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W�U��Ë œ«bIL�«

 VFA�« ‰UCM� ÒÂU��« W�—u� r�œ œ«bIL�« qBO� Æœ sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë b�√
 åwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô«  «u� rz«d� vK� w�uD��« Á Òœ—Ë W�ËUIL�« tKzUB�Ë wMOD�KH�«

Æ…e� ŸUD� w� ¡U�M�«Ë ‰UH�_« b{
 œU�“  WOMOD�KH�«  œUN��«  W�d��  ÂUF�«  sO�_«  Á«d�√  wH�U�  ‰UB�«  ¡UM�√  p�–  ¡U�
 œ«bF��«Ë  WOMOD�KH�«  W�U��«  vK�  ŸU??{Ë_«  tO�  Õd�  œ«bIL�«  d�“u�«  l�  W�U��

ÆÁu�M� s� ÎU�—œ WM�UNB�« sOIK�Ë w�uONB�« Ê«ËbF�« Òb{ ‰UCM�« WF�U�L� W�d��«
 ÍdBMF�«  ÊUOJ�«  ÁUIK��  Íc�«  r�b�«Ë  WO�uONB�«  WO�LN�«  …bA�  œ«bIL�«  Ê«œ√  UL�

ÆWO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« s� W�U�Ë WO�dG�« ‰Ëb�« s� w�uONB�«

 ¨VO�� u� tK�« b�� Æœ ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë vÒIK�
 ¨t�ö�  —ËUA��«  Òr�  ¨ÊUONK�«  b��  dO�√  sO��  Æœ  w�«d�ù«  ÁdOE�  s�  ÎUOH�U�  ÎôUB�«
 sOM�u��L�«Ë W�dA�« q�� s� n�dA�« vB�_« b��L�« ÂU���ô …dOD��«  UO�«b��U�

ÆåwMOD�KH�« VFA�«Ë …e� vK� wKOz«d�ù« Ê«ËbF�« —«dL��«Ë sOOKOz«d�ù«
 WKJA�  Òq�  w�  …b�U�LK�  …bF���  Ê«d�≈  ÒÊ√  vK�  bO�Q��«  w�«d�ù«  d�“u�«  œÒb�Ë

ÆÊUM�� w� ¡U�dNJ�«
 d�“u�« »d�√Ë ¨ÍËuM�« nKL�«  U{ËUH� w�  «—uD��« d�¬ w� Ê«d�“u�« ‰Ë«b� UL�

Æ… Òu�dL�« UNLO�«u� v�≈  U{ËUHL�« ‰u�u� Áœö� W��— s� ÊUONK�« b��

 OGôØà°S’G :ÜÉ°ùM ∞°ûc

ïjQGƒ°üdGh ∫É«àZ’Gh

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 w�«d�U�L�«  œ«b???�ù«  r??�—Ë  ¨Èu??I??�«  s??�“«u??�  w�  R�UJ�ö�«  q�  w�
 WOHB� ŸËdA� `�UB� WIDML�« w� UNzUHK�Ë U�dO�√ W�uFL� o��L�«
 r�—Ë  ¨”bI�«  U�«d�  ÒÍdJ�F�«  UN�UM�Ë  Òw??�ö??�ù«  œUN��«  W�d�
 t�«d�U��Ë  ‰ö��ô«  gO��  Òw�Ë_«  ÕU�M�«Ë  Ÿ«b��«Ë  …Q�UHL�«  q�U�
 U�«d� w� ‰ULA�«Ë »uM��«  w�N��Ë a�—«uB�« Õö� …œU� ‰UO��U�
 W�d�  X���  ¨—uBM�  b??�U??�Ë  Íd�F��«  dO�O�  s�bONA�«  ”b??I??�«
 ¨‰ö��ô«  gO�  vK�  Òw��—U�  —UB��«  oOI���  w??�ö??�ù«  œUN��«
 w��« a�—«uB�«  UOK� UN�dN�√ b�√ …uI� U�«d��«Ë œUN��« X�d��
 ¨Êu�—u� s� —UD� w� W�öL�« n�u� X{d�Ë ¨ÊUOJ�« oL� X�bN��«
 s�—u�c� «u�ËdN� ¨UN�UJ�Ë VO�√ q� WM�b� œ«Ë— vK� V�d�« XLÒL�Ë
 vK�√Ë  ¨T??�ö??L??�«  q??�«b??�  s??�  Êu����  UN�UF��M�Ë  U??N??�—«u??�  w??�
 Î̈ U�d�  rN�“UM�  …e??�  ·ö??�  w??�  WO�uONB�«   U�B�GL�«  uM�u���
  U�UL��«  wK��  X�U�  w��«  ¡«dC��«   U�U��«  bNA�  s�bOF���
 gO� …œU� Ãd�Ë ¨W�—u� vK� »d��«  ‰ö� UN�L�e� bF� W�K�L�«
 X�O�√ UNLO�d� vK� «uM�«— w��« Ÿ—b�« … ÒuI� ¨sOM� wH�� ‰ö��ô«
 qL�� W�ËUIL�« qzUB� s� qOB� …—b� —uN� l� ¨WG�U� …b�b� W�U�≈
 ÊbL�« qF� d�� ‰ö��ô« gO� t�u� Î «œdHM� Ÿœd�« W�œUF� XO��� ¡U��√
 ¨W�ËUIL�«  a�—«u�  v�d�  X��  W�uO��«   PAML�«Ë   UM�u��L�«Ë
 XF{Ë  ULMO�  ªp??�c??�  WL�d�  —U??M??�«  n�u�  wKOz«d�ù«  wF��«  ¡U??�Ë
  U�U��« …b�Ë —UFA� qB�� Î U�Ëd� œUN��« W�d�� WK�L� W�ËUIL�«
 Î U�«e��«  —UM�«  ‚ö??�≈  n�Ë  ‚UH�«  sLC�O�  ¨W�dFL�«  ÁcN�  t�F�—  Íc??�«

 W�L�  cM�  ÂUFD�«  s�  »dCL�«  …œË«uF�«  qOK�  dO�_«  s�  Ã«d�ùU�
 ÃdHÔO� t�≈ W�U�� œU�“ œUN��« W�d�� ÂUF�« sO�_« ‰U� Íc�«Ë ¨—uN�
 ÂU��  `OA�«  s�  Ã«d�ùU�  ÍdBL�«  jO�u�«  bNF�  ULMO�  ¨ÂuO�«  tM�
 Ê≈ W�U�� ‰U�Ë ¨ÂU�√  ‰ö� sOM� w� œUN��« W�d� …œU� b�√ ÍbF��«
 hÒKL��« ‰ËU�Ë Ÿ«b��U� ‰ö��ô« ÂU� ÊS� ¨W�ËUIL�« …u� w� W�ULC�«

ÆÊ«bOL�« v�« ÂUJ��ö� œuFM�  U�«e��ô« s�
 wKOz«d�ù«  bOFB��«  l�  …e??�  u��  WFL��«  Âu??�  cM�  —UE�_«  XN��«
 ÎUF�u�  åw�ö�ù«  œUN��«ò  W�d�  l�«u�  ·bN��«  Íc�«  ŸUDI�«  w�  dOD��«
 s�«e��U� w�Q� wKOz«d�ù« bOFB��« Ê√ ULO� ô ¨v�d��«Ë ¡«bNA�« s� Î «œb�
 ”u�«  w�dO�ô«  jO�u�«  tKL�O�  Íc�«  wKOz«d�ù«  œd�«  ÊUM��  —UE��«  l�
 wKOz«d�ù« Ê«ËbF�« w� å¡UM��«å?� WO�UO� —œUB�  √d� YO� ¨s�U�A�u�
 w��«  ÊUM��  V�UD�Ë  rO�d��U�  qB��  ÊUM�K�  WOKOz«d�≈  qzU�—  …e�  vK�
 tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« Ê√ ÎULK� ¨UNOK� o�«u� Ê√ dDC� tMJ� ¨ËbF�« UNC�d�
 ‰ö��ô« vK�ò t�uI� wKOz«d�ù« ËbF�« vK� ¨f�√ œ— tK�« dB� s�� bO��«
 ÂU�_«ò ÎözU� ¨å…e� l� d�bI��« w� QD�√ UL� ¨ÊUM�� l� d�bI��« w� TD�� Òô√
 ô  p�–  l�Ë  ÆåvC�  X�Ë  Í√  s�  Èu�√  W�ËUIL�«  ÒÊQ�  ÊuLKF�  r��√Ë  ¨UMMO�
 wKOz«d�ù« Ê« v�« …dOA� ¨…e� w� »d��« l�u�� Ê√ UN�H� —œUBL�« l�u��
 ·u� t�« Ëb�� VOIM��«Ë rO�d��« nK� Ê√ …d��F�Ë ¨—UM�« ‚ö�ù ÎUH�Ë b�d�
 Æq�IL�«  n�d��« w� WOKOz«d�ù«  U�U���ô« bF� U� v�« t� ÒX��«  ¡U�—≈ r��
 «c� w� WOKOz«d�ù« –  WO�dO�ô« WK�ULL�U� ÊUM�� VOB� Ê√ t�Q� s� «c�Ë
 XMK�« U� V��� ¨Q�d� ·u� g�—U� qI� w� VOIM��« ¡b� Ê√ W�U� nKL�«
 q� vK�  UO�«b� „d�O� nKL�« «c� ÊS� w�U��U�Ë ¨WOKOz«d�ù« W�UD�« …d�“Ë

ÆWO�Ëœ – WOLOK�≈  U�«dH�« nKL�« «cN� …u�« dE�M� w��« WOK�L�«  UHKL�«
 g�U�  YO�  ¨WOL�—  WF�U��  q��  …e??�  vK�  Ê«Ëb??F??�«  qJ�  p??�–  v??�«
 d�“Ë  vIK�Ë  ¨WIDML�«Ë  ÊUM��  vK�  …e�  w�  l{u�«   UF��  Êu�ËR�L�«

 VO��  u�  tK�«  b��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«
 —ËUA��«  r�ò  ¨ÊUONK�«  b��  dO�√  sO��  w�«d�ù«  ÁdOE�  s�  ÎUOH�U�  ÎôUB�«
 q��  s�  n�dA�«  vB�_«  b��L�«  ÂU���ô  …dOD��«   UO�«b��U�  ¨t�ö�
 …e� vK� wKOz«d�ù« Ê«ËbF�« —«dL��«Ë sOOKOz«d�ù« sOM�u��L�«Ë W�dA�«
 q�  w�  …b�U�LK�  Áœ«bF��«  w�«d�ù«  d�“u�«  œÒb�Ë  ÆåwMOD�KH�«  VFA�«Ë

ÆÊUM�� w� ¡U�dNJ�« WKJA�
 »d�√Ë ¨ÍËuM�« nKL�«  U{ËUH� w�  «—uD��« d�P� Ê«d�“u�« ‰Ë«b� UL�
 UNLO�«u�  v�«   U{ËUHL�«  ‰u�u�  Áœö??�  W��—  s�  ÊUONK�«  b��  d�“u�«

Æ…u�dL�«
 w�ö�ù« Í—u��« ”d��« w� ”bI�« oKO� bzU� nA� VI� ‰UB�ô« w�Q�Ë
 ÊUOJK� W�d{ d�¬ tO�u�� jD�� tK�« »e�ò Ê√ s� ¨w�¬U� qO�UL�≈ bOLF�«
 s�√ò  Ê√  Î «d��F�  ¨åV�UML�«  X�u�«  w�  œu�u�«  s�  t��«“≈Ë  Òw�uONB�«
 W�ËUIL�«  s�œUO�  w�  ‰U�I�«  s�  n�u��  s�Ë  l�«d��«  w�  c�¬  åqOz«d�≈ò

ÆåœuLB�« q�«uM�Ë
  wKOz«d�ù«ò  Ê√  ¨ b�—  bL��  VzUM�«  åW�ËUILK�  ¡U�u�«ò  WK��  fOz—  b�√Ë
 Ác�  Ê√  ·dF�  t�_  ¨ÊUM��  w�  ÎU�«Ëb�  ÒsA�  Ê√  Ë√  W�dF�  `�H�  Ê√  ƒd��  ô
 UN�_  ¨UN�HK�  qÒL���  Ê√  lOD���  ô  u�Ë  ¨»d�  v�≈  t�—b���  b�  W�dFL�«
 W�ËUIL�« UN�QO� WÒ�“uN�Ë  «dOC�� s� tLKF� U� o�Ë Î «b� WE�U� ÊuJ��

Æåt�U�öL�Ë t�
 ‰ö��ô«   «u??�  t�J�d�  U�  Ê≈ò  ¨Íd??�  tO��  »«uM�«  fK��  fOz—  ‰U??�
 sO�uO�« w� t�Ë—– mK� Íc�«Ë WOMOD�KH�« WO�«dG��« W�U�� vK� wKOz«d�ù«
 w� tK��Ë t�ULO��Ë …e� ŸUD� w� sOM�ü«Ë ¡U�M�«Ë ‰UH�_« o�� sOO{UL�«
 WO�UO��« t�U�u��� qJ� wKOz«d�ù« ÊUOJ�« t�ö� s� b�R� qF� u� sOM�
 t�√   UN�_«Ë  ‰UH�ô«  ¡U�b�  aDKL�«  m�«b�«  qO�b�U�Ë  W�dJ�F�«Ë  WOM�_«Ë
 w�dF�«  w�UL�d��«  œU��ô«  U�œË  ÆårEML�«  W�Ëb�«  »U�—ù  ÂÒbI�L�«  Ã–uL�_«
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 zá q«∏«FGô°SE’G{ ÜôëdG á£îd πeÉc π°ûah …ø«£°ù∏ah áehÉ≤ªdGh zOÉ¡édG{ `d q»îjQÉJ QÉ°üàfG

IOƒ©∏d õgÉL ¿Gó«ªdGh ……ó©°ùdG ï«°ûdG ΩÉjCG ∫ÓNh IOhGƒY ô«°SC’G êôîj Ωƒ«dG :ádÉîf

±Ó¨dG äÉæWƒà°ùe AÓNEGh …ïjQGƒ°üdG πHGh âëJ ¿ƒjQƒZ øH QÉ£eh Ö«HCG πJ

 w�   U��—Ë   U�K�  UM�  X�U�  «–≈
 …œ«—≈  UM�  ÊuJ�  Ê√  V��  …UO��«
 ¨V�UDL�«  oOI��  vK�  …—œU???�
 W�“ö�« …uI�« UM� ÊuJ� Ê√ V��Ë

ÆV�UDL�« pK� oOI���
ÁœUF�

á«Ñ©°T áªµëe ƒëf
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(4 ¢U)

