شركاؤه بالناتو بسبب تحالفهم مع األكراد ،وال تريدها موسكو وطهران،
فكان ال ب ّد من العمل مع دمشق ،وهذا ما طرحه جاويش أوغلو من استعداد بالده إلدارة حوار بين الدولة
السورية ومعارضيها الذين يتلقون التعليمات من أنقرة ،وأنقرة هي القادرة على ضبطهم بالطرق الناعمة
او الخشنة ،في حين لن يجد األكراد من خيار إال العودة إلى أحضان األ ّم الحنون دمشق .مع ذلك يبقى
أردوغان محيّرا ً في سلوكه ،اذ يرى وزير خارجيته ان ال ح ّل في سورية اال الح ّل السياسي ،ويص ّرح
تحسن وعلى مستويات رفيعة ،يقوم
نائبه في حزب العدالة والتنمية انّ العالقات بين بالده ودمشق في ّ
الطيران التركي بقصف قاعدة للجيش السوري قرب عين العرب فيوقع عشرات العسكريين شهداء.
إنه سباق بين أردوغان ومعارضيه ،أيهم سينهي اإلشكال الطويل مع سورية ،لكن علينا أن ندرك انّ
الثقة الوحيدة بأردوغان هي إنْ قام بتنفيذ ما تقدّم قبل االنتخابات ،اذ انه في حال فوزه سيعود الى نظرية
التمكين ويتملّص من وعوده والتزاماته ال لسورية فحسب وإنما لناخبيه أيضا ...انها متالزمة أردوغان.
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة

ال�ساحات نتيجة ولي�ست مطلب ًا...
وحدة ّ
*

} صادق القضماني

سورية عمود خيمة محور المقاومة ودمشق نبض العروبة النّابض ،وإيران ركيزة محور المقاومة
بحب فلسطين كبوصلة حقّ والقدس قبلة وطنية ودينيّة ،والمقاومة اللّبنانية عمود في
وشعبها نابض ّ
خيمة العروبة ونموذج لإلسالم الحنيف.
الساحات استراتيجية ثابتة في ذهنيّة ونهج محور المقاومة ،وتتجلّى التّحالفات مع كا ّفة
وحدة ّ
القوى والفصائل العربيّة واإلسالميّة تحت راية الهو ّية والمقاومة ،ليجمع الحلف فسيفساء ُتع ِزّز ق ّوة
الساحات نتيجة توافق
وثبات هذا الجسد بحر ّية الفكر واالنتماء لك ّل دولة وحزب وفرد فيه ،فوحدة ّ
استراتيجي لك ّل من تبنّوا نهج عدم التّفريط واالستسالم ،بل ساحة لك ّل من يناضل من أجل تحرير
أي أرض محتلة في ك ّل
الصهيوني ،واجتثاث االستعمار
األجنبي من ّ
فلسطين والجوالن من االحتالل ّ
ّ
مكان.
الساحات ودقّ اإلسفين بينها لم تبدأ كهدف في المعركة األخيرة على غزة ،والتي
فصل
محاولة
ّ
أفشلها الجهاد اإلسالمي ،فقد حاولت اإلدارة األميركية خالل زيارة وزير خارجيتها آنذاك لدمشق،
وعرض على القيادة العربيّة السورية بقيادة ال ّرئيس الدكتور ّ
بشار األسد ف ّك االرتباط بين سورية
وإي��ران وإنهاء العالقة مع حزب الله ،وإخ��راج فصائل المقاومة الفلسطينيّة من سورية مقابل جعل
سورية خارج الحصار االقتصادي وصديق مقرب للواليات المتحدة وذلك بهدف لتصفية القضيّة
الفلسطينيّة خدمة للكيان الصهيوني .حيث استطاع ال ّرئيس األسد بذهنيته الوطنيّة وكقائد يمثّل عقيدة
الساحات ليست شعارا ً
السور ّية برفضه القاطع للمطالب األميركيّة تجسيد فكرة أنّ وحدة ّ
الدّولة العربيّة ّ
ّ
ّ
واستراتيجي لكل من يؤمن أنّ ثمن المقاومة أقل تكلفة من ثمن االستسالم،
فضفاضاً ،بل مشروع ثابت
ّ
بشار األسد ،وبهذا وضع حجر األساس إلفشال مشروع ّ
هذا شعار لل ّرئيس ّ
«الشرق األوسط الجديد»
حتى قبل أن يظهر علنا ً في سلوك وخطاب اإلدارة األميركيّة ،فكانت سورية نبض العروبة واستمرت
الساحات لما تمثّل في تاريخها وموقعها
بتوصيفها أيضا ً عمود خيمة حلف المقاومة وركيزة وحدة ّ
وعقيدتها ونهجها.
الصهيوني من دقّ األسافين ض ّد الجمهورية اإلسالمية في إيران
والكيان
األميركية
لم تنفك اإلدارة
ّ
التي تبنّت من روح ثورتها القضية الفلسطينيّة كبوصلة ،وط��ردت سفير الكيان من أراضيها لحظة
السلطة ،لينشغل العدو باستراتيجية خلق ع��د ّو وهمي للعرب من خالل طرح خطر الدّولة
تسلّمها ّ
السنّة
الفارسية على العرب ومستقبلهم من جهة ،ومن جهة أخرى دقّ إسفين على أساس مذهبي بين ّ
كي الوعي في ّ
ّ
الشارع.
والشيعة كأداة في معارك ّ
استطاعت القيادة اإليرانية دحض ك ّل هذه البروباغاندا من خالل سلوكها العقائدي الوطني والدّيني
السورية على أس��اس المصالح الوطنية
بالنّهج االستراتيجي ،فقد م ّكنت عالقتها المميّزة بالدّولة ّ
ّيني كقيادة شيعية
المشتركة والقضية المركزية الجامعة ّ
أي قضية فلسطين ،وال ب ّد من ربط سلوكها الد ّ
الصهيوني ،بدون شرط أو قيد ولم تميّز بين انتماء
في دعم كا ّفة القوى الوطنية المقاومة ض ّد الكيان ّ
مذهبي وآخر وبذلك ش ّكلت نموذجا ً عميقا ً لمضمون ذهنيتها االستراتيجية ،وهنا ال ب ّد من وضع القارئ
في حقيقة مغيّبة يجب أن يعتمدها برؤيته للقيادة في الجمهورية اإلسالمية في إيران ،فاالنتماء للمذهب
ّ
عربي،
عربي ،وقرآنها
الشيعي بقومية فارسية فيه ميزة إيجابية ،فهم من أهل ديانة إسالمية نبيّها
ّ
ّ
ّ
ّ
وكعبتها في مدينة ودولة عربية ومن الطبيعي أن تكون قبلتهم الثانية القدس العربية ،فهذه الحقيقة
تق ّربهم من العرب المسلمين كأش ّقاء في الدّين وتلغي نظرية المؤامرة التي أرادت أن تظهر أنّ لدى إيران
ّ
المعظم في إيران من
مشروع استعماري أو سيطرة على المنطقة ،وقد استطاعت القيادة ومرشدها
الساحات تحت العقيدة المقاومة براية تحرير فلسطين وك ّل أرض محتلة وع ّمق هذا النّهج
تجسيد وحدة ّ
أبان مساندة سورية في حربها الحالية الجتثاث اإلرهاب وأدوات االستعمار من أراضيها.
عشر سنوات واإلدارة األميركية تدعم وتم ّول كا ّفة القوى التّابعة لتشويه إنجازات المقاومة اللبنانية،
وتهيئة ّ
الظروف لوضع لبنان في أتون حرب أهلية طائفية ومذهبية تهدف للقضاء على ق ّوة حزب الله
العسكرية وإفقاده ّ
الشعبية المتينة لدى شعبنا العربي واإلسالمي.

