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الوطن 2

خفاياخفايا

توقعت مصادر على صلة بملف ترسيم 
الحدود البحرية إنعقاد اللجنة المنبثقة عن 

اتفاقية الهدنة من العسكريين اللبنانيين 
واألمميين »اإلسرائيليين« والمبعوث 
األميركي يوم االثنين المقبل، لوضع 
اللمسات األخيرة على اتفاق الترسيم 

وتدوين التحفظات التي يضيفها كّل طرف 
الى المحضر قبل توقيعه...

قال مصدر إعالمي روسي اّن الدوائر 
العسكرية تتحدث عن يوم الجمعة المقبل 
كموعد بدء مرحلة جديدة من التعامل مع 

الحرب في أوكرانيا بموجب بيان يصدر عن 
وزارة الدفاع يحّدد قواعد االشتباك الجديدة 
بعد تعديل الحدود الروسية، ونقلت عن قادة 

عسكريين اّن دائرة الرّد الروسي ستشمل 
كامل أوكرانيا...

كوالي�سكوالي�س

{ أحمد بهجة*

تتداخل قضايا وملفات عديدة مع بعضها البعض على الساحة اللبنانية، 
إلى جنب بحثاً عن األمثل من الحلول والنهايات، بحيث يمكن  وتسير جنباً 
لنا كلبنانّيين بعد ذلك القول بأننا نَجْونا وأنقذنا أنفسنا بعد كّل هذا الدمار 

والخراب الذي حّل بنا بفعل فاعل وليس قضاء وقدراً.
حيث  جنوباً،  البحري  بالترسيم  المتمثل  األخطر  الملف  هناك  بداية 
عاموس  األميركي  الوسيط  من  خطية  رسالة  باألمس  الرسمي  لبنان  تسلّم 
الثالثة،  الرؤساء  إلى  شيا  دوروثي  األميركية  السفيرة  نقلتها  هوكشتاين 
وكيان  لبنان  بين  األميركية«  »الوساطة  إليه  توّصلت  ما  خالصة  وتتضّمن 
وذلك  لبنان،  طلبه  ما  بكّل  العدو  هذا  تسليم  سيما  ال  »اإلسرائيلي«،  العدو 

بفعل »الجهاد السياسي واإلعالمي والميداني« طوال الفترة الماضية.
الخط  على  يحصل  لبنان  فإّن  األميركية  الرسالة  بشأن  المعلومات  وفي 
23 مع بعض التعّرج جنوب هذا الخط لكي يصبح حقل قانا كامالً من حصة 
الترسيم  بين  تداخل  أّي  دون  من   ،10 و   9 و   8 البلوكات  كامل  ومعه  لبنان 
بما  المتعلقة  هي  واحدة  نقطة  إال  عالقاً  يبَق  ولم  البري،  والترسيم  البحري 
خاص  وضع  له  يكون  أن  »إسرائيل«  تريد  الذي  العوامات«  »خط  ُيسّمى 
بحجة تأثيره عليها أمنياً، وهذا ما يرفضه لبنان بشكل حاسم لكي ال يكون 

هناك في االتفاق أّي شكل من أشكال العالقة مع العدو...
لبنان، وعندها  األمر كما يرغب  أن يتّم تجاوز هذا  العارفون  ُيرّجح  لذلك 
األمر  الشهر،  هذا  خالل  االتفاق  على  األولى  باألحرف  التوقيع  ممكناً  يصبح 
الذي يسمح للشركات العالمية وتحديداً شركة »توتال« العودة لمتابعة ما 
التعاقد  يتّم  أن  9، واألفضل  و   4 البلوكين  أعمال حفر وتنقيب في  بدأته من 
مع شركات أخرى بالنسبة للبلوكات األخرى حتى ال نظّل أسرى الضغوط 

الخارجية...
على أن يتبع ذلك استكمال اإلجراءات القانونية والدستورية الالزمة من 
النيابي  المجلس  إلى  الوزراء وإرسال مشروع قانون  األمر في مجلس  إقرار 
لمناقشته وإقراره، كما يتطلب األمر اإلجراءات نفسها في كيان العدو... ليتّم 
بعد ذلك توقيع الجانبين بشكل منفصل على االتفاق ثم إيداع األمم المتحدة 

النسخ النهائية منه.
بالتوازي مع هذه التطورات المهمة جداً في ملف الترسيم، أخذت الجلسة 

من  الكثير  الماضي  الخميس  يوم  للجمهورية  رئيس  النتخاب  النيابية 
البيضاء  األوراق  أعطت  حيث  واإلعالمية  السياسية  األوساط  في  االهتمام 
أريَد  ما  إذا  األمور  تسلكه  سوف  الذي  االتجاه  على  جداً  مهماً  مؤشراً   36 الـ 
هذه  كانت  إذا  إال  اللبنانية،  للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب  إلى  التوّصل 
اإلرادة غير متوفرة لدى أصحاب األصوات التي توزعت على عدة مرشحين، 
وهذا يعني أننا سنشهد فراغاً في كرسي الرئاسي ال يمكن من اليوم معرفة 

مداه الزمني...
جلسة  الماضي  االثنين  يوم  شهدنا  أيام  بثالثة  الرئاسية  الجلسة  قبل 
أمر  وهو   ،2022 للعام  العامة  الموازنة  إقرار  خاللها  جرى  أخرى  نيابية 
مطلوب رغم كّل ما تضّمنته هذه الموازنة من ثغرات، ورغم أّن السنة الحالية 
لم يبق منها إال ثالثة أشهر، لكن ال يمكن الوصول إلى االنتظام المالي العام 
في  أفضل  بشكل  يتحقق  أن  يؤَمل  االنتظام  وهذا  موازنة،  وجود  دون  من 

موازنة العام 2023 التي ُيفترض ان يكون العمل عليها قد بدأ...
ولعّل رفع أرقام اإليرادات الجمركية في الموازنة، أّي ما ُسّمَي رفع الدوالر 
الجمركي إلى 15 ألف ليرة، هو الموضوع الذي أخذ الحّيز األكبر من االهتمام 
التي  اإلضافية  النفقات  بعض  تغطية  في  جهة  من  يساهم  كونه  اإلعالمي، 
القطاع  موظفي  رواتب  على  زيادات  من  تقّرر  ما  سيما  ال  الموازنة  تضّمنتها 
والمواد  السلع  أسعار  في  ــادة  زي إلــى  سيؤّدي  أخــرى  جهة  ومــن  العام، 
المستوَردة، علماً أّن ذلك إذا حصل يجب أن يكون محدوداً ألّن المستوردين 
والتجار يبيعون هذه السلع والمواد على أسعار الصرف في السوق السوداء، 
وربما أكثر من ذلك، وكانوا يستفيدون هم وليس المستهلكين من تدني قيمة 
السابق  الرسمي  ما يدفعونه من رسوم جمركية على أساس سعر الصرف 
)1500 ل.ل.(، وبالتالي يحتاج هذا األمر إلى رقابة مشّددة من قبل األجهزة 

المعنية بحماية المستهلك.
أعلن  المالية يوسف خليل  الموازنة بيان مفاجئ من وزير  إقرار  كما تبع 
فيه تغيير السعر الرسمي لصرف الدوالر من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، 
هكذا من دون مقّدمات وال توضيحات، األمر أثار في وجهه عاصفة من ردود 
أّن هذا  تبّين  إذ  الوزير سياسياً،  الذي ُيحسب عليه  الثنائي  الفعل حتى من 
رئيس  المالية  وزيــر  إلى  إضافة  فيها  شــارك  اجتماعات  بعد  اتخذ  القرار 
الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، األمر الذي لم 
تكن مرجعية الوزير السياسية على علم به، ولذلك عاد الوزير ليصدر بياناً 

جديداً تراجع فيه جزئياً عن بيانه السابق، وأوضح أّن سعر الصرف المقترح 
ال يشمل قروض األفراد في المصارف... كذلك تحدث رئيس الحكومة عن األمر 
نفسه بشكل أكد أنه يقف خلف التوجه لزيادة سعر الصرف، مشيراً إلى أّن 

السعر الجديد سيطّبق بشكل تدريجي!
أوروبية  دولة  من  أكثر  في  التحقيقات  تتواصل  أيضاً  المالي  الشأن  وفي 
حول مخالفات وارتكابات حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وقد تسلّمت 
المرجعيات القضائية اللبنانية طلبات مساعدة من جهات قضائية أوروبية 
المعنيين  أّن  علماً  الطلبات،  هذه  مع  التجاوب  مدى  بعد  ُيعرف  ولم  عديدة 
القضاء  من  الصدد  هذا  في  شيء  أّي  ورود  عدم  إلى  شديد  بأسف  يشيرون 

اللبناني.
استقبل  حين  بعبدا  في  الجمهوري  القصر  في  بحث  مدار  كان  ما  وهذا 
للنزاهة«،  األوروبي  »المنتدى  وفد  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  بحق  العام  الحق  دعوى  تحريك  وأكد 
ومشيراً الى »تقاسم القضاة التهّرب من المسؤولية من دون أن يتّم االّدعاء 

عليه وفق األصول«.
وتحدثت في خالل اللقاء السيدة ماريا أرينا النائب في البرلمان األوروبي 
ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان فيه، كاشفة »أّن االتحاد األوروبي 
سداً  يقفون  الذين  األشخاص  من  بعدد  العقوبة  بإنزال  يقضي  قراراً  أصدر 
أو  سالمة،  رياض  الحاكم  سواء  كانوا،  أياً  الحق،  إحقاق  وجه  في  منيعاً 
مرفأ  بانفجار  المتعلقة  التحقيقات  او  العدالة  إحقاق  مسار  يعيق  قاض  أّي 
بيروت، ولو كانوا أحياناً يحظون بحّق إقامة في الدول األوروبية، فيما هم 
موقفاً  يشّكل  األمر  هذا  »أّن  الى  مشيرة  بالدهم«،  في  واقعة  جرائم  أصل  في 

أوروبياً واضحاً للغاية«.
القضائية  للمسارات  الطريق  يمّهد  األوروبي  الكالم  هذا  أّن  خافياً  وليس 
وتنفيذ  الحق  إحقاق  في  غاياتها  إلى  وتصل  مجراها  تأخذ  لكي  الخارج  في 
العدالة حتى لو كان العقاب سيطال مسؤولين كباراً مثل »الحاكم« نفسه، 
أو  أوروبية  جنسية  يحمل  كان  لو  حتى  توقيفه  دون  شيء  أّي  يحول  ولن 

يتمتع بحّق إقامة في الدول األوروبية...
*خبير اقتصادي ومالي
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الثالثة  الرئاسية  الــمــقــّرات  ــذر  ح تــفــاؤل  ــاد  س  
ترسيم  إنجاز  بقرب  اللبنانّية،  السياسّية  واألوساط 
“اإلسرائيلي”  الكيان  مع  الجنوبّية  البحرّية  الحدود 
رئيس  تسلُّم  بعد  المحتلّة،  فلسطين  في  الغاصب 
مجلس  ورئيس  عــون  ميشال  العماد  الجمهورّية 
األعمال  تصريف  حكومة  ورئيس  بّري  نبيه  النّواب 
األميركية  السفيرة  أول من أمس، من  نجيب ميقاتي، 
للوسيط  الخّطي  العرض  شيا  دوروثــي  لبنان  لدى 
األميركي في مفاوضات الترسيم غير المباشرة أموس 

هوكشتاين لختم الملّف. 
ظهر  بعد  من  الثالثة  الساعة  عند  اجتماع  وُيعقد 
وبــّري  عــون  يضّم  بعبدا،  قصر  في  اإلثنين  اليوم 
عرض  على  الرسمي  الـــرّد  فــي  للبحث  وميقاتي، 
الثالثي  الرئاسي  االجتماع  ويسبق  هوكشتاين 
اجتماع للجنة التقنّية عند الساعة األولى بعد الظهر 

في القصر الجمهوري.
وكان رئيس الجمهورّية اتصل فور تسلّمه رسالة 
خّطّية من هوكشتاين، ببّري وميقاتي وتشاور معهما 
الُمتابعة  كيفّية  وفي  األميركي،  الوسيط  عرض  في 

إلعطاء رّد لبناني في أسرع وقت ُممكن.
من جهتها أكدت شيا بعد زيارتها الرئيس بّري في 
إيجابية  تبدو  “األمور  أن  أمس،  من  أول  التينة  عين 

جّداً”.
من  والــذي  الترسيم  بشأن  التطّور  هذا  وتواكب 
من  البحرّية  ثروته  استخراج  للبنان  ُيتيح  أن  شأنه 
لفت  إذ  محلّية،  سياسّية  فعل  بردود  والغاز،  النفط 
إلى  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين 
أّنه “بعد أشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي 
من  )السبت(  اليوم  شاهدنا  واإلعالمي  والميداني 
النّص  رسمّياً  الثالثة  الرؤساء  تسلّم  اإلعــالم  خالل 
خطوة  وهذه  الموضوع،  لمعالجة  المقترح  المكتوب 

مهّمة جّداً”.
وأشار إلى “أن مسؤولي الدولة هم الذين يتخذون 
القرار لمصلحة لبنان، ونحن أمام أيام حاسمة في هذا 

الملّف، وسيتضح خالل األيام الُمقبلة ما الموقف الذي 
الملف”،  هذا  بشأن  الدولة  في  المسؤولون  سيتخذه 
“أن تكون الخواتيم طّيبة”. واعتبر السيد نصر  آمالً 
الله، أنه “إذا وصل ملّف ترسيم الحدود البحرّية إلى 
والتضامن  الوحدة  نتاج  فسيكون  الطّيبة،  النتيجة 
فذلك  وطيبة  جيدة  لنتيجة  الله  وّفق  وإذا  الوطني، 
اللبناني، فنحن  كبيرة وواعدة للشعب  آفاقاً  سيفتح 
انتظار مساعدات من الخارج في  ُيمكن  لدينا كنز وال 
الدول من أوضاع صعبة ومنها  ظّل معاناة كثير من 

الدول األوروبّية”.
النائب  القوّي”  لبنان  “تكّتل  عضو  أكد  ــدوره،  ب
دوراً  ومسيراته  الله  لـ”حزب  أن  عطالله  ــورج  ج
الحدود  ترسيم  مفاوضات  في  اإلســراع  في  أساسياً 
الساعات  في  نشهده  الــذي  إسرائيل  مع  البحرية 
اللبناني”،  الموقف  وحــدة  إلى  باإلضافة  األخيرة، 
دور  نكران  األفــرقــاء  من  فريق  ألي  ُيمكن  “ال  وقــال 
“األجواء  أن  مؤكداً  االتفاق”،  إنجاز  في  الله  حزب 
العبرة تكُمن  المفاوضات ألن  الحذرة تلّف  اإليجابية 

في التفاصيل”.
“التنمية  كتلة  عضو  رأى  أيضاً،  السياق  هذا  وفي 
“التدقيق  أن  هــاشــم،  قــاســم  النائب  والتحرير” 
أكثر  األميركي  الوسيط  لمسوّدة  المعّمقة  والدراسة 
في  انتصاره  يؤّكد  أن  لبنان  ليستطيع  ضــرورة  من 
معركة المواجهة الطويلة إلى أن يصل إلثبات رؤيته 
والثروة  الــحــدود  تفاصيل  بكل  التمّسك  خــالل  من 
الغازّية والنفطّية، انطالقاً من وحدة الموقف الداخلي 
واستناداً إلى عوامل القّوة والردع، إذ استطاع لبنان 
ينتصر  أن  الوطنّية  األُسسس  هذه  على  باعتماده 
بإرادة شعبه التي ساندت مواقف المسؤولين في كل 

مراحل المفاوضات الّشاّقة”.
إمكان  في  للبنانيين  األمــل  ــام  األي “تحمل  وقــال   
والنقدّية  واالقتصادّية  المالّية  األزمات  من  الخروج 
االنتصار  مسيرة  فــي  متقّدمة  نقاط  تسجيل  مــع 
الترسيم وما  وأّولها وأساسها ملف  المعّقدة  للملّفات 

له من نتائج وآثار إيجابّية، بعد االنتهاء من الخطوات 
المطلوبة على طريق اإلنجاز النهائّي”.

