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Òw�UO��« —Òd�L�« V��

  UHKL�«  vK�  …dDO��  Ëb??�??�  ‰«e???�  ô  w??�??�«  WÒ�bOFB��«   U�UML�«  r??�—
 „«—œ≈ s� oKDM�  U�«dH�« o�Q� w�u� `�ö�  “d� Î̈ UOLOK�≈Ë Î UO�Ëœ …d Ò�H�L�«
 Ëb�� Íc�« w�dO�_« Ê√ Î U�uB� ¨·uI� ö� bOFB��« w� wCL�« …—uD�
 ¨WN�«uL�« ◊uD� vK� …d�U�� nI� ô ¨bOFB��«Ë WzbN��U� —«dI�« V�U�
 Î̈UO�UO� s�LD� ô U� Z�M�  √b� UO�«d�Ë√ w� t�d� sL� l�b� w��« U�Ë—ËQ�
 —U�H�« sJ� Î̈ UMJL� U�ƒ«u��« ‰«e� ô w��« ¨WÒO�UD�ù«  U�U���ô« t�dN�√ U� l�
 U� Z�M� b� U��d�Ë UO�UL�Q� WO�Ë—Ë√ ‰Ëœ w� n�d��« ‰ö� W�UD�«  U�“√
 WOHOJ�«Ë UO�«d�Ë√ w� W�dJ�F�«  «—uD�K� W��M�U� p�c� ¨…dDO��« s� Ãd��
 Òw�u� Õö�� w�«d�Ë_« gO��« œ«b�≈ l� uJ�u� UN�ö� s� q�UF��� w��«
 UL� »d��« ‰Òu��� YO�� ¨…dDO�Ë …œUO�  U�uEM�Ë W�—U����«  U�uKF�Ë
 Â«b���ô«  UO{d� lC� U� ¨w�«d�Ë_« Âb�U� WÒO�dO�√ Î U�d� ”Ëd�« U�«d�
 w�«d�ù«  ÍËu??M??�«  nKL�«  w�  U??�√  ¨…uI�  ÎöL���  ÍËu??M??�«  Õö�K�  Òw??�Ëd??�«
 w� ÂUF�«  W�UN� s� WK�UH�«  lO�U�_« Ê√ s� rNIK� ÊuH�� ô ÊuO�dO�_U�
 p�c�  ¨W�d��«  W�ËuM�«  W��F�U�  t�uÒL��  U�  Ê«d??�≈  ⁄uK�  ÍœUH��  W�d�  d�¬
 wHK�  w�  Î U�uB�  ¨wLOK�ù«Ë  w�Ëb�«  sOF{uK�  WF�U��  —œUB�  XK��
o�d�  `�H�  WO�U��≈   «—ÒuD�  ¨w�«d�ù«  ÍËuM�«  nKL�«Ë  WO�«d�Ë_«  »d��«
©6’ WL���«®

ø£æ°TGhh ƒµ°Sƒe ø«H á qjhƒf πFÉ°SQh ... q…hƒædG ¥ÉØJÓd IOƒ©dG ƒëf á q«dhódG ádÉcƒdGh ¿GôjEG ¥ÉØJG

 á°SÉFôdG QÉ¶àfÉH ...º«°SôàdG ≈àM ...áeƒµMh áfRGƒe :¿ÉæÑd ºµëj QÉéØf’G ™æªd ≈fOC’G óëdG

q…Oƒ©°ùdG É°VôdG q»°SÉFôdG ™é©L QÉ«©eh ... q»°SÉFQ êÉàfGƒH áfRGƒªdG âjƒ°üJ

 ·«b�√ v�≈ dO�� w��« W�ú� ÎU�OM�
 ÆÆÆUN��—U� TAM� Ê√ ·dF� WO�U�
 ÆÆÆÂö��U�  YÒ�A��  w��«  W�_«  U�√
 ö�  ¨ Ò‰c??�«Ë  ŸuM��«  Òq�  w�  v��

ÆUN�UO� w� dO�
ÁœUF�

 WE�K� Î U�œUO� Î UH�u� c��� Ê√ l�U�LK� sJL� ≠
 Î «œ«dD��«Ë Î̈ UOLOK�≈Ë Î UO�Ëœ W�—U��« À«b�_« s�
 sOK�UH�«  s??O??�??�ö??�«  Ê√  n??O??�  Èd???�Ë  Î̈ U??O??�U??M??�??�
 Õd��  vK�  WN�«uL�«  ·UH{  vK�  sOH�«u�«
 WK�d�  …d�A�«  œuF�  w??�  «uGK�  ¨À«b????�_«
 ¨Ãd�b��«  q��  …dO�√  WKI�  jI�  rN�U�√  X�U�
 Ê√  nO�Ë  ¨◊uI�K�  Î U�œUH�  Òw�uD�«  eHI�«  Ë√
 ÁœUI��«Ë  t�D��  d??O??�??�«  w??�  Ì÷U???�  lOL��«
 vK�  sO�O��  U??�u??J??�  Ê√  V??F??B??�  s??�d??�Q??�
 pKL� t�√ w�U��«Ë ¨o� vK� t�√ ‰Ë_« ¨sO�HC�«
 ¨t�«b�√ oOI��Ë t�bM�√ ÷dH� W�“ö�« …—bI�«
 w�KBL�«  »U���«  WG�  Î UO��—b�  ‰¡UC��Ë
 q��Ë  ¨ U??�U??O??�??�«  UNOK�  vM��  X??�U??�  w??�??�«
 W�dBMF�« Ë« WO�u�u�b�_« W��F��«  WG� UN�UJ�
 ¨W��«u�«   UO�C��«  —UF�  X��  WOM�u�«  Ë√
 UN�HB�   UO�C��«  Ác??N??�  dEM�«  ÊU??�  U�bF�
 ÆUN�œUH�  W�UO��«  V??�«Ë  dzU��Ë  Î «—«d????{√
 Îôu??�Ë  U????�Ë—Ë√  w??�  W??�U??D??�«  hI�  WN�«uL�
 l Ò�u�Ë   U??�d??A??�«  ”ö???�≈Ë  lOIB�«  dD��
 s�  W??�“ô  WO�C�  w�  ¨W�UD��«Ë  dIH�«  ‚UD�
 ¡UL�“ q� ¡UM���«  ö� œÒœd??�  UL�  ¨W�d��«  q�√
 ÊuHOC� q� ô ¨rN�uF� l�U�� vK� U�Ë—Ë√
 WOCI�«  Ê_  VFA�«   u??�  «uFL��  s�  rN�√
 ô  UO�Ë—  WN�«u�  w�Ë  ¨W�ËdDL�«  WÒOzb�L�«
 TK�L�  q�UIL�U�Ë  ÆWO�«dIL�b�«  dO�UF�  qL���
 sO�ËR�L�«   U��dB�Ë  WO�Ëd�«  W�U�B�«
  UO�C��«  ‰c��  WOM�u�«   «¡«bM�  uJ�u�  w�
 W??�«d??J??�«Ë …e???F???�« s??�ËU??M??� X??�??� ¨U??N??K??L??�??�Ë
 U�√  ¨gOLN��«   UDD��Ë  ‰ô–ù«  WN�«u�Ë
 œËb� ö� UNK�uL�Ë »d��« »UD�� U�dO�√ w�
 ÂUF�«  Í√d�«  Èb�  ÂUL��ô«  W���  ÊuJ�  Òr�N�  ô
 v�œ√ w??� U??O??�«d??�Ë√ w??� Íd??�??� UL� w??�d??O??�_«

ÆV�«dL�«
©6’ WL���«®

´GOh »a

â«HGõ«dG áµ∏ªdG

Z�d� …—UA� 

(5 ¢U)

 :É«fGôchCG »a á¡LGƒªdG

...ΩÉª°†fG ó©H ô q«¨àj ó¡°ûe

jOD� bL�� sO�√ Æœ bOLF�« 

(5 ¢U)

 ójóédG q»dhódG ΩÉ¶ædG ó«dƒJ

...á q«°ShôdG áÄÑ©àdG ø«H

Ê«d�“ ‰UL� Æœ 

(5 ¢U)

W�uJ��« —uC�Ë Íd� W�Uzd� WL�M�« W�U� w� …bIFM� W�UF�« WO�UOM�« W�K��«

 vK� ¨t�BM� t��UI��« ¨f�√ ¨w�u�K��« bL�� w�«dF�« »«uM�« fK�� fOz— sK�√
ÆUNOK� X�uB�K� fK�LK� WK�IL�« W�K��« w� UN{dF� Ê√

 …dJH�«”  Ê√  ÎUHOC�  ¨“b�√  l�  t�Ë«b�√  r�”  W�UI��ô«  —«d�  Ê√  ¨w�u�K��«  `{Ë√Ë
Æ“Î «dO�� wM�œË«—

 ÊuJ�  Ê√  …—Ëd{  vK�  ¨W�UI��ô«  ÊUO�  w�  ¨w�«dF�«  »«uM�«  fK��  fOz—  œÒb�Ë
 dO�J�« UN�U�” W�öF�« pK� Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨“WOFO��” WO�UO��« ·«d�_« sO� W�öF�«

Æ“ U�“_« s�
Æœö��« w� WI�ö�L�« WO�UO��«  U�“ú� Òb� l{Ë UMOK� ∫w�u�K��« ‰U�Ë

 bIFO�  ¨w�«dF�«  »«uM�«  fK��  ÊQ�  “pOM�u��”  W�U�Ë   œU�√  ¨p�–  ÊuC�  w�
 VzU�  »U���«Ë  ¨w�u�K��«  W�UI��«  vK�  X�uB�K�  ¨q�IL�«  ¡UF�—_«  Âu�  W�K�

ÆfK�L�« fOzd�
 —«u��« W�K� ‰UL�√ ‰Ëb� sOLC� v�≈ ¨Í—U��« dNA�« lKD� U�œ ¨w�u�K��« ÊU�Ë
  UE�U�L�«  f�U�� »U���«Ë ¨…dÒJ�L�«  WO�UL�d��«   U�U���ö� b�u� b�b�� wM�u�«

Æq�IL�« ÂUF�« W�UN� ÁUB�√ b�u� w�

 WN�� r�b� ÂuI� qOz«d�≈” Ê≈ ¨f�√ ¨œ«bIL�« qBO� ¨Í—u��« WO�—U��« d�“Ë ‰U�
 Î «œÒbA� ¨“W�—u� w� WO�bL�« T�«uL�«Ë  «—UDL�« vK� ¡«b��ô«Ë g�«œ rOEM�Ë …dBM�«
 qOz«d�ù  ÊU��ù«  ‚uI�  Â«d��«  w�Òb�  w��«  ‰Ëb??�«  iF�  r�œ  —«dL��«”  ÒÊ√  vK�

  Æ“UNF� W��«u�� UNKF��
 ?�  ‰ö��ô«  W�Ëœ  ¨…b��L�«  r�ú�  W�UF�«  WOFL��«  w�  t�  WLK�  w�  œ«bIL�«  rN�«Ë
 W�œUL�« dzU���«” Ê√ ÎU�{u� ¨“t�«Ëd� VN�Ë q��L�« Êôu��« w� w�«dGL�œ dOOG��”

 Æ“—ôËœ  «—UOK� 107 XGK� 2011 ÂU� cM� W�—u��
 Ê√  V��Ë  ¨w�d�  dO�  u�  W�—u��«  w??{«—_«  vK�  ÍdJ��  œu�Ë  Í√”  Ê√  b�√Ë
 Ë√ dOG�« w{«—√ ‰ö��« d�� ÊuJ� ô »U�—û� W�—U�� Í√” Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨“Î «—u� wN�M�

Æ“sOO�U�—ù« r�œ Ë√ WM�¬ WIDM� W�U�≈
  U��UBL�«Ë  U�u���« —UO� W�“_« W�«b� cM� X�N��« Áœö�” Ê√ v�≈ œ«bIL�« XH�Ë
 Î «d�� vI��  U�d�L�« sJ� W�U��√ —U�� r�b� oA�œ” Ê√ ÎUHOC� ¨“WOK�L�« WOM�u�«

 Æ“»U�—ô« r�b� UO�d�  dL��« «–≈ ‚—Ë vK�
 ¨“t�H�  s�  ŸU�b�«  w�  w�Ëd�«  œU��ô«  o�”  oA�œ  r�œ  s�  œ«bIL�«  »d??�√Ë

Æ“ÍœUB��ô« »U�—ù« b{” U�u�Ë sOB�«Ë Ê«d�≈ V�U� v�≈ ·u�u�« U�bO�Q�Ë

∫ÓàM’ÉH qºàJ ’ ÜÉgQE’G áHQÉëe :OGó≤ªdG

Éæ«°VGQCG ≈∏Y ø««HÉgQEÓd áæeBG á≤£æªHh
¢ù«FQ ádÉ≤à°SG

»bGô©dG ÜGƒædG ¢ù∏ée

W�—u� WLK� wIK� œ«bIL�«
W�UF�« WOFL��« ÂU�√

…b��L�« r�ú�



øWƒdG 2

ÉjÉØNÉjÉØN

 ”—UL� X�U� w��« W�Ëb�« Ê≈ w�U� dO�� ‰U�
 Î «e�� sÒLC��  U�“«u� dI�� Òw�UL�« dD��«

 —ôËœ —UOK� 13 oHM�Ë —ôËœ  «—UOK� 6 ?�
 e��Ë b�«Ë —UOK� ‚UH�S� wH�J� Î U�uM�

  «uM� dA� q��  √b� u�Ë —UOK� l�—
 XFML� —UOK� e��Ë  «—UOK� 8  W�“«uL�

Æ—UON�ô«

  U�K� W�zô s� WÒO�Ë— —œUB� XHA�
 sDM�«Ë s� VKD� uJ�u� UN��Òb� WÒ�dJ��

 UO�«d�Ë√ »d� w� u�UM�« ◊—u�� qB��
 ÒÍËuM�« d�u��« w� b�d���« Êö�ù ◊dA�

 u�UM�«Ë UO�Ë— sO� W�öF�« vK� rÒO�� Íc�«
 …—uB� ÁœUL��U� WO�Ëd�« …œUOI�« wCL�Ë

Æ Òw�uI�« UNM�√ W�UL�� Ÿœ— Õö�� W�Òb�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Fourteenth year /Tuesday / 27  September 2022
 2022  ‰uK�√  27  Ø  ¡U�ö��«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

äÉfRGƒàdGh á«ØFÉ£dG
äÉbÉ≤ëà°S’G äGQÉ°ùe ¿Ó£©J

*—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝

 w�  WKDFL�«  W�dOBL�«   U�UI���ô«  s??�“  w�  
 W��HL�«  WO�UO��«   «—U??�??L??�«  q�«u��  ¨ÊUM��
 U�bK� w� ¨œÒb��� d�√ u�Ë ¨WOHzUD�«  U�“«u��« V���
 ‚UI���ô«Ë  ¨WO�ö�≈   UF�dA�  ö??�  ¨fOF��«
 ¨—u��bK� Â«d��« ôË ¨Ê“Ë Â«bF�« W�U� w� Í—u��b�«
 sO�  ‘U�J�«  q??�«u??�Ë  ¨WOL�d�«   U��RLK�  ôË
 VzUI��«Ë ¡UL�_« ‰u� W�uJ��«Ë W�—uNL��« w�Oz—
 ‰«u??�_  W��UM�«  ·—U??B??L??�«Ë  ¨…œu??�u??L??�«  W�uJ�K�
 ô  sOO�UO��«  szUL�Ë  ¨U�d�U�  vK�  c�¬  sO�œuL�«
 s�  Êu�√  ÎU�d�   uL�«Ë  …d�N�«  X�U�  v��  ¨`�d���
 w�UB�«  l�œË  WOM�√  s�  Ê–ùU�  ¨“—_«  œö�  w�  …UO��«

ÆÆÆåUL� WFD� U� ÊUM��ò
 r??�Ëò  ???�  UN�OL��  sJLO�  g�UF��«  W??�c??�  U??�√
 V���  …UO��«  »U��√  tO�  XKDF�  bK�  w�  åg�UF��«
 rOEM� w� bN�� ÊUL�d��«Ë ¨WOHzUD�«  U�“«u��« ‰ö��«
 uN�  qK�  ÒÍ«Ë  ¨nz«uD�«  sO�  UN��bM�Ë  hB��«

°W�Ëb�« …dO�� ÎUL�� qDFO�
 Íd�� lOL��« VOB� w��«  U�JM�« s�“ w� v��Ë 
 —U�H�U�  W��«u�  WOHzU�  W�œd�  w�  UNF�  w�UF��«
 ÒqJ� U�U�C�« ¡UL�√ l�“u�� ¨‰U�L�« qO�� vK� Q�dL�«
 dO�Ë …—ÒdC�L�« o�UML�«  WOHzU� s� oI���«Ë ¨WHzU�

°Ãd� ôË WO�ö�≈ WOHzU� d�UE� s� p�–
 nz«uD�« f�UM�� åW�—UC��«ò W�U��« Ác� q�� w�Ë
 u�Ë UN�UB�≈ v�« …u�b�«Ë W�uCNL�« UN�uI� —UN�≈ w�

°Êu�UI�« »U�� vK�
 ÊuO�UM�K�«  ` Ò����  U�bM�  WC�dF�«  W??�c??J??�«Ë
 Êu�“UM��Ë  ¨Í—U??C??�??�«  rN�ÒuM��  ÊËd??�U??H??�??�Ë
 WHzUD�«Ë s�b�« vK� …dOG�U� Êu��UB��Ë ÊuJ��A�Ë

