ôË ‰U??�??I??�« s??� Y��� U??�Q??A??�
w�Ë U�QA� ÆÎ«b�√ ‰U�I�« UM� Y���
U�œu�Ë vMF� qÒ � u� eÒ � UM�QA�
vMF� s??� sO�“UM�L� UM��Ë
Ær�UF�« w� ¡wA� U�œu�Ë
ÁœUF�
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¢Tô©dG ƒëf Iô«NC’G Iƒ£îdG »a ¿Éª∏°S øHGh …ÉHhQhCG ≈dEG »°ShôdG
RÉ¨dG äGOGóeEG ∞bƒj Üô°ùJ
q
q

ÜÉ°üæ∏d π«£©J ’h …¥GQhCG §∏N …ájq Qƒ¡ªé∏d ¢ù«FQ ÜÉîàf’ á°ù∏L ∫hCG Gk óZ
áeƒµëdG π«µ°ûàd áq«LQÉNh áq«∏NGO ∞bGƒªH Gk ójq Dƒe …Gô°ùdGh GóÑ©H ø«H º«gGôHEG AGƒ∏dG
q�«b�« w� U�U�ô U�Ë ¨W�—u��b�« WKNL�« sL{ w�Uzd�« ‚UI���ô«
⁄«dH�« w� Ÿu�u�« Âb�Ë b�b��« fOzd�« »U���ô WL�«œ n�«u� s�
¨w�«d�« …—UA� w�Ë—UL�« „d�dD��« n�«u� Î UuB� ¨Í—u��b�«
Ò
»UBM�« qODF�� wF� Í√
Ò ÊQ� œUI��ô« s� XMJ� …—uB� ¨Èu�H�« —«œË
l�Ë ¨w�—U��«Ë wK�«b�« s�¡UDG�« ÁœUI��ô qAH�« ÁdOB� ÊuJO�
`�dL�« ÃU��� ¨…—Ëœ s� d��√ bNA� Ê√ sJL� w��« W�K��« œUIF�«
»UB� UNM� ÊuÒ J�� w��« sO�K��« WO�K�_ UNM� v�Ë_« …—Ëb�« w� “uHK�
wK� w��« «—Ëb�« w� “uHK� wHJ� ULO� ¨WÒO�U���ô« «—Ëb�« q� —uC�
d��F� `�d� `�UB� Î U�zU� 65 s� W�uÒ JL�« WIKDL�« WO�K�_« X�uB�
WF�U�� —œUB� bF���� U� u�Ë ¨W�—uNL�K� Î «b�b� Î U�Oz— sKF�Ë Î «ezU�
q�J�« UNL�b� w��« ¡UL�_« —uN� l�u� l� ¨bG�« W�K� w� t�Ëb�
Î U�K� —ËUA�K� ÍÒb��« »U��« `�H� U� ¨UNM� qJ� X�uB��« r��Ë WO�UOM�«
¨“uHK� W�“ö�« WO�K�_« vK� sO��dL�« b�√ ‰uB� sLC� o�«u��
Ë√ ¨W�Ò —u��b�« WKNL�« sL{ UL�—Ë ¨W��U� Ë√ WO�U� W�K�� …u�b�« q��
ÆqOKI� UNzUCI�« bF�
©6’ WL���«®

±hôëdG ≈∏Y •É≤f
á°ù∏éd IƒYódG øe …ôH
q áªµM
¬àµæM ≈dEG äóæà°SG ¢ù«ªîdG
q�bM� dU�

fK�� fOz— œÒ — sO�u��√ s� q??�√ q�� ≠
‰u� t??O?�≈ X??N? �Ë
Ò WO�UO� WK��√ vK� »«u??M? �«
fOz— »U??�? �? �ô W??B?B?�?� W??�?K?�?� …u?? �b?? �«
W�Ò —u��b�« WKNL�« Ê√ UL�U� ¨W�—uNL�K� b�b�
¨‰uK�√ dN� lKD� cM� √b� b� fOzd�« »U���ô
ÊuJ� U�bM� ¨—b? �√ U??�√Ë w�O�ö Ác??�ò ‰UI�
¨W�K� v�« u�œ√ ·u� o�«u��« s� ¡w� „UM�
ÊuJ� ô Ê√Ë fK�L�« v�« q�b� Ê« …d�UGL�«Ë
ÍËd��« p�c� ¨‚dÒ H� „UM� ÊuJ�Ë o�«u� „UM�
Î U�O� b??�√ U�bM�Ë Ÿu{uL�« «c??� w� »uKD�
w�LK� w� t�K� U� «c??� ŸUL�ù« ô o�«u��« s�
o�«u��« s� Î U�O� b�d� Êü« UN�u�√Ë ¨©—u w�®
ÆåÎ«—u� W�K� œb�√ wM�Ëb�� ·u� U�bM�
W�K�� …u??�b??�« Íd??� f??O?zd??�« —d??� …Q??�?� ≠
¨oI�� b� Î UI�«u� Ê√ o�_« w� fO�Ë ¨WO�U���«
¨sOF�U�L�«Ë »«u??M?�« X??�U??√ w��« …Q�UHL�«Ë
s� Íd??� fOzd�« WLJ� ‰u??� ‰«R??�?�« X�d�
Êö�≈ v??�≈ »d??�√ Ëb�� w��« ¨…u??�b??�« Ác??� ¡«—Ë
WDI� s� ‚öD�ô« ÊËœ w�Uzd�« —«“U��« ÕU���«
s� v�œ_« b��U� tHË U� UNK�L� W�{«Ë W�«b�
vK� WO�UOM�« q�J�« Y�� Î UOF� Ëb�� q� ¨o�«u��«
¨o�«u��« ◊Ëd� ‰u� ‘UIM�« l�d��� wF��«
¨fK�L�« W�Uzd� W�—u��b�« WO�ËR�LK� Î «bO�Q�
UL� ‚UI���ô« …—«œ≈ w� Í—u��b�« V�«u�« q�
bO�F�« fOzd�« œöO��ô ·ËdE�« qC�√ sLC�
iF��« Èd� UL�—Ë ¨W�—u��b�« WKNL�« sL{
U�Ë …u�b�« qF� W�ËU�� Íd� o�d� WD�d� w�
Æo�«u��« oOI��� Î U��� «u�œ s� UNOK� b�
v�≈ …œu??F? �« V�� …u??�b??�« UOHK� rNH� ≠
¨WO�UOM�« W??K?�?�_« v??K?� Íd??� »«u?? � s??� ¡e??�
fK�L�« v�« q�b� Ê« w� …d�UGL�«ò Ê≈ ¨t�uI�
Æå‚dH� „UM� ÊuJ�Ë o�«u� „UM� ÊuJ� ô Ê√Ë
UNO�≈ v�Ë√ w��« …d�UGL�« WO�u� w� oO�b��«Ë
tO�u�� V����« ¨œuBIL�« Ê√ nA�JM� ¨Íd�
qODF�� wHJ� »«u??M?�« s� œb??� UNF�UI� …u??�œ
q�b�Ë ¨…d�UG� v�« …u�b�« ‰u���� ¨»UBM�«
©6’ WL���«®

WO�Ëb�« W�U�u�«Ë Ê«d??�≈ sO� W�öF�« Ã«d??H?�« l� Í“«u��U� Î UOLOK�≈
t�√ w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« WF�U�L� ÊuOMFL�« bI�F� ULO� ¨W�—c�« W�UDK�
W�œuF��« XD� ¨w�U��ù«
Á—U�� v�« ÍËuM�« ‚UH�ô« …œuF� …—U�≈
Ò
s� bL�� dO�_« bNF�« w�Ë o�d� w� …dO�_« …uD��« wJK� Âu�dL�
u�Ë ¨¡«—“u??�« fK�L� Î U�Oz— t�ö�≈ d�� ‘dF�« w�u� u�� ÊULK�
W�O�d� l� ¨bNF�« w�Ë fO�Ë pKL�« Î U�bOKI� tK��� ÊU� Íc�« VBML�«
Êu�dÒ IL�« WJ�UL�« WKzUF�« w� »U�A�« qO� ¡UL�√ UNOK� X�K� W??�—«“Ë
»dG�« w??� sOF�U�L�« s??� dO�� UNO� √d??� …—u??B?�Ë ¨ÊULK� s??�« s??�
dO��« qON��� W�œuF��« t�œ«—√ Íc�« sL��« ¨sDM�«Ë w� Î UuB�Ë
v�≈ ÂULC�ôU� 2015 ÂU� XKF� U� fJF� ¨Ê«d�≈ l� ÍËuM�«
‚UH�ôU�
Ò
w�uK�« vK� bL��« ‰ö��ô« ÊUO� W�uJ� l� UN�KJ� W{—UF� WN��
fOzd�« ‰u??Ë ÂU??�√ o�dD�« bO�F�� ÍœuF��« q�uL��«Ë ÍœuNO�«
Æ‚UH�ô« s� sDM�«Ë »U���« sK�√ Íc�« V�«d� b�U�Ëœ o�U��«
»U���ô WBB�L�«
t�U�K� ‰Ë√ Î «b� »«uM�« fK�� bIF� ¨ÎUO�UM��
Ò
»«uM�« fK�� fOz— UNN�Ë
Ò w��« …u�bK� Î UI�Ë ¨W�—uNL�K� b�b� fOz—
“U��ù WO�«b�« WOLOK�ù«Ë WO�Ëb�« n�«uL�« s� Î «bOH��� ¨Íd??� tO��

w�UO��«
—dÒ �L�« V��
Ò

VO�U�_« XKDF�Ë ¨ UMNJ��« …dz«œ s� U�Ë—Ë√ w� “UG�« W�“√ X�d�
XLN�«Ë ¨oODK��« d�� w� ÁUOL�« ÀuK�� V��� »dÒ �� qFH� WK�UM�«
ULMO� ¨VO�U�_« dO�H� d�� »dÒ ���« dO�b�� UO�Ë— b�u��« W�uJ�
p�UN�Ë W�UOB�« n�u� X�Ò��� w��« U�uIF�« vK� uJ�u� XI�√
œu�Ë bF���� Ê√ ÊËœ Èd� U� WO�ËR�� ¨1 w�ULA�« qO��« »u��√
ÊËœ ‰u�� U�Ë—Ë√Ë UO�Ë— sO� ÊËUF��« »UO� Ê≈ X�U� ¨w��d��
qL�
Ò
WO�UO��« W�—UIL�« s� ‰eFL�Ë ¨sOK�UH�« nAJ� oOI���« w� ÊËUF�
¡U�A�« r�u� √b� U�Ë—Ë√ Ê« w�Ë ¨…b�«Ë W�œUB��ô« W�O�M�« XOI�
X��U� w��« «¡U�H��ô« uJ�u� e��√ ULMO� ¨“UGK� œ—u� ÊËœ Î «dJ��
ÂULC�ôU� WO�Ëd�« WGK�U� WI�U� WO�«d�Ë√ UF�UI� l�—√ UN�KOB��
U�Ëb�« fK�� —«d??�≈ l� …b�b� WK�d� »d��« q�b�� ¨U??O?�Ë— v??�≈
w{«—√ UF�UIL�« Ác� w{«—√ `�B� YO� ¨rÒ C�« UÒO�UH�ô w�Ëd�«
w�Ëd�« gO�K� WO�U�I�« …bOIF�« œuM� X�� UNM� ŸU�b�« q�b� WO�Ë—
ÆWO�O�«d��ô« W�K�_« Â«b���« ◊Ëd� p�– w� UL�

zAÉæÑdG{ ÖJÉµe ∫ÓàMG ≈∏Y Ék eƒj 13
!?áë∏°ùªdG áHÉ°ü©dG êGôNEGh »FÉ°†≤dG QGô≤dG ò«ØæJ »a ô«NCÉàdG GPÉªd
UOB�A�«Ë sOOL�d�« s� bA� UNF� sÓ�UC� w��« å¡UM��«ò WHO� ÒÊ«
wzdL�« W�UI�Ë s�—d�L�«Ë W�U�B�« w��UI�Ë qzUBH�« ÈuI�«Ë »«e�_« w�ËR��Ë
Ã—U� s� —ËbB�« —«dL��« ÍÒb�� X{U� ¨Í√d??�« q�√Ë sOO�ö�ù«Ë ŸuL�L�«Ë
Ò
UN�Q�Ë ¨‰UL��«Ë dO��«Ë o��«
u UJ�≈ lOD��� ô Î «b�√ ÒÊ√ X���√Ë UN��UJ�
ÂuL� WK�U� ¨dO�F��«Ë Í√d??�« W�d�� W�U��Ë Î U�ËUI� Î U�uCN� Î «d�M� …dL���
UM�F� ¡UM�√ qÒ J�Ë UNzU�b√Ë UNz«d� qÒ J� å¡UM��«ò bN� «c�Ë Æt�U�UF�Ë VFA�«
ÆWO�dF�« »uFA�«Ë
¨»UG�« WF�d� œu�� ô w� ¨Êu�UI�« «uIÒ�� Ê√ WOM�_« ÈuIK� å¡UM��«ò W�U�—
ÆÊu�UI�« WDK�� WI�D�Ô Ë W�Ëb�« W�ON� WM�U{ U��R�
s� vI�� U� vK� Î Ud�Ë
Ò
¨o� VKD� «cN� ¨UN��UJ� d�d��� W��UDL�«Ë uB�« l�— s� n�u�� s� å¡UM��«ò
ÆÆ U�d��«Ë U��RL�«Ë Êu�UI�« W�Ëb� ”U�_« —UOFL�« u� tIOI��Ë