...ájójóM zÖÑb{

—uA� sF� 
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 WN�«uL�«  s??�  …d??O??�_«  …e??�  W�u�  ÂbI�  ≠
 h�H�  WÒO�–uL�  W�d�  ‰ö��ô«  gO�  sO�
 ÂU�  …dL�«  ÁcN�  ÆsOI�dH�«  sO�  Ÿœd??�«  Ê«eO�
 WN�«uL�«  ÊU????�“  b??�b??�??�??�  ‰ö???�???�ô«  g??O??�
 Î U�Ëd�  Ád��F�  U??�  Î UOI�M�  ¨U??�—U??�≈Ë  UN�UJ�Ë
 WE��  —U��«  uN�  ¨Ÿœd??�«  Ê«eO�  d�J�  WO�U��
  U�uKFL�« s� WOL� UN�ö� t� XFÒL�� WÒO�UOKL�
 s� œb� l� t��«d� s� Î «bOH��� WÒ�—U����ô«
 s�uJ�  `O��  ¨…b??�b??�  WO�d�   «d�U��  …eN�√
 œUN��«  W??�d??� s???�  h??ÒK??�??�??�«  t??O?? ÒL??�??�  n??K??�
  U�d{  tO�u�  d��  ¨UN�OHB�Ë  w??�ö??�ù«
 W�dJ�F�«Ë  W??ÒO??�Ë—U??B??�«  U??�b??�«u??I??�  W??O??�U??�
 WE�� —U??�??�«Ë ¨r??N??�U??I??�??�«Ë U??N??�œU??� ‰U??O??�??�«Ë
 `O��   UODF�  UN�ö�  t�b�  XFL��  WO�UO�
 Ád��F�  Íc�«  qOBH�U�  W�dFL�«  dB�  W�œUF�
 ¨WOMOD�KH�«  W�ËUILK�  UOKF�«  ·uI��«  WF�«—
 UN�UM�Ë w�ö�ù« œUN��« W�d� rOEM� u�Ë
 w� W??�—c??� d??�??�_« ¨”b??I??�«  U??�«d??� ÒÍdJ�F�«
 Î U�œUH�  Áœ«dH��«  q�L�  Íc�«Ë  ¨WN�«uL�«  —UO�
 q�UF��«  v??K??� t??�—b??�  d??�??�??�«  Ê«d??O??�  p??�U??A??�??�
 W�dF� U??N??�d??N??�√ W??�??O??�??� v???�≈ q????�ËË ¨t??F??�
 ÊUOJK�  W��M�U�  WÒO�—U�  …—uB�  ”bI�«  nO�
 W�dJ�F�«  …œUOI�«  X�ËU�Ë  ¨‰ö��ô«  gO�Ë
 nO�u��  sO�E�K�«  sO�U�  sO�  j�d�«  WOM�_«Ë
 Ê«eO�  rO�d��  W�d�  U�d��F�  W�dF�  ZzU��
 fOz— wzUM�� WÒO�UO��« W�UJL�« rO�b�� ¨Ÿœd�«
 f��U� wM� ŸU�b�« d�“ËË bO�� dOzU� W�uJ��«
 WO�UO��«  WI�«uL�«  ‰UM��  ¨ U�U���ô«  WOA�
 ¨WO�dO�_«  W??I??�«u??L??�«  U??N??F??�Ë  ¨W??O??K??L??F??�«  v??K??�
 tOC�d�  Î UML�  dO��  b??�  v??�«  WOKLF�«  —U���U�
©6’ WL���«®
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...¿GƒjÉJ áHGƒH øe

nOHF�« œUN� U�— ˝

 ¨ U�u��L�« vK�Q�  «d�c��Ë ¨sOB�« ·«eM��« ¨WO�UO�  UN�� `��
 Ÿ—U��  s�  pO�U�  ¨sOB�«Ë  …b��L�«   U�ôu�«  sO�  U�  Ÿ«dB�«  »«u�√  `��
 vK� U�Ë—Ë√ w� XK�  U�“√Ë ¨WIDML�« ÁU�� WO�dO�_« WO�UO��«  «uD��«
 „uK��« ÷d� s� Êu�b���Ë Êu��U��� ¡«d�� √b� WO�«d�Ë_« W�“_« WOHK�
 wMO�  w�Ë—  w�«d�≈  l�UI�  vK��  v��  ¨WIDML�«  w�  w�dG�«  w�UO��«
 Ãd� w�ö��« ŸUL�ù« q� ¨»uFA�« ‰ô–≈ ¡«“≈ ¨WO�dO�ô« WMLON�« i�— vK�
 n�u� Ê√ sJL� nO�Ë øq�UJ�U� W�dDG�« ¡UN�ù »dG�« WMLO� d�J� VDI�
 w�uKO� …—U�“ s� ÎU�öD�« f�UM� Â√ Ÿ«d� ÆÆÆsOB�«Ë sDM�«Ë sO� W�öF�«
 W�uM�L�« WN�«uL�«  UO�«b� U�Ë ¨WO�UO� WN�� X��� w��«Ë Ê«u�U� v�≈

øb�b��« wL�UF�« ÂUEM�« Èu��� vK� UL�d�
 ¨»uFA�« ‰ô–ù ÎUC�— sOB�«Ë UO�—Ë Ê«d�≈ ¨Àö��« ‰Ëb�« XFL� …—U��
 w�uKO� …—U�“ bF� UN��UB�Ë UN�œUO� kH�� Â“U� Òœd�  b Ò�u� sOB�U�
 …«“«u�  w�  ¨sOJ�  l�  W�u���  dO�  WO�UO�  WN��  X���  w��«Ë  Ê«u�U��
 sOJ�  w�ö�  p�–  q�UI�  w�  ¨UO�«d�Ë√  w�  UO�Ë—  l�  W�dJ�F�«  WN�«uL�«
 ◊U�Ë_«  w�  ÎUF�«Ë  Îôb�  dO��  w��«  Ê«u�U�  W�«u�  s�  uJ�u�Ë  Ê«dN�Ë
 v�≈ bM��� wL�U� VD� W�UOB� w�ö��« —u�L�« ÂU� U� «–≈ ‰u� WO�ö�ù«
 W�œUB��«  WN�«u�  ÂuO�«  ÷u��  sOB�U�  ¨rNMO�  WO�O�«d��«   UO�UH�«
 w�  ÍuO�¬  u�U�  nK�  qJA�  s�  ÎU�u�  sDM�«Ë  oKI�  ¨W�d�  WO�UO�Ë
 W��√ vK� u�Ë UNAO� Y�b��� Èd�_« ÂuI�� ¨ÍbMN�«Ë ÍœUN�« sODO�L�«
 œuI� WF�—√ s� d��√ cM� t�«u� w��« Ê«d�≈ ÎUC�√ ULO� ô ¨‚d� ÒÍ_ œ«bF��ô«

ÆÆÆÍËuM�« U�“d�√ ¨ UN���« nK��� vK�Ë  U�uIF�«
 W�K���  ¨UN�Ëd�  WK�U�  UMOO�   U{ËUH�  v�≈  œuF�  ÂuO�«  w�  U�
 XN�«Ë  w��«  UO�Ë—  U�√  ¨W�cOHM��«  UN�Ëd�  s�  WI�«Ë  ¨UN�«uD�  e�eF��
 W�U��«  vK�  W�dJ�F�«Ë  ¨W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«   U�uGC�«  X��«ËË
 »dG�«  l�  W�öF�«  ÒÊ√  —U���ô«  sOF�   c�√Ë  ¨U�—UO�  XL��  ¨WO�«d�Ë_«
 w� ¨ «—UO��«Ë q�«uF�« Ác� q� ÎUF�� ¨U�bN� o�U� w� X�U� UL� œuF� s�
 WO�«d�Ë_« W�“_« UN�HA� w��« w�K�_« —u�L�« w� WN�«uL�« r�«d�� ÃU��
 ¡UN�≈  Z�œ WOKL� bNA� b�Ë ¨WIDMLK� WO�UF�«  n�«uF�« œ«b��ô w� w��«
 ¨…b��L�«   U�ôuK� “«eH��ô«Ë “«e��ô«  W�UO� ¡«“≈  ¨wKF� qJA�Ë WMLON�«
 sDM�«Ë  U�d�� bNAM� «c� ¨sOB�« ¡«u��« —U�≈ sL{ Íu� r�“ Èd� b�
 ¨UO�Ë—Ë Ê«d�≈Ë sOB�U� WOLOK�ô«Ë WO�Ëb�« ÈuI�« œuF� `�J� …b�UB�L�«
 ·Ëd� Òq� w� sDM�«Ë vK� dD�_«Ë d��_« b�bN��« vL�√ qJA� X�U� w��«
 Ê«u�U�� WIKF�L�« …b�«u�« sOB�U� …b��L�«  U�ôu�« ·d�F� rF� ¨ÂU�I�ô«
 b�R� w��« w�uKO� …—U�“ d�√ vK�Ë iOIM�« q�UI� ¨sOJ� WDK� s� W�—U��«
 q�L�� WO�u�UI�«Ë WO�Ëb�« ·«d�_« Òq� WOD��� WO�dO�_« ¡öF��ô« W�UO�
 ¨w�dO�√ —«d�ù l��� W�Ëœ X�O� Ê«u�U�Ë ¨‰Ëb�« r�«u� l� oO�M��« p�c�
 ÎUO�UO� ÷u�d� «c�Ë ¨t�uK�� q�U� ZN� o�u�� sDM�«Ë X�ËU� sJ�Ë
 W�UO��« ÊuM� Íc�« Ê«u�U� oOC� w� r�UF�« dO�u�� ÈÒœ√ UL� ¨sOB�« Èb�
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 ÊËRA�  q�b��U�  W��UB�«   U�UN��ô«  s�  pO�U�  ¨d�u��«  »u�M�  l�d�
 Ê«u�U� WOCI� ¨√u�_« u�� Ãd�b�O� l{u�« ÂÒ“Q�� Î̈UOK�«œ vLEF�« ÈuI�«
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 UNM� XMK�√ b� X�U�  «¡«d�≈ UNK�UI� w��« n�«uL�U� UNOK�F� w��« WN�«uL�«
 vK� Òœd�U� œÒœd�� s� sOB�« sO� w� ¨WO�«d�ù« W�—c�« W�UD�« WLEM� fOz—
 r�K� W�d��Ë WF�d�  «¡«d�≈ „UM� ÊuJ�� vMFL� ÒÍ√ ¨Ê«u�U� w� W�U�ù«
  U�uIF�« s� rK�� r� w��« uJ�u� s�Ë ¨UN� ÷ÒdF�� w��«  «“«eH��ô« UN�
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  œdD��«Ë …b��L�«  U�ôuK� o�� Íc�« w�ö��« —uEML�« o�Ë  UO�«b�ù«
 Ê«d�≈ «c�Ë ¨UO�«d�Ë√ w� UN��dF� w� UN� œ«dH��ôU� sJL�� s�Ë UO�Ë— ‰eF�
 q�U�  dO�   U�uIF�«  vD���  ÎU�UA�  Èd�  p�–  l�Ë  ÍËuM�«   U�œU��  w�
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 s�� UL� iNM� wJ�Ë ¨ U�“√  s� tO� jÒ���� U� Òq� s� U�bK� cIM� wJ�
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 d�UM� ÂU� ¨ÍœUFL�« ÊUOJ�« s� ÃU��« v�u� Ê«dDL�« W�bIL�« w{«—_«Ë
 …—œUBL�  WK��L�«  sOD�K�  l�  ÍœËb��«  …—u�UM�«  d�F�  bM�  ÂUF�«  s�_«
 ©WOKOz«d�≈ W�UM�® WOz«c� œ«u�Ë W�Ëœ√Ë ©—ôËœ ÊuOK� nB� u��® ‰«u�√

ÆdH� W�OI� s�dA� w�«u� w� ÃU��« Ê«dDL�« UNFC� ÊU�
 t�œUNA�Ë ¨‚ö�ù« vK� Ê«dDL�« h�A� ÂUF�« s�_« d�UM� ÷ÒdF�� r�
 Êu�UI�«  rNOK�  UN{dH�  w��«Ë  rNO�≈  WK�uL�«  ÂUNL�«  «ËcH�  UL�≈  ¨t�H�  u�
 ô  WOzUC�  …d�c�  V�uL�Ë  ËbF�«  W�Ëœ  s�  W�uIML�«  œ«uL�«Ë  ‰«u�_«  ‰UO�

ÆÆÆ Òq�√ ôË d��√
 t�IOI�  s�  t�d�  Òr�  Ÿu{uL�«  ÒÊ_  W�Q�L�«  Ác�  w�  Î «dO��  g�UM�  s�
 vK�  WOLF��«Ë  i�d���«  Á—U�≈  w�  qÔN��  ÎUO��c�Ë  ÎUOHzU�  v�M�  c�QO�
 s�ú�  ÂUF�«  d�bL�«  s�  qIÔ�  UL�  ‚UO��«  «c�  w�  wH�J�Ë  ¨lzU�u�«Ë  l�«u�«
 ¨sOO�UM�K�«  ŸUL�S�  “UO��U�  W�Ëb�«  q�—  u�Ë  ¨rO�«d�≈  ”U��  ¡«uK�«  ÂUF�«
 ÆÊu�UI�« dO� ¡w� ôË Êu�UI�« oO�D�Ë ¡UCI�« t�uI� UL� Â«e��ô« b�√ Íc�«Ë
 Èu�œ WOHK� vK� ·—UBL�« b�√ …—«œ≈ fK�� fOz— nO�u� Òr� f�_U�Ë
 Y�� ⁄ö� V�uL� p�–Ë ¨·dBL�« w� rN�_« »U��√ s� WO�U�� UN��U�√

ÆtO�≈ ŸUL��ö� ¡UCI�« ÂU�√ ‰u�L�« sO�d� tC�— bF� tI�� —b� Òd��Ë
 qB� ÍœU� d�√ uN� Èd�√ q�«u� ÒÍ√ s� œÒd�� qJA� d�_« «c� U�c�√ «–≈
 ÒÊ√ UL� sJ� ¨UNK� sJ� r� ÚÊ≈ r�UF�« ‰Ëœ rEF� w�Ë ÊUM�� w� tK�� qB��Ë
 `�B�   «uM�  Àö�  cM�  W�ËdF�  ·ËdE�  ÒdL�  ÊUM��  w�  w�dBL�«  ŸUDI�«
 s� d��√ vK� W�U� W�ôœ ·—UBL�« b�√ …—«œ≈ fK�� fOz— nO�u� W�Q�L�

ÆbOF�
 WOFL�  XK�UF�  –≈  ¨w�dBL�«  WOC�  w�  p�c�  ¨Ê«dDL�«  WOC�  w�  UL�Ë
 Íc�« UN�«d{≈ WOL�� Ò̀ B�Ë ¨Êu�UI�« Ã—U� s� W�Q�L�« Ác� l� ·—UBL�«
 ÂUF�«  »«d{ù«  ÒÊ_  ¨“«e��ô«Ë  W�DK��«  v�≈  »d�√  t�Q�  sOM�ô«  ÂuO�«  Á√b��
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 ôË  w�u�U�  qJA�  Òr�  nO�u��«Ë  ¨rNMO�  U�  w�  Êu{UI��  œ«d�Q�  …—uB��
 ö� ULN� b�_ ÎU�uL�� fO�Ë ¨t�H� Êu�UI�« sL{ s� œËœd�« w�Q� Ê√ Òb�
 szU�d� sOM�«uL�« c�Q� Ê√Ë ¨WO�dL�« sO�«uI�« ‚u� t�Q� ·dB�� Ê√ t�Q�

°t�Ëd�Ë t��UD� oOI�� q�UI� w�
 wJ�  ·dBL�«  s�  ÎU{d�  c�√  ÎUM�«u�  ÒÊ√  ÷d�H�Ë  ¨—u�_«  fJF�  «u�UF�
 s�«uL�«  «c� nK��� Ê√  ·ËdE�«   ¡U�Ë ÆÆÆ…—UO� Ë√  WOMJ� WI� Íd�A�
 ¡«“≈ ·dBL�« qFH� «–U� ¨UN�UI���«  U�Ë√ w�  «bM� s� tOK� U� œ«b� s�
 ÆÆÆW�ö�Ë sOM�«Ë Î «—«c�≈ l�b�« s� nK��L�« t�u�“ v�≈ t�u� ô√ øW�Q�L�« Ác�
 W�u�dL�« …—UO��« Ë√ WIA�« vK� Î «e�� lC� wJ� ¡UCI�« ÂU�√ tOK� w�Òb� Òr�
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 ·dBL�«  nK���  Íc�«  ŸœuL�«  vK�  o�DM�  ‰ULJ�«Ë  ÂUL��U�  t�H�  d�_«
 UNO�≈ Q�K� w��« UN�H� sO�«uI�« V�uL�Ë ¨UN�KD� sO� t�F�œË tLOK�� s�
 Ê√ ŸœuLK� sJL� ¨l�b�« s� sOHK��L�« tMzU�“ s� t�uI� qOB��� ·dBL�«
 s� ©·dB� ÒÍ√® ·dBL�« nK��� w��« t�uI� qOB��� ¡UCI�« v�≈ Q�K�

