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RÉ¨dG ¥ÉØJ’ ó¡q ªj ¿É«µdGh …ΩódÉH ΩhÉ≤J ø«æLh …»HhQhC
’G á©LôdG §N ™£≤j 2 ºjôà°S ÖjôîJ
q

n …QGPBG 8 `d »fÉà°ùH »LÉfh …QGPBG 14 `d ø«æM ìÓ°U »nr ª°SG •ÓÑæL πªëj πg
?ájƒ°ùJ »r ë°Tôe

?AÉ°†«ÑdG ábQƒdG RƒØJ π¡a …áq«éfôah ø«æMh ¢Vqƒ©e øe πµd 25-15 Ωƒ«dG á°ù∏L êÉàfGƒH

¨sOM� Õö o�U��« VzUMK� X�uB��U� w�«dIL�b�« ¡UIK�« »«u�Ë 13
ULMO� ¨ÎU�zU� 25Ë 15 sO� ÕË«d�� «u√ vK� sOL�ô« s� q� “u��Ë
ÊULOK� o�U��« VzUM�« l� tK�« »e�Ë q�√ W�d� wzUM� U�K�� nDB�
—UE��U� ¨¡UCO� W�—u� ULN��uB� `�d�Ë
¨t� U�uÒ B� Ê√ ÊËœ WO��d�
Ò
¨¡UCO� W??�—u??� uÒ BO� Íc??�« d��« wM�u�« —UO��« W�—UI� —uK��
vLÒ �� U� Ë√ sOKI��L�« »«uM�« «u??√ Ÿ“u??� …—u?? `C�� YO��
‰uI�Ë ¨ÎUC�√ ¡UCO� W�—u� uBO� rNCF� Ê√ r�— ¨WLzUF�« WK�J�U�
sO��dL�« s� q� ’d� W�dF� `O�O� ÂuO�« X�uB� Ê≈ —œUBL�«
sO� W��UML�« w� ¨d�¬ Î U��d� «uL�œ s� X�uB� V�� «–≈ “uH�U�
W�—uK� ÊËQ�KO� s�c�« sOKI��L�« «u√ V��Ë ¨÷uF�Ë sOM�
¡UCO��« ‚«—Ë_« izU� W�dF� s� rN�U�� qN�O� ¡ôR�Ë ¨¡UCO��«
wM�u�« —UO��« WK��Ë wzUM��« w�K�� «u√ ŸuL�� w� Î U�u 50 vK�
sOO�ULA�« »«uM�« «u√ lOL�� vK� t�—b� WO��d� dNEÔO� ULMO� ¨d��«
X�U� «–« U� dNE� YO�� ¨ÎU�zU� 25Ë 15 sO� sOKI��L�« »«uM�« s� œb�Ë
X�uB� v�« ÃU��� t�√ Â√ ¨“uHK� WO�U� tK�« »e�Ë q�√ w�K�J� rN��U{≈
©6’ WL���«®

±hôëdG ≈∏Y •É≤f
¿ÉÑ≤dG á°†«H ∫É≤àfG
!π«°SÉH ≈dEG •ÓÑæL øe
q�bM� dU�

◊ö�M� bO�Ë o�U��« VzUM�« W��— sJ� r� ≠
w� ·UHDô« bOF� Ê√ WO�UOM�« U�U���ô« bF�
»U���ô t��uB� sJ� r�Ë ¨—«–¬ 14 dJ�F�
ô≈ »«u??M?�« fK�L� U�Oz— Íd??� tO�� fOzd�«
Íc�« ¡U??I?K?�« UNK��Ë ¨W??�?�d??�« Ác??� s??� Î «dO�F�
`��Ë —u??�?�?�« b??L?� Î U?�?K?� t??K?�« »e??�?� tFL�
◊ö�M� sO� j�d� w��« W�öF�« sJ� ¨ «uMI�«
…—ËUML�« W�d� qO�J�� X���� W�œuF��«Ë
UNKOO��Ë UN�ö��ô vF�� ÊU� w��« W�d��«Ë
W�œUF� s??L? { ¨w??�U??zd??�« ‚U??I? �? �? �ô« w??�
»«c��« Í√ ¨Íd??� W�Uzd� X�uB��« bOF���
s� Y���« v??�« tK�« »e??�Ë q??�√ W�d� wzUM�
¨W�—uNL�K� Î U?�?O?z— Z�M� W�d�A� W�U��
«uI�« »e??�Ë d��« wM�u�« —UO��« ÊuJ� ô
t� l�b� Íc�« u�—UMO��«Ë ÆUNM� Î «¡e� WO�UM�K�«
·UJ� ÊU�� u�—UMO� u� ◊ö�M� W�œuF��«
r��M� ô WOL�� r�bI�� t���UD� Í√ ¨w�Uz—
Ò
W�œuF��« vF�� ¨wzUM��«
◊Ëd?
?
�
d��œ
l??�
Ò
W�d��« ÍœR� Ê√ q�Q� ¨UN� «u_« lOL���
UNML{ s�Ë ¨ÍœuF��« dOH��« UN� ÂU� w��«
«u_« ‚—U� i�uF�� ¨Èu�H�« —«œ „d��
q�Q�Ë ¨·U??J? �? � o??I?�?�?� r??� w??�? �« W??�?L?�?�«
ÆÌ“«u� w�Uz—
`�dL� UNMO�Q�� W�œuF��«
Ò
d�u� U??L? �— w??�ö??�? M? �? �« »U??�? �? �« w??� ≠
“uH�« ¨s�—UO� b??�_ WdH�« …—ËUML�« Ác??�
Ë√ ¨w??�«d??�? �ô« nM� s??� `�dL� W??�U??zd??�U??�
u�� ÷Ëd??F??�« Ã«—b?? �? ?�ô q??A?H?�« n??O?�u??�
sJL� WO�ö�M��« W??�?F?�?�« w??� d?? �¬ `??�d??�
q�√ W�d� wzUM� l� Î UOD�Ë Î U��d� tL�bI�
rN�√ VOB� ◊ö�M�� Êu??J?� ¨t??K? �« »e?? �Ë
ÆW�Uzd�« v?? �≈ t??�U??B? �≈Ë t?? zôË w??� w?
Ò ?�? O? z—
l�u� kH� w??� rN�� w??�?�« …—ËU??M?L?�« Ác??�Ë
w� wN� ¨d�U�L�U� W�uH�� ÊU??�?I?�« WCO�
s� Î UO�zU��Ë Î UO�«u� Î UO�O�� Î UIK� t�«u� »U�c�«
t�N�u� rJ��� fOz— ‰UB�≈ w� WL�U�L�«
¨ UF{uL��«Ë U??�u??�?�?�« u??�?� t??�«—U??O? �Ë
©6’ WL���«®

ÆWO�dG�« WHC�« ‰UL� ‰ö��ô« gO�� W�—Ëœ vK� —UM�« Êu�ËUIL�«
w� W�UD�« …d�“Ë —U�√ ¨ÊUM�K� W�d���« œËb��« rO�d� nK� w�
uF�b�ò WHO� l??� ÌY??�b??� w??� ¨—«d??�? �« s??�—U??� ‰ö??�?�ô« W�uJ�
w��«Ë ¨ÊUM�� l� W�d���« œËb��« ‰u� U{ËUHL�«ò Ê√ v�≈ ¨ò u�Ëd�√
¨åW�œUB��ô« `�UBL�«Ë åqOz«d�≈ò s�√ wL��� ¨¡UN��ô« vK� p�u�
ÕdÒ  U� ‰u�Ë ÆåUÎ��d� ‚UH�« v�≈ qu��ò Ê√ w� UNK�√ s� dÒ��Ë
vM��« ¨bO�ô dOzU� wKOz«d�ù« ¡«—“u�« fOz—ò Ê√ ¨u�UOM�� sO�UOM� t�
d���« ¨òtK�« dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« «b�bN� ÂU�√
qJ� oKI� d�√ tK�« »e� qzU�— dAM� u�UOM�� Ê√ WIOI�ò Ê√ —«d��«
oKF�� v�� ¨WÒO�UO��« U�UCI�« w� ‰œU�� Ê√ ¡dLK� sJL� ¨W�U��
Æå”«b�_« ”bI� dÒ C�Ë qOz«d�≈ wM�«u� s�Q� d�_«
WO�UO� W�K� ‰Ë√ bIFM� YO� WL�M�« W�U� u�� —UE�_« t��� ¨ÎUO�UM��
Ê√ WF�U�� WO�UO� —œUB� ‰uI� YO� ¨W�—uNL�K� b�b� fOz— »U���ô
vK� o�«u��U� XKA� b� 13 ?�« »«u??�Ë VzU�J�«Ë WO�UM�K�« «uI�« q��
sOKI��L�« »«uM�« s� œb??�Ë «uI�« uÒ B� Ê√ X��—Ë
b??�«Ë r�«
Ò
?�« »«uM�« v�« VzU�J�« »«u� rÒ CM� ULMO� ¨÷uF� ‰UAO� VzUM�« `�UB�

w�UO��«
—dÒ �L�« V��
Ò

l� ¨UO�Ë— l� WO�dG�« WN�«uL�« WN�� vK� Â“Q�L�« ŒUML�« b�UB�
ULMO�Ë ¨2Ë 1 r�d�� U�Ë—Ë√ v�« w�Ëd�« “UG�« VO�U�√ wD� V�d��
U�bF� U�UN�ô« XF�«d� ¨UO�Ëd� W�dÒ ��� WO�Ë—Ë√ U�UN�« XN�u�
V�d��� UO�Ë— W�KB� s� w??�Ë—Ë_« Ÿ—UA�« w� ôƒU���« √b�
qJA� Íc??�«Ë ¨w�dO�√ w�UL�√ —«dI� Îö? √ n�u�L�« 2 r�d�� j�
u�Ë w??�Ëd??�« “UG�« s� …œUH��ö� W??O? �Ë—Ë_« WF�d�« o�d� Áb??�Ë
U�Ë—U�«“ U�—U� WO�Ëd�« WO�—U��« ÊU�K� WI�UM�« XLN�«Ë ÆsO� bF�
q�� Êb�U� tO� ‰uI� ÎöO��� …bOF��� Êb�U� u� w�dO�_« fOzd�«
r�d�� j� ÊQ� b�Q��« UO�Ë— vKF� »d��« XF�Ë «–≈ t�≈ UO�«d�Ë√ »d�
…—œU� U�dO�√ ÊQ� WOHOJ�« s� t�«R� bM� t��U�≈Ë ¨Î«œu�u� vI�� s� 2
ÆÊËd� ·u�Ë p�– vK�
gO� sO� U�U�� bÒ ��« UN�«u� sOM� rO�� bN� sOD�K� w�
¡«bN� VzU�� rN�F� ¡«bN� WF�—√ UN��O�M� jI� sO�ËUIL�«Ë ‰ö��ô«
oK�√Ë qOK��«Ë …dO��«Ë tK�« Â«— v??�« UN�«uL�« b��«Ë ¨vB�_«

ø«æL »a ∫ÓàM’G ™e ∂Ñà°ûJ z¢Só≤dG ÉjGô°S{
q
…ójC’G »aƒàµe Éæ∏©éJ ød hó©dG ºFGôL :ádÉîædG
«uI� t�ÒbB� ¡UM�√ W�Ëö� bL�√ wMOD�KH�« s�_«
◊uI� v�≈ W�U{≈ ¨sOM� rO�� q�b� bM� ‰ö��ô«
w�u�« bL�� UL� ¨·bN��L�« ‰eML�« w� s�bON�
ÆÂ“U��« b��Ë
bONA�« oOI� u� ¨Â“U��« b�� bONA�« ÒÊ√ d�c�Ô
w� WO�uD��« å·uG�e�œò WOKL� cHÒ M� ¨Â“U��« b�—
W�U≈Ë sOOKOz«d�≈ 3 q�I� v�≈ œÒ √ w��« ¨åVO�√ q�ò
ÆXzUH�« q�d�√ ØÊU�O� w� s�d�¬ 15 u��
åsOM� W�O�� ≠ ”bI�« U�«d�ò X�dÒ  ¨U�—Ëb�
jO�� w� ‰ö��ô« «u??� «u�bN��« UNOK�UI� ÒÊQ??�
ÆsOM� rO��
Î
4 ◊uI� UI�ô WOMOD�KH�« W�B�« …—«“Ë b�√Ë
‰ö� w��« ’Ud�U� s�d�¬ 44 W�U≈Ë ¡«bN�
ÆsOM� vK� ‰ö��ô« Ê«Ëb�

qó°V á«q ªdÉY á¡ÑL ƒëf
¿Écô«eC’Gh ø««q fÉ£jôÑdG

w� w??�ö??�ù« œUN��« W�d�� ÂUF�« sO�_« oÒK�
Ò ?M?�« œU??�“ ¨sOD�K�
U�U���ô« vK� ¨f??�√ ¨W??�U??�?
w� ËbF�« rz«d�ò ÒÊQ??� Î «b�uÒ �� ¨sOM� w� …dO�_«
w�u�J� nI� UMKF�� s??� WO�dG�« WHC�«Ë sOM�
Ác� v??K?� œÒ d??�??�ò W??�d??�? �« ÒÊ√ Î U?H?O?C?� ¨åÍb?? ? �_«
Æårz«d��«
vI��� wMOD�KH�« VFA�« …b�Ëò ÒÊ√ vK� œÒb�Ë
ÆåUM�U�u�Ë√ rK� w�
Ò ?M? �« U??�?�d??B?� ¡U?? ?�Ë
UN�«u� b??F?� ¨W??�U??�?
‰ö��ô« «u�Ë ¨sOOMOD�K� sO�ËUI� sO� WHOM�
ÕU� ¨sOM� rO�� ÂU??�?�?�« VI� åw??K? O? z«d??�ù«ò
t�«bN��«Ë ¨Â“U��« WKzUF� ‰eM� …dU��Ë ¨f�√
ÆŒË—UB�
j�U{ œUNA��« s� U�U���ô« dH�√ b??�Ë

...ΩÓµdG Gòg ±ô°üo
n j øjCG
!á«q eƒª©dG á«q ©ªédG »a ÜÉ£N

»bGô©dG ÜGƒædG ¢ù∏ée
q
¬°ù«FôH á≤ãdG Oóéj

bL�� t�Ozd� WI��« ¨w�«dF�« »«uM�« fK�� œÒb? �
w� s�d{U��« »«uM�« WO�K�√ bO�Q�� p�–Ë ¨w�u�K��«
Æf�√ WO�UL�d� W�K�
Î U�zU� 222 t�uL�� U� ÒÊQ� ¨ÊUO� w� ¨fK�L�« œU�√Ë
œbF�« ÒÊ√ Î U�{u� ¨w�u�K��« W�UI��« ‰u�� «uC�—
vK� sOI�«uL�« œb� mK� ULO� ¨ÎU�zU� 235 sO�uÒ BLK� wKJ�«
fK�L�« »«u� œb� w�UL�≈ q√ s� Î U�zU� 13 W�UI��ô«
Æ329 m�U��«
d�d���« W�U� w� ¨sOO�«dF�« «dA� d�UE� ¨s�«e��U�
ÆWO�UL�d��« X�uB��« W�K� bIF� Î «b�bM� ¨œ«bG� j�u�
‰uu�« w� …dO�� U�uF ÊËd�UE�L�« t�«Ë b�Ë
‚dD�« WOM�_« UDK��« XFD� U�bF� ¨d�d���« W�U� v�≈
WO�ML�√ q�� VB� d�� ¨d�d���« W�U� v�≈ W�œRL�«
nMF�« À«b�√ åÍ—bB�« —UO��«ò Ê«œ ULO� ¨WJzU� „ö�√Ë
Æ «d�UE��« ‰ö�
WIDML�«ò ÒÊ√ åwM�_« Âö??�ù« WOK�ò d�– ¨p�– v�≈
XDI� nz«c� 3 ?� nB� v�≈ X{dÒ F� œ«bG� w� ¡«dC��«
XDI� ULO� ¨w�«dF�« »«uM�« fK�� vM�� ÂU�√ v�Ë_«
ÆåW�UOC�« —«œ »d� Èd�_«
W�U� »d??� XDI�� W��U��« WH�cI�«ò Ê√ X�U{√Ë
Æå”bI�«
s� 3Ë j�U{ W�U≈ v�≈ ÈÒœ√ nBI�«ò ÒÊ√ X�{Ë√Ë
b�√Ë ö�F�« s� œbF� —«d{√Ë ¨WHK��� ÕËd�� V�«dL�«
Æåw�U�L�«