å¡UM��«ò WHO� V�UJ� ‰ö��« vK� dÒ � b� ÊuJ� ¨2022 ‰uK�√ 27 ¡UF�—_« ÂuO�«
s� V�UJL�« Ác� ¡ö�ù ¡«d�≈ ÒÍ√ c��Ô� r� …d�H�« Ác� ‰ö�Ë ¨ÎU�u� dA� W�ö�
ÆÎU�u� dA� wM�« cM� —b b� ¡ö�ùU� Î UOzUC� Î «—«d� ÒÊ√ Î ULK� ¨W�K�L�« W�UBF�«
W�K�� dUM� q�� s� ÂöE�« `M� X�� å¡UM��«ò V�UJ� ‰ö��« Êu� s� «b�Ë
ÒÊS� ¨WO�ö�ù« U��RL�« W�UB�� Î U��Ë
W�U�B�« W�d� vK� ¡Î «b��« qJA�
Ò
w��« »U��_« s� W�ËdA� ôƒU�� Õd� V�u� wzUCI�« —«dI�« cOHM�� WK�ULL�«
Æ’uB��« «cN� «¡«d�ù« d�R�
WN�� UN��«u� ÂUOI�« WOM�_« ÈuI�« UN���UD� œÒb�� å¡UM��«ò WHO� ÒÊS� ¨tOK�Ë
W�UN��ô« Âb�Ë ¨WO�ö�ù« U��RL�« W�UB�� Î «e�eF� wzUCI�« —«dI�« cOHM�
UN��UB�Ë UN��Ud� eÒOL� UL�UD� WO�ö�≈ WKO�Ë V�UJ� ‰ö��« —«dL��U�
ÆÊu�UI�« Â«d��«Ë WMNL�« ‰u√ Â«e��« w� Î U�–uL�√ XKJ�Ë

QGƒëdG iƒà°ùe ™aQ ¢ûbÉæf :OGó¨H
¿Gô¡Wh ¢VÉjôdG ø«H

sO�� œ«R� w�«dF�« WO�—U��« d�“Ë

X�U� W??O?�d??O?�_« …—U??H? �? �«ò ÒÊ≈ —b??B?L?�« ‰U?? �Ë
b�Q��« rÒ �� r�ò t�√ v�≈ Î U��ô ¨å—«c�ù« «d�U ‚ö�S�
Ë« ŸöD��ô« ÷«d�_ Â√ W��H� X�U� «–≈ ULO� bF�
Æåd�uB��«

sO�� œ«R?? � w??�«d??F?�« W??O?�—U??�?�« d?? �“Ë ÕdÒ ? ?
V�dI�K� t��U�Ë œuN� q«u� ‚«dF�« ÒÊ√ ¨f??�√
sO� —«u� ôu� fL� bF� ¨Ê«d�≈Ë W�œuF��« sO�
Æœ«bG� w� sO��U��«
WOKL� ÒÊ√ ¨WO�U� WK�UI� w� ¨sO�� `??{Ë√Ë
v�≈ Î «dOA� Æ…dL��� s�bK��« sO� WO�«dF�« W�U�u�«
WI�U��« w??�«d??�ù« ≠ ÍœuF��« —«u??�?�« ôu??� ÒÊ√
¨åwM�_«Ë Í—U??�?�?�?�ô« sO�u��L�« vK� X??�U??�ò
v�≈ —«u��« l�d� W��d�« ‰u� u� ·ö��« ÒÊ√ Î UHOC�
Æw�UO� Èu���
¨w�«d�ù«Ë ÍœuF��« t�dOE� l� t�«¡UI� v�≈ XH�Ë
Èu��� v�≈ Èu��L�« dOOG�ò u�� wF��« Î «b�R�
ÆåWO�—U��« ¡«—“Ë
U�u�œË Êü« dÒ L��� ‘UIM�« «c�ò ∫ÎözU� ·œ—√Ë
Æåp�– bF� Àb�O� «–U� ·dFM� dE�M�
…dzU� ◊uI�� WO�ö�≈ d�—UI� œU??�√ ¨ÎUO�«bO�
Æœ«bG�� ¡«dC��« WIDML�« jO�� w� …dÒO��Ô
t�≈ t�u� wM�√ —bB� s??� åW??�d??�u??�?�«ò XKI�Ë
¡«dC��« WIDML�« jO�� sL{ …dzU� ◊UI�≈ rÒ �ò
»uK�«ò ÒÊ√ v??�≈ «dOA� ¨åœ«b??G? � WLUF�« j??�Ë
qB� wM� qK� Ë√ g�uA��« o�d� s� rÒ � ◊UI�ù«
Æå…dÒO�LÔ �U�

äÉHƒ≤©dG :ÉjQÉ¨æg
ÉæJô≤aCG É«°ShQ ≈∏Y
¨f�√ ¨ÊU???�—Ë√ —u�JO� Í—UGMN�« ¡«—“u???�« fOz— U??�œ
vK� U�uIF�« —«dL��« ÈËb??� Y��� w??�Ë—Ë_« œU��ô«
ÊUJ�ò ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨Ê«Ë_« «u� q�� sDM�«Ë l� UO�Ë—
U�dA�«ò ÒÊ√ v�≈ ÊU�—Ë√ —U�√Ë ÆåÎ«dI� d��√ «u��√ U�Ë—Ë√
¨å U�uIF�« qÒ � w� W�UD�« —UF�√ qLÒ �� lOD��� ô WO�Ë—Ë_«
…bL�« ‰u� q��Ëd� s� W�U�≈ dE�M� U�Ë—Ë√ qÒ �ò ÒÊ√ Î UHOC�
ÆuJ�u� b{ U�uIF�« ÷dH� UNO� dL��M� w��«
l� p�– s� W�«dB� Àb��K� X�u�« ÊU�ò t�√ d���«Ë
ÆåÊ«Ë_« «u� q�� sOO�dO�_« UMzU�b√
s� ¨Íb�u��« ‰“ôe�« b— e�d� nA� ¨p�– …«“«uL�
“UG�« »dÒ �� l�u� w� ¡UL�« X�� sO�u� s�—U�H�« Ÿu�Ë
Æår�d�� œ—u�ò »u��√ s�
œ—u�ò ÷dÒ F� w� oOI���« W�b�u��« W�dA�« d�U�Ë
?� t�HË U� v�≈ U�Ë—Ë√ v�≈ w�Ëd�« “UG�« aC� år�d��
s� sOFDI� w� “UG�« »dÒ �� v�≈ ÈÒœ√ ¨åw��d���« qLF�«ò
Æ„—UL�b�«Ë b�u��« ÁUO� w� t�O�U�√

á«q Yƒ£dG ájq OƒÑ©dG
!á«q Hô©dG ÉæJÉ©ªàée ôNCÉJh
bL�√ bO� bL�� Æœ

(5 ¢U)

øWƒdG
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Fourteenth year /Wednesday / 28 September 2022

2

:ájRÉ¡àf’G ≈¡àæe á«cô«eC’G á«JÉªZGôÑdG
∫É¨°TC’G IQGRh äGOGôjEG :á«q ªM
º«°SôàdG ≈dEG äÉHƒ≤©dG øe ¿ÉæÑd êPƒªf πÑ≤ªdG ΩÉ©dG QÉ«∏e ∞dCG 15 õgÉæào °S
W�dE� vK� bL�FL�«Ë ¨jK���«Ë WMLON�« vK� rzUI�« w�dO�_« Í“UN��ô« „uK�K�
U�ôu�« tOK� X�√œ U� UNM�Ë ª…dO�� p�– vK� b�«uA�«Ë WKO�u�« —dÒ �� W�UG�«
U�U� qO�� w� w�UM�K�« VFA�« qÒ � X�U� U�uI�Ë l�u��Ë —UB� s� …b��L�«
Â√ lO�D��« UNM� ÊU�√ ¡«u� WIDML�« w� UNF�—UA�Ë w�uONB�« ÊUOJ�« Âb��
vK� W�dEM�« UL� bM��� WO�dO�_« WO�UL�«d��« ÆÆÆWIDML�« «Ëd� vK� –«u���ô«
¨ÁbM� ÊUJ� ô w�dO�_« „uK��U� ¨WH�U�� dE� WN�Ë s� UNMJ�Ë qC�_« oOI��
¨—UF�_«Ë s�Ë«Ëb�« UNO� rEM� w��« WO�U��ù« U�UCIK� ¨·«b�_U� ‰uÒ ���« bM�
“UG�« Ã«d���« v�« W�U��U� ¨W�œU�_« WO�DI�«Ë WMLON�« —«dL��« u� —UOFL�U�
r�b�u� WD�«u� sOO�dO�_« l�œ sOO�Ë—Ë_« ¡UHK��« …b�M� j�u�L�« s�
—UB�� UN�F� Èu��« w��«Ë ¨UN�U�—√ qÒ J� WO�UM�K�« W�Ëb�« ¡«d�≈ v�≈ s�U�A�u�
lO�u��« vK� ÂuI� W�œUF� r�bI� v�« ¨WK�u� «uM� cM� UN�U�uI�Ë U�dO�√
…d�U�L�« q�UI� VUG�«åwKOz«d�ù«ò ÊUOJ�« l� W�d���« œËb��« rO�d�Ë
WO�Q�L�« sOO�UM�K�« q�U� s� ¡U��_« nOH�� vK� b�U�� «—«d�Ë «¡«d�S�
ÕUL��«ËådBO� Êu�U�ò s� ÊUM�� ¡UM���« UNM�Ë rN�H�√ sOO�dO�_« s� Îö√
lO�A��« v�« W�U{≈ ¨W�—u� d�� Êœ—_«Ë dB� s� ¡U�dNJ�«Ë “UG�« —«d���U�
Æw�«dF�« ‰uOH�« o�b� —«dL��« vK�
jGC�« v�« WIKD� W�“UN��U�Ë sOO�dO�_« XF�œ WO�UL�«d��« X�O�Ë W�U��U�
‚—“√ j� Ÿ«b��« v�« UO�Ë— bÒ { rN�«b�_ v�d�ËåwKOz«d�ù«ò V�U��« vK�
ÊUM�� –«u���« vK� X�— UN�√ Ëb�� w��« rO�d��« U{ËUH� qA� lML� Íd��
lML� w��« 2Ë1 ?� ◊UIM�« w� tI� X�O��� W�U{≈ U�U� qI� q�U� v�≈ 23 j��« vK�
ÆÎUI�ô W�d��« œËb��« w� V�ö��«
ÒÊ√
wIOI��« UNN�Ë X��� …dUFL�« b�«uA�« w� WO�dO�_« WO�UL�«d��« ÒÊ«
s� ÂU���ô« U�Ë ¨W�“UN��«Ë W�“«eH��« WI�dD� ·«b�_«Ë `�UBL�« oOI�� u�
WLI� rNzöL�Ë rN�«u�_ rN�d� vK� w�
Ò b�U� ô≈ V�dI�« f�_U� ÊU���UG�√
s� s�ü« rN�Ëd� q�√ s� ÊU���UG�√ w� œb��« ÂUJ�K� W�U�� U�«b� q� WGzU�
ÆÆÆœö��«
rÒ �√ b�√ s� w�dO�_« fOzd�« wÒK�� W�“UN��ô« WO�UL�«d��« Ác� b�«u� s�Ë
ÍœuF��« ÷—UFL�« WK�� WL�U��Ë W��U�� u�Ë WO�U���ô« t�KL� s�ËUM�
W�UO� s� ÎöC� tK�I� ÁuLN�« s� ¡«b���« w� Î «bOF� »U�c�« q� w�I�U��« ‰UL�
‚uI�Ë U�d��« U�UC� s� t�u�Òb� UL� À«d��« ÒÍ« ÊËœ tF� WO�O�«d��« U�ö�
°ÆÆÆÊU��ù«
Î U�«dA��«Ë WO�dO�_« W�“UN��ô« WO�UL�«d��« ‚UO� w�Ë ÂÒbI� U� v�« œUM��ôU�
«uM�� WO�Ë—Ë√ W�U� j�u�L�« ÁUO� s� “UG�« Ã«d���« ÒÊ« UL�U�Ë q�I��LK�
WIDML�« w� —«dI��ô« q�«u� XO��� v�« W�U�� tI�b� W�uL�œ ÒÊ«Ë ¨WK�u�
WO�«d�« WN��« r� sOO�dO�_« ÒÊ« YO�ËåwKOz«d�ù«ò ÊUOJ�«Ë ÊUM�� sO� WU�Ë
Í“UN��ô« „uK��« l� Î U�U���«Ë p�– l�b� q� ¨UO�Ë— WN�«u� w� tM� …bOH��L�«Ë
…œ«Ëd� WMB�√ «u�U� s�c�« UN�«Ëœ√ qÒ � s� wÒK���« U�dO�√ —dÒ I� Ê√ v�« w��—U��«
ÆV�d� Ád�UM� Î «b� ÒÊ≈ ÆÆÆrNO�« W�U��« XH��« U�bF� W�ËUIL�« WN�«u� w�

Êö�— dC� ˝
X���√ W�«c�Ë W�«d� U�KDB� Ÿ«b��« vK� b�b��«Ë r�bI�« —ULF��ô« Ã—œ
wJ� —u??�_« W�“Q� ÊuLJÒ ��� s� tIA��« Íc??�« ÊUB��« X�U� UN�√ »—U���«
ÆÍ—UC�Ë w�U��≈ ”u�K�Ë W�“UN��« WI�dD� »uFA�« «—bI� vK� «Ë–u����
ËeG�« ‚UO� w�Ë s�dAF�« ÊdI�« W�«b� v�« …œuF�U�Ë ¨‚UO��« «c� w�Ë
rO�I� —U�≈ w� p�–Ë ¨Y�U��« r�UF�« t�OL�� XLÒ � UL� ÍdJ�F�« r� s�Ë w�UI��«
»d� —U�≈ w� UNI�u��Ë UN��Ëd� rÒ � U�KDB�Ë rO�UH� œU� ¨W�dA�K� wI��
WI�dD� UN�«—bI� VK�Ë U�dO�Q�Ë »uFA�« sO�b� UN�ö� s� bÓ �—√Ë œ«dÔ� WL�U�
Ê«u�_«Ë «Ëœ_« v�« W�U{≈ p�– vK�� b�Ë Æ¡U�b�«Ë WJM��« s� uK�� ô W�“UN��«
‰U��Ë Æq�U� UNM� œ«dLÔ �«Ë o� UNO� d�UE�« W{UHC� s�ËUMF� Z�Ëd��U� sOOK�L�«
∫w�U��« p�– vK�
ÒÊ√Ë ¨sOD�K� l�u� WOL�√ „—b??� UO�UD�d� X�U� ∫»«b��ô« `KDB� ? 1
W�e�d� ¨ÎöN� Î «d�√ ÊuJ� s� ¨1917 ÂU� WO�UL�F�« W�ö��« ◊uI� bF� UN�ö��«
UN�Q� nu� Ê√ b�d� ôË ¨„—U�L�« vB�_« b��L�« v�« W�U{≈ UNO� ”bI�« œu�Ë
s� W�b�M� W�Ëœ UN�Q� w�Òb� Í“UN��« `KDB� ‚ö��« rÒ � UM� s�Ë ¨WK��� W�Ëœ
sOD�K� ÊËR� d�b�Ë rJ�� Ê√ UN� jO�√ b�Ë ¨©r�_« W�B�® w�Ëb�« lL��L�«
Æt�HM� t�H� rJ�� Ê√ lOD��� ô t�√ W��� wMOD�KH�« VFA�« Í√— c�√ ÊËœ
X�O�Ë W�UË W��U UN�Q�Ë U�—Ëœ qOL���å»«b��ô«ò vLÒ �� —U��« p�c�
¨åqOzuL d�d�ò WÒO�UD�d��« W�uJ��« XMÒO� ¨1920 ÂU� w�Ë ÆÎôö��«
√b�O� ¨sOD�K� w� »«b��ö� r�U� ‰Ë√ ¨WÒO�uONB�« W�d�K� V��ML�« ÒÍœuNO�«
¨w�uONB�« ŸËdALK� WL�«b�« «—«dI�« s� WK�K� —«b≈ d�� t�UDK� W�—ULL�
W�dJ�F�«Ë WOM�_«Ë W�œUB��ô«Ë W??�—«œù«Ë WO�bL�« ÊËRA�« …—«œ≈ XLÒ � YO�
¨1948 ÂU� WIDML�« w� w�uONB�« ÊUOJ�« —Ëc� Ÿ—“ q�√ s� »«b��« Ê«uM� X��
ÆWOL�UF�« UO�d�L�« Èd�� s� …b�«Ë w�
∫»U�—ù« W��UJ� `KDB� ? 2
¨ UC�UM��U� W�OK� t���UJ�Ëå»U�—ù«ò ÂuNH� ‰u� WO�u{uL�« W�œd��« ÒÊ≈
w� tI�Ë t�O�d�Ë t�O�U��≈ s�åd�ü«ò b�d��� `KDBL�« «c� Â«b���« rÒ ��Ë
¨w�dO�_« ÈuN�« f�UF� d�_« ÊU� «–≈ ’U� qJA�Ë ¨t{—√Ë t�F� s� ŸU�b�«
Â«b���« vK� WO�dA�« vHC� ULMO� Î U�U�—≈ ÊUM�� w� W�ËUIL�« Îö�� `�B��
Êu�UI�« V��� d��F� ÷«—√ w� —“U�L�«Ë nMF�«Ë …uIK�åwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô«
fHM�« s� Î U�U�œ tHOMB� rÒ �� p�– l�Ë ‰ö��ô« X�� lI� w�Ëb�«
∫w�dO�_« qOKC��«Ë WO�UL�«d��« `KDB�Æ ? 3
d�«u�� YO� w�UO��« w�dO�_« Ã–uLM�U� V�M�«Ë ‰Ëb�« s� dO�J�« w�U���
V�cL�U� Ád�Q� w�Òb� Íc�« w�dO�_« „uK��U� b�bA�« rN�U��≈ rNH�«u� s�
w��« WO�UL�«d��« ?� ¨WKB� WIOI��« v�« ÒXL� ô l�D�U� d�_« «c�Ë Æw�UL�«d��«
Ê√ò vK� ”UM�« l�A� w��« ¨p�UL��Ô Ë rEM�Ô wLK� dOJH� UN�√ vK� ·dÒ F�Ô
`�UM�« tO�u��« vK� ÂuI�Ë qC�√ qJA� rN�«b�√ oI�� w��« ‚dD�« s� «u����
Î U�UL� WC�UM� w� ÆÆlOL�K� qC�√ …UO� oOI�� v�≈ ÍÒœR� w��« W�d���« ?�

√QGhq R ™e ´É°VhC’G ¢VôY ¿ƒY
áqjõcôeÓdG ´ƒ°Vƒe ø«eÉëªdG »Ñ«≤f ™e åëH h

f�√ «b�F� w� w�U����« v�≈ Î UFL��� Êu�

©«dN�Ë w�ô«œ®
W�d� WÒ�—uNL��« fOz— `M� ¨d??�¬ bOF vK�
V Ò�cLÔ �« w�UM�K�« ‚UI���ô« ÂU�Ë WÒOMH�«å”UO�ò
v�Ë_« W��dL�« …ezU�� U�“u�Ë UN�«¡UDF� Î «d�bI�ò
Americaæs got wL�UF�« w�dO�_« Z�U�d��« w�
‰UH��U� p�–Ë ¨å…dA� WF�U��« t���M� talent
ÊU�d� r�b� W�dH�« »—b� —uC�� «b�F� dB� w�
ÆsO�—«œù«Ë sOOMH�« s� œb�Ë UNzUC�√Ë

tOK� h�
Ò Íc�« d�_« «c� WOL�√ò v�≈ Î U��ô ¨åfK�«d�Ë
r�I�« »UD� w� œ—Ë U� “d�√ ÊU�Ë ¨ånzUD�« ‚UH�«
ÆW�—u��b�« sOLO�« tz«œ√ ‰ö� ÁUI�√ Íc�«
W???�—«œù« W??�e??�d??�ö??�« oOI�� W??OÒ ? L??�√ò Õd???�Ë
ÊUM�K� …—Ëd???{ X??�U??�ò UN�√ Î «d��F� ¨åWF�uL�«
Ò
…b�u�« e�eF�Ë tO� Ê“«u??�??L??�« ¡U??L??�ù« oOI���Ë
ÆåWOM�u�«

¨Êu� ‰UAO� œULF�« WÒ�—uNL��« fOz— ÷d??�
w�U����« b�d� Æœ VzUM�« l� ¨«b�F� dB� w� f�√
WO�UO��« «—uD��«Ë œö��« w� W�Ò UF�« ŸU{Ëú�
¡«u�√ v�≈ Î UC�√ Y���« ‚dD�Ë ¨…dO�_« WO�uJ��«Ë
w��« sO�«uI�«Ë f�√ s� ‰Ë√ »«uM�« fK�� W�K�
tK�«UD� ÊU�� VzUM�« l� Êu� Y��Ë ÆUN�ö� dÒ �Ô√
WO�UO��« «—uD��« ·uKF� Íœ≈ o�U��« VzUM�«Ë
Í¡UC� U�U� v�≈ WÎ �U{≈ ¨…dO�_« WO�uJ��«Ë
Æ WOzUL�ù« ·uA�«Ë s�L�«
d{U� ËdO� w� sO�U�L�« w�OI� l� ÷d� UL�
e�d� Í—U??� fK�«d� w� sO�U�L�« W�OI�Ë —U���
w��« U�O�d�K� ¨ U??�d??� ÍœU??� w�U�L�«Ë ‰«u??I??�«
dNA�« W�—«œô« W�e�d�ö�« ‰u� dL�R� œUIF�ô bÒ �Ô√
¨W�—uNL��« fOz— W�U�d�åw�U�L�« XO�ò w� q�IL�«
W??�—«œù« W�e�d�ö�« ‰u� bÒ ??�Ô√ w��« U??�«—b??�«Ë
o�UML�« q� w� ÊU�� UN��Ò u� w��« U�u�L�«Ë
UN�U�uÒ I�Ë WIDM� q� UH«u� b�b��� WO�UM�K�«
ÊuJ� w�ò W�dA��« U�œ—«u�Ë UNH�—UB�Ë UN�«œ«d�≈Ë
W�e�d�ö�« œUL��« bM� WK�UJ��Ë W�{«Ë …—uB�«
‰u� bÒ �Ô√ WÒOLK� U�«—œ Ê√ b�u�« `{Ë√Ë ÆW�—«œù«
ÆW�—uNL��« W�Uzd� ÊUO� o�Ë ¨åŸu{uL�« «c�
r�œ W�O� t��c� Íc???�« bN��«å?� Êu??� ÁuÒ ???�Ë
ËdO� w� sO�U�L�« w��UI� w� W�—«œù« W�e�d�ö�«

äÉWÉ°ûf

Í«u�—U�Ë U�—UGK� ÍdOH� l� W�ö�

d�“Ë l� w�UIO� lL��« UL� Æ„—u�uO� w� …b��L�«
÷UO� bO�Ë ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ÁUOL�«Ë W�UD�«
Æp�U� ‰UL� ÊUM�� ¡U�dN� W��RL� ÂUF�« d�bL�«Ë
‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ‰bF�« d�“Ë ÷d� ˚
UO�«d��√ dOH� l� ¨t��J� w� ¨Í—u��« ÍdM� w{UI�«
ÊUM�� w� W�Ò UF�« «—uD��« ¨e�—U� Ë—b�√ ÊUM�� Èb�
wzUCI�« sO�U�L�« w� wzUM��« ÊËUF��«Ë WIDML�«Ë
Æw�uI��«Ë
WO�—U��« ÊËR??A??�« WM�� f??O??z— q�I��« ˚
¨f�√ ¨W�ö� ÍœU� —u��b�« VzUM�« WO�UOM�« sO�d�GL�«Ë
nOKO� ÊU�u� U�—UGK�Ë ·u�«œË— —bM�J�√ UO�Ë— ¡«dH�
U�öF�« rNF� ÷d�Ë w��—U� Ëb�U�d� Í«u�—U�Ë
ÊUM�� r�œò ¡«dH��« b�√Ë ÆrN�«bK�Ë ÊUM�� sO� W�d�AL�«
Ò
ÆåW�œUB��ô« t��“√ vD��O�
ŸUD� s� d��√ w�

f�√ w�U�B�« ÁdL�R� ‰ö� WOL�
‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W�Ò UF�« ‰UG�_« d�“Ë b�√
e�UM�Ô � qIM�«Ë W�Ò UF�« ‰UG�_« …—«“Ë «œ«d�≈ò Ê√ ¨WÒOL� wK�
Æåq�ILÔ �« ÂUF�« —UOK� n�√ 15 s� d��√
…—«“u??�« w� t��J� w� ÁbI� w�U� dL�R� w� Õd??�Ë
¨s���« ÍœU� ”bMNL�« w�bL�« Ê«dODK� ÂUF�« d�bL�« —uC��
—UD� w� …dÒ ��« ‚u��« r�eK� «¡«d�≈ “U��≈ ‰ULJ��« WOKL�
…—«œô WÒOMKF�« …b�«eLÔ �« r�eK� WM��ò Ê√ sK�√Ë Æw�Ëb�« ËdO�
»U�Ò d�« vM�� w� ‚dHL�U� lO�K� WBB�� U�U�� —UL���«Ë
¨©…dÒ ��« ‚u��«® —UDL�« w� ÂUF�« Ê«dOD�« vM��Ë w�U��«
WM�K�« XLÒK��Ë ¨ÂUF�« ¡«dA�« W�O� »ËbM� —uC�� XFL��«
—dÒ � ¨oO�b��« bF�Ë ÆÊUM�≈ U�œb�Ë W�ÒbILÔ �« ÷ËdF�« dC��
PAC≠Duty Free W�d� vK� Î U��u� r�eK��« ¡U�—≈ WM�K�«
ÂUJ�_ Î UIO�D� r�eK��« «¡«d�≈ …—«“u�« qLJ��� Ê√ vK� ¨SAL
‰u�� b�«u� WN�� tM� 24 …œUL�« ULO� ôË ÂUF�« ¡«dA�« Êu�U�
¡«d�≈ bF� bIF�« rOEM� œbB�Ë ©X�Ò uL�« r�eK��«® ezUH�« ÷dF�«
Æå‰uú� Î UI�Ë W��U�L�« Ê«u�œ V�U� s� WI��L�« W�U�d�«
—UOK� 1120 mK�� vK� U�— b� X�Ò uL�« r�eK��«ò Ê√ v�≈ XH�Ë
YO�� © «Ëö�® V�«— q� vK� —ôËœ nB�Ë 3 v�≈ WÎ �U{≈ ¨…dO�
ÊQ� Î ULK� ¨…dO� —UOK� 1900 v�«u� r�eK��« w�UL�≈ WLO� `�B�Ô
ÆåjI� …dO� —UOK� 150 œËb�� ÊU� o�U��« r�eK��«
1750 mK�L� œ«œe�� W�Ëb�« WM�e� «œ«d??�≈ò Ê√ `{Ë√Ë
Î «œÒbA� ¨åW�“«uL�« e�F� w�U{≈ iOH��� r�U�Ô� U� —UOK�
jI� Î «b�«Ë Î UI�d� Ê√ u� U��ù«Ë Î «dOI� Î «bK� fO� ÊUM��ò Ê√ vK�
r�U� ¨WO�UM�K�« W�Ëb�« w� W�Ò UF�« o�«dL�« ·ô¬ s� —UDL�« w�
bF�ò t�√ v�≈ Î «dOA� ¨å20% W��M� W�“«uL�« e�� iH� w�
800Ë ·ô¬ 10 v�≈ e�F�« iH��« …—«“u??�« «œ«d??�≈ W�U{≈
v�≈ ÍÒœRO� …dÒ ��« ‚u��« ÊQA� Èd� U�ò Ê√ È√—Ë Æå—UOK�
Æå…dO� —UOK� ·ô¬ 10 s� qÒ �Q� ¨d�¬ iOH��

IOÉjõH OƒYƒdG :º°TÉg
ΩÉghCG AÉHô¡µdÉH ájò¨àdG
Ê√ r�U� r�U� VzUM�« åd�d���«Ë WOLM��« WK��ò uC� È√—
‰u� Âu� bF� Î U�u� W�UD�« d�“Ë UNIKDÔ� w��« W�«dÒ ��« œu�u�«ò
fO� Âö�√ ÀUG{√Ë ÂU�Ë√ Òô≈ w� U� ¨¡U�dNJ�U� W�cG��« …œU�“
d�_« Ê√ t��M� tKB� WOzU�dN� WIK� q� bF� nA�J� –≈ ¨Òô≈
»UO� WIOI� Êu�—bÔ� ô sOO�UM�K�« ÊQ�Ë ¨‰uOH�« v�≈ ÃU���
UN�√Ë ¨qB� r� w�«dF�« ‰uOH�« s� WB� „UM� ‰«“ U� Ê√Ë —UÒO��«
—«d� dE�M� X�«“ U� WO�«d�ù« W�N�« Ê√Ë s�dN� Ë√ dNA� ÃU���
VÒKD�� w��« t�U�dEM� UMOK� lKD�Ë p�– q� Æ„d���� t�—«“Ë
Æå—UO��« »U�Ë WL�F�« XLÒ � «cN�Ë U�b�� r� WÒOJO�UM�œ W�d�
—UJ�ù« W�UO� vI��� v�� v??�≈ò `�dB� w??� ‰Q??�Ë
WLKE�« ÂU�√ò Ê√ Î «b�R� åøs�«uL�« UNML� l�b� WIOI� WK�ULL�«Ë
ÂöE�«Ë rKE�« nOH��� —«dI�« w� Ÿ«d�ù« s� bÒ � ô ¨…dÒ L��L�«
¨ ôö�≈Ë U�UD�Ë U�dE� vH�ò l�U�Ë ÆåsOO�UM�K�« s�
U�UO��« —U� ‰b� —u� s� Î UCF� ÊuO�UM�K�« ÁdE�M� UL�
ÆåWO�U��—ô«
»UO�Ë W�ËœeL�« dO�UFL�« ÒÊ_Ë Æd�cÔ� ¡wA�U� ¡wA�« ÒÊ_åË
—cÒ � ¨r�U� ‰U� U� vK� ¨åUN�—b� vK� W�cG��« l�“u� w� ‰bF�«
Íc�« rKE�« w� —«dL��ô« s� wzU�dNJ�« —UÒO��« vK� sOLÒOI�«ò
w� W�«bF�«ò v�≈ Î U��ô ¨å»u�dF�«Ë UO�U� WIDM� vK� lI�
ÆåWO�UM�K�« o�UML�« W�U�� vK� l�“u��«

ÉjÉØN
Î UuB� w�UL�«
l{uK� Î UD�{ Ê≈ WO�U� —œUB� X�U�
Ò
bÒOI� l�dA� vK� ÂuI� Ê√ V�� —ôËb�« ·d dF�
‚«—Ë_« W�U�D� ÊUM�� ·dBL� W�u�HL�« WO�öB�«
Ê_ ¨»«uM�« fK�� s� —bB� Êu�UI� UN�«d��«Ë W�bIM�«
UN� «—ôËb�« ¡«d�Ë j�«u{ Í√ s� W�KHML�« W�U�D�« Ác�
Æ—UON�ô« »U��√ d��√ w�

f�√ U�«d��« w� p�U�Ë ÷UO� Îö�I��� w�UIO�
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«القومي» التقى محافظ طرطو�س ومدير م�شفى البا�سل مث ّمن ًا جهود
وفد من
ّ
م� ّؤ�س�سات الدولة وعملياتها لإنقاذ الناجين وانت�شال جثث �ضحايا مركب الموت

الوفد القومي مع محافظ طرطوس
زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي مق ّر محافظة طرطوس والتقى
المحافظ عبد الحليم عوض خليل.
الوفد القومي ض ّم إلى العميد شادي يازجي ناظري العمل والشؤون االجتماعية
والتدريب في منفذية عكار زياد عز الدين وأحمد عثمان وعضو مجلس محافظة
طرطوس صراع صفتلي.
الوفد وباسم قيادة الحزب ،شكر المحافظ على الجهود المكثفة التي بذلتها
المحافظة ومؤسسات الدولة كافة ،في التعامل مع كارثة غرق أحد مراكب
الموت قبالة سواحل طرطوس ،حيث ت ّم انتشال جثث عشرات الضحايا

ومع مدير مشفى الباسل
وإنقاذ عدد من الناجين.
من جهته أكد المحافظ أن مؤسسات الدولة السورية وبتوجيه من السيد
الرئيس بشار األسد قامت بواجبها حيال هذه الكارثة المؤلمة التي حلّت بنحو
مئة من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين .وقال :نأمل أن ال تتكرر مثل هذه
الحوادث التي تزهق ارواح الناس.
كما التقى الوفد مدير مشفى الباسل الدكتور اسكندر عمار واثنى على إدارته
لجهة تحويل المشفى بكل جهازه الطبي واإلسعافي الى خلية تعمل ليالً نهارا ً في
معالجة الناجين واالهتمام بجثث الضحايا.

الدكتور عمار أكد أن المشفى والجهاز الطبي وبناء على توجيهات السيد الرئيس
بذل جهودا ً مضاعفة في أداء مهامه.
يذكر أنه ومنذ وقوع كارثة غرب مركب الموت قبالة سواحل طرطوس ،أصدر
الرئيس األسد توجيهاته إلى كافة الوحدات البحرية والجوية والمؤسسات
الصحية واإلسعافية ببذل أقصى الجهود إلنقاذ الناجين وانتشال جثث الضحايا.
وكان وفد من منفذية عكار ضم عز الدين وعثمان ذهب الى طرطوس بالتنسيق
مع العميد يازجي ومنفذية طرطوس في اطار المتابعة ،حيث كان على متن قارب
الموت عدد من أبناء منطقة عكار ومخيماتها.

وقفة وفاء في مخيم برج البراجنة ل�شهداء قارب الموت

�سماح مهدي :ق�ضوا في غير مكانهم وال ّ
بد من محا�سبة المجرمين

أقامت فصائل الثورة الفلسطينية عند مدخل مخيم برج البراجنة ،وقفة
وفاء لشهداء الحياة الكريمة الذين قضوا على قارب الموت الخشبي ،شارك
فيها وفد من الحزب السوري القومي اإلجتماعي ض ّم ناموس المجلس األعلى
سماح مهدي وناموس عمدة شؤون التنمية اإلدارية رامي شحرور ،وممثلون
عن فصائل الثورة الفلسطينية والقوى واألحزاب اللبنانية واللجان الشعبية
والقوة األمنية الفلسطينية المشتركة والروابط اإلجتماعية وفرق الدفاع
المدني الفلسطيني والهالل األحمر والمؤسسات والفعاليات وعائالت الشهداء
وحشد غفير من أهالي المخيم.
افتتح الوقفة عضو قيادة الشعبة الجنوبية لحركة فتح نظيم ديراوي
بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
وألقى كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي ناموس المجلس األعلى
سماح مهدي قال فيها :نجتمع اليوم في لحظة أليمة تعتصر فيها قلوبنا دما ً
على أعزاء لنا قضوا في غير مكانهم .أضاف :مجموعة من شعبنا في فلسطين
ولبنان والشام أقفلت في وجوههم ك ّل سبل الحياة الكريمة ،فاستغلت هذا
الوضع شرذمة من تجار الدم واألزم��ات ،ضاربين على الوتر الحساس في
محاولة منهم إلقناع أبناء شعبنا بالرحيل باتجاه دول أوروبية.
وأردف مهدي قائالً :إنّ المسؤولية عن هذه الفاجعة ،هي بالدرجة األولى،
على كيان عصابات االحتالل وك ّل الحكومات التي تعاونه وتسانده وتدعمه
وتغطي على ك ّل جرائمه .فأولئك الذين يقتلون أهلنا في فلسطين ولبنان
والشام ،ويحاصرونهم ليضغطوا عليهم ويجبروهم على الهجرة من أرض
الوطن.
والمسؤولية بالدرجة الثانية تقع على هؤالء المجرمين الذين يحاولون
االستفادة من هذه الظروف االستثنائية ليقنعوا أبناء شعبنا بأنّ جنات عدن
بانتظارهم في الدول األجنبية حيث تتجلى هناك حقوق اإلنسان كما يزعمون.
لقد ح��اول أع��داء هذه األم��ة أن يقضوا على شعبنا بالمجازر والحروب
المستمرة ،واآلن يحاولون القضاء عليهم عبر قوارب الموت ليح ّولوهم إلى
مجرد طعام لألسماك.
لقد ح��اول أع��داء هذه األم��ة أن يقضوا على شعبنا بالمجازر والحروب
المستمرة ،واآلن يحاولون القضاء عليهم عبر قوارب الموت ليحولوهم إلى
مجرد طعام لألسماك.
نقول للقتلة ،إنْ تمكنتم من إقناع بضع عشرات من أبناء شعبنا ،بسبب
هذه الظروف العصيبة ،بأن يذهبوا في رحالت كهذه ،فلن تتمكنوا من إقناع
السواد األعظم من شعبنا الذي سيبقى متمسكا ً بهذه األرض ومقاومته
وبحقه في العودة إلى أرضنا الفلسطينية من رأس الناقورة شماال ً حتى أم

الرشراش جنوباً.
وال يفوتنا ف��ي ه��ذا الموقف أن نشكر ف��رق الصليب األح��م��ر اللبناني
والهالل األحمر السوري والدفاع المدني والغطاسين وك ّل األجهزة اإلدارية
واالستشفائية والطبية السورية في محافظة طرطوس ،الذين بذلوا ك ّل جهد
ممكن في سبيل إنقاذ جثامين الشهداء وإنقاذ من تمكنوا من األحياء وإعادتهم
إلى أحضان أمهاتهم ،ليرووا لنا عن تلك اللحظات األليمة التي م ّروا بها .ولتكون
هذه التجربة المريرة درسا ً إضافيا ً ألبناء شعبنا كي ال يصدّقوا مجموعة من
المتاجرين باألرواح ،ويزداد تمسكنا بحقنا في المقاومة والنضال والعودة.
وأيضاً ،نص ّر على القوى األمنية والسلطة القضائية لكي تضربا بيد من
فوالذ هؤالء المجرمين الذين يريدون أن يح ّولوا أبناء شعبنا إلى مجرد أرقام
في قائمة ضحايا .يجب أن ينال هؤالء القتلة العقاب العادل والرادع الذي يمنع
سواهم ،ممن هم في مرتبتهم الدنيا ،من أن يتابعوا في ارتكاب جرائمهم.
ك ّل التعازي وأصدقها من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي إلى أهلنا
في فلسطين ولبنان والشام على خسارة ثلة من الكهول واألطفال والنساء
والشباب ،على أمل أن نلتقي في مناسبات أخرى تكون فيها األوضاع أفضل،
ونكون حينها محتفلين بانتصار جديد لفلسطين كلها.
وألقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية عضو قيادة الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين في لبنان أحمد سخنيني الذي وجه التحية للشهيد خالد
علوان بطل عملية الويمبي في الذكرى األربعين لعمليته البطولية ،كما حيّا
كافة الشهداء أينما حلوا وارتحلوا.
وأمام كارثة مركب الموت الخشبي ،حيا سخنيني شهداء العيش الكريم
فلسطينيين ولبنانيين وسوريين ،وطالب كافة الجهات المعنية بمالحقة
المسؤولين عن هذه الجريمة ،ومنح كافة التسهيالت إلج��راء الفحوصات
الالزمة واستالم الجثامين مع التثمين للجهود المبذولة في هذا السياق.
وح ّمل سخنيني المسؤولية للمجتمع الدولي العاجز عن تطبيق قراراته
المنصفة للحقوق الفلسطينية وفي مقدّمتها القرار األممي رقم  194والحرب
األميركية الصهيونية على شعوب المنطقة ومن يدعمهم من المطبعين العرب
وإلدارة األونروا التي تدير الظهر للمطلب الشعبي بخطة طوارئ اقتصادية
وصحية شاملة ومستدامة لجميع الالجئين ،متذ ّرعة بالعجز المالي أمام
أوضاع معيشية كارثية أصبحت فيها المخيمات والتجمعات الفلسطينية
مناطق منكوبة بحاجة لما هو أكثر من خطة طوارئ تداركا ً النفجار اجتماعي
وشيك.
وطالب الدولة اللبنانية برفع واقع الحرمان التراكمي الممت ّد على مدار
عشرات السنوات واإلفراج عن الحقوق االنسانية واالجتماعية وفي مقدمتها