السيّد حسن نصر الله من امتصاص كا ّفة ّ
الضربات الدّاخلية ،وإفشال
نجح حزب الله في ظ ّل قيادة ّ
ّ
ّ
مخططات العد ّو بالتّزامن مع تثبيت سياسة ردع العد ّو الصهيوني ،بل أصبح قوة إقليمية بتدخله بوفاء
منقطع النّظير في سورية للدّفاع عن سيادتها وأمنها وخيراتها ،ليمنع في الوقت ذاته تمدّد اإلرهاب
للبنان ،حتّى أصبح عنوان أساسي في الدّفاع عن مصالح اللبنانيين االستراتيجية وتحديدا ً في قضيّة
ترسيم الحدود ومخزون الغاز والنّفط التي يمتلكها ،إضافة لدعمه لكا ّفة فصائل وأح��زاب المقاومة
الساحات ،وهنا ال ب ّد من التّأكيد على أنّ
العربية والفلسطينية في كا ّفة مناطقها تحت استراتيجية وحدة ّ
حزب الله بانتمائه للمذهب ّ
الشيعي المسلم ُيعتبر عمودا ً في خيمة العروبة الح ّقة ،فقد استطاع سماحة
ّ
السلوك والنهج ،فال االنتماء
السيّد وقادة الحزب تثبيت صفات الهو ّية القومية والدينية كحقيقة في ّ
ّ
للعقيدة ّ
الصفات
الشيعية يلغي عروبته وال عروبته تلغي انتماءه الدّيني أو
المذهبي ،فالهوية نتاج جميع ّ
ّ
التي تش ّكل الشخصية .وبالتالي فإنّ مجاهرته بانتمائه لنهج سماحة المرشد في إيران لم تلغ انتماءه
الساحات هي هوية وذهنية عميقة وعقائدية ال يمكن ضعضعتها ،قبل
لهويته العربية ،ولذلك فإنّ وحدة ّ
تتوحد كجبهة قتالية واحدة.
أن
ّ
ّ
ّ
الساحات تحت راية القضية المركزية فلسطين هم من
وحدة
ى
ن
تتب
التي
والقوى
األحزاب
ة
ف
كا
إنّ
ّ
تكوين مجتمعنا العربي وهم البيئة الحاضنة ّ
موحدة بالهدف حتّى
للشعار وقد أصبحت حالة شعبية ّ
ّ
لو اختلفت بالعقيدة المذهبية أو الفكرية او الدينية ،فمسيحيّو الشرق الوطنييون ثابتون في نهج وحدة
الساحات واألحزاب القومية
الساحات واالحزاب اليسارية باأليديولوجية عميقة الحضور في وحدة ّ
ّ
السياسية والفكرية
نهج
وهي
العروبية،
الساحات على أق� ّل تقدير في المقاومة ّ
أساسي في وح��دة ّ
ّ
الوطنية ،وهذا المشهد هو ليس تص ّورا ً لمستقبل بل واقع حال يمثّل حقيقة نبض غالبية األ ّمة العربية،
التي تبني مشروع المقاومة كبيئة حاضنة ،فالعروبة نهج والمقاومة هي الح ّل والمحور والعنوان.
العقائد الفكرية المقاومة ،العروبة المقاومة ،اإلسالم المقاوم والمسيحية المقاومة ...نهج يجمع وال
يف ّرق ،فهذه فلسطين تقاوم من أجلنا جميعاً ،فباألمس ردع الجهاد اإلسالمي الكيان بألف صاروخ بعد
الشهيد ابراهيم النابلسي ابن فتح الذي طلب ّ
لتتوحد الراية مع بندقية ّ
الشهادة
اغتيال قادة في صفوفه،
ّ
ح ّرا ً عزيزا ً من أجل فلسطين ك ّل فلسطين ،إلى العملية البطولية المقاومة األخيره داخل أسوار القدس
والتي استهدفت مستوطنين صهاينة يمارسون ك ّل أشكال اإلره��اب على أصحاب األرض والحقّ ،
وي��ز ّورون التّاريخ ويش ّوهون رسالة األديان ويعتبرون الدّين المسيحي واالسالمي عد ّواً ،بل خطر
على وجودهم المصنّع ومستقبلهم في أرض كنعان فلسطين التي أسموها «إسرائيل» ،فهل هذا النضال
المقاوم في فلسطين ،من هذا ّ
الشعب الجبّار المرابط سيبقى مشهدا ً في نشرة أخبار ،أو سينتفض
شعبنا العربي الجتثاث الكيان من أجل حقه وحقوقه؟
الساحات تحت راية العروبة
يجب أن نكون كشعب عربي وإسالمي ال ّركيزة األساسية في وحدة ّ
المقاومة ،واالسالم المقاوم كذهنية تجمعنا وتنصرنا.
إنّ شعبنا العربي الذي اعت ّز بالزّعيم عبد الناصر وسار على دربه ،واعتبره مدرسة قومية عربية
يجب أن يتبنّى فكره وتحديدا ً ّ
الشعار الذي طرحه «ما أخذ بالقوة ال ُيستر ّد االّ بالق ّوة» ،وهذه المقاومة
اي عضوية جديدة إالّ
قبول
يأبى
كان
الذي
القومي
العروبي
البعث
حزب
خلقت لتبقى» ،ومن اعتنق فكر
ّ
بعد نشاط نضالي ض ّد الكيان الصهيوني ،وهذه الفصائل الفلسطينية التي دفعت بالدّم ّ
والشهداء ك ّل ما
أمكن من أجل مكانة األ ّمة وح ّقها في فلسطين ،يجب أن يتبنّى اليوم خيار المقاومة في فعله النّضالي
ك ّل في مكانه وقدراته وقدر استطاعته ليكون بيئة قوية وحاضنة شعبية للمقاومة العسكرية الممثّلة في
محور المقاومة ،لتنتفض في ّ
اي معركة أو حرب كبرى مقبلة من أجل قضايا أ ّمتنا وقضيتها
الشارع في ّ
المركزية فلسطين ،فلدينا مؤتمر قومي عربي يمثّل كا ّفة االحزاب العروبية المقاومة واالنضواء تحت
تصرفها وفي نهجها واجب بل أق ّل من واجب للفرد في أمتنا ،ناهيك عن المؤتمر القومي واإلسالمي
الذي يتبنّى المقاومة طريقاً ،فهذا طريق الخالص من أزمات أ ّمتنا في كا ّفة المجاالت.
إنّ «إسرائيل» هذه ليست قدراً ،والنّصر ّ
للشعب إذا انتفض ،ومع محور قادر فالمستقبل فيه تفاؤل
وأمل...
*أسير جوالني مح ّرر
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 4ميدال ّيات ح�صيلة الم�شاركة اللبنان ّية
إ�سالمي» الخام�سة
في �ألعاب «الت�ضامن ال
ّ

