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إننا فخورون بانتصاراتنا ألنها انتصارات 
غالبين غير شامتين... إننا فخورون ألّن 

مناقبنا كانت أقوى من صروف الزمان.
سعاده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

جنين تكتب بالدم ملحمة جديدة: ت�سعة �سهداء وع�سرات الجرحى… والمقاومة م�ستمرة 

ح�ضد نيابي حزبي ي�ضنع اأحداث �ضغب في ق�ضر العدل لمنع انعقاد مجل�س الق�ضاء

فرنجية من بكركي: االنتخاب بالـ 65 �ضوتًا �ضمن ن�ضاب الثلثين هو الميثاقّية 

ُس��ّم��ي بالثورات  أن م��ا  إذا ك��ان واض��ح��اً   ����
مجموعات  تنفذها  خطة  ن��ت��اج  ه��و  الملونة 
إعالمية  أدوات  ت��راف��ق��ه��ا  ال��ت��دري��ب،  حسنة 
عمالقة تستثمر على أزمات مفتعلة ومبرمجة 
يشهده  ما  أن  الواضح  فإن  الشارع،  إلث��ارة 
ال��س��ي��اق، والرهان  ل��ي��س خ���ارج ه���ذا  ل��ب��ن��ان 
السريع  والتدفق  األح��داث  بين  التزاحم  على 
لألخبار، للنجاح بخداع الناس بحيث ال تنتبه 
الى التناقضات الفاضحة في المشهد إال بعد 
حجب  أم��س  ج��رى  مثالً  هكذا  األوان.  ف��وات 
صورة العنصر األمني الذي تم طرحه أرضاً 
الخبر  تقديم  ت��ّم  وعندما  ب��األق��دام،  ودوس��ه 
في النشرات المسائية كانت الناس المطلوب 
أخ��رى  ص���ورة  تلقت  ق��د  ن��ه��اراً  تحريضها 
والبث  الهواء  على  تقارير  حملته  ما  قوامها 
من  النواب  على  اعتداء  عن  تتحّدث  المباشر 
المساء  في  روايته  تغيّرت  الوزير،  مرافقي 
بينما  تحقيق،  ال��ى  يحتاج  إش��ك��االً  ليصير 
بالصراخ  مبرمج  اس��ت��ف��زاز  ال��واق��ع  ف��ي  ه��و 
للهرج والمرج،  والتدافع والشتيمة، وصوالً 
»مرافقو  العاجل،  للخبر  البث  اشارة  إلعطاء 

وزير العدل يعتدون على النواب«.
ثورة  شكلت  ال��ذي  العربي  الربيع  خالل   ��
الجزيرة  ق��ن��اة  ك��ان��ت  أب����رز ح��ل��ق��ات��ه  م��ص��ر 
لبنان  في  اليوم  تتقاسمه  ال��ذي  ال��دور  تلعب 
ميدان  في  التجمع  راف��ق  ومما  ق��ن��وات،  ع��دة 
قادة  أح��د  ي���روي  األول  ال��ي��وم  ف��ي  التحرير 
عندما  الجزيرة  قناة  أن  المدربين،  النشطاء 
وجدت عبر النقل المباشر أن الساعة تقترب 
ي���زال قليالً،  ال��ت��ج��ّم��ع وال��ع��دد ال  م��ن م��وع��د 
أعلنت في خبر عاجل أن الثوار أجلوا الموعد 
الساعتين  هاتين  خ��الل  وق��ام��ت  لساعتين، 
المتدربون  يتلقاها  إعالمية  مناورة  بتطبيق 

{ كتب المحّرر السياسّي

بوجهيها،  الحقيقية  الصورة  جنين  من  ظهرت 
ص�����ورة ح��ك��وم��ة ب��ن��ي��ام��ي��ن ن��ت��ن��ي��اه��و م���ا تخبئ 
للفلسطينيين، وصورة ما قرره الشعب الفلسطيني 
ومقاومته. فاالجتياح الذي نفذته وحدات خاصة 
من  رافقه  وم��ا  جنين  لمخيم  االحتالل  جيش  من 
هو  الفلسطينيين  المواطنين  بحق  دموية  مجزرة 
الفلسطينيين  نتنياهو  حكومة  تعد  الذي  النموذج 
تعتمده  سوف  الذي  السلوك  يوميات  يشكل  بأنه 
حكومة نتنياهو التي يقود سياستها األمنية ايتمار 
بن غفير. وبالتوازي أجاب الفلسطينيون بدمائهم 
إرادتهم  وإن  تتوقف،  لن  مقاومتهم  إن  يقول  بما 
المفتوحة  المواجهة  أن  يعني  وه���ذا  تكسر.  ل��ن 
ترسم  التي  هي  ستبقى  فلسطين،  تشهدها  التي 

مستقبل الصراع في المنطقة.

بين  لبنان  يشهدها  التي  األخرى  المواجهة  في 
البهلواني  االن��ق��الب  بعد  القضائية،  المرجعيات 
الذي نفذه القاضي طارق بيطار، ورد مدعي عام 
التمييز القاضي غسان عويدات، شهد قصر العدل 
في الداخل والخارج مشهدية منسقة شاركت فيها 
اجتماع  انعقاد  منع  بهدف  نيابية  وكتل  أح���زاب 
إمكانية  أن  ب���دا  ب��ع��دم��ا  األع��ل��ى،  ال��ق��ض��اء  مجلس 
ت��واف��ر ن��ص��اب ك���اٍف الن��ع��ق��اده وات��ج��اه األغلبية 
التفتيش  القاضي بيطار على  التخاذ قرار بإحالة 
القضائي والطلب إلى وزير العدل اقتراح تسميات 
يتابع  بديلة الختيار إحداها وتعيينه محققاً عدلياً 

التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
رافقته  ال��ع��دل،  قصر  وخ���ارج  داخ���ل  المشهد 
القنوات التلفزيونية بالبث المباشر، وتّم تصويره 
أقدام  كانت  بينما  النواب  له  تعّرض  اعتداء  كأنه 
مجزرة صهيونية وحشية في مخيم جنين والمقاومون يواصلون البطولة والتصدي)التتمة ص 6(

)التتمة ص 6(

ميلي�سيا ليف: ميني طيونة 

في ق�سر العدل 
المجزرة  اإلجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أدان 
البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين 

والتي أّدت إلى ارتقاء تسعة شهداء وجرح العشرات.
اإلعالم معن  »القومي« في بيان أصدره عميد  وأشار 
حمية،  إلى أّن هذه المجرزة الجديدة، تضاف إلى سجل 
احتالله  منذ  الصهيوني،  العدو  ارتكبها  التي  المجازر 
لفلسطين إلى اليوم. فهذا العدو يعّبر من خالل جرائمه 

الوحشية عن غريزته العنصريته اإلرهابية.
وع��دوان��ه  اإلح��ت��الل  غطرسة  أّن  »ال��ق��وم��ي«  ورأى 
في  المشافي  واس��ت��ه��داف  المدنيين  وقتل  الوحشي 
جنين، لن تثني أبناء شعبنا األبطال عن خيار الصمود 
كما  المقاومين  جنين  أبناء  اليوم  أثبت  وقد  والمقاومة، 
أبناء كّل المدن والمناطق الفلسطينية، بأنهم يخوضون 

إلى  فتحية  اإلحتالل،  قهر  ويستطيعون  ظافرة  مواجهة 
تصّدوا  الذين  جنين  في  سيما  ال  فلسطين  في  األبطال 
ببسالة للعدوان، وقّدموا الدماء والشهداء مؤكدين بأّن 

إرادة المقاومة لن تقهر.
وشّدد »القومي« على ضرورة االلتفاف حول مقاومة 
الشعوب العربية  شعبنا في فلسطين وكّل األمة، داعياً 
والمتآمرين  المطّبعين  بوجه  الصوت  إعالء  إلى  قاطبة 

نصرة لفلسطين وأبناء شعبنا.
اليوم،  ارتقوا  الذين  الشهداء  أرواح  »القومي«  وحيا 
وتمّنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أّن الدماء التي 
تعّبد  هي  بل  هدراً  تذهب  ولن  عزيزة،  دماء  هي  سالت 
بتحرير  المنشود  الهدف  إلى  للوصول  المقاومة  طريق 

فلسطين كلها من رجس اإلحتالل الصهيوني.

بالدبابات،  تزويدها  عزمهم  كييف  حلفاء  من  عدد  إعالن  بعد 
أعضاء  أمس،  زيلينسكي،  فالديمير  األوكراني  الرئيس  ناشد 
حلف »الناتو« إمداد بالده بالصواريخ بعيدة المدى والطائرات 

العسكرية.
األوك��ران��ي  ال��دف��اع  وزي��ر  مستشار  س��اك،  ي��وري  أع��رب  كما 
في  سيرسل  ال��غ��رب  أّن  ف��ي  ثقته  ع��ن  ريزنيكوف،  أولكسي 
إلى  أخرى  عسكرية  وطائرات  أف16-  طائرات  المطاف  نهاية 

أوكرانيا.
أّن  ميدفيدشوك،  فيكتور  األوكراني  السياسي  أكد  جانبه  من 
الصراع في أوكرانيا ليس ألجل أوكرانيا، بل هو من أجل مصالح 

الغرب.
حكومة  إن  اليوم«،  »روسيا  لوكالة  ميدفيدشوك،  وص��ّرح 
انطالق  ونقطة  تدريب،  ساحة  إلى  أوكرانيا  »حّولت  زيلنسكي 

لمثل هذه المواجهة مع روسيا«.
بين  الصراع  يدعمون  ال  أوكرانيا  في  أناساً  »هناك  أّن  وتابع 
قضية  بشأن  متحدين  األوكرانيين  كّل  »ليس  مضيفاً:  البلدان«، 

المعادية لروسيا«. الهستيريا 
ونفى حصوله على الجنسية الروسية«، معقباً: »أنا سياسي 

أوكراني«.
وأعلن ميدفيدشوك أن لديه خططاً مستقبلية سيعلنها عندما 
أنه  الوقت، عندما يجد أن هناك إمكانية لتنفيذها، مؤكداً  يحين 

ال يفكر في أي مناصب لنفسه.
كذلك، شّدد على ضرورة محاسبة الرئيس األوكراني على كّل 

ما فعله بحق أوكرانيا.