ÆÆÆUN�KD� sO� t� U�b�b��
 Íe�dL�« UN�dB� ’U� qJA�Ë ¨WO�ËR�L�« s� W�Ëb�« wHF� ô «c� ÎUF��
 k�U��  Ê√Ë  w�dBL�«  ŸUDI�«  vK�  dN��  Ê√  Êu�UI�«  tOK�  ÷dH�  Íc??�«
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 Îôu�Ë r�UF�«  «œUB��« Òq� w� œu�Ë t� fO� Î «b� dO�� qJA� bz«uH�« l�—
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الصهيوني   العدوان  وطنية  وقوى  أحزاب  نّددت 
الهمجي  واالق��ت��ح��ام  غ���زة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال��م��ج��رم 
هذه  أن  م��ؤك��دًة  األق��ص��ى،  المسجد  لمستوطنيه 
العدوانية اإلجرامية الصهيونية لن تنجح  السياسة 
في تحقيق أهدافها وستبوء بفشل جديد ومدٍوّ بفضل 
ودعت  المقاومة.  فصائل  جميع  قبل  من  الموحد  الرّد 
للشعب  واحتضاناً  تضامناً  التحركات  أوسع  إلى 

الفلسطيني.
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  دان����ت  اإلط�����ار،  ه���ذا  وف���ي 
والمغتربين، في بيان، اقتحام الشرطة والمستوطنين 
معتبرًة  األق��ص��ى،  المسجد  باحات  اإلسرائيليين 
وللوضع  الدولي  للقانون  خطيراً  خرقاً  “ُيشكل  أنه 
ودور  القدس  مدينة  في  القائم  والقانوني  التاريخي 
ويضرب  كافة،  للمسلمين  كبيراً  واستفزازاً  العبادة، 
السلم  وُيهدد  الدولية،  الشرعية  وقرارات  االستقرار 
هذه  “كف  إلى  الدعوة  وك��ّررت  الدوليين”.  واألم��ن 
العدوان غير  المتكّررة، والتي تتزامن مع  االنتهاكات 

الُمبّرر  على قطاع غزة”.
سابق  بيان  في  أشارت  الخارجية  وزارة  وكانت 
على  اإلسرائيلي  العدوان  بشدة  لبنان”ُيدين  أن  إلى 
السريع  للتدخل  الدولي  المجتمع  ويدعو  غزة  قطاع 
إسرائيل  م��ن  والطلب  ف���وراً،  االع��ت��داء  ه��ذا  ل��وق��ف 
المدنيين  على  حفاظاً  األممية،  بالقرارات  التقّيد 
الحصار  من   األمّرين  يعانون  الذين  الفلسطينيين 

الظالم”. اإلسرائيلي 
قاسم  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  ورأى 
الشعب  له  يتعّرض  “ما  أن  تصريح،  في  هاشم  
مساحة  وك��ل  ال��ق��دس  إل��ى  غ��زة  م��ن  الفلسطيني 
اإلسرائيلي  للعدو  الهمجية  الطبيعة  يؤكد  فلسطين 
ولم  الفلسطينيين،  قتل  في  إجرامه  استكمل  والذي 
المفتوح ودعوة  يكتف بذلك ليتخذ قراره باالستفزاز 
المسجد  باحات  الستباحة  المستوطنين  قطعان 
ومنظماته  الُمتحّضر  العالم  من  مرأى  على  االقصى، 
هذا  ألن  ساكناً،  تحرك  ال  التي  واالنسانية  الدولية 
فوق  استثناًء  الصهيوني  الكيان  اعتبر  لطالما  العالم 
على  حاضرون  “نحن  وقال  والقوانين”.  القرارات 
أقل  وهذا  الفلسطيني  شعبنا  مع  لنتضامن  الحدود 
في  شركاء  وألننا  المظلوم،  الشعب  تجاه  الواجب 
فلسطين  حيث  اإلسرائيلي  العدو  مع  الصراع  قضية 
وطننا  في  زلنا  وما  الحقيقية،  البوصلة  هي  زالت  ما 
الذي  االسرائيلي  العدو  من  وُنعاني  القضية  نعيش 
يحتل أرضنا في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء 
الشمالي من الغجر إضافًة الى انتهاكاته اليومية”. 

لألحزاب  العام  ل�”المؤتمر  العاّمة  األمانة  ودانت   
الفلسطيني  الشعب  على  المتكّرر  العدوان  العربية” 
قاسم  للمؤتمر  العام  األمين  ورأى  غ��زة،  قطاع  في 
الشهيد  للقائد  العدو  “اغتيال  أن  بيان،  في  صالح، 
سرايا  في  الجنوبية  المنطقة  وقائد  الجعبري  تيسير 
القدس خالد سعيد منصور وزياد أحمد المدلل ورأفت 
صالح شيخ العيد وقتله أكثر من 35 شهيداً وسقوط 
خطير  وتصعيد  غادر  عدوان  جريحاً،   240 من  أكثر 
مزلزلة”،  بردود  وسُيقاَبل  مسؤوليته  العدو  يتحّمل 
الجهاد  “ليس هناك من خطوط حمراء لرد  أن  مؤكداً 
اإلسرائيلي  العدو  وعلى  العدوان  هذا  على  اإلسالمي 

أن يتحّمل مسؤولية عدوانه”.
لفصائل  المشتركة  العمليات  “غرفة  وح��ّي��ا   
ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت ك��ل اإلج�����راءات ال��الزم��ة 
لن  المقاومة  بأن  إيماننا  مع  العدوان،  لهذا  للتصّدي 
يفلح  ولن  شعبنا  أبناء  على  بالتغّول  للعدو  تسمح 
انتصر  وكما  ومقاومتهم،  صمودهم  بكسر  العدو  هذا 
فسوف  القدس  سيف  معركة  في  الفلسطيني  الشعب 
انتصاراً  ويحقق  المعركة  هذه  في  الصهاينة  يهزم 

جديداً”.
العربية  لألحزاب  العام  المؤتمر  في  “أننا  وأكد   
الجهاد  ح��رك��ة  اتخذتها  ال��ت��ي  ال��خ��ط��وات  نعتبر 
كل  ُتعّبر  المشتركة  العمليات  وغ��رف��ة  اإلس��الم��ي 
ونؤيد  المقاوم،  ونهجه  شعبنا  تطلعات  عن  التعبير 
صلف  على  رّد  خير  وه��ي  وندعمها  الخطوات  تلك 
مع  التطبيع  وراء  لالهثين  وصفعة  وإجرامه  العدو 

الغاصب«. الكيان 
أوسع  إلى  العربية  واألحزاب  القوى  صالح  ودعا   

الفلسطيني. للشعب  التحركات تضامناً واحتضاناً 
وأجرى الرئيس المؤّسس للمنتدى القومي العربي 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  بممثل  اتصاالً  بشور  معن 
بالقائدين  ومعتزاً  معزياً  عطايا  إحسان  لبنان  في 
شهداء  وكّل  المدلل  وأحمد  منصور  خالد  الشهيدين 

العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة .
االتصاالت  ص��ورة  في  عطايا  بشور  وض��ع  وق��د 
من  والعالم  األم��ة  ف��ي  الحية  ال��ق��وى  م��ع  الجارية 
العربي  للشعب  االنتصار  فعاليات  تصعيد  أج��ل 
المريب  الرسمي  الصمت  على  للضغط  الفلسطيني 

عربياً ودولياَ.
التطورات  في  بشور  عطايا  وض��ع  المقابل  في   
في  سّيما  ال  غزة  في  العدوان  مواجهة  في  الميدانية 
ظّل التصعيد الصهيوني سواء في غزة أو في القدس 
أّن  مؤكداً  المطلوب،  بالمستوى  ردوداً  يتطلّب  مما 
سيواجه  إذ  حساباته  في  أخ��رى  مرة  أخطأ  العدو 
أن  مستعداً  يكن  لم  المقاومة  مع  مفتوحة  معركة 
حربه  من  البيد  أراده  ما  وأّن  تبعاتها،  كافة  يتحّمل 
العسكرية  الجهاد  حركة  قوة  لكسر  سواء  غزة  على 
وضعه  لتحسين  أم  الضفة  في  قدراتها  تنامي  ومنع 
للعديد  بالنسبة  كان  كما  عليه  سينقلب  االنتخابي 

تطيح  كانت  الذين  العدو  حكومات  رؤساء  من  غيره 
بهم مغامراتهم غير المحسوبة في لبنان وفلسطين.

والشخصيات  والقوى  األحزاب  لقاء  دان  بدوره، 
قطاع  على  الصهيوني  العدوان  اللبنانية،  الوطنية 
اإلجرامية  العدوانية  السياسة  “هذه  أن  مؤكداً  غزة، 
كسر  في  أهدافها،  تحقيق  في  تنجح  لن  الصهيونية 
الشعب  ل��دى  وال��وح��دة  والصمود  المقاومة  إرادة 
جديد  بفشل  وستبوء  تنوعاته،  بمختلف  الفلسطيني 
فصائل  جميع  قبل  من  الموحد  ال��رّد  بفضل  وم��دٍوّ 

المقاومة”.
فصائلها،  ووحدة  المقاومة  “إرادة  أن  على  وشّدد   
كيان  وإدخال  العدوان،  على  والموّحد  السريع  والرّد 
العدو في حالة من الشلل واالستنزاف، كفيل بإحباط 
معادالت  فرض  في  المقاومة  ونجاح  العدو  أهداف 
كل  في  المواجهات  ساحات  وتوحيد  جديدة،  ردعية 

المحتلة”. فلسطين 
الشعب  نضال  جانب  إلى  “الوقوف  مؤكداً  وختم   
“تقديم  إلى  داعياً  الباسلة”،  ومقاومته  الفلسطيني 
في  الفلسطيني،  والشعب  للمقاومة  الدعم  أشكال  كل 

مواجهة العدو الصهيوني”.
الوطنية  وال��ق��وى  األح���زاب  ل��ق��اء  اعتبر  ك��ذل��ك، 
التي  االغتيال  “سياسة  أن  البقاع،  في  والقومية 
التجويعي  والحصار  نشأته  منذ  العدو  كيان  طبعت 
البشر  واقتالع  االراض��ي  ومصادرة  الجائر  الخانق 
التاريخية،  الفلسطينية  الجغرافيا  من  والشجر 
ستبقى سمًة عدوانية إرهابية لدولة االرهاب األولى 

في العالم”. 
المقاومة  فصائل  “رّد  أن  إلى  بيان،  في  وأش��ار   
قاطع  ساطع  لدليل  النكراء  الجريمة  على  السريع 
العنكبوت  بيت  من  أوهن  السقيم  الكيان  هذا  أن  على 
وقببه الحديدية كرتونية لن ترّد عنه زّخات الغضب 
الفلسطيني ليبقى السؤال الذي بدأ يؤّرق قادة العدو 
ما مصير الكيان إزاء حرب شاملة تدخل فيها كل قوى 

محور المقاومة التي عندها الخبر اليقين؟”.
 وتقّدم اللقاء من “حركة الجهاد االسالمي وشعبنا 
والفخر  التبريك  آيات  بأسمى  الصامد  الفلسطيني 
الغالية  العزيزة  الدماء  هذه  “أن  معتبراً  واالعتزاز”، 
صهوة  على  اآلت��ي  الحتمي  النصر  تصنع  وحدها 

التضحيات”.
واعتبر لقاء األحزاب والقوى الوطنية في طرابلس 
طرابلس  منفذية  مكتب  في  األسبوعي  اجتماعه  بعد 
العدوان  أّن  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
مرتكباً  يستمّر  الفلسطيني  شعبنا  على  الصهيوني 
المدنيين  باستهداف  العصر  جرائم  أبشع  كعادته 
والمباني السكنية، ما أّدى الى استشهاد وارتقاء عدد 
من األطفال وعائالت كاملة وأعداد كبيرة من الجرحى 
العزة،  غ��زة  في  والحجر  البشر  ط��ال  كبير  ودم��ار 
والصمود األسطوري، وتستمّر  المقاومة الفلسطينية 
وتنظيمها  اإلسالمي  الجهاد  حركة  طليعتها  وف��ي 
والتصدي،  بالصمود  ال��ق��دس  س��راي��ا  العسكري 
الصهيوني  الكيان  عمق  في  العدو  مواقع  ودّك  بل 
أقدامهم  تحت  األرض  يزلزل  ما  والمؤقت  المصطنع 
الى  والوعيد  التهديد   لغة  من  ينتقلون  ويجعلهم 
قصف  لوقف  للتدخل  المطّبعين  حلفائهم  استجداء 

جبهته الداخلية التي تعّرضت ألذى شديد.
مثال  هو  اإلره��اب��ي  الكيان  أّن  إل��ى  البيان  ولفت 
كافة  يستبيح  الذي  المنظم  االستعماري  لإلرهاب 
وفرض  شعبنا  إذالل  في  غايته  لتحقيق  الوسائل 
وحيا  واالستسالم،  للتطبيع  ودفعه  عليه  شروطه 
سرايا  ومقاتلي  اإلس��الم��ي  الجهاد  ح��رك��ة  اللقاء 
البواسل على جهودهم الجبارة وتضحياتهم  القدس 
البواسل  قيادييها  من  ثالثة  ارتقى  حيث  الكبيرة، 
بتوسيع  العدو  توجع  ان  استطاعت  والتي  شهداء، 
بيئته  طالت  التي  الشاملة  والمواجهة  النار  دائ��رة 

الداخلية من خالل إخالء مستعمراته وشّل حركته.
ونّوه بااللتفاف الشعبي الفلسطيني حول مقاومته 
بكافة فصائلها المستمرة برفع رايات الكفاح المسلح 
ال  الذي  الصهيوني  العدو  مواجهة  في  وحيداً  خياراً 

يفهم غير لغة النار.
ووحدة  الصفوف  رّص  من  المزيد  الى  اللقاء  ودعا 
واستمرار  المسلحة  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
الصهيوني  الكيان  دح��ر  حتى  ال��وج��ودي  ال��ص��راع 
إلى  البحر  من  الكامل  والتحرير  والمؤقت  المصطنع 

النهر.
المحامي  األس��ع��دي  للتيار  العام  األمين  وحيا 
غزة  قطاع  في  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  األسعد  معن 
الصامد ومقاومته البطلة على مواجهتهما وتصّديهما 
للعدوان الصهيوني وإرهابه وجرائمه وقتله لألطفال 
الفصائل  داعياً  ساكنيها.  على  للمنازل  وتدميره 
والمواجهة  والتماسك  ال��وح��دة  إل��ى  الفلسطينية 
دون  من  الجهنمي  البربري  العدوان  لهذا  المشتركة 
حسابات أو مصالح أو انتظار وساطات أو تسويات 
اإلبادة  حرب  على  مصرٌّ  العدو  ألّن  وهناك،  هنا  من 
للشعب الفلسطيني ومقاومته ومصادرة كّل حقوقه.