أختتمت أم��س ،المشاركة اللبنانية في منافسات
دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة والتي أقيمت
توجت مشاركتها بنتائج
في مدينة قونية التركيّة ،حيث ّ
مش ّرفة أثمرت عن  4ميداليات (ميداليتان برونز وفضية
في التايكواندو وميدالية برونزية في رفع األثقال)
وكانت البعثة خاضت في الفصل األخيرمنافسات ثالث
مسابقات متبقية لها وهي المبارزة والجودو والكيك
بوكسنغ وحققت نتائج جيدة وكانت المؤشرات توحي
بزيادة عدد الميداليات خصوصا ً في لعبتي المبارزة
والجودو لكن التمنيات لم تطابق أرض الواقع .
من جهته ،وجه رئيس البعثة الغراند ماستر سامي
قبالوي كتابا ً إلى اللجنة التنفيذية في اللجنة األولمبية
أشار فيها إلى اختتام المشاركة اللبنانية في الدورة
بحصيلة  4ميداليات مستحقة وتقدّم بالشكر إلى اللجنة

�إيقاف �أحد الم�س�ؤولين في �أولمبياد طوكيو ب�شبهة الر�شوة

التنفيذية وموظفي اللجنة األولمبية الذين عملوا معه
كرئيس للبعثة منذ اليوم األول وخص بالشكر إداري
البعثة وسام شيري لعمله المميز واصالً نهاره بليله
ومتابعا ً أدق التفاصيل لخدمة أفراد البعثة .
توجه بالشكر لكل المشاركين في البعثة من
كما
ّ
إداري��ي��ن ومدربين والعبين والعبات على االنضباط
وال��ت��زام روح العائلة ال��واح��دة متقدّما بالتهنئة من
الفائزين والفائزات ،ومن ّوها ً بالمشاركين عموما ً الذين
ك��ان��وا وقفة واح���دة وم��س��ؤول��ة وه��م على ال��رغ��م من
الظروف الصعبة في لبنان وعدم خوضهم المعسكرات
التدريبية والتحضيرية المطلوبة قارعوا أبطال بلدان
عريقة ومقتدرة وفازوا عليهم وكانت الخسارات دروسا ً
تعلمنا منها وبذل الالعبون والالعبات جهودا ً كبيرة
وقاتلوا حتى النفس األخير .