عبد  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس  أّك��د 
وإثيوبيا  ال��س��ودان  أّن  أم��س،  البرهان،  الفتاح 

متوافقان بشأن سد النهضة.
ال���وزراء  رئيس  لقائه  خ��الل  ال��ب��ره��ان،  وأك��د 
»السودان  أّن  الخرطوم،  في  أحمد  آبي  اإلثيوبي 
وإثيوبيا متوافقان حول قضايا سد النهضة كافة«، 

وفق بيان مجلس السيادة السوداني.
لن  النهضة  »سد  إّن  أحمد  آبي  قال  جهته،  من 
يسّبب أي ضرر للسودان بل سيعود عليه بالنفع 

في مجال الكهرباء«.
الثالثية،  المفاوضات  تجّمدت  عام،  نحو  ومنذ 
إلى  أوالً  بالتوّصل  ومصر  السودان  تتمّسك  فيما 
اتفاق ثالثي حول ملء السد وتشغيله، األمر الذي 

ترفضه إثيوبيا.

البرهان  أّكد  البلدين  بين  الحدود  أزمة  وبشأن 
والحوار  الفنية  واآلليات  »الوثائق  أّن  أحمد  آلبي 

تمثل المرجعية األساسية في هذا الشأن«.
أّن  إل��ى  أحمد  آب��ي  أش��ار  وق��ت  ف��ي  ه��ذا  يأتي 
الوثائق  إلى  الرجوع  الحدود »قديمة يجب  قضية 

لحلها«.
وقد شهدت العالقة بين الخرطوم وأديس أبابا 
إع��ادة  خلفية  على   ،2020 ع��ام  نهاية  ت��وت��رات، 
تعتبرها  مناطق  في  السوداني  الجيش  انتشار 
تخللتها  أزم��ة  في  أراضيها؛  من  ج��زءاً  إثيوبيا 

مناوشات مسلحة.
الحرية  ق��وى  بتحالف  آب��ي  التقى  بالتوازي، 
)المجلس المركزي( لإلطالع على تطورات العملية 

السياسية في السودان.

»القومي« يدين المجزرة ال�ضهيونية في مخيم جنين:

دماء ال�ضهداء تعّبد طريق المقاومة لتحرير كّل فل�ضطين

�ضيا�ضي اأوكراني: لمحا�ضبة زيلين�ضكي

وهو ال يمثل تطلعات ال�ضعب

اآبي اأحمد من الخرطوم: �ضّد النه�ضة

لن يت�ضّبب باأّي �ضرر لل�ضودان
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خفاياخفايا

قال مصدر أمني إن ما جرى أمس أمام قصر 
العدل وداخله هو خطة مدروسة لمنع اجتماع 

مجلس القضاء األعلى ومنع أي إجراء بحق 
القاضي بيطار، بمشاركة نواب وأحزاب 

وجمعيات تّم توزيع األدوار فيها بين الداخل 
والخارج والبث المباشر التلفزيوني وما 

تضمنته التقارير من إعطاء معلومات ودعوات 
تحريضية.

تساءل مرجع قضائي كيف يمكن لمرشح 
رئاسي يرفع شعار »القضاء سلطة مستقلة«، 

أن يقود انقالباً على مجلس القضاء األعلى 
ويتصّدر حملة ضغط سياسية على القضاء 

ترافقها تهديدات وأعمال شغب وأن يتولى 
بالنيابة عن هذه »السلطة المستقلة« إصدار 

األحكام وتصنيف القضاة؟

كوالي�سكوالي�س

بّري عر�ض مع زّواره �شوؤونًا تربوّية

ميقاتي: اأمور طارئة على جدول

مجل�ض الوزراء الأ�شبوع الُمقبل

اأهمية الق�شاء في تكامله... الق�ضاء اللبناني

اأمام م�ض�ؤولياته...

{ بشارة مرهج*

الجسم  داخل  الصراعات  بل  ال  السجاالت، 
القضائي اللبناني تجاوزت كّل الحدود وبلغت 
يليق  أح��د. ما حصل ال  يكن يتصّوره  لم  ح��داً 
بالقضاء وال يليق بلبنان، إذ يفترض بالقضاء 
مدرسة  وم��م��ارس��ات��ه  ب��م��واق��ف��ه  ي���ك���ون،  أن 
المعرفة  روح  م��ن��ه��ا  يستلهمون  للبنانيين 

وعظمة العدالة وكيفية التصرف في األزمات.
ينبني  التي  بالقيَم  محكوم  اللبناني  القضاء 
منها  تنطلق  ال��ت��ي  وب��ال��م��ب��ادئ  هيكله  عليها 
مجلس  م��ن  اللبنانيون  يتوقع  لذلك  أحكامه، 
 � »األعلى«  � وأش��ّدد على عبارة  األعلى  القضاء 
ومن رئيسه بصورة خاصة، أن يبادر الى رأب 
الصدع ووضع الخالفات في أطرها المعهودة 

وإعادة األمور إلى طبيعتها.
ف��ال��ق��ض��اء ال���ذي ان��ت��ص��ب ق��وس��ه م��ن��ذ آالف 
يتخلى  أن  يستطيع  ال  ب��ي��روت  ف��ي  ال��س��ن��ي��ن 
العدالة  ش��أن  إع���الء  ف��ي  السامية  مهمته  ع��ن 
القانون حتى لو تمادت قوى  وتكريس سلطة 
جانباً  وركنه  القانون  تهميش  في  وسلطات 
لصالح قلة ال تفهم الحكم إال تسلطاً على البالد 

وأهلها وأموالها.
قيَم  م��ن  يمثله  ولما  ل��ذات��ه  مطلوب  القضاء 
وم�����دارك ت��ت��ج��اوز ال��ل��ح��ظ��ة وال��م��رح��ل��ة. وهو 
مطلوب لدوره في صون الحقوق وفي مقّدمها 
الذي  والمجتمع  وال��ج��م��اع��ات  ال��ف��رد  ح��ق��وق 
تعصف به رياح االنقسام وترتفع فيه »رايات« 
تخاطب العصبيات وتتطلع الى كيانات ما قبل 

نشوء الدولة.
اللبنانيين يسكتون على شّل  اّن  ثم من قال 
القضاء � تحت عناوين مختلفة � في الوقت الذي 
جريمة  في  التحقيق  متابعة  الى  فيه  يتطلعون 
التي حطمت بيروت ومرفأها وصوالً  العصر 
العدالة وإنصاف  الحقيقة واحترام  الى كشف 
الموجودين  وأه��ال��ي��ه��م  وال��ج��رح��ى  ال��ش��ه��داء 

داخل كّل بيت ومنطقة من مناطق لبنان.
أن  يمكن  وال  القضاء  الى  بحاجة  لبنان  نعم 
من  جهة  لصالح  به  التفريط  أو  عنه  يستغني 

الجهات مهما بلغ نفوذها. 
وانتهكت  الجوع  عّضهم  الذين  واللبنانيون 
كراماتهم، من كبيرهم الى صغيرهم، بوجعهم 
الى  المبادرة  منه  وينتظرون  القضاء  انكفاء 
لحكام  والتصدي  الشائكة  األس���الك  اقتحام 
وصادروا  الحقوق  احتقروا  عتاة  ومصرفيين 

األموال وقطعوا األرزاق.
العدالة  ع��ن  يتخلى  أن  يستطيع  ال  ل��ب��ن��ان 
القضاء  إذ ماذا يبقى منه، ومن  ومؤسساتها، 
إذا استمّر السجال داخل  اعتّز به،  الذي طالما 

الشرنقة واستمّر الحال على ما هو عليه...؟!

مقّر  في  بّري  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  عرض 
التربوي  الواقع  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة 
وزير  مع  تحدِّيات،  من  ُيواجهه  وما  والتعليمي 
تصريف  حكومة  في  العالي  والتعليم  التربية 
العام  المدير  حضور  في  الحلبي،  عّباس  األعمال 
ورئيسة  الخطيب  مازن  الدكتور  العالي  للتعليم 
في  المعادالت  لجنة  سّر  وأمينة  االمتحانات  دائرة 

وزارة التربية أمل شعبان.
القضايا  في  »بحثنا  الحلبي  قال  اللقاء،  وبعد 
القائمة  التعليم  وأزم��ة  التربية  ب��وزارة  المّتصلة 
على ضوء اإلضرابات التي ُتصيب القطاع الرسمي 
ال��م��دارس  ف��ي  أي��ض��اً  يظهر  ب��دأ  ال��ذي  والتلويح 

الخاّصة وفي الجامعة اللبنانّية«.
ليست  ولكن  أساسي  التربية  »ملّف  وأض��اف 
مطالب  هناك  ألّن  وحدها،  التربية  وزارة  مسؤولّية 
للمعلمين وإمكانات الخروج من هذه األزمة تحتاج 
من  ق��رارات  وإلى  ال��وزراء  مجلس  في  مراسيم  إلى 
النيابي.  الوزراء وإلى قوانين في المجلس  مجلس 
الرئيس  دولة  إلى  حملنا  اإلطار  هذا  ضمن  ونحن 
به  يقوم  أن  ُيمكن  بما  معه  وتداولنا  األم��ور  هذه 
المجلس النيابي في أول جلسه سوف يدعو إليها. 

المطلوبة  باألمور  الئحة  قّدمنا  بأّننا  العلم  مع 
لألمانة  اللبنانّية  والجامعة  التربية  وزارة  من 
جلسة  أّول  في  ُتدرس  كي  الوزراء  لمجلس  العاّمة 

الحكومة«. ستعقدها 

الجامعة  رئيس  المجلس،  رئيس  واستقبل   
معّوض،  ميشال  البروفسور  األميركّية  اللبنانّية 
للمشاريع  الجامعة  رئيس  مساعد  حضور  في 

الخاّصة سعد الزين.