°WOI�UML�« W�uN�«Ë
 ¨wM�u�«  Èu��L�«  vK�  ¨sO�œU�  «u??�U??�  u??�Ë  
 WO�U��ù« rO�UHL�« v�—√ v�« u�b� rN�U�œ√ ÒÊ« «Ëb�u�
 b{UF��«  v�«  Îö�b�  tO�  Èd??�Ë  Ÿ ÒuM��«  kH��  w��«
 Áb�d� UL� U�ö� ¨qOL��« r�bK� vK� ÿUH�K� r�UH��«Ë
 s�d�U�L�«  sOO�UO��«  s�  nz«uD�«  Ác�  åËb ÒNF��ò
 r�U� …d�U�L�«Ë rNzUM�√Ë rN��UB� W�b�� rNHz«uD�

 °—«“U��« «c� s� ÊuJ� U� bF�√ w�Ë WHzUD�«
 »u�dK�  WKO�Ë  qC�√  u�  nOOD��«  ÒÊ«  Èd�  p�c�Ë

ÆrN� …d�U�L�«Ë ”UM�« —uN� vK�
 w�  95  …œUL�«  tMÒLC��  U�  ÎU�U�N��«  d��_«  vI��Ë  
 nz«uD�«  qO�L�  vK�  hM�  w��«  w�UM�K�«  —u��b�«
 XHO{√  sJ�  ÆW�uJ��«  qOJA�  w�  W�œU�  …—uB�
 W�H�«  n??zU??�Ë  l�“u��  oKF��  …œU??�  —u��b�«  v??�«
 ÊËœ  s�  sOO�O�L�«Ë  sOLK�L�«  sO�  WH�UM�  v�Ë_«
 w� X�O� WKJAL�« ÒÊ« ô« ¨W�� ÒÍô WHO�Ë ÒÍ« hOB��
 rN�uK�Ë  sOO�UO��«  qL�  w�  q�  Í—u��b�«  hM�«
 WO�UO��«  rN�—UF�  vK�  wHzUD�«  l�UD�«  ◊UI�≈  w�
 vK� …dOG�«ò WD�UO� UN�uHKG� w��« rN��UB� d�d���
 ÒÍ_ WHO�Ë ÒÍ√ hOB�� lML� —u��b�« ULMO� ås�b�«

°oÒ�D� r� U� u�Ë WHzU�
 wÒO�√  wM�S�  ¨W�—ULL�«  w�  vI��  …d�F�«  ÒÊ_Ë  
 l{Ë  WM��  ”√d�  Íc�«  U�O�  ‰UAO�  Êu�UI�«  q�—
 XL{Ë ¨1926  ÂU� WO�UM�K�«  W�—uNL�K� —u��œ ‰Ë√
 QÒ�M�  b�Ë  ¨W�UO��«Ë  dJH�«  ‰U??�—  s�  W���  WM�K�«
 Òq�  w�  ÊUM��  tOK�  ÊuJO�  UL�  ÎU�U�  96  cM�  U�O�
 Á√d�Ë —u��b�« l{Ë s� Ÿd� U� Íc�« b�b��« Á—u��œ
 —u��œ  «c�  ∫ÎözU�  œdD��«  v��  WM�K�«  l�U��  vK�
 »u�JL�«  dO�  wIOI��«  Á—u��œ  U�√  ¨»u�JL�«  ÊUM��
Æ‰uK��« ·UB�√Ë  U�u���U� ô≈ rJ�Ô� ô ÊUM�� ÒÊ√ uN�
ÍËb�u�« w�ö�ô« ¡UIK�« fOz—*

Ê«œd� s�� ˝

 ÊQA�  U{ËUHL�« UN�bN� w��« —c��«Ë ÒbL�« »U��√ dO�H� w� r�UF�« —U��«
 wKFH�« cOHM��« l{u� tF{Ë sLC� w��« ◊ËdA�«Ë ÍËuM�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ …œU�≈
 Ê«d�≈  n�u�  l�  lHM�  r�  Íc�«  w�dO�_«  w�«c��«Ë  WO�dG�«   «—ËUML�«  s�  Î «bOF�
 WLzU�  UNzUI�«  v�≈  sDM�«Ë  vF��  w��«  ÂUG�ô«Ë  ŒU��ô«  «bO�  „—b�  X�U�  w��«
 UN�U�«e��U� ¡U�u�« Âb� d�d�� Ë« ‚UH�ô« vK� »öI�ö� ¡UA� W�U� UN�b���� w�

Æ2015 WM� ‚UH�ô« lO�u� bF� qB� —«d� vK� ÆÆtO�
 W�UO�  w�  —«dL��ô«  v??�≈  sDM�«Ë  l�b�  w��«   UOHK��«  w�  o�b�  ÒÍ√  ÒÊ«
 vK� r�UH��« e��√ Íc�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ …œU�≈ ÂU�√ s�  U�IF�« qO�c� Âb�Ë …—ËUML�«
 l{ËË ¨ÁcOHM��  U�ULC�« ¡UD�≈ Âb� vK� —«d�ù« w�U��U�Ë ¨WO�U�_« ÁœuM�
 W�dA�  WO�Ëb�«  W�UD�«  W�U�u�  W�ÒO�L�«   UIOI���«  ¡UI�≈  d��  “«e��ô«  W�FK�  Òb�
 UN�√ b�O�  UOHK��« w� o�b� ÒÍ« ÒÊ« ÆÆÆX�Ë ÒÍ« w� Ê«d�≈ “«eM�ô Î UDK�� Î UHO�

∫wK� U� w� sLJ�
 vK� wI�� ¨ŸuM�« «c� s� ‚UH�« vK� lO�u��« q�_U� b�d� ô sDM�«Ë ÒÊ« Î̈ôË√
 qL�J�  U� ŸËdAL�« «c� ÊU� «–≈ nOJ� ¨UO�b�« ÁœËb�� Î ULzU� ÍËuM�« ŸËdAL�«
  U�UMBK�  WOLK��«   ôU�L�«  Òq�  ‰u�œ  s�  Ê«d�≈  sJL�  w��«  ¨WO�«c�«  d�UMF�«
 WKI��� W�Ëu� W�Ëœ Ê«d�≈ s� qF�� UL� ÆÆÆW�ËuM�« W�UD�« ÃU��≈ V�U� v�≈ ¨W�ËuM�«
 ÆÆÆa�≈ ÊU�UO�« Îö�� ‰U� w� UL� ¨W�ËuM�« WK�MI�« lOMB� «b� U� ¨ UH�«uL�« WK�U�
 —uD� vK� W{ËdHL�« œuOI�« Òq� ¡UN�S� ·UDL�« W�UN� w� wN�M� ·u� ‚UH�ôU�
 ÂuI� w��« WO�dO�_« WMLON�«  U�UO� W�KB� w� fO� «c�Ë ÆÆÍËuM�« Z�U�d��«
 UO�u�uMJM��«Ë  WOMI��«  „ö��«  s�  »dGK�  WF�U��«  dO�  WKI��L�«  ‰Ëb�«  lM�  vK�

ÆÆÆa�≈ w�UMB�«Ë wLKF�« —uD��«Ë W�dFL�«  ôU�� s� U�dO�Ë W�ËuM�«
 …u�  ¨WKI��L�«  W�—d���«  W�Ëb�«  ¨Ê«d??�≈  w�  Èd�  ¨…b��L�«   U�ôu�«  ÒÊ«  Î̈ UO�U�
 Òq��L�« åwKOz«d�ù«ò ÊUOJ�« œu�ËË Í—ULF��ô« w�dO�_« –uHM�« œÒbN� WOLOK�≈
 ÆÆWIDML�«  VK� w� W�ÒbI�L�«  WO�dG�«  W�—ULF��ô« …b�UI�«  qJA� Íc�«  sOD�KH�
 …œU�“ v�≈ ÍÒœRO� ¨WOLK��« ÷«d�ú� ÊU� Ê«Ë ÍËu� Z�U�d�� Ê«d�≈ „ö��« ÒÊ«Ë
 U�  u�Ë  ¨åwKOz«d�ù«ò  ‰ö��ô«  Òb{  W�ËUIL�«  Èu�  …u�  Î «œ«dD��«Ë  Ê«d�≈  …u�
 fO�  U�dO�√  …œUOI�  »dG�U�  ÆÆWO�dG�«  ‰Ëb??�«Ë  Ê«d�≈  sO�  Ÿ«dB�«  d�u�  qJA�
 Èu� r�œ s� vK��� Ê√ ◊d� Î̈U�Ëu� Î U��U�d� pK�L� Ê« w� Ê«d�≈ l� WKJA� t�b�

ÆÆÆW�ËUIL�«

  b�Ë UN�_ ô≈ 2015 ÂU� w� ‚UH�ô« vK� lO�u��U� q�I� r� sDM�«Ë ÒÊ« Î̈ U��U�
 WMJL�  dO�  Ê«d�≈  ŸUC�≈  Ë«  ¨ÁdO�b�  Ë√  ¨ÍËuM�«  Z�U�d��«  pOJH��  UN�«—UO�  ÒÊ«
 ÒÊ_  ÆÆW�œUB��ô«   U�uIF�«Ë  —UB��«  W�UO�  d��  ôË  Î̈ U�dJ��  ô  oI���«

∫Ê«d�≈
 `�UBL�«Ë b�«uI�U� dO�J�«  —dC�«  ‚U��≈  vK�  …—œU�  W�dJ��  …u�  pKL�  ?  1

ÆåwKOz«d�ù«ò ÊUOJ�U�Ë WIDML�« w� WO�dO�_«
 VFB� ÷—ô« X�� s ÒB��Ë …b�b� s�U�√ vK� Ÿ“u� ÍËuM�« UN��U�d�Ë ? 2

ÆÁdO�b�
 ¨wK�«b�«  U�—«dI��«  i�uI�   ôËU��Ë   U�uIF�«  ¡«u��«  w�  X���Ë  ?  3
 V�U� v�≈ ¨w�UMB�«Ë w�«—e�« w�U��ù« w�«d�ù« œUB��ô« d�uD� W�UO� ŸU��U�

ÆÆ ôU�L�« s� b�bF�« w� w�«c�« ¡UH��ô« oOI��Ë ¨ÍËuM�« Z�U�d��« d�uD�
 ¨U�U�Ë√ „«—U� W�Uzd� ¨WI�U��« w�dO�_« fOzd�« …—«œ≈  b�Ë ¨»U��_« ÁcN�
 Z�U�d��« ¡UI�≈ »dGK� `O�� ‚UH�ô« t�_ ¨W�O��«  «—UO��« qC�√ ‚UH�ô« lO�u� ÒÊ√
 ÍËu� Õö� „ö��«Ë Ád�uD� s� Ê«d�≈ lML� œuO� X��Ë W�U�d�« X�� ÍËuM�«

ÆÆÆsDM�«Ë w�Òb� UL�
 UN�U�√ fO� ‰uI� w�Ë ¨WKCFL�« fH� Êb�U� u� fOzd�« …—«œ≈ t�«u� ÂuO�«

∫bF� p�–Ë ¨ÍËuM�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ ÒÍ« ¨WO�U�uK�b�« Èu� —UO� s�
 ô ‚UH�«  vK� lO�u��U�  q�I�  UNKF�� Ê«d�≈  vK� jGCK� UN�ôËU�� Òq� qA� ?

¨WO�U� s� tO� WO�dO�√ ŒU��«Ë ÂUG�√
 VKI� UNO� W� ÒuK� …—u� dO�H�Ë WK�UA�« v{uH�« v�≈ Ê«d�≈ l�œ W�ËU�� qA�Ë ?

¨WO�U� WO�U� s� WO�dG�« WO�dO�_« WMLONK� Ê«d�≈ ŸUC�≈ …œU�≈Ë ¨rJ��« ÂUE�
 W�d{ Ê«d�≈ tO�u� UNI�� w��«Ë ¨…dO�_« W�—u�« Ác� qA� s� sIO��« bF�Ë ?
 WK�UJ�«  W�uCF�«  vK� UN�uB� ‰ö� s� WO�dO�_«   U�uIF�«  W�UO�� WL�U�
 W��UM�« ‰Ëb�« ÒrC� w��« WLEML�« w�Ë ¨ÍœUB��ô« ÊËUF�K� ÍUNGM� WLEM� w�
 nB�  s�  d��√  UNzUC�√  ŸuL�L�  qJA�Ë  ¨r�UF�«  w�  Î «uL�  vK�_«Ë  Î U�œUB��«

ÆWO�dO�_« W�œUB��ô« WMLONK� b�bN� d��√ qJA� UL� ¨r�UF�« ÊUJ�
 ‚UH�ô« ¡UO�S� ‰ƒUH� s� Y�b��« …œu� »U��√ dO�H� sJL� ÂÒbI� UL� Î U�öD�«
 ¨‚UH�« WGO� v�≈  U{ËUHL�« q�u� VI�√ —e��«Ë ÒbL�« s� dN� bF� ¨ÍËuM�«
 Íc�« “«e��ô« n�ËË ¨ÁcOHM��  U�UL{ Ê«d�≈ ¡UD�≈ vK� sDM�«Ë WI�«u� tBIM�
 åWOKOz«d�≈ò  d�—UI�  v�≈  bM���   UIOI��  ‚ö�S�  WO�Ëb�«  W�UD�«  W�U�Ë  t�—UL�

ÆÆÆW�d�H�

?ójóL øe ∫DhÉØàdG OÉY GPÉªd :QõLh qóe ø«H …hƒædG ¥ÉØJ’G AÉ«MEG

 f�√ ¨Êu� ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— ÷d�
 ”UO�≈ »«uM�« fK�� fOz— VzU�  l� ¨«b�F� dB� w�
 w{UL�«  Ÿu��_«  „—u�uO�  t�—U�“  ZzU��  ¨VF�  u�
 w� w�dO�ô«  jO�u�«  l� „UM� U�bI� w��«   «¡UIK�«Ë
 W�d���«  œËb��«  rO�d��  …d�U�L�«  dO�   U{ËUHL�«
 Ê√  VF�  u??�  b??�√Ë  Æs�U�A�u�  ”u??�¬  WO�uM��«
 l�u�L�« s� s�U�A�u� tK�dÔO� Íc�« w ÒD��« ÷dF�«ò

Æåw�U��« Ÿu��_« W�UN� q�� «b�F� v�≈ t�u�Ë
 W�uJ�  w�  ÁUOL�«Ë  W�UD�«  d�“Ë  l�   Êu�  ÷d�Ë
 w��«  œuN��«  ZzU�M�  ¨÷UO�  bO�Ë  ‰UL�_«  n�dB�
 ÊUM��  ¡U�dN�  W�dA�  ‰uOH�«  sO�Q�  qO��  w�  UN�c��
  U�U�  l�d�  Ê√  t�Q�  s�  Íc�«Ë  ¨Ê«d�≈Ë  ‚«dF�«  s�

ÆW�cG��«
 fOzd�«  W�U��  XOI��«ò  ÷UO�  ‰U??�  ¡UIK�«  bF�
 ÎU�uB�Ë tK�_ qLF� Íc�« ÂÒbI��« ¡«u�√ w� tF{u�
 wMF{Ë  b??�Ë  Æ“U??G??�«Ë  jHM�«Ë  ¡U�dNJ�«  ŸUD�  w??�
 q�U��«  qLF�«  ÂÒbI��  WO�U��ù«  ¡«u�_«  w�  t��U��
 WL�U��«  Ê√  tM�  XLN�Ë  ¨œËb��«  rO�d�  Ÿu{u�  w�

ÆåW��d� X�U� WO�U��ù«
 — Òu??D??�??�« w??� Êu???� f??O??zd??�« X??F??{ËËò ·U???{√
  U�U� l�d� UNF�U�Ô� w��« ‰uOH�«  UHK� w� q�U��«
  «—uD�  „UM�  ¨—U�ù«  «c�  w�Ë  ÆWOzU�dNJ�«  W�cG��«
 qL�  W�K�  UM�  ÊuJO�Ë  ¨w�«dF�«  ‰uOH�«  nK�  w�
 qLFM� w�«dF�«  ·dD�« l� ©ÂuO�«® b� Âu� WO{«d��«
 WM� Ô�  d Ò�Q� UN���� w��«  UH�«uL�« Ÿu{u� vK�
 Òq�Ô�  Ê√ò  Îö�¬  ¨åÊUM��  v�≈  ‰u�u�U�  w�«dF�«  ‰uOH�«
 vK� ‰uB��« œËUFM� ¨bG�« ŸUL��« bF� WKJAL�« Ác�
 190  mK��  w��«Ë  WOI��L�«  w�«dF�«  ‰uOH�«   UM� Ô�
 U�bF�Ë ÆsOK�IL�« s�dNA�« w� qB� Ê√ q�Q� s� n�√
 ‰uB��« WO�UH�« b�b�� W�Q�� sOO�«dF�« l� Y��M�
 ¨‚«dF�« v�≈ …—U�e� W�UG�« ÁcN� ÂuIM�Ë ¨‰uOH�« vK�
 ÁdOE�  vI��«  w�UIO�  VO��  fOzd�«  Ê√  ÎU�uB�Ë
 vK�  UIH�«Ë  ¨…b��L�«   U??�ôu??�«  w�  Î «dO�√  w�«dF�«

 b�b��  w�  Y��K�  ‚«dF�«  v�≈  …—U�e�  ÂUOI�«  …—Ëd{
 ¨‰uOH�« s� w�U{≈ s� ÊuOK� vK� ‰uB�K� WO�UH�ô«
 ¡U�dNJ�U� W�cG�  U�U� 4Ë 3 sO� s Ò�R� Ê√ UN�UJ�S�

ÆåWM� …bL� Î̈UO�u�
 fOzd�«  W�U��  XFK�√  ¨t�H�  X�u�«  w�ò  l�U�Ë
 ¨Ê«d�≈  v�≈  wMH�«  b�u�«  …—U�e�  WO�U��ù«  ZzU�M�«  vK�
 ¨ÊUM�� v�≈ ‰uOH�« s� W�� r�bI�� Ê«d�≈ X�e��« YO�
 W�cG��«  U�U� b�e� Ê√ ¨w�«dF�« ‰uOH�« l� ¨UN�UJ�S�
 Êü« qLFM�Ë ÆÎUO�u�  U�U� 10 Ë√ 8 œËb� v�≈ qB��
 sO�Q�Ë   UH�«uL�«  W�Q��  vK�  w�«d�ù«  ·dD�«  l�
 ÎUC�√  w�  ÊU�Ë  ÆUM�UD��  w�  t�U���  Íc�«  ‰uOH�«
 »d�√  Íc�«  Ídz«e��«  jHM�«  d�“Ë  l�  wH�U�  ‰UB�«
 ¨‰uOH�« Ÿu{u� w� ÊUM�� …b�U�L� dz«e��« W��— s�
 «c�Ë  ¨nKL�«  «c�  WA�UML�  dz«e��«  …—U�e�  w�U�œË

 dNA�«  s�  Y�U��«  Ë√  w�U��«  Ÿu��_«  w�  tKF�Q�  U�
 Ÿu{u�  w�  fOzd�«  W�U��  l�  X���  UL�  Æq�IL�«
 Î «—«d� WO�UL�« …—«“Ë  —b�√ U�bF� ¨WOzU�dNJ�« W�dF��«
 w��«  W�dF��«  Ác�  …œU??�“  s�  UN�b�  l�U�  ô  Ê√  b�R�
 ¨sOM�«uL�« vK� ¡U�dNJ�« …—u�U� nOH�� v�≈ ÍœR��
 s� dO�J� q�√ ÒqE� ÊUM�� ¡U�dNJ� WOL�d�« W�dF��« Ê_

Æå «bÒ�uL�« W�dF�
 ÊuC� w� ÊUM�� v�≈ w�«d�ù« jHM�« ‰u�Ë l�u�Ë
 b�  ÒbL�  V�d�  w�«d�ù«  ·dD�«  Ê_ò  lO�U�√  Ë√  ÂU??�√
 v�≈ W Ò�U� W�U�� s��Ë ‰U�L�« «c� w� ÎUF�d� ÊuF�«

ÆåsOM�«uLK� qC�√ WOzU�dN� W�cG� sO�Q�
 VOD��«  ‚—U??�  o�U��«  d�“u�«  Êu??�  q�I��«Ë   
 ”UO�≈  b�d�  w�u�d�«  w�dJ�«  Èb??�  ÊUM��  dOH�Ë

ÆÊ“U��«

á«FÉHô¡µdG ájò¨àdG ø«°ùëJ ¢VÉ«ah ¢VôY ¿ƒY

 ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f πÑb GóÑ©H π°üj øjÉà°ûcƒ¡d » q£îdG ¢Vô©dG :Ö©°UƒH

©«dN�Ë w�ô«œ®   f�√ «b�F� w� VF� u� v�≈ Î UFL��� Êu�

 ¨ ËdO�  Q�d�  w�  WÒOL�  wK�  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  qIM�«Ë  W Ò�UF�«  ‰UG�_«  d�“Ë  lL��«
 d�“u�«   —Ë“«œ   uJ�«Ë  V�_«Ë  f�U�Ëd�  U��d�  »uM�  WIDM�  fOz—  r{  w��d�  wL�—  b�Ë  l�
 WIDM�  s�  dO��  b�Ë  WI�d�   qO�—U�  tO�d�≈  UOKO�d�  Q�d�  ÂU�  d�b�Ë  tOO�u�u�  uM�—  o�U��«
  ËdO� Q�d� —UL���«Ë …—«œù W��uL�« WM�K�« ÂU� d�b� —uC��Ë —Ë“«œ  uJ�«Ë V�_«Ë f�U�Ëd�
 «u��«d�  ÍœUB��ô«  r�I�«  fOz—  W�Uzd�  ÊUM��  Èb�  WO��dH�«  …—UH��«  s�  b�ËË  ¨w�U�O�  dL�

 Æd�—u��
 qOFH��  œ«bF��«  vK�  w�  ¨…—«“uK�  WF�U��«  o�«dL�«  w�U�Ë   ËdO�  Q�d�  Ê√”  v�≈  WÒOL�  —U�√Ë
 sO���Ë  UNKL�  qOFH�  W�KB�  tO�  UL�  p�–Ë  r�UF�«  w�  WI�bB�«  ‰Ëb�«  o�«d�  q�   l�  ÊËUF��«
 s�  …œUH��ô«Ë   UOKO�d�Ë   ËdO�  ÍQ�d�  sO�  ÊËUF��«  qOFH�  WOL�√”  v�≈  ÎU��ô  ¨“UNO�   U�b��«

Æ“Íd���« qIM�«Ë T�«dL�« ŸUD� ‰U�� w� WO��dH�«  «d���«

»°ùfôa óah ™e åëH áq«ªM

É«∏«°Sôeh ähô«H …CÉaôe ø«H ¿hÉ©àdG π«©ØJ 

w��dH�« b�u�« fOz—Ë WOL�
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أقّر مجلس النواب في جلسته العاّمة برئاسة رئيس 
المجلس نبيه بّري، أمس، قانون الموازنة العاّمة لعام 
 6 وامتناع    37 ومعارضة  نائباً   63 بأكثرية   2022

نواب.
موظفي  رواتب  زيادة  الموازنة  تضّمنته  ما  أبرز  ومن 
والمتقاعدين  والعسكريين  المدنّيين  العام  القطاع 
على  ضعفين  الدولة،  في  األجراء  وسائر  والمتعاقدين 
الراتب األساسي، على أالّ تقّل الزيادة عن خمسة ماليين 

ليرة لبنانية وال تزيد عن 12 مليون ليرة.
وهذه الزياده ُتعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما 
ُتحتسب  وال  الرواتب  لموضوع  النهائية  المعالجة  تتّم 

في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. 
الُمقّدم من النائب علي  ووافق المجلس على االقتراح 
العقارية في منطقة  الملكية  حسن خليل بتمديد حماية 
رسوم  استيفاء  على  ووافق  االثرية.  واألبنية  الجميزة 
سنوات  للخمس  ليرة  مليون  بقيمة  السفر  ج���وازات 

ومليوَني ليرة للعشر سنوات.
احتساب  على  الموازنة  واردات  أرق��ام  ُبنيت  وق��د 
15،000 ليرة لبنانية كما أعلن  الدوالر الجمركي بقيمة 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العاّمة.
وتعليقاً على مسألة الدوالر الُجمركي، قال النائب آالن 
“تحديد الدوالر الجمركي ليس بحاجة إلى قانون  عون 

بل ُيحّدده وزير المال وله الحق برفعه أو خفضه”.
في  هناك  “كان  أنه  إلى  عون  لفت  آخر،  سياق  وفي 
إبقاء  يريد  آخر  ومنطق  األمور  معالجة  منطق  الجلسة 
ما  أس��أل  أن  “أريد  مضيفاً  الفوضى”،  بحالة  األم��ور 
دون  من  الحلو”  والحكي  الشعبوية  “بيع  من  الفائدة 

المناقشة والتحسين؟”.
 

وقال النائب علي حسن خليل عقب إقرار الموازنة “ال 
وأوضح  للدوالر”.  ليرة  ألف  ال�15  بموضوع  لنا  عالقة 
قيمته  بعجز  الجلسة  بعد  أتى  الموازنة  “مشروع  أّن 
توازن  بتأمين  “قمنا  مضيفاً  مليار”،  و800  آالف   10
التزام  هي  موازنة  أّي  وقيمة  والنفقات،  ال��واردات  بين 
كل  ومواكبة  والمراقبة  والمحاسبة  بتطبيقها  الحكومة 

التفاصيل القانونية”.
بلغت  الموازنة  في  النفقات  فإن  األرق��ام،  وبحسب 
40873 مليار ليرة في حين أّن اإليرادات بلغت 29986 

مليار ليرة. 
فياض  علي  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضو  وأكد 
على  بنود   3 إضافة  في  “نجحت  المذكورة  الكتلة  أن 
والموافقة  أضعاف   3 ال��روات��ب  زي��ادة  منها  الموازنة 

الجامعة  ميزانية  وزي��ادة  السرطان  أدوية  تأمين  على 
اللبنانية”.

جبران  النائب  القوي”  “لبنان  تكتل  رئيس  وس��أل 
باسيل الرئيس بّري في ختام جلسة إقرار الموازنة “َمن 
اآلخر  وفي  مع  كان  ومن  بنداً،  بنداً  المادة  على  صّوت 

صوت ضّد، هيدا كيف منحسبو؟”.
وأعلن رئيس تكّتل “الجمهورّية القوّية” الّنائب جورج 

عدوان “اننا عارضنا هذه الموازنة، ألنها شكلية. 
رئيس  به  أدل��ى  ما  على  ب��ّري  الرئيس  رّد  ذل��ك،  إلى 
الجلسة  خالل  ميقاتي  نجيب  األعمال  تصريف  حكومة 
عن أن “صندوق النقد تعهد بعد االتفاق أن ُيسّدد العجز 
ُيشطب  ُتغلط،  “عم  قائالً  التضّخم”.،  إلى  ذاهبون  وإال 

النيابي ال نخضع لصندوق  أنا والمجلس  من المحضر، 
النقد وال لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في 

مجلسنا”. 
عجز  لحظت  التي  ال��واردات  قضية  النقاش  وتناول 
االتفاق  إلعادة  الواردات  بند  تعليق  وتم  مليار  ألف   16
عن  واالتصاالت  األشغال  وزيري  كالم  بعد  األرقام  على 

واردات غير ملحوظة.
العمل  إعادة  القوية”  “الجمهورية  كتلة  واقترحت   
الرواتب  على  الضريبة  من   التقاعد  معاشات  بإعفاء 
أثارت  كما  االق��ت��راح.   العاّمة  الهيئة  وأق��ّرت  واألج��ور، 
الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ 52 مليون دوالر 
فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، 

وأكد النواب هذا األمر.
معضلة  كتكتل،  أقلّه  “نعيش،  باسيل   النائب  وقال 
منّظمة  غير  وأرقامها  واضحة  غير  الموازنة  جانب،  من 
ومن  باإلصالحات،  ربطها  أو  اإلصالحات،  عن  وبعيدة 
جانب آخر، كون إقرار الموازنة ُيساعد على انتظام المال 
أرقاماً  “ناليد  وأضاف  اإلدارة”.  وضع  وتصحيح  العام 
واآلن  األرقام  كل  يحتوي  ال  المال  وزارة  تقرير  واضحة، 
هناك  جديدة...  ارقاماً  وزارة  كل  في  تعيطينا  الحكومة 

عدم جدية  في التعاطي بموضوع الموازنة”.
إلى ذلك، وتعليقا على صرخة العسكريين المتقاعدين 
هو  به  نقوم  “ما  ب��ّري  قال  النواب،  مجلس  محيط  في 

لتجّنب الوصول إلى ما حصل في الخارج”.

اإقرار موازنة 2022 باأكثرية 63 نائبًا... وزيادة �سعفين على اأ�سا�س رواتب القطاع العام

بّري ردًا على ميقاتي: اأنا والمجل�س ال نخ�سع ل�سندوق النقد وال لغيره

الهيئة العامة لمجلس النواب مجتمعة برئاسة بري وحضور الحكومة أمس

نّفذ حراك العسكريين المتقاعدين اعتصاماً أمام مجلس النواب بالتزامن مع جلسة 
الموازنة، وقد شارك في االعتصام العميد جورج نادر والنائب السابق شامل روكز، كما 
خرج النائب جميل السيد من مجلس النواب وانضم إليهم متضامناً وألقى كلمة دعاهم 
فيها إلى التهدئة، وقال »نحن ُنحاول في الداخل أخذ شيئ من الحقوق، والوصول إلى 

قرار ُيعطي الحقوق وُينصف العسكريين. هدفنا جميعاً تحصيل الحقوق«. 
وكان العسكريون المتقاعدون حاولوا الدخول إلى مجلس النواب بالقوة واخترقوا 
الحواجز األمنية واقتربوا جداً من مداخله وذلك بعد أن ترّدد أن رواتبهم سُتضاعف مّرة 

ونصف المّرة فقط. 
مبنى  عن  إلبعادهم  محاولة  في  المتظاهرين  باتجاه  للدموع  مسيلة  قنابل  وأُلقيت 

المجلس وحصل تدافع بينهم وبين الجيش اللبناني.
وحضرالنائب السيد مجّدداً الى المتظاهرين، وطلب منهم تشكيل وفد مصّغر لمرافقته 
إلى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، وقال عندما جوبه طرحه بالرفض “ُنعطي 
مهلة للحكومة والمجلس عشرة أيام “يا بيعملوا الّصح أو منرجع لمتل ما كان وأسوأ”.

بعدها أعلن نادر “تشكيل وفد ثالثي من العسكريين المتقاعدين للمطالبة بالحقوق 
على  تعديل  بتقديم  السيد  اللواء  قام  وقد  بالمطالب،  النيابي  المجلس  مع  والتفاوض 
مشروع الواردات، ونحن ال دليل لدينا أنهم سيسيرون به. وأساساً نحن نرفض كل ما 
الشعب  بين  هي  األساسية  “المواجهة  أن  مضيفاً  الموازنة”،  في  التقديمات  تتضمنه  

اللبناني وهذه السلطة التي أفقرته”. 
تظاهرة  مكان  إلى  سليم  موريس  األعمال  تصريف  حكومة  في  الدفاع  وزير  وحضر 
العسكريين المتقاعدين وأبلغهم أنه “تقّرر أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أّما الحسابات 
أّما موضوع المخصصات فُيحسم  التفصيلية فهي تعود لألجهزة المختصة في المال. 

الحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سُيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه”.

الع�سكريون المتقاعدون حاولوا اقتحام الجل�سة

تظاهرة العسكريين المتقاعدين أمام مجلس النواب أمس

ها�سم: مداخلتنا في اجتماع دار الفتوى

رّكزت على ق�سية المزارع وتالل كفر�سوبا 

نقيب المحّررين ا�ستنكر
اإلقاء قنبلة على منزل 

الزميل حمّية 

استنكر نقيب محّرري الصحافة جوزف القصيفي، في بيان »حادث إلقاء 
غربي  في  األخبار  جريدة  مراسل  النقابة  عضو  منزل  على  هجومّية  قنبلة 
المهني  بالتزامه  المعروف  الزميل رامح حمّيه في بلدة طاريا. وهو  بعلبك، 
الناس  قضايا  ومالحقته  والجهات  الفئات  مختلف  مع  الطبيعية  وعالقاته 

االجتماعية والحياتية«.
ولفت إلى أن »هذا الحادث اآلثم يجب أن ُتكشف مالبساته وهوية القائمين 
به ومن يقف وراءهم«. وطالب األجهزة األمنية المختصة ب�«تكثيف تحرياتها 
وإماطة اللثام عن األشخاص الذين ألقوا القنبلة، وكادوا أن يعرضوا الزميل 
حمّية وعائلته للخطر المباشر، وسوقهم أمام العدالة، لينالوا ما يستحقون 

من عقاب«.

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم أن مداخلته داخل 
شبعا  مزارع  قضية  ومحورها  ركيزتها  “كانت  األخير  الفتوى  دار  اجتماع 
االفتاء  لعالقة  واإلشارة  وطنية  كقضية  احتاللها  واستمرار  كفرشوبا  وتالل 
الحقائق قبل  إلى »تقّصي  المحتلة”، داعياً  وامتالكها لجزء من هذه األرض 

بيانات تسجيل المواقف االرتجالية«.
وقال هاشم في تصريح أمس »يبدو أن بعض الجهات الحزبية اعتقدت 
أنها الوحيدة المحتكرة لقضية لبنان في مسار الصراع مع العدو اإلسرائيلي 
أال وهي قضية احتالل مزارع شبعا وتالل كفرشوبا  لتذّر الرماد في العيون 
مواقفها  في  ُتثيره  ما  في  الحقيقة  عن  بعيداً  السياسية  التجارة  في  زيادًة 
االقتناص  محاولين  ُطرحت،  التي  والقضايا  الفتوى  دار  اجتماع  وأخيراً 

المجموعة  هذه  إالّ  المزارع  قضية  على  وأميناً  حريصاً  ال  وكأن  الرخيص 
الفتوى  دار  لقاء  داخل  والمواقف  المداخالت  حقيقة  عن  يكون  ما  أبعد  وهذا 

وخارجه«.
أضاف “لتبيان حقيقة موقفنا، كان المطلوب االستفسار قبل بعض الكالم. 
ولذلك فإننا نؤكد أن مداخلتنا داخل االجتماع كانت ركيزتها ومحورها قضية 
واإلشارة  وطنية  كقضية  احتاللها  واستمرار  كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع 

لعالقة االفتاء وامتالكها لجزء من هذه األرض المحتلة”.
“أّما البيان الختامي فكان في عهدة المفتي وأشرنا عليه ليتضّمن  وختم 
البيان هذه الفقرة وقد لفتنا إليه عبر بعض المحطات التلفزيونية وما على 

البعض إالّ تقّصي الحقائق قبل بيانات تسجيل المواقف االرتجالية”.
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التابعة  شبعا  مديرية  م��دي��ر  ش���ارك 
السوري  الحزب  في  دمشق  ريف  لمنفذية 
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي أن��س ال��ح��س��ن، في 
اتحاد  نّظمها  التي  ال��ح��وارّي��ة  ال��ورش��ة 
والمكتب  )أش���د(  الديمقراطي  الشباب 
لتحرير  الديمقراطّية  للجبهة  الطالبّي 
التحّوالت  مفترق  »على  بعنوان:  فلسطين 
الديمقراطّية  الجبهة  مقّر  في  الكبرى«، 
 � ال��ي��رم��وك  مخيم  ف��ي  فلسطين  لتحرير 

دمشق.
حضر الورشة نائب األمين العام للجبهة 
فهد  الدكتور  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية 
جميع  كلمته  في  استعرض  الذي  سليمان 
العالمية واإلقليمية وما أحاط بها  الملفات 
الصعد  من تحّوالت وتحالفات دولية على 
السياسية واإلقتصادية والعسكرية كافة.