الحق بالعمل والتملك.
كما طالب منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثالً شرعيا ً وحيدا ً
لشعبنا الفلسطيني بالعمل على خطة إنقاذ وطنية تتكامل فيها األدوار بين
مختلف المرجعيات وأن تزيد من تقديماتها تجاه شعبنا الذي بات يفتقد ك ّل
مقومات العيش الكريم.
وختم سخنيني كلمته بتوجيه التعازي ألهالي الشهداء والتحية لألسرى
األبطال في السجون والمعتقالت الصهيونية مؤكدا ً على مواصلة النضال حتى
العودة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس.
وألقى كلمة تحالف القوى الفلسطينية أبو عبدالله فارس عضو قيادة إقليم
لبنان في حركة فتح االنتفاضة.
وقال :بمزيد من األسى والحزن واأللم نتقدّم من ذوي ضحايا وشهداء مركب
الموت الذين قضوا غرقا ً في رحلة الموت والبحث عن العيش الكريم.
أضاف :كان حلمهم ان يصلوا الى بالد يلقون فيها األمن واألمان ،لكن شاء
القدر ان يكون البحر والموت في انتظارهم.
وتابع :العيش في ظ ّل الحرمان وفقدان األمن واألمان من الدوافع التي تجعل
اإلنسان يبحث عن البدائل من أجل حياة حرة وكريمة أسوة بباقى العالم.
والحصار الجائر من المجتمع الدولي ،والظروف االقتصادية الصعبة
وحرمان الفلسطيني من حقه بالعمل وفقدانه أبسط مقومات الحياة ،هي من
دفع هؤالء وغيرهم للبحث عن حياة حرة وكريمة.
اننا نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه االوضاع
االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني وخاصة في
مخيمات اللجوء في لبنان.
كما نؤكد انّ غياب األونروا وعدم وضعها برامج إغاثية واقتصادية وصحية
ساهم هذا الغياب في خلق حالة فقر وعوز وعدم األمان والخوف من المستقبل
المجهول.
اننا نطالب االونروا والمجتمع الدولي ،ونطالب المرجعيات الفلسطينية
بتح ّمل مسؤولياتها في رفع هذه المعاناة والعمل من أجل وقف هذا الذي
يحصل ألبناء شعبنا ،حتى يتمكن هذا الشعب من العيش بكرامة وأمن ،والذي
يتمسك بحق العودة الى وطنه فلسطين.
ّ
ودعا أبو عبدالله فارس إلى وضع خطط إنقاذية تساعد أهلنا وشعبنا في
الصمود ومتابعة حياته الطبيعية بعيدا ً عن المتاعب واللجوء إلى قوارب
الموت والمجهول ،من هنا فالجميع مسؤول ودون استثناء لمعالجة كل هذه
المشاكل وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تساهم في صمود شعبنا الى حين
العودة الى وطننا فلسطين.

ثقافة � /آراء
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ال�شبيبي بالالذق ّية
الم�سرحي
انطالق فعال ّيات المهرجان
ّ
ّ
انطلقت فعاليات المهرجان المسرحي الشبيبي الذي يقيمه فرع منظمة اتحاد
شبيبة الثورة على مسرح دار األسد للثقافة في الالذقيّة بمناسبة العيد الـ 54
للمنظمة وتض ّمنت عروضا ً مسرحيّة هادفة.
وتتناول العروض قصة حكاية أو رواية ،الهدف منها استنباط مواهب الشباب
وصقلها وتنميتها وإيصال رسائل توعية لشريحة الشباب؛ لكونهم الشريحة
األكبر في المجتمع حسب رؤية المخرجين الشباب المشاركين في المهرجان.
وأكد ربيع رومية رئيس مكتب التنظيم في قيادة فرع اتحاد شبيبة الثورة في
الالذقية ،حرص االتحاد على االهتمام بالمواهب الفنية ،إضافة إلى استيعاب
األعمار الشبابية كافة من عمر الـ  13سنة إلى عمر الـ  35سنة.
وأوض��ح رومية أن هذا المهرجان يشكل خطوة لالنطالق في مجال التمثيل
والمسرح للكوادر الشبيبيّة ،التي تمتلك مواهب وإمكانات واعدة.
وجاء العرض األول للمهرجان تحت عنوان (سبق صحافي) ،بإشراف رابطة
الشهيد نقوال عبود ،والعمل للكاتب ممدوح عدوان وإخراج إيفا خدوج كأول تجربة
إخراجية لها ،والتي أكدت لإلعالم على أن اتحاد شبيبة الثورة هو منبر داعم
لمواهب الشباب ،مبيّنة أن فكرة العمل تتحدث عن الصحافة الصفراء القادرة على
تأويل األحداث بما يخدم مصالحها.
ونوه ياسين حيدر ممثل في مسرحية سبق صحفي إلى أهمية اإلعالم ودوره
الفاعل في فضح التهويل والكذب الذي تمارسه الصحافة الصفراء.
أم��ا العرض الثاني فجاء بعنوان (هوية) بإشراف رابطة الشهيد نعمان
ابراهيم ،وهو من تأليف وإخراج وبطولة يزن سامر ناصر ،ويسلّط الضوء على
الحرب والمؤامرات التي شهدتها سورية ،من خالل حكاية عائلة سورية في بيئة
ريفية جبلية ،تعيش أحداث استشهاد ابنها وما يعصف بهذه العائلة من أوجاع
وآالم وأحالم صعبة.

العبود ّية الطوع ّية
وت�أخر مجتمعاتنا العرب ّية!
} د .محمد سيد أحمد

وفي نهاية العرض ،أكد مخرج العمل يزن ناصر على أن الوطن يحتاج أن نبصم
بصمة حب ووفاء لترابه المعطر بدماء الشهداء الطاهرة.
والعرض الثالث للمهرجان بعنوان (في انتظار السيارة) ،من إخراج حيدر
طه حيث أكدت حنان جاموس أمينة رابطة الشهيد سميع كوسا على أهمية هذا
العرض المسرحي؛ لكونه يسلط الضوء على كوادر شبابية جديدة أثبتت موهبتها
على خشبة المسرح.
وبيّن كل من الممثل ديثار إبراهيم السودة والممثلة إنجي سكيف على أهمية
الوقوف على خشبة المسرح؛ لكونها تن ّمي المهارات وتكسر حاجز الخوف والخجل
وتساعد الممثل على النطق السليم وتعزز ثقته بنفسه.

ّ
العدوي
الأغنية ال�شعب ّية في القلمون بندوة في ثقافي
العربي
الثقافي
استضاف المركز
ّ
ّ
ف��ي ال��ع��دوي ن���دوة ت��راث � ّي��ة تناولت
خ��ص��وص� ّي��ة األغ��ن��ي��ة الشعبية في
القلمون وشارك فيها الشاعر الزجلي
والموسيقي إبراهيم عبدالله وأدارت
الندوة الباحثة سارة بحبوح.
واسته ّل الشاعر عبدالله الندوة
بالحديث عن الزجل كجزء من األغنية
الشعبية ،وه��و ف��ن م��ن فنون األدب
الشعبي وينحدر من أصول سريانيّة،

ثم تطو ر إلى أن وصل إلى شكله
الحالي ،وهو شكل تقليدي من أشكال
الشعر العربي باللغة المحكية ،ويأتي
على شكل مناظرة بين عدد من الزجالين
مصحوبا ً بإيقاع لحني بمساعدة اآلالت
الموسيقية ،وعرج عبد الله على أنواع
الزجل فهي المع ّنى والعتابا والميجانا
والشروقي والروزانا والندب والزغرودة
والقرادي.
وحول األغنية الشعبية في القلمون،

لفت إلى أن المنطقة تأثرت بموقعها
توسط بين دمشق
الجغرافي ال��ذي
ّ
ّ
وحمص ،ما جعل األغنية الشعبية فيها
تتأثر باألغنية الجبلية واللهجة الحادة
واإلي��ق��اع السريع من جهة ،واألغنية
البدوية التي ام��ت��ازت بطول البحر
الشعري واإلي��ق��اع البطيء واألح��رف
ال��ت��ي تميّز ه��ذه اللهجة ،رغ��م تأثر
المنطقة باللغة السريانية ،الفتا ً إلى أن
األغنية الشعبية في القلمون تتقارب
مع البلدات والقرى المحيطة ،كمعلوال
وجبعدين وب��خ��ع��ة ،فارتبطت تلك
األغاني بالعادات والتقاليد والبيئة.
ويشكل إي��ق��اع األغ��ن��ي��ة الشعبية
بحسب عبد الله نبض األغنية ،فهو
الضابط لحركات وسكنات الحروف
والكلمات المرافقة لموسيقا األغنية،
وم��ا يم ّيز تلك اإليقاعات عن بعضها
هو عدد الضربات وتكرارها ،الفتا ً إلى
أن األغنية الشعبية غنية بتن ّوعها؛
بسبب الموقع الجغرافي بين البادية

التي تعتمد اإليقاعات البطيئة وبحور
الشعر الطويلة ،التي تناسب حياة
الصحراء والمراعي الواسعة.
وأك���د عبد ال��ل��ه ف��ي خ��ت��ام ال��ن��دوة
ضرورة أن يحافظ الفنان الشعبي على
هذا التراث ،وأن يلتزم بالكلمة الجميلة
وبأوزان الزجل والعتابا والميجانا.
ب��دوره��ا أش����ارت ال��ب��اح��ث��ة س��ارة
بحبوح في تصريح لإلعالم إل��ى أن
ال��ه��دف م��ن ه��ذه ال��ن��دوة ه��و تسليط
الضوء على التراث الالمادي في منطقة
القلمون ،الفتة إلى أن األغنية الشعبية
هي أساس األرض والناس ،ونحاول
ف��ي ن��دوات��ن��ا التركيز عليها لتكون
معروفة على نطاق واس��ع ،مبينة أن
صون التراث يبدأ من الطفولة ويدخل
كمادة في المنهاج التربويّ .
تخلل الندوة تقديم نماذج موسيقية
م��ن المنطقة على آل��ة ال��ع��ود ،قدّمها
الشاعر عبدالله برفقة ع��ازف الناي
الشاب محمود المغربي.

ّ
يتج�سد بلوحات راق�صة في مهرجان «قو�س قزح �سورية»
التراث
ال�سوري ّ
أقامت وزارة الثقافة السورية «مهرجان قوس قزح سورية» في دورته الثامنة،
على خشبة «مسرح األوبرا» في دار األسد للثقافة والفنون في دمشق ،حيث عكست
اللوحات الفنية الراقصة تراث الرقصة السورية المتن ّوعة الجذور.
ض ّم المهرجان خمس فرق ،شكلت مزيجا ً فنيا ً راقصا ً متن ّوع األطياف ،حيث
رسمت «الفرقة الفنيّة الشركسيّة» الدمشقية لوحتها الخاصة ،وأما «فرقة بارمايا»
السرياني واآلشوريّ .
القادمة من مدينة القامشلي ،فقدّمت التراث
ّ
يخص التراث الكردي ،فكان من نصيب «فرقة آشتي» ،وقدمت «فرقة
وفي ما
ّ
آمال السورية للمسرح الراقص» بعضا ً من التراث السوري كالساحلي والفراتي،
بينما قدمت «فرقة كارني» القادمة من حلب التراث األرمني بأبهى حلة.
وقال إدريس مراد المشرف على مهرجان «قوس قزح» وفي تصريح لإلعالم إن
الهدف من المهرجان يعود للحفاظ على التراث الفني السوري وتوثيقه باإلضافة
لكونه نافذة للفرق المشاركة لنقل تراث منطقتها وتحفيزها على االستمرار بهذه
الفكرة ،وتطويرها في إحياء التراث الالمادي السوري لدى الجمهور ،ونقله إلى
الضوء من جديد.
وأشار مراد الى كون المهرجان فرصة لجمع كامل المكونات السورية باختالف
لغاتها ،وموسيقاها ،ورقصاتها ،وحتى أزيائها على خشبة مسرح واحد تحت

عنوان واحد «هذه سورية».
بدورها عبرت آالء خلف من «فرقة آشتي» عن سعادتها بالمشاركة ،حيث قدمت
وفرقتها ثالث رقصات ،وهي «سيباني» و«صوراني» و«كافوكي» والذي يرمز
للتراث القديم.
يذكر أن «قوس قزح» مهرجان سنويّ  ،بدأ منذ ثماني سنواتُ ،تقدم فيه عروض
فنيّة لعدد من الفرق السورية المختلفة.