انتخاب  »أّن  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  رأى 
األول��ى  اإلش����ارة  ه��و  للجمهورّية  ج��دي��ٍد  رئ��ي��ٍس 
على  وأّن  جديدة،  آفاق  في  لبنان  لدخول  المطلوبة 
في  أن يكونوا دائماً  النيابي جميعاً  المجلس  أعضاء 

المجلس النتخاب رئيٍس في أسرع وقت ُممكن«.
واعتبر في حفل عشاء أقامه مساء أول من أمس، 
في  »إرادة«   - والتطوير  للدعم  األعمال  رجال  اّتحاد 
بأّن  المزاعم  كّل  »أّن  لتأسيسه  العاشرة  الذكرى 
لها«  معنى  ال  الرئيس  صالحيات  تأخذ  الحكومة 

ل انتخاب الرئيس؟«. وسأل »هل  الحكومة ُتعطِّ
مجلس  دع��وة  في  »سيستمّر  أّن��ه  التأكيد  وج��ّدد 
الطارئة وأهّمها  األمور  الوزراء لالنعقاد من أجل بّت 
والتربوّية  والبيئّية  والمعيشّية  الصحّية  األوضاع 
ال��وزراء  مجلس  أعمال  ج��دول  على  ستكون  التي 

الُمقبل«. األسبوع 
القضائي،  الجسم  في  »االنقسامات  أّن  إلى  ولفت 
الشأن  أهل  يعمل  لم  إذا  خطيرة،  بتداعيات  ُتنذر 
من  بعيداً  بحكمة،  المعضلة  هذه  حّل  على  أنفسهم 
التي  المتبادلة  والحمالت  السياسّية  السجاالت 
انعدام  ومن  القضائي  الوَهن  من  بالمزيد  تتسّبب 
من  الساحقة  الغالبّية  قبل  م��ن  بالقضاء  الثقة 

اللبنانيين«.
المدير  م��ع  ميقاتي  اجتمع  آخ���ر،   صعيد  على 
بيزلي،  ديفيد  العالمي  األغذية  لبرنامج  التنفيذي 
أمس في السرايا الحكومية، في حضور نائب رئيس 

المّتحدة  األم��م  ُمنّسق  الشامي،  سعادة  الحكومة 
مدير  رضا،  عمران  واإلنسانّية  التنموّية  للشؤون 
عبدالله  الدكتور  لبنان  في  العالمي  األغذية  برنامج 

الوردات ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
بعد االجتماع، أشار بيزلي إلى أّن »برنامج الغذاء 
العالمي سيكون دائماً بجانب لبنان والدولة اللبنانّية 
داً »العمل مع  لتأمين حّق اللبنانيين في الغذاء«، مؤكِّ
القمح، بالتعاون مع  اللبنانية لزراعة  الزراعة  وزارة 
منّظمة الفاو«، آمالً »أن نشهد في العام الُمقبل إنتاجاً 

وفيراً من القمح المحلّي في لبنان«.
األوضاع  لبحث  اجتماعاً  الحكومة  رئيس  وعقد 
فيه  شارك  االستشفائي،  القطاع  ومطالب  الصحّية 
المال  وزي��ر  األبيض،  ف��راس  العاّمة  الّصحة  وزي��ر 
النيابّية  الّصحة  لجنة  م��ن  ووف��د  خليل  يوسف 
لوزارة  العام  والمدير  الله  عبد  بالل  النائب  برئاسة 

المال جورج معراوي.
كما التقى  ميقاتي وزير الشباب والرياضة جورج 

كالّس.

{ منجد شريف

ال ج��دي��د ف��ي م��ا آل��ت إل��ي��ه ال��ح��ال ف��ي ص��راع 
المرفأ  قضية  في  العدلي  المحقق  بين  الصالحيات 
التمييزية  العام  والمّدعي  البيطار  طارق  القاضي 
ال��ق��اض��ي غ��س��ان ع���وي���دات، وم��ه��م��ا ذه��ب��ن��ا في 
ثابتة  أمام  نبقى  الصالحيات  ونقاش  االجتهادات 

تاريخية، أنَّ كّل قضايانا خاضعة للتسييس.
للمرفأ  األسطوري  لالنفجار  األولى  اللحظة  منذ 
الجميع،  يتقاذفها  نار  ككرة  فيه  التحقيق  وملف 
من  يسلم  لم  القضائي  الجسم  حتى  استثناء،  دون 
لهيبها والذي أّدى إلى تصّدعه، وهو آخر الحصون 
والعمود الفقري لتوازن الدولة وديمومتها وضمانة 

استمرارها.
لم تكن في  أنَّ كّل ويالتنا،  الجميع  ال ُيخفى عن 
فشرارة  والقدر،  القضاء  صنيعة  األي��ام  من  يوم 
األح��داث  ك��لّ  وال  كذلك،  تكن  لم  األهلية  الحرب 
اغتياالت  م��ن  ببالدنا،  عصفت  التي  المتتالية 
االنهيار  آخ��ره��ا  ول��ي��س  وح����روب،  واع���ت���داءات 

االقتصادي وانفجار المرفأ.
إنها سلسلة من األحداث مترابطة، لتمّهد الطريق 
على  القضاء  يتّم  أن  بالصدفة  وليس  للمستقبل، 
ينفجر  وأن  وضحاها،  ليلة  بين  المصرفي  القطاع 
المعاصر  تاريخنا  في  أسطوري  بعصٍف  المرفأ 
إلى  للنظر  يدفعنا  ما  وهذا  الحركة،  عن  إلخراجه 
االنتدابين  إبان  التاريخية مع مرفأ حيفا  المنافسة 
إلى  المستقبل  ولنستشرف  والقرنسي،  البريطاني 
»صفقة  نجحت  لو  فيما  حيفا،  مرفأ  على  يعّول  ما 
أن  يمكن  وما  العدو،  مع  المطّبعين  وطابور  القرن« 
يشكله ذلك المرفأ من أهمية اقتصادية في العالقات 

موقعه  لجهة  المطّبعة،  ال��دول  مع  المستقبلية 
وجاهزيته.

المرفأ ينطبق أيضاً على أهمية  وما ينطبق على 
وما  المنطقة،  في  وريادته  المصرفي  القطاع  دور 
شهد  مرحلة  كّل  وفي  ازده��ار،  من  تاريخياً  أحرزه 
فيها هذا القطاع تقّدماً، تعّرض لهزة تودي بسمعته 
وبدوره لسنوات، كي يعود ويستعيد زمام المبادرة 
مجّدداً، كما حصل في قضية بنك أنترا في ستينيات 

القرن الماضي.
والمّدعي  العدلي  المحقق  بين  الصراع  يكن  لم 
العام التمييزي وليد الصدفة، فملف المرفأ اختلطت 
في  أبرياء  ضحيته  وراح  بالقانون،  السياسة  فيه 
سياسية،  ألسباب  األدراج  في  نام  وقد  الطيونة، 
وتزامن  ساحر،  بسحر  باألمس  ويستيقظ  ليعود 
للتحقيق  األوروبيين  القضاة  وفد  زيارة  بعد  ذلك 
المرفأ،  قضية  إلى  إضافة  والمصارف،  سالمة  مع 
وكأّن في األمر لغزاً ما ال بّد من الوصول إليه، ولسنا 
القضاة  من  ألّي  واالتهام  التشكيك  معرض  في  هنا 
وكلهم شرفاء وتاريخهم ناصع، لكن أهمية القضاء 
في  نكون  أن  كدنا  جميعاً  أننا  علماً  تكامله،  في 
عداد شهداء المرفأ، فيما لو صادف وجودنا هناك، 
كمواطنين  منا  فرد  كّل  يعني  الحقيقة  عن  والبحث 
نتوق للحقيقة في كّل ما يحّل من ويالت في وطننا، 
ولم يسجل حتى اليوم أن دخلت قضية بحجم قضية 
المرفأ في السجال السياسي، إال وضاعت الحقيقة 
في  تدور  وال��ذي  الكبير  السياسي  التجاذب  بفعل 
المسموح  غير  من  وكأنه  الدولة،  أرك��ان  كّل  فلكه 
مثار  قضايانا  كّل  تبقى  وأن  حقيقة،  ألّي  نصل  أن 
خالفات وجدل وحروب صالحيات متضادة ومعها 

تذوب الحقيقة والوطن في آن واحد.

إلى  م��رّده  صراعات  من  اليوم  نشاهده  ما  ربما 
بنيان  أصاب  الذي  الكبير،  والشلل  التخّبط  حال 
 ٢٠١٩ العام  في  المالية  األزم��ة  بداية  منذ  الدولة 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  وعدم  اليوم،  وحتى 
حال  في  الدولة  مؤسسات  كّل  أصبحت  وبالتالي 
تبخر  ع��ن  فضالً  الصالحيات،  بين  الضياع  م��ن 
إذا  س��راً  نذيع  وال  األف��ق.  وان��س��داد  ال��روات��ب  قيمة 
الحرب  مفاعيل  أح��د  ه��و  نواجهه  م��ا  إّن  قلنا  م��ا 
فرجاً  توقعنا  وكلما  علينا،  المفروضة  االقتصادية 
كّل  في  نخضع  أن  والمطلوب  علينا،  الخناق  يزيد 
وعوض  العدو،  لمشيئة  تبعاً  ومواردنا  مقدراتنا 
عن أن تجمعنا المصيبة فإذ بها تزيد من شرذمتنا 
وتشتتنا وحروبنا ضّد بعضنا البعض، كما في كّل 
المحطات الحساسة من تاريخ هذا الوطن، فما عدنا 
نعلم هل ما زال لنا األمل في الغد األفضل، أم أننا في 

كّل يوم نكون في األفضل نحو األسوأ؟!
العام  والمدعي  العدلي  المحقق  صالحيات  بين 
بها،  مسلماً  بات  حقيقة  المواطن  ينتظر  التمييزي، 
وهي أّن هناك أيادي خفية تعبث بمصير بلدنا، وال 
قضية  في  هناك  كان  وإْن  السوء،  سوى  لنا  تتمّنى 
الصالحيات،  ممارسة  في  األخطاء  بعض  الموفأ 
فضالً عن الفساد، في ركن كمية من النيترات بتلك 
الوقت  واصطاد  الشر  تربص  من  فهناك  الكمية، 
القضايا  من  كسابقاتها  ليدخلها  جريمته،  ونفذ 
اتهام  مضبطة  ولتصبح  السياسي،  السجال  في 
قضية  في  كما  ولتصبح  ذاك،  ض��ّد  الفريق  لهذا 
بين  جدلية  مادة  الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال 
ومن  ونفورهم،  تباغضهم  من  لتزيد  اللبنانيين، 
الوقت  استهالك  في  فعلتها  تؤّدي  بعدما  تغيب  ثم 

وضرب ما تبقى من كيان الدولة...