ــر الــســابــق وديـــع الــخــازن، على  ــوزي ـــّدد ال  وش
الدولة  مع  الــحــدودّي  الترسيم  فرصة  “اقتناص 
الخواتيم”.  ُيــقــارب  ما  إلــى  وصلت  التي  العبرّية 
ترسيم  موضوع  في  األخيرة  “التطّورات  أن  ورأى 
الحدود اللبنانية - اإلسرائيلية مفصلّية بكل المعايير 
والمقاييس، وهي ُتنبئ بشيء ما على جانب كبير من 
األهمية. فرئيس مجلس النواب نبيه بّري وضع إطاراً 
ُمحكماً لترسيم حدودنا البحرّية االقتصادية والبرّية 
مع الدولة العبرّية، وقد أصبح األمر على جانب كبير 
من األهمية، وهو ينبىء بخواتيم سعيدة على صعيد 

استعجال توقيع اتفاق الترسيم”.
الــتــطــّورات  على  ــن  ــراه ُن أن  يكفي  “ال  أضـــاف   
بــإجــراءات  داخــلــّيــاً  دعمها  عــن  بمعزل  اإليجابية 
لتكون  إنقاذية  حكومة  تشكيل  صعيد  على  مواكبة 
البيت  وترتيب  الحدث  هذا  لدعم  تاّمة  جهوزية  على 
الداخلي بانتخاب رئيس جديد للجمهورّية. إنه ألمر 
تستلزم  إجــراءات  من  سيلي  لما  التنّبه  مّنا  يستحق 
التأّهب لدعم هذا التوّجه الذي سُيتابعه بدقة رئيس 
الجمهورّية العماد ميشال عون بحسب المادة 52 من 
فعله  بما  واالكتفاء  االسترخاء  ُيمكن  ال  إذ  الدستور. 
لتعزيز  الالزمة  العّدة  إعداد  علينا  بل  بّري،  الرئيس 
اإلجــراءات  من  االنتهاء  على  للمساعدة  التوّجه  هذا 
ــاع،  األوض بخطورة  وطنّياً  إحساساً  تتطلّب  التي 
الفرصة  هذه  ُنضّيع  لئالّ  حامّية  نار  على  ووضعها 
الُمزرية التي وصل  النادرة إلخراج لبنان من الحالة 

إليها على كّل األصعدة”.
تعالي  بإلحاح  “المطلوب،  أن  معتبراً  وختم   
كي  والفئوّية،  الخاّصة  األنــانــّيــات  عــن  الــقــيــادات 
الظاهر  يتخّطى  بما  الُمنبئة  المناسبة  هذه  تقتنص 
من مفاعيلها. فحرام أن ُنبقي أوضاع الناس في هذه 

الحالة الحالكة، ألن الفرصة لن تتكّرر”.

تفاوؤل حِذر واإ�سادات بدور المقاومة في التطّور الإيجابي للتر�سيم

اجتماع للروؤ�ساء الثالثة في بعبدا اليوم للبحث في الرّد الر�سمي على عر�ض هوك�ستاين

)داالتي ونهرا( ... وبري يتسلم من شيا الرسالة األميركية بشأن الترسيمعون يتسلم الرسالة من السفيرة األميركية في بعبدا 
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اعتبر األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله »أن

كانت  الجمهورّية  رئيس  انتخاب  جلسة 
ليست  النيابية  األغلبية  أّن  وأظهرت  مهّمة 
لدى فريق سياسي واحد، وأكدت أّن من يريد 
رئيساً جديداً للجمهورّية عليه أن يبتعد عن 

التحّدي ورؤساء تحٍدّ«.
كلمة  خللال  جللاء  نصرالله  السيد  كللام 
محمد  الراحل   للشيخ  تكريمي  حفل  في  له 
شقراء  بلدة  في  أمس  من  أول  األمين،  علي 
الجنوبية، أكد فيها، أن “إيران قوّية وعزيزة 
ُيمكن  ال  المخلص  وشعبها  قائدها  وبحكمة 
الدائم  “التحريض  أن  معتبراً  منها”،  النّيل 
العدّو  بالشعب  شعبها  ووصم  إيللران  على 
“أن  وقال  األّمة”  لتمزيق  شيطاني  عمل  هو 
هذه الجمهورّية اإلسامّية وهذا الشعب وهذا 
المنطقة شيئاً  ُيريدون من شعوب  النظام ال 
على اإلطاق، وال تريد إيران شيئاً من الشعب 

العراقي”.
حللادث  أّي  “استغال  إلللى  أشلللار  كما 
نظام  على  التحريض  أجللل  مللن  إيلللران  فللي 
حصل  ما  بينها  ومن  اإلسامّية  الجمهورية 
في  ُتوفيت  التي  أميني  السيدة  بخصوص 
 50 من  أكثر  “أّن  مضيفاً  غامضة”،  حادثة 
كباراً  أفغانستان،  في  سقطوا  بريئاً  شهيداً 
وصغاراً، وعدداً كبيراً من الجرحى، ومع ذلك 
لم يرّف ألحد جفٌن عليهم، بينما تم استغال 

حادثة وفاة السيدة أميني بشكل كبير”. 
ولفت إلى أن اإلدارات األميركية الُمتعاقبة 
أدركت، أن إيران قوية وعزيزة وُمقتدرة، لذلك 

لم تشّن حرباً عليها وراهنت على الداخل”.
وتوّجه إلى أصدقاء ومحّبي إيران مؤكداً 
وقد  مضى،  زمن  أّي  من  وأرسخ  أقوى  “أنها 
ا  حصلت أحداث عّدة في الماضي أصعب ممَّ
كانت  “لطالما  أّنه  إلى   الفتاً  اآلن”،  يحدث 
هناك شائعات حول اإلمام الخامنئي، وكلّها 

أكاذيب للنّيل من معنوّيات اإليرانيين«.
وتابع “قبل مّدة تحّدث سيناتور أميركي 
في  جللرى  مللا  كللل  عللن  بصراحة  جمهوري 
سورية والعراق وما ُخّطط له، وتحّدث عن 
الناس  ليموت  والقمح  والغاز  النفط  سرقة 
برداً وجوعاً وعن تدمير ذاتي، وهذا ما تحّدثنا 

عنه منذ البداية«.
“داعش” لم ينتِه  “مشروع  أّن  وحّذر من 
“ما  أن  موضحاً  قائماً”،  زال  ما  واستخدامه 

“داعش”، وهناك محاولة  سقط هو حكومة 
وفي  والعراق  سورية  في  “داعش”  إلحياء 
أفغانسان يرتكب تنظيم “داعش” جرائم كل 

أسبوع”.
وأضاف “إيران ليس لديها أطماع في نفط 
أميركا  بينها  ومن  أخرى  دول  بينما  العراق، 
الجمهورية  فيما  أطماعها،  عن  علناً  تتحدث 
دماء  ومن  بوسعها  ما  كل  تبذل  اإلسامّية 
قادتها وشهدائها للوقوف إلى جانب العراق 
وكل إيران كانت حاضرة للدفاع عن الشعب 

العراقي في وجه داعش”. 
وتساءل السيد نصر الله “كيف ُيمكن أن 
 5000 أرسلت  التي  للسعودّية  الللوّد  يكون 
كما  العراق؟”،  إلى  االنتحاريين  من  عنصر 
تساءل عن مصير فلسطين بعد كامب دايفيد 
فلسطين  اليوم  كانت  أين  إيران  “لوال  وقال 
والقدس، وأين كان لبنان؟”، مشّدداً على “أّن 
المقاومة  محور  قوة  عناصر  من  عنصر  أهم 
هي الجمهورّية اإلسامّية في إيران” وتابع 
وحافظوا  به  وتمّسكوا  صديقكم  “اعرفوا 
أالَّ تقاتلوه،  عليه، واعرفوا عدّوكم وذا أردتم 
تجدوا  لن  ألنكم  إليه،  تلجأوا  ال  األقللّل  فعلى 

لديه دفئاً بل خيانة”. 
نصر  السيد  لفت  الداخلي،  الشأن  وفي 
الله إلى أّن جلسة انتخاب رئيس الجمهورّية 
واحد  فريق  يوجد  ال  أّنلله  “أكدت  الماضّية 
أّن من  البرلمان، وأثبتت  األغلبية في  يمتلك 
أن  يجب  الجمهورية  رئيس  انتخاب  ُيريد 

يبتعد عن منطق التحّدي لصالح التشاور”، 
كما أكد “أن على القوى السياسّية أن تتشاور 
المقبلة،  المرحلة  فللي  اتصاالتها  وُتفّعل 
عسى االتفاق على خيار يحظى بأكثرية في 

المجلس النيابي”. 
اعتبر  الحكومة،  بتشكيل  يتعلّق  ما  وفي 
أن “الوقت بدأ يضيق، وما زلت أحمل األمل، 
حكومة  تشكيل  إلى  الوصول  يتم  أن  ونأمل 

في األيام القليلة الُمقبلة”.
وشّدد على وجوب “كشف حقيقة ما جرى 
في حوادث قوارب الموت، ألّن ما يحدث هو 
جريمة ُترتكب بحّق هذه العائات واألطفال 
القضائي  التحقيق  إلللى  داعلليللاً  الُرّضع”، 
وأضللاف  الللجللّديللة.  إلللى  األمنّية  واألجللهللزة 
المسؤولين  بعض  كان  وإن  واجبي،  “من 
اللبنانيين لم يقوموا بهذا الواجب، أن أتوجه 
والحكومة  السورّية  السلطات  إلى  بالشكر 
جزيرة  في  الشرفاء  األهللل  وإلللى  السورّية، 

أرواد. وُنقّدر ما قاموا به”.
العسكرّية  العملّية  مسار  تطّورات  وعن 
أن  إلى  نصرالله،  السيد  أشار  أوكرانيا،  في 
حدثاً  يعد  لم  األوكراني  الروسي  “الحدث 
إقليمّياً، بل تطّوراً دولّياً، ُيمكن أن ُيغّير وجه 
وهائل  كبير  دولي  تطّور  أمام  ونحن  العالم. 
من  العالم  دول  كّل  على  انعكاساته  سيترك 
ُتريد أن  أميركا ال  “أن  بينها لبنان”، مضيفاً 
ُتقاتل روسيا باألميركيين، بل باألوكرانيين، 

ومن ثم األوروبيين”.

  أكد رئيس الجمهورّية العماد ميشال عون أن 
متضّرراً من عدالته،  يكون  قد  القضاء  ُيقّيد  “من 
سلطة  تعطيل  إلى  يصل  كي  نفوذ  صاحب  وهو 
القضاة  مطالبته  مجّدداً  كالقضاء”،  دستورّية 
في  سللواٌء  العدالة،  ُيقّيد  من  يواجهوا  بل”أن  
المتعلّقة  التحقيقات  في  أو  المركزي  المصرف 
لكرامتهم  وينتفضوا  بلليللروت،  مرفأ  بانفجار 

وسلطتهم”.
قصر  فللي  استقباله  خللال  علللون   وعلللرض 
األوروبللي  “المنتدى  وفد  أمللس،  من  أول  بعبدا 
لبنان،  في  القضاء  واقع  لبنان”،   في  للّنزاهة 
مذّكراً بل”تحريك دعوى الحّق العام بحّق حاكم 
إلى  مشيراً  سامة”،  ريللاض  لبنان  مصرف 
القضاة التهّرب من المسؤولّية من دون  “تقاسم 

أن يتّم االدعاء عليه وفق األصول”.
 وكانت النائبة في البرلمان األوروبي ورئيسة 
اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان فيه ماريا أرينا، 
تحدثت في ُمستهّل اللقاء، فاعتبرت “أن ما يقوم 
مكافحته  في  سيما  وال  الجمهورّية  رئيس  به 
بلبنان،  والتزامه  الوفد  وتوّجه  يتاقى  للفساد 
خصوصاً لجهة النضال من أجل مكافحة التهّرب 
من الَقصاص وإحقاق العدالة، وكاهما يؤّديان 

إلى أضرار وخيمة بحّق شعب بأسره.«
شبكة  مللع  هنا  “الوفد  أن  إلللى  وأشللللارت   
العدالة  من  التهّرب  بمكافحة  الملتزمين  من 
أصدر  األوروبي  االتحاد  “أن  كاشفًة  والفساد”، 

قراراً يقضي بإنزال العقوبة بعدد من األشخاص 
الحّق،  إحقاق  وجه  في  منيعاً  سداً  يقفون  الذين 
أّي  أو  سامة  ريللاض  الحاكم  سللواء  كانوا،  أيللاً 
التحقيقات  أو  العدالة  قاض ُيعيق مسار إحقاق 
المتعلّقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحياناً 
فيما  األوروبّية،  الدول  في  إقامة  بحّق  يحظون 
مشيرًة  بادهم”،  في  واقعة  جرائم  أصل  في  هم 
واضحاً  أوروبّياً  موقفاً  ُيشّكل  األمر  هذا  “أن  إلى 

للغاية”.
 ثم تحّدث النائب في مجلس النواب البلجيكي 
األمللن  لتنظيم  البرلمانّية  الجمعّية  ورئلليللس 
فتوّجه  عاشور،  بن  مالك  أوروبا  في  والتعاون 
إلى رئيس الجمهورّية بالقول  “نحن نسعى إلى 
تقومون  ما  في  لمؤازرتكم  مضاعفة  جهود  بذل 
من  التهّرب  ومكافحة  الفساد  محاربة  لجهة  به 
مسؤولّية  نتحّمل  “أننا  إلى  مشيراً  العقاب”، 
في  لبنان  جانب  إلى  للوقوف  أوروبيين  كنّواب 

هذا اإلطار”.
الشيوخ  مجلس  لعضو  كلمة  كانت  بعدها، 
الخارجّية  الللشللؤون  لجنة  وعضو  الفرنسي 
والدفاع والقوى المسلّحة في المجلس لودوفيك 
هاي، شدد فيها على “أهمية استقالية القضاء، 
التزام  بل  واجب  مجرد  تعد  لم  الشفافّية  لكون 
أخاقي بجب أن ُتبنى عليها المجتمعات”. وتكلّم 
إيلي أبي سعد فذّكر بقول رئيس الجمهورية “إنه 

قبل الحرّية علينا أن نتحّرر”.