ّ
ّ
ميداني في حم�ص القديمة
ال�سوري في يوم
الالمادي
م�شروع توثيق التراث
ّ
ن��ف��ذت وزارة ال��ث��ق��اف��ة ال��س��وري��ة
بالتعاون مع األمانة السورية للتنمية
والمجتمع األهلي خطة مشروع توثيق
عناصر التراث الالمادي السوري وذلك
في أس��واق حمص التراثية ،واألحياء
القديمة في المدينة فكان يوما ً ميدانيا ً

إلجراء الحوارات والمقابالت.
وأش��ارت شيرين نداف من برنامج
ال��ت��راث ال��ح��ي ف��ي األم��ان��ة السورية
للتنمية إل��ى أن ت��دري��ب المشاركين
اليوم شمل جولة في المدينة القديمة،
وأسواقها وسط حمص ،وت ّم استهداف
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عيّنات من المجتمع المحلي ،أصحاب
الفعاليات الحرفية التراثية ،وإجراء
ح���وارات معهم من قبل المشاركين،
ب��ه��دف م���لء االس��ت��م��ارة واألس��ئ��ل��ة
الموضوعة ضمن المشروع ،والتي
القت تفاعالً إيجابيا ً من الناس.
ول��ف��ت��ت ن��س��ري��ن ش��اه��ي��ن منسقة
المشروع الميداني إلى أن الهدف من
الجوالت الميدانية المستمرة لعدة أشهر
توثيق وصون التراث الالمادي لمدينة
حمص القديمة ،وإح��ص��اء وتوثيق
المهن والعادات والتقاليد والطقوس
واألعياد ،وتعريف الناس عليها بهدف
إع��ادة إحياء ما غ��اب منها أو اندثر،
من ّوهة بمشاركة عدد من المتطوعين
من جمعية الوفاء التنموية السورية،
وم��ش��روع م��دى الثقافي والجمعية

العلمية التاريخية ،إضافة إلى كوادر
في مديرية الثقافة والمجتمع األهلي.
وعبّر عدد من المتط ّوعين بالمشروع
ع���ن ام��ت��ن��ان��ه��م ب��ه��ذه ال��م��ش��ارك��ة،
لكونها تشكل بالنسبة لهم تجربة
رائ��دة ،وتمنحهم المزيد من الخبرات
والمعارف عن التراث السوريّ  ،الذي
تسبّبت الحرب بضرر كبير له ،مبينين
أن مشروعا ً كهذا يعمل على إع��ادة
إحياء التراث بكل جوانبه ،من خالل
جمع الكثير من المعلومات ،ونشرها
للناس للحفاظ على تراثنا ،وصونه
واستمراريته ،وتحقيق التنمية.
ي��ش��ار إل���ى أن���ه ت��� ّم إط�ل�اق أع��م��ال
المشروع بحمص ،بهدف صون عناصر
ال��ت��راث ال��س��وري ال�لام��ادي ،وحفظه
لألجيال القادمة ،ويستم ّر لثالثة أشهر.

ليست المرة األولى التي نتحدث فيها عن العبودية
الطوعية ف��ي مجتمعاتنا العربية ،وحتما ً ل��ن تكون
األخيرة .فالعبودية الطوعية مصطلح ظهر ألول مرة
في كتابات الفيلسوف والمحامي والقاضي والكاتب
الفرنسي «إتيان دي البويسيه» منذ ما يقرب من خمسة
�ؤس��س الفلسفة السياسية الحديثة
ق ��رون ،وه��و م� ّ
في فرنسا ،وأول من أوجد النظرية الفوضوية ،ولد
البويسيه ف��ي ( 1نوفمبر  )1530وت��وف��ي ف��ي (18
أغسطس  )1563عن عمر لم يتجاوز  33عاماً ،ألسرة
أرستقراطيّة وكان والده من رجال الكنيسة المهت ّمين
بالالهوت واألدب ،وعلى الرغم من دراسة البويسيه
للقانون إال أنه كان مولعا ً بالشعر واألدب ،لكن تظ ّل
«مقالة في العبودية الطوعيّة» من أه ّم أعماله إن لم تكن
الوحيدة التي اشتهر بها ليس خالل حياته القصيرة
لكن بعد وفاته.
وي��ؤك��د العديد م��ن المصادر أنّ البويسيه ق��د قرأ
المقالة على بعض أق��ران��ه ف��ي جامعة أورل �ي��ان التي
ك��ان��ت ث��ان��ي أه� � ّم ال�ج��ام�ع��ات ال�ف��رن�س�ي��ة ب�ع��د جامعة
باريس ،وأعجبوا بها واستنسخوها فيما بينهم لكنها
لم تنشر حتى عام  1576بعد وفاة البويسيه ،لكنها
لم تلق اهتماما ً كبيرا ً بسبب استتباب الحكم الملكي
خالل القرن السابع عشر مما جعلها نصا ً ال يلتفت
إليه إال قلة من القراء ،وكان قدرها أن ال تظهر منشورة
إال ف��ي ظ � ّل م �ق��االت صديقه الفيلسوف والمحامي
والكاتب الفرنسي «ميشيل دي مونتين» أكثر الكتاب
الفرنسيين تأثيرا ً في عصر النهضة الفرنسية ،ورائد
المقالة الحديثة في أوروبا والذي ولد في ( 28فبراير
 )1533وتوفي في ( 13سبتمبر  )1592والذي نسب
بعض النقاد المقالة إليه شخصياً ،لكن في عام 1835
نشر النص منفردا ً منسوبا ً لصاحبه وهو البويسيه.
وهاجم البويسيه النظام الملكي المطلق فى مقالة
«العبودية الطوعية» ووصفه بالطغيان ودعا لمكافحة
الديكتاتورية ،وفي حديثه عن العبودية الطوعيّة يؤكد
أنّ الطغاة لديهم السلطة ألنّ الشعب أعطاها لهم،
فعندما يت ّم التخلي عن الحرية م��رة واح��دة من قبل
الشعب ،سيبقى متخليا ً عنها حيث يفضل الشعب الرقّ
على الحرية ،وق��د رب��ط البويسيه الطاعة بالهيمنة،
وه��ي العالقة التي ك� ّون��ت م��ع م��رور ال��وق��ت النظرية
الفوضوية ،والتي تدعو إليجاد حلول للتخلص من
الهيمنة واالن �ص �ي��اع ورف��ض دع��م ال�ط��اغ�ي��ة ،وبذلك
أصبح البويسيه أح��د أق��دم دع��اة العصيان المدني
والمقاومة بال عنف ،وهي ما نتج عنها ذلك الشعب
الفرنسي ال��ذي يرفض الهيمنة واالنصياع للحاكم
مهما تحققت له من سبل الرفاهية ،فهو مواطن يطمح
دائما ً إلى مزيد من الحرية ،ولديه من الوعي ما يمكنه
من ممارسة العصيان المدني والمقاومة بالعديد من
الطرق السلمية.
أما العبودية الطوعية فتنطبق على شعوبنا العربية
تماما ً كما طرحها البويسيه خاصة عندما يؤكد أنه
حين يتع ّرض بلد ما لقمع طويل تنشأ أجيال من الناس
ال تحتاج إلى الحرية وتتالءم وتتكيّف مع االستبداد،
ويظهر فيه ما يمكن أن نس ّميه «المواطن المستق ّر»،
وه��ذا المواطن المستق ّر ال يشتبك مع واق�ع��ه ،وغير
ق��ادر على النقد ،وال يهت ّم بالشأن العام ،وال يتدخل
في األمور السياسية ،وخاضع ومنصاع طوال الوقت
لهيمنة السلطة الحاكمة ،وغير قادر على المعارضة أو
المقاومة.
وف ��ي ع��ال�م�ن��ا ال �ع��رب��ي ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن يعيش
«ال�م��واط��ن المستقر» ف��ي عالم خ��اص ب��ه ،وتنحصر
اهتماماته في ثالثة أشياء هي :الدين ولقمة العيش
وك� ��رة ال� �ق ��دم ،ب �ع �ي��دا ً ع��ن ه �م��وم ال��وط��ن وقضاياه
ومشكالته ،وإذا ك��ان ال�م��واط�ن��ون المستقرون هم
الغالبية العظمى من سكان مجتمعاتنا العربية الذين
ارتضوا بالعبودية الطوعية ،فهم بذلك يشكلون العائق
الحقيقي أمام أي تقدّم ممكن ،ولن يتحقق التغيير إال
ّ
عندما يخرج هذا المواطن المستق ّر من عالمه الضيق،
الفرنسي
إل��ى عالم أكثر رحابة ،هكذا صنع الشعب
ّ
مجتمعه وم��ا زال يصنعه ،ف��رغ��م ك�� ّل م��ا ُي �ق��ال عن
االجتماعي في السنوات األخ�ي��رة ومحركي
حراكه
ّ
ه��ذا ال�ح��راك إال أن��ه ال يمكن ب��أي ح��ال مقارنة وعيه
بوعي المواطن العربي المستقر الذي تالعبت به قوى
الشر خ�لال سنوات الربيع العربي المزعوم ،حيث
د ّمرت مجتمعاتنا مرتين ،المرة األولى بفعل المؤامرة
الخارجية والمرة الثانية بفعل الوعي الزائف للمواطن
المستقر ،الذي أدمن العبودية الطوعيّة وأصبح أسير
لها ،فسلب مجتمعه قدرته على النمو والتقدّم ،اللهم
بلغت اللهم فاشهد.
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«القومي» و�أهالي م�شغرة والبقاع الغربي ي�ش ّيعون الرفيق المنا�ضل علي عمر
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي البقاع الغربي وبلدة مشغرة الرفيق المناضل علي
علي عمر بمأتم مهيب ،حيث ُحمل نعش الراحل على ّ
أكف رفقائه ومحبّيه ،وتقدّم النعش إكليل من
الزهر باسم قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي.
ش��ارك في التشييع منفذ عام البقاع الغربي وس��ام غزالي وأعضاء هيئة المنفذية ومدير مديرية
مشغرة محمد مهدي وأع�ض��اء هيئة المديرية وحشد من الرفقاء وممثلون عن األح��زاب اللبنانية
ومخاتير البلدة وأعضاء من المجلس البلدي.

أ ّم الصالة على جثمان الراحل إم��ام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة ،ثم ووري الفقيد الثرى في
جبانة البلدة حيث أدّى له القوميون االجتماعيون التحية الحزبية.
بعد التشييع زار منزل الرفيق الراحل وفد كبير من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم منفذ
عام البقاع الغربي وأعضاء هيئة المنفذية ومديري المديريات وأعضاء في هيئاتها وعضو هيئة عمدة
الدفاع الدكتور نضال منعم .حيث قدّم الوفد القومي التعازي مجدّدا ً إلى عائلة الرفيق المناضل علي
عمر.

ت�سرب يوقف ( ...تتمة �ص)1
ّ
فتح الباب أمام االستحقاق الرئاسي لم يسحب
م �ل��ف ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة م��ن ال��ت��داول،
فالخشية م��ن ع��دم انتخاب رئ�ي��س ضمن المهلة
ال��دس��ت��وري��ة ق��ائ �م��ة ،واالن� �ق� �س ��ام ح� ��ول ح ��دود
صالحية حكومة تصريف األعمال في ممارسة
صالحيات رئيس الجمهورية سبب ك� ٍ
�اف للسير
بتشكيل حكومة ج��دي��دة تحظى بالتوافق وبثقة
المجلس النيابي .وفي هذا السياق أكدت مصادر
متابعة للمسار الحكومي أن المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بمسعى للوساطة
بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل
الحكومة لتدوير ال��زواي��ا ح��ول ال�ح��د األدن��ى من
مواضيع الخالف واستبعاد كل أسباب وشروط
جديدة ُتعيد البحث إلى مساحة التباعد واحتماالت
الفشل .وقالت المصادر إن مهمة اللواء إبراهيم
تحظى بدعم ثنائي حركة أمل وحزب الله والحزب
التقدمي االشتراكي والتيار الوطني الحر ،وتحظى
خارجيا ً بدعم ومواكبة فرنسيين ،وعدم ممانعة
أميركية سعودية ،يقول البعض إنها بلغت مرحلة
التشجيع.