الفلسطينية  المسألة  إل��ى  تطّرق  كما 
وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا ع��ل��ى ال���ش���أن ال��ع��رب��ي 
وال��ع��ال��م��ي، وث��ب��ات م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة، 
استهداف  بعد  حصلت  التي  والنتائج 
سورية  ف��ي  والقومية  الوطنية  ال��دول��ة 
لتحقيق  قواها  استنزاف  من  والغايات 

مآرب كيان االحتالل وحلفائه وداعميه .
المركزية  اللجنة  عضو  ال��ورش��ة  أدار 
الديمقراطي  ال��ش��ب��اب  ات��ح��اد  م��س��ؤول 
بحضور  آغ��ا،  محمد  )أش��د(  الفلسطيني 
السورية  الوطنية  األح��زاب  عن  ممثلين 
وممثلي  الفلسطينية  المقاومة  وفصائل 

الطالبية. المكاتب 

مدير مديرية شبعا
مديرية  لمدير  مداخلة  الورشة  تخللت 

شبعا أنس الحسن، الذي قال:
تحية  والفخار،  العز  بتحية  أحييكم 
وعمان،  بغداد  تحّية  وال��ف��داء،  المقاومة 
دمشق،  تحية  وب��ي��روت،  ال��ق��دس  تحية 
تحيا  الشهداء،  عطر  برائحة  مفعمة  تحية 

سورية.
ومحبة  تحيات  لكم  أنقل  البداية  في 
قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي، 
ونثّمن عالياً ما تقّدم به نائب األمين العام 
فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة 
والتي  كلمته  في  سليمان  فهد  الدكتور 
تناول فيها كّل القضايا العالمية واإلقليمية 
على  الجديدة  والتموضعات  والمحلية 
واالقتصادي  السياسي  العمل  خريطة 

العالمي. 
الحزب  ف��ي  أن��ن��ا  إل��ى  أش��ي��ر  أن  وأود 
أن  يهّمنا  االجتماعي،  القومي  السوري 
األهمية  غاية  في  مستويين  على  نضيء 

بالنسبة لنا وهما :
الفلسطينية  المسألة  مركزية  مستوى 

والمستوى العالمي والتحّوالت الدولية .
ف��ع��ل��ى م��س��ت��وى م��رك��زي��ة ال��م��س��أل��ة 
للمسألة  ن��ظ��رت��ن��ا  إّن  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
بل  التكتيك،  على  تعتمد  ال  الفلسطينية 
وإيمان،  عقيدة  من  انطالقاً  جذرية  نظرة 
نعتقد  فنحن  وثابتة.  واضحة  رؤية  ومن 
سيزول  ال��غ��اص��ب  ال��ك��ي��ان  ب���أّن  ون��ؤم��ن 

بنتيجة  سيزول  الوجود.  من  وسينتهي 
قوة  كبرت  أشكالها. فمهما  بكافة  المقاومة 
هذا الكيان فإّن عوامل تفككه داخلياً كثيرة 
الصهيونّي  الكيان  فهذا  ج���داً.  وكبيرة 
العنصرّي يشهد حاالت التفكك والتصارع 
عتّوه  بكّل  وه��و  كافة،  المستويات  على 
البطولية  العمليات  إيقاف  يستطيع  ال 
داخل  الفلسطينيين  للمقاومين  والنوعية 
أن  بمقدوره  يُعد  ولم  المحتلة،  األراض��ي 
غزة  ف��ي  الفلسطينية  المقاومة  ي��واج��ه 
وال  الموجعة،  ضرباتها  تحّمل  على  وال 
مع  المتزايد  والتالحم  التعاطف  إيقاف 
المقاومة من قبل القوى الوطنّية والقومّية 

والشعبّية في فلسطين وخارجها.
والتحّوالت  العالمي  المستوى  على  أما 
ال��دول��ّي��ة :ف��ك��ّل م��ا ي��ج��ري م��ن ص��راع��ات 
الطاقة،  خطوط  على  قائمة  هي  وأح��داث 

خطوط النفط والغاز ومنابعها.
الكيان الغاصب يحاول أن يكون مركزاً 
بديالً  الطاقة  ونقل  لضخ  أساسياً  عالمياً 
جزءاً  يعّوض  أو  االتحادية،  روسيا  عن 
والغاز  للنفط  روسيا  توريد  موضوع  من 
بتغذية  الكيان  ه��ذا  فيقوم  العالم،  إل��ى 
سبيل  وتأجيجها في  الدولية  الصراعات 

تحقيق غاياته ومشاريعه العنصرية .
ومن هنا نرى أّن تحالف الشام ومحور 
ال��م��ق��اوم��ة م��ع روس��ي��ا ه��و ت��ح��ال��ف في 
على  وحلفائه،  الصهيونّي  الكيان  مواجهة 

موجودة  كانت  التي  العالقات  من  الرغم 
.وهذا  روسيا  وبين  الغاصب  الكيان  بين 
وصحة  صوابّيته  يثبت  المقاوم  التحالف 
مساره السياسّي واالقتصادّي في مواجهة 
قوى العدوان والهيمنة الصهيو � أميركية. 
كسوريين  أن��ن��ا  ن��ؤك��د  أن  ب��ّد  ال  وه��ن��ا 
مبادئنا  في  ننطلق  ال  اجتماعيين  قوميين 
أو  عالمية  سياسية  تسويات  م��ن  أب���داً 
إقليمية، وال من أية حالة تكتيكية لمقاربة 
إيماننا  في  فلسطين  ألّن  فلسطين،  مسألة 
هي  القومية،  قضيتنا  جوهر  وعقيدتنا 

جنوب سورية وهي حقنا وحق شعبنا.
في  لدينا  تسويات  توجد  ال  وبالتالي 
أّي حق من حقوق  مسألة فلسطين وال في 

أبناء شعبنا وأمتنا السورية.
ونحن باقون في محور المقاومة، فكلما 
زادت مقاومتنا بالسالح أو بالوحدة ورّص 
واقتصادية  ثقافية  مقاومة  الصفوف، 
قوتنا،  زادت  وكلما  الحياة،  مناحي  وبكّل 

سينقص ذلك من عمر الكيان الغاصب .
العالمية  الخريطة  على  وجودنا  وإّن 
من خالل التحالفات مع قوى صاعدة مثل 
روسيا وايران والصين هو أيضاً يصّب في 
وسيساهم  االحتالل،  عمر  نهاية  مصلحة 
نعتقد  التي  الطبيعية  سورية  وحدة  في 
فاعلة  دولة  لتكون  أساسّية  بأنها  ونؤمن 
المستويات  على  العالم  هذا  في  ومؤثرة 
واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 

والثقافية .
والتقدير  بالشكر  ال��ح��س��ن  وت��وّج��ه 
الجبهة  ف���ي  ال��رف��ق��اء  إل���ى  وال��ت��ح��ي��ة 
وحيا  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 
البواسل  واألسرى  األبرار،  الشهداء  أرواح 
نحن  الذين  وفلسطين  الجوالن  في  وأهلنا 

على موعد معهم في يوم نصر قريب .
المقاومة  للشام  التحية  قائالً:  وختم 

وقائدها المقاوم الرئيس بشار األسد .
ال��س��وري��ة  األح����زاب  ممثلو  ق���ّدم  ك��م��ا 
تناولت  مداخالت  الفلسطينية  والفصائل 
في مجملها تأكيد وحدة الصف الفلسطيني 
عودة  وتحقيق  االحتالل  قيد  كسر  وسبل 

أبناء شعبنا إلى فلسطين.
ما  ع��ن  وال��ت��س��اؤالت  الحديث  دار  كما 
موقفنا  تعزيز  وكيفية  التحوالت  هذه  بعد 
وثباتنا على حقوقنا في ظل هذه التحوالت 

والصراعات العالمية .

مدير مديرية �شبعا في »القومي« اأن�س الح�شن �شارك في ور�شة حوارّية نظمتها »الديمقراطية«:
فل�شطين في اإيماننا وعقيدتنا جوهر ق�شيتنا القومية هي جنوب �شورية وحقنا وحق �شعبنا

جانب من الورشة الحوارية

المشاركون في الورشة

ً المدير أنس الحسن متحدثا
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 في وداع
الملكة اليزابيت

{ بشارة مرهج*

اإلعالمية  العاصفة  هدأت  أن  بعد 
ملكة  تشييع  راف��ق��ت  التي  الكبرى 
إلى  الثانية  ال��ي��زاب��ي��ت  بريطانيا 
مثواها األخير بحضور رؤساء وملوك 
نجيب  الرئيس  فيهم  بمن  العالم، 
الى  العودة  الممكن  ميقاتي، صار من 
الموضوع والتذكير بأّن الصفات التي 
حاملة  بصفتها  الملكة  على  أُسبغت 
األمانة وزعيمة الديمقراطية وحارسة 
الدستور ووجه الكومونولث الباسم، 
تحجب  ول��ن  مضّخمة  صفات  كلها 
التي  الكالحة  اإلمبراطورية  ص��ورة 
األف��راد  وقهرت  الشعوب  استعمرت 
على  وع��اش��ت  األم��م  م���وارد  ونهبت 
والنار،  الحديد  بواسطة  الغير  ظهر 
ك��م��ا ب��واس��ط��ة ض��ب��اط��ه��ا ال��ق��س��اة 

وديبلوماسييها العتاة. 
الملكة  قرارات  آخر  الى  وبالعودة 
طوني  منح  على  أصّرت  فقد  الراحلة 
األسبق  بريطانيا  وزراء  رئيس  بلير 
ال��ذي  السياسي  وه��و  »س��ي��ر«  لقب 
الفظيع  واشنطن  دور  وب���ّرر  غطى 
نارها  وص���ّب  ل��ل��ع��راق  غ��زوه��ا  ف��ي 
لتشّردهم  أهله  على  وصواريخها 
الله  أنزل  ما  تناقضات  في  وتغرقهم 

بها من سلطان.
االس��ت��ع��م��اري  ب��ل��ي��ر  ط��ون��ي  إّن 
لجورج  ضميره  باع  الذي  الرخيص 
شعبه  غالبّية  وعاكس  االب��ن  بوش 
التكريم  والقارة األوروبية ال يستحّق 
الدماء  على  المحاكمة  يستحق  بل 
على  تسيل  ت��زال  ال  التي  العراقية 
الذي  المطلق  الظلم  يديه وتحكي عن 
على  االستعمارّية  العواصم  تمارسه 
األح��رى  ك��ان  فقد  األرض.  ش��ع��وب 
أن  ال��راح��ل��ة  وملكته  بلير  بطوني 
الشعب  من  حقيقياً  اعتذاراً  يعتذرا 
عليه  افتريا  ال��ل��ذان  وهما  العراقي 
أطفاله  ب��رق��اب  السكاكين  وأع��م��ال 

وأمهاتهم.
به  قامت  ال��ذي  األول  العمل  أم��ا 
لبريطانيا  الجديدة  ال��وزراء  رئيسة 
طوني  لعمل  مكّمل  فهو  ت��راس  ليز 
آرثر  اللورد  لجريمة  واستطراداً  بلير 
ملكية  »ن���زع«  ال��ذي  بلفور  جيمس 
أرض��ه  ع��ن  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب 
ان  دون  الصهيونية  للحركة  ومنحها 
يرّف له جفن، هذا العمل كان اإلعالن 
البريطانية  السفارة  نقل  عزمها  عن 
رغم  القدس  الى  المحتلة  األرض  في 
مخالفة  ورغم  الخاص  القدس  وضع 
القوانين  لكّل  اإلجرامي  اإلج��راء  هذا 
الدولية التي تّدعي بريطانيا احترامها 

والعمل بموجبها.
قلة  خال  البريطانية،  القيادات  إّن 
واحترمت  ضميرها  ال��ى  احتكمت 
اللحظة  حتى  تزال  وال  كانت  عقلها، 
تتغّير  وإنما  تتوقف،  ال  حرباً  تشّن 
ومعظم  فلسطين  ع��ل��ى  أش��ك��ال��ه��ا، 
الدول العربية، وتضع نفسها بخدمة 
زع��زع  ال��ذي  الصهيونّي  المشروع 
عقود  منذ  اإلقليميين  والسالم  األمن 

وال يزال.
من  الكثير  يعجب  أن  غريباً  ليس 
الشعب  بانضباطية  العالم  سكان 
البريطاني وتسييده للقانون والتزامه 
بالنظام والتقاليد التاريخية، لكن من 
أبناء  خاصة  ه��ؤالء  نذّكر  أن  حقنا 
لن  المضيئة  النقاط  هذه  أّن  جلدتنا 
البريطانية  الجيوش  ذك��رى  تطفئ 
االستعمارية في بالدنا كما في إيرلندا 
وكينيا  وقبرص  والهند  واسكتلندا 

والباكستان وسواها.
ع��اش  أل��ي��زاب��ي��ت  الملكة  م��ات��ت 
ال  إمبراطورية  ظّل  في  شارلز  الملك 
والمؤامرات  الدسائس  عنها  تغيب 
االعترافات  فيها  تحضر  وال  والدماء، 
واالعتذارات عن الجرائم الكبرى التي 
ارتكبتها هذه اإلمبراطورية المتعطشة 
للدماء والمختصة باحتقار استقالالت 

الشعوب واستباحة حقوقها.
باإلسالم  المتأثر  شارلز  الملك  مع 
ي���رّوج،  كما  اإلس��الم��ي��ة،  وال��س��ي��رة 
االمتحان مستمّر، وال بارقة أمل حتى 
اآلن تدّل على تغيير في سياسة التاج 
البريطاني تلك السياسة التي تتحفز 
اليوم لمرحلة جديدة في خدمة التاج 
لمذبحة  يحّضر  ال��ذي  الصهيوني 
والشعب  الحبيبة  للقدس  ج��دي��دة 

الفلسطيني المناضل.
*نائب ووزير سابق

{ العميد د. أمين محمد حطيط*

جمهوريتي  في  السلطات  ق��ّررت  يتوقعها  يكن  لم  الغرب  أّن  يبدو  خطوة  في 
استفتاء  إج��راء  وخيرسون،  زاباروجيا  مقاطعتي  وف��ي  ودونيتسك  لوغانسك 
شعبي حول االنضمام الى روسيا ومغادرة أوكرانيا، تماماً كما حدث في العام 
٢٠١٤ في شبه جزيرة القرم حيث قاد االستفتاء الذي نظم فيها انسالخها عن 
أوكرانيا وانضمامها الى االتحاد الروسي، ولم تنفع او تمنع كل المواقف الرافضة 
لذلك في وقف عملية االنضمام، بل سرعان ما قامت روسيا بكافة اإلجراءات التي 
تجعل من شبه الجزيرة أرضاً روسيّة كما هي موسكو بالذات، كما اّن احتجاجات 
الغرب ورفضه للعملية لم يؤثرا على القرار الذي بات أمراً واقعاً ال رجعة عنه من 

قبل أطرافه المباشرين روسيا وشبه الجزيرة.
يوم  تنتهي  أي��ام   ٤ م��دار  على  االستفتاء  ويجري  ذات��ه  المشهد  يتكّرر  واليوم 
٢٠٢٢/٩/٢٧، استفتاء تبدو نتيجته واضحة وتفيد بأّن قرار سكان تلك المناطق 
الذين يناهز عددهم ٨ ماليين نسمة ويشغلون مساحة تتعّدى ال� ١٠٠ الف كلم٢ 
أّي ما يقارب خمس األراضي األوكرانيّة، أّن قرارهم كما يبدو االنضمام الى االتحاد 
الروسّي ليعودوا الى حضن الدولة الروسيّة األّم ومعظمهم من الروس، ويطمئنوا 
بذلك الى أمنهم الذي أفسده عليهم النازّيون بعد العام ٢٠١٤، عام االنقالب الغربّي 

الذي جاء الى الحكم بفئة معادية لروسيا والروس.
بيد أّن االنضمام الذي نتحدث عنه لن يمّر بسهولة وسالسة خاصة أنه يجري 
تحّولت  التي  بالضّم  المعنية  األراض��ي  معظم  تشهدها  عسكرية  أعمال  ظّل  في 
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في ٢٤ شباط  اثر 
العملية  أطلقت  التي  روسيا  بين  ومواجهة  عمليات  مسرح  ال��ي  تحّولت   ٢٠٢٢
بشكل استباقي حماية ألمنها القومي ودفاعاً عن أمن األوكرانيين من أصل روسي 
وبين الغرب بقيادة أميركا التي خططت لهذا المشهد من أجل جّر روسيا الى حرب 
استنزاف تطيح بقدراتها وتسقط أحالمها في العودة الى المسرح الدولّي وتمنع 