ن�شراهلل اأمل ت�شكيل حكومة في الأيام القليلة الُمقبلة:

لالبتعاد عن التحّدي في ال�شتحقاف الرئا�شي

عون التقى »المنتدى الأوروبي للّنزاهة«:

ليواجه الق�شاة من ُيقّيد العدالة 

السيد نصرالله متحدثاً عبر الشاشة السبت

)داالتي ونهرا( عون متوسطاً وفد المنتدى األوروبي للنزاهة  

أكد وزير األشغال العاّمة والنقل في حكومة تصريف 
األعمال علي حمّية أن االنتهاكات التي يمارسها العدو 
صارخاً  انتهاكاً  ُتعدُّ  اللبنانية  لألجواء  اإلسرائيلي 
السيادة  تكفل  والتي   ،1944 للعام  شيكاغو  لمعاهدة 

الحصرّية والكاملة للدول على مجالها الجّوي.
الدولّية  للمنّظمة  الل41  االجتماع  في  حمّية  وطالب 
الدول  كندا،   – مونتريال  في   ICAO المدني  للطيران 
للمخاطر  للتصّدي  مسؤولياتها  بل”تحّمل  األعضاء 
الناجمة عن هذه االنتهاكات على الطيران المدني وعلى 
األجواء اللبنانية”، مشّدداً على “ضرورة تحميل العدو 
اإلجللراءات  واتخاذ  اعتداءاته  مسؤولّية  اإلسرائيلي 
قبل  من  له  الصريحة  اإلدانللة  وصدور  تجاهه  الرادعة 

المنظمة”.
لبنان  التزام  “على  كلمته  مستهّل  في  حمّية  وشّدد 
واإلجللراءات  السامة  ومقاييس  معايير  جميع  الدائم 
على  والعمل  أجوائه  حدود  وضمن  مطاره  في  األمنّية 
يتوافق  بما  المنّظمة،  عن  الصادرة  التوصيات  تنفيذ 
وتحت  الُمعتمدة  اللبنانّية  المدني  الطيران  قوانين  مع 
سقف سيادته على كامل أراضيه وضمن حدود قدرته 

وإمكاناته”.
برامج  كثب،  عن  بمتابعة  لبنان  “استمرار  وأكللد 
الجوّية  والماحة  والسامة  األمن  لمنظومات  التدقيق 
مع  التعاون  أُفق  تطوير  في  المساهمة  على  وحرصه 
 Technical Cooperation الفني  التعاون  مكتب 
الناجحة  للتجارب  نظراً   - نسعى  حيث   Bureau
المستقبلّية  المشاريع  من  العديد  تنفيذ  إلى   - سابقاً 
الموّقعة معهم  حسب بنود االتفاقيات والبروتوكوالت 
ونأمل في تطويرها لتشمل في القريب العاجل تحصين 
ومساعدة  وعامليها  الجوّية  الماحة  خدمات  ودعللم 
سلطات الطيران المدني في تنفيذ العديد من المشاريع 
والخدمات الضرورّية للحفاظ على سامة وأمن الحركة 
لمستوى  المستمّر  التحسين  على  والعمل  الجوّية 
اللبناني  الطيران  قطاع  وفللي  المطار  في  الخدمات 

عموماً”.
وأشار إلى أن لبنان “شّكل من خال موقعه الجغرافي 
عبر  والغرب،  الشرق  بين  وصل  همزة  اإلستراتيجي، 
من  أو  موانئه،  خال  من  إن  والحديث،  القديم  التاريخ 
خال مطاره الدولي”، الفتاً إلى أنه “وبالرغم من تحرير 

ُمستباحة  حللدوده  بقيت   ،2000 عللام  أرضلله  معظم 
شبه  بشكل  تقوم  والتي  اإلسرائيلي،  العدو  لطائرات 
المدنّية  الطائرات  االقتراب من  يومي بخرقها، وأحياناً 
قامت  أنها  كما  المطار،  تستخدم  أو  األجواء  تعبر  التي 
أخيراً، بشّن غارات بالصواريخ على األراضي السورّية 
تؤّدي  قد  لما  آبهٍة  غير  اللبنانّية  األجللواء  من  انطاقاً 
أعمالها العدائّية إلى تعريض سامة الطائرات المدنّية 
التابعة لجميع شركات الطيران العالمّية للخطر. وفي 
هذا اإلطار، وفقاً لتقرير صادر عن قيادة الجيش اللبناني 
في أيلول 2022، حصل 10887 خرقاً جوّياً إسرائيلّياً 

معادياً خال األعوام العشرة األخيرة”.
وقال “انطاقاً مّما تقّدم، واستناداً إلى الدور المنوط 
ذات  والقوانين  شيكاغو  باتفاقية  وعماً  باإليكاو، 

الصلة:
انتهاكاً  ُتشّكل  االنتهاكات  هذه  أن  لبنان  يؤكد   -
تؤكد  التي  األولى  الماّدة  سيما  وال  شيكاغو،  لمعاهدة 
السيادة الحصرّية والكاملة للدول على مجالها الجّوي.

- ُيذّكر لبنان الدول األعضاء بمسؤوليتها للتصّدي 
مجاالتها  في  المدني  الطيران  ُتهّدد  قد  مخاطر  ألّي 

الجوّية.
- ُيطالب لبنان بدعم مطالبه المحّقة المتمّثلة باحترام 
اإلسرائيلية  والتعّديات  الخروق  ووقف  أجوائه  سيادة 
التي ُتهّدد سامة الحركة الجّوية في األجواء اللبنانّية، 
ألن هذه الخروق ُتشّكل خطراً على الطائرات والمسافرين 
على حّد سواء وعلى سكان األراضي اللبنانّية في حال 

تسّببها بأّي حادث للطيران.
- ُيطالب لبنان بتحميل العدو اإلسرائيلي المعتدي 
المباشرة  والماّدية  المعنوّية  الكاملة  المسؤولية 
أّي حادثة سوف ُتسّببه خروقاته  المباشرة عن  وغير 
ألجوائنا السيادّية، واتخاذ اإلجراءات الرادعة وصدور 

اإلدانة الواضحة والصريحة من َقبل المنّظمة”.
وختم حمّية “نحن على ثقة بُحسن تفّهمكم للدوافع 
في  الجّوية  الللخللروق  موضوع  طللرح  استدعت  التي 
الموقف  اتخاذ  آملين  العمومّية،  للجمعية  الدورة  هذه 
أّي  يحتمل  يعد  لم  الذي  الموضوع  لمعالجة  المناسب 
التعاون  تعزيز  على  لبنان  “حرص  مؤكداً  تأجيل”، 
مع منظّمة الطيران المدني الدولي، من أجل ضمان نقل 

جّوي آمن وُمستدام”.

وكان حمّية رعى توقيع مذكرة تفاهم بين المديرّية 
العامة للطيران المدني اللبناني والهيئة العاّمة للطيران 
المدني اإليطالي، على هامش جلسات انتخاب مجلس 
منّظمة الطيران المدني الدولي وذلك “بهدف خلق إطار 
قانوني تقني َمِرْن للتعاون الثنائي واالستفادة القصوى 

لتطوير قطاع الطيران المدني وقطاع النقل الجّوي”.
حمّية،  الوزير  إلى  إضافًة   ، المذّكرة  توقيع  وحضر 
فادي  بالتكليف  المدني  للطيران  العام  المدير  من  كل 
الحسن، قنصل لبنان في مونتريال - كندا طوني عيد، 
قدوحة،  عمر  اللبناني  الطيران  سامة  مصلحة  رئيس 
رئيس مصلحة الماحة الجّوية كمال ناصر الدين وعن 
سلطة  في  المركزي  المدير  حضر  االيطالي،  الجانب 
الطيران المدني اإليطالي فابيو نيكوالي، والمدير العام 

لسلطة الطيران المدني اإليطالي أليسيو كوارنتا.
وبحسب بيان جاءت هذه المذّكرة “استكماالً لألعمال 
نيسان   13 في  بيروت  في  ُعقدت  التي  واالجتماعات 
العاّمة  والهيئة  األوروبي  االتحاد  بالتعاون مع   2022
العاّمة  السامة  وتشمل:  اإليطالي  المدني  للطيران 
وعملّيات  للسامة  الدولة  برنامج  صياغة  واألمللن، 
الطيران وتراخيص الطيران والمجال الجّوي والمطارات 
والجودة والتنظيم الداخلي، باإلضافة إلى توفير دورات 
اللبناني  الجانبان  اتفق  وقللد  للموظفين،  تدريبّية 
واإليطالي على ُمتابعة هذه األهداف والتفاهمات خال 

شهر تشرين الثاني المقبل”.
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انتهاكات »اإ�شرائيل« لالأجواء اللبنانّية ُتهّدد �شالمة الحركة الجّوية

ال�شفير ال�شيني: �شُنوا�شل 
دعم �شيادة لبنان وتقديم الم�شاعدات

 
اللبنانيين  إلى  كلمة  مينجيان  تشيان  الصيني  السفير  وّجه   
والمواطنين الصينيين في لبنان، بمناسبة الذكرى الل73 لتأسيس 
وفي  الجاري،  العام  “منذ  فيها  قال  الشعبية،  الصين  جمهورية 
وجه البيئة التنموية المعقدة والقاتمة في داخل الباد وخارجها، 
والتنمية  الجائحة  مكافحة  بين  بالتنسيق  تتمّسك  الصين  ظلّت 
التحديات  مع  التعامل  في  ونجحت  واالجتماعية،  االقتصادية 
المختلفة والحفاظ على استقرار األساسيات للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية بأكبر قدر ممكن. وفي بداية هذا العام، بذلت الصين 
واستضافت  الجائحة  تداعيات  على  للتغلب  جهودها  ُقصاَرى 
والعشرين.  الرابعة  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  بنجاح 
ورائع  وآمللن  ط  مبَسّ أولمبي  كحدث  الشتوي  بكين  أولمبياد  إن 
ما  معاً،  أقوى،  أعلى،  أسرع،  األولمبية  الروح  مثالي  بشكل  أظهر 
للرياضيين  الرائع  األداء  ترك  كما  المضطِرب.  للعالم  الثقة  َجلََب 

اللبنانيين أثراً عميقاً للجمهور الصيني”.
سُيعقد  العام.  هذا  في  للصين  آخر  كبير  حدث  “هناك  أضاف 
نصف  بعد  الصيني  الشيوعي  للحزب  الل20  الوطني  المؤتمُر 
شهر. سيتّم خال المؤتمر االستعراض الشامل لإلنجازات  المهّمة 
فيه  وسُترَسم  الصين،  في  والتنمية  لإلصاح  الثمينة  والخبرات 

الخطوط العريضة لتطور الصين في المرحلة الُمقبلة”. 
استراتيجيون  شركاء  العربية  والدول  الصين  “أن  إلى  وأشار 
للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه المستقبلي. واستمّر 
التعاون العملي الصيني العربي في مختلف المجاالت في التعمق 
بشأن  الوثيق  التنسيق  على  الجانبان  حافظ  كما  والترسيخ. 
القضايا الساخنة في الشرق األوسط وساهما بشكل مشترك في 

الحفاظ على السام والتنمية في المنطقة”.
“في تشرين الثاني من العام الماضي، احتفلت الصين  وتابع 
بين  الدبلوماسية  العاقات  إلقامة  الخمسين  بالذكرى  ولبنان 
البلدين، ما أثار استجابة َحَماسية. وفي هذا العام، يتقّدم التعاون 
الثنائي بثبات في السياسة واالقتصاد والتجارة والثقافة والصحة 
والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والرياضة وغيرها من المجاالت” 
وأكد أن الجانب الصيني سُيواصل “دعم سيادة لبنان واستقاله 
وسامة أراضيه كالمعتاد، والمشاركة الفعاّلة في عمليات حفظ 
وسعه  في  ما  وتقديم  لبنان،  في  المتحدة  لألمم  التابعة  السام 
الثنائي  التعاون  إطار  في  اللبناني  الجانب  إلى  المساعدات  من 
والتعاون الجماعي الصيني العربي، وتقديم مساهمة أكبر للحفاظ 

على السام والتنمية في لبنان والمنطقة”.
على  اللبنانيين  األصللدقللاء  لجميع  الجزيل  “الشكر  وجللّدد 
“األصدقاء  شكر  كما  أحوالها”،  ومتابعة  بالصين  اهتمامهم 
في  مساهمتهم  على  لبنان  في  الصينيين  والمواطنين  اللبنانيين 
على  القائم  التعاون  وتعزيز  اللبنانية  الصينية  الصداقة  توطيد 

المنفعة المتبادلة بين البلدين”.
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محتوماً.  الجمهورية  رئاسة  سدة  في  الفراغ  بات 
واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  االنهيار  مشهُد 
بّددته  شك  لديه  بقي  َمن  والشواهد.  باألدلة  يضّج 
في  النواب  لمجلس  األخيرة،  وربما  األولى،  الجلسة 
محاولته انتخاب رئيس جمهورية جديد يوم الخميس 

الماضي.
الفراغ  لتفادي  حافزاً  ويحدث  حدث  ما  شّكل  هل 
الشهر   31 في  الدستورية  المهلة  آخر  قبل  الرئاسي 

الحالي؟
المعطيات والتطورات واالحتماالت ذات  من مجمل 
المقاربة  توليف  أمكنني  المتفاقمة  باألزمة  الصلة 

اآلتية:
اوالً المعطيات 

او  حزب  ألّي  النواب  مجلس  في  واضحة  أكثرية  ال 
رئيس  انتخاب  يمكنه  وكتل  أح��زاب  تحالف  او  كتلة 

جديد قبل 31/10/2022.
ال بوادر وال مؤشرات جّدية الى إمكانية تغيير هذا 

الواقع البرلماني في المستقبل المنظور.
دولياً، العالم منشغل بالحرب الدائرة في أوكرانيا 
بين دول الغرب األطلسي من جهة وروسيا وحليفتها 

الضمنية الصين من جهة أخرى.
التضخم  بتحدي  أوالً،  منشغلة،  المتحدة  الواليات 
ثانياً،  وملتزمة،  اقتصادها  على  سلباً  ينعكس  الذي 
أوكرانيا لتمكينها  الدوالرات لحكومة  بتوفير مليارات 
من االستمرار في استنزاف روسيا على أراضيها وربما 

عبر حدودها اذا تيّسر لها ذلك.
حلفاء أميركا األوروبيون منشغلون أيضاً بتداعيات 
االقتصادية  أوضاعهم  على  أوك��ران��ي��ا  ف��ي  ال��ح��رب 
الغرب  تدخل  فعالية  من  يخّفف  ذلك  كّل  المأزومة. 