وبعد أقل من  24ساعة على إق��رار مجلس النواب
م��وازن��ة العام  ،2022وف��ي خطوة فاجأت المواالة
والمعارضة ،دع��ا رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
النواب النتخاب رئيس جمهورية قبل ظهر الخميس
المقبل.
وإذ دفعت دع��وة ب��ري الكتل النيابية لالجتماع
لتحديد مواقفها وحسم تحالفاتها ،لم ُتعرف الخلفية
التي اتكأ عليها رئيس المجلس بدعوته ،وما إذا كان
التمس إمكانية للتوافق بين الكتل النيابية أم فقط من
منطلق القيام بواجباته الدستورية ورمي الكرة على
ملعب القوى التي تطالبه بالدعوة الى الجلسة ،أم
لجس نبض الكتل وحثها لإلسراع بحسم أمرها؟
وأش���ارت أج���واء عين التينة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى أن
«الرئيس بري مارس حقه الدستوريّ وصالحيّاته ودعا
الى جلسة بعدما اتهمته قوى سياسية عدة بالتأخير
بالدعوة ،كما جاءت بعد الدخول في المهلة الدستورية،
كما أن بري رأى أن األولوية باتت انتخاب الرئيس بعد
إقرار الموازنة».
وذ ّك���رت بما سبق وأعلنه رئيس المجلس بأنه
لن يدعو الى جلسة إال بعد إق��رار األم��ور التشريعية
كبعض القوانين اإلصالحيّة والموازنة .وشددت على
أن المجلس يستطيع التشريع وانتخاب الرئيس في
المهلة الدستورية ،كما أن بري سبق وقال إن «على
عاتق المجلس مهمة إنقاذ لبنان» وإن��ه سيدعو الى
«جلسة في الظروف المناسبة وعندما يلتمس بعض
التوافق السياسي».
وعن اطمئنان الرئيس بري لحضور الكتل وتأمين
النصاب ،لفتت أجواء عين التينة الى أن «المسؤولية
الوطنية تفرض على جميع الكتل الحضور وع��دم
تعطيل النصاب طالما أن معظم ال بل جميع الكتل أكدت
أنها ستحضر أي جلسة لالنتخاب».
وبرزت إشكالية دستورية تمثلت بإمكانية مجلس
النواب التشريع ومنح الحكومة المزمع تشكيلها الثقة
النيابية في ظل تحوله الى هيئة ناخبة فور إعالن
رئيس المجلس انطالق جلسات االنتخاب.
وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د .ميشال
موسى لـ«البناء» أن «رئيس المجلس ق��ام بواجبه
الدستوري بالدعوة الى جلسة النتخاب الرئيس ،لكن
مسألة الحضور من عدمه يتعلق بالكتل النيابية وال
يمكن التكهن بموقفها» .وأوضح موسى أن «المجلس
التشريعي طيلة
التشريعي وغير
يمكنه القيام بدوره
ّ
ّ

المهلة الدستورية المحدّدة النتخاب رئيس الجمهورية،
رغم تح ّوله الى هيئة ناخبة ،كما يمكنه منح الحكومة
الثقة عند تأليفها وال نص دستوري يمنعه من ذلك».
ويشير الخبير الدستوريّ سعيد مالك لـ«البناء»
الى أن «دعوة الرئيس بري المجلس لالنعقاد ال يحول
المجلس حكما ً ال��ى هيئة ناخبة ،إنما يقتضي على
مجلس النواب أن ينعقد وبالتالي بحال توافر النصاب
وافتتح ب ّري الجلسة عندها يتحول المجلس الى هيئة
ناخبة وفي هذه الجلسة ال يمكنه التشريع ،أما الدعوة
فقط ،فال يكفي ألن يتحول البرلمان لهيئة ناخبة،
وبالتالي بانتظار توافر نصاب الثلثين لكي يفتتح
بري الجلسة ،أما قبل ذلك فيبقى مبدئيا ً مجلسا ً مشرعا ً
مراقبا ً تصرفات وأداء الحكومة ويمكن له أيضا ً منح أي
حكومة عتيدة الثقة».
وف��ور دع��وة رئيس المجلس ال��ى جلسة النتخاب
رئيس للجمهورية ،تداعت الكتل النياب ّية لالجتماع
والتشاور لحسم مواقفها بحضور الجلسة من عدمه.
وفي هذا السياق ،علمت «البناء» أن «كتلة الجمهورية
القوية ستصدر بيانا ً اليوم تحدد فيه موقفها من
الجلسة» ،أما كتلة اللقاء الديمقراطي فتعقد اجتماعا ً
اليوم برئاسة رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب
السابق وليد جنبالط لتحديد موقفها الحاسم ،علما ً أن
توجه الكتلة وفق ما تؤكد مصادرها لـ«البناء» ،سيكون
ايجابياً.
كما علمت «البناء» أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء
للمقاومة ستشاركان في الجلسة ،كما أن الرئيس بري
سيحضر باكرا ً الى الجلسة وسينتظر اكتمال النصاب
وإذا لم يكتمل فسيصار الى تأجيلها الى موع ٍد آخر ،على
أن يدعو الى جلسات بشكل أسبوعي ،وهكذا تص ّرف في
الشغور الرئاسي قبل انتخاب الرئيس ميشال عون في
العام  2016حيث دعا الى  45جلسة وفي كل جلسة
كانت كتلة التنمية والتحرير الحاضر األول.
وإذ لم يعلن تك ّتل لبنان القوي موقفه من الجلسة
خالل اجتماعه ال��دوري أمس ،برئاسة رئيسه النائب
جبران باسيل ،قرر التكتل إبقاء اجتماعاته وا ّتصاالته
مفتوحة ،سعيًا لتحديد الموقف اللاّ زم من الجلسة.
«تمسكه ب��إن��ج��از االستحقاقات
وج���دّد ال ّتك ّتل
ّ
الدّستوريّة ،بدءًا من تشكيل حكومة حسب الدستور
تتو ّلى القيام بالمسؤوليّات المطلوبة منها في هذا
ّ
الظرف العصيب ،وانتخاب رئيس للجمهوريّة يتم ّتع
بالصفة ال ّتمثيليّة وال ّتأييد اللاّ زم ،وذلك وف ًقا لألصول
ّ
الدّستوريّة والقواعد الميثاقيّة».
ولم تسجل أي زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي
الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بانتظار
نتيجة الوساطات على خط الرئاستين لتذليل العقد
الوزارية ال سيما عقدة الوزير ال��درزي ،والتي بحسب
معلومات «البناء» لم تذلل حتى الساعة.
وكشفت قناة «المنار» ،أن «المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم التقى يوم األحد رئيس الحكومة
المكلف نجيب ميقاتي ،في محاولة لتقريب وجهات
النظر مع رئيس الجمهورية ميشال ع��ون» .وأف��ادت
بأن «اللواء إبراهيم التقى اليوم (أمس) الرئيس عون،
ليعود ويلتقي ميقاتي» ،موضح ًة أنه «من بين ما يجري
تداوله ،بحث تغيير  2أو  3وزراء في الحكومة الحالية».
ولفتت الى أن «إرجاء االجتماع بين عون وميقاتي كان
ألسباب إيجابية» ،الفت ًة إلى أن «بورصة التأليف لم
ٍ
تتراجع».
وسجلت زيارة الفتة لوفد من التيار الوطني الحر
ال��ى دار الفتوى برئاسة باسيل ،حيث التقى مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،وقال باسيل:
«أكدنا عليه م��رارا ً حتى يكون لدينا حكومة كاملة
الصالحيات ،وهذا ما أكده لقاء دار الفتوى ،حكومة
تستطيع ممارسة الصالحيات المطلوبة منها في فترة
عصيبة يمر بها لبنان وفي أزمة حادة مثل التي نم ّر

بها ،فكيف اذا ال سمح الله نقع في فراغ ال يحتمل أزمة
سياسية إضافية».
وإذ شدد على ض��رورة انتخاب رئيس للجمهورية
بأسرع وقت ،شدّد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق
الطائف ،ومعالجة الثغرات الموجودة في الدستور».
وبقيت الموازنة محل متابعة األوساط االقتصادية
وقطاعات الموظفين في ظل انقسام بين مؤيد لها
كموازنة ال��ض��رورة وانتظام المالية العامة ،وبين
معارض لها لكونها لم تأتِ بأي إصالحات بل شرعت
زيادة الضرائب والرسوم التي ستضاعف األعباء على
المواطنين بهدف تمويل بعض بنود الموازنة كزيادة
الرواتب ثالثة أضعاف من دون تمويلها من مزاريب
الهدر في الدولة.
الديموقراطي النائب
وأش��ار عضو كتلة اللقاء
ّ
الدكتور بالل عبدالله لـ«البناء» الى أن «الموازنة
ليست عظيمة ،لكنها مطلوبة الن��ت��ظ��ام المالية
ال��ع��ام��ة واس��ت��م��راري��ة ال��ص��رف وتسيير ال���وزارات
وشؤون المواطنين ،وهي موازنة باألرقام وتسووية
وتصحيحية وتمهيدية لموازنة إصالحية للعام
 .»2023وأوض��ح أن «ال��م��وازن��ة عبارة عن أمرين
ه��ام��ي��ن :تخفيض ال��رب��ح ال��خ��ي��ال��ي للتجار ال��ذي
الرسمي  1500ليرة للدوالر،
يستوردون على السعر
ّ
ورفع جباية الدولة لرسومها وضرائبها على السعر
الرسمي أيضا ً لتعزيز خزينة الدولة ومواردها».
ّ
وكشف النائب عبدالله بأنه كرئيس لجنة الصحة
النيابية أص � ّر خ�لال الجلسة على استثناء األدوي��ة
والمعدات الطبية من الجمرك ،وأضاف« :أخذنا تعهد
الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل
بذلك ،وكذلك ب��أن يشمل بند زي��ادة ال��روات��ب ثالثة
أضعاف موظفي المستشفيات الحكومية والبلديات».
كما أوضح عبدالله بأن بند زيادة الرواتب سيدخل
حيز التنفيذ ف��ور ص��دور القانون ونشره بالجريدة

الرسمية ،وسيستمر الى حين إقرار موازنة الـ،2023
وإن لم تقر فسيستمر دفع الرواتب على القاعدة االثنتي
عشرية ،وك��ذل��ك التقديمات االجتماعية والطبابة
واالستشفاء وتقسيط ديون الضمان االجتماعي.
في المقابل لفتت أوساط اقتصاد ّية معنية لـ«البناء»
ال��ى أن «ال��م��وازن��ة لم تقدم أي جديد لكنها ض��رورة
الدولي لم يكن
ألسباب عدة» ،كاشفة أن صندوق النقد
ّ
ليوافق على هذه الموازنة لو أق ّرت منذ أشهر ،لكنه وافق
عليها لكون العام الحالي شارف على النهاية ولم يبق
منه سوى شهرين» ،وأضافت» تمويل الموازنة سيكون
على عاتق األسرة الدوليّة بحوالي  7بالمئة من الناتج
المحلي لكن بعد توقيع االت��ف��اق مع صندوق النقد
ّ
الدولي».
على صعيد آخ��ر ،وكما كان متوقعاً ،أدّى المسار
القضائي الخاطئ وأداء القضاة المعنيين بانفجار
المرفأ ال سيما المحقق العدلي القاضي طارق بيطار،
الى اصطدام أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين.
وف��ي السياق ،ن ّفذت تظاهرتان أم��ام مدخل قصر
العدل في بيروت ،األولى ألهالي ضحايا انفجار مرفأ
بيروت صباح أمس ،تبعها اعتصام ألهالي الموقوفين
في القضية نفسها.
ووقع إشكال بين أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين
في الملف أمامقصر العدل.
وطالب أهالي الضحايا بـ «وق��ف تعيين المحقق
العدلي الرديف ،وإطالق مسار التحقيق الذي يتواله
القاضي ط��ارق البيطار» .ف��ي المقابل س��أل أهالي
الموقوفين« :هل بقاء الموقوفين ظلما ً يحقق العدالة
للضحايا؟ وهل تعيين محقق رديف ينصف الموقوفين
منذ سنتين يع ّوض الخسارة على الضحايا؟».
وعقد مجلس القضاء األعلى اجتماعا ً لكنه انتهى من
دون اإلعالن عن تسمية قاض رديف بقضية انفجار 
مرفأ بيروت.

بري ( ...تتمة �ص)1
حكمة ّ
للتفرق ،ألن الدعوة للجلسة التي يتحقق فيها النصاب تعني بدء إجراءات العملية االنتخابية ،بكل ما فيها من
تسمية مرشحين واستعدادات تسبقها بتشاور نيابي حول التموضع االنتخابي ،وبالتالي إطالق مسار
التوافق المنشود ،بينما الدعوة لجلسة ال تنعقد بسبب تعطيل النصاب فهي إعالن انسداد في المسار،
وتجميد للبحث في التوافق بمعايير انتخابية ،وربطه بإنجاز توافقات أبعد مدى داخليا ً وخارجياً ،ربما
يكون من الصعب توفيرها في مدى قصير ،ضمن المهلة الدستورية وحتى بعد انقضائها.
 تبدو الحكمة من دعوة الرئيس بري إلطالق مسار التوافق ،بتحدي الكتل النيابية ودفعها للبحثعن خياراتها تجاه االستحقاق ،قد استندت إلى حنكته في قراءة تراجع فرص تعطيل النصاب ،سواء مع
صدور البيان الثالثي األميركي الفرنسي السعودي ،أو ما صدر عن البطريرك الماروني ،وعن االجتماع
النيابي في دار الفتوى ،ما يجعل أي محاولة لتعطيل النصاب تحت ضوء كاشف خارجي وداخلي يقيد
حركة أصحابها ،وهو ما ال ترغبه الكتل التي سبق وألمحت إلى أن سالح التعطيل هو إحدى األوراق
القابلة لالستخدام في مقاربتها لالستحقاق الرئاسي ،ولذلك أراد ب ّري الضرب على الحامي ،مستظالً
بالمواقف الداعية إلجراء االنتخابات الرئاسيّة في موعدها ،عبر دعوة تضع ّمن يقاطعها في موقف شديد
الحرج.
ً
 ال يتوقع أحد أن تخرج جلسة الخميس برئيس ،علما أن بعض النواب يدعو للتعامل مع الدعوةوكأن هناك أرنبا ً رئاسيا ً سيخرجه بري خاللها وقد ضمن له الفوز في الدورة الثانية بأغلبية  65صوتاً،
وإذا استبعدنا هذا االحتمال فإن الدعوة ستتيح قراءة ملموسة لكيفية تحرك الكتل النيابية ،وتحالفاتها،
وتشظي بعض ما يبدو موحدا ً بينها ،ضمن عملية فك وتركيب متواصلة من دعوة الى أخرى ،عبر اإلعالن
أن فترة السماح قد انتهت ودخلنا الى االصطفافات النهائية في مقاربة االستحقاق الرئاسي ،حيث
سيضطر الجميع الى بدء كشف أوراقه ،ألن األوراق التي تبقى مستورة ربما ال تجد لها وقتا ً لتنكشف،
وقد يفوتها القطار ،وستخرج جلسة الخميس بأسماء المرشحين األقوياء وتظهر حجم النواة الصلبة
التي يستند الى تصويتها كل منهم ،ما يمنح الدعوة الثانية ،وربما الثالثة فرصة اإلنجاز.
 وضع الرئيس بري دعاة «رئيس صنع في لبنان» أمام تحدّي التحلي بالجرأة الالزمة في مقاربةاالستحقاق دون أن تكون هناك كلمة سر خارجيّة درج اللبنانيون على انتظارها.
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فوز بيروت والغبيري على الفنانين وال�ساحل
النهائي يومي الأربعاء والخمي�س
ون�صف
ّ

ح�سين �شعيب في لبنان لأ�سبوعين

7

وصل إلى لبنان مساء أم��س ،قادما ً من أميركا بعد
غياب طويل ،الالعب السابق في صفوف أندية الصفاء
والتضامن بيروت والوفاء الغبيري حسين شعيب ،وفي
المعلومات أن شعيب سيبقى في لبنان لمدّة أسبوعين
فقط ،مع اإلشارة إلى أنه يحمل أعلى شهادات التدريب
األميركيّة واألوروب ّ��ي��ة ،وسبق أن ت ّم اختياره «م��د ّرب
ال��ع��ام» في أميركا للعام  ،2016وم��ن الذين تم ّرنوا
وتط ّوروا على يديه العب منتخب لبنان الحالي حسن
سعد المعروف بـ «سوني» ،كما أ ّنه أ ّول من أمسك بد ّفة
التدريب للنادي اللبناني األميركي الذي تأسس في والية
ميتشيغان برئاسة صديقه التاريخي علي جواد .وفي
لبنان سيمضي شعيب ج ّل وقته مع العائلة في بلدته
الشرقيّة ،وسيحرص على لقاء أصدقائه ،وخصوصا ً
الالعبين الذين تربطه بهم صداقات متينة ،وأفادنا بأنه
سيتابع مباراتي نصف النهائي لدورة بلدية الغبيري يوم
غ ٍد األربعاء والخميس في  28و 29الحالي ( 8مساءً).