ähô«H ôjôëJ iôcP »a

wMO���« ‚œU bL��

bO�—√ vHDB� …œUF�

wKF�« ÕU�B�

(4 ¢U)

(4 ¢U)

(4 ¢U)

øWƒdG
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!...IójóédG á«°SÉ«°Sƒ«édG
vK� U�uI� u�� w�dG�« œÒbA��« s� W�u��� dO� WKL�
u�� dO�� ‰uÒ �� Á—Ëb� u�Ë ¨UNzUHK� vK� v��Ë UO�Ë—
U�Ë—Ë√Ë sDM�«Ë l� WH�U��L�« ‰Ëb�« s� b�bF�« XKH�
WOKLF�« UN��—√ …Òb���� «¡«dI� Î UI�� œÒbA��« p�– s�
uJ�u� UN� “d�√ b�Ë UO�«d�Ë√ w� WO�Ëd�« W�dJ�F�«
s�d�¬Ë WO�dO�_« …bM�_« w� sO�LGML�« s� WI��
r�—UDA�« o��� w��« WO�UL�«d��« «¡«dI�U� «Ë√b??�
ÆÆÆ»dG�« dJ�F� s� ÍœUB��ô«Ë w�UO��«
n�JL�« w�dG�« jGC�« X�� X�U� w��« UO�d� ?�
v��Ë W�œUB��ô«Ë WO�UO��« …¡«dI�« bOF� √b� b�
¡u{ vK� q�UF��« WFO��Ë qJ� w� Î UO�U� W�dJ�F�«
WO�dO�_« W�«e��« …—«“Ë —b??√ YO� ¨ «b���L�«
U��RLK� w�U��« ‰uK�√ 15 w� W�—UB�« UN�UNO�u�
r�b� t�HË UL� d�U�� w��« WO�dO�_« dO� WO�UL�«
‰ö� s??� WO�dO�_« U�uIF�« s??� »dÒ N�K� U??O??�Ë—
©dO�® w�Ëd�« wM�u�« l�b�« ÂUEM� l�uL�« Â«b���ô«
W��«d� V�J� ÒÊ√Ë ¨…b��L�« U�ôu�« w??{«—√ Ã—U??�
vK� WO�dO�_« …b��L�« U�ôu�« w� WO�M�_« ‰u_«
t�d�– U� V��� UNOK� dE� U�uI� ÷dH� œ«bF��«
jGC�« e�d� b�Ë ¨WO�dO�_« åeL�U� ‰UAMM�U�ò WHO�
WO�d��« „uM��« d��√ s� W�L� ‰u�œ bF� UO�d� vK�
w�Ëd�« Íe�dL�« pM��« Á—uÒ � Íc�« w�Ëd�« l�b�« ÂUE�
«– V��� åœ—U� d��U�Ë «eO�ò ÂUE� s� wK�� q�b��
UN�N�Ë ‰Òb��� WO�Ëd�« W�UD�« sO�«dA� ¨WHO�B�«
WG� ‰Òb��Ë WO�Ëb�« WO�UO�uO��« W�—U��« ‰Òb�� l�
sOB�« v��Ë UO�Ë— s� q� u�� WO�Ëb�« W��U�L�«
vK� WK�dL�« «b���� u�� »dG�« ÁdLC� U� w�
‰Òb��� t�√ Ëb�� U� vK� Íc�«Ë ¨j�u�L�«Ë V�dI�« ÈbL�«
—UM�« W�z«— v�« ÊU�b�« W�z«— s� Î UO��—b� qI�M�Ë
UL�— w��«Ë W�ËuM�« »d��« WO{d� s� qÔ �� r� w��«
V��� ÈbL�« …œËb�� WOJO�J� W�K�√ —U�S� ÊuJ�
ÊuJ�� UN�UI� s� X�KH�« «–≈ UN�_ sOO�O�«d��ô« Í√—
bÒ �LL�« Ê«bOL�« ÊuJO� U�bM�Ë ¨lOL��« vK� WO�—U�
v�≈ ÍdJ�F�« j�C�« dÒO� sL� t��√ r�UF�« W�U�� vK�
Æœu�u�« Âb� Ë√ œu�u�« v�« ‰UI��ô« U�u��� vK�√

WN���« ◊uD� s� r� 1000 s� »—UI� U� WODG�
v�« ÂULC�ö� ¡U�H��« d�√ w��« o�UMLK� …b�b��«
w��«Ë ¨w�U��« ‰uK�√ dN� d�«Ë¬ w� W�œU��ô« UO�Ë—
WO�UO��« «uI� ⁄«dH�« ¡q� WOze��« W��F��« ÁcN� sJL�
ÆÆÆWK�U�Ë W�—Ò b�
Êu�dO�Ë ”U��Ëœ s� qÒ J� UO�Ë— v�« ÂULC�ô« «cN�
‚UD� qJAÔ�Ë Î «b�b� Î UO�UO� Î UF�«Ë oK�O� UO�Ë—u�«“Ë
Ã–uL� w� Î ôuÒ �� d��FÔ�Ë ¨tIL� w� ·bN� U� l� WDO�
¡«dL��« ◊uD��« w� v��Ë „U���ô« b�«u�Ë »d��«
bÒ ���L�« sJ� ¨…b�b��« WO�Ëd�« …œUO��«Ë w�uI�« s�ú�
ô WO�Ë— X��√ w��« o�UML�« pK� ÒÊ√ w� sLJ� d��_«
w�Ë— fOz— ÒÍ√ bN� w� Îö�I��� UNO� l�«d��« sJL�
¨WKI��� W�Ëb� W�œU��ô« UO�Ë— b�«u�� UL�U� ÂœU�
w�Ëd�« w�uI�« s??�_« fK�� fOz— VzU� b??�√ bI�
»dG�«Ë …b��L�« U�ôu�« ÒÊQ??� n�bO�bO� Íd�OL�œ
»d��« WO�“—«u� ÒÊ√ Êu�dFO� u�UM�« nK�Ë w�UL��«
o�UML�« ÂULC�« ÒÊ√Ë ¨WL�b� X��√ b� W�U�u�U�
w�UO�uO� dÒOG� u� W�œU��ù« UO�Ëd� …b�b��«
UNOK� qL� b� »d�K� WOH�� b�«u� „UMN� ¨r�UF�« d��
¨2000 ÂUF�« w� WDK�K� t�uË cM� sO�u� fOzd�«
UOMOF�� —U�� bF� w??�Ëd??�« XO��« VO�d� UNM�Ë
W�¡ö�Ë „öN��ô«Ë q�b�« rOEM�Ë ÂdBML�« ÊdI�«
l� U�d�uD�Ë W�bI�L�« WOMI��U� W�dJ�F�« U�UMB�«
Êü« l��� YO� ¨bFB�« qÒ � vK� UO�«b��«Ë ·ËdE�«
‰Ëœ nK��� vK� «dÒOG�� …b�b��« WO�UO�uO��« Ác�
∆œUN�« jO�L�U� ¡Î UN��« fO�Ë U�Ë—Ë√ s� Î «¡b� r�UF�«
W�UD�« rE�Ô ‰Òb�� l� w�dF�« ZOK��«Ë UO�¬ ‚d??�Ë
o�b� «dÒOG��Ë U�KI� w� WO�UO��« UO�«dG��«Ë
…bIF�Ë …dO�� U�–U�� j�Ë WOL�UF�« W�UD�« sO�«d�
bF� ÍœUB��≈ ÊU�d� rÒ �√ w� WO�Ë—Ë_« …—UI�« œu��
UNOK� bL�F� X�U� w��« w�Ëd�« “UG�« «œ«b�≈ n�u�
WK�d� qF�� UL� 55% ‚uH� W��M� Î U�dB� UO�UL�√
w??�Ë—Ë_« r�C��«Ë ÍœUB��ô« ‘ULJ�ô«Ë l�«d��«
YO� ¨ZzU�M�« w� ÷uLG�«Ë W�u�OG�« WK�d� q�b�
rÒ C� w� WOL�UF�« W�UD�« sO�«d� ÊU�d� q�b�� rÒ ��

dD� U�œU� ˝
ôuÒ �� X{d� w��« WO�Ëd�« dHB�« W�U��« cM�
¨‰ƒUC��« u�� —Ì U� X�u�« l� ‚U���«Ë …dO�� WOL�U�
WE�K�« v�� XKA� UO�Ë— vK� WO�dG�« »d��U�
¨w�UJ�« —bI�U� Î UO�Ë—Ë√Ë Î UO�dO�√ »uKDL�« —«d{ùU�
ôË ÍœUB��ô« ôË ÍdJ�F�« jGC�« lHM� r� YO�
WOKLF�« WKu� dOOG� w� uJ�u� vK� w�UO��«
w�UMB�« Ë√ w�UL�« …UO��« ÊU�d� ·UI�≈ Ë√ W�dJ�F�«
b�bA� ÒÊQ??� w�dG�« œUI��ô« œU� t�√ r�d� ¨ÁdO� Ë√
UL� …b�b� «¡«d??�≈ s� l��√ UO�Ë— vK� U�uIF�«
s� d��√ sOKzUI�« sJ� ¨ «dG��« bÒ ?� Î UO�d� t�uLÒ ��
wJO�K��« ¡«—“u???�« fOz— t� Õd?? U�bF� sOK�UH�«
q�bO� WKOK� lO�U�√ bF� t�Q� å⁄d��uK�ò l�uL�
w�UF��« ÊuJO�Ë n�u��« WK�d� w??�Ë—Ë_« œUB��ô«
s� VKD�� w�dO�_« ÍdJ�F�« Â«e��U� ¨dO�J� VF√
UO�«eO� w� Î UOJO�U�«—œ Î «b�UB� U�Ë—Ë√ v��Ë sDM�«Ë
w�uI�« q�b�« ŸuL�� s� WOJK� ÂU�—√ u�� ŸU�b�« …—«“Ë
U�UDI�« w�U�� W�“«u� UBB�� UNI�«d� Ê√ ÊËœ s�
¨U�dO�Ë WO�UL��ô« W�U�d�«Ë rOKF��«Ë W�B�« s�
«uIK� l�«Ë —UA��« vK� w���« ‚UH�û� V�c� w�Ë
80 s� d��√ w� W�dJ�� …b�U� 800 u�� w� WO�dO�_«
ÆÆÆWO�dG�« W�U�B�« V��� r�UF�« ‰u� W�Ëœ
ÂU??�√ W�dJ�F�« WO�dO�_« W�U�d��« XH�Ë bI�
√b� w��« dzU�cK� UO�«d�Ë√ VK� bF� WL�UF�� U�b��
…—uB� ·eM��Ô� WO�dO�_« U�œu��L�« w� UN�Ëe��
Î «dO�� Î U��� qJA� UL� WOF�bL�« dzU�– Î UuB�Ë WIKI�
w��« W�K�_« l�UB� Ê«—ËœË b�—u��« rE�Ë UO�¬ vK�
«bFL�« qO�Q� …œU??�ù Êü« Î «d�u�� fO� Î UM�“ VKD��
X�d�� q??�ËËò WHO� t�d�– U� V��� UNKOGA�Ë
WOF{Ë vK� …dO�� ö�bF� ¡«d�≈ ÒÊS� p�c� ¨å‰U�—u�
W�K�_«Ë l{uL��« …œU�≈Ë œbF�« w� WO�dO�_« «—bI�«
ÊU� q�UIL�« w� «c�Ë ¨qOKI� fO� Î U��Ë VKD�� WO�uM�«
w��« WO�Ëd�« U�U���« w� W�b� »u��� qF� œÒ — t�
…—Ëd{ v�« bM��« w��« WOze��« W��F��« v�« XKI��«

á«q eƒµëdG äGQƒ£àdG ó«°ùdG ™e ¢VôY ¿ƒY

f�√ «b�F� w� bO��« v�≈ Î UFL��� Êu�

©«dN�Ë w�ô«œ®

ÉjGô°ùdG »a ´ÉªàLG
zhô«LhCG{`d á«q æ«°üdG
q áÑ¡dG ∫ƒM

¡«uK�« VzUM�« l� ¨«b�F� dB� w� f�√ ¨Êu� ‰UAO� œULF�« WÒ�—uNL��« fOz— ÷d�
«bOIF��« qÒ � w�ò WÒO�uJ��« «—uD��«Ë œö��« w� W�Ò UF�« ŸU{Ëú� bO��« qOL�
U�Ë ¨WÒ�—uNL�K� b�b� fOz— »U���« r�� r� ‰U� w� √u�√ V�«uF� —cM�Ô w��« Wz—UD�«
vK� Ë√ ÂUF�« wM�u�« Èu��L�« vK� WÒ�—u��œ UÒO�UJ�≈ s� p�– s� Z�M� Ê√ sJLÔ�
ÆåW�Ëb�« ÊËR� …—«œ≈ Èu���
fOz— »U���« v�≈ …—œU�L�« u� WO�UJ�ù« ÁcN� Ÿd�_« qÒ ��« qÒ F�ò bO��« ‰U�Ë
d��√ ·ËdE� Î UI�Ë …b�b� W�uJ� qOJA� v??�≈ Î ULJ� ÍÒœR??� p??�– Ê_ WÒ�—uNL�K�
ÆåÎ«—«dI��«
vK� WÒO�uM��« œËb�K� Íd���« rO�d��« Ÿu{u� w�ò Êu� l� Y�� t�√ v�≈ —U�√Ë
w� s�U�A�u� ”u�¬ w�dO�_« jO�u�« s� wzUN� t�� Î UB� ÊUM�� wIÒ K� l�Ò u� ¡u{
ÆåsOK�ILÔ �« sO�uO�« ‰ö�
Èd� t�√ X�{Ë√ w��« r�d� …œU� …—u��b�« WI�U��« …d�“u�« Êu� q�I��«Ë
—UD� w� PCR?�« «bzU� s� WÒO�UM�K�« WF�U��« UIÒ ���� Ÿu{u� w�ò Y�U���«
Æ¡UCI�« v�≈ Ÿu{uL�« q�u��Ë UN� WIÒKF�L�« W�“«uL�« s� 76 …œUL�« ¡UG�≈ bF� ¨ ËdO�
Ò
‰«e� ô b�b� wF�U� ÂU� »«u�√ vK� s��Ë dN�√ cM� ¡UCI�« w� o�U� nKL�«
ÊQ� Î ULK�
Ò
ÆåUN� ’ö� »U�Ë WF�U�K� o�
UIÒ ���L�« Ác�ò Ê√ …Î d��F� ¨åÎ«d�Ò F��
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2