الوطن

بري مستقبالً الحلبي في عين التينة أمس

ميقاتي مجتمعاً إلى المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي والوفد المرافق بحضور الشامي في السرايا  )داالتي ونهرا(
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 ÒÍ√  vK�  «uIH��  Ê√  Òb{  fO�  tÒMJ�Ë  ` Ò�d�O�

ÆfOz—
 ‰UAO�  VzUM�«  q??�Ë  «–≈  t?? Ò�√  v??�≈  —U???�√Ë
 ÊËUF�O�  WÒ�—uNL�K�  ÎU�Oz—  ÊuJO�  ÷ÒuF�
 Î«d��F�  ¨t���MO�  tÒ�√  wMF�  ô  «c�  ÒsJ�Ë  ¨tF�

Æ—«u�Ë W��U�Ô�Ë ÕU�H�« WÒO�O�L�« ÒÊ√

 Ê«d��  Òd��«  ÒwM�u�«  —UÒO��«  fOz—ò  l�U�Ë
 s� d��√ —u�_U� wMC�dO� t�U��√ t�b� qO�U�
 gO��« bzU� Òb{ X�� U�√Ë ¨WÒO�UFO��ô« t�—b�
 ¨åøw�UO��« t�ËdA� u� U� sJ�Ë Êu� ·«“u�

ÆåøwI�«u� fOz— ÷ÒuF� q�ò ÎözU�
 ¨Ìb�� fOz— ÊuJ� Ê√ b�dÔ� ô tÒ�√ vK� œÒb�Ë
 Î̈U�u�  65  v�≈  W�U��  WÒ�d��_«  ÒÊ√ò  v�≈  ÎU��ô
 s� W�Uzd�«  v�≈ qB� Ê√ lOD��� b�√ ô p�c�

Æåo�«u� ÊËœ
 w�  t�—«œ  w�  WÒO��d�  vI��«  Èd�√  WN�  s�
 qBO�  VzUM�«  åW�«dJ�«  —UÒO�ò  fOz—  wFAM�
 w� …—U�e�«ò ÒÊ√ ¨¡UIK�« bF� `{Ë√ Íc�« w�«d�

 UM�Ë«b�Ë ¨WÒO��d� l� ÒdL��L�« q�«u��« —U�≈ w�
 ·ËU�L�«  ÎU�uB�Ë   «Òb ���L�«  nK���  w�
 Í—u��b�«Ë  w�UO��«  bOFB��«  s�  WÒ�b��«

 Æåœö��« ÁbNA� Íc�« wAOFL�«Ë wzUCI�«Ë
 ÃU���  ∆—U??D??�«  l??{u??�«  «c??�ò  ÒÊ√  d���«Ë
  U�=b���«  d��  oÒI���  ô  Wz—U�  ‰uK�  v??�≈
  U�u�� vK�  U�U�d�«Ë WÒ�u�FA�«  ôU���«Ë
 —«u��«Ë ÕU�H�ô« u� s�ü« q�b��« ÒÊ√Ë ¨WÒO�—U�
 »uKDL�«  o�«u��«  v�≈  Îôu�Ë  sOO�UM�K�«  sO�
 …œU???�≈Ë  W?? Ò�—u??�??�b??�«   U�UI���ô«  “U??�??�ù
 Í—u��b�«Ë  w�UO��«  qLF�«  w??�  ÂUE��ô«

ÆåWÒO�öI�Ë ¡ËbN� WÒO�ö��«  UÒHKL�« W�—UI Ô�Ë

  ŸU{Ë_«ò ÒÊ√ ¨W�ËUILK� ¡U�u�« WK��  b Ò�√
 UNKI��  wIKÔ�  bFB�«  v��  vK�  …—u�b�L�«
 Ÿ—U��ÔL�«  —UON�ô«  YO�  ¨sOO�UM�K�«  vK�
 ¡«d��ô«Ë  —UF�_«  XÒKH�Ë  WÒOM�u�«  WKLFK�
  U��UFL�«  »UO�Ë  W�Ëb�«   U� Ò�R�  w�
 U�  u�Ë  ¨ UÒO�ËR�L�«  s�  q ÒBM��«Ë  … ÒœU��«
 È—UOG�«  Òq�  q��  s�  Îö�U�  ÎU�d��  VÒKD��
 ÒwF��«Ë  Ã—U??�??L??�«  œU??�??�ù  r�bK�  vK�
  U�U���«  s�  Î «bOF�  …œuAML�«  ‰uK�K�
 bK��«  W�KBL�  ÎU�OKG�Ë  WÒOB�A�«Ë  WÒ�u�H�«
  U�Ëd� s� Î «bOF� ¨wK�_« tLK�Ë t�b�ËË

ÆåW�—bH�«Ë  rO�I��«
 UN�UL��«  d??�≈  ÊUO�  w??�  WK�J�«  X�H�Ë
 bL��  VzUM�«  W�Uzd�  ¨U�=dI�  w�  Í—Ëb??�«
 Ãd��  s�  Y���«  —U��  w�  UNÒ�√  v�≈  ¨b�—
  «uD��« l�U�Ô�ò w�Uzd�« ‚UI���ô« W�“_
 l�b�  w��«Ë  ¨W�œUN�«   ôUBÒ�ô«Ë  œuN��«Ë
 ‚dD�«  dB�√  Á—U���U�  ‚U??H?? Ò�ô«  ÁU??�?? Ò�S??�
 dEM�  UL�  ¨‚U??I??�??�??�ô«  “U??�??�ù  UNLK�√Ë
 Z =�R�  w��«  WK ÓF�HÔL�«   «—U�û�  W��d�«  sOF�
 Ë√ W�—U��« WÒ�bIM�« W�UO��« ‰u�  U�ö��«
 —U�H�«  WL�d�  w�  oOI���«  WÒO�NM�  ‰u�
 r���«  Íd�F�  U??�  ‰u??�  Ë√   Ëd??O??�  Q�d�
 sOLÒKFL�«  V�UD�  W��UF�  ‰u�  Ë√  wzUCI�«
 ·d�  Ë√  WÒOzU�dNJ�«  W�cG��«  sO�Q�  Ë√
  «bzU�  s�   UÒ�bK��«   UÒI����  l�“u�Ë
 U�  U�dO�  Ë√  ¨ ÒqI��L�«  wM�u�«  ‚ËbMB�«
 ‰u�  ‚U??H?? Ò�ô«  qODF�   ôËU��  w�  V̂B�
 t�UM�  dO�Ô�  Íc�«  ZÒMA��«  W�O��  W�Uzd�«
  ôu�  œö��«   bN�  w��«  U�UCI�«  Ác??�

ÆåÎ«dO�√ UN�u� o�«d��«
 WKLFK�  ÒdL��L�«  —U??O??N??�ô«ò  Ê√   b??? Ò�√Ë
 WKOKI�«  ÂU???? Ò�_«  w??�  Èd???�  U???�Ë  W??ÒO??M??�u??�«
 u�Ë  —ôËb�«  dF��  b]LF� Ô�  l�—  s�  WO{UL�«
 ¡e�  u�  ULÒ�≈  ¨ÍœUB��«  ‚UO�  ÒÍ√  Ã—U??�
 vK�  ”—ULÔ�  w��«  WÒO�UO��«  ◊uGC�«  s�

 Â¡ö��  ô  rNOK�   «—UO�  ÷dH�  sOO�UM�K�«
  U ÒN��«  ÒÊ√ò  Î…d��F�  ¨årN��UB�  l??�
 ¨Íe??�d??�  ·d??B??�Ë  W�uJ�  s??�  WÒOMFL�«
 V�ö��« «cN� ÍÒbB��« w� WÒO�ËR�L�« qÒL���
  «—«“u??�«Ë  ¨sOO�UM�K�«  gO�  WLIK�  dD��«
 l{u� sJL Ô� bN� Òq� ‰c�� … Òu�b� W ÒB��ÔL�«

Æå—UF�_U� V�ö�K� Òb�
 w�  q?? Ò�d??�??�«  d�UE�ò  ÒÊ√  vK�   œÒb???�Ë
 X�U�  W??�Ëb??�«  qJO�Ë   U??�?? Ò�R??�  nK���
 ÎW�Ëœ  œö��«  œ]bN��  Íc�«  bO�_«  dD��U�  —cMÔ�
 “«e��« ÒÊ√ò v�≈ Î…dOA� ¨å U� Ò�R�Ë ÎU�F�Ë
 w��«  WÒO�—U��«  ◊uGC�«  d��  sOO�UM�K�«
 w�  ¨UN�UOM�Ë  W�Ëb�«  qJO�  l�bB�  bÒLF��
 ÍuK�  s�  UNÒ�√  Òô≈  WLO��Ë  W�O��  W�—UL�
 —Òd���«  vK�  rÒLBL�«  ÂËUIL�«  UM�F�  Ÿ«—–

ÆåÊU�–ù«Ë WÒOF���« i�—Ë …œUO��«Ë
  «¡UIK�«Ë   ôUBÒ�ö�ò  UN�UO�—«   b�√Ë
 l�  tK�«  »e??�  …œUO�  s�  Ïb??�Ë  U�bI�  w��«

 »e��«  …œUO�Ë  Òd��«  ÒwM�u�«  —UÒO��«  …œUO�
 WK�«u�ò  ÒÊ√  Î…d��F�  ¨åw�«d��ô«  w�bI��«
 vK� W?? Ò�u??O??� w??H??C?? Ô� —«u???�???�«Ë w??�ö??�??�«
 œö��«  W??�“√  W��UFL�  ‰Óc??�?? Ô�  w��«  œuN��«
 sO�  ÎWD��   «¡UIK�«  q=JAÔ�  UL�  ÆUNK�UA�Ë
  UN�Ë  ‰œU��Ë  —ËUA�K�  WÒO�UO��«  ÈuI�«
 ·bN�   U�UI���ô«Ë   «—uD��«  ¡«“≈  dEM�«
 o=I�Ô�  Íc�«  »uKDL�«  ·bN�«  v�≈  q Ò�u��«

Æåœö�K� W Ò�UF�«  W�KBL�«
 WÒI �L�«  V�UDL�«å?�  UN��ƒ—  s�   dÒ��  –≈Ë
 Òq�  œU??�??�ù  UNOF�  —U??�≈  w??�Ë  sOLKFLK�
 W�uJ��«  fOz—  tMK�√  U�ò  XMÒL�  ¨åW�“ú�
 Ác�  iF�  oOI��  s??�  WO�d��«  d???�“ËË
 ‰b�  e�U�  UNO�≈  ÎU�UCÔ�  UN�d�Ë  V�UDL�«
 vK�  p�–  V��M�ò  Ê√  XK�√Ë  ÆåWÒO�U��ù«
 vK�  p�c�Ë  WÒO�UM�K�«  WÒOM�u�«  WF�U��«
 w�B�«  s�_U�  WD��dL�«  WÒO�B�«   UÒHKL�«