“ما دام���ت غ��زة ت��ق��اوم وت��واج��ه  وق���ال األس��ع��د 
وت��ت��ص��ّدى وت��ط��ل��ق ص��واري��خ��ه��ا ب��إت��ج��اه ال��ع��دو 
وسيكون  وتنتصر  ستصمد  حتماً  فإنها  الصهيوني 
للعدو  والهزيمة  والتقهقر  ولصواريخها  لها  المجد 
الصهيوني، مؤكداً على معادلة “غزة تقاوم فلسطين 
من  ومقاومتها  وأهلها  لغزة  التحية  موجهاً  تنتصر”، 

جبل عامل منبع المقاومة إلى كّل فلسطين.

مواقف منّددة بالعدوان ال�صهيوني المجرم

على غزة واقتحام الأق�صى
الحزب  في  اإلع��الم  عميد  اعتبر 
معن  اإلجتماعي  القومي  السوري 
على  الصهيوني  العدوان  أن  حمية 
القادة  من  ثلة  واغتيال  غزة  قطاع 
القائد  مقدمهم  وف��ي  المقاومين 
الشهيد تيسير الجعبري، لن يحقق 
المقاومة  قوة  من  النيل  في  أهدافه 
وتماسكها وصالبتها، ال بل ستكون 
تداعيات العدوان وخيمة على العدو 

الصهيوني وكل من يقف في صفه.
ال��م��ق��اوم��ة  رّد  أن  إل���ى  وأش����ار 
العدو  أربك  المدروس،  الفلسطينية 
يستشعر  ب��دأ  ال���ذي  الصهيوني 
عدوانه،  نتيجة  كارثية  تداعيات 
إص��رار  من  تحققه  بعد  خصوصاً 
على  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  ال��م��ق��اوم��ة 
على  ال��ص��واري��خ  إط��الق  مواصلة 
المناطق  في  “إسرائيلية”  أه��داف 
الفلسطينية الواقعة تحت اإلحتالل، 
لتكبيد العدو المزيد من الخسائر ردا 

على جرائمه المتمادية.
اع��الن  أن  اإلع���الم،  عميد  ورأى 
“سرايا  المواجهة مع  العدو بحصر 
لحركة  العسكري  الجناح  القدس” 
زائف،  اعالن  هو  اإلسالمي،  الجهاد 

واالط��ف��ال.  المدنيين  قتله  بدليل 
المقاومة،  ق��وى  ك��ل  ف���إّن  ول��ذل��ك، 
هذه  في  وموحدة  يتجزأ  ال  كُلّ  هي 
“سرايا  ج��ان��ب  إل���ى  ال��م��واج��ه��ة 
إال  ت��ت��وق��ف  ل��ن  وال����رّد  القدس”، 
بشروط المقاومة وبيئتها الحاضنة 

من أبناء شعبنا في فلسطين.
الصمت  اإلع��الم،  عميد  واستنكر 
وبعض  دولية  قوى  تمارسه  الذي 
ال��ع��دوان  حيال  العربية  األنظمة 
الصمت  هذا  أن  ورأى  الصهيوني، 
“اإلسرائيلية”  للجرائم  تأييد  هو 
المتمادية بحق أهلنا الفلسطينيين، 
الفتاً  وأمتنا،  لشعبنا  معلن  وعداء 
والمنظمات  المؤسسات  أن  إل��ى 
امتحان  أم��ام  الدولية  والهيئات 
بالتحرك  مطالبة  وهي  المصداقية، 
الصهيوني  العدوان  إلدانة  سريعاً 

ووق��ف��ه، وات��خ��اذ اإلج����راءات التي 
تردع العدو عن جرائمه، ال أن تبقى 
مرتهنة للواليات المتحدة األميركية 

الساقطة من عالم اإلنسانية.
الجولة  ه���ذه  أن  ع��ل��ى  وش����ّدد 
المقاومة  تخوضها  التي  الجديدة 
العدوان،  مواجهة  في  الفلسطينية 
معادلة  رسم  في  حاسمة  ستكون 
بالخوف  العدو  تحاصر  ج��دي��دة، 
استمرار  على  وبالقلق  وال��رع��ب 
كيانه اإلغتصابي اإلستيطاني على 

أرضنا في فلسطين.
الشهيد  للقائد  التحية  وختم: 
ت��ي��س��ي��ر ال���ج���ع���ب���ري وال����ق����ادة 
سرايا  من  الشهداء  والمناضلين 
ال��ذي��ن  ال��ش��ه��داء  ول��ك��ل  القدس” 
ارتقوا، ال سيما األطفال منهم، وإنها 

لمواجهة حتى النصر والتحرير.

القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  حيا 
اإلجتماعي الدم الزاكي الذي تستمّر 
بذله  في  شعبنا  وأبناء  المقاومة 
المنطقة  قائد  ارتقاء  في  والمتمثل 
سرايا  في  غزة  قطاع  من  الجنوبية 
زياد  ورفيقيه  منصور  خالد  القدس 
المدلل ورأفت شيخ العيد وعدد من 

المدنيين شهداء.
وأكد القومي، أّن العدو الصهيوني 
على  اإلجرامية  حربه  خ��الل  وم��ن 
قطاع غزة ووضعه كّل أبناء شعبنا 
وأطفاالً  ونساء  رجاالً  فلسطين  في 
ينفذ  إنما  ال��غ��ادر،  لقصفه  أه��داف��اً 
وه��ذه  عنصرية،  إب���ادة  عمليات 

جرائم ضّد اإلنسانية.

العدو  يخطئ  القومي،  وت��اب��ع 
خالل  م��ن  بأنه  ال��ظ��ّن  الصهيوني 
اغتياله القادة والمجاهدين سيطفئ 
المقاومة  فهذه  المقاومة،  ج��ذوة 
شعبنا  إيمان  نتاج  وهي  متجذرة، 
بحقه المطلق في تحرير أرضه، وقد 
أثبت شعبنا على مدى سنّي الجهاد 
ازدادت  شهداء  منه  ارتقى  كلما  أنه 

مقاومته صالبة وقوة.
مرجل  أّن  مؤكداً  القومي  وختم 
المقاومة يغلي، والرّد على العدوان 
قرار  األب��ط��ال،  للشهداء  واالنتقام 
ث��اب��ت ح���اس���م، وف��ل��س��ط��ي��ن ك��ّل 
األقصى  إل��ى  غ��زة  م��ن  فلسطين، 
المدن والبلدات ستنتصر على  وكّل 

االحتالل والعدوان.

ضّم  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  من  وفد  زار 
العميد طارق األحمد، ووكيل عميد الشؤون االجتماعية 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  مقر  بكار،  محمود  الشام  في 
اسماعيل  سورية  في  الحركة  ممثل  والتقى  دمشق  في 

سنداوي )أبو مجاهد(.
القيادة  باسم  ال��ع��زاء  واج��ب  القومي  الوفد  وق��ّدم 
وكوكبة  الجعبري  تيسير  الشهيد  بالقائد  المركزية، 
نتيجة  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن  والمناضلين  ال��ق��ادة  الشهداء 
أّن  وأكد  غزة،  قطاع  على  الغاشم  الصهيوني  العدوان 
دماء الشهداء تستحّث أحرار أمتنا كلها لدعم ومساندة 
في  الفلسطينية  المقاومة  وفصائل  القدس”  “سرايا 

المواجهة التي تخوضها ضّد االحتالل الصهيوني.
وأكد العميد طارق األحمد على وقوف الحزب السوري 

المقاومة،  وفصائلها  فلسطين  مع  االجتماعي  القومي 
مشّدداً على أهمية وحدة قوى المقاومة في هذا الظرف، 
وعدم السماح للعدو الصهيوني باستفراد المقاومين في 

حركة الجهاد اإلسالمي.
ودعا األحمد إلى االلتفاف حول قوى المقاومة وخيار 
أشكالها،  بكّل  المواجهة  وتصعيد  المسلح،  االكفاح 
الصهيوني  اإلجرام  على  والرّد  العدوان  أهداف  إلسقاط 

المتمادي.
أجل  من  النضال  وح��دة  على  س��ن��دواي  أك��د  ب��دوره 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  اّن  وش��ّدد  فلسطين  تحرير 
ماضية في الدفاع عن فلسطين ولن تقبل بمعادلة فصل 
الضفة الغربية عن القطاع وأراضي ال� 48،  ومن هنا تّم 

استهداف محيط القدس لمنع انتهاك المسجد األقصى.

عميد الإعالم في »القومي« معن حمية: تداعيات العدوان

وخيمة على العدو ال�صهيوني وكّل من يقف في �صفه

»القومي« حيا �صهادة القائد خالد من�صور

ورفيقيه المدلل و�صيخ العيد والمدنّيين

وفد من »القومي« زار في دم�صق

مقّر »الجهاد« معزيًا بكوكبة ال�صهداء 

�صمت قوى دولية وبع�ض الأنظمة 

العربية ت�أييد للجرائم »الإ�سرائيلية« 

المتم�دية بحق الفل�سطينيين وعداء 

معلن ل�سعبن� واأمتن�

الرّد على العدوان والإنتق�م لل�سهداء 

الأبط�ل قرار ث�بت ح��سم وفل�سطين 

كّل فل�سطين �ستنت�سر على الإحتالل

الوفد القومي في مقر الجهاد بدمشق
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ما  التحقيق  ب��ي��روت.  مرفأ  )تفجير؟(  انفجار  على  سنتان  مضت 
نقله  ج��رى  ص��وان  ف��ادي  األول  التحقيق  قاضي  مكانه.  ي���راوح  زال 
البيطار  ط��ارق  الثاني  التحقيق  قاضي  تعيينه.  على  أشهر  ستة  بعد 
أو  نقله  أو  ل��رّده  طلباً   30 من  أكثر  للتحقيق  ِقبَلِه  من  المستدعون  قّدم 

مخاصمته قضائياً، ُبّت بعضها، فيما بعضها اآلخر ما زال قيد النظر.
اُتهم البيطار باالستنسابية في المالحقة، وتالياً بتسييس التحقيق 
الوظيفية  المسؤولية  تليها  أوالً،  تحضر  األمنية  المسؤولية  أّن  بحجة 
بدأ  إذ  الترتيب  لهذا  هو  يأبه  لم  فيما  السياسية،  وأخيراً  القضائية  ثم 
معيّن،  سياسي  ل��ون  من  )وزراء(  سياسيين  بمسؤولين  مالحقاته 

ورفض تصويب مسار تحقيقاته، كما رفض التنحي.
في  فعالً  ح��دث  م��ا  يكشف  قضائي  ق��رار  أّي  اآلن  حتى  يصدر  ل��م 
الساعة السادسة والدقيقة الثامنة من بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه 
4 آب/ أغسطس 2020، رغم تسلّم القاضي البيطار تقرير المحققين 
الفرنسيين الذي استبعد أن يكون مرفأ بيروت قد استهدف بصاروخ، 
المعلومات في قوى  إنهاء فرع  للتربة، ورغم  وذلك بعد إجراء تحليٍل 
األمونيوم  نيترات  شحنة  نقل  مسار  برسم  تحقيقاته  الداخلي  األمن 
الى  وص��والً  تخزينها  بعملية  م���روراً  بيروت  مرفأ  إل��ى  جورجيا  من 
انفجارها )أو تفجيرها؟( األمر الذي ترك القضاء، كما الرأي العام، أمام 

احتمالين: تفجير متعّمد أو إهمال تسبّب بكارثة مدّوية.
ولتلّكؤ  للكارثة  اجتماعية   � اقتصادية  تداعيات  ثمة  ف��إّن  ذل��ك،  إلى 
أو  المسؤول  بتحديد  ظنّي  ق��رار  وإص��دار  التحقيق  إنهاء  في  القضاء 
النواب كان أصدر في شهر  النكراء. مجلس  المسؤولين عن الجريمة 
القاضي   194/2020 رق��م  القانون   2020 أكتوبر  األول/  تشرين 
لمدة سنة  االنفجار  المتضّررة من  المناطق  اإليجار في  بتمديد عقود 
األول/  ك��ان��ون  ف��ي  تنتهي  كما   .22/10/2021 ف��ي  انتهت  واح���دة 
األبنية  ملكية  نقل  على  القانون  فرضها  التي  القيود   2022 ديسمبر 
ي��ع��ّرض اآلالف م��ن سكان  ال���ذي  ال��م��ت��ض��ّررة وال��ت��ص��رف بها األم���ر 

المناطق المتضررة الى التهجير والهجرة.
فوق ذلك، كان الجيش اللبناني قد أجرى مسحاً لألضرار التي نجمت 
للمتضررين  تعويضات  توزيع  الى  ضوئها  في  ليُصار  االنفجار  عن 
الحكومة مبلغ  لها  2020 وخصصت  للعام   194 القانون  كان قّررها 
75 مليون دوالر أميركي في حينه(،  مليار ليرة لبنانية )نحو   1500
13 في  أّي ما نسبته  200 مليار ليرة منها،  لكن لم يتّم توزيع سوى 
27350 وحدة سكنية مصنّفة  المئة من قيمة األضرار، توّزعت على 

)راجع مقالة رحيل دندش في »األخبار« تاريخ 4/8/2022(.
المشهد  عّقدت  وأمنية  سياسية  تطورات  الواقعات  هذه  كّل  رافقت 
استقالة  بعد  ج��دي��دة  حكومة  تأليف  دون  وح��ال��ت  ال��ع��ام  السياسي 
نواٍب  مجلس  انتخاب  نتيجَة  الدستور  بحكم  ميقاتي  نجيب  حكومة 
استحقاقاً  ُتواجه  البالد  أّن  العلم  مع  الماضي.  مايو  أيار/  في  جديد 
انتهاء  قبل  جديد  للجمهورية  رئيس  انتخاب  هو  مفصلياً  دستورياً 
المقبل،  أكتوبر  االول/  تشرين   31 في  عون  ميشال  الرئيس  والية 
السياسية،  المنظومة  أركان  اّن  الى  يشير  ما  األفق  في  يبدو  ال  فيما 
بنظام  االحتفاظ  على  وب��إص��راره��م  والمعارض  الحاكم  بشطَريها 
قادرون  ومنافعهم،  مصالحهم  يحمي  الذي  الطوائفية  المحاصصة 
واالقتصادية  السياسية  والموجبات  االستحقاقات  مواجهة  على 

قاتم  مصير  حافة  على  لبنان  يضع  م��ا  ال��ذك��ر  سالفة  واالجتماعية 
ومجهول.