!...ºµëdG ≈dEG ±ô£àªdG ø«ª«dG
dOB� ‰u�� ˝
¨U�Ë—Ë√ w� Æa�—U��« W�U�� w� WL�U�L�« rJMJL� ¨ÂuO�«ò
vN��« ©ÆÆÆ® W�uJ��« w� w�uKO� W�ƒd� Î UFOL� ÊuIK� rN�≈
ÆåWO�uI�« UN��UB� s� ŸU�b�U� UO�UD�≈ √b��� ÆbOF�«
W��U�� d��u� vK� w�uKO� UO�—u� œdÒ � «—U�F�« ÁcN�
¨WO�UD�ù« WOF�dA��« U�U���ô« w� U�“u� bF� U�—UB�√
“u�F�« …—UI�« ÕUM� s� w�d�Ë w�Ë—Ë√ oK�Ë ·ËU�� j�Ë
Æ·dD�L�« sOLO�« œuF u��
·dD�L�« sOLO�« oI�� ¨1945 ÂUF�« cM� v�Ë_« …dLK�
w� w�uKO� UO�—u� “u� bF� ¨U�Ë—Ë√ w� Î UO��—U� Î «—UB��«
Ó dÓ � bI� ÆWO�UD�ù« WF�dA��« U�U���ô«
wKO�«d�ò »e� ÷
XKI��«Ë ¨ÎUO�Oz— Îö�b� t�H� w�uKO� W�U�e� åUO�U��œ
«uM� l�—√ q�� WzUL�« w� 4.3 s� «u??_« s� t�B�
¨Ÿ«d��ô« V�UJ� U�öD��« o�Ë ¨ «u_« l�— u�� v�≈
w��« w�uKOL� Æœö��« w� —ÒbB�L�« »e��« p�c� `�BÔO�
VC�I� »UD� w� X�U� WK�IL�« W�uJ��« œuI�� UN�√ XMK�√
W�uJ� r�b� W�{«Ë W�U�d� «u�F� sOO�UD�ù« ÒÊ≈ U�Ë— w�
…—U�F� VFA�« …b�«Ë ¨åUO�U��œ wKO�«d�ò …œUOI� WOMOL�
w��« WI��« v�« UNM� …—U�≈ w� ¨åsOO�UD�ù« lOL�� rJ�M�ò
Æ·dD�L�« sOLOK� ÊuO�UD�ù« UN�M�
Êud�� s�c�« ¨sOO�Ë—Ë_« sO�ËR�L�« s� ÂuKFL�«Ë
ô ¨‰ËbK� WOK�«b�« ÊËRA�« w� q�b��« Âb??� vK� Î «dO��
·dD�L�« sOLO�« WC�� w� UO�UD�≈ Ÿu�Ë s� rNIK� ÊuH��
ÂU�√ W�ËdDL�« WLNL�« U�öù« s� WK�dL�« Ác� w�
nO�L�« œuFB�« «c� ?� ¨tKL� oz«d�Ë w�Ë—Ë_« ŸËdAL�«
Êu� ôu�—Ë√ WO�Ë—Ë_« WO{uHL�« W�Ozd� W�d{ qJAO�
å «Ëœ√ò w�Ë—Ë_« œU��ô« Èb� ÒÊ√ v�≈ —U�√ w��« s�ô d�œ
tLO�Ë Êu�UI�« …œUO� pN�M� w��« ¡UC�_« ‰Ëb�« W��UFL�
UO�UD�ù W��M�U� Í—c� ‰Òu�� W�U�L� ÊuJO� UL� ÆW�d�AL�«
ÆË—uO�« WIDM� w� W�œUB��« …u� Y�U� bÒ F� w��«Ë UN�H�
t�«uO� ¨wMOKO�u� dJH� …d�Q�L�« w�uKO� —UB��« ÒÊ√ ô≈
WL�UM�« W�“_« W��UF� UNOK� r���O� YO� ¨…b� U�I�
Î UM�œ UO�UD�≈ t�«u� X�Ë w� —UF�_« w� œÒ U��« ŸUH�—ô« s�
UO�UD�≈ ÒÊ« sO� w� ¨wK�L�« UN��U� w�UL�≈ s� 150% q�L�
t�D� —U�≈ w� w??�Ë—Ë_« œU��ô« U�uFL� W�U��« f�Q�
Ò
„d�� g�U� ÒÊ« wMF� U� ¨U�Ë—u� W�zU� bF� WO�UF�ù«
ÆU� bÒ � v�« Î «bÒOI� ÊuJO� ÍœUB��ô«Ë w�UL�« w�uKO�
s� ·dD�L�« sOLO�« …œU??� t�«uO� UL� r�d�« vK�Ë
Âb� rN�O� …d� s� d��_ r�bO�Q� v�« W�U{ùU� ¨ U�b��
«¡«d??�≈ –U��« Âb??�Ë ¨w???�Ë—Ë_« œU??�??�ô« s� ‰UBH�ô«
UO�UD�≈ q�UA� vK� eO�d��«Ë ¨Í—Ò UI�« q�J��« ÁU�� W�bOFB�
s�LD� r� p�– ÒÊ√ ô≈ ¨WO�UL��«Ë W�œUB��« W�“Q� d^ L� w��«
UNOK� wM�� w��« UODFL�« V���Ë t??�_ ¨U???�Ë—Ë√ …œU??�
¨w�uKO� W�U�e� ·dD�L�« sOLO�« ‰uË s� œU��ô« …œU�
Í“UM�«Ë UO�UD�≈ w� w�UH�« dJH�« ¡UO�≈ bOFO� p�– ÒÊQ�
wMO�u�u� ‰uu� 100 ?�« Èd�c�« l� Î UM�«e� ¨UO�UL�√ w�
U�Ë—Ë√ w� WO�uL� W�—u�U�J�œ ‰Ë√ t�O�Q�Ë ¨rJ��« v�≈
UO�—u� s� qÒ � n�U�� s� œU��ô« …œU� vA�� UL� ÆWO�dG�«
bÒ FÔ� Íc�« ¨w�uJ��d� uOHKO� ÊUL�d��« w� VzUM�«Ë w�uKO�
ÊuJ��Ë ¨sO�u� dOL�œö� w�Ëd�« fOzdK� Î «“—U??� Î UI�b
r�b� dO�J� W�UL� qÒ �√ ·dD�L�« sOLO�« …œUOI� W�uJ�
t�u� wMF� U� Æw�Ëd�« bÒ L�« WN�«uL� WO�Ë—Ë_« œuN��«
WOK�«b�« UN���« W�uI�� q�«b�« u�� w�Ë—Ë_« œU��ô« …œU�
s� tN�«u� UL� WO�U� œÒbL��U� ·dD�L�« sOLOK� ÕUL��« Âb�Ë
ÆtD�«d�Ë œU��ô« …b�Ë vK� dD�
V�O� ¨s�d�UNL�«Ë sOLK�L�« w�Ó OC� h�� U� w� U�√
dÒ�F� ô ¨‰«b��« s� Á—UN�≈ sOLO�« …œU� ‰ËU�� U� sO� qBH�«
sOOMOLO�« ÒÊ« ·ËdFL�U� Ær�—UB�√ tKL�� U� WIOI� s�
¨s�d�UNL�«Ë W�—U�_«Ë sOLK�LK� …Ë«b� bÒ �√ r� sO�dD�L�«
Ær�œö� v�« …d�N�« s� bÒ ��«Ë b�U�L�« Âb� v�« Êu�b�
Œu�— W�Q�� d��√ `{u��� rJ��« v�« sOLO�« ‰uË l�Ë
UN�√ ÊËdO�J�« bI�F� ÊU� U� fJ� vK� UO�UD�≈ w� WO�UH�«
Æw{UL�« s� X��«
¨W�dD�L�« WOMOLO�« »«e�_« ÂÒbI� ÒÊ« Ëb�� WIOI��« w�
‰uËË ¨WO�UH�« —Ëc��« Ë– UO�UD�≈ …u�√ »e� p�– w� UL�
sOLO�« W�uJ� nFC� Ê√ qL��L�« s� ¨w�uKO� UO�—u�
v??�Ë—Ë_« œU��ô« p�UL�Ë …u� s� UO�UD�≈ v� ·dD�L�«
UN�«uL� r��� W�UGK� ”U��Ë
Ãd??� X??�Ë v� ¨qÒ J�
Ò
…œUI�« sOJL� vK� b�U�� UL�— –≈ ÆWHOM� WO�UO�uO�
©d�L�«® ÊU�—Ë√ —u�JO� ?� ¨v�Ë—Ë_« œU��ö� sO{—UFL�«
…b�Ë s� Î UC�√ nFCO� UL� Æ©U��d�® ÊU�u� s�—U�Ë
W�dJ�F�« WOKLF�« q«u� qÒ � v� ¨UO�Ë— ÂU??�√ U??�Ë—Ë√
ÆUO�«d�Ë√ v� WO�Ëd�«
u� rJ�K� w�uKO� UO�—u� ‰uË ÒÊ« dJM� Ê« sJL� ôË
s� qÒ � w� ·dD�L�« sOLOK� bO��« ¡«œ_« vK� `{«Ë qO�œ
·dD�L�« sOLO�« …œU� œuF vK� b�u��«Ë d�L�«Ë U��d�
«dOOG�� ÎöU� Î U�b� ÊuJO� œuFB�« «c� ¨U??�Ë—Ë√ w�
ÆWO�Ë—Ë_« …—UI�« w� U�u��L�« nK��� vK� WO�O�«d��«

ÉjÉØN
f�√ WMO��« sO� w� …b��L�« U�ôu�« …dOH� t�U�I��« ‰ö� Íd�
©«dN�Ë w�ô«œ®

d���«Ë ÂdI�« —uC�� sOB�« dOH� Îö�I��� w�UIO�

w� sOB�«
dOH� w�UIO� q�I��«Ë
Ò
d�“Ë —uC�� ÊUO� sO� ÊUOA� ÊUM��
‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ôUB�ô«
¡UL�ù« fK�� f??O??z—Ë Âd??I??�« w�u�
Y���« Èd??�Ë Æd���« qO�� —UL�ù«Ë
w��« WÒOMOB�«
W�N�« Ÿu??{u??� w??�
Ò
W�ON� WO�LA�« W�UD�« sO�Q�� vMF�Ô
sO�ö� WO�UL� u�� mK��Ë åËdO�Ë√ò
Æ—ôËœ
ÊËRA�« d??�“Ë l� w�UIO� lL��«Ë
‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� WO�UL��ô«
r�d� VzUM�« q�I��« rÒ � ¨—U���« —u�J�
Æ…—UÒ��

n??�d??B??� W??�u??J??� f??O??z— ÷d???�
U�«d��« w� f�√ ¨w�UIO� VO�� ‰UL�_«
r�ú� WU��« WI�ML�«
l� ¨WO�uJ��«
Ò
ZzU�M� ¨UJ���Ëd� U??�«u??� …b??�??�Ò ?L??�«
r�ú� W�Ò UF�« WÒOFL��« w� t��—UA�
U�UL��ô«Ë „—u�uO� w� …b��Ò L�«
Æ„UM� U�bI� w��«
Ê√ UJ���Ëd� d���« ¡UIK�« bF�Ë
W��U� X�U�ò „—u�uO� w�UIO� …—U�“
r�ú� ÂUF�« sO�_« l� ¡UI� UNKÒK��Ë ¨Î«b�
WÎ �{u� ¨åUNO� sO�ËR��Ë …b��Ò L�«
U�u�Ë√ W�uJ��« fOz— l� œÒb� UN�√
ÆÊUM�� w� …b��Ò L�« r�_« U�UA�

…dOH��« l� WMO��« sOF� WO�U��« W�Uzd�« dÒ I� w� f�√ ¨ÍdÒ � tO�� »«uM�« fK�� fOz— Y��
Æs�bK��« sO� WÒOzUM��« U�öF�«Ë W�Ò UF�« ŸU{Ë_« w� UO� w�Ë—Ëœ ÊUM�� Èb� WO�dO�_«
”U�� w{UI�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� w�UF�« rOKF��«Ë WÒO�d��« d�“Ë l� ÍdÒ � ÷d�Ë
Æ WÒ�u�d��« ŸU{Ë_« w�K��«
ÕU���«Ë ·uHB�« v�≈ cO�ö��« …œu� qÒN�Ô� U�ò ÍdÒ � fOzd�« l� ÷d� t�√ w�K��« `{Ë√Ë
h�
Ò U� w� ULO� ôË ¨q�ILÔ �« Ÿu��_« ‰Ë√ s� ¡Î «b��« WÒOL�d�« ”—«bL�« w� WÒO�«—b�« WM��«
WÒOL�d�« ”—«bL�« w� WOLOKF��« W�ON�U� qB�Ò � «¡UD� vK� h�
Ò Íc�« W�“«uL�« Êu�U�
s� UN�OIK� w��« «dO�H��« v�≈ XO�QL�« b�Ë WÒO�UM�K�« WF�U��« w� p�c�Ë wMNL�« rOKF��«Ë
WÒO�UM�K�« WF�U��«Ë WÒOL�d�« ”—«bL�« w� sOK�UF�« lOL� …œUH��« ÊQ� w� ÍdÒ � fOzd�« W�Ëœ
ÆåW�“«uL�« Êu�U� U�dÒ �√ w��« «¡UDF�« Ác� s�
WÒO�d��« …—«“Ë ÍuM� sO�«u� l�—UA� w� fOzd�« W�Ëœ l� X�Òb�� ¨WO�U� WN� s�ò ·U{√
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بيرم نق ًال عن رئي�س الجمهوريّة:
�سن�سمع �أمور ًا �إيجابية قريب ًا في ّ
ملف العاز
نقل وزي��ر العمل في حكومة تصريف
األعمال مصطفى بيرم عن رئيس الجمهورية
ميشال عون بعد زيارته أمس قصر بعبدا
ّ
ملف الغاز والنفط يسير في تط ّور
«أن
جيد ،ولعلّنا نستمع إل��ى أم��ور إيجابية
في القريب العاجل» ،مضيفا ً أن «رئيس
الجمهورية أك��د أن الحكومة ستتش ّكل
في نهاية المطاف ،وهذا ما سيُساهم في
استقرار المؤسسات».
كما التقى بيرم رئيس حكومة تصريف
األعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية
وأكد بعد اللقاء «أن الرواتب يجب أن تكون
مطابقة لمنطق متطلبات العيش الكريم»،
مضيفا ً أنه «سيجري العمل عليها مستقبالً
م��ن خ�لال طريقة ال��ت��د ّرج ،فهناك قناعة
ثابتة وواضحة لمستها في كل النقاشات
ف��ي اللجان ال��وزاري��ة ب��أن ال��روات��ب يجب
أن تتط ّور شيئا ً فشيئا ً ل ُتصبح مطابقة
لمتطلّبات العيش الكريم».
وش��دّد بيرم على ض��رورة «إنصاف كل
الفئات العاملة ألن الوضع االقتصادي لم
يعد يُحتمل ،واألصل أن تكون الدولة راعية
لجميع أبنائها وأن ُتبادر ،ولكن األمور ليست
سهلة بسبب الظروف االقتصادية ويُفترض
بالدولة أن ُتنصف الجميع بخطوات متد ّرجة
وأن ُتعطي إشارة بأنها ُتريد أن ترعى جميع
أبنائها لتبقى القطاعات مستم ّرة».

ن�صراهلل التقى ّ
وهاب
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السيد نصرالله مستقبالً وهاب بحضور قماطي

عون مجتمعا ً إلى بيرم في بعبدا أمس
وأش��ار إل��ى أن «هناك ت��ف��اؤال ً من مكان
آخ��ر ،وه��و ملف النفط وال��غ��از وال��ذي هو
السكة الصحيحة» ،مضيفا ً أن «لبنان
على ّ
استطاع أن يفرض معادلة االستخراج
باالستخراج ،وتبنتها ال��دول��ة والموقف
موحد سواء على مستوى الدولة
اللبناني
ّ
والمقاومة والناس ،فهذا ّ
إستراتيجي
حق
ّ
مه ّم لنا وألجيالنا».
وتابع «نعمل على نظام للقطاع الخاص
بالتعاون مع الضمان االجتماعي ،وهذا
��ص عليه ال��م��ادّة - 54الفقرة
النظام ت��ن ّ

(داالتي ونهرا)
الخامسة ،وتعطي إمكانية للمضمون أن
يختار معاشا ً تقاعدياً ،وهذا غير موجود».
وج��ه��ت رس��ال��ة إل��ى إدارة
وق���ال «ل��ق��د ّ
الضمان وتم التفاعل معها ،وألفت لجنة
ل��وض��ع م��خ��رج��ات ودراس�����ة اك��ت��واري��ة
سنناقشها األسبوع المقبل ،وعلى أساسها
يتم االتفاق بين أصحاب العمل والع ّمال
وبين الضمان االجتماعي ووزارة العمل،
ونوجه كتابا ً إل��ى مجلس إدارة الضمان
إلقرار هذا النظام وال ُمصادقة عليه بمرسوم
في مجلس الوزراء».