Æås�«uLK�

3 øWƒdG

≥aGƒJ ÓH á°SÉFQ ’ :»côµH øe áq«éfôa

 äÉ°ù q°SDƒe π qgôJ :záehÉ≤ª∏d AÉaƒdG{

OÓÑdG O só¡àj ô£îH Qòæ oj ádhódG πµ«gh

z¿Éª°†dG{ ¿ƒfÉb πjó©J ´hô°ûe âãëH ácôà°û oªdG ¿Éé∏dG

ÉgOƒLh »a áa nó¡à°ù oe Éæà qeoCG :º°TÉg

ΩÓ°Sh á«ªM QGR ¿Gƒ∏Y

f�√ w�dJ� w� ULNzUI� ‰ö� w�«d�«Ë WO��d�

©bNF�« l�u�®   b�— W�Uzd� WFL��� W�ËUILK� ¡U�u�« WK��

Ê«uK� tzUI� ‰ö� WOL� d�“u�«

dz«e��« w� WO�ö�ô«  U�UL�d��« œU��« dL�RL� W�dOC���«  U�UL��ô«  w� Î U�—UA� r�U�

 ŸUL��« w� r�U� r�U� —u��b�« VzUM�« d�d���«Ë WOLM��« WK�� uC� „—U�
 Íc�«  WÒO�ö�ù«  U�UL�d��« œU�Ò�« dL�RL� WÒ�dOC���« ÊU�K� WÒ�cOHM��« WM�K�«

ÆWÒ�dz«e��« WL�UF�« w� t�UL�√ `���«
 ‰UI��ô«  …—Ëd??{  b�R�  dz«e��«  w�  WM��«  Ác??�   U�UL��ô«ò  ÒÊ√  b??�√Ë
 UN�UÒO�¬Ë  WÒ�cOHM��«   «uD��«  v�≈   UÒ�dEM�«Ë   U�UO��«  ‚ö�≈  s�  UM�U�UL��U�
 ·bN��� ULÒ�≈  ¨UN�U�ÒbI�Ë UNLOI�   U�«bN��« s� UM� Ò�Ô√  tN�«uÔ�  U�  ÒÊ_ ¨W�dL�«
  ôËU��  v�≈  Îôu�Ë  WÒO�L�Ë  WÒO�«Ëb�  s�  sOD�K�  w�  qB��  U�Ë  U�œu�Ë
 Ÿ—«e�  w�  ÊUM��  w�  UM{—_  wKOz«d�ù«  ‰ö��ô«  —«dL��«Ë  ”bI�«  b�uN�
 v�≈  t��M�  Ê√  UMOK�Ë  ¨Í—u??�??�«  Êôu??�??�«Ë  d�G�«Ë  U�u�dH�  ‰ö??�Ë  UF��
 WÒO�UO��« UN�U�u��L� w�ö�ù«Ë w�dF�« r�UF�« ‰UD� w��« …œ=bF�L�«  U�“_«
 sO�   U�öF�«  w�  …œ=b���   U�—UI�  dE�M�  U�  u�Ë  WÒO�UL��ô«Ë  WÒ�œUB��ô«Ë
 qC�√  ÊËUF�  q�√  s�  UN�U�uJ�  vK�  jGCK�  ¨UN�uFA�  WK=�LL�  UM�U�UL�d�
 s�  n=H�Ô�Ë  UM�uF�  vK�  …bzUH�U�  œuF��  ¨UNKO�UH�Ë  œUB��ô«   ôU��  w�
 „d��  Íc�«  ÍÒœd�L�«  ÍœUB��ô«  l�«u�«  Òq�  w�  WÒOAOFL�«  rN�U�“√Ë  rN�U�UF�

ÆåUM�U�Ë√ œ«b��« vK� w�UO��« l�«u�« vK� WÒO�K��« Á—U�√
 vK� …dOD��«  «d�RL�« q� s� UM�UFL��� sOB�� ÂuO�« »uKDL�«ò ÒÊ√ È√—Ë
 w� UM�Ëœ ÒqJ� WÒO�UL� WÒO�ËR�� Ác�ò ÒÊ√ Î «d��F� ¨UN� eOL�� w��« WÒO�ö�_« rOI�«
  U�ÒbIL�«Ë rOI�« kH�� w��«  «¡«d�ù«Ë  «—«dI�«Ë  «uD��« Òq� –U��« …—Ëd{
 Íc�«  s�b�«  v�≈  …¡U�û�  W�=dD��   ôËU��  ÒÍ√  s�  Î «bOF�  ¨—«dI��ô«  q�√  s�

ÆåÕU�H�ô«Ë W�UL��« rN� ¡w�Ô�ô Íc�« Â«e��ô« ‰ö� s�Ë d�ü« Í√d�« Âd���
 WLKJ�« lL��  UA�UM�Ë  UN Ò�u� s� UM�b� U� vK� nÒ�u�� «c� ÒÊ√ò v�≈ —U�√Ë
 s�—  p�–  vI��  Æ U??�“_«Ë   U�=b���«  “ËU���  ÎUCF�  UMCF��  U�bC�  ÒbAM�Ë

Æå‚—Ë vK� Î«d�� vI�� ô w� WÒOz«d�≈  «uD� v�≈  «—«dI�« WL�d�
  U�=b���«  U��UF� WÒOHO� w� UM�U�Ë√ ¡UM�√ ÁdE�M�Ë U�dE�M� U� «c�ò r��Ë

ÆåWÒO�U��ù« a�—U� s� WÒO��—U��« WK�dL�« Ác� w� W Ò�Ô_« t�«uÔ� w��«

»dƒ£ÑdG … qó°üàdÉH OÉ°TCG ˆG ÜõM

»fƒ«¡°üdG ÜÉgQEÓd ø«æL ºq«îªd
 W�ËUIL�«  qzUB�Ë  sOM�  rÒO��  ¡UM�_  w�uD��«  ÍÒbB��«å?�  tK�«  »e�  œU�√
 ËbF�«  ·«b??�_  rN�UA�≈Ë  w�uONB�«  »U??�—ù«  W�¬  WN�«u�  w�  WÒOMOD�KH�«
 ¨ÊUO�  w� »e��«  sK�√Ë Æå UN�«uL�«  s�  U�U� bF� —U�b�ô«  vK� Á—U��≈Ë
 d��  WO�«e�«  rNzU�b�  Êu��J�  s�c�«  q�«u��«  sO�ËUIL�«  Íb�√  vK�  ÒbA�ò  tÒ�√

ÆåV�dI�« sOD�K� —UB��« 
 w�  sO�ËUIL�«  dzU�Ë  rÒO�L�«  ‰UD�√  l�  q�UJ�«  tM�UC�  s�ò  »d�√  –≈Ë  
 Î «dJM���  ¨rO�L�«  vK�  w�uONB�«  Ê«ËbF�«  Ê«œ  ¨t�«d�≈Ë  ‰ö��ô«  WN�«u�
 UN�U���«Ë  ‰ö??�??�ô«   «u??�  UN�  X�U�  w��«  WÒO�U�—ù«   U�—ULL�«ò  …ÒbA�
 sO�«uI�«  Òq�  n�U�Ô�  WÒOA�Ë  WI�dD�  v�d��«  vK�  UNz«b��«Ë   UOHA��LK�

  ÆåWÒO�U��ù«Ë WÒO�ö�_«
 ¨¡«bNA�U�  …U�«uL�«Ë  Í“UF��«  Òd�Q�  wMOD�KH�«  UM�F�  s�  »e��«  ÂÒbI�Ë  

Æ…ÒeF�«Ë dBM�« sO�ËUILK�Ë q�UF�« ¡UHA�« v�d�K� ÎUÒOML��

 wK� —u��b�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W�UF�« ‰UG�_« d�“Ë vI��«
 ‰ËUM�Ë ¨b�Ë ”√— vK� Ê«uK� bL�√ —u��b�« w�UM�K�« ¡U�u�« »e� fOz— WOL�

ÆWO�U�b� ÎU�ËR� ¡UIK�«
ÆWOL� d�“u�« UN� ÂuI� w��« …—U���« œuN��U� Ê«uK� œU�√ b�Ë 

 sO�√  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  …—U���«Ë  œUB��ô«  d�“Ë  b�u�«  —«“  p�c�
ÆÂö�
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اآراء4

ي�صاألونك عن الحر�س الثوري... قل هو عين اإيران ودرعها الح�صين

{ محمد صادق الحسيني

وحكومة  شعباً  إليران  بالنسبة  اإليراني  الثوي  الحرس  يعني  ماذا 
وثورة إسالمية وقيادة عليا؟

ولماذا ُيستهدف من قبل القوى االستعمارية والرجعية دوماً؟
 من حق الرأي العام العربي والعالمي ان يعرف من هو هذا الجيش 

المنيع الذي تحاول أميركا عبثاً النيل منه، والت حين مناص!
األميركا  هذه  بين  درجاتها  بأعلى  المواجهة  اشتعلت  حيث  من  نبدأ 
الثوري  الحرس  ذاك  وبين  الجماعي  الغرب  وقائدة  الشعوب  عدوة 
نمر  ق��ّرر  ساعة  والعدالة،  للحرية  التواقة  العالم  شعوب  أذرع  أحد 
الشرق  قائد  اغتيال  ترامب،  دونالد  الجريح  المتوحشة،  االمبريالية 
األسطوري الشجاع الحاج قاسم سليماني ورفيقه في النضال العالمي، 
القائد المغوار أبو مهدي المهندس في مطار بغداد بعد أن هشما صورة 
ومن  والنزال،  الحرب  ساحات  امتداد  على  الميدان  في  وأدواتها  أميركا 