األطلسي في شؤون لبنان الداخلية.
مواجهة  أولها  أمور:  بثالثة  منشغلة  “إسرائيل” 
الغربية.  الضفة  في  الفلسطينية  المقاومة  تصاعد 

الشهر  أول  في  النيابية  االنتخابات  مشاغل  ثانيها 
حزب  مع  الصراع  تطّورات  متابعة  ثالثها  المقبل. 
مياهه  في  والغازّية  النفطية  لبنان  ثروة  حول  الله 
اإلقليمية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة. كّل 
تدخل  فعالية  من  تخفف  والتحديات  المشاغل  هذه 

الداخلية. “إسرائيل” في شؤون لبنان 
ثانياً: االحتماالت 

ال مؤشرات الى حدوث تغيير في اصطفافات الكتل 
السياسية داخل البالد من شأنه تعديل موازين القوى 

السائدة حالّياً.
مساعيه  بيروت  في  السعودي  السفير  ُيصّعد 
لتحشيد النواب السّنة بغية تحقيق غرضين: مواجهة 
حزب الله وحلفائه، ودعم مرشٍح لرئاسة الجمهورية 

ال يكون لحزب الله وحلفائه صلة به او تأثير عليه.
القوى  شتى  بين  توافق  حصول  الى  مؤشرات  ال 
لمعالجة  مشتركة  مقاربة  حول  اللبنانية  السياسية 
االستجابة  لكيفية  او  المتفاقمة  االقتصادية  األزم��ة 
على  الحصول  بغية  الدولي  النقد  صندوق  لمطالب 
إي��ران  على  االن��ف��ت��اح  لكيفية  او  وق��روض��ه،  دع��م��ه 
عروضها  وقبول  النفطية  مساعداتها  على  للحصول 

لبناء معامل كهربائية جديدة.
ت����زداد وت��ت��وال��ى االح��ت��ج��اج��ات واإلض���راب���ات 
واسع  اجتماعي  بانفجار  تهّدد  لدرجة  والتظاهرات 
لجم  عن  والجيش  الداخلي  األم��ن  ق��وى  معه  تعجز 

اإلضطرابات وتداعياتها.
كّل هذه االحتماالت الخطيرة تضع لبنان على شفير 
فوضى شاملة قد تفقد معها البالد وحدتها السياسية 

وتضعها في فوهة المجهول.
إيران  الى  شرقاً  التوّجه  الراديكالي:  الخيار  ثالثاً: 

وقطر 
إذ يبدو األفق السياسي مسدوداً، يتعّين على القوى 
الوطنية الحّية بشتى انتماءاتها ان تبحث عن مخرج 

آمن مما نحن فيه من بالء.

األكثر  الوطنية  القوى  لكن  للغاية،  صعبة  المهمة 
سبيٍل  اجتراح  ال��ى  النهوض  ن��داء  لتلبية  ترجيحاً 
الوطنية  القوى  من  وجّدية  جاّدة  عناصر  هي  لإلنقاذ 
التقدمية المستقلة بالتعاون مع قوى وعناصر جّدية 
بناء  بغية  معه  متحالفة  او  الله  حزب  في  منضوية 
القوى والعناصر  او تكاتف بين مختلف هذه  تحالف 
وطنية  صبغة  وتعاونها  تضامنها  على  يضفي  ما 

واسعة وشعوراً محّفزاً للنهوض الى العمل.
والنفوذ  القوة  من  تمتلك  ال  األطلسي  الغرب  دول   �
المتضامنة  الوطنية  القوى  تكاتف  لتعطيل  يكفي  ما 

والمتعاونة او إلحباط نشاطها.
الشواهد كثيرة أهّمها:

نجاح حزب الله في استيراد مئات أطنان المازوت 
عشرات  على  مجاناً  وتوزيعها  أشهر  منذ  إي��ران  من 
الحكومة  وإخفاق  الفاعلة،  االجتماعية  المؤسسات 
والقوى المحلية المتحالفة مع أميركا في إحباط هذه 

العملية الجريئة.
طن   600 من  بأكثر  لبنان  تزويد  إي��ران  عرضت 
فما  أشهر  خمسة  على  مقسطًة  وتوريدها  الفيول  من 
استطاعت حكومة نجيب ميقاتي وال القوى المتحالفة 

مع أميركا رفضها او تعطيلها.
)ج( ما نج��ح حزب الله وإيران فيه شّجع الع��راق 
من  ترحيب��اً  القت  مماثل��ة  بمبادرات  القي��ام  على 
بشتى  السياسية  القوى  وسائر  ميقاتي  حكوم��ة 

انتماءاتها.
- يبدو اّن حاجة أميركا الى تليين سياسة محاصرة 
نزوع  على  االعتراض  عدم  الى  ويدفعها  دفعها  إيران 
على  االنفتاح  الى  واإلسالمية  العربية  الدول  بعض 
طهران من أجل الحصول على دعمها المالي والنفطي، 
مفاوضة  نفسها  السعودية  باشرت  بعدما  خصوصاً 

إيران بوساطة العراق.
مجلس  دول  بين  من  وحدها  قطر  فإّن  ذلك،  الى   -
التعاون الخليجي تدير شراكة نفطية مجزية مع إيران 

سياسية  عالقات  وتقيم  الخليج،  حقول  بعض  في 
وّدية معها، كما تدعم بعض المؤسسات الفلسطينية 

في قطاع غزة والضفة الغربية.
- من هنا يستبين مخرج واقعي وراديكالي في آن 
األزمة  ولمواجهة  وتداعياته  الرئاسي  الفراغ  لتفادي 
المتفاقمة ايضاً يتمثل في التوافق بين القوى الوطنية 
بشتى انتماءاتها وحزب الله وحلفائه من جهة، ومن 
السياسية  القوى  سائر  من  يتيّسر  ما  مع  أخرى  جهة 
حتى تلك المتحالفة مع دول الغرب األطلسي، للتوافق 

على أربعة أمور:
وغير  حزبي  غير  الكف،  نظيف  وطني  مرشح   � أ 
مرتبط بجهة سياسية معينة، النتخابه رئيساً خالل 

المهلة الدستورية او بعدها.
من  الصالحيات  كاملة  جديدة  حكومة  تأليف   � ب 
وحلفائه  الله  وحزب  الوطنية  القوى  تكاتف  أطراف 
لمواجهة  إنمائي   - اجتماعي   - اقتصادي  ببرنامج 

األزمة المستفحلة.
المالي  لدعمهما  طلباً  وقطر  إيران  الى  التوّجه   � ج 

واالقتصادي والنفطي.
عن  والتنقيب  الحفر  عمليات  في  قطر  إش��راك   � د 
 Blocks البلوكات  في  واستثمارهما  والغاز  النفط 
في  خصوصاً  اللبناني،  الساحل  امتداد  على  العشرة 
الغربية،  امتناع بعض شركات الحفر والتنقيب  حال 
بضغط من الواليات المتحدة، عن العمل والتعاون مع 

لبنان في البلوكات المشار اليها.
األطلسي  الغرب  دول  مع  العالقات  تطوير   � ه� 
وصندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات 
وقروض، وكذلك مع كّل الجهات المانحة شريطة عدم 

المساس بسيادة لبنان. 
 هذا خيار واقعي وراديكالي للخروج من حال األزمة 
واالستعصاء اللذين نرتع فيهما. أال يستحّق ان ُيدرس 

بتعّقل وأناة؟
*نائب ووزير سابق

نحو خيار راديكالي لتفادي الفراغ الرئا�سي ولمواجهة الأزمة:

التوّجه �شرقًا الى اإيران و... قطر؟

{ فاديا مطر

الناتو  م��ع  ال��روس��ي��ة  ال��م��واج��ه��ة  ح��دة  تصاعد  بعد 
ال��خ��ط��رة ف��ي ب��ق��ع��ة م��رك��زي��ة بحدودها  ال���ح���دود  ال���ى 
الرئيس  أّن  العالمي  المشهد  ف��ي  ي��ب��دو  وم��ح��ّددات��ه��ا، 
العسكرية  بالعقلية  يتمتع  بايدن ما زال  األميركي جو 
التي سادت في الحرب الفيتنامية من القرن المنصرم، 
حيث يعتبر أّن قيادة جبهتين ساخنتين ما زالت ممكنة 
في الوقت الحاضر على غرار حرب فيتنام التي مضت 
الزمان  في  المثير  لكن  طويلة،  عقود  أض��راره��ا  على 
والنوع  الكّم  بّدلت  التي  القوة  فقط  ليس  هو  والمكان 
الصمود  مسلتزمات  بل  المعارك،  وطبيعة  العسكري 
أُشبعت  قد  والتي  عسكريتين  جبهتين  تحتاجها  التي 
بتخوم القوة من الصين الى روسيا وكوريا الشمالية 
بمكانين  العجوز  ال��ق��ارة  ضعف  يقف  حيث  وغيرها، 
أولهم كونه حاجة أميركية تستلزم الدفع بإتجاه إطالة 
أمد الحرب مع روسيا من جهة، واالستفادة القصوى 
من منتجات تلك الحرب التي تعتبرها الواليات المتحدة 
بمثابة تغيّرات هامة في الخارطة الجيوسياسية للدولة 
والحرب  الملونة  الثورات  قيادة  فشل  أّن  إال  العميقة، 
انهيار  غ��رار  على  المناوئة  األنظمة  وتفتيت  بالوكالة 
االتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن المنصرم قد 
أصبحت حجر قديم في اللعبة االستراتيجية الحديثة، 
 2000 العام  بعد  بكثير  أخطر  منعكساتها  باتت  بل  ال 
اإلقتصادي  فالعامل  الدولية،  القوة  موازين  وتغيّرات 
بعيداً عن اإلقتصاد المنفق على تطوير القوة العسكرية 
قد أصبح العامل األهّم ألنه يقوم بغلي الطبقة الشعبية 
جعل  ما  وهو  المنتج،  االقتصاد  ذلك  عجلة  تدفع  التي 
اإلحتجاجات التي تعّم دول أوروبية تبتعد عن عدسات 
بأن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  تصريح  بعد  اإلع��ام 
الحطب  لمنتجات  المانيا  تتّم في  التي  السرقة  عمليات 
أنشأت سوقاً  الطاقة قد  والفحم وغيرها من متطلبات 
التي  االحتجاجات  تنامي  في  تساعد  مستغلة  س��وداء 
ل��ل��رك��ود والتضخم  م��ض��اف  ع��ام��ل  ال��ب��اد، وه��و  تعم 
منعطفات  شهد  ال��ذي  االجتماعي  االستقرار  وفقدان 
التي تدّخل فيها ما ُيسّمى  الملونة  الثورات  كبيرة بعد 
من  الهجرة  وت��راك��م   2011 العام  في  العربي  الربيع 
الدول العربية واآلسيوية واألفريقية نحو أوروبا، مما 
االقتصاد  عاتق  على  جديدة  أعباء  تحميل  في  ساعد 
األوروبي وبسعي ودراية أميركية بحتة، فكيف إذا كان 
ذلك االقتصاد الغربي معتمد على بقعة أوكرانيا في ما 
وصلت إليه النتائج من اختافات محّدداتها من سوق 
العسكري  اإلنفاق  س��وق  ال��ى  الطاقة  س��وق  ال��ى  المال 

الديموغرافي،  والتداخل  السكانية  الهجرة  سوق  الى 
وهو ما زال مرتبطاً بالتطورات التي قد تحصل في ما 
بعد إذا ما أصبح هناك هجرة مضادة من أوروبا نحو 
قدميها  على  تقف  تزال  ال  التي  اإلقتصادات  أو  أميركا 
لمتغيرات  س��اح��ة  أوروب���ا  ستكون  عندها  آس��ي��ا،  ف��ي 
كبرى على كل الُصّعد بكل الطبقة السياسية والشعبية 
التي تجوب المرحلة، وذلك ألّن تنامي الضغط الشعبي 
من جراء اإلقتصاد يعمل على إنهيار منظومات حاكمة 
سيقوم  الذي  األميركي  والشكل  بالحجم  مرتبط  وهو 
التحكم  دف��ة  وفقدان  الشعبي  اإلقتصاد  حساب  على 
الشعبية للحوكمة  الطبقة  المسؤولية من  فيه وتحميل 

السياسية...
وقد صّرحت عدة مراكز دراسات غربية عن وجود 
شعور متنام لدى الكثير من شعوب الدول األوروبية 
كوريا  أو  الصين  أو  روس��ي��ا  م��ع  ال��ص��راع  ف��ائ��دة  ع��ن 
وطريقة التدخل في حروب خارج الحدود على حساب 
في  مجتمعي  إنفاق  ي��واِزه  لم  ال��ذي  العسكري  اإلنفاق 
ُيبِق  ول��م  اإلجتماعي  واإلس��ت��ق��رار  والتعليم  الصحة 
هو  والسبب  المجاالت،  ه��ذه  تجاه  لإلصاح  مدخاً 
لألجندة  المستميتة  التبعية  في  يقع  الشعبي  بالرأي 
األميركية التي تمتطي موجة فقدان المركزية في الدول 
األحداث  ُخطى  في  األكبر  المستفيد  فهي  األوروب��ي��ة، 
تلك  لكل  المنتج  وهي  العالم  مستوى  على  العسكرية 
السياسات التي أفقدت الشعب األوروبي مكانة العيش 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  صنعه  ال��ذي  بالمستوى 
وهي التي تدير القرار السياسي والعسكري عبر الناتو 
ومنتجاته السياسية لدول مركزية في أوروبا بحيث لم 
يعد للطبقة الحاكمة القرار المنفرد بالمصلحة الوطنية 
التراجع  معيار  بات  فقد  األوروب���ي،  القومي  األم��ن  أو 
أوروب��ا  القتصاد  االق��ت��ص��ادي  البديل  تأمين  ف��ي  ه��و 
النصف من دعمها،  الطاقة ألكثر من  عن فقدان سوق 
وحلول بدائل مخزية ال تكفي لبقاء الطبقة الشعبية في 
التداعيات  تتقّدم  لم  وإذا  هذا  العيش،  مستويات  أدنى 
نحو حرب نووية تهّدد حياة المايين من تلك الشعوب 
العالمية  ال��ح��رب  نهاية  منذ  باالستقرار  نعمت  التي 
الثانية وتنامت عجلة اقتصادها واقتصادها الموازي، 
فكيف سيكون شكل الصراع الذي لم تدخل فيه الطبقة 
الشعبية حتى اللحظة في تكوين نتائجه القادمة؟ وهل 
أوروبا  المفقود في  اإلقتصاد  الكافي من  البدل  تأمين 

سيكون متاحاً في ظل الوقت المتبقي؟
إما  بأوكرانيا نحو  الدفع  نتائج  هذا هو ما ستحّدده 
التهدئة أو التصعيد الغير محسوب على حساب الطبقة 

األوروبية العجوز...