سعيها الى إقامة نظام عالمي تعّددي تكون هي أحد أقطابه.
لقد أطلقت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا معتمدة استراتيجية الضغط 
ال��ى تحقيق  ال��ذي يفضي  التفاوض  ال��ى طاولة  الخصم  أج��ل دف��ع  للترويض من 
الذهن  في  تكن  ولم  الحدود.  جانبي  على  وال��روس  لروسيا  األمنيّة  االحتياجات 
الروسي فكرة االحتالل او اقتطاع األرض وضّمها، ولذلك لم تستعمل من القوات 
العسكرية أكثر من ١٠٠ ألف عسكرّي من مختلف صنوف األسلحة عملوا على 
جبهات طويلة في الشرق والجنوب وبخط تماس واشتباك يكاد يبلغ ١٠٠٠ كلم، 
وهي جبهة تحتاج لمسكها في حال اعتماد استراتيجية االحتالل والضّم الى ما 
ال يقّل عن ٦٠٠ ألف عسكري في أقّل تقدير، وكادت روسيا تحقق أهدافها عندما 
استجابت أوكرانيا لعملية الضغط وأرسلت َمن يفاوض الروس لتسوية الوضع 
الى  الجميع  وأع��اد  المفاوضات  وعّطل  المحاولة  أجهض  األميركّي  التدخل  لكن 

الميدان.
لعمليتها  اعتمدت  التي  باستراتيجيتها  متمسكة  روسيا  استمّرت  ذل��ك  رغ��م 
الدعم  لكن  ال��ن��اري،  خ��اص��ة  الضغط  وس��ائ��ل  ف��ي  التعديل  بعض  م��ع  ال��خ��اص��ة 
والعمل  للتشّدد  األوكرانية  القيادة  دفعت  األنواع  المتعددة  الغربيّة  والمساعدات 
على هزيمة الجيش الروسي في الميدان وإخراجه منه خالي الوفاض، ومع الوعود 
المدى لّوحت  او متوسطة  الغربية بتزويد كييف بأسلحة فتاكة ودقيقة قصيرة 
كييف باستهداف العمق الروسي إضافة الى المواجهة في جبهات القتال، وتنفيذاً 

لذلك قامت القوات األوكرانيّة بعملية هجوم معاكس واسعة في شرق البالد أّدت 
وأعلن  خاركييف  منطقة  في  كلم٢   ٣٠٠٠ ال�  تتعّدى  مساحة  على  السيطرة  الى 

زيلينسكي في ختامها اّن قواته بلغت الحدود مع روسيا.
للجيش  نكسة  خاركييف  على  األوك��ران��ي��ة  السيطرة  استعادة  عملية  شكلت 
الروسي في أوكرانيا كما أنها أكدت بأّن استراتيجية الضغط العسكري للترويض 
أنها استراتيجية غير  التي اعتمدتها روسيا منذ بدء عمليتها،  التفاوض  من أجل 
مجدية، واّن الوضع بحاجة الى العمل بصيغة واستراتيجية أخرى تالئم الوضع 
المساعدات  الغربي عن تطوير تقديم  ازداد تعقيداً مع اإلع��الن  المستجّد وال��ذي 
اإلمداد  وتفعيل  كما  والفتاكة  االستراتيجية  النوعية  األسلحة  لتشمل  ألوكرانيا 
او  بالخبراء والمقاتلين من أجل تكرار عملية خاركييف مترافقاً مع تهديد علني 
مبطن لروسيا في حال استعملت األسلحة النووية، تكتية كانت او استراتيجية، 
تهديد تطلقه رغم علمها بأّن روسيا ووفقاً لعقيدتها العسكرية التي تحّدد قواعد 
المعطيات  ظ��ّل  في  ذل��ك  على  تقدم  لن  انها  ال��ن��ووي،  السالح  استعمال  وأص��ول 

القائمة.
في مواجهة هذا الوضع وتعقيداته وألّن روسيا ترى بأّن خسارتها في أوكرانيا 
طبيعة  من  ستكون  تأكيد  وبكّل  بل  عابرة  تكتية  طبيعة  من  تكون  لن  وقعت  إْن 
استراتيجية وجودية ما يجعلها ملزمة بتحقيق االنتصار مهما ارتفع الثمن وكانت 
التضحيات والوسائل. من أجل ذلك قّررت روسيا إعادة صياغة المشهد ومراجعة 
سلوكها وأدائها واستراتيجيتها في المواجهة فقّررت التعبئة الجزئيّة التي تمكنها 
راهناً من استدعاء ٣٠٠ ألف عسكرّي من االحتياط وقبول انضمام الجمهوريتين 
والمقاطعتين األوكرانيتين التي نظمت استفتاء من أجل التمكين القانوني من هذا 
الضّم عمالً بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى ضوء هذه المتغيّرات 

سيُعاد رسم المشهد بين روسيا والغرب في أوكرانيا بشكل ينتج عنه ما يلي:
� تمكين روسيا من التوسع غرباً بضّم مساحة شاسعة بعمق يتراوح بين ١٣٠ 
و١٧٥ كلم وبجبهة تتراوح بين ٧٣٠ و٩٠٠ كلم وجعل هذه المنطقة أرضاً روسيّة 
التكتي واالستراتيجي ما  النووية بنوعيها  الدفاع عنها استعمال األسلحة  يجيز 

ُيعتبر تطوراً تاريخياً في الصراعات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية.
� رسم خط تماس ودفاع عن المناطق التي ضّمت وعلى طول الجبهة بطول يصل 
الى ١٠٠٠ كلم، وتدعيم خط التماس هذا بنشر ما يقارب من ٤٠٠ ألف جندي عليه 
في مرحلة أولى، وهذا ما استوجب التعبئة الجزئيّة في األسبوع الماضي، القرار 
الذي نرى أنه سيتبعه قرار آخر يرفع العدد الى ٥٠٠ ألف عسكري لحاجة الميدان 

وضرورات الدفاع عنها لمنع تكرار اإلخفاق في منطقة خاركييف.
الى  للتفاوض،  الضغط  م��ج��رد  تتخّطى  ج��دي��دة  استراتيجية  ال��ى  االن��ت��ق��ال   �
استراتيجية كسر اإلرادة وفرض اإلذعان للتسليم باألمر الواقع بعد ضّم المناطق 

األربع وهو أمر ال يمكن ان يحصل إال بعد انتصار روسي واضح في الميدان.
� االستعداد الروسي لمواجهة الغرب بكّل األسلحة والوسائل التي تمّكن روسيا 
من االنتصار بعد أن باتت على يقين بأنها ال تقاتل أوكرانيا فحسب بل تقاتل الغرب 
احتماالت  اّن  يعني  ما  أع��اله   ١ البند  على  يعطف  استعداداً  أوكرانيا،  أرض  على 
الحرب العالميّة الشاملة ترتفع بشكل ينذر جدياً بإمكان وقوعها إذا أصّر الغرب 
على هزيمة روسيا التي يرى رئيسها بوتين بأن »ال حاجة للكرة األرضيّة إْن لم 

تكن فيها روسيا القوية«.
*أستاذ جامعّي � باحث استراتيجّي

{ د. جمال زهران*

لكي  الوقائع،  اختالق  إل��ى  جاهدة  تسعى  أميركا  أّن  قبل،  من  كتبت  ما  كثيراً 
الهادي واألطلنطي،  الجالسة بين محيطين  الثالثة، وهي  العالمية  الحرب  تنشب 
العام،  البرية، كما تتصّور! فهي قد بدأت تتحّرش مع بداية  وبمنأى عن الحرب 
في  ح��رب  في  لتقع  روسيا،  مع  القرم،  أزم��ة  بنشوب   2014 ع��ام  في  قبل  وم��ن 
طاقاتها  وإهدار  الروسية  القوة  استنزاف  ورائها  من  تستهدف  أوكرانيا،  منطقة 
العسكرية واالقتصادية، ومن ثم تصبح دولة ضعيفة وهزيلة، ويمكن أن تكون 
صيداً سهالً لها لفرض إرادتها عليها، ويحول ذلك دون فرض نظام دولّي جديد 
واقتصادياً  سياسياً  كله  العالم  على  المهيمنة  العظمى  الدولة  هي  وتظّل  عليها، 

وعسكرياً.
»تايوان«،  جزيرة  أرض  على  بالصين،  أميركا  تحّرشت  اآلخر،  الجانب  وعلى 
المتحدة ذاتها! ولكن أميركا تريد  التابعة للجمهورية الصينية، وباعتراف األمم 
أن تتدخل الصين في تايوان � كما يحدث لروسيا في أوكرانيا حالياً� وتتوّرط في 
الشاملة، والهدف إضعافها،  الصينيّة وقدراتها  القوة  حرب عسكرية، تستنزف 

لكي تستمّر الهيمنة األميركيّة على النظام الدولي، دون أن يتغيّر!
تكون  ثالثة،  عالمية  حرب  إلى  يقود  إجرامّي،  أميركّي  مخطط  أمام  نحن  إذن 
روسيا  وهما:  ألميركا،  منافستين  عالميتين  قوتين  ألهّم  شامل  تدمير  نتيجتها 
نشوب  حالة  في  تماماً  دم��اره��ا  المؤكد  أوروب���ا  مستقبل  يعنيها  وال  والصين، 

الحرب العالمية الثالثة.
حدث  مثلما  الشامل،  الدمار  عن  بمنأى  أنها  أميركا،  تتصّور  نفسه  الوقت  في 
الحماية  يوفر  الجغرافّي،  البعد  وأن  والثانية،  األول��ى  العالميتين،  الحربين  في 
االستراتيجية للدولة األميركية، وشعبها، وتناست القدرات النووية لدى روسيا 
والصين، بل ودول أخرى إقليميّة مثل كوريا الشمالية � التي أعلنت دعمها لروسيا 
استراتيجيتها على أساس استحالة استخدام  أميركا  وباكستان وإيران. وتبني 

روسيا والصين للسالح النووي ضّد أميركا!
المتغطرسة،  أميركا  له  تخطط  ما  وعرفت،  أدرك��ت  العظمى«،  »روسيا  أّن  إال 
وهيمنة«،  وتسلط  وغ��رور  وغطرسة  »تجبّر  من  القوة،  مظاهر  بكّل  والمشبعة 
أعلن  حتى  أوكرانيا،  في  ال��روس��ي  التدخل  على  أي��ام  ع��دة  تمِض  لم  فإنه  لذلك، 
التعليمات  أعطى  أنه  ت��رّدد،  أّي  ودون  وحاسم،  ومباشر  واض��ح  بشكل  بوتين 
وتجاه  لإلطالق  جاهزّيتهم  بضرورة  ال��ن��ووي،  السالح  تشغيل  مسؤولي  إل��ى 

الغرب، إذا لزم األمر، وأّن ذلك موازياً لتدخلها في روسيا، حماية ألمنها القومي، 
تجاه حلف الناتو، الذي يمارس جبروت القوة، ويصّر على التوّسع شرقاً تجاه 

روسيا، وذلك بدعم أميركي مباشر!
وال تزال أميركا، غير مصّدقة إلمكانية االستخدام الروسي، للسالح النووي، 
لإلطالق،  النووي  السالح  جاهزية  على  روسيا،  تؤكد  ذات��ه  الوقت  في  ضّدها، 
وقت اللزوم. كما أّن روسيا تصّر على أّن النصر هو النتيجة الحتميّة لتدخلها في 
أوكرانيا، التي تصبح بكاملها تحت السيطرة الروسية وبإرادة شعبها حتى ولو 
تحت سالح القوة. ومن ثم فإّن إصرار روسيا على ضّم واليتين جديدتين وإجراء 
)خيرسون(،  خاركيف  وهما:  المقبلة  القليلة  األسابيع  خالل  فيهما  االستفتاء 
باإلضافة  روسيا(،  عليها  سيطرت  التي  النووية  المحطة  )موقع  وزابوريجيا 
بجمهوريات  المعروفتين  ولوغانسك(  )دونيستك،  هما  سابقتين  واليتين  إلى 
دونابس المستقلة، يعكس أّن روسيا ماضية في استراتيجيتها للسيطرة على كّل 
أوكرانيا، وضّمها إلى روسيا، لتصير المواجهة بعد ذلك مع أوروبا والناتو، إذا ما 
لم يرتدعا، ويتراجعا عن التدخل في الشأن الروسي وعن العقوبات. وقد يصل 
الناتو، وتصبح أوروبا كلها مجاالً حيوياً  إلى االنفصال عن أميركا، وحّل  األمر 
لألمن الروسي، وتحت السيطرة الروسية. وبذلك تكون الوالية األميركية على 
أوروبا قد انتهت لتحّل الوالية الروسية، إلى أمد بعيد، وتكون أوروبا قد فشلت 
1945م،  عام  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ  الذاتي  االستقالل  تحقيق  في 
وحتى التدخل الروسي في أوكرانيا، بعد التحرش األميركي األوروبي بروسيا، 

في شباط/ فبراير 2022.
ألف،   )300( البالغ  االحتياطي  من   1% ل�  الروسية  التعبئة  أّن  إذن،  ويتضح 
أّن روسيا ماضية في توليد نظام دولّي  22 مليون احتياطي، تؤكد  من إجمالي 
جديد بعيداً عن الهيمنة األميركيّة، وأّن التهديد األميركي، تهديد أجوف، وما ورد 
على لسان »بايدن«، بعد خطاب »بوتين«، وقراره التعبوّي، يعكس مدى المخاوف 

األميركية، وتحذيراته لبوتين، هي طلقات فارغة في الهواء.
منظمة  اجتماع  ف��ي  مالمحه  وب��دت  فعلياً،  تولد  ق��د  ج��دي��داً  دول��ي��اً  نظاماً  إّن 
شنغهاي، التي تضّم )5( دول نووية هي )روسيا/ الصين/ الهند/ باكستان/ 
في  روسيا  مع  تضامنها  أكدت  التي  الشمالية،  كوريا  وجود  عن  فضالً  إي��ران(، 

أوكرانيا، وال بديل عن النصر النهائي، وذلك حديث آخر.
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية
 واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.

المواجهة في اأوكرانيا: م�سهد يتغّير بعد ان�سمام المناطق الأربع اإلى رو�سيا

توليد النظام الدولّي الجديد بين التعبئة الرو�سّية والتهديد الأميركّي
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 U�—u�� sDM�«Ë uJ�u� sO�  ôUB�« s� sOK�dJ�« tHA� U� d�� ¡«u� ¨Ã«dH�ô«
  U�«e��«  sLC�  UNF{Ë  Òr��  …b�b�  „U���«  b�«u�  d��  ÍËuM�«  d�u��«  b�d��
 bOO��� Òw�Ë— Â«e��« q�UI� ¨UO�«d�Ë_ t�ÒbI� Íc�« r�b�« Ÿu�Ë r�� w� WÒO�dO�√
 fK��   U�UL��«  w�   UO�U��≈  s�  “d�  U�  d��  Ë√  ¨»d��«  s�  ÒÍËuM�«  Õö��«
 sO� ‚UH�« v�« q�u��«  ôUL��« b�UB�Ë ¨W�—c�« W�UDK� WO�Ëb�« W�U�u�« wE�U��
 ÊËUF��« s� Èu��L� …œuF�« ‰u� Ë√ ¨WI�UF�« U�UCI�« ‰u� ¡«u� ¨Ê«d�«Ë W�U�u�«

ÆÍËuM�« ‚UH�ô« v�« …œuFK� o�dD�« b ÒNL�
 ‰ƒUH��«  «d�R� YO� Î̈UC�√ ÊUM�� ‰U� Ëb�� —U�H�ô« lML� d�u��« iOH��
 w�M�ô« …b�UI�« œUL��« s� Îôb� ¨W�UF�« W�“«uL�« —«d�≈ d�� ¡«u� UNO�≈ —UA� w��«
 ÷uN�  WD�  s�  ÎU�«d��«Ë  WÒOF�«Ë  d��√  W�“«uL�  W�ÒbI�  W�“«uL�«  YO�  ¨W�dA�
 q��Ë  ¨—UON�ô«  u��  W??�“_«  w�  ÒwC�  Êö�≈  W�dA�  w�M�ô«  …b�UI�«Ë  ¨W�u�Q�
 œËb��« rO�d� —U�� dNE� Ê√ v�« ¨W�uJ� ô s� qC�√ v�œ_« b��« W�uJ� W�“«uL�«
  U�U���« ‰uI� Ê√ —UE��U� ¨tF�u� sOO�UM�K� sJL� Íc�« ‰ƒUH��« »u�M� W�d���«

Æq�IL�« ÂUFK�  «—uD��« —U�� r�— w� qBH�« WLKJ�« W�—uNL��« W�Uz—
 XF�u�Ë  ¨W�“«uL�«  vK�  X�uB��«  XF�U�  —œUB�  X�U�  w�Uzd�«  ÊQA�«  w�
 X�uB��« Ê√ ¨WI��« qO� w� ÎUN�UA� ÎU��uB� WF�u�L�« …b�b��« W�uJ��« ‰UM� Ê√
 w� ÊUJ� UN� ÊuJ� s� w��« W�œdH�«  «¡UM���ô« iF� r�— ¨“UO��U� ÎUO�UO� ÊU�
  U�U���ô« w�N��� Î «d�U� ÎUI�«u� „UM� Ê√ X�uB��« dN�√ bI� ¨WO�Uzd�«  U�U���ô«
 ¨tK�« »e�Ë q�√ W�d� wzUM� n�U�� t�«u� Î̈U�zU� 75 ?�« W�«d� rC� ¨sO�K�UI�L�«
 q�J�Ë w�«dIL�b�«  q�J��«  W�“«u� WN� s�Ë d��«  wM�u�«  —UO��«  WN� s� tF�Ë
 w�Uzd�« ⁄«dH�« i�— u� »«uM�« ¡ôR� tOK� oH�� U� d�u�Ë ¨sOKI��L�« »«uM�«
  U�uL� q�L� fOz— d�dL�� ⁄«dH�« ·d� qL��� ô ÊUM�� Ê√Ë ¨»UBM�« qODF�Ë
 s�ü« o�dD�« u� q�J�« Ác� sO� ÎU�d�A� ÎUF�U� qJA� fOz— s� Y���« Ê√Ë ¨o�d�
  «uI�« »e� fOz— Y�b� Ê√ —œUBL�« bI�F�Ë Æw�Uzd�« ‚UI���ô« W�—UI� w�
 ¨WIOI��« Ác� s� l�U� ‚UI���ô« W�—UI� w� l{«u��« s� l�F� dOL� WO�UM�K�«
 sO�K��«  »UB�  ÊUL{  vK�  —œUI�«  i�dF�«  n�U���«  «c�  —uK��  UNK�L�  w��«
 Á—UOF�  l�F�  dB�  V��  rN�  sJL�  p�c�Ë  Î̈ «b??�«Ë  Î «b??z«“  nBM�U�  »U���«Ë