اال�سباني رامو�س خارج �أ�سوار المونديال
ّ
في ختام مباريات الدور األول لدورة بلدية الغبيري
الكروية الخاصة بقدامى الالعبين ،فاز فريق بيروت
على فريق الفنانين بنتيجة  5-6ليتصدّر المجموعة
الثانية بالعالمة الكاملة برصيد تسع نقاط ،وفي
المباراة الثانية فاز فريق الغبيري على الساحل بنتيجة
 ،1-6ليترافق مع فريق بيروت إلى الدور نصف النهائي.
ه��ذا ،وسيلعب فريق بيروت (أول المجموعة ب) مع

فريق الصفاء (ثاني المجموعة أ) مساء اليوم األربعاء
( ،)20.00فيما سيلعب فريق البقاع (أول المجموعة
أ) مع فريق الغبيري (ثاني المجموعة ب) مساء غ ٍد
الخميس ( .)20.00ومع انتهاء الدور نصف النهائي
سيلعب الفائزان في نهائي الدورة لتحديد هوية البطل
مطلع االسبوع المقبل .يقود المباريات الحكم الدولي
جميل رمضان.

منتخب الأردن بطل دورته الرباع ّية في كرة القدم

كشف تقرير صحافي إسباني ،مصير سيرخيو
رام��وس ،مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي ،عن
االنضمام إل��ى قائمة منتخب إسبانيا ف��ي نهائيات
كأس العالم لكرة القدم «قطر  .»2022ووفقا لبرنامج
«الشيرنجيتو» الشهير ،فإن سيرخيو راموس ال يملك
أي فرصة لالنضمام إلى قائمة «الماتدور» اإلسباني،
تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي في مونديال قطر
 .2022وأوضح البرنامج أن اإلصابات التي تع ّرض
لها راموس قبل بدء مشواره مع باريس سان جيرمان
الموسم الماضي ،أعاقت مشواره مع النادي الفرنسي
وحرمته من التواجد مع منتخب إسبانيا .وتعود آخر
م��ب��اراة دولية خاضها رام��وس مع منتخب إسبانيا
إلى  31آذار  2021ضد كوسوفو ،في تصفيات أوروبا
المؤهلة إلى كأس العالم .لكن على الرغم من ذلك يقدم
سيرخيو راموس ( 36عاماً) أداء مميزا ً مع باريس سان
جيرمان ،منذ انطالق الموسم الجاري ،2023-2022
حيث شارك في  11مباراة وسجل خاللها هدفا ً واحداً.

قطر تنفق � 20ضعف ما دفعته رو�سيا
في مونديال 2018

ت� ّوج المنتخب األردن��ي بكأس البطولة الرباعية
الدولية بكرة القدم على حساب نظيره العُ ماني
بفوزه عليه ( )0-1في المباراة التي جرت بينهما
في العاصمة عمان .ويدين منتخب «نشامى» األردن
بالفضل األكبر في انتصاره لالعبه إحسان حداد الذي
أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء عند الدقيقة
 65من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد عمان الدولي.
العراقي المركز الثالث على
بينما احت ّل المنتخب
ّ

حساب نظيره السوري عقب فوزه بالنتيجة ذاتها،
بهدف وحيد أيضا ً سجله ايمن الحسين (د ،)26في
المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي أيضاً.
يُذكر أن العراق خسر في مباراته األولى أمام نظيره
العُ ماني بركالت الترجيح ( ،)5-4بعد تعادلهما
بهدف لكل منهما .بينما خسر منتخب سورية أمام
األردني ،مستضيف البطولة ،بهدفين من دون
نظيره
ّ
رد.

�أ�سباب ّ
عدة تعرقل م�سيرة «الديوك» في المونديال
الفني ،ديدييه ديشامب،
يعيش منتخب فرنسا ومديره
ّ
فوق صفيح ساخن قبل  55يوما ً من انطالق منافسات
ك��أس العالم .ه��ذا ،وسيسته ّل أب��ط��ال العالم حملة
الدفاع عن اللقب في المجموعة الرابعة التي تض ّمهم
أيضا ً إلى جانب منتخبات الدنمارك وأستراليا وتونس.
وبناء على جملة من المعطيات نستعرض األسباب
التي قد تنذر بتجريد «الديوك» من لقب مونديال .2018
ـ عقد ديشامب :ينتهي التعاقد مع ديدييه ديشامب
مدرب الديوك بانتهاء مشوار الفريق في منافسات كأس
العالم .ويطمع ديشامب في تجديد عقده ،حيث يبقى
ذهنه مشغوال ً بما يتردّد في وسائل اإلعالم بشأن زميله
السابق ،زين الدين زي��دان ،وتفضيله ليكون المد ّرب
الجديد .ه��ذا ،وعبّر زي��دان عن رغبته صراحة في كل
وسائل اإلعالم ،بينما أبقى نويل لو غريه ،رئيس اتحاد
الفرنسي الباب مفتوحا ً أمام كل االحتماالت بشأن
الكرة
ّ
تجديد عقد ديشامب من عدمه.
ـ سحر بوغبا :فجر ب��ول بوغبا ،نجم يوفنتوس
اإليطالي ،قنبلة مد ّوية في معسكر منتخب فرنسا خالل
األسابيع القليلة الماضية .فهو يواجه اتهامات خطرة
من شقيقه ماتياس ،الذي ت ّم سجنه في قضية ابتزاز
نجم الديوك بداعي لجوئه للسحر ضد بعض زمالئه،
ومنهم كيليان مبابي .وقد تباينت ردّات فعل نجوم
فرنسا تجاه هذه األزمة ،حيث أكد مبابي في البداية أنه
يثق في بوغبا ،بينما أضاف فاران «نشعر بالقلق مثل

أيّ شخص آخر ،ولكن كامل تركيزنا في الملعب».
ـ ذهن شارد :لم يكن ديشامب حاسما ً في إدارة أمور
عديدة ،مما جعل ذهن الالعبين ش��اردا ً في مشاكل،
آخرها تعليق مصير جيرو في استدعائه لقائمة كأس
العالم .وانعكست المشاكل الذهنيّة على مسيرة
المنتخب الفرنسي طوال السنوات األربع الماضية،
بعد تحقيقه لقب المونديال ،صدم الجميع بخروجه
المبكر من يورو  .2020بعدها استعاد الديوك الكبرياء
بالتتويج بالنسخة الثانية من دوري أمم أوروبا في
تشرين الثاني الماضي ،ولكن بعد أشهر قليلة ،انهار
المنتخب الفرنسي فجأة وفشل في التأهل ل�لأدوار
النهائيّة .ال بل نجا منتخب فرنسا من الهبوط إلى
المستوى الثاني مكتفيا ً بفوز واح��د وتعادلين و3
هزائم في  6جوالت.
ـ شبح اإلص��اب��ات :عانى منتخب فرنسا من نقص
ع��دديّ ح��اد نتيجة كثرة اإلص��اب��ات في صفوفه على
مدار معسكرات الشهر الحالي .ففي معسكره األخير
فقد ديشامب ما يقرب من  13العبا ً بسبب إصابات
مختلفة ،واضطر لتعديل قائمته أكثر من مرة ،ليخوض
آخر جولتين من دوري األمم بالصف الثاني والثالث.
ولم يسلم نجوم فرنسا كريم بنزيما وبوغبا وكانتي
وأدريان رابيو وهوغو لوريس ولوكاس هيرنانديز من
شبح اإلصابات ،ويسابقون الزمن حاليا ً ليكونوا في
أفضل حالة بدن ّية قبل انطالق صافرة مونديال قطر.

ذكرت صحيفة «ذاصن» البريطانية أن قطر أنفقت حوالي
 200مليار دوالر على استضافة كأس العالم لكرة القدم
لهذا العام ،ما يقرب من  20ضعفا ً لما دفعته روسيا في
نسخة العام  .2018وط ّورت قطر ثمانية مالعب الستضافة
المباريات ،بما في ذلك ملعب «لوسيل» الذي يتسع لـ 80
ألف متفرج .وأث��ارت األرق��ام الجدل بعد إنفاق قطر مبلغ
 200مليار دوالر فيما أنفقت روسيا مبلغ  11.6مليار دوالر
الستضافة النسخة األخيرة من مسابقة كأس العالم في
العام  .2018وكان أعلى إنفاق سابق هو  15مليار دوالر
أنفقتها البرازيل في العام  ،2014بينما أنفقت جنوب أفريقيا
 3.6مليار دوالر في نسخة العام  .2010وبلغت تكلفة
كأس العالم  2006التي جرت في ألمانيا  4.3مليار دوالر
بينما أنفقت كوريا واليابان  7مليارات في في العام .2002
وج��اءت تكلفة مونديال فرنسا  1998ما يصل إل��ى 2.3
مليار دوالر وأنفقت الواليات المتحدة نصف مليار دوالر
في مونديال .1994
ومن الـ  200مليار دوالر تزعم قطر أن  6.5مليار دوالر فقط،
تم إنفاقها على المالعب ومراكز الفرق والمرافق المخصصة
للجماهير .وفي محاولة لتوضيح أين ذهبت بقية األموال،
قالت المديرة التنفيذية إلدارة االتصال واإلعالم في اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث فاطمة النعيمي« :تعد كأس العالم
ج��زءا ً من رؤي��ة قطر الوطنية  ،2030وه��ي استراتيجية
حكومية أوسع لتعزيز التنمية المكثفة للمناطق الحضرية

والعالمية .وتشمل المرافق والصناعة الوطنية ،باإلضافة
إلى أنظمة التعليم والرعاية الصحية» .وتابعت« :إن مبلغ
 200مليار دوالر ،المرتبط بكأس العالم ،هو في الواقع جزء
من هذه االستراتيجية الطموحة للتنمية الوطنية وتحديث
قطر».
وأكملت« :تم التخطيط لمعظم مشاريع البنية التحتية
الضخمة،والتيستستخدممنقبل المنتخباتوالمشجعين،
مثل الطرق الجديدة ومترو األن��ف��اق والمطار والفنادق
والمرافق السياحية األخرى حتى قبل حصولنا على حق
استضافة كأس العالم» .وأضافت« :كان من الممكن تنفيذ
هذه المشاريع على أي حال ،ومع ذلك ،فإن بطولة كرة القدم
س ّرعت بالتأكيد كل هذه التطورات حتى تتمكن البالد من
مشجع نتوقعها في العام .»2022
استضافة  1.5مليون
ّ

ّ
ال�سعودي يعترف :نعم فاو�ضت رونالدو
رئي�س الهالل
اعترف رئيس نادي الهالل السعودي فهد بن نتافل
بتفاوضه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسئل بن نافل «هل ف��اوض الهالل رونالدو» فأجاب
نعم .هذا ،وقبل أيام كشفت شبكة سي أن أن البرتغالية
أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العب مانشستر
يونايتد رفض عرضا ً بقيمة  242مليون يورو من نادي
الهالل السعوديّ  .ووفقا ً لصحيفة «موندو ديبورتيف»
اإلسبانية نقال عن الشبكة البرتغالية ،فإن رونالدو
البالغ من العمر  37عاما ً رفض االنتقال إلى الهالل
مقابل  242مليون ي��ورو لمدة موسمين  ،فيما أكدت
« »CNNالبرتغالية أن الهالل ،بطل الدوري السعودي
في المواسم الثالثة الماضية ،أراد التعاقد مع رونالدو،
الفائز بالكرة الذهبية  5م��رات ،لكن النجم البرتغالي
رفض العرض .وتم ربط رونالدو باالنتقال إلى عدة
أندية بينها بايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وأتلتيكو
مدريد ،لكن الالعب البرتغالي ظ ّل في أولد ترافورد ،لكن
يتردّد أنه يريد الرحيل في كانون الثاني المقبل.
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