القوى  على  محكوماً  بات  المتناسلة  والتحديات  المآسي  هذه  إزاء 
الوطنية الحيّة بكّل تالوينها ومشاربها أن تحزم أمرها فتقّرر التالقي 
وطأة  تحت  المقهور  وشعبها  للبالد  مخرج  إيجاد  أجل  من  والتعاون 

الفقر والبؤس وانسداد األفق السياسي.
نهضويون  ق��ي��ادي��ون  يوجهها  ب��دع��وٍة  يكون  العمل  ال��ى  النهوض 
ينتدبون أنفسهم لبناء إطار للتعبئة والنضال بما يتيّسر من مواطنين 
ويتوافقون  يتباحثون  والوطن،  الشعب  قضايا  ملتزمين  ومواطنات 
المبادئ  أس���اس  على  واالج��ت��م��اع��ي  السياسي  للعمل  ب��رن��ام��ج  على 

واألولويات اآلتية:
أ � المبادئ أبرزها ثالثة:

توليد  ح��ي��ث  م��ن  ال��ع��ل��ل،  ع��لّ��ة  ه��و  ال��ط��وائ��ف��يّ��ة  المحاصصة  ن��ظ��ام   �
العصبيات المذهبية واستدراج التدخالت الخارجيّة وترسيخ التشرذم 

والفوضى.
سلمي  شعبي  بمسار  يكون  الطوائفية  المحاصصة  نظام  تجاوز   �

إصالحي متدّرج وديمقراطي وذلك تفادياً لحرٍب أهلية.
على  المبنية  الديمقراطية  المدنية  المواطنة  دولة  هو  البديل  النظام   �

أسس حكم القانون، والعدالة االجتماعية، والتنمية.
ب � األولويات أبرزها ثالث:

والوكاالت  الشعبية  والتنظيمات  الرسمية  اإلدارات  مع  التعاون   �
الغذاء  للناس وأهّمها  المعيشة  لتأمين ضروريات  الصلة  األممية ذات 

والدواء والماء والكهرباء والنقل.
شخصيات  م��ن  ح��ك��وم��ي��ة(  غ��ي��ر  )بمعنى  شعبيّة  محكمة  إق��ام��ة   �
المشترك،  ب��ال��ع��ي��ش  ف��ك��راً وم��م��ارس��ًة  ال��م��ل��ت��زم��ي��ن  وح��ق��وق��ي��ي��ن م��ن 
في  التحقيق  لمباشرة  واالستعداد  والخبرة  والنزاهة،  واالستقالل، 
كشف  يكفل  فيها  حكٍم  وإعطاء  بيروت  مرفأ  تفجير  او  انفجار  قضية 

الحقيقة وإحقاق الحق والعدالة.
الشعبي  التمثيل  صحة  يكفل  لالنتخاب  ديمقراطّي  قانون  وضع   �
نواب  )مجلس   22 ال��م��واد  سيما  ال  الدستور  أحكام  بتنفيذ  وعدالته 
منتخب على أساس وطني الطائفي ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف( 
27 )»عضو مجلس النواب يمثل األمة جمعاء« ما يستوجب الدائرة  و 
الوطنية الواحدة( و95 )»إلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق خطة مرحليّة( 
والعمل على إقراره بال إبطاء في مجلس النواب، وإذا تعّذر ذلك ُيصار 
الى طرحه في استفتاء شعبّي بهّمة إطار جامع لقوى شعبيّة وتنظيمات 

مستقلة للمجتمع المدنّي.
المحكمة  إقامة  هي  اآلون��ة  ه��ذه  في  إلحاحاً  األكثر  األول��وي��ة  لعّل    
الحيّة في  الوطنية  القوى  الشعبية كتعبير صريح ووازن عن نهوض 
البالد الى تعويض الشعب عامًة والمتضررين من أخطاء وخطايا أهل 
المنظومة السياسية المتحكمة بمواليها ومعارضيها خاصًة، ال سيما 
بما يتعلّق بكارثة انفجار أو تفجير مرفأ بيروت وعجزها عن مباشرة 
التحقيق فيها وإصدار حكم يكفل إحقاق الحق والعدالة ألهالي الشهداء 
والمواطنين  حق  وج��ه  بغير  والموقوفين  والمتضررين  والجرحى 
والسلم  والكرامة  االجتماعيّة  والعدالة  القانون  حكم  ال��ى  التّواقين 

األهلّي المستدام.
هذا هو التحّدي وذلك هو الخيار والمسار.

*نائب ووزير سابق.

»قبب« حديدّية...

{ معن بشور

التي تتصّدى وتفشل في منع  الحديدّية هي تلك  القبّة  ليست 
الصهيونيّة  المستعمرات  إلى  الوصول  من  المقاومة  صواريخ 
فقط، بل ربما هذه القبّة هي أضعف القبب الحديدّية التي تحمي 

الكيان الصهيوني.
القبّة الحديدية الحقيقية هي ما كنّا نقوله دائماً، هو ذلك النظام 
وهو  وتواطؤ  وعجز  صمت  بين  يتراوح  الذي  العربي  الرسمي 
غزة  على  اعتداءاته  كّل  في  الصهيوني  العدو  عليه  يعتمد  ال��ذي 

وعموم فلسطين وعلى لبنان وعلى كّل أرض عربية.
القبّة الحديدية الحقيقية أيضاً هي هذا الصمت الدولي المريب 
الغرب،  عواصم  وبعض  واشنطن  مع  كما  أحياناً،  يصل  وال��ذي 
الى درجة التواطؤ مع العدو الصهيوني، وتصوير عدوانه بأنه 
أن يدافع عن  النفس، فكيف يمكن لمحتّل  الدفاع عن  من حقوق 

نفسه بوجه صاحب الحق الحقيقي.
 القبّة الحديدية الحقيقية هي ذلك العقل السائد في الكثير من 
والجزئية  الثانوية  األمور  يغلّب  الذي  العربية،  البينية  العالقات 
فتجدنا  العدو،  مع  الرئيسي  التناقض  على  الفرعية  والخالفات 
العربي  العدو يبطش بشعبنا  غارقين في خالفات داخلية، فيما 

في فلسطين.
القبّة  اليوم هي تعطيل  أبطالنا في فلسطين  وإذا كانت مهمة   
عملنا  فليكن  ال��ع��دوان،  لهذا  ردعهم  دون  تحول  التي  الحديدية 
في كّل أقطارنا العربية وفي دول العالم هو إسقاط تلك »القبب« 
الحديدية التي تغطي الصمت والعجز والتواطؤ الرسمي العربي 

والدولي مع هذا العدوان.
وإسقاط تلك القبّة الحديدية التي يستخدمها العدو من خالل 

حلفائه المستعمرين وأتباعهم لتغطية عدوانه.
والقبّة الحديدية التي يجب أن نجهز عليها هي تلك االنقسامات، 
سواء ذات الطابع السياسي او الفكري او العقائدي وما يرافقها 
من تكفير وتخوين وإقصاء واجتثاث والتي تحول دون لقائنا من 

أجل مواجهة العدو.
أن نتصّدى لها خارج  التي ينبغي  الحديدية  »القبب«  هذه هي 
هذه  في  االنتصار  من  فلسطين  في  أهلنا  نمّكن  لكي  فلسطين 
انتصارهم  مع  وستنهار  الله،  ب��إذن  وسينتصرون  المعركة، 
العربية  الرسمية  الحديد  و«ق��ب��ب«  الصهيونية،  الحديد  »قبب« 
والدولية المتواطئة معه، و«قبب« االنقسام واالحتراب الحديدية 

التي تعّطل قوانا من التحرك لنصرة لفلسطين.
يرتقون  وه��م  عليهم  والترحم  الشهداء  تذّكر  أن  في  شك  ال 
جميعاً  نترْفع  أن  منّا  يحتاج  فلسطين،  أرض  على  بالعشرات 
هذا  نفضح  أن  علينا  يتوجب  كما  وتناقضاتنا،  خالفاتنا  كّل  عن 
مجازر  من  فلسطين  في  يجري  ما  يرى  ال  ال��ذي  الدولي  النفاق 
وجرائم، فيما يصّب كّل جهده وإمكاناته وإعالمه على ما يجري 

في اوكرانيا.
في فلسطين أيضاً مجازر وجرائم وأطفال ونساء يستشهدون، 
ومع ذلك نجد من يبّرر للعدو جرائمه، فيما يعّرض األمن العالمي 
للخطر بحجة الدفاع عن حقوق اإلنسان في أوكرانيا. انه النفاق 

الدولي بأعلى صوره.

نحو محكمة �ضعبّية لتفعيل التحقيق و�ضمان العدالة

عبير حمدان

بأداء  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  الغرب  منفذية  تستمّر 
إنشاؤها  تّم  التي  الصحية  األزمة  خلية  خالل  من  أهلنا  تجاه  واجبها 

بالتعاون مع جمعية نور واتخذت من بلدة بيصور مقراً لها.
االجتماعية  والشؤون  العمل  نظارة  بإشراف  األزم��ة  خلية  وتعمل 
القيام  عن  تتوقف  لم  ك��ورون��ا  جائحة  ب��دء  منذ  وه��ي  المنفذية،  في 
وتوفير  المساعدات  من  أمكن  ما  تقديم  لجهة  خصوصاً  بمسؤولياتها، 

المجانية. األدوية 
الخدمات  تقديم  يتولى  بيصور،  في  مستوصفاً  الخلية  وأّسست 
على  والمواطنين  للقوميين  المزمنة،  لألمراض  األدوية  وتوفير  الطبية 

حّد سواء.
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  الغرب  عام  منفذ  وتحّدث 
أشهر،  وعشرة  سنة  حوالي  »منذ  فقال:  »البناء«،  ل�  العريضي  سلطان 
في  األس��ّرة  ونقص  األدوي��ة  أزم��ة  تفاقمت  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ّل  وف��ي 
منفذية  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  نظارة  فأخذت  المستشفيات، 

الغرب على عاتقها تأمين آالت األوكسجين«.
بيصور  مديرية  متحد  ضمن  مستوصفاً  افتتحنا  »كما  أض���اف: 
بجميع  مجّهزة  إسعاف  سيارة  بتأمين  وقمنا  نور  جمعية  مع  بالتعاون 
الرفقاء  من  التبّرعات  جمع  حملة  ونظمنا  للمرضى،  االحتياجات 
وفرة  لدينا  وأصبحت  البديلة  األدوي��ة  لتأمين  والمقيمين  المغتربين 
منها، خصوصاً المضادات الحيوية وتلك المخصصة لألمراض المزمنة 

)الضغط والسكري والكوليسترول(«.
القومي  أّن منفذية الغرب في الحزب  وأردف: »اليوم يمكن لنا الجزم 
االستمرار  في  وسعاً  تّدخر  لن  وهي  السياق،  هذا  في  إنجازاً  حققت 
مع  حثيثاً  »تعاوناً  هناك  أّن  إلى  الفتاً  المخبرية«،  الفحوص  بتأمين 

وزارة الصحة ومدراء المستشفيات في هذا الصدد«.
في  متوفران  الطبية  والمساعدة  »الدواء  أّن  مؤكداً  العريضي  وختم 
الظروف  تسمح  ما  وفق  دوري  بشكل  ينظم  الذي  بيصور،  مستوصف 
أدوية  وتوزيع  مجانياً  طبياً  يوماً  المتطّوعين،  األطباء  حضور  لجهة 

األمراض المستعصية مجاناً )قلب، ضغط، سكري(«.

منفذ عام الغرب في »القومّي« �صلطان العري�صي: خلّية الأزمة ال�صحّية

في المنفذّية توا�صل عملها وم�صتو�صفها يقّدم الفحو�ص والأدوية

مدخل المستوصفالمنفذ العام سلطان العريضي 

لن نّدخر و�ضعًا في تاأمين الفحو�ص المخبرّية... وهناك تعاون مع وزارة ال�ضحة 

ومدراء الم�ضت�ضفيات
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إحياء لذكرى استشهاد باعث النهضة، افتتحت منفذية صافيتا في الحزب 
السوري القومي االجتماعي مكتباً في متحد العديدة، بحضور العميد شادي 
الدفاع جورج سليم، منفذ عام  القحط، ناموس عمدة  األمين جمال  يازجي 
الشرقية حيدر غانم، مفوض  الياس حواط، مدير مديرية صافيتا  صافيتا 
من  وجمع  الشامي،  جاك  الدكتور  الرفيق  يوسف،  بسام  العديدة  مفوضية 

القوميين والمواطنين.
البعث العربي االشتراكي غالب  العديدة في حزب  كما حضر أمين فرقة 
راعي  المنطقة،  مخاتير  مخيبر،  العزيز  عبد  العديدة  بلدية  رئيس  علي، 
إمام جامع اإلمام علي  العديدة األب جورج مارون،  المارونية في  الكنيسة 

بن أبي طالب الشيخ محمد علي وفاعليات.
افتتح االحتفال بكلمة ترحيب ألقتها هبة عباس، فكلمة مفوض المفوضية 
بسام يوسف، ثم كلمة المنفذية ألقاها منفذ عام صافيتا الياس حواط الذي 

أضاء على متحد العديدة وما يسوده من إخاء قومي.
والقى العميد شادي يازجي كلمة تحّدث فيها عن معنى الفداء في الحزب 
السوري القومي االجتماعي والقيم التي جّسدها سعاده في مواجهة جالديه 
بمواقفه وبوقفة عز خلدته في حياة األمة وتاريخها وأعطى استمرارا فاعالً 

للنهضة مخضباً بدمائه الزكية.
متحداتنا  في  الوعي  وحركة  التفاعل  تعزيز  أهمية  على  يازجي  وشّدد 
كافة، والتعاون في سبيل نهضتها بما في ذلك التصدي للظروف العصيبة 

التي نمّر بها من جراء ما تتعّرض له بالدنا من حصار وإرهاب.
وتوّجه العميد يازجي بالتحية للجيش السورّي بمناسبة عيده، مؤكداً 
أن الرئيس الدكتور بشار حافظ األسد بحكمته وصالبته قاد معركة مصيرّية 
في مواجهة الحرب اإلرهابية الكونية، أثمرت نصراً لسورية، بفضل قيادته 
الحكيمة وبفضل تضحيات الجيش السوري وقوى المقاومة وفي طليعتها، 

حزبنا، الحزب السوري القومي االجتماعي.
دماء  مع  دماؤهم  امتزجت  الذين  الزوبعة«  »نسور  شهداء  يازجي  وحيا 

التضحيات،  قدمت  التي  والقوى  البعث  كتائب  ومقاتلي  الجيش  شهداء 
مؤكداً أن هذه الدماء الزكية عبدت طريق النصر على اإلرهاب ورعاته.

الخالد  للمؤسس  العز  بوقفة  نحتفل  ونحن  اليوم  قائالً:  يازجي  وختم 
سعاده، نجّدد العهد على االستمرار في مسيرتنا الجهادية، صراعاً ومقاومة، 
وحمل مشروع النهضة، حقاً وخيراً وجماالً، من أجل ترسيخ نهج البطولة 

المؤيدة بصحة العقيدة، وتعزيز االنتماء الى قضية تساوي وجودنا.

في  دم��ش��ق  ري��ف  منفذية  أح��ي��ت 
الحزب السوري القومي االجتماعي 
ذكرى يوم الفداء باحتفال في مكتبها 
العام  المنفذ  بحضور  جرمانا،  في 
محمد حابو وأعضاء هيئة المنفذّية: 
ناموس المنفذّية سليم نادر، ناظرة 
اإلذاعة اليسار حاجوج، ناظر العمل 
صفوان  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال����ش����ؤون 
والشباب  التربية  ناظر  ش��اش،  أب��و 
خ���ال���د دك������اك، وع�����دد م���ن ال��رف��ق��اء 

والمواطنين.
كلمات  االح����ت����ف����ال  ف����ي  ال���ق���ي���ت 
المستخلصة  ال��ق��ي��م  اس��ت��خ��ض��رت 
وأكدت  العظيمة  المناسبة  ه��ذه  من 
وحمل  الصراع  مسيرة  في  المضي 

رسالة الحق والخير والجمال.
وتخلل االحتفال أداء قسم االنتماء 
ابتسام  وال���ش���اع���رة   ل���إع���ام���يّ���ة 
الحروب التي قّدمت بعد أداء القسم 

قصيدتين عن الشهادة والوطن.
وك����ان األش���ب���ال وال����زه����رات بما 
قوميّة  وع��روض  فقرات  من  قّدموه 
ورسالة  الحفل  أيقونة  جميلة  وفنية 

الحياة الحيّة للروح والوجدان.