ÆÍœuF��« U{d�U� Òw�Uzd�«

  Òd�√Ë  »«uM�«  fK�L�  W�K�   bN�  w��«  ¡«u{_«  WL�M�«  W�U�  XHD�Ë
 q�UI�  ¨…«œUML�U�  X�uB��U�  ÎU�u�  63  ?�  2022  ÂUF�«  W�“«u�  Êu�U�  UN��UNM�
 ÊUL�d��«  jO��  bN�  ULO�  ¨X�uB��«  s�  »«u�  6  ŸUM��«Ë  ÎU�zU�  37  W{—UF�
 W�b��« w� w�UM�K�«  gO��« d�UM� sO�Ë sO�dJ�F�« s�b�UI�L�« sO� ÎU�U���«

 ÆWOKFH�«
 W�K��« w� vN��« YO� s� W�“«uL�« œuM�� ‘UIM�« ‰ULJ��U� W�K��«  √b�Ë
 W�“«uL�«Ë ‰UL�« WM�� fOz— ÷d��«Ë ¨»UBM�« Ê«bI� V��� XK�Q� w��« WO{UL�«
 —ôËb�« œUL��ô ‰UL�« …—«“Ë s� WK�dL�« ÂU�—_« vK� W�«b� ÊUFM� rO�«d�« VzUM�«
 vK� W�d�u��« dO�  ö�bF��« iF�  d�Ë Æ…dO� n�« ±µ …dOF�� vK� Òw�dL��«

ÆÂU�—_« iF� q�bF� WN�� œ«uL�« iF�
 tÒK�√ ¨gOF�ò ∫qO�U� Ê«d�� VzUM�« ÍuI�« ÊUM�� q�J� fOz— ‰U� ¨t��U� s�
 UN�U�—√Ë  W�{«Ë  g�  W�“«u�  pON�  wHJ�  dOBO�  U�  ¨qO�  s�  WKCF�  ¨q�J��
 —«d�≈ Êu� qO� s�Ë ¨ U�ö�ùU� UND�— Ë√ ¨ U�ö�ù« s� …bOF�Ë WLEM� dO�
 ÂU�—√ U�b�ò ∫·U{√Ë Æå…—«œù« l{Ë `O�B�Ë ÂUF�« ‰UL�« ÂUE��« b�U�O� W�“«uL�«
 ÒqJ� UMODF� r� W�uJ��« w�U� oK�Ë ÂU�—_« Òq� tO� U� ‰UL�« …—«“Ë d�dI� ¨W�{«Ë

ÆåW�“«uL�« Ÿu{uL� w�UF��U� W�Òb� Âb� „UM� ÆÆÆ…b�b� ÂU�—√ …—«“Ë
 n�dB� W�uJ� fOz—Ë Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— sO� ‰U�� q��Ë
 ‚UH�ô« bF� b ÒNF� bIM�« ‚ËbM�ò ÒÊ√ v�« dO�_« …—U�≈ bF�� ¨w�UIO� VO�� ‰UL�_«
 r�ò  ∫‰uI�U�  w�UIO�  vK�  Íd�  Òœ—  ¨år�C��«  v�«  Êu��«–  ô«Ë  e�F�«  œÒb��  Ê√
 ôË bIM�« ‚ËbMB� ô lC�� ô w�UOM�« fK�L�«Ë U�√ ¨dC�L�« s� VDA� ¨jKG�

 ÆåUM�K�� w� …œUO� „UM�Ë t�H� bÒO� fK�L�«Ë ÁdOG�
 t�Ò“Ë Íc�« »U�J�« vK� «u{d��« »«uM�« iF� ÒÊS� å¡UM��«ò  U�uKF� o�ËË
 »U�J�« sÒLC�Ë ¨W�K��« s� ÂU�√ W�ö� q�� »«uM�« vK� qOK� n�u� ‰UL�« d�“Ë

 Æ…dO� n�√ 13?� Òw�dL��« —ôËb�« dF� b�b��
 v�« ÃU��� ô w�dL��« —ôËb�« dF� ÒÊQ� W�K��« ‰ö� ‰UL�« d�“Ë `{Ë√ b�Ë

Æw�UOM�« fK�L�« vK� ‰UL�« …—«“Ë t�d�I� q� ’U� Êu�U�
 ¨rN�uC� l�A� r� t��u�√ sJ� ¨‰UL�« d�“Ë v�« WKL��U� WK��√ »«uM�« t�Ë b�Ë

Æ`O{u�K� ÊUFM� rO�«d�≈Ë qOK� s�� wK� ÊU�zUM�« dD{U�
 ÂU�—√ vK� rN{«d��«Ë rNEH�� WHK��� q�� s� »«uM�« s� dO�J�« q�� b�Ë
 Æ U�ö�≈ Í√ sLC�� ôË ¨WO�U��—ô«Ë WOL�d�« W�“«uL�U� U�uH�Ë w��« W�“«uL�«
 W�uJ��« wK�ò ∫WÒO�U�B�« W�K��« l�— q�� Íd� ‰U�  U{«d��ô« WK�K� U�bF�Ë

 WM�� ¡UC�_ WH�J� W�d� W�K��«  bN�Ë ÆåUMF� l�d�Ë ÂU�—_U� UN�U� d Ò�b�
 Ê«Ëb� Ã—u�Ë ÊUFM� rO�«d�≈Ë qOK� s�� wK� w�ö� ULO� ô W�“«uL�«Ë ‰UL�«
 ÂU�—_« `O�B�� p�–Ë VF�u� ”UO�« »«uM�« fK�� fOz— VzU� l� oO�M��U�
  «dA� ÂU�—_«  dÒOG� YO� ¨—ôËb�« ·d� dF� t�A� W�—u� v�« X�Òu�� w��«
 Æ»«uM�« b�√ dÒ�� UL� ¨—UNM�« ÂU�—√ X�� qOK�« ÂU�—Q� ¨Èd�_«Ë W�U��« sO�  «dL�«
 r��  Òq�  w�  W�“«uL�«  q�uL�  —œUB�  ‰u�  ‰«R�  Õd�  vK�  »«uM�«  lL�√Ë
 W�ö�  ÂUF�«  ŸUDI�«  wH�u�  V�«Ë—  l�—  bM�  —«d�≈  bF�  ULO�  ô  lH�dL�«   UIHM�«
 ÊuJ�� UN�√  U�uKFL�« o�Ë w�UIO� —Òd� w��« WOL�u�«  «œ«d�ù« Òq� w�Ë ¨·UF{√
 ‰u� tHA� UL� »«uM�« Q�U� WOL� wK� ‰UG�ô« d�“Ë sJ� Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� s�
 sO�«uI�« s� WOK�«œ —œUB� s� —ôËb�U�Ë WO�U{≈  «œ—«Ë qOB�� W�uJ��« ÊUJ�≈

 ÆVz«dC�« iF�Ë —UDL�« Âu�—Ë W�UF�« „ö�_U� w{UL�« »¬ w�  Òd�√ w��«
 s�Ë ÊuOK� 5 s� ÒqI� s� sJ�  «d� Àö� XH�UC� UN�√ `O�B� V�«Ëd�« U�√
 ¨WHO�u�«Ë W��d�«Ë V�«d�« q�√ s� dEM�« iG� n�uLK� …dO� ÊuOK� 12 ?�« ÈÒbF��
 ÎöC� ¨2023 ÂUF�« W�“«u� —«d�≈ Òr�� UL��— dN�√ W�ö�� jI� …œU�e�« ÊuJ�� UL�
 UL�  d��√   «b�U��Ë   «¡UD�  s�  …—U��  UNFOL�  ÊuJ��  V�«Ëd�«  …œU�“  ÒÊ√  s�
 b�UI��«  ÂUE�  w�  q�b�  ôË  WLz«œ  ÊuJ�  s�  ÒÍ√  ¨sOH�uLK�  W�ÒdJ�  V�UJ�  w�

Æ UC�uF��«Ë
 w� Ë√ fOL��« WOL�d�« …b�d��« w� W�“«uL�« —bB� r� ÊS�  U�uKFL�« o�ËË
 ôË  «œU�“ ÊËœ s� V�«Ëd�« Êu�dJ�F�«Ë ÊuH�uL�« v{UI�O�� ¨X���« o�KL�«
 l� rN��«Ë— Êu{UI�O�� ¨p�– qB�� r� U� «–≈Ë Æ‰Ë_« s�dA� ± w�  «b�U��

 Æw�U��« s�dA� dN� W�«b� bM� …œU�e�«
 iH��« e�F�« ÒÊS�  U�uKFL�« o�ËË ¨ U�UIM�« s� ÎU�U� Î «eÒO� e�F�« ‰U� UL�
 X�uB��«  vK�  ÍÒd�  fOzd�«  ’d�Ë  Æ25  v�«  W�L�«  w�  40  s�  W�“«uL�«  ÁcN�
 lD�  ÊËœ  s�  W�“«uL�«  —«d�≈  W�Q��  ÊËd�¬  »«u�  —U�√Ë  ÆW�“«uL�«  œuM�  Òq�  vK�

Æ»U���«
 ∫‰uI�U� W�K��« ÂU�� w� Íd� fOzdK� qO�U� VzUM�« t Ò�u� X�uB��« bF�Ë
 d�üU�Ë ÆÆl� ÊU�Ë bM� bM� W�“«uL�« Ÿ  Òu� wK�« ∫W�UO��U� ‰«R� fOzd�« W�Ëœò
  bL��« w��« WO�UM�K�«  «uI�« v�« …—U�≈ w� ¨åøu���M� nO� «bO� ¨Òb{  u�

 ÆåWFDI�« vK�ò X�uB��U� WO�U�M��ô«
 n�« 15 dF� bL�F�� W�uJ��« ÒÊQ� ¨W�“«uL�« —«d�≈ W�K� w� w�UIO� sK�√Ë

 ÆÂUF�« W�UN� v�� w�dL��« —ôËbK�
 iF�Ë W�K��« lzU�Ë `O{u�Ë `�dB��« vK� »«uM�« »ËUM� W�K��« bF�Ë
 oKDMM� …b�U� qJA� ÁU�e��« U� ÒÊ√ò vK� ¨qOK� s�� wK� VzUM�« œÒbA� ¨ÂU�—_«
 ‰«e�Ë W�“«u� „UM� ÊuJ� ô Ê√ s� dO�J� qC�√ w�Ë ¨2023 W�“«u� w� t�ö� s�
 10 t�LO� e�F� W�K��« bF� v�√ W�“«uL�« ŸËdA�ò ÒÊ√ ¨qOK� `{Ë√Ë ÆåjÒ����
 ¨ UIHM�«Ë  «œ—«u�« sO� Ê“«u� sO�Q�� UML� UM�√ò v�≈ Î «dOA� ¨å—UOK� 800Ë ·ô¬
 q� W��«u�Ë ¨W��«dL�«Ë W��U�L�«Ë UNIO�D�� W�uJ��« Â«e��« u� W�“«u� Í√ WLO�Ë

 ÆåWÒO�u�UI�« qO�UH��«
 ¨WOKJ� UN�_ ¨W�“«uL�« Ác� UM{—U� UM�√ò ¨Ê«Ëb� Ã—u� VzUÒM�« sK�√ ¨Á—Ëb�
 UNO� …œu�uL�« ÂU�—_« Òq�Ë ¨å UIHM�«Ë  «œ—«u�U� oKF��� ÂU�—√ s� «uJ�O� r�åË
 qLF� Ê√ ÒrNL�« g�Ë ¨¡U�dNJ�« WHK�� oKF�� Î «bM� √dI� r� ¡U�dNJ�« q�� ¨WOL�Ë w�

ÆåWÒO�—Ë W�“«u�
 w� X��� WK�J�«ò ÒÊ√ ¨÷UO� wK� VzUM�« åW�ËUILK� ¡U�u�«ò WK�� uC� nA�Ë
 sO�Q� vK� WI�«uL�«Ë ·UF{√ 3 V�«Ëd�« …œU�“ UNM� ¨W�“«uL�« vK� œuM� 3 W�U{≈

 ÆåWO�UM�K�« WF�U��« WO�«eO� …œU�“Ë ÊU�d��« W�Ëœ√

 UMKL� UM�√ ¨WÒOL� wK� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë ‰UG�_« d�“Ë d�–Ë
 »uO� s� »«d��ô«  ÊËœ  «œ—«u??�«  s� Y���«  Ê«uM� sL{ò ‰UG�_« …—«“Ë w�
 q�L�� W�“«uL�« XL Ò�œ w��« œuM��«ò ÒÊ√ ¨å—UML�«ò …UMI� Y�b� w� ¨b Ò�√Ë Æå”UM�«
 bF�ò ÒÊ√ v�≈ ÎU��ô ¨åWO�UM�K�« T�«dL�« Âu�—Ë w�Ëb�«  ËdO� —UD� ‰u�œ Âu�d�

 Æå»«uM�« fK�� q�«œ ÎUO�U��« Î «u� p�– vD�√ ¨W�“«uL�« w� e�F�« iOH��
 ÊuJ�� W�d���« „ö�_« ÒÊ√ v�≈ ¨W�d���« „ö�_« ‰u� tIOKF� w� WOL� —U�√Ë

 ÆT�«dL�«Ë —UDL�« v�≈ W�U{≈ ¨ «œ—«u�« …œU�“ q�√ s� UM� W�u�Ë√
 ¡UIK�«Ë  ÍuI�«  ÊUM��Ë  W�ËUILK�  ¡U??�u??�«Ë  d�d���«Ë  WOLM��«  q��  XKJ�Ë
 ŸËdAL�  X�uB��«  WF�«—  ¨sOKI��L�«  iF�Ë  —UJ�  q�J�  »«u�Ë  w�«d�uL�b�«
 vK� X�uB�  «uI�« WK�� U�√ ¨U�u�d� w��«  UEH���« r�— ÎU�u� 63 ?� W�“«uL�«
 sO� XL�I�U� dOOG��« Èu� U�√ ¨WK�U� W�“«uL�« b{ X�u� UNMJ� W�“«uL�« w� œuM�
 WOL�—Ë WOKJ� W�“«uL�« X�U� Ê≈Ë sJ� Æ…b�«Ë WK�J�  ÒuB� r�Ë ÷—UF�Ë b�R�
 W�UF�« WO�ULK� ÂUE��ô«  œU�√ Ê√ UN�LO� sJ� ¨W�uKDL�«  U�ö�ù« sÒLC�� r�Ë
 pOJA��« sJ� Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� w{d�Ë 2023?�« W�“«u� —«d�ù …b�U� qJA�Ë

 l�  ‚UH�ô«  d�F�  ‰UL��«  l�  V�«Ëd�«  ULO�  ô  W�“«uL�«  q�uL�  sO�Q�  WÒO�UJ�S�
 b�b��« w�dL��« dF��« o�Ë WO�dL��« W�U���« Ê√ ULO� ô ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM�

  ÆV�«Ëd�« WHK� r�� w�K� s�
  ¡U�  UN�√  WE�öL�«  sJL�  W�“«uL�«  vK�  X�uB�K�  WO�UO��«  …¡«dI�«  w�Ë
 œbF�«  WN��  fK�L�«  W�Uz—   U�U���«  w�  Íd�  fOzdK�  X�uB��U�  WNO��
 d��« wM�u�« —UO��«Ë tK�« »e�Ë q�√ wzUM��« n�U�� Ê√ wMF� U� ¨q�J�« l�“u�Ë
 WÒ�d��√ qJA� Ê√ sJL� w�«d��ô« »e��«Ë q�I��L�« —UO� lz«œËË —UJ� »«u� q�J�Ë
 ÊuJ��  w�«d�uL�b�«  ¡UIK�«  WK��  Ê√  ULO�  ô  ¨W�—uNL��«  W�Uz—   U�U���«  w�
 dO�u�Ë W�“«uL�« vK� X�uB��« w� p�c� X�U� UL� ¨W�Uzd�«  U�U���« ÊU�� WCO�
 b�  sJ�  ¨W�“«uL�«  vK�  «u�ÒuB�  r�  »«uM�«  s�  dO�J�«  Ê√  ÎULK�  Î̈U�zU�  93  W�d��√
 ¨w�«d��ô«Ë d��« wM�u�« —UO��« – wzUM��« n�U�� s� Âu�b� fOz— l� Êu�ÒuB�
 WÒM��« »«uM�«Ë dOOG��« Èu� iF�Ë VzU�J�«Ë  «uI�« o�dH� sJL� ô q�UIL�« w�

 ÆÎU�zU� 40 s� d��√ sO�Q� s� W�œuF��« vK� sO�u��L�«
 jO�� w� rN�U�d�� ÊËb�UI�L�« Êu�dJ�F�« b ÒF� ¨W�K��« œUIF�« l�Ë vK�Ë
 n�UC�� rN��«Ë— Ê√ œÒœd� Ê« bF� p�–Ë …uI�U� tO�« ‰u�b�« «u�ËU�Ë fK�L�«
 ¨t��UD� Õd� YO� ÊUL�d��« v�« rNM� b�Ë q�œ Ê√ bF�Ë ÆjI� …dL�« nB�Ë …d�
 ¨…d�UE��« YO� v�« rOK� f�—u� ‰UL�ô« n�dB� W�uJ� w� ŸU�b�« d�“Ë Ãd�
 œuF�  wN�  WOKOBH��«   U�U���«  U�√  ¨ «d�  3  XH�UC�  V�«Ëd�«ò  Ê√  rNGK�√Ë
 o�Ë  ÎUI�ô  r��O�   UBB�L�«  Ÿu{u�  U�√  Æ‰UL�«  w�  WB��L�«  …eN�ú�

 Æåt�U�√ s� V�«d�« WLO� q�bF� ÕdDO� 2023 W�“«u� w�Ë  U�U���«
 Î̈ö�U� ÎU�u��« dL��« »«d{« bF� f�√ UN�«u�√ ·—UBL�« X��� ¨p�– ÊuC� w�
 ¨sO�dJ��Ë  ÂUF�«  ŸUDI�«  w�  sOH�u�Ë  sOM�«uL�  UN�«u�√  ÂU�√  WL�“   bN�Ë
 ¨WOzUM���«  «¡«d�≈Ë ÒwM�√ b�bA� j�Ë ¨rN�U�u��Ë rN�ö�UF� ÂUL�ù «Ëb�«u�
 l�«d� w� ·—UBL�« `�� r�U�Ë ÆŸËdH�« ÂU�√ dO�«uD�« iF� qĴA� v�≈ ÈÒœ√ U�

Æ¡«œu��« ‚u��« w� —ôËb�« ·d� dF� w�
 `�H�U� ·—UBL�«  «¡«d�≈ Ê√ s� å¡UM��«ò d�� WO�UO� ◊U�Ë√  —c� ULO�Ë
 sO�œuL�«Ë ·—UBL�« W�“√ q�� s� ¨Êu�œUF�« ÊuM�«uL�« tML� l�b� Íc�« wze��«
 ÂU�√ WOM�√  «¡«d�≈ –U��U� fO� q��«Ë ¨·—UBL�« ÂU���« ‰UL�√ —«dJ� lML� s�Ë
 q� w� rN�U�U� ÍËd�Ë sO�œuL�« VC� Íu��� WO�U�  «¡«d�S� q� ·—UBL�«
 —ôËb�U� ÎU�dN� rN�«u�√ iF� rN�M� d�� p�–Ë ¨UN� ÊËdL� w��« WO�UI�« ·ËdE�«
 ÎUO��—b� lz«œu�« …œU�S� `L�� WK�U� W�bI� WO�U� WD� l{Ë r�� UL��— ¨w�dO�_«

 Æq�«d� vK�Ë
 nI� Ê« s�_« Èu� dBM� WÒLN� X�O�ò Ê√ Íu�u� ÂU�� WOK�«b�« d�“Ë œb�Ë

 ÆåsOM�«uL�« WN�«uL� WOM�_« ÈuI�« l{√ s�Ë ¨·—UBL�« »«u�« vK� ÎU�—U�
 W�uEML�«ò Ê√ v�« l�F� dOL� WO�UM�K�«  «uI�« fOz— —U�√ ¨d�¬ bOF� vK�
 q�√  W�d�Ë d��«  wM�u�«  —UO��«Ë tK�«  »e� w� ¨ «uM� dA� d�¬ w� WL�U��«
 Êu� n�“u� œULF�« gO��« bzU� r�œ s� tF�«d� l�F� q��Ë ¨årNzUHK� l�

ÆW�UzdK�
 «c�Ë ¨tF� ÊËUF�� s� W�œuF��« t� ÕU�d� ô fOz— Í√ò ÒÊ√ v�≈ ¨l�F� —U�√Ë
 qO�U� Ê«d�� d��« wM�u�« —UO��« fOz—ò ÒÊ√ d�– UL� ¨åU�dO�√Ë U��dH� t�GK�√ U�
 w� Î «bNF� b�d�Ë WÒO�uJ��« WKOJA��« w� b�_« WB� b�d� t�_ ÂuO�« q�dFL�« u�

Æå UMOOF��« Ÿu{u�
 fOz— ¡UIK� «b�F� dB� w�UIO� VO�� nKJL�« fOzd�« —Ëe� Ê√ l�u�L�« s�Ë
 W�uJ��« qOJA� nK� w� Y��K� ¨sOK�IL�« sO�uO�« ‰ö� Êu� ‰UAO� W�—uNL��«
 d�¬ qO�c� r� «–≈ q�� UL�—Ë q�IL�« Ÿu��_« lKD� nO�Q��« ‰UL��« `O�d� j�Ë

 ÆWO�uJ��« bIF�«
 UM�«ò  s�b�«  wH�  r�U�  bO��«  tK�«  »e�  w�  ÍcOHM��«  fK�L�«  fOz—  b�√Ë
 W�œUB��ô«Ë  WO�UO��«Ë  W�dJ�F�«   U�U��«  q�  w�  ¡«b??�_«  WN�«uL�  qLF�
 ÎU��ô ¨åbNA� XK� w��«  ÂU�_«Ë ¡U�u�√  UM� «–≈  ô≈  UM�d�� ô U�Ëb�Ë ¨WO�UL��ô«Ë
 w�Ë sOD�K�Ë ÊUM�� w� ÂËUIL�« bL�« s� UNO� n�u�� w��« WE�K�« w�ò t�√ v�≈
 Ê√ v�« XH�Ë Æå÷uN� s� tO�≈ UMK�Ë U� q� «u�bNO� UMO�≈ ¡«b�_« w�QO� WIDML�«
 ÂöJ�« «c� q�Ë ¨qI��� ÊUOJ� ÊUM�� dO�b�Ë ÊUM�� l�u��� Î «—«d�  c�√ U�dO�√ò
 fO�Ë U�Ë—Ë√Ë åqOz«d�≈ò q�_ U�dO�√ X�√ bI� W�d���« œËb��« w� rO�d��« s�

 ÆåUMK�_
 dB� w� t�U�I��« ‰ö� VF� u� ”UO�« VzUM�« l� W�—uNL��« fOz— ÷d�Ë
 w��«  «¡UIK�«Ë w{UL�« Ÿu��_« „—u�uO� v�« UN� ÂU� w��« …—U�e�« ZzU�� ¨«b�F�
 œËb��« rO�d�� …d�U�L�« dO�  U{ËUHL�« w� w�dO�_« jO�u�« l� „UM� U�bI�

 Æs�U�A�u� ”u�¬ WO�uM��« W�d���«
 v�«  t�u�Ë  l�u�L�«  s�  tK�dO�  Íc�«  ÒwD��«  ÷dF�«  åÊ√  VF�  u�  b�√Ë

Æåw�U��« Ÿu��ô« W�UN� q�� «b�F�

 (1¢U áªàJ) ...á q«dhódG ádÉcƒdGh ¿GôjEG ¥ÉØJG

 q�«u��Ë dL��� ¨Ê«u�U� q�� …—uD� qI� ô U�UC� w� ¨UO�«d�Ë√ w� »d��« UNK�L� w��« “d�_« WO�Ëb�« WOCI�« w� UL� ≠
 ÂÒbI� ‰u� sO�u� q�� …dO�_«  «—U�ù« ôu�Ë ¨oOC� W�ËUN�« W�U� ⁄uK� s� WK�UH�« W�U�L�« ULO� ¨W��F��«Ë s�A�« WG�
 t�dF�  U�  Ê√  ¨…d�H�L�«   UHKL�«  Ác�  s�  Í√  w�  Ëb��  ôË  ¨t�H�  ¡wA�«  ‰u�  sJ�_  w�«d�ù«  ÍËuM�«  nKL�«  w�  l�u��  U�
 w� Êu�ËR�L�« rKF� ULMO�� ÆrN�U��dB�Ë rNH�«u� t�uI� U� t�A� ¨œËb�L�« o�dD�« ⁄uK� d�U�� r�� s� Êu�ËR�L�«
 ‰u��   U�UL{  s�  ”QO�«  bF�  ¨UNO{«—√  s�  Î UO��—U�  Î «¡e�  ÊU�  Íc�«  w�«d�Ë_«  ‚dA�«  Òr{  w�  …œU�  uJ�u�  Ê√  »dG�«
 ÷ËUH��«  «uM� r�— ¨WO�Ë— ‰u�√ s� sOO�«d�Ëú� W�“«u�  U�UL{Ë ¨UNF� u�UMK� „U���« j�� UO�«d�Ë√ Â«b���« ÊËœ
 vK� ÍËuM�« Õö��« l{u� UO�«d�Ë√ vK� WO�uM�« WO�dG�« W�K�_« o�b� dL��« «–≈ Î UC�√ …œU� uJ�u� Ê√Ë ¨p�MO�  U�UH�«Ë
 «–U� ‰«R� s� VO�� ô UNMJ� ¨nF{Ë ”Q� W�ö� Ë√ Îö�uN� ÍËuM�U� `�uK��« —U���U� sO�ËR�L�«  U��dB� wH�J� ¨W�ËUD�«
 Y�b�� ¨…d�H�L�«  UHKL�« s� b�bF�« w� WON�MF�«  U�UD��« ÂU�√ ÕdD� t�H� ‰«R��«Ë ø·dB��« ÊuJO� nOJ� øp�– Òr� u�

ÆÊu�cJ� rN�√ ÊuLKF� r�Ë ¨W�dDG�«Ë ·UH���ô« WGK� “UG�« ‰uI� ‰u� WN�«uL�« WO{d� s� ‰ö��ô« ÊUO� …œU�
 s�  UO�«d�Ë√  w� ÍdJ�F�«  l{u�«Ë ¨W�d��«  W��F�«Ë W�FB�«  …Ë—c�«  WE�� v�«  ¡w� q� qBO� n�d��«  «c� ‰ö� ≠
 w�Ë  ÆÍËuM�«  Õö��«  Â«b���«  WO{d�  UNM�Ë  ¨…uI�Ë  …œ—«Ë  …dOD��«   P�UHL�«  ÀËb�   ôUL��«Ë  ¨q�IL�«  ÂUFK�  dE�M�
 ⁄uK� s�“ Ê≈ ÊuO�dO�_« ‰uI� w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« w�Ë ÆWN�«u� v�« ÍœR� b�UB� ÀËb� Âb� sLC� b�√ ô Ê«u�U�
 w� “UG�«Ë jHM�«  nK� w�Ë ¨ÂUF�«  W�UN� s� UMKBH� w��«  …d�H�«  w� lI� UN�Ëb�d� ôË UN�uA�� w��«  W�ËuM�«  W��F�«  Ê«d�≈
 WCO� U�Ë—Ë√Ë ¨tI��� ·u� »d��U� n�d��« w�  Q� r� U� q��« Ê≈ ‰uI� ¡w� q� ¨‰ö��ô« ÊUO� l�  U{ËUHL�«Ë ÊUM��
  U�UD� q� ÊS� ¨tO� UO�Ë— s� q�b� ô Ê≈ ¡«d���« ‰uI� W�UD�« œ—«uL� Î U�—c� Îö� b�� r� U�  U�“_« Ác� s� dO�� w� ÊU�I�«
 UN�zU��Ë UN�«—U�L� rJ���« lOD��� b�√ ôË ¨n�uL�« …bO� ÊuJ��  U�«dD{ô«Ë v{uH�«Ë Íb�� s� q�U���«Ë W��F��«

ÆUN�UO�«b�Ë
 w� d�UJ� Íc�« »dG�«Ë ÆÃ«dH�ô« —U�� r�d� ÊuOMFL�« Ÿ—U�� r� U� Èd�J�«  «—U�H�ô« n�d� ÂU�√ r�UF�« W�U��� ≠
 `�H� Ê√ ¨ÁbM� W�UO��«Ë WH�KH�« ”U�√ XKJ� UL�U� w��« WO�öIF�« d�� pKL� Áb�Ë ¨vN��« ÒwL�U� ÂUE� d�UMF� p�L��«
 ¨—U�H�ô« v�« »U�c�« WHK� s� vK�√ l�«d��« WHK� Ê√ Êu�—bO� r�U�UCI� «uCN� b�Ë ¡UM���« ö� s�d�ü« Ê_ ¨Ã«dH�ô« »«u�√
 s�  l�«d��«  WHK�  tO�  b�e�  œËb��  o�d�  w�  Î UFOL�  «u���√  qN�  ¨ÊUOJ�«  ‰U�  w�  d��√  `B�  »dG�«  ‰U�  w�  Ò̀ B�  U�Ë
 ÍËuM�« nKL�« ‰u� r�UH�K� q�_« …œu�Ë ÊUM�K� W�d���« œËb��« rO�d� nK� w�  «d�R� s� Á«d� U� Ê√ Â√ ¨—U�H�ô« WHK�
 o�_« ÕU�H�«  U�ö� qJA� ·u� ¨UO�«d�Ë√ w� d�u��« »u�M� iOH��� WO�Ë— WO�dO�√  ôUB�« s� ‰UIÎ� U�Ë ¨w�«d�ù«

øÃ«dH�ô« —U�� u��

 (1¢U áªàJ) ...QÉéØf’G ∞jôN

Fourteenth year /Tuesday / 27  September 2022
 2022  ‰uK�√  27  Ø  ¡U�ö��«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

¬æe qóH ’ ΩÓc :áfRGƒªdG
 Ê√  u�  W�“«uL�«  `�UB�  «u� Òu�  s�c�«  »«uM�«  t�u�  lOD���  U�  qC�√  ≠
 WK�IL�«  W�“«uLK�  f�R�  W�“«uL�«  Ác�  Ê√Ë  ¨W�“«u�  ô  s�  qC�√  W�O�  W�“«u�
 nH�  ö�bF� s� W�“«uLK� t��U{≈ XL� U� Ê√Ë ¨÷uNM�« o�d� `�ö� r�d�
 s�c�« vK� œd�« w� `O�� ÂöJ�«Ë ÆWHOF{ WÒO�UL��« `z«d� vK� W�“_« ¡U��√
 tF�Ë ÎUFL��� w�UOM�« fK�L�« wHF� ô p�– sJ� ¨W�“«uL�« b{ X�uB��« «Ë—d�
 r�U�  bK�K�  ‰Ë_«  w�UL�«  r�U��«  WOHK��«  w�Ë  ¨t�uH�  s�  WI��ML�«  W�uJ��«

ÆWK��√ W�uL�� s� ¨ÊUM�� ·dB�
 bF� ¨jI� —ôËœ —UOK� UN�U�—√ ŸuL�� mK�� W�“«u� —«d�≈ q� ¨‰Ë_« ‰«R��« ≠
 ¨ «d� dA� WLOI�« Ác� s� b�e� ÂU�—Q� q�_« vK�  «uM� dAF�  b��«  U�“«u�
 ÊU� U� ‚UH�ù«  UNO� ‰œUF�  U�“«uL� dO��«  ÎUMJL� ÊU� t�≈  lOL�K� ‰uIK�  wHJ�
 ‰ËR�� dO� ‚UH�S� ·dD��« ÊËœ Î̈U�uM� —ôËœ  «—UOK� 8 mK�� œ—«u� s� oI���
 ⁄uK�� fO�Q��U� r�U� ÒwL�«d� e�F� V���Ë ÎU�uM� —ôËœ —UOK� 13 v�« q�Ë

ø—UON�ô«
 sJL� ÊU� ¨ Òw�dL��« —ôËbK� …dO� n�« 15 ?�« dF� œUL��« q� ¨w�U��« ‰«R��« ≠
  U�H�«  …UO�  ‰UD�  ô  w��«  lK��«  vK�  Òw�dL�  —ôËœ  dF�  ÷d�  r�  u�  t�œUH�

øjI� …dO� ·ô¬ 5 t�LO� lL��L�« w� WHOFC�«
 ·dB� b Ò�u� dF�� UN�U��√ rK�� Ì·UF� WD�� wF��« q� ¨Y�U��« ‰«R��« ≠
 w��«  WD��U�  dO��«  Òr�  u�  t�Q�  ŸUM��ö�  wHJ�  ¨…dO�  n�«  30  ?�«  œËb��  —ôËb�«
 sO�M� q�� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� UNK��Ë »U�œ ÊU�� fOzd�« W�uJ� UN�F{Ë

øjI� …dO� ·ô¬ 6Ë 4 sO� ÕË«d�� ·d� dF� wMFO� ÊU� ¨nB�Ë
 sOOMFL�« sO�dAL�« Ê√ wMF� «cN� ¨WO�K� W�U�ù« X�U� «–≈ t�√ w� WKJAL�« ≠
 X�U�  Ê≈Ë  ¨œUB��ô«  w�  WDO��   ôœUF�  ÊuLNH�  ô  ÂUF�«  ‰UL�«Ë  bK��«  …—«œS�
 s� ¨sO��U��« w�Ë øp�– r�� r� «–UL� VO�� Ê√ b�√ lOD��� qN� ¨WO�U��≈ W�U�ù«
 ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« w� ‰U��« u� UL� Î̈ULz«œ …d Ò�Q�� w�Q� w��« WOKIF�« Ê√ sLC�

 ø…ÒdL�« Ác� ÎUC�√ …d�Q�� w�Q� s�Ë ¨dÒOG��� ¨ «uM� Àö� cM� d�d�� Íc�«
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هذه نتيجة »النكران« و»الت�سويات«!