{ رنا العفيف

أسئلة  فرضت  وت��ط��ورات  مستجدات 
بين  المواجهة  س��اح��ة  على  مطروحة 
حليف  واشنطن  هل  واألطلسي،  روسيا 
لألوروبيين؟ والكرملين يتحدث عن دولة 
تخريب  ف��ي  ت��وّرط��ت  ق��د  تكون  أجنبية 
سيما  ال  ال��ش��م��ال��ي،  سيل  خ��ط  أن��اب��ي��ب 
أنها  الحادثة،  على  علقوا  الذين  الخبراء 
قبل  من  وليست  إرهابي  تخريبي  عمل 
وال��دن��م��ارك،  السويد  م��ن  وإن��م��ا  روس��ي��ا 
ومن  كهذا؟  عمل  من  واشنطن  أهداف  فما 
المتضّرر أكثر روسيا أم أوروبا، وأّي خيار 
ستتخذه أوروبا بعد الذي حصل إذا ثبت 

أّن واشنطن هي وراء العمل التخريبي؟
تخف  لم  األميركية  المتحدة  الواليات 
الغاز  أنابيب  خ��ط  تدمير  ف��ي  رغبتها 
الممتدة من روسيا إلى أوروبا، والمعروف 
ب� »نورد ستريم«، لقد أعلن بايدن وقالها 
الخط،  هذا  بتعطيل  سيقوم  أنه  ثقة  بكّل 
مشيرة  نيوز«  »فوكس  ذلك  واستحضرت 
عّول  إذ  واشنطن،  ت��وّرط  استبعاد  إل��ى 
نفسه  يطرح  سؤال  على  ومحللون  خبراء 
هذا  بايدن  إدارة  فعلت  لماذا  وهو  بنفسه 
روسيا  غ��از  باستهداف  مصلحتها  وم��ا 
المتدفق إلى أوروبا برغم الحاجة إلى هذا 
ضرب  أرادت  واشنطن  ألّن  ربما  الغاز؟ 
مداخيل  تقليص  أّي  بحجر،  عصفورين 
األشبه  بالتخريب  وات��ه��ام��ه��ا  روس��ي��ا 
قد  الحدث  هذا  أّن  إال  اإلرهابي،  بالعمل 
األس��واق  ف��ي  متنفساً  روس��ي��ا  فيه  تجد 
يكون  وبالتالي  البعض،  توقع  ما  بعكس 
المتضّرر هي أوروبا العاجزة عن الكفاف 
األدلة  إّن  قائل  يقول  قد  والطاقة،  بالغاز 

غير كافية إلتهام واشنطن؟
التهم  روسيا  توجه  لم  رسمياً  إذ  ربما، 
وبحسب  مباشر،  بشكل  واشنطن  نحو 
الكرملين  بإسم  المتحدث  ف��إّن  محللين 
الشأن،  ه��ذا  ف��ي  ال��دول��ي  للتحقيق  دع��ا 
األغلبية  على  يعتمد  من  هناك  كان  وكذا 
الحادثة  على  والمعلقين  الخبراء  م��ن 
بناء على مصادر الحكومة الروسية التي 
لمحت بأّن وراء هذة التفجيرات ممكن أن 
األقّل،  على  حلفائها  أحد  او  أميركا  تقف 
من  المستفيد  ومن  بذلك  مصلحة  له  ومن 
عند  التوقف  مع  التفجيرات؟  هذة  وراء 
أكثر من إشارة استفهام، وال نجزم بالقول 
قد  اميركية  بصمات  عن  نتحدث  ونحن 
خط  أنابيب  بتخريب  م��ت��وّرط��ة  تكون 

ليست  ربما  وه��ذه  الشمالي  السيل  غاز 
لو  لواشنطن،  موسكو  من  تهمة  مجرد 
الروس  لدى  قرائن  أو  دليل  هناك  يكن  لم 
للمنطقة  نظراً  محتمل،  التوّرط  بأّن  تفيد 
االس��ت��خ��ب��ارات  لسيطرة  تخضع  ال��ت��ي 
في  مصادر  وبحسب  سيما  ال  األميركية، 
والدنمارك،  للسويد  التجارية  المنطقة 
ألميركا  تابعة  مروحية  طائرة  أّن  ُيعتقد 
التحليق  وكان  الطوارئ،  فوق  حلقت  قد 
وأي��ض��اً  ال��ت��خ��ري��ب،  ح���ادث  وق���وع  قبل 
فالتيمير  خدمة  على  اعتمد  روسي  موقع 
بيانات  تظهر  السويد  وخدمة  الشهيرة، 
والخالصة  األنابيب،  خط  موقع  تعقب 
الطائرة  هذة  تكون  قد  هذا   من  الضعيفة 
إال  لنقل،  وال��م��راق��ب��ة  ال��رص��د  مهمة  ف��ي 
أّن  األقوى  السياسي  التصور  بتقديرات 
هناك  لطالما  اميركية  بأيدي  ت��ّم  األم��ر 
تصريح لبايدن ويجب أن نعتمد عليه في 
واشنطن  تكن  لم  إذا  أو  الدقيق،  التحليل 
فهم األوكرانيون خدمة لمصالح واشنطن 
و«إسرائيل« ألّن األهداف واضحة وكثيرة 
مرأى  على  للحقيقة  أقرب  باتت  ولغايات 

العالم األقرب للمشهدية..
أما بالنسبة لخيارات أوروبا بعد الذي 
حصل، ربما ال توجد خيارات ال على المدى 
القريب وال على المدى البعيد، نظراً لكمية 
حوالي  بنحو  تأتي  التي  الروسي  الغاز 
بينما  سنوياً،  مكعب  متر  مليار   160
المتحدة  للواليات  الغاز  شحنات  جمع 
متر  مليار   14 ال���  تتجاوز  ال  معها  وم��ن 
ضعيفة،  الخيارات  يجعل  وهذا  مكعب، 
خيارات  يكون  ال  ق��د  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الق��اً 
العاصف  الشتاء  فصل  اقتراب  مع  نهائياً 
لألوروبيين  ثبت  ح��ال  في  وعليه  بهم، 
تعطيل  وراء  تقف  من  هي  واشنطن  أّن 
تأخذ  أن  فُينتظر  أوروب��ا،  إلى  اإلم��دادات 
األميركي،  لإلقرار  موقفاً  األوروبية  الدول 
أو بحسب ما تسند عليه الوقائع، خاصة 
تجاهلها  يستطع  لم  األميركي  اإلعالم  أّن 
ب��اي��دن  إدارة  م��س��ؤول��ي��ة  ع��ن  وت��ح��دث 
إلى  تستند  والتي  بالحادثة  المتعلقة 
المواقف العلنية للرئيس األميركي لتبقى 
البصمة األميركية معلقة بين شتان ملف 

التحقيق واألقمار الروسية.

نورد �ستريم والب�سمات الأميركيةاأوروبا... بين محّددات ال�شمود والغمو�ض!
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المركز  ص��ال��ة  ف��ي  أق��ي��م 
ب��ل��دة   � ال��ع��رب��ي  ال��ث��ق��اف��ي 
السويداء  ريف  في  المزرعة 
أملنا«  »ش��ب��اب��ن��ا  م��ع��رض 
يدوية  مشغوالت  ضم  الذي 
واالكسسوار،  الشموع،  من 
ومجسمات  وال��ك��روش��ي��ه، 
ولوحات  متنوعة،  نحتية 
بمختلف  م��رس��وم��ة  ف��ن��ي��ة 
ونباتات  اللونية،  التقنيات 

زينة.
على  المعرض  في  شارك 
م���دى ث��اث��ة أي���ام ع���دد من 
األع��م��ال  بمجال  المهتمين 
وال��ن��ح��ت��ي��ة من  ال���ي���دوي���ة 
من  وط��اب  المزرعة،  بلدة 
قيس  الشهيدين  ثانويتي 
أبو فخر المهنية وسليم شيا 

العامة في البلد.
الحلبي   وع����د  وذك�����رت 
في  الثقافي  المركز  مديرة 
تصريح  في  المزرعة  بلدة 
يهدف  المعرض  أن  لاعام 
إل����ى ت��ش��ج��ي��ع ال��م��واه��ب 
ال����ش����اب����ة، وت��ح��ف��ي��زه��ا 
الفني  بالعمل  لاستمرار 

اإلبداعي.

هبا  ال��ش��اب��ة  ووج�����دت 
ع��ز ال��دي��ن ال��ع��ق��ب��ان��ي من 
خ���ال م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��رص��ة 
من  تنتجه  ب��م��ا  للتعريف 
والملونة  المعطرة  الشموع 
وال��م��ن��زل��ي��ة، ك��م��ا أب���رزت 
ال��دي��ن  ع��ز  حنين  ال��ش��اب��ة 
اك��س��س��وارات  م��ن  لديها  م��ا 
بالشمع  مشغولة  وتماثيل 
بالنسبة  جديدة  تجربة  في 

له.
وق���ال ال��ش��اب أده���م عز 
من  العديد  ق��دم  أن��ه  ال��دي��ن 
والمجسمات  المنحوتات 
معرض  أول  ف��ي  الخشبية 

بعد  بلدته  في  له  بالنسبة 
سابقة  بمعارض  مشاركات 
المحافظة  مناطق  بمختلف 
وال��م��ح��اف��ظ��ات ال��س��وري��ة، 
دمج  منتجات  ع��رض  حيث 
والشمع  الخشب  بين  فيها 
من  شطرنج  لرقع  وتصاميم 

خشب الزان وغيرها.
وق�����دم ال���ن���ح���ات أج���ود 
من  منحوتة   25 نحو  فرهود 
فيها  رك��ز  البازلتي  الحجر 
من  التراثية  الجوانب  على 
السيوف والبنادق والخناجر 
فيها  ح��ارب  التي  القديمة 

المستعمرين. األجداد 

أقيم في المتحف الوطني في الاذقية معرض 
للتصوير الضوئي وذلك بمناسبة العيد الرابع 
والخمسين لمنظمة إتحاد شبيبة الثورة، حيث 
الاذقية  في  الوطني  المتحف  ج��دران  تزينت 
مختلفة  ل��ون��ي��ة  وف���ض���اءات  فنية  ب��ل��وح��ات 
محترفين  والشابات،  الشباب  من  لمجموعة 
كل  وجسدت  وخارجها،  المنظمة  من  وه��واة، 

لوحة فيه قصة وحكاية فريدة.
ض��وء«،  »حكاية  عنوان  المعرض  وحمل 
بين  تنوعت  ص���ورة،   150 م��ن  أك��ث��ر  وض��م 
التصوير الماكرو والميكروسكوب  أي »التصوير 
المجهري« وصور بورتريه إضافة إلى األشغال 
تجسد  وص��ور  تدوير  إع��ادة  وأعمال  اليدوية 
وجبالها  ببحرها  الاذقية  مدينة  وجمال  سحر 
مصور  ك��ل  ليعكس  وآث��اره��ا  بنائها  وع��راق��ة 

نظرته ورؤيته وإحساسه بعمله.
وأكد سومر ظاهر رئيس منظمة اتحاد شبيبة 
الثورة في تصريح لاعام حرص المنظمة على 
مستوى  على  الشباب  مواهب  ودع��م  توثيق 
مشدداً  إنجازاتهم  تبني  إلى  إضافة  المحافظة، 

على أن األمل معقود ومرتبط بالشباب الواعد.
بدورها ساندي الخير عضو قيادة فرع اتحاد 
شبيبة الثورة في الاذقية رئيس مكتب اإلعداد 
هو  المعرض  هذا  أن  بينت  واإلع��ام،  والثقافة 
ضم  وقد  الاذقية  محافظة  في  نوعه  من  األول 
أجنحة مختلفة، كل جناح له عنوان خاص به.

النادي  في  عضو  ابراهيم،  غدير  وأوض��ح 
فرصة  يشكل  المعرض  أن  الفرعي  اإلعامي 
من  المنظمة  ش��ب��اب  م��واه��ب  على  ل��إض��اءة 
الستنباط  لهم  حافزاً  ويشكل  ومحترفين  هواة 
النظرة  ويظهر  الفنية  مهاراتهم  واكتشاف 

الخاصة لكل مصور.

وقال المصور مياد نصرة، المختص بمجال 
التصوير الماكرو والميكروسكوب أن هذا النوع 
وإضاءة  عدسات  طريق  عن  يتم  التصوير  من 
احترافية  إلى  يحتاج  كونه  إلى  إضافة  خاصة 
هذا  وج��ود  أن  مبيناً  الصورة  اللتقاط  وصبر 
الرتفاع  سورية  في  ن��ادر  التصوير  من  النوع 

تكاليفه. 
الدقيقة  األش��ي��اء  بتصوير  يعنى  ونصرة   
جداً  دقيقة  وأشياء  والنباتات  الحشرات  مثل 
النوع  وهذا  المجردة،  بالعين  رؤيتها  يمكن  ال 
العلمي  البحث  بمجال  يستخدم  التصوير  من 
إلى  إض��اف��ة  الطبي  وال��م��ج��ال  والبيولوجيا 

الجانب الفني.
طالب  فاتو،  محمد  المعرض  في  شارك  كما 
حدائق  دي��ك��ورات  اختصاص  زراع���ي  معهد 
التدوير  إعادة  أعمال  خال  من  زينة،  ونباتات 
القديمة  والقطع  واألحجار  المكسور  للزجاج 
التالفة وخليط من مخلفات طبيعية وصناعية 
بين  دمج  حيث  فنية  بأشكال  صناعتها  أع��اد 
وأعاد  المنزلية  والمزروعات  اليدوية  األشغال 

صنعها بأشكال وتحف فنية.
مختصة  سركيس  ش��اك  مانو  والمصورة 
على  صورها  في  رك��زت  والتاريخ،  بالتراث 
أغنام  راعي  كنظرة  ونظرتهم  األطفال  معاناة 
مسن  ليد  أخرى  وصورة  مدارس  أطفال  يراقب 
بمرور  الحب  واستمرار  قدسية  تؤكد  ومسنة 

الزمن.
وأكدت سمارة مظلوم وعبد الرحيم مصطفى 
ومدينة  ريفاً  الاذقية  تصوير  على  حرصهما 
والتركيز على إبراز المعالم الجمالية العمرانية 
المدينة  وعراقة  أصالة  تعكس  التي  والتراثية 

بألوان تضاهي جمالها وروعتها.

تستضيف صالة زوايا للفن التشكيلي 
الذي  وصل«  »ورشة  معرض  دمشق  في 
الختم  دمج  الى  فيه  المشاركون  سعى 
بطرق  التشكيلية  باللوحة  ال��س��وري 

مختلفة. 
وتجميع  البحث  إل��ى  الورشة  تهدف 
على  المنفذة  السورية  التراثية  النقوش 
من  إحيائها  وإع���ادة  القديمة  األقمشة 
جديد برسمها وحفرها كأختام وطباعتها 
تشكيلية  لوحات  ضمن  وتقديمها  يدوياً 
عن  بعيداً  الفني  العمل  ق��واع��د  تحمل 
بالتكوينات  المعروف  التقليدي  شكلها 

المتشابهة والتكرارات المتناظرة. 
تقدم  فنية  لوحات  المعرض  تضمن 
من  لكل  شابة  بتجارب  مختلفة  رؤى 
سامة  ودان��ا  الرضائي  تولين  الفنانين 
ومحمود  العلي  ومجدولين  ال��رز  وشهد 
الفنان  وبإشراف  السريع  ومهند  خليل 

التشكيلي فادي العّساف.
وقال العساف أن لوحات المعرض هي 
»وصل«  عنوان  حملت  عمل  ورشة  نتاج 
وتخصصت بتعليم طرق دمج الختم مع 

اللوحة التشكيلية.
هو  المعرض  من  الهدف  أن  وأوض��ح 
تقديم طرق مختلفة لتوظيف الختم ضمن 
اللوحة التشكيلية من خال تقديم تجارب 

متنوعة لخريجين جدد.
الشابة  التشكيلية  الفنانة  وأش��ارت 
حفر،  اخ��ت��ص��اص  ال��ع��ل��ي،  م��ج��دول��ي��ن 
األختام  أن  إل��ى  جميلة  فنون  خريجة 
مختلفة  بطريقة  اللون  مع  للعمل  دفعتها 
بذكاء  الكثيرة  األل��وان  توظيف  خال  من 

ضمن اللوحة.
وشكل المعرض بالنسبة لعلي فرصة 
على  والتعرف  واألف��ك��ار  اآلراء  لتبادل 

التجارب المتعددة.
أما الفنان الشاب محمود خليل، خريج 
فقد  الداخلية  العمارة  قسم  جميلة،  فنون 
تتضمن  بلوحات  المعرض  ضمن  شارك 
إعادة إحياء األختام الحموية القديمة من 
خال تقديم طريقة لوضع األختام ضمن 

اللوحة التشكيلية.
واشتغل في لوحاته على تكرار الختم 
اللوحة  ف��ي  ق���وي  كعنصر  وت��وظ��ي��ف��ه 
واأللوان  والخامة  المعاصرة   التشكيلية 

ونباتية  حيوانية  أش��ك��االً  مستخدماً 
وكائنات حية.