ثم فليعلم من يهّمه االمر كما يلي:
هذا  الثوري  الحرس  باّن  جيداً  يعلم  ان  العام  الرأي  على  بات   �  1
على  »تق��ف  ان  المن��طقة  في  االمبريالية  ق��واعد  كّل  بإجبار  قام  من  هو 
قواع��د  كّل  الى  صواريخه  وجه  عندما  طويلة  لساعات  ونص«  اجر 
ك��ّل  ف��ي  األميركيين  من  باالنتقام  وهّدد  المن��طقة  في  واالحتالل  الشّر 
ي��دّك  ان  قبل  الدوحة  في  األميركية  العديد  قاعدة  بدّك  بدءاً  قواعدهم 
طهران  الى  يوم��ها،  بالهرولة  قطر  أمير  دفع  ما  بغداد،  قرب  األسد  عين 
متوّس��الً  ون��قداً  عداً  دوالر  مليار   3 معه  حامالً  األميركيين،  من  موفداً 
إلعف��ائه  األعذار  ومقّدماً  المواجهة  هذه  مثل  عواقب  من  بالده  تجن��يب 
من كلفة مثل هذا العقاب اوالً ومن ثم واعداً اإليرانيين بمناقشة موضوع 
علمهم  ال��ذي  كبيرهم  مع  مراحل  على  األجنبية  الجيوش  انسحاب 

السحر...
الكونية  والحرب  ال��ع��دوان  أوق��ف  من  هو  الثوري  الحرس  اّن   �  2
سطر  عندما  ص��دام،  نظام  تزّعمها  التي  اإلسالمية  الجمهورية  على 
نوعية  نقلة  وسجل  والمقاومة  والشعب  الجيش  بين  التالحم  أسطورة 
العرب(  )شط  اروند  نهر  عبر  يوم  العالمية  الكالسيكية  الحروب  في 
النورماندي  إنجاز  فاق  الذي  العدو  خطوط  خلف  الشهير  إنزاله  وعمل 
وقفت  التي  الدولية  المعادلة  أجبر  ما  الثانية،  العالمية  الحرب  في 
بالهزيمة  العدو  وإذع��ان  لالنسحاب  العكسي  العّد  ببدء  صدام  خلف 

واالندحار.
البطولة  مالحم  كّل  في  أساسي  شريك  اإليراني  الثوري  الحرس   �  3
لبنان  في  اإلسالمية  والمقاومة  الله  ح��زب  ي��زال  وال  سطرها  التي 
باهرة  انتصارات  سجل  ما  الماضية  العقود  امتداد  على  وفلسطين 
الصراع  تاريخ  في  مرة  ألول  تحدث  للعدو  مذلة  وانسحابات  للصديق 

العربي اإلسرائيلي دون تقديم اّي تنازالت بالسياسة.
في  أساسياً  شريكاً  يكون  ان  استطاع  من  هو  الثوري  الحرس   �  4
اإلمساك بداعش من حلقومها في سورية ويخنقها ويطّهر سورية منها 
الثورية  القوى  لتالحم  عظيماً  نصراً  سجل  مما  األبد  والى  واحدة  مرة 
بعد  منطقتنا  في  نوعه  من  األول  هو  العالم  في  واإلسالمية  العربية 
المذلة  التنازالت  سلسلة  بسبب  الغابر  التاريخ  من  أصبح  قد  كان  ان 

العربية. للرجعية 
كشف واعتقل كاووس امامي الجاسوس  من  هو  الثوري  الحرس   �  5
العسكرية  المراكز  على  بالتجّسس  مكلفاً  كان  ال��ذي  وهو  الخطير، 
غطاء  تحت  الصواريخ  إطالق  بمواقع  الخاصة  والخطيرة  الحساسة 
من  اإليرانية  الفهود  حماية  بمشروع  ُعرف  ما  الظاهرية  ذريعته  بيئي، 

االنقراض!
العاصمة  عن  داعش  إبعاد  استطاع  الذي  هو  الثوري  الحرس   �  6
من  العراق  أنقذ  وبذلك  مشارفها،  على  كانت  ان  بعد  بغداد  العراقية 

كارثة السقوط الحتمية.
أمن  عن  الدفاع  في  أساسي  شريك  اإليراني  الثوري  الحرس   �  7
الحشد  ملحمة  انطالق  في  وكذلك  العراق  أراض��ي  ووح��دة  وسيادة 
الشعبي العراقي دفاعاً عن العراق العظيم شعباً ومقدسات وعن األمن 

القومي اإليراني أيضاً.
كّل  م��ش��روع  ف��ي  أس��اس��ي  شريك  اإلي��ران��ي  ال��ث��وري  ال��ح��رس   �  8
التشكيالت الرديفة في سورية ال سيما الدفاع الوطني بالتنسيق الكامل 
مع القصر الجمهوري )القيادة العليا( والجيش العربي السوري دفاعاً 
وعن  فيها  المقدسات  وعن  السورية  األراضي  ووحدة  وسيادة  أمن  عن 

األمن القومي اإليراني أيضاً.
هو الذي استطاع ان يخرج العشرات إْن لم يكن  الثوري  الحرس   �  9
من  إي��ران،  في  عصرية  لدولة  والتأسيس  البناء  مشاريع  من  المئات 
محلية  بأيد  ليضعها  األجانب  الناهبين  باألحرى  او  المستثمرين  أيدي 

وطنية في خدمة العباد والبالد.
� الحرس الثوري هو من كشف وفضح ومن ثم تمكن من اإلحاطة   10
استخبارات  أجهزة  دّبرتها  التي  الناعمة  الحرب  مشروع  بكّل  التامة 
باستدراج  انتهت  والتي  فرنسا  من  انطالقاً  إيران  ضّد  وإقليمية  عالمية 
المشروع  تفكيك  ثم  ومن  إي��ران  الى  زم،  الله  روح  العميل  متزّعمها 

والقضاء عليه.
في  نوعية  نقلة  إح��داث  استطاع  الذي  هو  الثوري  الحرس   �  11
وأهّم  أضخم  من  واحدة  بناء  خالل  من  اإليرانية  النفطية  الصناعات 
مصافي تكرير النفط وإنتاج البنزين المسّماة بنجمة الخليج الفارسي، 
والتي نقلت إيران من موقع المستورد للبنزين الى موقع المصّدر، وهو 
من أبدع في مهام إخضاع الجبروت األميركي لإلرادة الشعبية اإليرانية 
فنزويال  الى  المهمة  الحياتية  المادة  هذه  نقل  عندما  المجال  هذا  في 
المحاصرة بأسطول من الناقالت عبر البحار والمحيطات تحت حراسة 

األسطول الحربي اإليراني.
هو من هرع بكّل قواه الى المحافظات اإليرانية  الثوري  الحرس   �  12
الكبير،  والدمار  الشامل  الخراب  من  وأنقذها  بالسيول  فجعت  التي 
وسط  والصورة  بالصوت  الموثقة  سليماني  قاسم  الحاج  وابتسامات 
ال  خير...«  ملو  خير  »كلو  بالقول  يطمئنهم  وهو  الناس  وبين  السيول 

زالت شاهدة على ذلك.
الجاسوسة  واعتقال  بكشف  ق��ام  من  هو  الثوري  الحرس   �  13
استرليني  جنيه  مليون   400 ب�  االنجليز  مع  وبادلها  زاغري  نازنين 

دخلت خزانة الحكومة.

� الحرس الثوري هو الذي أوجد مظلة حماية أمنية لكّل تحركات   14
من  دوماً  لهم  المنقذ  وكان  والخارج  الداخل  في  اإليرانيين  المسؤولين 
وسط  من  الضرورة  عند  وإنقاذهم  منها  وحمايتهم  التجّسس  أفخاخ 

شباك العدو.
تكرير  مصافي  عدة  وبناء  بإنجاز  قام  من  هو  الثوري  الحرس   �  15
نفط ضمن مشاريع الحكومة وهي مشاريع الحقول 13 و15 و16 و22 

و23 و24 ووضعها في خدمة الشعب...
هو من بنى وأنجز الرصيف والميناء الالزمين  الثوري  الحرس   �  16

الستخراج الغاز من حقل پارس الجنوبي المشترك بين إيران وقطر.
17 � الحرس الثوري هو الذي وأد فتنة المدعو عبد الملك ريكي متزّعم 
ما ُعرف ب� »جيش العدل« المدعوم من عدة أجهزة استخبارات إقليمية 
لفتح ثغرة أمنية كبيرة على الحدود الشرقية إليران، بعد ان تمكن من 
أفغانستان  الى  طريقها  في  تقله  كانت  التي  الطائرة  وإنزال  استدراجه 

للنزول مجبرة في طهران ومن ثم محاكمته وإعدامه.
البالد  داخل  السدود  بناء  في  أبدع  من  هو  الثوري  الحرس   �  18
فكانت أياديه البيضاء في سّد كرخة الشهير والذي أحدث نقلة نوعية 
وطنية  صناعة  الصناعة  هذه  بفضله  فأصبحت  السدود  مشروع  في 

تفخر بها إيران شعباً وحكومة وقيادة.
تقنيات  تطوير  في  األساسي  الش��ريك  ه��و  الثوري  الحرس   �  19
نظام  جعل  ما  الُمس��ّيرة  والطائرات  الصواري��خ  وح��رب  التسليح 
آل  قبيلة  وتكاد  األش��داء  اليمن  أبطال  ضربات  تحت  يترنح  الرياض 
وال  وجهها  ماء  بعض  لها  يحفظ  النار  إلطالق  وقفاً  تستجدي  سعود 

تالقيه.
مضائق  تحرير  معركة  في  أساسي  شريك  الثوري  الحرس   �  20
وأذنابهم  األميركان  وسيطرة  هيمنة  من  االستراتيجية  األمة  وخلجان 

الصغار من هرمز الى باب المندب.
بريطانيا  بوجه  م��رة  ألول  وق��ف  م��ن  ه��و  ال��ث��وري  ال��ح��رس   �  21
وأغ��رق  جبروتها  وكسر  الشمس  عنها  تغيب  ال  التي  االمبراطورية 
عنواناً  ق��رون  لم��دة  ظّل  ال��ذي  الفارسي  الخلي��ج  مياه  في  غرورها 
ينس��وه  لن  درس��اً  ولقنهم  نخبتهم  اعت��قل  عندما  بّحارتها  لقرصنة 
وأجبرهم  سفي��نتهم  أوقف  يوم  أّبهتهم  كسر  من  هو  كان  كما  األبد،  الى 
على إطالق الس��فينة اإليرانية التي احتج��زوه��ا في جب��ل طارق دون 
والب��ادي  بالع��ين  الع��ين  باب  من  وإنما  سياس��ية،  تنازالت  تقدي��م 