«المالية»� :سعر ال�صرف الر�سمي
2
� 15ألف ليرة اعتبار ًا من ت
كشف وزير المال في حكومة تصريف األعمال يوسف الخليل،
عن أن مصرف لبنان المركزي سيستخدم سعر صرف رسمي قدره
 15ألف ليرة للدوالر بدال ً من  1507ليرة ،واصفا ً ذلك بالخطوة نحو
توحيد أسعار الصرف العديدة في البالد.
وأكد خليل لـ«رويترز» أن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا ً من
نهاية تشرين األول.
وأصدرت وزارة المال بيانا ً في هذا الشأن ،اعتبرت فيه أنه «بعدما
أق ّر مجلس النواب الموازنة العا ّمة للعام  ،2022حيث اع ُتمد سعر
الملح
صرف  15000ل.ل .مقابل كل دوالر أميركي ،وبعدما بات من
ّ
تصحيح تداعيات التدهور الحا ّد في سعر الصرف وتعدّديته على
المالية العا ّمة ،وذلك تقليصا ً للعجز وتأمينا ً لالستقرار المالي ،وبما
أن السير ّ
بخطة التعافي المالي والنقدي والنهوض باالقتصاد يتطلّب

توحيد سعر الصرف ،لذا ،أصبح وقف العمل بسعر صرف الدوالر
األميركي على أساس  1507ل.ل .إجرا ًء تصحيحيا ً ال ب ّد منه».
أضافت «وعليه ،وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف
تدريجاً ،ت�� ّم اال ّت��ف��اق بين وزارة المال والمصرف المركزي على
اعتماد سعر  15.000ل.ل .مقابل كل دوالر أميركي ،عمالً بأحكام
المادتين و 75و 83من قانون النقد والتسليف ،كما وسائر النصوص
التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ،على أن تعمل
السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على األوضاع
االجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنيّة)
وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على االنتقال ال ُم ّ
نظم إلى سعر
الصرف الجديد ال ُمعتمد .ويُطبّق هذا اإلجراء اعتبارا ً من أ ّول تشرين
الثاني .»2022

مذكرة تفاهم بين «الي�سوعية» وMIDEL
لتقديم غرفة م�ؤتمرات
وقع االتحاد الدولي لرجال وسيدات األعمال اللبنانيين
 MIDELممثالً برئيس مجلس اإلدارة د .فؤاد زمكحل ،وجامعة
القديس يوسف (الجامعة اليسوعية –  USJممثلة برئيسها
األب البروفسور سليم دكاش ،مذكرة تفاهم ،في حضور أعضاء
مجلس اإلدارة والمجلس اإلستشاري لـ .MIDEL
تهدف هذه اإلتفاقية إلى تقديم تجهيزات وتسمية غرفة
مؤتمرات في كلية إدارة األعمال في جامعة القديس يوسف
 USJوالتي ُتس ّمى بإسم اإلتحاد الدولي لرجال وسيدات
األعمال اللبنانيين .MIDEL
وتحدث د .زمكحل بإسم مجلس اإلدارة والوفد فقال« :ال
شك في أنّ لبنان يم ّر في أصعب فترة في تاريخه االقتصادي
واالجتماعي وال��م��ال��ي ،فلبنان نجا م��ن ثالث أكبر انفجار
في العالم ،وال ي��زال يُواجه بشراسة وشجاعة ه��ذه األزم��ة
اإلقتصادية والمالية الكارثية».
وتابع د .زمكحل «إنه حول هذه الطاولة اليوم مستثمرون
وري��ادي��ون ومبتكرون ،وأب��ط��ال ،ك�� ّل واح��د منهم لديه قصة
نجاح س ُتروى لألجيال المقبلة ،ما يجمع ه��ؤالء المثابرين
هو حبُّهم للوطن ،وقرارهم للبقاء في لبنان ،واالستثمار فيه
وخصوصا ً دعم جيل الشباب ،لتوظيفهم وتطوير أعمالهم
م��ن خاللهم .إض��اف��ة إل��ى ذل��ك ف��إنّ رج��ال وس��ي��دات األعمال
اللبنانيين في العالم يدركون تماما ً أنّ الركن األساسي لبالدنا

وإعادة النهوض ومواجهة ك ّل األزمات ،هو قطاعنا التعليمي
واألكاديمي ،لذا ق ّرر مجلسنا واتحادنا الدولي تقديم تجهيزات
لهذه الغرفة للمؤتمرات ،كعربون شكر ورسالة محبة وتقدير
لقطاعنا الجامعي وخصوصا ً جامعة القديس يوسف USJ
ومن خاللها كلية إدارة األعمال ألننا بحاجة ماسة إلى إعادة
إدارة بالدنا وإع��ادة هيكلته على أسس متينة ،فمهما كانت
الصعوبات والطريق شائكة أمامنا ،فإننا نلين أحيانا ً لكن لم
ولن نستسلم وسنبقى يدا ً واحدة أكادييميين ورياديين ،رجال
وسيدات أعمال ،مغتربين في خندق واحد في هذه المعركة
المصيرية ،مؤمنين سويا ً أننا سنبصر النور قريبا ً من بعد هذا
التسونامي وهذه العاصفة الهوجاء المظلمة».
توجه األب د ّكاش بجزيل الشكر لالتحاد الدولي
من جهته،
ّ
لرجال وسيدات األعمال اللبنانيين  ،MIDELوق��ال :إننا
«نفخر بأنّ هذه الغرفة التي تحمل إسم هذا اإلتحاد الدولي
العريق ،الذي يض ّم أه ّم الشخصيات من رجال وسيدات األعمال
اللبنانيين في العالم ،آمالً في أن تكون هذه الغرفة مقرا ً لتدريب
أه ّم الموارد البشرية ليُحلقوا بنجاحاتهم في سماء لبنان،
والمنطقة والعالم».
وش���دّد البروفسور دك��اش على «أنّ أول��وي��ة كلية إدارة
األعمال هي بناء جسور التواصل بين العالم األكاديمي وعالم
األعمال».

استقبل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رئيس حزب «التوحيد العربي»
الوزير السابق وئام وهاب ،في حضور عضو المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي
و«جرى عرض ألهم المل ّفات والقضايا التي تشغل اللبنانيين حاليا ً وكذلك تطورات المنطقة»،
وفق بيان عن الدائرة اإلعالمية لحزب الله.

حزب اهلل للبنانيين� :إذا �أردتم �إنقاذ البلد
ابتعدوا عن ال�سيا�سات الأميركية
أكد حزب الله أن «الوعود األميركية الكاذبة لم تجلب للبنان إالّ الويالت والحصار» ،وناشد
اللبنانيين قائالً «إذا أردتم إنقاذ بلدكم فعليكم االبتعاد عن السياسات األميركية التي ال تؤدّي إالّ
إلى ُمنزلقات خطيرة جداً».
وفي هذا اإلطار ،أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّ «أميركا
وزجت بأوكرانيا في آتون الحرب من أجل
ضحي بأوروبا وبمستقبل أوروبا في سبيل مصالحهاّ ،
ُت ّ
أن تحفظ مصالحها وهي ُتدير هذا الصراع من بعيد».
وأكد خالل حفل إطالق كتاب «جهاد التبيين» للسيد علي الخامنائي ،أن «على بعض المسؤولين
التخلّي عن اتباع السياسات األميركية فهي تؤدّي إلى انزالقات خطيرة ،وال تخدم مصالح لبنان»،
داعيا ً اللبنانيين إلى «االبتعاد عن الوعود األميركية الكاذبة التي لم تجلب للبنان إالّ الويالت
والحصار» ،وذ ّكرهم بأنه من الخمسينات وإلى اليوم لم تتدخل أميركا في لبنان إالّ للتخريب وزرع
الفتن بين اللبنانيين لتحقيق مصالحها .وناشد اللبنانيين قائالً «إذا أردتم إنقاذ بلدكم فعليكم
االبتعاد عن السياسات األميركية التي ال تؤدّي إالّ إلى ُمنزلقات خطيرة جداً».
وعن عمل األميركيين إليصال رئيس جمهورية وفق رغبتهم ،أكد صفي الدين أن «هذا األمر
كان يُمكن أن يحصل سابقا ً لكن في هذا الزمن لن يحصل» .وأضاف «الدليل على أحقيّة قضيتنا
هو عداء الواليات المتحدة األميركيّة لنا ،ونحن نفتخر أننا ومنذ البدايات واجهنا هذه الهيمنة
األميركيّة على بلدنا».
وفي موضوع ترسيم الحدود قال «انظروا إلى اإلرباك والضياع الصهيوني في هذا المجال .هذا
األمر الذي لم يكن ليحصل لوال المقاومة وموقفها».
من جهته ،رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي ،خالل لقائه إمام
جمعة مدينة كرمان الشيخ علي دادي وبعد زيارة ضريح الشهيد قاسم سليماني ،أن «موقع
الجمهورية اإلسالميّة اإليرانيّة في الشرق ،يُش ّكل أحد مراكز القوى الفاعلة في التوازنات الدولية،
وهي ال ُمدافع األول عن حقوق الشعوب ،ورأس الحربة في مواجهة الغطرسة األميركيّة وعمالئها
في المنطقة».
وأشار إلى أن «حزب الله في لبنان يتكامل مع هذه الجهود ،فها هي المقاومة اليوم تضع ح ّدا ً
للغطرسة اإلسرائيليّة وتفرض عليها االعتراف بحق لبنان في ثرواته الطبيعية ،وهذا يحدث ألول
م ّرة في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي» ،الفتا ً إلى أن «المقاومة لن تتوقف إالّ بالقضاء الكامل
على مشروع الصهاينة ،الذي بدأ يتقلّص من خالل مقاومة الشعوب في العراق وسورية واليمن
وفلسطين ولبنان».
وأكد أن «الشهيد سليماني قائ ٌد أساسي في محور المقاومة ،استطاع أن يهزم المشروع
األميركي اإلسرائيلي والسعودي المتمثل بـ»داعش» وأخواتها» ،معتبرا ً أن «هذه الحالة اإلرهابية
لو انتصرت لما بقي حج ٌر على حجر».
وتابع «ه��ذا القائد العزيز مع بقية إخوانه من ق��ادة محور المقاومة بقيادة اإلم��ام السيد
الخامنئي ،مضافا ً لجهود وقيادة ذلك الحكيم والشجاع األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،استطاعوا أن يهزموا المشروع األميركي ويُثبّتوا معادلة الردع».

تد�شين قاعة االجتماعات في نقابة مح ّرري ال�صحافة
ّ
ومنسق الوكالة التركية للتنسيق
دشن سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي،
ّ
والتعاون  TIKAأورهان إيدن ،أمس ،قاعة االجتماعات في نقابة مح ّرري الصحافة والتي
تو ّلت  TIKAتحديثها وتجهيزها بأحدث التقنيات ،بحضور أعضاء مجلس النقابة والمدير
اإلقليمي لـ»وكالة األناضول» تورغوت ألب بويراز.
وبعدما قطع أولوسوي ونقيب مح ّرري الصحافة جوزف القصيفي شريط افتتاح القاعة،
رحب فيها بالسفير التركي وصحبه ،وقال «يُسعدني ،باسمي وإسم
ألقى القصيفي كلمة
ّ
زمالئي أعضاء مجلس نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية أن نستقبلكم في هذه الدار العريقة ،
شاكرين لكم مبادرتكم السخية بتجهيز قاعة االجتماعات فيها بأحدث الحواسيب ،واألجهزة
ال ُمت ّممة ،التي جعلتها تتمتع بالمواصفات العالمية المطلوبة لقاعة قادرة على احتضان
المتخصصة وورش العمل المهنيّة .وهي مبادرة قررتموها بعد االجتماع الذي
المؤتمرات
ّ
عُ قد بين السيد أورهان إيدن وبيني بمسعى من الصديق محمد مقصود الذي تابع بدأب
واهتمام أمر تجهيز القاعة منذما كان فكرة حتى بلوغ الخواتيم».
أضاف «إن نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية تشكر لـ  TIKAموافقتها على مشروع
تحديث وتأهيل قاعة االجتماعات وسرعة التلبية واإلنجاز ،بروح إيجابية تعززها روح
الخدمة .وأن هذه المبادرة إلى سواها من عشرات المبادرات ليست إالّ تعبيرا ً عمل ّيا ً عن
العالقات اللبنانية  -التركية المتواصلة منذ زمن طويل ،واستمرارا ً للتعاون المنفتح بين
بلدينا».
وأكد االنفتاح «على كل تعاون بين صحافيي لبنان وتركيا في جميع المجاالت» ،مشيرا ً
إلى «أن عالقات تربطنا بهم من خالل االتحاد الدولي للصحفيين ،نحرص على تنميتها
وتطويرها حفاظا ً على رسالتنا المهنيّة الساميّة».
ور ّد السفير التركي بكلمة ن ّوه فيها بالتعاون القائم بين لبنان وتركيا وأشاد بالدور الذي
تقوم به نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية في خدمة الكلمة واإلنسان .وأثنى «على المبادرة
التي قامت بها وكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا» في تعزيز التعاون بين تركيا
والصحافة اللبنانية ،على أن يستمر تطوير وتعزيز هذا التعاون في المستقبل».
وفي نهاية اإلحتفال قدّم النقيب القصيفي درع النقابة للسفير التركي ومدير «تيكا» تقديرا ً
وشكرا ً لهما.
وبعد االحتفال ر ّد السفير التركي على أسئلة واستفهامات أعضاء مجلس النقابة وقال
«تركيا ليست بوارد التفكير كما في زمن اإلمبراطورية العثمانية ونحن مسرورون أننا
أصبحنا جمهوريّة وسنظل كذلك ونحن ُنحاول االستفادة من الروابط الثقافيّة القديمة بين
تركيا ولبنان لتعزيز التعاون».
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ُ�صرف هذا الكالم...
�أين ي َ
خطاب في الجمع ّية العموم ّية!

في ذكرى تحرير بيروت
�أبهى العوا�صم �أعلنت المقاومة
و�أطلقت فجر التحرير حتى االنت�صار
} مصباح العلي

«كانت أوالً بيروت».
أول عاصمة دخلها الصهاينة في غفلة من زمن أسود حيث افترضوا أنّ الهزيمة قدر
الشعوب عند قهرها واستعبادها .حساباتهم كانت خاطئة في الميدان كما في الخيار
يمجد األبطال وال يأتي على ذكر
االستراتيجي ،فلم يتعلموا من درس التاريخ بأنه ّ
ّ
الجبناء إال بأبشع النعوت واألوصاف.
لم تنكسر بيروت ،كانت عصية على االحتالل مهما بلغ جبروت االحتالل ،فطالئع
المجموعات انطلقت م��ن األح�ي��اء لتقف ف��ي وج��ه دب��اب��ات ال�غ��زو الصهيوني ،وأهلها
الصابرون عانوا من الجوع والعطش نتيجة الحصار الجائر ،رغم ذلك بقيت بيروت
زاهية كعادتها ،وعظيمة مثل تاريخها.
بين إعالن والدة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية و 29أيلول تاريخ تحرير بيروت،
انقلب المشهد وسقطت األوهام والمشاريع االستعمارية المشبوهة ،بعدما انطلقت أبواق
االحتالل «اإلسرائيلي» وناشدت أهل بيروت بعدم إطالق النار لكونهم منسحبين.
كتب مقاتلو المقاومة بدمائهم وتضحياتهم ،من مختلف المشارب الفكرية والحزبية،
صفحات من تاريخ مشرق ،مهما حاول البعض تزييف هذه الحقيقة وتحريف التاريخ
في ما بعد .
هو عصر المقاومة والتحرير ،انطلق من بيروت في  29أيلول  ،1982رغم وقوع
الواقع الصعب ،نتيجة تخاذل الحكام واألنظمة وثقافة رفع الراية البيضاء.
هذه األج��واء التي ع ّمت لبنان مع بداية الغزو الصهيوني ،سمحت للجالد كي يفتك
بضحيته ويحاول اغتصاب أبهى عاصمة عربيّة ،فما كان من شرفاء الوطن اال التصدّي
والمقاومة ،وانتصروا .
انطالقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ،ثم تحرير بيروت خالل أق ّل من أسبوعين
على احتاللها ،بمثابة انتصار العين على المخرز ،على الرغم من التباين حول تواريخ
انطالق المقاومة والعمليات العسكرية ،فمالحم خالد علوان في الويمبي ونزار عبود
أمام صيدليّة بسترس وغيرها خالدة.
أساسي من الذاكرة الوطنية التي ينبغي إنعاشها عبر إحياء
هذا التاريخ المجيد ،جزء
ّ
المناسبات الوطنية ،واستذكار وقفات العز في بيروت ثم على مساحة الوطن.
في  29أيلول ذكرى تحرير بيروت ،يجب أن نحمل ال��ورود وننثرها على األرصفة
والمفارق في األحياء ،حين حسم األبطال الموقف وأعادوا المجد لبيروت ،فالعمليات
العسكر ّية ومعها حكايات كثيرة بقيت مغمورة ومن الواجب الوطني حفظها ونشرها،
طالما هي توثق عمل مقاومين جعلوا من مقاومتهم تجربة نضالية رائدة في أرجاء هذا
العالم.