�سعد يو�سف بقمي�ص الأن�صار

أوقفت الشرطة اليابانية أمس األربعاء أحد أعضاء
مجلس إدارة أولمبياد طوكيو لالشتباه في تلقيه رشى
إلى جانب ثالثة رجال آخرين على صلة بالفضيحة،
وفق ما أفاد ممثلو االدع��اء العام .ويواجه هارويوكي
تاكاهاشي تهمة تلقي  380أل��ف دوالر ك��رش��وة من
سلسلة متاجر األلبسة «أوك��ي هولدينغز» ،إحدى
الشركات الراعية ألولمبياد  2020الذي أقيم في صيف
 2021بعد إرجائه لعام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وألقي القبض على الرجل البالغ  78عاما ً بصحبة
رئيس «أوكي هولدينغز» ،هيرونوري أوكي ( 83عاماً)،
ومديرين تنفيذيين آخرين من شركة األلبسة ،وفقا ً
لوثائق مكتب المدعي العام في طوكيو.
ويتهم االدع���اء ال��ع��ام تاكاهاشي بقبول الرشى
التي «يفهم منها أنها كانت تعني أم��وال الشكر على
المعاملة المفيدة والتفضيلية» التي منحها ألوكي.
ووفقا ً لالدعاء العام ،تم تحويل ما مجموعه  51مليون
ين ( 380ألف دوالر حسب سعر الصرف الحالي) إلى
الحساب المصرفي للشركة التي يديرها ،في أكثر من 50
معاملة تحويلية بين تشرين األول  2017وآذار .2022
وج��اءت التوقيفات بعدما قامت الشرطة اليابانية
الشهر الماضي بمداهمة منزل تاكاهاشي في طوكيو
وفق وسائل اإلعالم المحلية ،إلى جانب تفتيش منزل
أوك��ي والمكاتب السابقة للجنة المنظمة لألولمبياد
التي تم حلها مؤخراً .ويشتبه في أن تاكاهاشي ،المدير
التنفيذي السابق لشركة اإلعالنات اليابانية العمالقة
دنتسو ،تلقى في العام  2017ما يعادل أكثر من 320
ألف يورو من «أوكي هولدينغز» بعد توقيع عقد بين
شركته االستشارية والمجموعة التي أصبحت في العام
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 2018شريكا ً رسميا ً ألولمبياد طوكيو.
ولم يكن من المفترض أن يقبل تاكاهاشي أي أموال
أو هدايا بما يتعلق بدوره كعضو مجلس إدارة أولمبياد
طوكيو  2020منذ عام  .2014ورغم هذه المزاعم ،إال أن
تاكاهاشي نفى أي تضارب في المصالح في الصفقة
مع «أوك��ي هولدينغز» .وب��دأت الشكوك حول الفساد
تطفو على السطح حول ظروف منح طوكيو أولمبياد
 .2020وفي آذار ،2019استقال رئيس اللجنة األولمبية
اليابانية تسونيكازو تأكيدا ً بعد أشهر قليلة من إدانته
من قبل العدالة الفرنسية بتقديم مدفوعات لشركة
«بالك تايدينغز» ،ومق ّرها في سنغافورة ،قبل وبعد
اختيار األرخبيل الستضافة االلعاب من قبل اللجنة
األولمبية الدولية .ويدعي المحققون الفرنسيون ان
«بالك تايدينغز» هي عبارة عن «قوقعة فارغة» تؤدي
إلى بابا ماساتا دياك ،نجل الرئيس السابق لالتحاد
الدولي أللعاب القوى السنغالي ألمين دياك المتورط
بقضايا فساد والذي توفي في كانون األول  2021عن
عمر يناهز  88عاماً.

المغربي زيا�ش ب�شرط!
يرحب بالتعاقد مع
يونايتد ّ
ّ
يستعد نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي لتقديم عرضه الرسمي
األول للتعاقد مع الالعب المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي خالل
الصيفي الحالي.
«الميركاتو»
ّ
وبات المغربي البالغ  29عاما ً خارج حسابات األلماني توماس
توخيل مدرب تشيلسي الموسم الحالي ،ويسعى الالعب للرحيل عن
البلوز هذا الصيف.
ووفقا ً لصحيفة «ذا صن» ،فإن مانشستر يونايتد مستع ّد لتقديم
رسمي للتعاقد مع حكيم زياش .وأشارت إلى أن إريك تين هاج
عرض
ّ
مدرب الشياطين الحمر ،هو مَن طالب مسؤولي المان يونايتد بحسم
الصفقة ،واإلدارة مستعدّة للتعاقد مع زياش لكن بشرط واحد ،وهو إن
جاءت طلبات تشيلسي المادية غير مرتفعة.
يذكر أن حكيم زياش انتقل من أياكس إلى صفوف تشيلسي في عام
 ،2020مقابل  37مليون جنيه إسترليني.
وخاض الالعب المغربي  83مباراة بقميص تشيلسي في مختلف
البطوالت ،وسجل  14هدفا وقدم  10تمريرات حاسمة.