منفذية �صافيتا في »القومّي« افتتحت مكتبًا في متحد العديدة اإحياء ليوم الفداء القومّي

العميد �سادي يازجي: ت�ستمر وقفة العز في 8 تموز

بتر�سيخنا نهج البطولة الموؤيدة ب�سحة العقيدة وتعزيز انتمائنا لق�سية ت�ساوي وجودنا

منفذية ريف دم�سق في »القومّي« اأحيت ذكرى ا�ست�سهاد �سعاده باحتفال في مكتبها في جرمانا 

مفوض مفوضية العديدة بسام يوسفالعميد شادي يازجي عريفة الحفل هبة عياسمنفذ عام صافيتا الياس حواط
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انت�صار تاريخّي  ... )تتمة �ص1( 

بّري: »اإ�سرائيل« ال ترتدع اإال ب�سواعد المقاومين

ك�سف ح�ساب  ... )تتمة �ص1( 

التعليق ال�سيا�سي

المقاومة في لبنان ومعادالت غزة

تحّدث األمين العام لحزب الله متّوجهاً للجانب اإلسرائيلي محذراً من الوقوع في الحسابات الخاطئة وافتراض أن العدوان 
على غزة يمثل رسائل رادعة للمقاومة في لبنان، فقال إن حسابات اإلسرائيلي في غزة ستثبت أنها خاطئة والحرب ستنتهي 
واليد العليا للمقاومة. وأضاف أما بالنسبة للمقاومة في لبنان. فاألمر مختلف في كل األحوال ألن لدى المقاومة ثقة بقدراتها 

وتفوقها وعلى االسرائيلي أن ال يخاطر باختبار جديتها.
 مشهد غزة في ساعاته األخيرة يؤكد كالم السيد نصرالله، حيث ال االغتياالت المؤلمة، وال االستفراد بالجهاد نجحا بإضعاف 
القدرة الصاروخّية للمقاومة، التي تشكل وحدها ميزان معادالت الردع، فشهد مساء أمس مع مفاوضات التهدئة التي يقودها 
الجانب المصري، تصاعداً بوجبات الصواريخ المتساقطة على عمق تل أبيب ومطار بن غوريون الذي توقف عن العمل، وتم 
إفراغ المنشآت السياحية من روادها، ودّب الذعر بين المستوطنين، وتم إنزال الركاب من الطائرات، بينما تّم إخالء مستوطنات 

غالف غزة من المستوطنين للمرة األولى بفعل كثافة القصف عليها وتحويلها إلى أماكن غير صالحة للعيش، كما قالوا.
استهداف  ضغط  من  بالتحّرر  مرة  مرتين،  االستفراد  بسبب  فارتاحت  فرصة،  إلى  التحدي  بتحويل  الجهاد  حركة  نجحت 
السابقة باعتبار هذا االستهداف يعني دخوالً غير مرغوب اسرائيلياً  الحروب  العادة في  المدنيين بكثافة تدميرية كما كانت 
لحركة حماس على الخط، ومرة بتحول قرار وقف النار الى قرار يخّص الجهاد وحدها، حيث ال ضغوط مصرية أو قطرية أو 

تركية ُتجدي، والساعات األخيرة أظهرت عبر مسار التفاوض أن اليد العليا هي للمقاومة، كما قال السيد نصرالله.
غزة،  جولة  نتائج  ستحمله  ما  بانتظار  الطاولة  تحت  لبنان  مع  التفاوض  ملف  في  المماطلة  على  اإلسرائيلي  الرهان  كان 
والرهان على الخروج منها بشارة النصر، لكن النتائج المخّيبة لهذه الجولة جاءت كافية إلسقاط األوهام، وصارت نتائجها 
عكسية على كيفية التعامل مع معادالت المقاومة في لبنان. وكما قال السيد نصرالله الحسابات الخاطئة تؤدي إلى نتائج 

خاطئة.
كيف سوف يتصّرف اإلسرائيليون مع ملف الغاز اللبناني، في ظل الخشية من أن اإلعالن عن تأجيل االستخراج من كاريش 

لن يرضي المقاومة، بل ربما يدفعها لتفعيل معادلة ما بعد كاريش واعتبار التأجيل مجرد تسويف ومماطلة؟
المقاومة جاهزة لكل احتمال.

»إسرائيل« لقاء القبول بالعودة األميركية الى االتفاق النووي 
ملف  في  التنازالت  بقبول  األميركي  وبالطلب  إي��ران،  مع 
للقنوات  اإلعالمية  التغطية  وكانت  لبنان.  مع  والنفط  الغاز 
في  إسرائيلي«  »نصر  تصوير  لصالح  العربية  التلفزيونية 
باإلضافة  الحرب  في  العربية  المشاركة  شكل  الجولة  هذه 

الى األدوار التي تلقي بظل االستفهام حول دور الوسطاء.
كانت  اإلسالمي  الجهاد  حركة  تلقتها  التي  الضربة   -
تاريخية  برموز  المستهدفة  والقيادات  القسوة،  شديدة 
الخطوط  في  مباشرة  ميدانية  أدوار  وذات  الحركة  في  بارزة 
استهدفت  التي  والمواقع  الصاروخية،  والقدرات  األمامّية، 
معيار  لكن  والسرايا،  للجهاد  أساسية  عسكرية  قواعد  تمثل 
الحكم على النتيجة يتمثل باإلجابة عن سؤال الردع، وسؤال 
الجهاد  ثبات  درجة  عنه،  متفّرعين  بسؤالين  يرتبط  الردع 
على  الجهاد  وقدرة  تلقتها،  التي  الضربات  بعد  موقفها  على 
وشدتها،  الضربات  هذه  رغم  والتهديد  التحدي  مواصلة 
يعرف  المواجهة،  تصاعد  خاللها  شهدنا  التي  األيام  وخالل 
الجهاد  حركة  أن  والعسكريين،  السياسيين  الكيان  ق��ادة 
عن  المستمر  ب��اإلع��الن  سياسياً  أع��ل��ى  بسقوف  خ��رج��ت 
الفاصلة. وفي  ليقول كلمته  للميدان  للتهدئة بل  الوقت ليس 
الميدان أظهرت الجهاد والسرايا، قدرة مذهلة في التأقلم مع 
الوضع الجديد، ما كشف تنظيماً حديدياً ال تؤثر في حيويته 
ببدائل  العسكري  التنظيم  تولى  حيث  الضربات،  وفاعليته 
بكفاءة  مهامه  أداء  وواصل  استشهدوا  الذين  للقادة  جاهزة 
وتركيزاً  ومدى  وكثافة  كمّية  الصواريخ،  أظهرتها  عالية، 

وتصاعداً.
قرار  عن  تعبيراً  ج��اء  الجهاد،  استفراد  عن  الحديث   -
 ،2006 تموز  بحرب  شبيهة  بمحاولة  إسرائيلي  أميركي 
وأركان  إيران  حلفاء  أقرب  أحد  استئصال  بأن  الظن  لجهة 
لمفهوم  التهديد  على  وقدرة  جذرية  األشد  المقاومة،  محور 
على  تؤثر  معادالت  سينتج  اإلسرائيلي،  األميركي  األم��ن 
توازنات التفاوض في ملفات عديدة، سواء مع قوى المقاومة 
ملفها  ومستقبل  إيران  مع  أو  لبنان،  وخصوصاً  المنطقة،  في 

إبقاء  ب��إغ��راء  مشفوع  االستفراد  على  وال��ره��ان  ال��ن��ووي، 
المدنية  ومنشآتها  السكانية  وتجمعاتها  غزة  استهداف 
خارج االستهداف لقاء عدم دخول حركة حماس وكتائب عز 
حماس  مشاركة  دعم  وجاء  المواجهة،  خارج  القسام  الدين 
وحدة  حول  السؤال  لتطرح  المواجهة  في  عملياً  والقسام 
قوى المقاومة، وهو ما تؤكد قوى المقاومة أنه كان في أعلى 
المدينة  غزة  بقاء  بأن  يقول  وظيفي  تقاسم  ضمن  مستوياته 
خارج الحرب يحّرر الجهاد ويوفر لها فرصاً إلطالة أمد حرب 
االستنزاف، وأن وصول جيش االحتالل الى الفشل سيدفعه 
في  دورها  لحماس  فيكون  المعادلة  هذه  على  االنقالب  الى 
بتوظيف  االح��ت��الل،  نجاح  أو  الجهاد  ونجاح  المواجهة، 
على  االستثمار  استطاع  منهما  َمن  يقرره  االستفراد،  ميزات 
نتائج  تحمل  على  قدرة  الجهاد  أثبتت  فهل  اآلخ��ر،  معادلة 
ميزة  الى  االستهداف  خ��ارج  غزة  بقاء  وتحويل  االستفراد 
بقاء  بجعل  نجح  الذي  هو  االحتالل  أن  أم  الحرب،  إلطالة 
حماس خارج المواجهة سبباً للتخلص من تهديد الصواريخ 

وكثافتها؟ ومداها 
- معيار الردع هو هل ظهر الكيان أشّد أمناً في هذه الجولة 
بالوقائع  التهديد وشدة خطره، والجواب  أنه شعر بقرب  أم 
من  المواجهة  لوقف  يسعى  الذي  الطرف  وتحديد  جهة،  من 
لتقديم  المستعّدة  الجهاد  حركة  أن  والواضح  مقابلة،  جهة 
رافعة  استشهادهم  تحويل  على  والقادرة  شهداء،  قادتها 
قد  المقاومة،  فصائل  ككل  نهوضها،  مسار  ف��ي  معنوية 
فرص  إلى  واالستفراد  االستهداف  تحّدي  بتحويل  نجحت 
لتظهير مصادر قوة كامنة غير متوقعة منها ولديها، ففرغت 
مستوطنات غالف غزة من سكانها، ووصلت الصواريخ الى 
الحاجة  عن  الحديث  وبدأ  وعسقالن،  السبع  وبئر  أبيب  تل 
لوقف المواجهة داخل الكيان، وظهرت الجهاد وحدها قادرة 
على تثبيت معادلة الردع مع جيش االحتالل، فكيف إذا كانت 

حماس معها، وكيف اذا كان محور المقاومة معهما أيضاً؟
االحتالل  وعند  المقاومة  عند  الصواريخ  هو  المعيار   -

وبعيونهما، والباقي إطار وتفاصيل وسياق ظرفّي.

منظمة  في  األعضاء  ال��دول  برلمانات  واتحاد 
األورومتوسطي  والبرلمان  اإلسالمي  التعاون 
آلة  ترتكبه  ما  إلدانة  ومسؤولة  جادة  وقفة  الى 
لوقف  عاجل  تحّرك  وإل��ى  اإلسرائيلّية  القتل 
وبحق  الفلسطيني  الشعب  بحق  ال��م��ج��ازر 
القدس  في  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات 
ماء  من  تبقى  ما  آخر  لحفظ  المحتلة  وفلسطين 

وجه لإلنسانية في العالم«.
ال��راع��ي،  ب��ش��ارة  ال��م��ارون��ي  البطريرك  أم��ا 
فأشار إلى أن وجود حكومة كاملة الصالحّيات 
المؤسسات  بين  ال��ت��وازن  منطوق  يفرضه  ال 
بين  أيضاً  التوازن  منطق  بل  فقط،  الدستورية 
أدوار المكونات الميثاقية في لبنان، مضيفاً من 
مع  لالتفاق  جهوداً  السلطة  تبذل  أن  المعيب 
في  وتنكفئ  البحرية  الحدود  على  »إسرائيل« 
أسهل  صار  فهل  حكومة؟  تشكيل  عن  المقابل 
على  االتفاق  من  »إسرائيل«  مع  االتفاق  عليها 

حكومة بين اللبنانيين؟
لبنان  في  ال��س��وري  السفير  اعتبر   ذل��ك،  ال��ى 
الخارجية  وزي��ر  »تصريح  أن  علي،  الكريم  عبد 
اللبناني عبدالله بو حبيب مستغرب«، الفتاً إلى أن 
»السوريين في لبنان أو غيره ال يستطيعون إرسال 
جادة  »سورية  أن  إلى  وأشار  الصعبة«.  العملة 
ومنفتحة ومرحبة ومسؤولة، وهي الرئة الكاملة 

للبنان ومن مصلحتها أيضاً التكامل معه«.
النازحين  عن  ق��ال  الخارجّية  وزي��ر  وك��ان 
وسأل:  تطلبهم«.  لن  بالدهم  »إن  السوريين: 
إليها  العودة  مواطنيها  من  ال��دول  تطلب  »هل 
الصعبة؟  بالعملة  االقتصاد  ي��رف��دون  حين 
هؤالء يرسلون أمواالً إلى بلدهم. وهذا ما يفعله 
النازحون السوريون في األردن وتركيا ولبنان. 
أهلهم  يتركون  ال  السوريون  الالجئون  ه��ؤالء 
األموال  يرسلون  أيضاً  هم  سورية  في  وحدهم 
إليهم. لذلك وجودهم في الخارج يساعد النظام. 
ثروة الغاز والبترول تسيطر عليها تركيا وأميركا 
هي  خصبة  أرض  إنها  ُيقال  وإدلب  الشرق  في 

أيضاً مع األتراك وبعض الجماعات المسلحة«.
الموافقة  ال����وزراء  مجلس  رئ��اس��ة  أعلنت 

استثنائياً على إشراف وزارة االقتصاد والتجارة 
على شراء القمح المنتج في لبنان، والتي تبلغ 
قبل  من  وذل��ك  تقريباً،  طن  الف   /40/ كميته 
المطاحن المحلية على ان يتم وضع آلية يوافق 
عليها رئيس مجلس الوزراء بناء القتراح وزيري 

االقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك«.
ال��م��ص��ارف  جمعية  إدارة  مجلس  وق����ّرر 
أن  على  االثنين(  )اليوم  واح��داً  يوماً  اإلض��راب 
كل  المقبل  األربعاء  العمومية  الجمعية  تبحث 

مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن.
االدارة شهد  أن اجتماع مجلس  إلى  وأشارت 
نقاشاً حاداً بين األعضاء بين مؤيدين لإلضراب 
الى  نظراً  له  معارضين  وبين  اليوم  من  ب��دءاً 
السلبيات التي قد يتركها اإلضراب على القطاع 
واالقتصاد عموماً. علماً ان بعض المعلومات من 
داخل الجمعية اشارت الى أن جمعية المصارف 

ستعلق اإلضراب يوم األربعاء المقبل.
أمنياً، تمَكّن 31 موقوفاً من جنسيات مختلفة 
الفرار  من  وأجانب  وسوريون  لبنانيون  بينهم 
وقد  بيروت،  في  العدل  لقصر  تابعة  نظارة  من 
من  وج��زء  ح��ادة  بآلة  شبابيك  كسر  بعد  ف��روا 
ما  متالصقتين  نظارتين  في  هدمه  ت��ّم  حيط 
خارج  من  مواطنين  مساعدة  فرضية  يرجح 

السجن بانتظار التحقيقات األولّية.
ووص���ل ك��ل م��ن وزي���ر اإلع���الم ف��ي حكومة 
السياحة  ووزير  المكاري  زياد  االعمال  تصريف 
إلى  نصار  وليد  األعمال  تصريف  حكومة  في 
من  رسالة  حاملين  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أمير 
قطر تميم بن حمد آل ثاني، على أن يعودا اليوم 
إلى بيروت، والرسالة تتضّمن بحسب ما علمت 
الجمهورية  رئيس  من  رسمياً  طلباً  »البناء« 
ألمير قطر تتصل بمونديال قطر وإتاحة الفرصة 
للمباريات  المجاني  النقل  لبنان  لتلفزيون 
أن  سيما  ال  مشاهدتها  من  اللبنانيين  لتمكين 
لبنان يمّر بظروف صعبة، وبحسب المعلومات 
فإن سفيرة لبنان في قطر فرح بّري ساهمت في 

المفاوضات الجارية في هذا الشأن.