يتحمل م�س�ؤولية
من
ّ
االنتحار في «قوارب الموت»؟
} عبد معروف

تستم ّر النكبات وال��وي�لات الفلسطينية ف��ي لبنان ،وتتراجع األوض ��اع اإلنسانية
والمعيشية ال �ع��ام��ة ،وي�ع�ب��ث ال �س�لاح المتفلّت وت �ج��ار ال �م �خ��درات ب�ح�ي��اة الالجئين
الفلسطينيين داخل المخيمات ،لتتح ّول حياتهم إلى جحيم ،لم ي ُعد ُيطاق ،ما يع ّمم حاالت
اليأس واإلحباط ويدفعهم ليكونوا عرضة لتجار ومافيات «قوارب الموت» والمخدرات
والتزوير.
ً
هذا الجحيم يدفع الالجئ الفلسطيني الجاهل إلى االنتحار والموت غرقا ،أمام ضعف
المعالجات وقصرها ،وأم��ام ته ّرب المسؤوليات وع��دم وعي الجهات المعنية لطبيعة
المرحلة وضرورة إيجاد الحلول.
ويبدو أنّ حياة الالجئ الفلسطيني في لبنان ستزداد مأساوية مع األيام المقبلة في
ظ ّل حالة اإلهمال والحرمان والضياع والفوضى القائمة.
وأمام هذا الواقع المأساوي يقف الالجئ الفلسطيني أمام خيارين إما الموت واالنتحار
وإما اإلس��راع من أجل العمل بشكل منظم وواع للبحث عن سبل التخلص من معاناته
ووضع ح ّد لالنهيار المعيشي والسياسي واألمني الذي يتع ّرض له ،ألنّ هذا االنهيار لم
ي ُعد ُيحتمل ،والصمت وعدم إيجاد الحلول سيؤدّي حتما إلى المزيد من الموت والغرق
وال�ج��وع والحرمان والقهر واإلذالل ،والعمل من أج��ل وق��ف ك� ّل ذل��ك ،هو مسؤولية
النخب الثقافية والفكرية والسياسية غير الملوثة ف��ي صفوف الشعب ومسؤولية
القوى السياسية واألطر النقابية والمنظمات الشعبية في حال كانت صادقة في تح ّمل
مسؤولياتها وكانت لديها القدرة في الدفاع عن حقوق هذا الشعب.
«قوارب الموت» لن تتسع للجميع ،ولن يتمكن الجميع من الهجرة ،فكثيرون هم الذين
سيبقون دون القدرة على السفر ودون القدرة على تح ّمل هذه المعاناة ،وبالتالي من
حقهم العيش الكريم وتأمين حقوقهم المشروعة ،وعلى الجهات المعنية مسؤولية إيجاد
الحلول ووقف هذا النزف وهذا الموت انتحاراً.
وح��رص�ا ً على األم��ن واالستقرار وتماسك الوضع العام داخ��ل المخيمات ،وحتى
ال يكون الثمن غالياً ،هناك ضرورة قصوى لتحرك القوى والجهات المعنية بأوضاع
الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،لتدارك األمور قبل االنفجار الحتمي ،ليس ألنّ هناك
أطرافا ً تدفع لذلك وليس ألنّ أح��دا ً يرغب بذلك ،بل ألنّ طبيعة المرحلة تدفع إلى هذا
االنفجار الحتمي ،وعدم إدراك هذه المخاطر يجعل الجميع أمام فوهة البركان ،وعين
العاصفة.
فاألوضاع لم ت ُعد ُتحتمل والشعب لم ي ُعد باستطاعته تح ّمل هذا الجحيم ،ولم ي ُعد
في مقدوره الصبر عبثاً ،وبالتالي ال ب ّد من حلول ،حتى ال يتفجر البركان بشكل عبثي
وفوضوي ال يستفيد منه إال العدو.
فبيانات العزاء وخطابات واجتماعات االستنكار ال تكفي وليست طريقا ً للح ّل ،بل إنّ
األمر يحتاج إلى أكثر من ذلك ،أوالً هناك ض��رورة لتحديد المسؤوليات وتحديد آفاق
الحلول والمعالجات ،وربط ما يجري في البحار وقوارب الموت والمخدرات بالوضع
الفلسطيني البائس في لبنان تحديداً ،ويحتاج إلى تقييم وحلقات نقاش وح��وار بين
المفكرين والمخلصين أصحاب ال�ق��درات لوضع ال��دراس��ات واالق�ت��راح��ات ،وتشكيل
روابط وأطر تعمل مخلصة لدفع الالجئين الفلسطينيين إلى رفع مستوى وعيهم وتنظيم
صفوفهم من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وفي مقدّمتها حقهم في العيش الكريم
بعيدا ً عن ح��االت اليأس واإلح�ب��اط والضياع التي انتشرت خ�لال السنوات الماضية
وع ّممت اإلرهاب والمخدرات والسالح المتفلت.

} سعادة مصطفى أرشيد*
قبل عام مضى ألقى الرئيس الفلسطيني خطابا ً مطوال ً في
افتتاح أعمال الجمعية العمومية لألمم المتحدة أطلق فيه
تحذيرا ً شديد اللهجة لدولة االحتالل مانحا ً إياها مهلة عام
لتنسحب من كامل األراضي التي احتلتها عام  1967بما فيها
القدس الشرقية ،وال أذكر على وجه الدقة إنْ كان قد صدر بيان
أو تصريح لفظي عن حكومة االحتالل ردا ً على هذا التحذير.
لم يلحظ الفلسطيني أنّ حكومته قد قامت بنشاط من أيّ
تلب دولة االحتالل الطلب
نوع استعدادا ً لفعل ما في حال لم ّ
الفلسطيني وإنما س��ارت األم��ور كالمعتاد ،ولكن الحكومة
(اإلسرائيلية) ج��اء ردّه��ا بالفعل ال بالقول ،فصعّ دت من
رعايتها للهجمة االستيطانية ومصادرة األراضي ،وم ّولت بناء
وحدات سكنية استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية
وعلى شكل تدنيس المسجد األقصى ويوميا ً وبأعداد غير
مسبوقة من غالة المتديّنين الذين تترافق صلواتهم التلمودية
باالعتداء على المصلين الفلسطينيين ،أما الجيش واألمن فقد
أصبحت اجتياحاته أمرا ً يحدث في ك ّل ليلة اجتياحا ً واقتحاما ً
لمدينة أو قرية أو مخيم وباغتيال بواقع فلسطيني واحد على
األق ّل يومياً.
قبل أي��ام ومع انتهاء مهلة السنة التي حدّدها الخطاب
السابق للرئيس ،عاد وألقى خطابا ً جديدا ً وعلى المنبر ذاته
وفي القاعة ذاتها التي كادت أن تكون خالية ،جاء الخطاب من
جزءين األول تاريخي عاطفي والثاني سياسي ،في الجزء األول
تحدث عن مظلومية الشعب الفلسطيني وما عانى ويعاني
من قتل واحتالل وانتهاك ال لحقوقه الوطنية فحسب وإنما
لحقوقه كإنسان ،لكن الجمعية العمومية ليست منبرا ً إنسانيا ً
أخالقيا ً بقدر ما هي منبر سياسي أممي مما جعل القسم الثاني
من الخطاب (السياسي) هو األه ّم ،وقد جاء إشكاليا ً يفتقد إلى
الربط مع الجزء األول كما عن خطاب العام الماضي وصوال ً
إلى (الزيطة والزنبليطة) التي حار في صيغتها للغات األمم
المتحدة قسم الترجمة الفورية المعروف بقدراته الواسعة.
في السياسة لم يغادر الرئيس موقعه الذي تمترس فيه
وهو موقع التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض مؤكدا ً رفضه
أليّ خيار آخر ولو لم يعجب ذلك كثيرين حسب قوله ،وأنّ
المقاومة بشكلها المسلح هي منطقة حمراء محظور الدخول
اليها ،انه طريق أوحد.
ذك��ر الرئيس بصياغة إيجابية ح��ذرة رئيس حكومة
االحتالل يئير لبيد الذي ألقى خطابا ً على المنبر ذاته ذكر
فيه ح ّل الدولتين ،ولح ّل الدولتين قصة طويلة وردت في
مقاالت سابقة وسترد في الحق المقاالت ،ولع ّل الرئيس ربط
هذا التصريح باالنتخابات التشريعية (اإلسرائيلية) التي
ستجري في مطلع تشرين الثاني المقبل ،والتي يخشاها

محور التطبيع العربي إذ إنّ هناك فرصا ً لفوز نتنياهو بها،
لكن ظني أنّ أحدا ً لم يصدق ال لبيد وال غيره من الذين يأتون
على ذكر ح ّل الدولتين الذي طوته الوقائع على األرض ،فمن
ّ
يتبق في األرض التي
يعرف الضفة الغربية يعرف أنه لم
التهمها االستيطان متسعا ً إلقامة دولة أو دويلة.
عدد الرئيس باالسم أمثلة على ما يتع ّرض له الفلسطيني
م��ن أذى وأدان صمت العالم وخ��اص��ة واشنطن خاصة
في حادثة استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة والتي
تحمل الجنسية األميركية ،كما تط ّرق إلى إغالق مؤسسات
مجتمع مدني وإلى اعتقال األطفال ،ولكنه عندما وصل إلى
قضية األس��رى وتحديدا ً ناصر أبو حميد الذي رأى أنه قد
نال عقوبته على الجريمة التي ارتكبها ،هنا يجدر المرور
بناصر والقول إنّ منزل ذويه ت ّم هدمه خمس مرات وإنّ له
أخا ً شهيدا ً فيما يقبع هو وجميع أخوته في السجن وك ّل منهم
محكوم بما هو أكثر من مؤبد ،هذا المناضل عضو في تنظيم
فتح ـ الحزب الحاكم وملتزم ببرامجه وسياساته ،وعندما
قام بنشاطه المقاوم كان ينفذ تعليمات تأتيه من قيادته
التي آلت بعد رحيل الرئيس السالف للرئيس الحالي ،وبناء
عليه فإنّ المسؤولية تقع على قيادة التنظيم أوالً .أثارت
هذه التصريحات انتقادات ومنها ما جاء على لسان السيدة
الفاضلة أم ناصر أبو حميد.
قد يرى البعض تبريرا ً لذلك بالقول إنّ الرئيس كان يخاطب
العالم ال الشعب الفلسطيني ولكن هذا قد يستغ ّل ويضع قرنا ً
من نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته في خانة اإلرهاب
والجريمة ال نضال شعب ض ّد احتالل من النوع العنصري
االقتالعي .ومن المعروف أنّ العالم قد أصبح قرية كونية
بالمنظور اإلعالمي اإلخباري فأيّ خبر أو تصريح قادر على ان
يعبر العالم وبك ّل لغاته فور صدوره فلم يعد هناك فرق بين
الخطاب المحلي والدولي.
في معرض حديثه عن االنتهاكات «اإلسرائيلية» ورفض
الحكومات المتعاقبة الحديث معه في السياسة وإنما في
يوميات الحياة وبما يعني الجانب «اإلسرائيلي» ،كما يص ّرح
وزير الدفاع بني غانتس ،في نهاية الخطاب توقع أن يكون
هذا الخطاب هو األخير له من على هذا المنبر وتساءل أين
يُصرف هذا الكالم؟ والحقيقة أنّ الكالم عن التفاوض والحلول
السياسية قد أصبح مثله كمثل عملة غير مدعومة بالذهب ال
تشتري شيئاً ،وعاد وأنهى خطابة :أريد حالً ،ومن الطبيعي
أنّ الح ّل يبدأ في مغادرة مربع التفاوض الذي تح ّكم بالعمل
الفلسطيني الرسمي ألكثر من عقد ونصف العقد من دون أن
يقدّم إال مزيدا ً من التدهور.

*سياسي فلسطيني
مقيم في الكفير ـ حنين ـ فلسطين المحتلة.

نحو جبهة عالم ّية �ضدّ البريطان ّيين والأميركان
ل�سحق الهتلر ّيين الجدد قبل فوات الأوان
} محمد صادق الحسيني

ك ّل ملفات العالم أصبحت منذ اندالع العدوان األطلسي
على روسيا والعالم الحر من البوابة األوكرانيّة حتى اآلن،
بات رهن التطورات هناك...
واآلن ه��ل فعلها الشيطان األك�ب��ر فعالً وب��ذل��ك يكون
قد أطلق ش��رارة الحرب العالمية الثالثة ض ّد ك ّل شعوب
العالم!؟
انه وعد بايدن الذي تؤكده خطاباته كما توثق «فوكس
نيوز» األميركية:
* «ل��ن يكون هناك ن��ورد ستريم  ،2سنضع ح��دا ً له.
أعدكم بأننا نستطيع القيام بذلك».
هذا ما قاله بايدن بالصوت والصورة وفقا ً لمقدّم قناة
«فوكس نيوز» تاكر كارلسون.
انها النيوليبرالية المتوحشة التي تغزو العالم منذ
عقود ،تقوم اآلن بعدوان مفتوح على ك ّل شعوب العالم،
دون رادع اللهم إال ما رحم ربي من ثالثي الشرق المتيقظ
والمتأهّب لهزيمة هذا الشيطان األكبر…
ان��ه روس�ي��ا وال�ص�ي��ن وإي� ��ران ،وه��و ي�خ��وض حروبه
الدفاعية ض ّد هذا الوحش الكاسر...
منذ دخول روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في
أوكرانيا ونحن ندعو الى أوسع جبهة عالمية ض ّد النازية
الجديدة بقيادة واشنطن.
التفجيرات اآلن في خط الغاز الروسي الكبير ،والممت ّد
في البحار من روسيا إلى ألمانيا ،هذا الخط كان ُيعتبر
معجزة هندسية.
وع�ل��ى إث��ر التفجيرات ت �س � ّرب ال �غ��از بكميات هائلة،
مما سبّب خسائر بالمليارات ،وتل ّوثات للبيئة البحرية
والجوية.
هذا فوق خسائر مئات المليارات التي صرفته روسيا
في بنائه في البحر.
البحري بهذه الطريقة
٢
ستريم
نورد
إنّ تفجير خط
ّ
اإلره��اب�ي��ة ي�ع� ّرض شعب ألمانيا وال�ش�ع��وب األوروبية
للشتاء البارد جداً.
بايدن كان قد تو ّعد بإقفال هذا المصدر الرخيص للغاز
منذ البداية كما ورد آنفاً ،واآلن يتهم روسيا بتفجير خطها
بنفسها!