أعلن األنصار ض ّم الالعب سعد يوسف ،إلى صفوفه ،قادما ً من نادي طرابلس،
وأمس شارك يوسف في تمارين الفريق ،وت ّم تأمين مكان إقامته في بيروت.
ويًع ّد سعد يوسف أحد أبرز العبي خط الدفاع ،ويمتاز بشغل كل المراكز الدفاعية.
وجاء تعاقد األنصار مع الالعب ليع ّزز صفوفه الدفاعية لخوض موسم -2022
 2023حيث يطمح بالمنافسة بقوة على كل األلقاب الممكنة.

روجيه �شما�س م�شارك ًا في «الفرو�س ّية العالم ّية»

لماذا ّ
�ضم �سيلفا �إلى بر�شلونة؟
تعطلت مفاو�ضات ّ
أكد تقرير صحافي إنكليزي ،أمس األربعاء ،أن البرتغالي برناردو
سيلفا ،نجم مانشستر سيتي ،في طريقه للبقاء ضمن صفوف فريقه،
بعد انهيار مفاوضات انتقاله لبرشلونة.
وح��اول برشلونة ضم سيلفا هذا الصيف ،لكن مانشستر سيتي
اشترط الحصول على  100مليون يورو مقابل بيعه .وبحسب صحيفة
سيوجه تركيزه اآلن نحو
«ديلي ميل» البريطانية ،فإن برناردو سيلفا
ّ
فريقه الحالي ،في ظل صعوبة انتقاله لبرشلونة.
وأك��دت الصحيفة ،صعوبة انتقال العب الوسط البرتغالي إلى
برشلونة هذا الصيف ،في ظل الضائقة الماليّة التي يعاني منها
النادي ،وحاجته أوال ً للنزول بحد الرواتب الستكمال تسجيل صفقاته
الجديدة.
وك��ان سيلفا حريصا ً على االنتقال للعب في الليجا من بوابة
برشلونة ،ولكن يبدو أنه سيكمل تعاقده مع السيتيزنس.
وخاض سيلفا ( 28عاماً)  253مباراة مع مانشستر سيتي في جميع
المسابقات ،وسجل  48هدفا ً وقدّم  50تمريرة حاسمة.

هاليب فازت بتورنتو وجوائزها تجاوزت الأربعين مليون دوالر

حقق الفارس اللبناني روجيه شماس إنجازا ً بتأهله ومشاركته في بطولة العالم
للفروسية والتي أقيمت مؤخرا ً في مدينة هيرننغ بالدنمارك خالل الفترة من  9ولغاية
 14آب الحالي والتي كان تأهل إليها  103فرسان يمثلون  34دولة حول العالم وقد
أقيمت تصفياتها على مدى السنتين الماضيتن في عدة بطوالت واستحقاقات خارجية
مداورة في دول عدّة.
وعلى الرغم من تعثره في المباراة النهائية إالّ أن الفارس شماس المقيم في هولندا
قد حقق نتيجة متقدّمة من الناحية الفنية والتقنية وهو كان نجح في قفز عدة حواجز
خالل المباراة وقد بلغت ارتفاعاتها  160سنتم وهي ارتفاعات تعتبر قياسية.
وفور تبلغ االتحاد اللبناني للفروسية بهذه النتيجة اتصل رئيس االتحاد اللواء
سهيل خوري بالفارس شماس وهنأه باسمه واسم أعضاء االتحاد متمنيا ً له دوام
االنتصارات التي ترفع اسم لبنان في المحافل واألوساط الرياضية الدولية.
تجدر اإلشارة إلى أنه سبق للفارس كريم فارس أن تأهل لبطولة العالم قبل عدة
سنوات.

باتت الرومانية سيمونا هاليب ثالث العبة فقط تتجاوز الـ 40مليون
دوالر من حيث الجوائز المالية التي نالتها في مسيرتها ،وذلك بعد
تتويجها بلقب دورة تورونتو األلف للتنس .وت ّوجت هاليب في نهاية
األسبوع بطلة لدورة تورونتو الكندية على حساب البرازيلية بياتريز
حداد مايا ،لتحرز لقبها الثاني للموسم والتاسع في دورات األلف من
ّ
بشق طريقها من المركز الـ15
أصل  18مباراة نهائيّة ،ما سمح لها
في تصنيف رابطة المحترفات الى السادس .كما أضافت جراء هذا
االنتصار  439700دوالر إلى مجموع جوائزها الماليّة ،وفق الموقع
الرسمي لرابطة المحترفات «دبليو تي أيه» ،لترفع إجمالي الجوائز إلى
ّ
 40.107.097مليون دوالر.
وباتت هاليب على بعد أكثر من مليونين بقليل من األميركية فينوس
وليامز ( 42.300.728مليون دوالر) التي تحتل المركز الثاني على
الئحة أكثر الالعبات دخالً من المباريات ،خلف شقيقتها األسطورة
سيرينا وليامز التي تغ ّرد بعيدة جدا ً بـ 94.606.355مليون دوالر.
وبعد عام من المعاناة بسبب اإلصابات ،أكدت الرومانية الفائزة
بلقب بطولتي روالن غاروس  2018وويمبلدون  ،2019عودتها إلى
مستواها السابق الذي خ ّولها تصدر تصنيف رابطة المحترفات لمدة
 64أسبوعاً ،وذلك بتحقيقها الثالثاء الماضي فوزها السابع تواليا ً
في سلسلة هي األط��ول لها هذا الموسم ،بعد تغلبها الثالثاء على