أظلم.
األميركيين  المارينز  عنفوان  كسر  من  هو  الثوري  الحرس   �  22
الى  ونقلهم  نخبتهم  اعتقل  عندما  وغطرستهم  بعنجّيتهم  وأط��اح 
سواحل إيران اإلسالم والثورة وهم مطأطئي الرؤوس ورافعين أيديهم 

عالمة االستسالم وهم يتبّولون.
وأمن  المطارات  أمن  ويصون  يحفظ  من  هو  الثوري  الحرس   �  23
من  عشرات  أحبط  من  وهو  الديبلوماسيين  وكافة  المسؤولين  كبار 
أرواح  بذلك  لينّجي  المدنية  اإليرانية  الطائرات  اختطاف  محاوالت 

اآلالف من مواطني الشعب اإليراني العظيم.
العسكرية  الصناعات  فخر  أسقط  من  هو  الثوري  الحرس   �  24
الفارسي  الخليج  مياه  فوق  تتناثر  وجعلها   � هوك  غلوبال   � األميركية 
قادة  ذهول  وسط  تجميعها  ويعيدوا  قطعها  ليجمعوا  غواصوه  نزل  ثم 

اإلدارة األميركية وحكام العالم وخبرائهم.
منظومة  اختراق  فخر  بكّل  استطاع  من  هو  الثوري  الحرس   �  25
طائرة rq70 األميركية وإدخالها ضمن منظومته لتعمل بإرادته وتحط 
ان  دون  الحرب  غنائم  من  وتصبح  والثورة  اإلسالم  أرض  على  سالمة 

ينبس األميركي المتغطرس ببنت شفة وال يجرؤ على الرد.
26 � الحرس الثوري هو من أعطى أسرار هذه الطائرة األميركية المتقّدمة 

للروس وحصل مقابل ذلك على تكنولوجيا سالح روسي سري متقدم.
الدخول  بضرورة  بوتين  الرئيس  أقنع  من  هو  الثوري  الحرس   �  27
العليا  للقيادة  وشرح  سورية  في  اإلره��اب  مكافحة  حرب  على  بقوة 
بين  استثنائي  تاريخي  لقاء  في  ساعتين  من  أكثر  مدى  على  الروسية 
موسكو  تخوم  عن  الدفاع  ب��أّن  بوتين،  والرئيس  سليماني  الجنرال 
وأسوار الكرملين يبدأ من دمشق تماماً كما هو الحال بالنسبة لطهران.

اإلسرائيلية  الُمسّيرة  أسقط  من  هو  اإليراني  الثوري  الحرس   �  28
»هرمس« قرب منشأة نطنز النووية.

دفاعاً  اإلسالمي  العالم  وعّبأ  حشد  من  هو  الثوري  الحرس   �  29

األفغان  »الفاطميون«  مالحم  فكانت  سورية  في  المقدسة  األماكن  عن 
الباكستان. و»الحيدريون« العراق و«الزينبيون« 

30 � الحرس الثوري هو من أدار وبنى وجّهز وشّيد الجسور والطرق 
السريعة في البالد.

في  وأس��اس��ي  ق��وي  بشكل  ساهم  من  هو  ال��ث��وري  الحرس   �  31
لحماية  للصناعيين  يسلّمها  وك��ان  الدقيقة  الحساسة  الصناعات 
المناهضين  الوطنيين  الصناعيين  عمل  وتسهيل  الوطنية  الصناعات 

للتبعية.
العقوبات  قرارات  على  بااللتفاف  قام  من  هو  الثوري  الحرس   �  32
والمجتمع  للدولة  األساس  العون  فكان  الظالمة  الدولية  االقتصادية 
الصناعات  في  العالمية  السوق  من  يحتاجانه  ما  الى  الوصول  في 

والمدنية. العسكرية 
خالل  من  العلمي  البحث  مراكز  أغنى  من  هو  الثوري  الحرس   �  33
بصورة  استطاعت  وعلمية  بحثية  مشاريع  عدة  في  المشاركة  أو  إدارة 
ممتازة من إيجاد تالحم كبير وفّعال بين الجامعات والمراكز الصناعية 

مما رفع مستوى البالد عالياً بين االمم والدول.
الجواسيس  مع  وحقق  واعتقل  كشف  من  هو  الثوري  الحرس   �  34
والخونة الذين تلطخت سمعتهم وأياديهم في قتل واغتيال علماء الذرة 

اإليرانيين.
العدول  على  اإلم��ارات  حكام  أجبر  من  هو  الثوري  الحرس   �  35
الطرق  باستخدام  إلي��ران  الصعبة  العملة  منافذ  بإغالق  قرارهم  عن 

المناسبة.
الدفاع  وسائل  في  نوعية  نقلة  أحدث  من  هو  الثوري  الحرس   �  36
والمجتمع  وال��دول��ة  اإلس��الم��ي  النظام  مكتسبات  وحماية  الشعبي 
اإليرانيين من خالل تشكيل جيش التعبئة المليوني الذي استطاع قهر 
أنحاء  الفتنة واإلرهاب في كّل  الداخليين ووأد كّل وسائل  الثورة  أعداء 
الضاربة  الفقيه  والية  حربة  رأس  فكان  الوالية  حدود  وحماية  البالد 

جذورها في أعماق البالد والعباد.
الثوري هو من أّسس لنظام صناعة الصواريخ البعيدة  الحرس   �  37
المدى والدقيقة وبنى مدن الصواريخ تحت األرض مطيحاً بذلك بنظرية 
الحرب  منذ  العالم  في  الرجعية  وق��وى  لالمبريالية  الجوي  التفوق 
من  اإليرانية  البالد  وجعل  األعداء  من  النوم  ماؤسلب  الثانية،  العالمية 

أقصاها الى أقصاها آمنة ومستقرة.
في حماية سورية  األساس  المساهم  اإليراني  الثوري  الحرس   �  38
عندما  األميركيين  بيد  السقوط  من  دمشق  ومنع  األميركي  الغزو  من 
المّس  على  تجرأ  ما  إذا  بالده  وأساطيل  قواعد  بدك  أوباما  إدارة  هّدد 
باألرض السورية وكلكم يتذكر تهديد سليماني لألميركيين بأن يحملوا 
التعبئة  السورية وإعالن  النزول على األرض  قّرروا  إذا  توابيتهم معهم 
العامة في صفوف الحرس الثوري بالقول بأّن الشام ستكون معراجنا 
الصهيوني  الكيان  الى  الصواريخ  من  اآلالف  مئات  ووجه  السماء  الى 

وكّل قواعد أميركا البرية والبحرية.
وهو  البحر  في  إيران  صيادي  حمى  من  هو  الثوري  الحرس   �  39
آمنة،  البحار  أعالي  الى  ووصولها  اإليرانية  النفط  تجارة  حمى  من 
وأجبرهم  عمان  وبحر  الفارسي  الخليج  في  األميركيين  أذّل  من  وهو 
التخاطب مع الجمهورية اإلسالمية بكّل تأّدب وخضوع وأجبرهم  على 

صاغرين للتخاطب مع اإليرانيين باللغة الفارسية.
التي  الحاضنة  كان  من  الثوري  الحرس  انه  آخراً  وليس  أخيراً   �  40
المارد  الحاج قاسم سليماني  الجنرال  الفريق  ترّبى فيها وكبر وترعرع 
األسطوري وصاحب المدرسة العسكرية الفريدة، الذي تمكن عملياً من 
الشريف  القدس  باتجاه  ودمائهم  والعرب  المسلمين  ساحات  توحيد 
لتحرير  االستراتيجي  الهجوم  من  األخير  الفصل  في  أصبحنا  حتى 
فلسطين وتغيير األقدار وإعادة رسم جغرافيا العالم وكتابة تاريخه من 
العالمية  القسط والعدل  ليوم قيامة دولة  جديد على قاعدة االستعداد 
الحديث  التاريخ  في  مرة  ألول  الدولي  التوازن  ثقل  مركز  انتقل  ان  بعد 

من الغرب الى الشرق.
ونصير  الحصين  ودرع��ه��ا  إي��ران  عين  ال��ث��وري  ال��ح��رس  ه��و  ه��ذا   
دون  من  جديد  شرق  وبناء  واالستقالل  للحرية  التواقة  الشرق  شعوب 

»إسرائيل« وأخواتها...!
يوم نبطش البطشة الكبرى.

بعدنا طيبين قولوا الله...

القائد الشهيد قاسم سليماني
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5�آر�ء / �أخبار
جي�ش االحتالل يرتكب مجزرة وح�شية في مخيم جنين

ورئي�ش اأرك�نه يوعز برفع ح�لة الت�أّهب

طهران تدين الهجوم »االإ�شرائيلي« الوح�شي على جنين

الق�ش�ء العراقي يحكم ب�إعدام 14 اإره�بيً� متوّرطً� بمجزرة »�شب�يكر«

اأمير الكويت يقبل ا�شتق�لة الحكومة بعد اأزمة مع البرلم�ن

ارتفاع  أم��س،  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  أك��دت 
مخيم  على  »اإلسرائيلي«  العدوان  شهداء  حصيلة 

جنين شمال الضفة إلى 9 بينهم سيدة.
بالرصاص  إصابة   20 بوقوع  ال���وزارة  وأف��ادت 
عشرات  جانب  إل��ى  خطرة،  بحالة   4 بينهم  الحي 
مشفى  االحتالل  اقتحام  جراء  باالختناق  اإلصابات 

جنين الحكومي
اإلحتالل،  جيش  أرك��ان  رئيس  أوع��ز  جهته،  من 
اقتحام  بعد  التأّهب،  حالة  برفع  هاليفي،  هرتسي 

المخيم.
قوات  استهداف  جنين  كتيبة  أّك��دت  المقابل،  في 
الرصاص  من  كثيفة  بصليات  بالمخيم  االح��ت��الل 

والعبوات المتفجرة.
كما أسقط مقاومون فلسطينيون في المخيم طائرة 

استطالع تابعة لالحتالل.
»اإلسرائيلية«،   13 القناة  أكدت  السياق،  هذا  وفي 
القوات  على  كثيف  بشكل  نار  واط��الق  عبوات  إلقاء 

»اإلسرائيلية« من كل الجهات في جنين.