الخبراء يؤكدون انّ ذيل واشنطن البريطاني الخبيث قد
يكون غالبا ً هو األداة المنفذة لهذا العمل الشيطاني...
وزي� � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة ب ��ول� �ن ��دا ال� �س���اب���ق ،رادوس� �ل ��اف
سيكورسكي ،أعرب عن سروره الصريح باألضرار التي
لحقت بالطريق السريع ،وكتب في الشبكات االجتماعية
تغريدته الفاجرة «شكرا ً للواليات المتحدة األميركية».
والديبلوماسي البولندي ه��ذا قريب ج��دا ً م��ن بايدن
لدرجة أنه اختار صورتهما المشتركة لصورته الشخصية
على تويتر.
الوضع المعيشي للناس في ألمانيا وأوروب��ا بأكملها
بات خطيرا ً جدا ً اآلن ،والسياسيون الغربيون ال يبالون
بالمآسي المقبلة ألنهم لألسف يتبعون مصالح الشركات
العالمية متعددة الجنسيات بال أدن��ى احترام لهوياتهم
الوطنية.
انّ تدمير هذا الخط للغاز الروسي الهام لحياة البشر
واقتصادهم ،هو ع��ودة الغرب لنفس تكتيكاته الحربية
القبيحة من جديد  .بريطانيا أي��ام حكم تشرشل قامت
بقصف المدنيّين بشراسة ،وتدمير مدن بكاملها بالقنابل
بالطائرات ،على رؤوس الناس واألط�ف��ال والنساء ،من
أجل أن تستسلم حكوماتهم.
فعلوها في اليابان وألمانيا وفيتنام وكمبوديا والوس
والفلبين.
وكذلك فعلها صنوهم ادولف هتلر في الحرب العالمية
الثانية.
وما زالوا يك ّررونها اليوم باسم التحالفات االبراهيمية
والتطبيعية التتبيعية تحت مس ّميات مجتمع دولي وغيرها
من األسماء المبتذلة ،في لبنان واليمن وسورية ،وال أحد
يخطر بباله أنها جرائم حربية ض ّد اإلنسانية مثلها مثل
جرائم االحتالل الصهيوني المتواصلة في فلسطين منذ
مئة عام.
ان �ه��ا نسخة «دي �م �ق��راط �ي��ة» م��ن دي ��ر ي��اس�ي��ن وصبرا
وشاتيال ومخيم جنين ،ألنّ القاتل واحد.
أوقفوهم عند حدّهم من خالل اإلعالن عن جبهة عالمية
موحدة ض ّد النازية الجديدة قبل فوات األوان.
اضربوهم حيث ثقفتموهم قبل أن تستفحل جرائمهم.
بعدنا طيبين قولوا الله...
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s� W�uM�� öË Îö�U� ÂU� qJA� r�bI�« Í—u��«
WOM�_« vK� ÿUH��« ·bN� p�–Ë ¨W�—u��« UO�«dG��« q�
sH�« «dL� w� ŸUOC�«Ë —U�b�ô« s� WKO_« W�—u��«
UN���Ë À«d�K� WOIOI��« ‰u_« VK� Íc�« dUFL�«
Æq_U� W�ö� UN� fO� …b� UN� v�≈
À«d��« vK� ¡u??C??�« jOK�� Ê√ v??�≈ bF�√ XH�Ë
…œU??�≈Ë Í—u��« —uNL�K� tL�bI�Ë r�bI�« Í—u��«
t�uJ� ¨WO��_« ÂUL��« —u�� ÊU� …d�«c�« w� tzUO�≈
p�c� Í—u��« j�u�« w� l�«Ë qJA� W�ËdF� dO� WG�
WF�L�Ë …dUF� WI�dD� UIO�u�Ë s�K� tL�bI� V�Ë
—uNL��« VK� w� WIOLF�« WO�«b�u�« ÂUG�_« pK� d�M�
«cN� W�uLM��« W�öD�ô« —U�� `��Ë ÊU�–_« w� UN�d�Ë
Æb�b� s� sH�« q�«œ ÁU��ô«
l�“u� s� ÷dF�« w� ö�bF��« Ê√ v??�≈ —U??�√Ë
UNM� W�UG�« ¨s�K�« vK� WDO�� U�L�Ë wIO�u�
ÆUNOK� WO�–U��«Ë …dUFL�« s� Ÿu� ¡UH{≈

…œUOI� vIO�uLK� Í—u??�??�« À«d??�??�« W�d� XO�√
rEF�« dB� w� WOIO�u� WO��√ bF�√ t�e� Ëd���UL�«
w�ôu��«Ë wK�U��« À«d��« w�U�√ UNO� X�Òb� oA�œ w�
w�U�d��«Ë w??�œd??L??�« À«d??�??�« ÂU??G??�√Ë ¨w??I??A??�b??�«Ë
ÆÍ—u�ü«Ë
W�UI��« …—«“Ë UN��U�√ w��« WOIO�uL�« WO��_« √b�
UMK�√ À«d� s� Ã–ULM� åvIO�uL�«Ë Õ—U�L�« W�d�b�ò
¨œËUFM� «dJ�ò q��L�« Í—u��« w�dF�« Êôu��« w�
uB� ¨å…b� U� —UM�« vK� wD�Ë ¨wMO�U� wAL� ô
w�U�_« s� W�uL�� UN�K�Ë ¨wKF�« ÍœU� »UA�« ÊUMH�«
Æu�«d�U� U�ô uB� WO��dA�«Ë WOIA�b�« W�—uKJKH�«
wK�U��« À«d��« w�U�√ s� œb� WO��_« w� Âb�Ë
À«d��« s� WKË p�c�Ë ¨ÂUE� —UA� ÊUMH�« uB�
WHO�u�Ë n�uO�« ”UM�— »UA�« ÊUMH�« uB� w�œdL�«
Æœ«d� Êô√ uB� ÍœdJ�« —uKJKH�«Ë wM�—_« À«d��« s�
t�√ Âö�û� `�dB� w� bF�√ t�e� Ëd���UL�« sO�Ë
wzUMG�« À«d��« vK� WOIO�uL�« WO��_« w� eO�d��« r�
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¿hÉ©à∏d Ék jq ò«ØæJ Ék éeÉfôH ¿É©bƒJ ¿GôjEGh ájQƒ°S
q

ÂuO�« t�UO�UF� `��H� Íc�« w�«d�ù« w�UI��« Ÿu��_« w�
U�öF�« e�eF�� …bO� Wd� p�– d��F�Ë ¨W�—u� w�
lO�u� Ê√ Î «b�R� ¨Z�U�d��« «c� ‰ö� s� s�bK��« sO�
ÆsO�FA�« W�KB� w� VBO�
Z�U�d��«
Ò
lO�U�_« sO��U��« ‰œU�� vK� Z�U�d��« h??�Ë
l�“u�Ë ÃU��≈Ë ¨WÒOzULMO��« U�U�dNL�«Ë ¨WÒO�UI��«
WÒOIO�uL�« ‚d??H??�« ‰œU??�??�Ë ¨s�bK��« ö??� w??� Âö???�_«
»U�J�« ÷—UF�Ë ¨WÒOMH�« ÷—UFL�«Ë ¨WÒO�d�L�«Ë
w� WÒOBB�� qL� U??�—Ë rOEM�Ë ¨ U�u�DL�«Ë
Æn�U�L�«Ë —U�ü«Ë wKOJA��« sH�«Ë ¨Õd�L�«
qO�Q�� ¡«d���«Ë …c??�U??�_« ‰œU�� vK� hM�
UL�
Ò
ÊuMH�«Ë ¨vIO�uL�«Ë ULMO��« ôU�� w� —œ«u??J??�«
U�uKFL�« ‰œU�� r??�œË ¨WÒ�ËbO�« ·d��«Ë WKOL��«
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W�UI��« …—«“Ë l� W�—u��« W�UI��« …—«“Ë XF�Ë
ÊËUF�K� Î U�cOHM� Î U��U�d� WO�«d�ù« w�ö�ù«
œU�—ù«Ë
Ò
d«Ë√ e�eF�Ë d�uD� w� ULNM� W��— ¨sO�—«“u�« sO�
w� ¨ULNMO� w�UI��«
ÊËUF��« ‚U�¬ lO�u�Ë ¨W�«bB�«
Ò
U��JL�«Ë n�U�L�«Ë —U??�ü«Ë ¨WÒOzULMO��« ôU�L�«
ÆWKOL��« ÊuMH�«Ë UIO�uL�«Ë Õ—U�L�«Ë
W�UI��« …d??�“Ë s� q� ÒÍcOHM��« Z�U�d��« l??�ËË
U�öF�«Ë W�UI��« WD�«— fOz—Ë ¨ÕuA� W�U�� …—u��b�«
¨—u� w�UL�≈ ÍbN� bL�� —u��b�« Ê«d�≈ w� WO�ö�ù«
ÆoA�œ w� W�UI��« …—«“Ë vM�� w� p�–Ë
VI� w�U� `�dB� w�Ë ÕuA� …d�“u�« X�{Ë√
UN��« sO� œÒb�� Z�U�d� l{Ë rÒ �O� t�√ ¨lO�u��«
v�≈ …dOA� ¨cOHM��U� …d�U�� ¡b�K� ¨s�bK��« w� WÒOMFL�«
UO�UF� ÕU���« l� s�«e�� t�uJ� lO�u��« «c� WOL�√
w� U�U� bF�√ ÊU??� w� w??�«d??�ù« w�UI��« Ÿu??�??�_«
ÆoA�œ
ÊËœu�u� s�� ∫—u� w�UL�≈ —u��b�« ‰U� ¨t�N� s�
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U�uMJ� s� ‚œU dO�F� u�Ë ¨ÕËd�« ¡«c� dFA�«ò
WK�«b�� W�ö� WLÒ �Ë ¨d�UA�Ë fO�U�√ s� fHM�«
ÆådJH�«Ë WH�KH�«Ë dFA�« sO�
UN�H� vK� X�¬ årG�Ë WA�—ò WÒOFL� Ê√ b�√Ë
WO�UI��« ÕËd??B??�« q??� l??� q??�U??J??�??�«Ë ÊËU??F??�??�«
w� w?
Ò ?�U??I??�??�« Èu??�??�??L??�« l??�d??� ¨W??O??�U??L??�??�ô«Ë
ÆåUMFL���
h�Ë
¨ÁbzUB� s� W�U� ¨œ«bIL�« d�UA�« vI�√Ë
Ò
Æ…bOBI� p�KF�

l� ÊËUF��U� år??G??�Ë W??A??�—ò WOFL� X??�U??�√
WÒOIO�u� WÒ�dF� WO��√ åÊu??�Ë ·d??� Èb�M�ò
r�d� ‚e��« ·“U� tI�«d� œ«bIL�« s�� …d�UAK�
fK��ò w� ‰UL��« VO�� —u��b�« W�U� w� ¨q�OK�
ÆsOL�NL�« s� bA� —uC�� ¨åw�UI��«
p�KF�
Ò
XL WIO�œ ·u�u�« r� wM�u�« bOAM�U� W�«b��«
Æd���U� U�d� «uC� s�c�« s�d�UNL�« Õ«Ë—√ s�
…bOB� WOFL��« W�Oz— w��Ë WKO�� X??I??�√Ë
·UBHB�« ‘u�Ë sO�ò ∫UNFKD� ¨WO�UF�« WGK�U�
ÆåwM�M� u�«—Ë —«d�_U�

¢üªM ∞jQ »a ¬dÉªYCG ºààîj âëæ∏d ¢SOÉ°ùdG Éæ«∏«°S ≈≤à∏e

tKL� Ê√ v�≈ Î U��ô ¨WO�UF�« WOK�bF��« t�LO�Ë ¨…b�dH�« t�UH«uL� w��“U��«
WOz«uA� Î «dL���� WO�U��ùU� t��ö�Ë ¨åÁu�u�« s�ò wKOJA��« t���� —«dL��«
WO�U��≈ Î U�u�Ë v�U�Ë ¨WFO�D�« dJ�Ë ¨ÊUMH�« dJ� WOzUM� sO� ÃË«e� ¨d���«
Ær�UF�«Ë ÊUJLK� W�U�— w� ÕdH�«Ë V��« s� qOKI�« pK�L�
¨WOz«uAF�« WO��“U��« q�J�« l� —«u� W�U� w� WL�— dOL� —u��b�« q�œË
WMC��L�« WOMG�« WO�UI��« W�O��« Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨q��_« tKJA� ‰UL��« Ãd���O�
Ê≈ YO� ¨sO�U�M�« ”uH� w� Î UU� Î UF�Ë „d� U� ¨UN�UODF� qJ� W��d� vI�KLK�
Í—u��« X�M�« Èu��� s� WOM�Ë W�uM�� Î «—u sO�UMH�« vD�√ WFO�D�« ŸuM�
WU�Ë ¨wKOJA��« sH�« »dÒ I�Ë ¨lL��LK� WO�UI��« W�U��« r�b� U� ¨w�U��«
ÆW�u�HL�« UOI�KL�« ‰ö� s� —uNL�K� X�M�«
sH�«Ë ¨…—u??D??�_« w??�Ë s??�Ë t��u�M� W�UL� W�U�√ ÊUMH�« v�u��«Ë
t��u�M� Ê√ Î UMO�� ¨WO�d�e�« dUMF�« s� b�bF�« UNO� Î U�b���� ¨Íd�u��«
UN�e��« ¨wJO�öJ�« ÍbOKI��« UNKJ� s� U�œdÒ � ¨WU��« t��ƒd� …√d�« b���
¨ ÒÍuCO� qJ� vK� w�Ë ¨UM�u� …œôË r�« UNOK� oK�√Ë ¨WJL��U� UN� e�—Ë
t�UL� t� Î «dJ� Î «d�� ÁdE� WN�Ë s� d��F� Íc�« wBL��« X�“U��« s� XFM
Æs�uJ��«Ë ÊuK�« YO� s� WKOL�Ë ¨WKO�� …œU�Ë ¨’U��«
d�L�« nB�Ë d�L�« sO� ÁœUF�√ X�Ë«d� qLF� W�ö� ÕU{Ë ÊUMH�« „—U�Ë
¨Ê«—uHB� UN��—U� vK� WÒ�—uD�√ WMOH� s� …—U�� u�Ë ¨Îôu� s�d�L�«Ë ¨ÎU{d�
W�UI�Ë ¨ÊUMH�« dE� WN�Ë s� V�K� …u�œË ¨oA� W�UJ� UNO�UF� w� qL��
Æb�b� s� UO��Ë dLFO� ¨lL��L�« UN�U���

dNA�« s� 20 ?�« w� oKD�« Íc�« ”œU��« UMOKO� vI�K� Ê«uM� åÊ«uB�« ‰U��ò
¨ UE�U�L�« nK��� s� Î U�U�� 15 W�—UAL� ¨f�√ s� ‰Ë« t�UL�√ r���«Ë w�U��«
rN�U�U� ÊËc�A� «u�Q� ¨hL� n�— w� Íœ«u�« ÊuO� W�d� w� nGA�« rNFL�
vK� r�d�� «u�J��Ë ¨ÊUJL�« ¡·œË »ö��« WFO�D�« d�� s� W�dJH�«Ë WOMH�«
ÆoLF�« w� WO�UG�« t�Ë—Ë t�UL�Ë tKOUH�� VK�« dNEO� ¨X�“U��« —U��
vI�KL�« Ê√ v�≈ Âö�û� `�dB� w� vI�KL�« d�b� bL�L�« ¡ö� U�M�« —U�√Ë
U�u�ML�« Âu�� X�uÒ M�Ë ¨wK�L�« X�“U��« d�� vK� X�M�U� ÂUF�« «c� œdÒ H�
sO�U�M�« Ê√ Î UMO�� ¨vI�KL�« ÂU??�√ l� U�œb� o�«u�Ë ¨j�u�L�«Ë dO�J�« sO�
bF� sH�« U�U� q�� sO�e�� ÊUJLK� W�b� WOMH�« rN�UL�√ «u�b� sO�—UAL�«
¨ÎUO�UO� Î «bBI� ÊuJO� Î «bONL� ¨WOMH�« ‰UL�_« ‰U�I��ô V�UBL� ÁeON��
ÆW�—u� Èu��� vK� Î UO�UL�Ë ¨ÎU�dJ�Ë
l� r�ö��«Ë ¨‰UL��« W�UM f�dJ�� ÂU� q� vF�� vI�KL�« Ê√ bL�L�« sÒO�Ë
Íc�« qL�_«Ë q��_« ¡e��«Ë ¨ÊUMH�« ¡UDF� w�U�_«
—bBL�« UN�uJ� ¨WFO�D�«
Ò
s� tKL�� UL� d�B�« vK� t�LB� „d�Ë ¨wMH�« tKL� «œdH� U�M�« tM� vI��«
ÆW�b�√Ë W�uL�œ
—u��« YO� ¨WL�bI�« …—UC��« s� t��u�M� …dJ� dC� Íb�U� U�M�« bÒ L��«Ë
dÒ L��� t�√ v�≈ Î U��ô ¨ÎUL�b� WN�ü« bM� …uI�«Ë œÒb���«Ë ÷—_« w� »UB�ù« e�—
w� U�M�« ÊuJ� ÍdJ� ¡w� vK� WÒOM�� …b�b� ôU� ‰U�œ≈ l� ¨wMH�« t�NML�
Æb�b��« s� rz«œ Y�� W�U�
wK�L�« wBL��« d���« Á—UO��« vI�KL�« eÒOL� U� Ê√ ‰ö� œU�≈ U�M�« È√—Ë
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تخريب �ستريم ( ... 2تتمة �ص)1

كتلة اللقاء الديمقراطي معهما ،أم أن الفوز مشروط بانضمام التيار
الوطني الحر الى التصويت .وختمت المصادر بأن األسماء التي تم
تداولها وسيظهر اليوم أنها سحبت من التداول ،كترشيح النائب نعمة
فرام ،ستخرج نهائيا ً من السباق بينما األسماء التي ستوزع األصوات
فقد تشكل نقطة انطالق تفاوضية ربما تنتهي بأسماء سواها ،طالما أن
الروقة البيضاء ستحصد أكبر نسبة من األصوات وربما تكون الفائز
باألغلبية التي تصنع الرئيس اال اذا ق ّرر ثنائي أمل وحزب الله التوزع
بين الحليفين سليمان فرنجية وجبران باسيل فتص ّوت أمل لفرنجية
ويص ّوت حزب الله بورقة بيضاء.