الروسية أناستازيا بوتابوفا  4-6و 6-3و 3-6في الدور األول لدورة
سينسيناتي األلف.
وتستعد هاليب لخوض بطولة فالشينغ ميدوز ،آخر البطوالت
األربع الكبرى ،والمقررة بين  29الشهر الحالي و 11سبتمبر ،مع األمل
بأن تذهب فيها ألبعد من الدور الرابع وذلك للمرة األولى منذ عام 2016
حين بلغت ربع النهائي (أفضل نتيجة لها نصف النهائي في العام
.)2015
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دبو�س

كي ال نبقى على الر�صيف
} يكتبها الياس ّ
عشي

« العالم يتغيّر» ،وث ّمة معادالت تموت ،وأخرى تولد ،والمؤ ّرخون يبرون
أقالمهم مبشرين بعالم آخر ال مكان لألحادية فيه ،وال للتبعية ،وال لالستنقاع
.
العالم يقرأ من جديد ما قاله هيروقالطس قبل ألفين من األعوام« :أنا ال أعبر
النهر مرتين» .ورغم ذلك ما زال العالم العربي يغتذي من الماضي ،ويجت ّر
السي َر وال�م�ط� ّوالتِ وقصائد الهجاء ،غير عابئ بما يجري حوله ،مكتفيًا
بالتف ّرج ،وكأنه خارج الزمان .
المطلوب أن نشارك في لعبة التغيير ،ال أن نقف على رصيف العالم ننتظر
دورنا لنكونَ .
المبادرة هي األساس ،ومن ال يبادر يبقَ على الرصيف.

نافذة �ضوء
االجتماعي هو الدليل �إلى الم�ستقبل*
القومي
التفكير
ّ
ّ

O pensamento Nacionalista- Social é o guia
para o futuro

ذهب و�إرهاب...
حينما تريد أن تغزو بلدا ً وذلك طمعا ً
في سرقة نفطه أو ذهبه أو ماسه ،عليك
ان تقول للمأل أنك ذاهب هناك ألسباب
نبيلة ،مثل محاربة اإلرهاب ،أو تكريس
الديموقراطية ،أو التهديد الذي يمثله هذا
البلد لشعوب المنطقة بسبب امتالكه
ألسلحة دم��ار ش��ام��ل ،ث��م تنطلق مثل
سوبرمان إلنقاذ العباد من شرور هذا
النظام أو ذاك ،فتنهب البلد وتستولي
على ثرواته وتبدو بطالً منقذاً!...
هذا هو ديدن دول الهيمنة والتغ ّول .خلقوا اإلرهاب ،القاعدة،
داعش ،مرورا ً بـ النصرة ،جيش اإلسالم ،بوكو حرام ...أسماء
مختلفة ومضمون واح��د ،ك ّل ما يتطلبه األم��ر ،مال يغدق بال
حدود ،ومفتٍ باع ذ ّمته إلبليس ،ومقاتل ولج لت ّوه في اإلسالم،
فتل ّقفه شيطان على هيئة رجل دين ومضى يقوم بصياغة ذاته
كيف يشاء ،فال يمضي طويل وقت حتى تجد هذا المعتوه يقاتل
في سبيل قوى الهيمنة والسطو في العالم مع صرخات الله
أكبر ،وهو يظنّ بأنه مجاهد في سبيل الله ،إن قتل ،وإن ظفر...
هكذا صنعوا اإلره��اب لهدفين ،األول ،القتال في سبيل
أجنداتهم ومشاريعهم الشيطانية ،الثاني ،تشويه اإلسالم،
والمفجع في ه��ذا المسار انّ أع��راب��ا ً يشاركونهم في هذه
المخططات ويقدّمون لهم ك ّل أنواع اإلسهامات ،بل يكونون في
كثير من األحيان في المقدمة لتكريس هذا النهج الشيطاني...

دعونا نطرح المثل الفرنسي لنستوعب الصورة ،قامت مع
دو ٍل غربية وأميركا بإرسال مجموعات إرهابية الى أفريقيا،
وخاصة في منطقة جنوب الصحراء ،قامت فرنسا بعد ذلك
ّ
بالتنطح لمهمة مكافحة اإلرهاب في جمهورية مالي وأعلنت
ذلك الهدف النبيل على المأل ،المحصلة بعد ألي تفي بشي ٍء
آخر...
انها مثل الكوميديا اإللهية ،مالي تنضح ذهباً ،اكتشف فيها
الكثير من مناجم الذهب ،فرنسا ليس فيها منجم ذهب واحد،
ردح من الزمان ،فرنسا هي ثالث دولة في العالم من حيث
بعد ٍ
احتياطي الذهب ،مالي ليس في خزينتها كيلوغرام ذهب
واحد ،اإلرهاب ال يزال يسرح ويمرح في مالي ،ولكن في نهاية
األمر« ،ك ّل الحق ع اإلرهاب».