قوات  ترتكبه  ما  أن  بّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  اعتبر   
االحتالل »اإلسرائيلي« على مساحة الجغرافية الفلسطينية والذي 
بلغ ذروته في اليومين الماضيين، يؤكد أن الكيان »اإلسرائيلي« 
األنموذج الُمتقّدم إلرهاب الدولة المنّظم،  مشّدداً على أن هذا الكيان 

ال يفهم وال يرتدع إالّ بلغة المقاومة وبسواعد المقاومين.
»اإلسرائيلي«  ال��ع��دوان  على  تعليقاً  ب��ّري،  الرئيس  وق��ال 
المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمجازر التي 
ارتكبتها قوات االحتالل في خان يونس ومخيم جباليا بالتزامن مع 
استباحة المستوطنين الصهاينة صباح المسجد األقصى تحت 
ُمسّمى »ذكرى خراب الهيكل«: »مجدداً في غفلة من األّمة ووسط 
صمت عربي ودولي يستبيح المستويين السياسي والعسكري 
اآلمنين  تستهدف  إبادة  حرب  في  الفلسطيني  الدم  اإلسرائيليين 
في قطاع غزة ومخيم جباليا وخان يونس، بالتزامن مع انتهاك 
سافر لمقدسات المسلمين في مطلع عامهم الهجري الجديد، من 
األقصى  المسجد  في  محمد  العربي  النبي  مسرى  تدنيس  خالل 
وباحاته كما المقدسات المسيحية في بيت المقدس وأكناف بيت 

المقدس«.
 وتابع »إن ما ترتكبه قوات االحتالل اإلسرائيلي على مساحة 
الجغرافية الفلسطينية والذي بلغ ذروته في اليومين الماضيين 

بحق االطفال والنساء واآلمنين في قطاع غزة ومخيماته وقبله في 
جنين، هو فعل يؤكد من خالله الكيان اإلسرائيلي بكل مستوياته 
بدماء  الملطخ  الدامغ  وبالدليل  والعسكرية  واألمنية  السياسية 

األطفال واألمهات، أنه األُنموذج المتقّدم إلرهاب الدولة الُمنّظم«.
المتواصل  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��دوان��ي  الفعل  »إن  وأض���اف   
من  تبقى  ما  آخر  وبحق  الفلسطيني  الشعب  بحق  والمتصاعد 
القبلتين  أول��ى  في  والمسيحيين  المسلمين  مقدسات  أق��دس 
وثالث الحرمين وبيت لحم وكنيسة المهد، بقدر ما هو ذروة في 
حالياً  القائم  النحو  على  حياله  فالصمت  والعدوانية،  اإلجرام 
تواطؤاً  ُيعتبر  ودولياً،  وإقليمياً  عربياً  كافة  المستويات  على 

وقبوالً لفعل العدوان«.
 وختم الرئيس بّري »رغم قناعاتنا الراسخة إن إسرائيل ال تفهم 
وال ترتدع إالّ بلغة المقاومة وبسواعد المقاومين، فإننا ومن موقعنا 
البرلماني ندعو االتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبرلمان األورومتوسطي 
إلى وقفة جاّدة ومسؤولة إلدانة ما ترتكبه آلة القتل اإلسرائيلية 
والى تحرك عاجل لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني وبحق 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة 

لحفظ آخر ما تبقى من ماء وجه لإلنسانية في العالم«.

 العدوان ال�سهيوني على قطاع غزة

وميادين المواجهة ال�ساملة

{ عبد معروف

األراض��ي  في  المتواصل  وعدوانها  الحربية  آلتها  الستثمار  »اإلسرائيلية«  القيادة  تعمل 
وقواها  أحزابها  بين  القائم  الصراع  وخاصة  الداخلية،  قضاياها  في  فاعلة  كورقة  الفلسطينية، 
السياسية المختلفة في مجال االنتخابات من جهة، وشكل الحكم في هذا الكيان العنصري من 

جهة أخرى.
المسجد األقصى  الدموي في قطاع غزة واقتحام  التصعيد الصهيوني  وفي هذا اإلطار، يأتي 
مع  والقتال  المواجهة  ميادين  في  فلسطين  وشعب  العرب  أّن  أيضاً  ليؤكد  المحتلة،  القدس  في 
العدو  هذا  مع  وقعت  التي  والمعاهدات  واالتفاقيات  المفاوضات  جلسات  جميع  وأّن  االحتالل، 
من  حال  بأّي  تؤّد  ولم  عدوانه،  وقف  على  العدو  إجبار  من  تتمّكن  لم  الماضية،  العقود  خالل 

األحوال إلى »سالم« حتى وفق الشروط »اإلسرائيلية«.
وإذا كانت العقود الماضية، أثبتت أّن هذا العدو ال تردعه مفاوضات، وال تضع اتفاقيات السالم 
أيضاً  يتطلب  ذلك  كّل  فإّن  وعدوان،  حرب  بحالة  تزال  ال  الحربية  وآلته  وجيشه  حداً،  لعدوانه 
ميادين  في  واالنخراط  الدخول  ويتطلب  عام،  بشكل  وعربياً  خاص  بشكل  فلسطينياً  استعداداً 

المواجهة والحشد والقتال دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وكرامته.
إنها  بل  القتال،  ساحات  في  أبطال  ومقاتلين  برجال  العدو  هذا  مع  تقتصر  ال  والمواجهة 
واألطر  السياسية  القوى  تقوده  شعب  األم��د،  طويلة  شعبية  حرب  إطار  في  شاملة  مواجهة 
النقابية والمنظمات الشعبية ونخب المثقفين، تعمل على رفع مستوى وعيه وقدرته على الصبر 

والتحّمل، وتعمل على تنظيمه وحشد طاقاته في ميادين المواجهة.
داخل  أخرى  ميادين  في  والعسكرية  السياسية  وفصائله  الفلسطيني  الشعب  كان  باألمس 
الوطن وفي مواجهة مع االحتالل، ) جنين وحي الشيخ جراح والمسجد األقصى، غزة(، وخالل 
كّل حلقة من حلقات الصراع، تنظم المسيرات والمؤتمرات والوقفات التضامنية، خارج فلسطين 
وترفع شعارات اإلدانة واالستنكار للعدوان، ثم يعود المتضامنون إلى منازلهم، ويبقى الشعب 
وكأنها  الصهيونية،  الحرب  آلة  دّمرته  لما  وإعمار  مواجهة  حالة  في  الوطن  داخل  الفلسطيني 

لحظة غضب أثارها العدوان في مكان معّين وزمان محّدد.
ال شك أّن العدو »اإلسرائيلي« هو عدو أمة ويستهدف األمة، ويعمل من أجل استمرار احتالل 
الشعب  بأّن  أيضاً  شك  وال  العربية،  العواصم  داخل  والتخريب  واالختراق  والسيطرة،  األرض 
الفلسطيني بحالة مواجهة دائمة لعدوان العدو المتواصل والمتصاعد بشكل وحشي وهمجي، 
ولكن ال بّد من تحديد سبل المواجهة، وتحديد أدوات الصراع ليس على المستوى الفلسطيني وإْن 
كان ذلك هو األهّم، بل على مستوى األمة التي يعمل العدو »اإلسرائيلي« وحلفائه في المعسكر 

االمبريالي على نهب الثروة والتفتيت وإثارة الفتن والصراعات الطائفية وإفقار الشعب.
المقاومين في ميادين  األبطال  اليوم، ال يمكن دحر عدوان االحتالل، بثلة من  وفي قطاع غزة 
القتال فحسب، بل إّن المواجهة مع االحتالل الصهيوني، تحتاج إلى انخراط شعب واٍع ومنظم، 
وقوى سياسية موحدة وقيادات صلبة وقادرة على العمل في مختلف ميادين النضال والثورة، 
معنوياته  ورفع  وتنظيمه،  وتعبئته  المسكين،  الشعب  صفوف  في  السياسية  القوى  وانخراط 
واليأس  االنهزام  ثقافة  ومن  العمالء  من  وتحصينه  المواجهة،  ميادين  في  طاقاته  وحشد 

واإلحباط.
وإذا كان العدو »اإلسرائيلي« هو عدو األمة، وعدو يستهدف األمة، فإّن المواجهة تحتاج إلى 
صراع على مستوى األمة، وإذا كان الخطر الداهم في فلسطين اليوم، فال يمكن الوقوف مع الحق 
الوقت نقيم العالقات مع تل أبيب ونفتح العواصم لتجارها ولصوصها  الفلسطيني وفي نفس 

و«مافياتها« وأجهزتها االستخبارية.
اإلدان��ة  وقفات  تكفي  وال  الفلسطيني،  الشعب  مع  التضامن  ومسيرات  مظاهرات  تكفي  ال 
أّن  يرّوج  أو  يعتقد  ومن  اإليمان،  وأضعف  أضعف  إنها  االحتالل،  عدوان  لمواجهة  واالستنكار 
الشعب الفلسطيني قادر على المواجهة واالنتصار وحده، هو من يريد التخلي عن مسؤولياته، 
ففي  التحّمل،  على  قدرته  من  أكثر  الفلسطيني  الشعب  تحميل  قصد  غير  أو  قصد  على  ويعمل 
فلسطين معركة األمة مع عدو األمة، وعلى الجميع أن يتحّمل مسؤولياته واالنخراط في ميادين 

المواجهة.
 ال شك بأّن المعركة في قطاع غزة، معركة مصيرية، وهي حلقة من حلقات الصراع، لكنها ليست 
كّل الصراع، فالصراع مع االحتالل الصهيوني سوف يستمّر ولن يتوقف قبل دحر االحتالل، ودحر 
االحتالل لن يتحقق بإرادة أبطال مقاتلين في ميدان المعركة فحسب، بل بإرادة شعب يخوض 
بالوعي  إال  تتحقق  لن  الشعب  وإرادة  المواجهة.   ميادين  كّل  في  لعدوه  والتصدي  ثورته  غمار 

والتنظيم والحشد والوحدة الوطنية بين قواها وفصائلها الوطنية.

عبد  لبنان  في  السوري  السفير  أك��د 
لبنان  في  »السوريين  أن  علي،  الكريم 
العملة  إرس��ال  يستطيعون  ال  غيره  أو 
وزي��ر  تصريح  مستغرباً  ال��ص��ع��ب��ة«، 

الخارجية عبدالله بو حبيب بهذا الشأن 
والمغتربين  الخارجية  وزارة  )ب��ي��ان 

اللبنانية يوم الجمعة الماضي(.
حديٍث  في  ال��س��وري  السفير  وأش��ار 

أن »س���وري���ة ج��ادة  إل���ى  ت��ل��ف��زي��ون��ي، 
ومنفتحة ومرّحبة ومسؤولة، وهي الرئة 
أيضاً  مصلحتها  وم��ن  للبنان  الكاملة 

التكامل معه«.

علي عبد الكريم: ال�سوريون ال ي�ستطيعون اإر�سال العملة ال�سعبة
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نهائي  نصف  إلى  الساحل  شباب  فريق  تأهل 
جاره  حساب  على  بفوزه  النخبة،  كأس  بطولة 
الرئيس  مجمع  ملعب  على   ،1-2 بنتيجة  البرج 
الجولة  منافسات  ضمن  جونيه،  في  شهاب  فؤاد 
لبطولة  المجموعات  دور  من  واألخيرة  الثالثة 
كأس النخبة.  ورفع الساحل رصيده إلى 3 نقاط، 
ليتأهل برفقة العهد المتصدر بـ 6 نقاط إلى نصف 
نهائي البطولة. وشهدت المواجهة بداية متوازنة 
بين الطرفين، حيث حاول علي مرقباوي الحصول 
شيئاً.  يحتسب  لم  الحكم  لكن  جــزاء،  ركلة  على 
الدقيقة  في  أول  هدف  تسجيل  الساحل  وحــاول 
المرمى.  بجانب  مّرت  فران  زين  تسديدة  لكن   ،8
وكاد علي ناصر أن يسجل هدفاً للبرج في الدقيقة 
17، من عرضية يوسف عنبر، التي حّولها ناصر 
القائم األيسر. وفي  نحو المرمى لكنها ارتدت من 
إثر  هدف،  تسجيل  فران  زين  حاول   ،19 الدقيقة 
كرة  سدد  حيث  األصفر،  الفريق  دفاعات  مراوغة 
بسنتيمترات  مرت  الحارس  يمين  على  أرضية 
في  التسجيل  الساحل  شباب  وافتتح  قليلة. 
31، إثر تسديدة رائعة من الالعب محمد  الدقيقة 
الشوط  انطالق  ومع  المنطقة.  خارج  من  حيدر 
الساحل،  مــرمــى  على  الــبــرج  ضغط  الــثــانــي، 
 89 الدقيقة  التعادل في  واستطاع تسجيل هدف 
عبر مهاجمه محمد صادق، الذي انفرد وسّدد كرة 
أرضية على يمين الحارس. وسجل حسين جواد 
الدقيقة  في  للساحليين  الثاني  الهدف  خليفة 
وتسديده  البرج  لدفاعات  مراوغته  إثر   ،7+90

الكرة إلى يسار الحارس.
صور  التضامن  كــاد  بحمدون،  ملعب  وعلى 
على  متقّدماً  بقي  حيث  المفاجأة،  يسّجل  أن 
 93 الدقيقة  حتى   1 ـ   2 بنتيجة  األنصار  فريق 
سجله  الذي  التعادل  هدف  أن  إال  اللقاء،  عمر  من 
األنصاريون في الوقت المحتسب بدالً عن ضائع 
مجموعتهم  يتصّدرون  وجعلهم  المعادالت،  قلب 

األولى على أن يواجهوا شباب الساحل في الدور 
التضامن  فريق  سيتواجه  فيما  النهائي،  نصف 
صور مع العهد متصّدر المجموعة األولى. سّجل 

)د18  منصور  وكريم  ملحم  عدنان  للتضامن 
و39(، ولألنصار كريم درويش وخالد العلي )80 

و93(.

تّوجت العداءة السورية، آية الرحية، بالميدالية الفضية في دورة األلعاب 
القوى.  المقامة حالياً في روسيا، ضمن منافسات ألعاب  الثالثة  العسكرية 
الميدالية  لتحصد  متر،   400 سباق  في  الثاني  المركز  الرحية  آية  وأحرزت 
السورية،  وحصدت  سبق  حيث  الــدورة،  في  السوري  للمنتخب  الثانية 
 200 لسباق  السباحة  منافسات  في  البرونزية  الميدالية  سليمان،  إنانا 

تستضيف  روسيا  بشمال  بطرسبورغ  سانت  مدينة  أن  ظهراً.  يذكر  متر 
آب   12 إلى   5 من  الفترة  خالل  الثالثة  العسكرية  األلعاب  دورة  فعاليات 
وتشارك  دولة،   20 من  ورياضية  رياضي   600 من  أكثر  بمشاركة  الحالي، 
القوى،  وألعاب  العسكري،  “الخماسي  هي  ألعاب  ثالث  في  سورية  بعثة 

والسباحة”.