ينطلق اليوم قطار استحقاق رئاسة الجمهورية ورحلة البحث عن رئيس
النيابي في ساحة
للجمهورية رسميا ً بانعقاد الجلسة األول��ى للمجلس
ّ
النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري ،وحضور ومشاركة جميع الكتل
النيابية التي تداعت لالجتماع والتشاور لتحديد مواقفها من الجلسة ،في
توجهها
ظل غموض يعتري مشهد التصويت طالما لم تحسم كافة الكتل
ّ
التصويتي والتداول بعدة مرشحين ،لكن الجلسة ستعقد طالما أن نصاب
االنعقاد أي ثلثي المجلس ( 86نائباً) سيتحقق إال أن نيل أي مرشح الثلثين
في الدورة األولى شبه مستحيل ،كما أن نيل أكثرية  65صوتا ً ستكون مهمة
شاقة في ال��دورة الثانية في ضوء خريطة مواقف الكتل المجهولة وغير
المستقرة والوعرة حينا ً والمتناقضة والمتوزعة على الئحة مرشحين حينا ً
ثنائي
آخر ،ال تنتج أكثرية ال في فريق  14آذار سابقا ً وقوى التغيير وال فريق
ّ
حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ،فيما ال يزال موقف كتلة اللقاء
الديمقراطي مبهما ً تاركا ً موقفه لجلسة اليوم لفتح المجال أمام المشاورات
والمفاوضات التي تكثفت أمس بين مختلف الكتل.
وإن كانت دعوة الرئيس بري مباغتة للخصوم ومفاجأة للحلفاء ،لكنها
بالتأكيد أربكت الكتل النيابية والقوى السياسية ال سيما لحزب القوات
اللبنانية التي أعلن رئيسها سمير جعجع منذ أيام بأن الرئيس بري لن يدعو
لجلسة إال في آخر عشرة أيام من نهاية المهلة الدستورية ونهاية الوالية
الرئاسية الحالية.
وكما أن جلسة اليوم ستشكل جس نبض للمواقف ،فإنها ستكشف التزام
الكتل بأنها ستشارك بالجلسة ولن تقاطع وتفقد النصاب .كما ستكون جلسة
محرقة للمرشحين المتداولين في سوق الترشيح تمهيدا ً للبحث الجدّي عن
المرشح التوافقي في الكواليس ،وستكون الورقة البيضاء هي الحاكمة لهذه
توجه كثير من الكتل للتصويت بورقة بيضاء كتكتل لبنان القوي
الجلسة مع ّ
وتكتل نواب السنة ،أما نواب الـ 13التغييريين فقد يمنحون أصواتهم للنائب
توجه القوات واالشتراكي والكتائب للذهاب الى
السابق صالح حنين ،فيما ّ
الجلسة بمرشح واحد وفق ما أشار إعالم  14آذار أي للنائب ميشال معوض،
الذي ترفضه قوى التغيير حتى الساعة.
إال أن نائب رئيس «القوات» النائبجورج عدوان ،أعلن في تصريح ،بعد
اجتماع كتلة القوات في معراب ،أننا «سنواصل االتصاالت حتى آخر لحظة
قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة لنص ّوت جميعا ً لمرشح واحد عن
المعارضة».
الديمقراطي فلم تخرج بعد اجتماعها بحضور رئيس الحزب
أما كتلة اللقاء
ّ
التقدّمي االشتراكي وليد جنبالط بأي موقف حاسم ،سوى تأكيد المشاركة
والتصويت ،وترك اسم مرشحها للجلسة.
وعلمت «البناء» أن «الحزب االشتراكي سيص ّوت لميشال معوض إذا تم
االتفاق عليه مع القوات والكتائب والتغيير ،وإال فسيص ّوت لصالح حنين أو
بورقة بيضاء او امتناع» .وقد يكرر جنبالط سيناريو تكليف رئيس للحكومة
حيث منح القوات والكتائب والتغييريين فرصة التوافق على رئيس موحد،
ولما فشل ذهب وس ّمى ميقاتي ،وقد يرمي كرة التوافق على هذه القوى وفي
حال فشل التوافق يعود للتفاوض مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر
وقوى أخرى على رئيس توافقي.
أم��ا كتلة الكتائب فلم تحسم موقفها واالت��ص��االت مستمرة مع الكتل
المعارضة التخاذ القرار الحاسم .وأعلنت كتلة تجدد أنها «تستكمل
مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة ،السيادية واإلصالحية والتغييرية،
لتوحيد الموقف واالتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة» .وأوضحت
المعلومات أن «النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد
سيشاركون والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح» .بدورها ،كشفت
النائبة بوال يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير ستشاركون على أن تتخذ القرار
النهائي حول المرشح الحقاً.
ّ
أما تكتل االعتدال الوطني الذي يض ّم  ٦نواب شماليين واللقاء النيابي الذي
يضم  ٣نواب ُسنة فقد يص ّوتون بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح
جدّي .فيما أعلنت «كتلة المشاريع» التي تضم النائبين عدنان طرابلسي
وطه ناجي أنها ستشارك في الجلسة ،لكن لم تفصح عن مرشحها.

وأش��ارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن جلسة اليوم ستكون كاملة
األوصاف ،وستكشف مواقف الكتل وتؤسس للجلسات المقبلة تمهيدا ً لبلورة
المشهد بشكل أوضح باتجاه التوافق».
وإذ علمت «البناء» أن «القوات تخوض مفاوضات شاقة مع التغييريين
لجذبهم الى ملعبها كما تتواصل مع االشتراكي والكتائب للتوافق على
مرشح واحد للوصول الى  65صوتاً» ،استبعدت مصادر في فريق الثنائي
لـ«البناء» توافق الكتائب والقوات مع االشتراكي والتغييريين على مرشح
واح��د ،محذرة من أن البلد ال يحتمل مرشح تحدّ ،وأك��دت أن الثنائي أمل
والحزب سيذهبان بمرشح واحد أكان في جلسة اليوم أو الجلسة التي
تليها ،بالورقة البيضاء ،رغم أنهما يفضالن رئيس المردة سليمان فرنجية،
كما لن يفصح حزب الله عن مرشحه بانتظار تبلور موقف تكتل لبنان القويّ
األسبوع المقبل ،كما أعلن باسيل .وشددت المصادر على رفض الثنائي
لصالح حنين وكافة المرشحين في فريق  14آذار.
وشددت أوساط مجلسية لـ«البناء» على أن أيّ مرشح يجب أن ينال
 86صوتا ً في الدورة األولى ونصاب الثلثين في الدورات التالية مع أكثرية
 65صوتا ً ليفوز بالرئاسة ،لكن لم يُع َرف ما إذا كان رئيس المجلس سيقفل
محضر الجلسة األولى أم يبقيه مفتوحا ً في إطار الجلسة األولى.
على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة ،ال تزال األجواء اإليجابيّة
تظلل المشهد ،بانتظار أن يعود الوسيط األميركي عاموس هوكشتاين الى
لبنان حامالً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم .ووفق معلومات «البناء» فقد
يزور هوكشتاين لبنان مطلع األسبوع المقبل.
وتو ّقعت صحيفة «هآرتس« اإلسرائيلية» ،أن «يناقش مجلس الوزراء
السياسي واألمني اليوم الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان،
وذلك على خلفية تقديرات بأنه ت ّم التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن وأن
االتفاق في مراحله النهائية» ،كاشفة أن عن لقاء بين الوسيط األميركي
القومي في جيش االحتالل إيال هولتا مساء أمس
ورئيس هيئة أركان األمن
ّ
لمناقشة الموضوع.
وفي حين استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة االميركية لدى
لبنان دوروثي شيا ،قال وزير العمل في حكومة تصريف األعمال مصطفى
بيرم ،بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ،بأن «ال َّرئيس أبلغني أ َ َّن
ملف الغاز والنفط يسير في تط ّور جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في
القريب العاجل» ،ولفت الى أن «الحكومَة ستتش ّكل في نهاية المطاف ،وهذا
ما سيساهم في استقرار المؤسسات».
وفي سياق ذلك ،أكدت مصادر متابعة لقناة «المنار« ،أنّ العامل المشترك
بين كل المعنيين بتأليف الحكومة ،هو اإلصرار الجدّي على معالجة الثغرات
وصوال ً إلى إنجاز التأليف».
وأوضحت ،أ ّنه بعدما تحدّثت الوقائع سابقا ً عن أن الحكومة ستولد هذا
األسبوع ،تؤكد المعطيات الحالية أنها قد تحتاج أياما ً إضافية ،تبعدها إلى
األسبوع المقبل .وأضافت أن الوقت اإلضافي من عمر التشكيل ،ال يعني

تغييرا ً جذريا ً ال في شكل الحكومة السابقة وال في طبيعتها ،إذ ستحافظ
الحكومة العتيدة على عدد  24وزيراً.
في غضون ذلك ،وبعد إقرار الموازنة ورفع الدوالر الجمركي الى  15الف
فجر وزير المال في حكومة تصريف األعمال قنبلة مالية واقتصادية
ليرةّ ،
مد ّوية لم يستفق اللبنانيون من صدمتها ،إال بعدما يلمسون تداعياتها
الكارثية على االقتصاد وعلى معيشتهم وحياتهم اليومية .إذ أعلنت وزارة
المال في بيان «وقف العمل بسعر صرفالدوال ر األميركي على أساس 1507
ل.ل .كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً ،وانه ت ّم اال ّتفاق
بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر  15.000ل.ل .مقابل
كل دوالر أميركي».
ولما كان سعر صرف الدوالر الـ 1507ليرة سعرا ً وهميا ً بسبب تعدد أسعار
الدوالر الرسمية وفي السوق السوداء ،أشارت مصادر اقتصادية لـ«البناء»
الى أن «الدوالر الجديد سيدخل حيز التنفيذ أول الشهر المقبل وسيطبق على
الضرائب والرسوم والمعامالت العقارية والجمركية وتسجيل السيارات
ورخ��ص قيادة السيارات والميكانيك والكهرباء ،أما القروض فستسدّد
بالدوالر الجديد باستثناء القروض السكنية».
وتشير المصادر الى أن «هذا القرار سيؤدي الى انكماش االقتصاد وارتفاع
األسعار المحلية والمستوردة وبالتالي خفض االستهالك واالستيراد تلقائيا ً
ما يخفض الطلب على الدوالر ،لكن ال تأكيد بأنه الدوالر سينخفض لكون
السوق السوداء متفلتة وتتحكم بها الكثير من العوامل ال سيما الدوالر
السياسي».
وتشير المصادر الى أن «ق��رار المالية هو استكمال لمشروع الموازنة
لتعزيز اإليرادات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي ،لكنها ستبقى إيرادات
دفترية وغير مؤكدة».
وأفيد عن اجتماع عقد أمس ،في مصرف لبنان جمع الحاكم رياض سالمة
وجمعية المصارف ،خرج بقرار بفتح المصارف بشكل طبيعي اليوم ،على
أن يجري تعديل على التعاميم المصرفية السابقة ال سيما رفع الدوالر
المصرفي الى  15ألف ليرة.
على صعيد آخر ،شن النائب باسيل في مؤتمر صحافي هجوما ً عنيفا ً على
رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي سهيل عبود ،من بوابة استدعاء النائب
شربل مارون فقط لمجرد انتقاده القاضي عبود بقضية موقوفي المرفأ.
ّ
يتدخل بعمل القضاة إفراديا ً وسأمتنع عن ذكر
وكشف باسيل أن «عبود
أربعة منهم ،اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن أخذ
قرارات بطلبات الرد واالرتياب المشروع ،ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة
للتمييز التي بإمكانها البت بطلبات الرد واالرتياب المشروع بحجة أنها
فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون ،ويمتنع عن دعوة الهيئة وال يق ّر
التعيينات التي يعرف ا ّنها تؤمن انعقادا ً طبيعيا ً بأصيلين وبغير منتدبين،
بحجة عدم اإلخ�لال بالتوازن الطائفي بالرغم ا ّن��ه عرف ان هناك قبوال ً
ّ
سياسيا ً وطائفيا ً وتم تأمين التوازن من خالل مرسوم نافذ ومقبول ونحن

عبد اللهيان� :إيران لي�ست مكان ًا
لالنقالبات الع�سكرية وال للثورات المل ّونة
قال وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان ،أمس ،بالده لن تسمح
بأن «يتأثر أمن البالد واستقرارها بتحريضات إعالمية وسياسية خارجية».
وأضاف ،في مقابلة أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية ،أنّ «إيران
ليست مكانا ً لالنقالبات العسكرية وال للثورات الملونة» ،موضحا ً بأنّ «هناك
فرقا ً بين االحتجاج وإثارة االضطرابات والشغب».
وأكد أنّ «السلطات في إيران ملتزمة بالكشف عن مالبسات حادثة» وفاة
أميني ،مؤكدا ً أنّ طهران «لن تسمح بأنّ يتأثر أمن إيران بتحريض وسائل
اإلعالم األجنبية والسياسات الخارجية».
وشدّد على أنّ «الجمهورية اإلسالمية تتقبّل االحتجاجات واالعتراضات لكن
بوسائل سلمية» ،الفتا ً إلى أنها «تتصدّى أليّ أعمال شغب وزعزعة لألمن».
وأشار إلى أنّ سلطات بالده «تصغي إلى مطالب الشعب» ،موضحا ً أنها
«تتصرف وفقا ً للقوانين مع من يثيرون الشغب ،والذين هم تحت تأثير جهات
أجنبية» .وتابع« :إذا كانت أميركا قلقة على الشعب اإليراني ،فلتعلموا أ ّنه
توفي آالف األطفال اإليرانيين بسبب العقوبات على األدوية ،ولم تتعاون أميركا
إلرسال أدوية أطفال مرض الفراشة» ،مضيفا ً أنّ الواليات المتحدة «رفضت
إرسال لقاح إليران خالل وباء كورونا ،وكانت تضغط على دول أخرى كي ال
تز ّود إيران باللقاحات».

انتقال بي�ضة القبان ( ...تتمة �ص)1
رئيس االشتراكي الذي ال يضمن أحد كيف تتجه رياحه مع المتغيرات الدولية واإلقليمية والمحلية؛
أما في اإلياب فتواجه المناورة مخاطر عدم موافقة الثنائي وحزب الله خصوصا ً على التخلي عن
مرشح حليف مثل سليمان فرنجية ،والسير بمرشح جنبالطي تكون حصيلة فوزه خسارة الحلفاء
المسيحيين دون كسب شيء بالمقابل ،إال مخاطرة سياسية واستراتيجية ،ال يبدو الفراغ أسوأ
منها.
 بالتوازي مع مصاعب قدرة جنبالط على لعب دور بيضة القبان الرئاسيّة ،تحرك رئيس التيارالوطني الحر النائب جبران باسيل ،بذكاء نحو احتالل الموقع ،فهو أخلى عمليا ً صفة المرشح
الرئاسي الطبيعي لصالح الناخب الرئيسي ،باعتبار وج��وده ضمن تحالف سبق واختبر فرصة
الحصول على الـ  65صوتا ً في ثالثة سيناريوهات ،واحد منها فقط بالتشارك مع جنبالط ،واثنان
بدونه ،وواحد منهما في مواجهته ،وقرار باسيل بالتصويت بورقة بيضاء يمنحه هامش مناورة
أوسع مع حلفائه ،ومراقبة حركة الخصوم ،واختبار ما يتم تداوله عن قدرة المرشح سليمان فرنجية
إضافي لثنائي حركة أمل وحزب الله ،بحيث يكفي انتقال التيار الوطني
على تجميع  20 15-صوت
ّ
الحر الى التصويت له ليصبح رئيساً ،لبدء التفاوض حول شروط هذا التصويت.
 في جلسة اليوم ،إذا قام جنبالط بترشيح صالح حنين وأبقى ترشيح ناجي البستاني للتفاوض،سيجلس وهو يشاهد الجلسة األولى النتخاب الرئيس قلقاً ،بينما سيجلس باسيل مرتاحاً ،فال خطر
بأن يحصل أي مرشح خصم على األغلبية ،والتنافس الفعلي بين مرشح جنبالط والقوات أو مرشح
لكل منهما ،سيكون مع ترشيح فرنجية على كيفية ت��وزع النواب المستقلين ،وسيكون لباسيل
بالحصيلة أن يقرر اذا اقترب فرنجية من عتبة الفوز بدون تصويت التيار ،بفرضية تكرار سيناريو
انتخاب بري ،وصارت الخيارات بين انضمامه او انضمام جنبالط ،كيف يفاوض .واذا بدت المسافة
الفاصلة عن فوز فرنجية غير قابلة للتجسير بدون حجم نواب التيار ،كيف يفاوض ،والتفاوض ال
يعني خيارا ً أحاديا ً هو االنضمام للتصويت لمرشح محدد كفرنجية ،بل التفاوض أيضا ً على مرشح
توافقي معه ومع الحلفاء ،فالتحالفات أيضا ً ترسم قواعدها موازين القوى.