سميح التايه

} يوسف المسمار*

لقد وصلت األمم القوية والضعيفة في هذا الزمن العصيب الى مفترق طريقين
بين العمار والدمار أي بين الحياة او الموت ،وليس هناك أيّ تفكير جديد ،وحديث
وعصري يمكن ان يهدي األمم الى سبيل الخالص وتجنب الكارثة الرهيبة اال
التفكير القومي االجتماعي االنساني.
فالتفكير القومي االجتماعي ال��ذي ابتكره وقدّمه الى األم��ة والعالم العالم
االجتماعي والفيلسوف السوري أنطون سعاده هو التفكير الواقعي ،والجديد،
والحديث ،والعصريّ الذي يحفظ اإلنسانية وحضارتها من الهالك والخراب ،ألنه
نابع من واقع الحياة ،واهتمامه األصيل والجدّي بتحقيق الحياة األفضل لألمم
جميعها.
وكل تفكير ال ينبع من الحياة اإلنسانية ويهدف الى ارتقاء الحياة اإلنسانية ال
ُحسن وضع البشرية أبدا ً وينقذها من الهالك.
يمكن أن ي ّ
وبناء على ذلك قال العالم االجتماعي أنطون سعاده:
«ال مف ّر لنا من التقدم إلى حمل أعباء الحياة إذا كنا نريد البقاء .فإذا رفضنا البقاء،
عطلنا الفكر والفعل .عطلّلنا اإلرادةّ .
ّ
عطلنا التمييز وأنزلنا قيمة اإلنسان».
جزئي مهما كان نوعه :فردي ،أناني ،تجمهري ،فئوي ،ديني
تفكير
كل
إن
ّ
طائفي أو مدني علماني ال ير ّكز على تحقيق وح��دة مجتمع األم��ة ،وتحقيق
الوعي القومي االجتماعي على أساس مبادئ محبة الوطن ،والتحابب والتراحم
واإلخاء القومي االجتماعي بين جميع أبناء األمة ،وال يدفع الى اإليمان بأنه ال
يوجد في زماننا كوكب آخر يمكن أن نبقى فيه أو نعيش عليه على قيد الحياة
وال يشجع على توطيد العالقات الودية بين األمم على أساس احترام الحقوق
المتبادل وقوانين الوئام والتعاون والسالم ،هو تفكير ال يمكن أن ينتج إال المزيد
من األزمات ،والفظائع من البؤس ،والحروب المميتة التي ال يمكن أن ُتع ّد وال
تحصى في مقبل االيام.
كل تفكير محدود ومتمحور حول الذات الفردية األنانية هو تفكير خانق ،وكل
تفكير مجموعي فئوي مغلق هو تفكير شوفيني ،وكل تفكير عالمي ال يفهم أن
واقع كوكب األرض كما هو على حقيقته بيئات جغرافية طبيعية وشعوب وأمم،
وثقافات وحضارات هو تفكير روائي ،وهمي وهلوسة دماغية.
واالختناق الروحي ،واالنغالق العقلي ،والوهم وتضخم األحالم غير الواقعية
هي أمراض نفسية فيزيائية ال يمكن أن تؤدي إال إلى تدمير شخصية كل من الفرد
واألمة والعالم.
ال أمل لإلنسانية ،اذا ،كانت تريد الحياة الحضارية والبقاء الحضاري اال اعتماد
التفكير القومي االجتماعي الذي ينقذها من التخلّف واالنحالل.
ففي التفكير القومي االجتماعي يتحقق الخير والرضا واالزدهار لألفراد واألمم
والعالم.
وهذا هو التفكير الجديد الذي عناه العالم االجتماعي والفيلسوف أنطون سعاده
في خطابه في بوانس أيرس في أول آذار سنة  1940حين قال:
«إن التفكير ال��ذي س��ارت بموجبه االنسانية حتى اآلن قد دخ��ل في طور
الشيخوخة في العالم كله ،والبشرية بأسرها تنتظر تفكيرا ً جديدا ً ينقلها الى
سعادة أفضل .وسورية القومية االجتماعية تساهم بأكبر نصيب في وضع قاعدة
هذا التفكير الجديد».
*ترجمة لمقال نشر بالبرتغالية.
**المدير الثقافي للجمعية الثقافية السورية –البرازيلية التابعة للحزب
السوري القومي االجتماعي.