»ديربي« ال�ساحية انتهى لم�سلحة ال�ساحلّيين
والأن�سار عادل الت�سامن ليت�سّدر مجموعته

ميدالّية ف�سّية لل�سورّية اآية الرحّية
في دورة الألعاب الع�سكرّية برو�سيا

يوفنتو�ض يعّو�ض جماهيره تذاكر مباراته مع اأتلتيكو في »تل اأبيب«

فريق لوغانو ال�سوي�سرّي يرف�ض اللعب 

في الكيان الغا�سب

بالتوازي مع موجة التصعيد اإلسرائيلي ضد قطاع غزة، واستمرار 
رفض  عن  عبرية  صحافية  تقارير  كشفت  القطاع،  على  الهجوم 
مباراة  لخوض  “إسرائيل”  إلى  السفر  السويسري  لوغانو  فريق 
المقبل  الخميس  المقررة  السبع  بئر  هبوعيل  فريق  ضد  “رسمية” 
وكان  األوروبي.  المؤتمر  دوري  تصفيات  ضمن  الحالي،  آب   11 في 
السفر  رفضا  اإلسباني  مدريد  وأتلتيكو  اإليطالي  يوفنتوس  فريقا 
على  األحد  أمس  مقررة  كانت  ودية  مباراة  لخوض  “إسرائيل”  إلى 
ستاد بلومفيلد في مدينة تل أبيب. من جانبه، ذكر نادي لوغانو عبر 
األوروبي  االتحاد  مع  حالياً  مشاورات  يجري  اإللكتروني إنه  موقعه 
أنه  إلى  مشيراً  السبع،  بئر  هبوعيل  ضد  المباراة  بشأن  القدم  لكرة 
تشهدها  التي  التوترات  ظل  في  “إسرائيل”  إلى  السفر  يستطيع  ال 
بعدم  جماهيرنا  “ننصح  السويسري:  النادي  وأضــاف  المنطقة. 
شراء رحالت جوية إلى “إسرائيل”، ألنه من المستحيل ضمان إقامة 

المباراة فعلياً في بئر السبع”.

التحق ال�سيراليونّي توراي بفريقه

 

فحّل �سقيقه بداًل منه في حفل زفافه!

مالمو  فريق  مهاجم  تــوراي،  بويا  محمد  السيراليوني  اضطر 
االنضمام  النادي  طلب  أن  بعد  زفافه  حفل  عن  للغياب  السويدي، 
صحيفة  وكشفت  معه،  المباريات  إحــدى  لخوض  استعداداً  إليه 
بويا  لمحمد  الغريبة،  القصة  تفاصيل  عن  البريطانية  ميل”  “ديلي 
مهماً  شيئاً  األمر  يستحق  أن  “يجب  بالقول:  عليها  معلقة  تــوراي، 
بالنسبة لك لتفويت يوم زفافك«. وتّم تحديد موعد حفل الزفاف في 
21  تموز الماضي، لكن نادي مالمو أراد من الالعب البالغ من العمر 
27 عاماً االنضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعداداً لخوض إحدى 
فترة  بعد  السويدي  الفريق  مع  وّقع  توراي  وكان  معه.  المباريات 
بعد  تموز   22 يوم  الصفقة  مالمو  وأعلن  الصيني،  الدوري  في  لعب 
ذلك  من  بدالً  وسافر  الحفل  عن  توراي  غاب  ولذلك  بالده،  إلى  سفره 
إلى السويد. لكن في خطة ماكرة، كما وصفتها صحيفة “ديلي ميل”، 
وألنه لم يكن قادراً على التواجد في مكانين في وقت واحد، قام شقيق 
توراي بتبديل األماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب 
العروس سعاد بايدون. ونشر توراي 3 صور له ولزوجته الجديدة 
أن  وأكد  عاد  لكنه  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حساباته  عبر 
تلك الصور التقطت قبل الحدث الفعلي ومغادرته إلى السويد. وقال 
توراي، لصحيفة “أفتون بالديت” السويدية: “تزّوجنا في 21 تموز 
لذا  مسبقاً،  الصورة  التقطنا  هناك....  أكن  لم  لكنني  سيراليون،  في 
يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يمثلني 

في حفل الزفاف الفعلي”.

عبد الم�سيح: �سندّعم فريقنا ب�سانع 

األعاب وارتكاز اأجنبّيين

المسيح خيارات فريقه  أمين سر نادي بيروت جوزيف عبد  حّدد 
مركزي  في  وتحديداً  فقط،  بالعبين  المقبلة  للمرحلة  “األجنبية” 
المحلّي  الدوري  لخوض  استعداداً  وذلك  واالرتكاز،  األلعاب  صانع 
استقدام  إلى  ُيصار  أن  على  المقبل،  أيلول   19 في  سينطلق  الــذي 
و   1 بين  بيروت  في  ستقام  التي  العربية  الدورة  لزوم  ثالث  أجنبي 
2022، وتجيز قوانينها إشراك ثالثة العبين  األول  11 شهر تشرين 

أجانب على أرض الملعب.

حار�ض الزمالك الم�سرّي محمد اأبو جبل

 

يتقّدم ب�سكوى �سد نادي الن�سر ال�سعودّي!

لكرة  الزمالك  نادي  مرمى  حارس  جبل  أبو  محمد  المصري  تقدم 
نادي  ضد  القدم   لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  رسمية  بشكوى  القدم، 
على  وّقــع  قد  جبل  أبو  وكــان  معه.  وقع  بعدما  السعودي،  النصر 
التراجع  قّرروا  النصر  النصر، ولكن مسؤولي  لنادي  انضمامه  عقود 
عن الصفقة، وضّم الكولومبي ديفيد أوسبينا، بدالً منه. ونشر وكيل 
مرتبطاً  جبل  أبو  “كان  فيه:  جاء  توضيحياً  بياناً  جبل  أبو  أعمال 
هو  وكما   ،2022  –  2021 موسم  بنهاية  ينتهي  الزمالك  مع  بعقد 
2021 على أن ينتهي في  معلوم فإن الدوري المصرّي بدأ في أيلول 
بعد  نادي  أي  مع  يوقع  أن  العب  أي  حق  ومن   .2022 حزيران   30
دخوله للفترة الحرة في عقده، وكان أبو جبل يضع األولوية لنادي 
وعدم  المؤقتة  اللجان  تعاقب  ظل  وفي  العروض،  حيث  من  الزمالك 
االستقرار وعدم تقديم اللجان المؤقتة أيى بوادر للمفاوضات لتجديد 
من  العديد  وتلقى  المقبلة  ووجهته  المصير  تحديد  عليه  فكان  العقد 
نادي  مع  عقداً  وقع  وبالفعل،  السعودي”.  النصر  وآخرها  العروض 
النصر يبدأ في األول من شهر آب الحالي، ولكن الموسم في مصر تمدد 
النصر  المبرم مع  التزم بالعقد  الحالي، ومع ذلك  الشهر  30 من  إلى 
بعدما قام بمخالصة مالية مع الزمالك. وطلب من محاميه استصدار 
تأشيرة سفر إلى السعودية. ويبّين محامي أبو جبل: “فوجئ محمد 
أبو جبل بالرد الرسمي من النصر بعدم االعتراف بالعقد المبرم معه 
وأشار  األركان”.  مكتمل  عقد  أنه  رغم  منطقية  غير  ألسباب  وبطالنه 
إلى طرح فكرة تسوية منصفة يتسلم خاللها الحارس جزءاً من عقده 
وعرضوا  تماماً  رفضت  النصر  إدارة  لكن  المدة،  باقي  عن  ويتنازل 
مبلغاً أقل بكثير لم يقبل به. ليعلن أبو جبل على اإلعالم بأنه أصبح 
التي وقعها، وسارع لتقديم  العباً حراً لعدم اعتراف النصر بالعقود 
قيمة  بكامل  للمطالبة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  شكوى 
عقده من نادي النصر، الفتاً إلى األضرار التي تعّرض لها من جانب 

النصر.

موقعه  عبر  نــشــره  رسمياً  يوفنتوس بياناً  أصــدر نــادي 
اإللكتروني الرسمي على شبكة اإلنترنت، قال فيه إن مباراته مع 
“بسبب  البيان:  في  وجاء  أُلغيت.  قد  أبيب  تل  في  مدريد  أتلتيكو 
أتلتيكو  بين  الودية  المباراة  إلغاء  تم  األخيرة،  األمنية  التطورات 
“إسرائيل”«. وأتّم البيان:  مدريد ويوفنتوس المقّررة إقامتها في 
الدفع  أدوات  خالل  من  تلقائياً  التذاكر  حاملي  تعويض  “سيتم 
خافي  وكان  يوماً”.   14 غضون  في  نفسها  للشراء  المستخدمة 
نشر  قد  اإلسبانية،  كوبي  كادينا  إذاعــة  في  الصحافي  غوميز، 
تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي، أكد 
فيها عدم إقامة المباراة. وكتب غوميز: “لن يتم لعبها )المباراة(، 
دون  السفر  يريد  وال  األمن،  بشأن  شكوك  لديه  اإليطالي  الفريق 
التأكد من إقامتها”. وكان ستاد بلومفيلد في تل أبيب، قد استضاف 
مباراة كأس السوبر الفرنسية، التي انتهت بتتويج باريس سان 

جيرمان باللقب عقب فوزه على نانت بأربعة أهداف دون رد.
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UM?�u�? Ô�  ÔÂu�?�  Ú d? ?�? Ô�  u?�  Òr??Ó ???�  U?�

Ôo??]�Q?Ó�? Ó�  U?N?�S?�    ÃËd????????�??�«  Ó‚u????????�
UM?�?F�  Ôr?�UL?�  ÚX? ÓG?ÓK? Ó�  u?�  Òr? Ó�  U?�
Ôo?KL?F?Ó�? Ó�  UN?�S?�  ¨ ¡U?C?H�«  ÓV????? Ô�?? Ô�
U?�b?�Ë  U?�U?�?C�«  U??]M????? Ô�  u?�  Òr????? Ó�  U?�
«u?I? ÓFB?Ô�  Úr?�  Úr?�b?�u�  ÔÂ«d?J�«  j?ÓI? Ó�
ÚX?????�d??�√Ë  Ô‰ö??C??�«  ÓnA?J?�«  …e?????�  w??�
Ôo?D?M? Ó�  ozUI?��U�  W??�«d?????J??�«  Ôf?L?�
wI?�Q?�Ë  w??B?????�—«  =e????????F??�«  …e????????�  U?????�
Ô‚b?????�_«  X?????�√  X?�Q?�  ¡«b?????H??�«  U?M??�?�
Ú œd?????�“Ë  Ôœu?????�u??�«  ÓgF?�?�«  p?zU?�S?�
Ô‚b?G?Ó�  W?�«e?M�U�  …—U?C?��«  Ôr?ÓO? �

Ì  W??�√  Ôd??zUM?�  ÚXK?F?�?�«  p?�«d?�?�
Ôo?ÓK?G? Ô�  ô  U?�b?M?�    ‚ Òu?????ÓH?????Ó�??�«  Ô»U?????�
ÚXÓ� ÓB?�√Ë  Ô  …U?O��«  X?M?�?�«  p?zU?�b?�
Ôo?�?F?Ó�  q?zU?C?H�U?�  V?�UM?L�«  vL?�√
Ï‚—U?????� p??K?????�√ ÔÂe??????? Ó�Ë Ô—U?????M?????L??�« X?????�√
Ô‚d?�?�Ë  Ô‰U?�?L�«  ]b?�?�«  U?�  ÒÔb?�?L?�

U?NÔ�K?�  Ôi?�?M?�  Ó‰«“  U?�  Ï  W?�U?�d?�
Ôo?H?�?Ó�Ë  ¡«b?????H??�U?????�  …e?????�  ÷—√  w??�
Èb?H�U?�  Ôd? ?I?�? ÓF?Ô ?�  ÚX???�«“  U?�  Ôœ«b?G?�

Ô‚b?????�√Ë  ¡U?D?F�«  Ôd?O?�  U?� ÔƒU?D?�Ë
Ì…d?????�“ Ó…d?????O??�√ Ú œU???????� U?????� Ô Ëd?????O?????�
Ôo?Ò�? ÓF? Ô�  œU?�?H�«  Ôr?????ÓO????? �  ÚrN�uH?�?�
U?NÓ�U?�??�  Ôb?O?F?���  ÚXÒ ?�?�  ÔÊU?L?�
Ô‚d?�? Ô�  …u?�?H�U�  Ôi?N?M?�    Âe?F�U?�

w?�?�?�?�  ô  Íc?????K??�  ÚX??�U?????�  ÔX??�u??J??�«
Ô‚b????? ÓA?????Ó�???????? Ó�  Ìo?�U?M?L?�  Î  U?�?�d?�  ô

w��«  w??�  ÓsO?BK?�L�«  Ô  ÂU?�  ÔÂU?????A??�«Ë
Ôo?? ???�«d??Ô ???�  …U?????�_«  Ód?B?�  U?�œu?L?B?�
Íc??�«  VFA�«  w??�  a?�—U��«  Ô…b?????�Ë  w??�
Ôo?Ó�? Ú�? Ô�  Â—U?J?L�U?�  ÎU?�u?�  ÊU?????�  U?�
w�—U?�?�Ë  w�?L�«    e?????F??�«  …e?????�  U?????�
Ôo?=H? ÓB?Ô�  ¡«b????????H??�«  Ô  W?J?zö?�  p?????ÓK????? Ó�
Úr?N? =�? Ó�  ÓW�?F�  —«d?????�ú??�   d?????�  b?�
Ô‚]u?????ÓH?????Ó�????? Ó�  ô  p?????O??�«  ÔZ?????�??Ó ???�  ô  Ús?????�
Úr?N?zU?�œ  Ôd?D?�  Ô¡«b?????N??A??�«  p?????�ÒÓö?????�
Ôo?K?D? Ô�Ë  r?�_«Ód? Ó� Ó��«  Ôi?NM?��?�

Æq�“«d��« w� rOI� Òw�u� d�U�*

 —UL�L�« n�u� ˝

 VFA�«  V�U�  v�≈  ·u�uK�  r�UF�«  ¡U�d�  W�—u�  w�  »dF�«  »U�J�«  œU��«  U�œ
  U�UIM�«Ë  ULEML�« qL��Ë w�uONB�« Ê«ËbFK� ÍÒbB��« w� W�ËUIL�« Á«u�Ë ÒwMOD�KH�«
 VFA�«  o��  tLz«d�  `C�Ë  q��L�«  ÊUOJ�«  W�dF�  w�  UN�UO�ËR��   «œU??�??�ô«Ë

ÆtzUM�√ Èb� W�ËUIL�« ÕË— vK� ¡UCI�«Ë t�œ«—≈ d��  ôËU��Ë wMOD�KH�«
 VFA�«  «c�  ¡UM�√  o��   ôUO��ô«Ë  —“U�L�«  »UJ�—«  Ê≈”  ∫t�  ÊUO�  w�  œU��ô«  ‰U�Ë
 —uBM� b�U� bONA�« bzUI�«Ë Íd�F��« dO�O� bONA�« bzUI�« ‰UO��« UNM�Ë ¨ÂËUIL�« w�_«
  «dA� s� ÎöC�  «d�UB�« U�dz«d�Ë sOD�K� ‰UH�√ s� W�uL��Ë ULN�U�— s� WK� l�
 s� ÂËUIL�«Ë qD��« VFA�« «c� wM�� s� ÒwMOD�KH�« UM�F� ¡UM�√ ·uH� w�  U�U�ù«

Æ“V�UG�« ‰ö��ô« «c� f�— s� tO{«—√ q�U� d�d��
 vF��Ë ÎöF�Ë Îôu� W�ËUIL�« —UO� vM��� W�—u� w� »dF�« »U�J�« œU��« Ê≈ò ·U{√Ë
 ÂËUIL�« wMOD�KH�« UM�F� ¡UM�_ oKDL�« Á“UO��« sKF� p�c� W�_« ¡UM�√ bM� tKO�Q� v�≈
 w�uONB�« q��LK� UN�bB� w� WOMOD�KH�« WOM�u�« W�ËUIL�« Èu� lOL�� tL�œ sKF� UL�

Æåw�uONB�« Ê«ËbFK� ÍÒbB��« w� ÂËUIL�« nB�« …b�Ë vK� ÿUH�K� U�u�b�Ë

 ºdÉ©dG AÉaô°T ƒYój Üô©dG ÜÉàµdG OÉëJG
 q»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ÖfÉL ≈dEG ±ƒbƒ∏d
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