التعليق ال�سيا�سي
رو�سيا و�ألمانيا و�ستريم 2
لم تنفع االتهامات السويدية والدنماركية لروسيا بالمسؤولية عن تخريب أنابيب الغاز وتفجيرها
لوقف تدفق الغاز الى أوروبا بالصمود ،أمام واقعة أن التفجير األخطر قد استهدف أنبوب ستريم 2
الذي الحقته العقوبات األميركية طوال سنوات كاستثمار روسي ألماني مشترك بعشرات مليارات
الدوالرات ،وعندما بات جاهزا ً للتشغيل قررت ألمانيا وقف العمل به ضمن إطار العقوبات التي قررتها
مع شركائها األوروبيين برعاية أميركية ضد روسيا.
كان ستريم  2هو الخط االحتياطي القابل لتشكيل فرصة حقيقيّة ألي عودة للعالقات األوروبية
مع روسيا مع وقف الحرب في أوكرانيا ولو بعد حين ،وهو ّ
خط حديث قابل للتشغيل الفوري بقرار،
أخص بين ألمانيا
ويشكل خروجه من الخدمة قطعا ً لطريق العودة بين أوروب��ا وروسيا ،وبصورة
ّ
وروسيا.
سبق للرئيس األميركي جو بايدن أن هدد بتدمير ستريم  ،2وقد استعادت الناطقة بلسان الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا تصريحا ً له هذا مضمونه ،كما أن األطراف المتضررة من أي فرص لعودة
العالقات بين روسيا وألمانيا وعبرها مع أوروبا تشمل أوكرانيا والمتطرفين األوروبيين في العداء
لروسيا وللعالقة بأوروبا ،وأجهزة المخابرات في دول كبريطانيا وبعض دول البلطيق ،لكن دائما ً
تحت الرعاية األميركية.
يزعج روسيا التخريب الذي أصاب ستريم  2لكن أوروبا باتت أمام الجدار اآلن ،وعليها االستعداد
لمستقبل يصعب التفكير خالله بالعودة الى الغاز الروسي اال بعد إصالح الخط المستهدف ،وال أحد
يستطيع التكهن بمدة وكلفة اإلصالح من اآلن.
أوروبا تطلق الرصاص على قدميها وهي في قلب معركة الطاقة.
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بطولة لبنان للبادمنتون 2022
للفئة المفتوحة والممتازة

ّ
ينظم االتحاد اللبناني للبادمنتون بطولة لبنان لعام
 2022للفئة المفتوحة والممتازة يومي السبت واألحد
 2-1تشرين األول  2022بتمام الساعة الثالثة بعد
الظهر على مالعب نادي الهوبس الحازمية بمشاركة

عائلة اللعبة .تقسم البطولة الى قسمين ،حيث تنطلق
البطولة للفئة المفتوحة (ب) يوم السبت  1تشرين
األول على أن تختتم يوم األحد  2تشرين األول للفئة
المفتوحة (الممتازة).

فوزان البرازيل والأرجنتين على تون�س وجامايكا ً
وديا

تغلّبت البرازيل على تونس ( )1-5في مباراة دولية
ودية أقيمت على ملعب «حديقة األم��راء» في باريس
ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر
ـ  .2022وتناوب على تسجيل أهداف السيليساو كل من
رافينيا ( )11و( )40وريتشارليسون ( )19ونيمار (29
من ركلة جزاء) وبيدرو ( )74في المقابل بصم منتصر
الطالبي على الهدف الوحيد لنسور قرطاج (.)18
التونسي ديالن برون في
وشهدت الموقعة طرد المدافع
ّ
الدقيقة  .42وكانت هذه المواجهة الثانية لتونس أمام
البرازيل ،بعد األولى قبل نحو  50عاما ً في  6حزيران
 1973عندما فاز منتخب السيليساو .1-4
من جهة ثانية ،حقق األرجنتيني ليونيل ميسي

انتصاره الدولي الرقم  100بتسجيله هدفين من ثالثية
منتخب ب�لاده في مرمى جامايكا خالل مباراة وديّة
استعداديّة لمونديال قطر في مدينة نيوجيرسيز ليرفع
نجم باريس سان رصيده من األهداف الدولية إلى 90
هدفا ً في  164مباراة ،بعدما شارك كبديل في الشوط
الثاني من المباراة على ملعب «ريد بول أرينا» .وساهم
هدفا ميسي بتأكيد فوز المنتخب األميركي الجنوبي
الذين خاض حتى اآلن  35مباراة من دون خسارة ،في
سلسلة تعود إلى العام  2019منذ خسارة نهائي كوبا
أميركا ،وباتوا على بعد مباراتين فقط من الرقم القياسي
العالمي للمنتخب اإليطالي ( 37مباراة بين عامي 2018
و.)2022

�إ�سبانيا تع ّمق جراح رونالدو بهدف قاتل

انتزع منتخب إسبانيا بطاقة العبور للدور قبل
النهائي من دوري األم��م األوروب��ي��ة لكرة القدم من
ّ
نظيره البرتغالي ،بفوزه عليه ( )0-1في الوقت
القاتل للمباراة .ويدين «الماتادور» اإلسباني بالفضل
في انتصاره لمهاجمه ألفارو موراتا الذي أحرز هدف
الفوز الوحيد له في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط
من انتهاء الوقت األصلي للقاء على الملعب البلدي
براغا في البرتغال .وتربّع منتخب إسبانيا على

عرش صدارة المجموعة الثانية ضمن المستوى األول
( ،)A2برصيد  11نقطة ،وبلغ ال��دور قبل النهائي
للدوري القاري ،بينما اكتفى المنتخب البرتغالي
بالمركز الثاني برصيد  10نقاط ،وتالهما منتخب
سويسرا في المرتبة الثالثة برصيد  9نقاط .في حين
احتل منتخب تشيكيا المركز الرابع األخير برصيد
أربع نقاط ،وهبط إلى المستوى الثاني لدوري أمم
أوروبا.

ت�ضارب في الأرقام حول مونديال قطر
نا�صر الخاطر يك�شف التكاليف والعائدات
أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة
القدم «قطر  ،»2022ناصر الخاطر ،أن العائدات
االقتصاديّة للمونديال ستصل إلى  17مليار دوالر،
وهو ما يمثل أكثر من ضعف المصروفات .وتحدّث
الخاطر عن كلفة المونديال ،قائالً« :تكلفة مشاريع
المونديال والمصروفات تصل إلى حوالي  8مليارات
دوالر ،وه��و رق��م طبيعي ،وأق��ل من بعض البطوالت
السابقة ،مثل البرازيل وروسيا» ،مشيرا ً إلى أن العائد
المادي على االقتصاد القطري يصل إل��ى  17مليار
دوالر ،وبالتالي يمثل أكثر من الضعف .بينما ذكرت
صحيفة «ذا صن» البريطانية ،أن قطر أنفقت حوالي
 200مليار دوالر على استضافة بطولة كأس العالم
لكرة القدم  ،2022ما يقرب من  20ضعفا ً لما دفعته
روسيا في نسخة  .2018وفي محاولة لتوضيح أين
ذهبت األموال ،قالت المديرة التنفيذية إلدارة االتصال
واإلع�لام في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث فاطمة
النعيمي« :تعد ك��أس العالم ج���زءا ً م��ن رؤي��ة قطر
الوطنيّة  ،2030وهي استراتيجية حكوميّة أوسع
لتعزيز التنمية المكثفة للمناطق الحضريّة والعالميّة.
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».
وطورت قطر ثمانية مالعب الستضافة المباريات،
بما في ذلك ملعب «لوسيل» ال��ذي يتسع لـ  80ألف
متف ّرج ،ومن المق ّرر أن يستضيف عدة مباريات بينها،
االفتتاحيّة ي��وم األح��د  20تشرين الثاني المقبل،
والمباراة النهائيّة للبطولة التي ستقام ألول مرة على
أرض دولة عرب ّية وفي فصل الشتاء ،يوم  18كانون
األول .2022
وعن اإلقبال على التذاكر ،قال الخاطر« :هناك إقبال
كبير على التذاكر ،حيث يصل عدد التذاكر  3.1مليون
تذكرة وعدد المقدمين على التذاكر وصل إلى أكثر من
 80مليوناً ،ويبقى حوالي  35%من التذاكر خاصة أن
هناك جزءا ً كبيرا ً من التذاكر لمباريات كبيرة وسيكون
متاحا ً للحصول على التذاكر لنهاية البطولة» ،مشيرا ً
إلى أنه يمكن للجماهير الحصول على التذاكر خالل
البطولة ،كما أن تطبيق التذاكر الرقميّة يسهل شراء
أو بيع التذاكر على منصة بيع التذاكر .وتوقع الرئيس
التنفيذي حضور قرابة المليون نسمة خالل البطولة،
م��ؤك��دا ً أن السكن متوفر على منصة اإلق��ام��ة بشتى
أنواعها المختلفة والمدعومة من الدولة والتي تبدأ من
 80دوالراً ،باإلضافة إلى القطاع الخاص الذي يوفر
وح��دات سكنيّة ولهم الحق في تحديد السعر الذي
يرونه مناسباً ،وهناك تراوح في أسعار السكن ،والذي
يناسب الجميع عبر المنصة الرسميّة.

7

وعن عدد اإلعالميّين المتوقع حضورهم ،قال :عدد
اإلعالميين المعتمدين للبطولة يصل إلى  12ألفا ً من
إعالميين وفنيين ومصورين ،كما أن هناك إعالميين
غير معتمدين سيتواجدون ف��ي البطولة لتغطية
الفعاليات المحيطة بالبطولة والدولة المستضيفة،
باإلضافة إلى حضور المؤثرين عبر منصات التواصل
االجتماعي «السوشيال ميديا» وسيكون لهم مشاركة
ّ
كبيرة.
وت��ح��دث الرئيس التنفيذي لكأس العالم «قطر
 ،»2022عن الكثير من التحديات والصعوبات التي
واجهت اللجنة المنظمة الستضافة البطولة ،حيث
كانت هناك حمالت تشكيكية كبيرة في ق��درة قطر
على استضافة البطولة ورددن��ا عليها باإلنجازات
التي تحققت على أرض ال��واق��ع ،وك��ان تشييد كل
ملعب إنجازاً ،ومع الوقت كانت لدينا ثقة أن جاهزية
قطر ستوقف ه��ذه الحمالت التي كانت موجهة من
وسائل إع�لام ومنظمات حقوقية بسبب الحقد على
قطر الستضافة البطولة .وتعاملنا مع هذه الحمالت
بالتجاهل وأيضا في بعض األحيان قمنا بالرد بردود
قوية وقاسية ،وكانت الحمالت شرسة على فترات
طويلة ،وقاتلنا م��ن أج��ل سمعة قطر وحقها وحق
الشرق األوسط في االستضافة.
وح��ول ما يتعلق بالعمالة اآلسيوية في منشآت
المونديال وم��ا يتردد في الصحافة األجنبية حول
الوفيات ،قال :حاالت الوفيات في منشآت كأس العالم
هي  3وفيات أثناء العمل و 25حالة وفاة خارج أوقات
العمل وهي وفيات طبيعية ،وذلك منذ بدأنا العمل في
العام  2011ونعلن ذلك بكل شفافية ،ونعلم أن اإلعالم
الغربي لن يذكر ذلك ،وتقرير رعاية العمل الذي يصدر
سنويا ً موجود على موقعنا ،مشيرا ً إلى أن العمال يتم
تعويضهم مادياً ،وهو معمول به من البداية.

ّ
تحدي جي تي العالمي �أوروبا – ك�أ�س التح ُّمل
ّ
يتح�ضر للجولة الأخيرة
فريق المنار لل�سباقات
ي��خ��ت��ت��م ال��س��ائ��ق ال��عُ ��م��ان��ي ال��ف��ي��ص��ل ال��زب��ي��ر
العماني وزمياله األلماني فابيان شيلر والزيمبابوي
أكسيل جيفريز موسمهم األول في بطولة تحدي جي
تي العالمي أوروب��ا – فاناتيك من «أيه دبليو أس»
– كأس التح ُّمل ،وذلك بخوض الجولة النهائيّة التي
تستضيفها حلبة برشلونة اإلسبانية نهاية هذا
األسبوع .وحقق «فريق سباق المنار» نتائج جيدة في
سيارة مرسيدس – أيه أم جي «جي تي  ،»3يُشرف
عليها «فريق أت��ش آر ت��ي للسباقات» ،حيث يحتل
ح��ال� ًي��ا ال��م��رك��ز ال��راب��ع ف��ي ال��ت��رت��ي��ب ال��ع��ام المؤقت
لبطولة السائقين ،وأب��رز ما في الموسم حتى اآلن
هو فوزهم بلقب فئة الكأس الفضية على حلبة بول
ريكار الفِرنسية في أوائ��ل حزيران الفائت .ويتطلَّع
المتصدّرون في البطولة لتقدي ٍم أدا ٍء قويّ على حلبة
كتالونيا ،البالغ ط��ول مضمارها  4.7كيلومترات،
وذلك ليختتموا موسمًا شهد تصدّر السائقين بنجامين
غوته وتوماس نيوباور وجان  -بابتيست سيميناور
الترتيب العام ال��م��ؤق��ت ،وال��ف��وز باللقب في سيارة
أودي «آر  »8بألوان «فريق دبليو آر ت��ي» .وم��ا زال
بإمكان ثالثي سيارة «فريق المنار للسباقات» التقدُّم
على منافسيهم السائقين نيكوالس شول وأليكس آكا
وماريوس زوغ ،ثالثي «فريق أتيمبتو للسباقات» ،الذي
يُشارك في سيارة أودي «آر  ،»8وذلك للحصول على
مركز الوصافة في الترتيب العام.
وقال الفيصل «إنه السباق األخ��ي��ر ف��ي الموسم،
وأتطلَّع إليه إ ّنها حلبة برشلونة وهذا مضما ٌر أستمتع
به ح ًقا أيضاً .من الجنون أن نفكر في مدى السرعة
التي م َّر بها الموسم ،وأننا هنا فعلاً بعد مرور خمس
جوالت .سيكون األم��ر صعبًا ،مثل جميع الجوالت
األخرى في تحدي جي تي العالمي .وأضاف الفيصل« :مع
ذلك ،أثبتنا قدراتنا ،ليس فقط مع السيارة ،إنما كان
الفريق سريعًا هذا العام ويمكننا على األرجح الحصول
على نتيج ٍة جيدة في نهاية العام .نأمل أن يكون توازن
األداء في صالحنا .دعونا نأمل أن نتمكن من إنهاء
الموسم بشكل قوي» .وسيُقام السباق في نهاية األسبوع

الحالي ،وش��ارك فيه  49سيارة ،منها  18سيارة في
فئة الكأس الفضية .تبدأ المنافسات بخوض حصة
تجارب حرة أولى ما بين الساعة  9:00و  10:30صباح
يوم السبت 1 ،تشرين األول تليها حصة تجارب حرة
ثانية تبدأ الساعة  1:40ظهراً.
 ـ الترتيب المؤقت
وف��ي ما يلي الترتيب العام المؤقت لفئة الكأس
الفضية:
 01بنجامن غوته /توماس نيوباور /جان –بابتيست سيمناورُ 100نقطة
 02نيكوالس شول /أليكس أكا /ماريوس زوغ ُ 68نقطة
 03ستيوارت وايت /كونستا البااليننُ 58نقطة 04الفيصل الزبير /أكسيل جيفريز /فابيان شيلر ُ 54نقطة
 05توماس ت��وي��وال /أورل��ي��ان بانيس /سيزارغازاو /نيكوالس بايرتُ 33نقطة
 06توماس دروي��ه /ت��وم��اس��و موسكا /كاسبرستيفنسونُ 32نقطة
 07ج��������وردان الف /آالن ف��ال��ي��ن��ت��ي /ي��ان��سفيتي /يوسو بوهاكاُ 31نقطة
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