{ إبراهيم وزنه

بذلوا  الذين  والسبعينيات  الستينيات  العبي  بعض  مآثر  أذكر  مّرة  كل  في 
التضحيات لرفع اسم لبنان عالياً في مرحلة العيش الرغيد، يتمنى علّي الزمالء 
إنهاء الحديث وطّي الذكريات لكونها ال تقّدم وال تؤّخر، ودائماً على قاعدة “لكل 
باألسماء  االستخفاف  إلى  البعض  عند  األمر  وصل  حتى  ورجال”  دولة  زمان 
التي أذكرها على مسامعهم... وصوالً إلى السخرية من زمن جميل... عشنا فيه 
المتعة الكروّية بأحلى تجلّياتها وتابعنا ميدانياً ولسنوات طوال عدداً كبيراً من 

نجوم الساحرة المستديرة.
هو  ما  وانحدار  تراجع  من  اليه  وصلنا  ما  بأن  لي  تأّكد  المشهد،  هذه  حيال 
ربما  الوطن،  لقميص  وأخلصوا  اجتهدوا  الذين  دور  لنكران  طبيعي  حصاد  إال 
األسماء  ومعرفة  اللبناني  الكروي  التاريخ  قراءة  في  الكسالى  هؤالء  تناسى 
المنتخبات  طليعة  بين  مكانه  حجز  لطالما  الوطني  منتخبنا  أن  واإلنجازات، 
العربّية وأنديتنا فرضت وجودها في ميدان اإلنجازات مراراً وتكراراً، والتاريخ 

يشهد.
ففي  المنطق،  ويتحّكم  المشهد  يتغّير  حيث  إلى  آخر،  مكان  إلى  وباالنتقال 
أهميتها  على  قلب،  ظهر  عن  حفظناها  التي  األسماء  بقيت  تحديداً،  أوروب��ا 
وحضورها في اللعبة الشعبية حتى يومنا هذا، فمنهم اإلداري، ومنهم رئيس 
خلّدوا  منهم  وكثيرون  األوروبي،  االتحاد  رئاسة  إلى  وصل  من  ومنهم  النادي 
بتماثيل في الساحات وأمام المالعب، حتى أن بعضهم أُطلق اسمه على الملعب 
الذي أفنى حياته مجتهداً على أرضه... وفي البرازيل، تقلّد النجم العالمي بيليه 
وزارة الشباب والرياضة، كما كان الراحل مارادونا سفيراً فوق العادة وصاحب 
شخصية عابرة للقارات، وغيرهما ممن حلّقوا في مواقع القرار الكروي استناداً 
تألقهم  نتيجة  إال  هي  ما  المكرمات،  تلك  وكل  وتضحياتهم...  مسيراتهم  إلى 

وعطائهم في المالعب.
اللعبة السابقين في لبنان عن بعض األسماء  باألمس، سألني أحد عمالقة 
الممسكة بناصية اللعبة إدارياً وفنّياً وتحكيمياً في بالدنا، استفسر عن تاريخهم 
في اللعبة، عن تعاطيهم السابق مع مجرياتها .. مع َمن لعبوا؟ كيف وصلوا؟ 
السلطة؟  تلك  أعطاهم  من  التحكيم؟  مجال  في  تاريخهم  عن  ماذا  دعمهم؟  َمن 
وجدت نفسي، متلعثماً في اإلجابات، خانتني الذاكرة، ثم استسلمت... بعدما 
توافقنا على قناعة راسخة... مفادها بأننا وصلنا إلى هنا، ألننا سلّمنا مقاليد 
ولم  تفاصيلها...  يعرف  ال  لمن  ومناطقية  سياسية  تسويات  عبر  “لعبتنا” 

يعش في مالعبها.

ردًا على فكرة علَمْي المثلّيين واأوكرانيا

حملة عربّية ل�سارة فل�سطينّية في المونديال

انطلقت منذ عدة أيام عبر مواقع التواصل االجتماعي، حملة طالبت المنتخبات 
العربية المشاركة في كأس العالم 2022، المقّررة في قطر بارتداء شارة قيادة 
العرب تحت هاشتاغ شارة قيادة  الفلسطيني. وتفاعل المغّردون  العلم  تحمل 
شارة  حمل  األوروبية  المنتخبات  قادة  إعالن  على  رّداً  ذلك  وجاء  فلسطين، 
ألول  سُيقام  الذي  المونديال  خالل  “المثليين”،  الميم  ومجتمع  أوكرانيا  لدعم 
أوروبية،  منتخبات  ثمانية  اتحادات  أيام  قبل  وأعلنت  عربية.  دولة  في  مرة 
ملّونة  بخطوط  شارات  سيحملون  قادتها  أن  العالم،  بطلة  فرنسا  بينها  من 
وانضم المنتخب  بالتمييز.  وصفته  ما  ضد  رسالة  في  العالم،  ك��أس  في 
خالل  “المثليين”  دعم  تنوي  التي  األوروبية،  اإلنكليزي لحملة المنتخبات 
منتخب  وقائد  برشلونة  مهاجم  ليفاندوفيسكي،  روبرت  وأعلن  قطر.  مونديال 
كأس  خالل  أوكرانيا،  علم  تحمل  قيادة  شارة  ارت��داء  نّيته  أي��ام،  قبل  بولندا، 
شيفتشينكو.  أندريه  أوكرانيا  لمنتخب  السابق  إياها الكابتن  أهداه  العالم، 
وتشارك في مونديال 2022، أربعة منتخبات عربية، هي قطر صاحبة األرض، 
والسعودية وتونس والمغرب. والقت الحملة العربية لدعم ارتداء شارة مزّينة 
بالعلم الفلسطيني دعماً واسعاً من اإلعالميين العرب. بدوره نشر أيمن جادة، 
أبدى  تغريدة  سبورت”،  إن  “بي  قنوات  شبكة  في  التلفزيونية  البرامج  مقدم 
اإلخوة،  بعض  طرحها  معبرة  “فكرة  جادة:  وكتب  بالفكرة.  إعجابه  خاللها 
في  فرقها  لقادة  معينة  شارات  ستحمل  األوروبية  المنتخبات  بعض  كانت  إذا 
لقائد  كشارة  فلسطين  علم  العربية  المنتخبات  تحمل  ال  فلماذا  العالم،  كأس 
البلوشي،  خليل  العماني  المعلق  أما  العالم؟”.  كأس  في  عربي  منتخب  كل 
فكتب عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«: »من الواجب بل والله أقل واجب 
علم  شارة  ارتداء  العالم  كأس  منتخبات  من  حّر  وكل  العربية  منتخباتنا  على 
فالشعب  بمكيالين،  الكيل  ومعاملة  المعايير  الزدواجية  ال  وألف  فال  فلسطين، 
الفلسطيني صاحب الحق والمظلوم يستحق المناصرة والمساندة من كل حر 
المثلية  وشارة  أوكرانيا  بعلم  يتسابق  »العالم  متعجباً:  وأضاف  العالم«.  في 
ارتداء  المنتخبات  قادة  على  الواجب  من  والله..  »ال  وختم:  نشاهد!«.  ونحن 
شارة علم فلسطين أشرف وأعظم وأكثر حق لكل من لديه إنسانية وذرة ضمير 

في هذا العالم الظالم، عسى صوتنا يصل لكل حر«.

األوروبية  األمم  دوري  من  النهائّي  نصف  الدور  كرواتيا  بلغت 
بعودتها فائزة من النمسا بنتيجة 3-1، في حين لم ينفع االنتصار 
الجولة  في   0-2 العالم  بطلة  فرنسا  على  الدنمارك  حققته  الذي 
كرواتيا  رفعت  وبذلك،  األول��ى.  المجموعة  منافسات  من  األخيرة 
الدنمارك.  عن  واحدة  نقطة  بفارق  متقدمة  نقطة،   13 إلى  رصيدها 
التسجيل  كرواتيا  افتتحت  فيينا،  جرت في  التي  المباراة  ففي 
مدريد  ري��ال  نجم  مودريتش  لوكا  المخضرم  قائدها  بواسطة 
اإلسباني بعد مرور 6 دقائق، لكن النمسا أدركت التعادل عن طريق 
كريستوفر بوغمارتر بعدها بثالث دقائق. وظل التعادل قائماً حتى 
الدقيقة 69 عندما نجح ماركو ليفايا في منح التقّدم مجدداً لكرواتيا 
في  نهائياً  النتيجة  لوفرن  ديان  المخضرم  المدافع  يحسم  أن  قبل 
صالح كرواتيا بتسجيله الهدف الثالث )72(. وعلى ملعب »باركن 
فرنسا  على  فوزها  الدانمارك  ج��ّددت  كوبنهاغن،  في  ستاديوم« 
مسابقة  في  لفرنسا  فقط  الثانية  هي  والخسارة  نظيفين.  بهدفين 
رسمية في 32 مباراة )20 انتصاراً و10 تعادالت(، وشارك مهاجم 
كريم  من  ب��دالً  مجدداً  أساسياً  جيرو  أوليفييه  المخضرم  فرنسا 
بنزيمة المصاب، يذكر أن الدنمارك وفرنسا في مجموعة واحدة في 
دون  من  جيد  بشكل  المباراة  الفرنسي  المنتخب  بدأ  قطر.  مونديال 
أن يصنع أي فرصة حقيقية، قبل أن تنقلب األمور رأساً على عقب 
في مدى 5 دقائق عندما افتتح أصحاب األرض التسجيل عبر كاسبر 
دولبرغ )د34(. ولم يكن المنتخب الفرنسّي أفاق من الصدمة حتى 
تلقت شباكه الهدف الثاني بقدم سكوف أولسن )39(. ليرفع أولسن 

رصيده الى 8 أهداف في 23 مباراة دولية.

للتنس  اليفر  بكأس  العالم  فريق  ت��ّوج 
فوز األميركي  بعد  أوروبا  فريق  حساب  على 
ستيفانوس  اليوناني  على  تيافو  فرانسيس 
-13(  6-7 و   6-1 ب��واق��ع  تسيتسيباس 

اإلجمالية  النتيجة  8- فجاءت  و10   )11
طريقه  تيافو في  وبدا   .8-13 الفريقين  بين 
األول��ى  بعد  ال��ف��ردي،  ف��ي  ثانية  ل��خ��س��ارة 
أم���ام دج��وك��وف��ي��ت��ش، وذل���ك ب��ع��دم��ا حسم 
تسيتسيباس الذي فاز على األرجنتيني دييغو 
األولى  المجموعة  و1-6،   2-6 شفارتسمان 
انتفض  األميركي  لكن   .1-6 تامة  بسهولة 
ماراثونية  كانت  التي  الثانية  المجموعة  في 
الالعبين عن فرض نفسه  أي من  بعدما عجز 
في  الحسم  ليكون  منافسه،  إرس���ال  على 
األميركي  أنهاه  أيضاً  ماراثوني  فاصل  شوط 
13-11. وفي  19 عالمياً لمصلحته  المصنف 
الحاسمة،  برايك”  تاي  ال�”سوبر  مجموعة 
الذي  عاماً  ال�24  البن  أيضاً  األفضلية  كانت 
أشهر،  ثمانية  بقرابة  اليونانّي  منافسه  يكبر 
بنتيجة 10-8، ما جعل مباراة الفردي األخيرة 
ناحية  من  رود  كاسبر  النروجي  تجمع  التي 
األوروبيين باألميركي تايلور فريتز، هامشية. 
بلقب  نقطة   13 يجمع  الذي  المنتخب  ويتّوج 
كل  يحصل  نظامها  حسب  التي  المسابقة 
منتخب على نقطة واحدة في كل مباراة يفوز 

كل  في  نقطتين  على  ثم  األول،  اليوم  في  بها 
مباراة يكسبها في اليوم الثاني ثم ثالث نقاط 
وانتهت  الثالث.  اليوم  في  انتصار  كل  على 
2-2، قبل أن  اليوم األول بالتعادل  منافسات 
منافسات  في   4-8 األوروبي  المنتخب  يتقدم 

مباريات  ث��الث  كسب  بعدما  الثاني  اليوم 
بعد  له  تصريح  وفي  واح��دة.  خسارة  مقابل 
روجيه  المعتزل  الالعب  قال  البطولة،  نهائي 
ومن  الفوز  العالم  فريق  استحق  “لقد  فيدرر 

جهتي فقد استمتعت بكل أوقات البطولة”.

كشف المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك 
وضع  سبب  عن  منصور،  مرتضى  أمير  المصري، 
خريطة قارة أفريقيا على القميص االحتياطّي للنادي 
خالل  منصور  مرتضى  أمير  وقال  الجديد.  للموسم 
تصريحات تلفزيونية: “صّممت على وضع خريطة 
الالعبون  ليراها  الزمالك،  قميص  ظهر  على  أفريقيا 
دائماً في كل المباريات، وتكون حافزا لهم”. وأكد أن: 
يبقى  الموسم  هذا  أفريقيا  أبطال  بدوري  »التتويج 
النادي ألصغر  أول رئيس  للجميع، من  حلماً وهدفاً 
مرتضى  أمير  وأض��اف  المالبس«.  غرفة  في  عامل 
منصور: »الزمالك ليس بعيداً عن منّصات التتويج، 
و2020،   2016 ف��ي  مرتين  للنهائي  تأهلنا  لقد 
أفريقيا  أبطال  بدوري  الفوز  التوفيق.  يحالفنا  ولم 

بأننا  الجماهير  وأعد  الموسم،  هذا  مشروعنا  يبقى 
عاماً«.   20 بعد  مرة  ألول  بالبطولة  للفوز  سنقاتل 
الملعب،  في  علينا  ما  ون��ؤدي  »سنجتهد  وواص��ل: 
وعزيمة  ب��روح  وسنؤدي  تنقصنا،  البطولة  وه��ذه 
البطوالت، خاصة  الماضي في كل  الموسم  أكبر من 
أفريقيا«. يذكر أن الزمالك تّوج بدوري أبطال أفريقيا 
5 مرات، آخرها في العام 2002 على حساب الرجاء 
بطل  الزمالك  نادي  واستهل  المغربّي.  البيضاوّي 
مشواره  األخيرين  الموسمين  في  المصري  الدوري 
التشادي  إليكت  على  بالفوز  الموسم  هذا  األفريقي 
ليتأهل  التمهيدّي،  ال��دور  في  وإياباً  ذهاباً   )0-2(

لمواجهة فريق فالمبوا البوروندي.

كرواتيا وهولندا اإلى ن�سف النهائّي

والدانمارك تلحق الخ�سارة بفرن�سا

فوز فريق العالم على اأوروبا في نهائّي كاأ�س اليفر للتن�س

ما �سبب و�سع خريطة اأفريقيا على قم�سان الزمالك؟ فوز الري�ل بك�أ�س 

ال�سوبر الإ�سب�نّي 

بكرة ال�سلة

كأس  لقب  م��دري��د  ري���ال  أح���رز 
السلة،  لكرة  اإلس��ب��ان��ّي  السوبر 
على  الفوز  عقب  الحالي،  للموسم 
نظيره برشلونة منافسه التقليدّي. 
حساب  على  م��دري��د  ري���ال  وف���از 
المباراة النهائّية  في  برشلونة، 
ضمن  ب��ي��ن��ه��م��ا  ج��م��ع��ت  ال���ت���ي 
السوبر  ك��أس  نهائي  منافسات 
بنتيجة  السلة،  لكرة  اإلس��ب��ان��ي 
هو  اللقب،  هذا  ويعتبر   .83-89
الخامس على التوالي، الذي يحققه 
نفسها،  البطولة  في  مدريد  ري��ال 
في  فشل  ال���ذي  ب��رش��ل��ون��ة،  على 
الرابع  للعام  الميرنغي  عقدة  كسر 
برشلونة  وخسر  ال��ت��وال��ي.  على 
لكرة  اإلسباني  السوبر  كأس  لقب 
أربع نسخات متتالية، على  السلة 
يد ريال مدريد، ليتجّمد رصيده من 
ألقاب   5 عند  البطولة  في  األلقاب 
على  سنوات،   7 منذ  أخرها  فقط، 
ح��س��اب أون��ي��ك��اخ��ا. وح��ق��ق ري��ال 
مدريد لقبه الثامن في بطولة كأس 
السلة،  ل��ك��رة  اإلس��ب��ان��ي  السوبر 
لألشواط  لجأت  التي  المباراة  في 
الوقت  انتهى  حيث  اإلض��اف��ي��ة، 
وفي   .71-71 بالتعادل  األساسّي 
حقق ريال  اإلض��اف��ّي��ة،  األش���واط 
مدريد اللقب، بعدما أنهاها بنتيجة 
النهائّية  النتيجة  لتكون   ،12-18

للمباراة 83-89.
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 e�eF�� Î «b�b� Î«—U�≈ „d�AL�« Êö�ù« qJA�Ë
 Êu�  ‰U��  w�  wMOB�«  ≠  Í—u��«  ÊËUF��«

Æ…œbF��  ôU�� w� w�UI��« À«d��« W�UL�Ë

 …—UH��«  s??�  ÎU??C??�√  lO�u��«  qH�  dC�Ë
 ¨w�UI��«  nKL�«  ‰ËR��  ·u�Ë  ÍœU�  —u��b�«
 W��JL�« d�b� VzU� sO� w� wMOB�« V�U��« s�Ë
 WO�—U��«  …—«“Ë  s�  q�L�Ë  ¨sOJ�  w�  WÒOM�u�«
 U�UCI� sOOMFL�« sO�ËR�L�« s� œb�Ë ¨WOMOB�«
 ¨sOJ�  w�  Òw�«d�ù«  dOH��«  v�≈  W�U{≈  ¨W�UI��«
ÆW�uO�ü«  «—UH��« s� sOÒO�U�uK�b�« s� œb�Ë

 ÒwL�d�« —uC��«Ë d�“u�« VzU� dOH��« o�«—Ë
 vIK�  Íc�«  WÒ�—u��«  —U??�ü«  ÷dF�  w�  W�u��

ÆsOJ� w� Î «dO�� ÎU�«Ë—
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