وقدمت دانا سامة، خريجة كلية فنون 
جديدة  تجربة  التصوير  قسم  جميلة، 
واألختام  الطباعة  فكرة  مع  التعامل  في 
من  ج��زءاً  الختم  جعل  خال  من  القديمة 
استناداً  لونية  معالجات  وبناء  اللوحة 

على وجوده.
من  كاً  يستضيف  المعرض  أن  يذكر 
وكريم  حيدر  وعزة  اللحام  رنيم  الفنانين 
شرف  كضيوف  حناوي  ومجد  الخطيب 

ويستمر حتى 6 تشرين األول.

»ور�صة و�صل« تجارب متنوعة

لفنانين جدد في �صالة زوايا للفن الت�صكيلي

معر�ض للت�صوير ال�صوئي في الالذقية 

»�صبابنا اأملنا« معر�ض في ريف ال�صويداء

أقام االتحاد العام لطلبة اليمن والجالية 
بعنوان:  للصور  معرضاً  حلب  في  اليمنية 
المركزية  المكتبة  في  ن��ور«،  من  »وج��وه 
صمود  الصور  وج��ّس��دت  حلب،  بجامعة 
الشعب اليمني وبطوالته في مواجهة الحرب 
أمين  برعاية  المعرض  أقيم  وقد  والحصار. 
في  االشتراكي  العربي  البعث  ح��زب  ف��رع 

جامعة حلب الدكتور ابراهيم حديد.
السوري  الحزب  من  وفد  المعرض  وزار 
التربية  القومي االجتماعي ضّم وكيل عميد 
مدير  جلقان،  ب��راء  ال��ش��ام  ف��ي  والشباب 
مديرية الطلبة الجامعيين التابعة لمنفذية 
التربية  م��ف��وض  حياني،  ي��وس��ف  حلب 
حنيظل  وخ��ال��د  عطعط  أح��م��د  وال��ش��ب��اب 

وفارس دوبان.
وقد جال الوفد القومي في ارجاء المعرض 
برفقة رئيس الجالية اليمنية في حلب عادل 
الذي قدم شرحاً عن مواضيع الصور  حداد 

التي يتضمنها المعرض.
وسلّم حداد وكيل عميد التربية والشباب 
عن  يتحدث  كتاب  من  نسخة  جلقان  ب��راء 

صمود الشعب اليمني وبطوالته.
سجل  في  كلمة  جلقان  دّون  ذل��ك،  بعد 
اليمني  الشعب  صمود  أّن  وأكد  المعرض، 
بمواجهة الحرب التي ُتشن على باده، أكد 
أن الشعوب التي تدافع عن أرضها وكرامتها 
قوى  امتلكت  مهما  ت��ه��زم،  ال  شعوب  ه��ي 

العدوان من آلة القتل والتدمير.
ال��ع��دوان  وحشية  خبرنا  نحن  وق���ال: 
واإلرهاب، فسورية � الشام تعّرضت لحرب 
وتفتيتها،  إضعافها  بهدف  كونية  ارهابية 
األسد  بشار  الرئيس  بقيادة  سورية  أن  إالّ 
الحكيمة والشجاعة، وببسالة جيش تشرين 
سجلت  والحليفة،  الرديفة  القوى  والتفاف 

انتصاراً مدويا على االرهاب ورعاته.

معر�ض »وجوه من نور« لطلبة اليمن في جامعة حلب

ووفد من »القومي« زار المعر�ض ونّوه ب�صمود اليمنّيين
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 (1¢U áªàJ) ...É¡e qób á«ª°SQ á«cô«eCG á≤«Kh

 w�dO�_« ÷dF�« w� UL� d��√ u� UL� p�L��« r�«eL� ÂuO�« b�«e� s� UNM�Ë ¨w�bL�« lL��L�«  UOFL� q�� s� ‰Ë_« s�dA� 17  …—u�
 q�√  U�ö� ÒÊ√ wJ�L�« p�CL�« s�Ë Î̈UO�dO�√ W�uKDL�« ◊uGC�« sL{ W��d�� W��F� X�U� ¨q�� s� ·u� j� vK� —u�I�« XL� r�—
 —ÒdJ�� «c�Ë ¨b�«Ë ÂuB��« ÊuOF� UL�Ë ¨Âu�NK� ÷ÒdF� ULK� d�üU� ULNM� Òq� W�UL�Ë ·«bN��ô« «cN� …dO�� g�«u� X�M� —UO��«Ë

Æd�ü« WL�U�� gOLN�Ë Íd�Ë Êu� sO�Ozd�« s� ÒqJ� “U��ù« W��� vK� o�U���U� —UO��«Ë W�d��« sO� ÂuO�«
 ¡u� V��� WO�U�uK�œË WO�u�U� …u� W�—Ë bI� ÊUM�� ÒÊ« v�« ÁU���ô« ÊËœ ¨s�U�A�uN� wD��« ÷dF�« WA�UM� ÎUC�√ rOI��� ô ≠
 rO�d��« ‚UH�« lO�u� d�� U�—bN�Ë WO�UM�K�« ‚uI��« lÒOC� ÎUOL�Ë ÎUD� …—uOM��« œ«R� fOzd�« W�uJ� XK�� U�bM� t�U�uJ� ·dB�
 s�Ë ¨WO�UM�K�«  «Ëd��« vK� bO�« l{u� t�D� rO�d��« p�– w� …bL�FL�« b�«Ë WDIM�« vK� ‰ö��ô« ÊUO� vM�Ë ¨2007 ÂU� ’d�� l�
 QD� X�J�—« w� ¨QD��« `O�B� —UF� X�� …b��L�« r�_« Èb� tKO���Ë 23 j��« œUL��U� w�UIO� VO�� fOzd�« W�uJ� W�—U�� r�
 …u�b�« vK� ·u� j�  bM��« b�Ë ¨Èd�« …u� W�—Ë ÊUM��  bI�«Ë ¨29 j��« vK�  ¡U{√ w��« WO�UD�d��« W�«—b�« WIO�Ë q�U��� ¨d�¬
 WOHK��«Ë  ¨tz«d��Ë  t�œUO�Ë  w�UM�K�«  gO��«  —Ëœ  ôu�Ë  ¨w�UIO�Ë  …—uOM��«  wD�  sO�  WK�UH�«  WIDMLK� “qOz«d�«“Ë ÊUM�� r�UI��
 ¨UNOK� Ÿ“UM�� WIDM� g�—U� qI� —U���« W�d� W�ËUIL�«Ë ÊUM�� `M� Íc�« ¨29 j�K� —U���ô« œ—Ë ¨rN�U�U��� XLJ�� w��« WOM�u�«
 WGO� r�bI�� wF��«Ë 23 j��« w� ‚uI��« q�U� Ÿ«e��ô W�U�� W�dH�« qF� UL� ¨“qOz«d�≈” ?� W�uO�Ë WOL�√ s� t� eÒOL�� U� l�

ÆU�U� q�UI� g�—U� W�œUF� o�Ë 29Ë 23 sOD��« sO� UL� r�UI�
 Ã«d���« ô W�œUF� r�— WN�� ¨“wKOz«d�ù«“Ë w�dO�ú� W��M�U� ¨W��UH� …—uB� W�ËUIL�« q�b� ôu� ‚—u�« vK� ÓwI� ÊU� «c� q� ≠
 sO�_« UNH�Ë WO��—U� WE�� w� ¨g�—U� bF� U� bF� U�Ë g�—U� bF� U�Ë g�—U� W�œUFL� UN�U��«Ë ¨t��UD� ÊUM�� qM� r� U� g�—U� s�
  UO�«b�Ë ¨WN� s� U�Ë—Ë√ vK� U�dO�Q�Ë WOL�UF�« W�UD�« W�“√ YO� ¨÷ÒuF� ô w��« W�dH�U� tK�«dB� s�� bO��« tK�« »e�� ÂUF�«
 œ—«u� “wKOz«d�ù«“Ë w�dO�_« ÊU� UL� ¨»Ëd��«Ë W�dJ�F�«  U�«eM�« d�U�� s� b�eL�« ÍœUH�� WO�dO�_«  U�U���« vK� UO�«d�Ë√ »d�
 bOH�œ q�� w�dO�√ w�U�uK�œ t� ·d�F� U� r�— ¨g�—U� s� “UGK� V�d� Ã«d���« ÂU�√ o�dD�« `�H� ÊUM�� ¡U{—≈ WOHO� s� Y���«

Æ“qOz«d�≈” vK� t��OA� ÷dH� tK�« »e� —UB��« s� “WOKOz«d�ù«” W�U�B�« t��J� U�Ë ¨t��UD� Òq� ‰U� ÊUM�� ÒÊ« s� ¨dJMO�
 ¨w{ËUH� wzU{— rO�d� q� UNOK� bL�F� jz«d�� …b��L�« r�_« Èb� …œu�u�  UOF�d� ô YO� ¨Íd��« dO� Íd���« rO�d��« ÒÊ_ ≠
 l���Ë WO�d�  U�d� ¨WO�UM�K�« ‰uI��« w� qLF�« vK� …—œUI�« WOL�UF�«  U�dA�« ÒÊ_Ë ¨U�U� qI�Ë 23  j��« vK� ÊUM�� ‰uB� ÒÊS�
 vK� UN��—«u� W�ËUIL�« XF{Ë U�bM� ô≈ ‰ö��ô« l� p�– qFH� r� ULMO� rO�d��U� qLF�« ◊d� ÊUM�� vK� jGC�U� UN�U�uJ� n�«u�
 ÷dF�« tMÒLC� Íc�« bO�Q��« ULNO�≈ ·UC� ¨Ê«dO�� Ê«“U��≈ ¨WO�UM�K�« ‰uI��« w� WOL�UF�«  U�dA�« qL� s� dE��« l�— ÒÊS� ¨W�ËUD�«
  UEH���« dOB�Ë WK��L�« sOD�K�Ë ÊUM�� sO� W�d��« WO�Ëb�« œËb��« j� vK� Íd���« rO�d�K� WO�u�U� WLO� Ë√ dO�Q� ÒÍ√ œu�Ë ÂbF�
 p�L�K� …u�b�« t�A� ¨b�b��« ÷dF�« i�—Ë 29 j��U� p�L��« ÊU� »uKDL�« ÒÊ√ s� Y�b��«Ë ¨‚—“_« j��« vK� ÊUM�� UNF{Ë w��«
 w� ÊUM�� œËb� sL{ U�œu�Ë w�«b� U�d�d�� v�� ‰U�I�« WK�«uL� W�ËUIL�« W��UD�Ë 2000 ÂU� d�d���« bM� l���« ÈdI�« WO�UM�K�
 cM� …b��L�« r�_« s� …bL�FL�« WO�Ëb�« ÊUM�� œËb�� ÍœËb��« rO�d��« jz«d� w� U�œu�Ë Âb� r�— ¨1920 ÂU� dO�J�« ÊUM�� jz«d�
 W�ËUIL�« Òb{ «u�U� l���« ÈdI�« d�d��� …u�b�U� W�ËUIL�« vK� «Ëb�«“ s�c�« ÒÊ√ UL�Ë ¨“V�U�uO� tO�u�” WO�UH�« v�≈ œUM��ôU� 1926 ÂU�

ÆjI� ·u� j� u� ÷ËdFL�« ÊU� Âu� rJ� Òr� …—uB�«  «c� 29 j��U� ÂuO�« ÊËb�«eL�« Ëb�� ¨UN�UO�C�Ë UN�U�� …d�� ‰«u�
 «–≈ rJÒ�b� q�u� ¨·u� j� s� rNH�«u� a�—U� v�≈ dEM�U� rN�—UN� vK� rJ��« sJL� ¨…—UND�« »«u�√ «u��� ULN� ÂuO�« Êu��eML�« ≠
 q�u�Ë ¨WO�UM�K�« ‚uI��« q�U� ŸU{√ Âu� …—uOM��« W�uJ� t�KF� U� vK� ÷«d��«  u� rN� ÊU� «–≈ U�Ë ¨UN�u�  u� r�b�_ ÊU�

°W�U�M�«Ë …—UND�« ”UOI� ·U� «c�Ë ¨—U��_«  «dA�  U�bI� rNF�Ë ¨jI� sO�U� cM� ¡uCK� X�d� rN�«u�√ ÒÊ≈ ‰uI�
 ¨W�ËœeL�«  ULKJK� tÒ�M��«Ë ¨WOH�L�« VDI�« nAJ� hM�« w� hO�L��U� ÊuOMF� ¨¡U�ƒd�« tHK� s�Ë ¨÷ËUHL�« b�u�« ÒÊ√ vI�� ≠
 w��«  UO�{u��«Ë  UEH���« qO���Ë ¨WK��� ÷«—√ Ë√ WK��L�« w{«—_« sO� ÂöJ�« VF�Ë ¨242 —«dI�« cM� ÊuO�dO�_« U�œU��« w��«

Æ‚UH�ô« h� s� UN�UH�« V�� ô

 (1¢U áªàJ) ...kGó«©H …ôëÑdG º«°SôàdG

 ø«JƒH ÜÉ£N

 dOL�œö�  w�Ëd�«  fOzd�«  »UD�  —U���«  w�  »dG�«  …œU??�  TD��  r�  ≠
 oOKF��« s� rNOK��Ë ¨WO�Ëb�«  U�öF�« —U�� w� WL�U� ‰Òu�� WDI� sO�u�
 ¨qA�Ë nF{ W�ö� w�Ëd�« n�uL�« d�uB�Ë W�d���« vK� rzUI�« w�UO��«
 t�{d�  Íc�«  dO�J�«  ‰ Òu���«  UNO�b���  w��«  W�b��U�  q�UF��«  v�≈  ‰UI��ô«Ë
 tM�  dÒ��  Íc??�«  ¨d�c�«  vK�  WO�dG�«  ŸUL�ù«  W�U�  t�L�d�  Íc??�«Ë  ¨UO�Ë—
 d�– s� tK�U� U�Ë ¨u�UM�« v�≈ ÂULC�û� Í—u� VK� tO�u�� w�«d�Ë_« fOzd�«
 ô UN�≈ ‰uI�«Ë VKD�« «c� i�d� Ÿ«d�ùU� UN�H� s�  dÒ�� »dG�«  U�uJ� w�

ÆUO�Ë— l� …d�U�� WN�«u� w� q�b� Ê√ b�d�
 ÊËb�  n�u��  s�  »d�K�  sO�b�  t�UD�  w�  sO�u�  fOzd�«  l{Ë  ÎUOKL�  ≠
 œU��ô«  s�  XKBH�«  w��«  ‰Ëb�«  l�  UO�Ë—  œËb�  —U���«  u�  ‰Ë_«  ¨ULNIOI��
 ¡uA�  q��  U�  œËb��«  v�«  …œuF�«  …b�U�  vK�  ¨dEM�«  …œU�ù  WK�U�  w�UO�u��«
 ¨WO��—U��« U�œËb� sL{ ÊU� U� …œUF��U� UO�Ë— Òo�Ë ¨w�UO�u��« œU��ô«
 WO�Ëd�«  WGK�«  UN�UJ�  rKJ��  w��«  œËb�K�  …—ËU�L�«  o�UML�«  w�  ÎU�uB�
 w��«  ‰Ëb??�«  w�  W�dBM�  WK�UF�  Êu�ö�Ë  ¨WO�Ë—  ‰u??�√  s�  ÊË—Òb���Ë
 UO�Ë—  v�≈  UN ÒL{  Òr�  w��«   UF�UIL�«  ‰U�  u�  UL�  ¨UN��«—  X��  ÊuAOF�
 »dG�« ¡UL��« t�u� dOBL�« d�dI� o�� —U���ô« Òœ— t�u��« «c� w�Ë ¨W�œU��ô«
 »d� ‰ö� t�H� »dG�« tKF�Ë o�� U� v�« œUM��ùU� ¨‰Ëb�« …œUO� √b�� ¡«—Ë

ÆUO�ö�u�u�
 tM� l�«d� ô ÎU�ËdA� Á—U���« w� ÎU�{«Ë sO�u� ÊU� Íc�« w�U��« ·bN�« ≠
 X�U� WK�d� wNM� ¨WO�Ëb�«  U�öFK� …b�b� b�«u� ¡U�—≈ u� UO�Ëd� W��M�U�
 W�UI��«Ë  W�UO��«Ë  œUB��ô«  w�  WO�Ëb�«  dO�UFL�«  w�  WO�dG�«  dO�UFL�«  UNO�
 w� ‰Ëb�«Ë »uFA�« W�UJ� UNO� ÈËU��� WK�d� v�« ‰UI��ô«Ë ¨WO�U��ù« rOI�«Ë
 ·«d��ô« l� V�UM�� UL� ¨WOLO�Ë WO�UI�Ë W�œUB��«Ë WO�UO�  «—UO� –U��«
 Ë√ W�Ëœ ôË ¨ÍœUB��«Ë w�UO�Ë w�UI�Ë Í—UC� ŸuM� vK� rzU� r�UF�« ÊQ�
 t�U�√  vK�  ”UI�  Ã–uL�  r�d�  tO�  W�œUO�  WOF{u�  l�L��  ‰Ëœ  W�uL��

ÆWOK�L�« s� n�uL�U� wN�M�Ë —ôËb�U� q�UF��« s� √b�� «c�Ë ¨r�UF�« ‰Ëœ dzU�
 w�UO�u��« œU��ô« —UON�« s� b�Ë Íc�« w�Ëb�« ÂUEM�« sO�u� tM� r� ÎUOKL� ≠
 WOL�UF�«  »d��«  bF�  œU�  Íc�«  w�Ëb�«  ÂUEM�«  wF�—  ‰uFHL�  vN�√  q�  ¨jI�
 V�U��«  bM�  nI�  tO�  WO�UO�u��«  W�«dA�«  œËb??�  X�U�  Íc??�«Ë  ¨WO�U��«
 o�Ë  ÎUOLO�Ë  ÎUO�UI�Ë  ÎUO�UO�Ë  ÎU�œUB��«  —«bÔ�  r�UF�«  ÊU�  ULMO�  ¨ÍdJ�F�«

Æw�UO�u��« œU��ô« —UON�ô f Ò�√ U� «c�Ë ¨w�dG�« Ã–uLM�«
 ‰u�I�«  Ë√  ¨…d�U�L�«  »d��«  Í—UO�  sO�  »dG�«  sO�u�  fOzd�«  l{Ë  ≠
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على  ومستحقاً  مثيرا  ف��وزا  الساحل  شباب  فريق  حقق 
جمعتهما  التي  المباراة  في   ،1-2 بنتيجة  النجمة  حساب 
عصر أمس على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونيه، 
ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المحلي لكرة القدم. 
وبهذا الفوز، رفع شباب الساحل رصيده إلى 8 نقاط متقدماً 
إلى المركز الثالث، في حين تجمد رصيد النجمة عند 7 نقاط.  
مهاجمه  عبر   15 الدقيقة  في  األول  الهدف  النجمة  سجل 
الخطر علي عالء الدين، بتسديدة ذكية على يسار الحارس 
انطالق  ومع  بدر.  خليل  عرضية  من  مستفيداً  ضاهر،  علي 
الشوط الثاني، سجل زين فران هدفاً »وال أحلى« في الدقيقة 
52، إثر مراوغته لدفاعات النجمة ومن ثم تسديد كرة قوية 
من خارج المنطقة استقرت داخل الشباك إلى يمين الحارس 
من  الساحل  شباب  مرمى  ضاهر  علي  وأنقذ  السبع.   علي 
كوراني  حسن  من  تمريرة  إثر   ،60 الدقيقة  في  مؤكد  هدف 
ببراعة.   ضاهر  وينقذها  األخير  ليسدد  باالكي،  جان  إلى 
تسديدة  إثر  مؤكد،  لهدف   83 الدقيقة  في  ضاهر  وتصدى 
من علي عالء الدين. وبعدها بدقيقة، أنقذ حمزة الخير مرمى 
حمام  علي  من  رأسية  إثر  مؤكد،  هدف  من  الساحل  شباب 
نحو المرمى شتتها الخير من على خط المرمى.  إلى ان نجح 
الساحليون بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88، إثر تسديدة 
صاروخية من البديل علي الفضل هزت شباك النجمة. قاد 

اللقاء الحكم الدولي محمد عيسى.
الحكمة  فريق  حقق  المرحلة،  ضمن  أخرى  مباراة  وفي 
بنتيجة  طرابلس  حساب  على  ال���دوري  ف��ي  األول  ف��وزه 
طرابلس  ملعب  على  بينهما  جرت  التي  المباراة  في   0-2
متقدما  نقاط   4 إل��ى  رصيده  »األخ��ض��ر«  ليرفع  البلدي، 
نقطة  عند  طرابلس  رصيد  تجمد  حين  في  السابع،  للمركز 
المطلقة  السيطرة  ورغم   .11 المركز  في  بها  يبقى  وحيدة 
لم  أن��ه  إال  األول،  الشوط  مجريات  على  طرابلس  لفريق 
بداية  ومع  سلبيا.  الشوط  فانتهى  الشباك،  هز  من  يتمكن 

رجال  على  رستم  إميل  المدرب  رجال  تفوق  الثاني  الشوط 
التونسي مرسي قطاطا، حيث سجل بوكونتا سار  المدرب 
سريعاً  سار  وأضاف   .66 الدقيقة  في  للحكمة  األول  الهدف 
 الهدف الثاني في الدقيقة 72 لينهي آمال الفريق الشمالي. 

في  ملعبه  على  زغرتا  السالم  على  العهد  فاز  األحد،  وأمس 
� 1، الشوط األول انتهى عهداوياً )1 �  المرداشية بنتيجة 2 
0(.  ورفع العهد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، في 
الثامن.  المركز  في  نقاط   3 عند  السالم  رصيد  تجمد  حين 
وشهدت المباراة افتتاح العهد التسجيل في الدقيقة 3+45، 
يضيف محمد  أن  قبل  الجزاء،  ضربة  من  حيدر  محمد  عبر 
ناصر الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 
في  السالم،  لمصلحة  النتيجة  عدرا  الله  عبد  وقلص   .69

الدقيقة 75 .
بتحقيق  البرج  فريق  نجح  صدارته،  تثبيت  مباراة  وفي 
التي  المباراة  1(، في   � فوز صعب على الصفاء بنتيجة )2 
محمد  للبرج  سجل  البلدي،  جونيه  ملعب  على  جمعتهما 
للصفاء  سجل  فيما  )د28(  سارفو  وستيفان  )د2(  صادق 
حبيب شويخ )د14( من ضربة جزاء. علماً أن الشوط شهد 
فرصاً متبادلة من دون تسجيل أهداف. ورفع البرج رصيده 
الرابع  للمركز  الصفاء  12 نقطة، في حين تراجع  إلى  بذلك 

برصيد 7 نقاط.
صور  التضامن  فريق  سحق  البلدي،  صور  ملعب  وعلى 
 ،)2  �  5( بنتيجة  عاليه  األهلي  االخاء  فريق  الجبلي  ضيفه 
إنتهى الشوط األول لمصلحة أصحاب األرض )3 � 2(. ليرفع 
التضامن رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع ، في حين 
ظل رصيد اإلخاء بدون نقاط في ذيل الترتيب.  سجل لالخاء 
محمد حمود )د12( ووسيم عبد الهادي )د15( وللتضامن 
)د35(  وبيافري  )د20(  ملحم  وعدنان  )د17(  كريستسان 

وجواد كوثراني )د75( وحسن قعفراني )د88(.

فوز م�ستحق ل�سباب ال�ساحل على النجمة

اأول فوز للحكمة والبرج مت�سّدرًا بـ 12 نقطة

في مباراة من طرف واحد، وضمن الجولة األخيرة للمجموعة األولى من دورة الزمن الجميل التي ينّظمها »وايت 
التراس« على ملعب الشرق BFA التقى فريق قدامى البرج  مع قدامى الحكمة في مباراة مصيرية، لينتهي اللقاء بفوز 
»أخضر« عريض وبواقع 7 � 2. وبذلك التحق فريق قدامى الحكمة بمتصّدر المجموعة الراسينغ إلى الدور الثاني. على 
أن يلتقي غداً وفي تمام الساعة السابعة مساًء فريقا قدامى األهلي صربا وقدامى الشرق في آخر مباريات المجموعة 

الثانية.

فوز الحكمة على البرج في دورة »وايت الترا�س«

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كالس، يلتقي فريقا الصفاء والبقاع في ختام دورة بلدية الغبيري 
بلدية  مجمع  ملعب  على   )18.00 )الساعة  األول  تشرين   4 في  الواقع  الثالثاء  غٍد  بعد  الالعبين،  بقدامى  الخاصة 
الغبيري الرياضي � طريق المطار، ويلي المباراة حفل توزيع الكؤوس والدروع والميداليات على مستحقيها. يضّم 
الصفاء بقيادة محمد بري نخبة من الالعبين المميزين كمحمد قصاص ودانيال األعور وسامر شقير وفادي كرنيب 
سعيد  شاهرلي،  محمد  كاظم،  علي  من:  كل  فيضم  البقاع  أما  أيوب.  عباس  والحارس  ناجي  وبسام  كربال  وابراهيم 

رزق، سمير زيدان، زياد حلوم، زكريا زين، حسن المقداد وعبد موسى. يقود المباراة الحكم الدولي جميل رمضان.

برعاية وزير ال�سباب والريا�سة جورج كال�س

ال�سفاء يواجه البقاع في نهائي دورة الغبيري

لقي  العالم،  في  القدم  ك��رة  مالعب  ك��وارث  أس��وأ  في 
في  آخرين،   180 نحو  وأصيب  مصرعهم  شخصاً   174
أعمال شغب وقعت عقب مباراة كرة قدم في جزيرة جاوة 
بسبب  الملعب  المشجعين  اقتحام  نتيجة  اإلندونيسية 
خسارة فريقهم. وأوضحت الشرطة، التي استخدمت الغاز 
المسيل للدموع لفض االشتباكات، أن أعمال الشغب وقعت 
في ملعب كانجوروهان في مقاطعة جاوة الشرقية، عقب 
المباراة التي خسرها فريق أريما أمام بريسبايا سورابايا 
نيكو  الشرقية  جاوة  شرطة  رئيس  وقال   .3-2 بنتيجة 
أفينتا، في مؤتمر صحفي إن 24 شخصا لقوا حتفهم داخل 

الملعب، بينما توفي باقي الضحايا في المستشفى.
وتسببت أعمال الشغب أيضا في إصابة 180 شخصاً 
على األقل جرى نقلهم إلى مستشفيات مختلفة بالمنطقة. 
تدافع  بسبب  سقطوا  القتلى  غالبية  أن  أفينتا  وأوض��ح 
المشجعين الذين كانوا يحاولون الفرار من أعمال الشغب 

التي أصيب فيها الكثيرون باالختناق.

من  آالف   3 نحو  اقتحم  عندما  الشغب  أعمال  وب��دأت 
مهاجمة  في  وب��دأوا  الملعب  المهزوم  الفريق  مشجعي 
الالعبين ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات األمن التي 
الحادث،  هذا  وعقب  للدموع.  المسيل  الغاز  استخدمت 
قررت رابطة الدوري اإلندونيسي لكرة القدم تعليق جميع 
فتح  بالبالد  الكرة  اتحاد  أعلن  فيما   ، األسبوع  مباريات 

تحقيق لمعرفة مالبسات الواقعة.
»يأسف  بيان  في  إرياوان،  محمد  االتحاد،  رئيس  وقال 
االتحاد لتصرفات مشجعي أريما في ملعب كانجوروهان. 
وأوضح  الحادث«.  على  وللجميع  الضحايا  ألسر  نعتذر 
»شّكل االتحاد على الفور فريق تحقيق«، مبرزاً أن الحادث 
يونس  وق��ال  اإلندونيسية«.  القدم  ك��رة  ص��ورة  »يلطخ 
إن  القدم،  لكرة  اإلندونيسي  لالتحاد  العام  األمين  نوسي، 
الفيفا طلب تقريرا عن الحادث الذي وقع في مدينة ماالنغ 
وتّم إرسال فريق تابع لالتحاد الدولي إلى موقع الحادث 

إلجراء التحقيقات الالزمة.

م�سرع 174 واإ�سابة 180 في مباراة باإندوني�سيا

ضمن  سوتشي،  ضيفه  أمام  فريقه  مباراة  خالل  األضواء  سيتشيفوي،  فالديمير  أورينبورغ،  فريق  العب  خطف 
الجولة ال�11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بتقدمه بطلب الزواج. هذا، وفاجأ فالديمير سيتشيفوي الجميع 
بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة األخيرة من زمن الشوط األول، من ركلة جزاء، بتقديم باقة من الورود 
بعد  الثانية  الصفراء  البطاقة  بتلقيه  الخطوة  بهذه  سيتشيفوي  فالديمير  وخاطر  للزواج.  يدها  وطلب  لخطيبته 
األولى في الدقيقة 31 والطرد من الملعب، لكن حكم المباراة أرتيوم لوبيموف لم يفسد فرحة الالعب بهذه المناسبة 

الجميلة.