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»
صدرت في بيروت عام 8591

المدير اإلداري
نبيل بونكد

الفنانة ال�سوريّة انطونيت نجيب ت�سدل �ستارة الم�شهد الأخير
بعد م�سيرة من العطاء الفني تخطت ن�صف قرن
} إعداد ـ عبير حمدان
غيّب الموت أمس ،الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز
 92عاما ً إثر أزمة صحية.
ونعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين ومديرية
المسارح والموسيقى والوسط الفني الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب التي
سيشيّع جثمانها عند الحادية عشرة من صباح اليوم من مشفى المدينة في
دمشق إلى كنيسة الصليب المقدس للروم األرثوذكس بالقصاع وسيُصلى
على جثمانها عند الثانية ظهرا ً لتوارى الثرى في مقبرة باب شرقي.
وكانت الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب ب��دأت حياتها المهنية بعد
انضمامها لنقابة الفنانين السوريين عام  1968وشاركت في العديد من
األعمال مشكلة تاريخا ً فنيا ً طويالً وحافالً باألداء المميز.
وبرعت في عدة أدوار وخاصة دور األم كما قدمت عدة عروض مسرحية
متميزة واستطاعت بقدراتها وموهبتها أن تتقمص العديد من الشخصيات
التي أسندت إليها حيث ظهرت للمرة األولى في فيلم عاريات بال خطيئة الذي
تم عرضه في عام  1967وشاركت في فيلمي «امرأة تسكن وحدها» و»واحد
زائد واحد» في عام .1971
توالت أعمالها الفنيّة وك��ان لها رصيد غني بالدراما السورية منها
أدوارها في «صح النوم» و»الفصول األربعة» و»الجوارح» و»أيام الغضب»
و»أخوة التراب» و»البيادر» و»حمام القيشاني» و»وردة شامية» و»رياح
الخماسين» و»الشام العدية» وغيرها الكثير وال سيما األعمال البدوية التي
برعت فيها كما شاركت في مسلسل «روزانا» عام  2018ومسلسل «فارس
وخمس عوانس» الذي عرض عام  2020ومسلسل «ببساطة» الجزء الثاني
عام  .2020ومسلسل «شارع شيكاغو».
عملت صاحبة شخصيّة «نعيمة» في مسلسل الفصول األربعة بالتمثيل
الدرامي والمسرحي والسينمائي وحظيت بشهرة واسعة بعد تجسيدها
العديد من األدوار المسرحية منها «ح��ط بالخرج» و»شغلة فاينة»
و»األشجار تموت واقفة» و»سهرة مع أبو خليل القباني» وغيرها .كما كان
للسينما حصة في حياتها فتألقت في العديد من األعمال السينمائية أشهرها
«الرابعة بتوقيت الفردوس».
بعد مسيرة حافلة من العطاء الفني والذي استمر على مدار أكثر من نصف
قرن ،توفيت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب ،عن عمر ناهز  91عامًا ،حيث
ولدت في  20فبراير عام  ،1930تاركة وراءها إر ًثا فنيًا يتجاوز الـ 200عمل
فني ،بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة.
ّ
وفي تصريحات إعالمية قبل وفاتها ،روت الفنانة الراحلة أنطوانيت
نجيب ،معاناتها مع المرض الذي سبّب لها إرها ًقا شديدًا وألمًا ال تقوى على
تحمله ،وتأكيدها أ ّنها في كل األحوال ال تخاف الموت ،ألنها لم تؤذ أحدا طيلة
حياتها ،وبالتالي هي تستعد لهذه اللحظة ،وأ ّنها كثي ًرا ما تدعو الله بأن
تذهب إليه سريعًا حتى ترتاح من األلم الذي تشعر به.
حيث كانت تضطر إلجراء عملية غسيل كلوي مرة أو  2كل أسبوع ،وقد
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تكفلت نقابة الممثلين السوريين بمصاريف عالجها.
ومع انتشار خبر وفاة الفنانة الراحلة سارع عدد كبير من نجوم الفن في
سورية إلى نعي الفنانة الراحلة التي تعتبر من أوائل الفنانين السوريين.
وكتبت سالف فواخرجي ،عبر حسابها بـ فيس بوك :وداعً ا أنطوانيت
نجيب بكل الوداعة التي كنتِ عليها وبكل الحب الذي تمتلكينه لآلخرين
ولي ،كان لي نصيب جميل من ِك في بداياتي وخالل مسيرتي ،وكم كنت ممتنة
لوجودك في العديد من األعمال والذي تصرحين به عل ًنا أنه من أجلي.
وأضافت :وال أنسى أبدًا عندما طلبتُ إلي ِك تشريفي في مشهد واحد في
فيلمي رسائل الكرز فلم تتواني لحظة بل وشكرتني بجملة تركت أث ًرا في
قلبي ،وقلتِ  :شكرا ل ِك يا بنتي فأنا أصولي من الجوالن الحبيب ،وداعً ا أيتها
الغالية يا ابنة الجوالن الحبيب ،لروحك الرحمة وكل السالم.
ونشرت الممثلة ام��ل عرفة ص��ورا ً للممثلة الراحلة وعلّقت بالقول:
«انطوانيت نجيب الرحلة ما كانت سهلة وداعا ً الله يرحمها».
وكتبت الممثلة ديمة قندلفت« :القديرة انطوانيت نجيب ليكن ذكرك
مؤبدا».
كما نعاها ايضا ً الممثل السوري مصطفى الخاني ال��ذي نشر صورة
تجمعهما ،وق��ال« :م��دام انطوانيت نجيب في ذمة الله .الله يصبر أهلك
وحبايبك».
ونشر جورج وسوف ،صورة تجمعه بالفنانة السورية أنطوانيت نجيب،
عبر حسابه بـ تويتر ،خالل إحيائه إحدى الحفالت الغنائية ،وهي تقوم
باحتضانه بحنان شديد ،ويمسك هو بيديها مبتسمًا.
ووص��ف وس��وف ،ه��ذه ال��ص��ورة بأنها عزيزة عليه ج��دًا «هالصورة
علي ،الله يرحم الفنانة الكبيرة أنطوانيت نجيب ،وتكون
عالمسرح غالية ّ
نفسا بالسما».
يذكر ان عائلة الفنانة الراحلة ستتقبل التعازي بعد الدفن في قاعة
الكنيسة ومن ثم ستتقبل عائلتها التعازي يومي الجمعة والسبت القادمين
في قاعة كنيسة الصليب في العاصمة السورية دمشق.

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