العب رو�سي يطلب يد فتاة للزواج

بعد ت�سجيله هدفًا ثّم يطرد من الملعب!
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 ôË  ‘u�u�«  s�  ÊU��ù«  eÒOL�  w��«Ë  WO�U��ù«
 —UJM��«Ë  ¨WI�U�  WO�U�√  q�  ¨dOI�  ÈËd??�  v��
 W�dJ�  W�uK�  qO��  w�  w�U��ù«  ŸÎuM�K�  i�—Ë
 WO�uJ�«  …dDH�«  i�UM�  d�¬  vK�  Ì‚d??�  eÒOL�  s�

 W�KB�  w??�  ÒV??B??�  ULO�  ·ö??�??�ù«  q�U���Ë
 u��  UN�«u�√Ë  UN�UO�√  W�UJ�  WO�U��ù«  …dO�L�«
 b�«Ë nM� …œ«d� fO�Ë ¨t�JKL� w� ÊU��ù« …œ«d�

ÆÆÆw�U��ù« ÒqJ�« »U�� vK� ÊU��ù« s�
 ¨Êu��U�uK��_« –ËcA� W�UNM�« W�«b� ¡«“S� s��
 «c�  w Ò�M��  w��«  WO�U��L�«   U�dC�«  ¡«“S???�Ë
 YO�  v�«  t�  wIK��Ë  ¨œÒdH��«  l�u�  s�  ‚uK�L�«

Æa�—U��« WK�e� ¨wL�M�

t�U��« `OL�

¢SƒHO¿ƒ°ùcÉ°Sƒ∏éfCÓd kÉYGOhzAÉæÑdG{ äÉëØ°U ∞«°V ¬jÉàdG í«ª°S »fOQC’G ¿ÉæØdG

2022  ‰Ë_«  s???�d???A???�  3  s???O???M???�ô«
Monday 3 October 2022

¥ÓNC’G á°SÉ«°S øe :IóëàªdG äÉj’ƒdG

!á°SÉ«°ùdG ¥ÓNCG ≈dEG
*—uBM� ÊU�b� Æœ  ˝

 Ác� Æt�«b�√  «—uD�Ë ¨t�uF�Ë r�UF�« ‰Ëœ ‰UO� …b��L�«  U�ôu�« UNF��� w��«  U�UO��« s� `��√ „UM� fO�
 d�¬ w��« ¨dO�UFL�« WO�«Ëœ“«Ë ¨“UO��ô«Ë ¨Y���«Ë ¨œ«b���ô«Ë WFA��« WON�MF�« s� ô≈ …d� dÒ�F�� sJ� r�  U�UO��«

ÆW�UO��« ‚ö�√ tF� √b��� ‚ö�_« W�UO� s� vK�� Ê« bF� ¨UNOK� dO�� Ê« w�dO�_« Íu�ËUJ�«
 ¡UH{≈  ¨UN�«¡U�H��«  d��  ‰ËU��  UO�Ë—  ÒÊ«  ∫‰uI�  nK�  ÒqJ�  WO�dO�_«  W�ËbML�«  XH�Ë  w�Ëb�«  s�_«  fK��  w�  
 ¡U�H��ô« ÒÊ«Ë ÆuJ�u� UNÒLC� ÷«—√ ÒÍQ� ·d�F� s� …b��L�«  U�ôu�« ÒÊ«Ë Æ…œUO�  «– W�Ëœ w{«—√ Òr{ vK� WO�dA�«
 l{Ë  w�  dOOG�  ÒÍQ�  ·«d��ô«  Âb�  v�«  u�b�Ë  ¨WHz«e�«   «¡U�H��ô«  s�b�  Î «—«d�  ÕdDM�Ë  ¨w�U�_«  …œ«—«  s�  dÒ�F�  ô

°UO�«d�Ë√
 sDM�«Ë X�U� s�√ °UO�«d�Ë√ l{Ë w� dOOG� ÒÍQ� ·«d��ô« Âb� vK� WB�d��« …b��L�«  U�ôu�« „uK�Ë d�√ VO�� 
 sDM�«Ë t�KF� Íc�« U� °øX�OMJ�« Ác��« Êu�U� V�uL� Òq��L�« Í—u��« w�dF�« Êôu��« ÒrC� “qOz«d�≈” X�U� U�bM�
 V�uL� °ø“qOz«d�«” ?� W�b�_« WL�UF�« U�d���«Ë ¨ÊUOJ�« v�« WO�dA�« ”bI�« “wKOz«d�ù«” Òq��L�« Òr{ U�bM� ¨UNMO�
 qI�� °øUNOK� sOM�u��L�«  Ÿ—“Ë ¨sOOMOD�KH�«  w{«—√  …—œUBL� “wKOz«d�ù«”  ‰ö��ô« W�Ëœ X�U� w�Ëœ Êu�U� ÒÍ«
 UNO�« UN�—UH� XKI�Ë ¨q��L�« ÊUOJK� WL�UF� ”bI�U� X�d��« WO�d� ÒÍ√Ë ¨w�Ëœ Êu�U� ÒÍ« V�uL� ¨r�UFK� sDM�«Ë

°WKB�«  «– …b��L�« r�_«  «—«dI� ÎU�ö�
 UNMO�«u�Ë UN�œUO� ÷d� w� “WOKOz«d�ù«” ‰ö��ô« W�Ëœ WOI�Q� …b��L�«  U�ôu�« X�d��« w�Ëœ Êu�U� ÒÍ√ V�uL�
 ÒÍ√  V�uL�  ¨UNM�b�Ë  “WHz«e�«   «¡U�H��ô«”  i�d�  w��«  …b��L�«   U�ôu�«  UM�  qI��  ° Òq��L�«  Í—u��«  Êôu��«  vK�
 Òq��� w�Ë W�dBMF�«Ë ¨WO�«ËbF�«  UN�«¡«d�≈Ë ¨WOF�u��«  UN�U�UO� w� “qOz«d�≈”  ÒdL��� wIOI� w�u�U� ¡U�H��«

°øÊUM��Ë W�—u�Ë ¨sOD�K� w� WO�d� w{«—√
 Òq��� w��« w�Ë ¨2003 Ë 2002 w�U� ¨‚«dF�«Ë ÊU���UG�√ ‰ö��U� …b��L�«  U�ôu�« X�U� “¡U�H��«” ÒÍ√ V�uL� 

 °øÍ—u��« jHM�« VN�Ë W�d�� ÂuI� ULO� ¨W�—u�Ë ‚«dF�« w� o�UM� …uI�U� ÎUO�U�
 X�U� U�bM� ¨WO�Ëd�U� sOI�UM�« UO�«d�Ë√ wM�«u� ‰UO� “W{UOH�« Ád�UA�“Ë ¨w�dO�_« wJ�UO�« …dO� X�U� s�√ 
 w�UL�  Èb�  vK�  Èd�Ë  ÎU�b�   d?? Ò�œË  ”U��Ëb�«  w�  ·ôü«   «dA�  q�I�  ¨UNO�  W�dD�L�«  W�“UM�«  WOMOLO�«  qzUBH�«

 ° «uM�
 ¨…dDO��«Ë ¨i�d���«Ë ¨jK���U� l�A�Ë q�U� ¨s�e�« s� ÊdI�« nB�Ë sO�d� s� d��_ œuF� ¨q�u� w�dO�√ a�—U� 
 ¨ U�öI�ô«  ¡«—Ë  ·u�u�«Ë  ¨v{uH�«Ë  ¨s�H�«  ZO�Q�Ë  ¨œ«b���ô«Ë  ¨‰öG��ô«Ë  ¨‰ö��ô«Ë  ¨»Ëd��«Ë  ¨WMLON�«Ë
 WLE�_U� W�U�ù« WOG�  «—u��«  ‰UF�≈Ë ¨WOHzUD�«Ë WO�dF�«Ë WO�uI�«   «dFM�«  p�d��Ë ¨ U�«dD{ô«Ë ¨ ôUO��ô«Ë

ÆsDM�«Ë  U�UO�� W{—UFL�« WOM�u�«
 fK�� w� ÎU�Ë—œ wDF� Ê« ÂuO�« …b��L�«  U�ôu�« b�d� ¨WO�Ëb�« WO�UO��« UN�U�ö� w� ¨p�U��« œu�_« UNK�� bF� 
 ¨UN�F� ÁU�� W�UO��« UN�H�U�Ë UO�«d�Ë√ vK� dO�J�« UN�d�Ë ¨“UN�u��“Ë “UN�dO�” s� Íb��� ¨t�—U�Ë w�Ëb�« s�_«
 tO�«  Òœ√ U� v�«  Òœ√ ¨¡UIL� …— ÒuN��  U�UO� v�« ¡u�K� wJ�MOK�“ UN�Oz—Ë UO�«d�Ë√ l�b� ¨÷Òd�L�« X�U� w��« w�Ë
 vK� Èd� ô ¨v{uH�«Ë »Ëd��« qFA� ¨w�dO�_« wJ�UO�« t�« Ær�UF�«Ë U�Ë—Ë√ vK� …d�U��  UO�«b�Ë ¨…d Ò�b� À—«u� s�

 Æw�UO� ◊UD��«Ë ¨nK�Ë ¨WON�M� U�bF� U� WON�MF� ¨t��UB� vK� ô≈ ’d�� ôË ¨t�H� Èu� W�U��«
 vK� bO�Q��« s� ¨t�uF�Ë r�UF�« ‰Ëœ l� ¨WO�Ëb�« WO�UO��« UN�U�ö� w� ÎU�u� XJH�« U� w��« …b��L�«  U�ôu�« UN�≈ 
 —U�¬Ë  ULB� ‰«e� ô YO� ¨‚ö�_« W�UO�  bI� Ê√ bF� W�UO��« ‚ö�√ W�—UL� u�Ë ¨dÒOG�� s�Ë s� Íc�« UN�uK�

ÆÆÆfL��« r�UF�«  «—U� w� ÊUOFK� …d�U� UN�U�UO� ‚ö�√
o��_« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë*

 b�� bL�� ¨÷ËUHL�« ¡UFM� b�Ë fOz— vH� ¨sLO�« w� WO�U��ù« W�bNK� œb�L�« X�u�« ¡UCI�« l�
 “W{dGL�« Âö�ù« qzU�Ë iF�” Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨W�bN�« b�bL� vK� ‚UH�« s� ŸUAÔ� U� ¨f�√ ¨Âö��«

Æp�c� Ã ÒËd�
 ¨WOM�«  s�� l�«b� ¡U� W�bNK� w�U��«Ë ‰Ë_« b�bL��«  t�u�� ÒÊQ� ÷ËUHL�«  ¡UFM� b�Ë `{Ë√Ë
 ¨»d��«   UO�«b�  s�  UNO{«—√  œUF�≈  b�d�  U�  —bI�  Âö��U�  V�d�  ô  Ê«ËbF�«  ‰Ëœò  ÒÊ√  ÎUHOC�

Æåd�U�L�« ·«bN��ô«Ë
 W�U�  v�≈  W�bN�«  ‰ Òu���  ÊQ�  ÕUL��«  Âb�ò  ¨sLO�«  w�  vK�_«  w�UO��«  fK�L�«  b�√  ¨t�N�  s�
 ô W�—u� UN�d�Ë …b��L�« r�_« RJK�ò ÎUM�N��� ¨åwzUN� ‚UH�ô ‰u�uK� WKO�Ë œÒd�� X�U� UN�u�

ÆåÂö��« WOKLF� f�R� ôË wMLO�« VFA�« V�UDL� v�d�
 `ML�  W�K�L�«   «uI�«ò  ÒÊ≈  ¨l�d�  vO��  bOLF�«  W�K�L�«   «uI�«  r�U�  Àb��L�«  ‰U�  ¨Á—Ëb�
 X�«œ  U�  …—œUGL�«Ë  UNF{Ë  VO�d��  ÎW�d�  W�œuF��«Ë   «—U??�ù«  w�  WK�UF�«  WODHM�«   U�dA�«
 t�Ëd�  ‰öG��«  w�  tI�  wMLO�«  VFA�«  `M�  W�bN�  W�e�K�  dO�  ÍœuF��«  w�dO�_«  Ê«ËbF�«  ‰Ëœ

ÆåWODHM�«
Æå—c�√ s� —c�√ b�ò ∫Î «—c�� ¨åd��u�ò d�� ¨l�d� l�U�Ë

§ØædG äÉcô°ûd á∏¡e »£©J AÉ©æ°U

øª«dG IQOÉ¨ªd äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG »a á∏eÉ©dG

 UN�UL�  »UI�√  w�  ¨WO�uM��«  U�—u�  w�  …bÒL�L�«  UN�b�—√  s�  Ã«d�ù«  ¨f�√  ¨Ê«dN�  XF�u�
Æœö��« …—œUGL� tK��Ë ¨Í“UL� d�U� ¨w�«d�≈ q�√ s� w�dO�ú�

 s�  —ôËœ   «—UOK�  7  s�  Ã«d??�ù«  »d�”  UN�UF�u�  WFKD�  —œUB�”  s�  “U�—≈”  W�U�Ë  XKI�Ë
 Ê«d�≈  sO�  ¡UM��  s�  Ã«d??�ù«  WIH�  —U�≈  w�  WO�uM��«  U�—u�  w�  …bL�L�«  WO�«d�ù«  …b??�—_«

ÆWOLOK�≈ W�Ëœ W�U�d� r�� ¨“U�dO�√Ë
 WIDML�«  ‰Ëœ  Èb�≈  W�U�u�  WH�J�   U{ËUH�”   bN�  WO{UL�«  lO�U�_«  ÒÊ√  W�U�u�«  XHA�Ë

ÆWO�«d�ù« …b�—_« s�  «—ôËb�«  «—UOK�Ë s�bK��« sO� “¡UM�� s� s�«e�L�« Ã«d�û�
 ¡UG�≈  Òr�”  t�√  ÍœU�¬  V�d� r�U� ¨Ê«d�≈  w� ÊU��ù« ‚uI� WM�� sO�√ b�√  ¨qB�� bOF� vK�
 cM� s���« Ã—U� Í“UL�” ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨“WO�U��≈ »U��_ Ê«d�≈ s� Í“UL� d�U� ÃËd� lM� —«d�

Æ“ «uM�  4
ÆÎU��d� WO�dO�_« Êu���« w� sO�u�uL�« sOO�«d�ù« ¡UM���« s� sDM�«Ë ÃdH� Ê√ q�√Ë

 dO�√  sO��  w�«d�ù«  WO�—U��«  d�“Ë  ÊUL Ô�  WMDK�Ë  ‚«dF�«  WO�—U�  «d??�“Ë  mK�√  ¨p�–  v�≈
 bONA�«  …—u�  V���  ¨W�œuF��«  w�  ÎöI�F�  ÊU�  Íc�«  w�«d�ù«  ÃU��«  s�  Ã«d�ù«  ÊUONK�«b��

Æw�ULOK�  r�U�

ø£æ°TGh êGôaEÉH á∏FÉØàe ¿Gô¡W

 Ió qªéªdG É¡Jó°UQCG øe Q’hO äGQÉ«∏e 7 øY
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