عبد  »حماس«  حركة  باسم  المتحدث  وعلّق  هذا، 
أنها  مؤكداً  جنين  اشتباكات  على  القانوع  اللطيف 

»دليل على تصاعد ثورة الشعب الفلسطيني«.
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ش���ّددت  ب��دوره��ا، 
بدون  االحتالل  جرائم  تمّر  أال  ضرورة  على  فلسطين« 

عقاب.
أّن  على  اإلسالمي«  »الجهاد  حركة  شّددت  كذلك، 
التمسك  المقاومة في مخيم جنين »دليل واضح على 

بالحق والدفاع عنه«.

»الهجوم  أمس،  اإليرانية،  الخارجية  وزارة  دانت 
على  العنصري  االسرائيلي  الكيان  لجنود  الوحشي 

مخيم جنين في الضفة الغربية«.
وأفادت الخارجية اإليرانية، في بيان، بأّن »صمت 
الغرب  في  اإلنسان  حقوق  ومّدعي  الدولية  المنظمات 
مؤلم  اإلسرائيلي  الكيان  يرتكبها  التي  الجرائم  تجاه 

ومخجل«.
»ال���دول  اإلي��ران��ي��ة  الخارجية  وزارة  دع��ت  كما 

اإلس��الم��ي��ة إل��ى ات��خ��اذ م��واق��ف وإج����راءات موحدة 
المظلوم«،  الفلسطيني  الشعب  دعم  في  ومنسجمة 
الجرائم  هذه  ارتكاب  لمنع  جاد  تحرٍك  »إل��ى  داعية 

اإلرهابية والمناهضة لإلنسانية«.
الجمارك  ع��ام  مدير  كشف  منفصل،  صعيد  على 
من  البالد  ص��ادرات  أن  فر،  رضواني  محمد  اإليرانية 

السلع غير النفطية بلغت 45.3 مليار دوالر.
إجمالي  أن  فر،  رضواني  عن  »ارنا«،  وكالة  ونقلت 

الصادرات اإليرانية من السلع غير النفطية، باستثناء 
والهندسية  الفنية  والخدمات  الشنطة  »ص���ادرات 
والكهرباء« في األشهر ال� 10 األولى من العام الجاري، 

تجاوز 103 ماليين طن بقيمة 45.3 مليار دوالر.
الواردات  حجم  أن  إلى  فر  رضواني  محمد  نّوه  كما 
اإليرانية خالل الفترة نفسها بلغ 31 مليون طن بقيمة 
في   7.6 بنسبة  انخفاضاً  يمثل  ما  دوالر،  مليار   48.5

الوزن وزيادة بنسبة 16.86 في القيمة.

أم��س،  ع��راق��ي��ة،  محكمة  أص���درت 
في  م��دان��اً   14 بحق  ب��اإلع��دام  أحكاماً 
محافظة  في  »سبايكر«  مجزرة  تنفيذ 

صالح الدين.
لمجلس  اإلع��الم��ي  المكتب  وأف���اد 
بأّن  بياٍن،  في  العراقي،  األعلى  القضاء 
في  اشتركوا  اإلرهابيين  »المجرمين 
بعد   2014 عام  سبايكر  مجزرة  تنفيذ 
قتلهم أكثر من 1700 شخص من طالب 
في  إرهابية  لدوافع  العسكرية  القاعدة 

محافظة صالح الدين«.
بحق  »األح��ك��ام  أن  البيان  وت��اب��ع 
استناداً  تأتي  اإلرهابيين  المجرمين 
مكافحة  قانون  من  ال�4  المادة  ألحكام 

اإلرهاب رقم 13 لعام 2005«.

 ،2021 يونيو  ح��زي��ران/   27 وف��ي 
بإعدام  حكماً  عراقية،  محكمة  أصدرت 
في  اش��ت��رك��وا  م��دان��ي��ن  أش��خ��اص   9

المجزرة.
أّن  إلى  العراقية  المحكمة  وأش��ارت 
»المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ 
الجريمة، وقتلوا عدداً من األبرياء، وفقاً 

لمخططات إرهابية«.
المديرية  سلمت  سابق،  وق��ٍت  وفي 
العراقي  اللبناني،  العام  لألمن  العامة 
عبد الله ياسر سبعاوي الحسن المتهم 

بجريمة سبايكر إلى الحكومة العراقية.
نفذها  ال��ت��ي  ال��م��ج��زرة  أّن  ُي��ذك��ر 
»داعش«، بتاريخ 12 حزيران/ يونيو 
من  أكثر  استشهاد  عن  أسفرت   ،2014

1700 طالب في كلية القوة الجوية في 
القاعدة العسكرية »سبايكر« في مدينة 

بيانات  وفق  العراق،  شمالي  تكريت، 
رسمية عراقية.

استقالة  بقبول  أمراً  أمس،  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  الكويت  أمير  أصدر 
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف األحمد الصباح وحكومته.

وذكرت وكالة األنباء الكويتية »كونا«، أّن المرسوم األميري، نّص على استمرار 
جديدة  حكومة  تشكيل  حين  إلى  األعمال،  تصريف  في  المستقيل  الوزراء  مجلس 

وإبالغ مجلس األمة باألمر.
األحمد  نواف  أحمد  الكويتية  الحكومة  رئيس  قّدم  الماضي،  االثنين  يوم  وكان 
الصباح استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل األحمد الجابر الصباح، الذي كلف 

الحكومة المستقيلة تصريف األعمال.
إلى  الحكومة ستتقدم باستقالتها  أفادت صحف كويتية بأّن  وفي هذا السياق، 
القوانين  بشأن  األمة،  مجلس  مع  األخيرة  األزمة  خلفية  على  الكويتي،  العهد  ولي 
الشعبية، فضالً عن االستجوابات الموجهة إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، 

ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وتأتي استقالة الحكومة، فيما تمسكت بموقفها تجاه األزمة السياسية األخيرة، 

إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب بشأن القوانين الشعبية.
العهد  ولي   ،2021 نوفمبر  الثاني/  تشرين  منتصف  في  الكويت،  أمير  وفّوض 

بممارسة بعض المهام الدستورية ألمير البالد. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت 
تقديم استقالتها وذلك بعد خالفات برلمانية، قبل أيام.

حرب الق�ش�ة...

� نظن! اأخطر ممَّ
{ د. علي أكرم زعيتر*

من  الكثير  يراود  سؤال  القضاة؟  حرب  بعد  ماذا 
الساحة  على  بقوة  مطروحاً  بات  وقد  اللبنانيين، 
التي  القضائية  االستنابات  حرب  بعد  اللبنانية، 
نشبت بين قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، 

ومدعي عام التمييز غسان عويدات.
القاضي البيطار كانت يده مكفوفة عن التحقيق 
سنة،  من  أكثر  منذ  بيروت  مرفأ  انفجار  ملف  في 
وقتذاك،  الكّف  لقرار  امتثل  قد  كان  نفسه  والبيطار 
َعِقَبيه؟  على  وانقلب  ع��اد  حتى  ب��دا  ا  ممَّ ع��دا  فما 
الوفد  من  عليها  حصل  التي  الدعم  جرعة  هي  هل 
القضائي األوروبي عقب اجتماعه به قبل أيام، أم أّن 
هناك أمر عمليات صدر للبيطار من جهات خارجية 

نافذة؟
الكّل في لبنان مجمع على أّن قرار البيطار األخير 
قضية  في  القضائي  التحقيق  مسرح  إلى  بالعودة 
المرفأ ليس من بنات أفكاره، وال من عندياته، وأّن 
القضائي  بالوفد  لقائه  خالل  حدث  ما  أم��راً  هناك 
كلمة  بمثابة  كان  األميركية،  السفيرة  أو  األوروبي، 
داخل  الكامن  القانوني  الوحش  أطلقت  التي  السر 
البيطار. ولكن السؤال الذي لم نلَق عليه جواباً حتى 
أوروبي  قرار  من  وهل  تلك؟  السر  كلمة  ما  الساعة، 

أميركي بتفجير الوضع الداخلي في لبنان؟
تدور  معنى  من  للكلمة  ما  بكّل  استنابات  حرب 
رحاها اآلن بين البيطار وعويدات. قاٍض يستدعي 
قاضياً، وال من ممتثل. واالثنان يتسلحان بالقانون 
ب���وع. فماذا  م��ن  ل��ه ك��وع��اً  ن��ع��رف  ل��م نعد  ال���ذي 

يحصل؟
الحرب  مجريات  على  مطلعة  مصادر  تقول 
الدائرة بين الرجلين، إّن البيطار يسعى إلى قلب 
للمقاومة،  الموالي  الفريق  رأس  على  الطاولة 
هذه  ولكن  غربية،  خارجية  بأجندة  مدفوعاً 
إلى  البيطار  يصل  فهل  القانون.  بوابة  من  المرة 

مبتغاه؟
الحامي،  »الله  األوساط نقلت عنه قوله:  بعض 
وال أعرف ما قد يحصل«، وذلك في معرض رّده على 
سؤال كان قد وجهه إليه أحد الصحافيين حول ما 
إذا كانت حياته مهّددة بالخطر، أو ما إذا كان اسمه 

موضوعاً على الئحة االغتياالت.
من  الكثير  طياتها  في  تحمل  التي  العبارة  هذه   
المعاني، قد تكون الكلمة المفتاح للمرحلة المقبلة، 
الرمانة«  عين  »بوسطة  البيطار  طارق  يكون  فهل 
في  وهاب،  وئام  السابق  الوزير  عّبر  كما  جديدة، 

تصريحه للميادين أول أمس؟
الرجل يحاول أن يوحي للرأي العام بأنه قاٍض 
بدمه  سيفدي  ج��دي��د،  مخلِّص  أو  استشهادي، 
األصلية،  الخطيئة  براثن  من  وينقذهم  اللبنانيين، 

ولكن هل الواقع يطابق ما ذهب إليه الرجل؟
يقودها  التي  القضائي  التمّرد  حملة  عطفنا  إذا 
الخارجية  وزي��ر  مساعدة  حديث  على  البيطار، 
الذي  ليف  بربارا  األدنى  الشرق  لشؤون  األميركية 
شهر  في  )تحديداً  اليوم  من  شهرين  قبل  به  أدلت 
لبنان  بدخول  فيه  تنّبأت  والذي   ،)2022 تشرين 
وتفكك  الدولة  وبتحلل  والعنف،  الفوضى  دوام��ة 
أجهزتها، كمسار إلزامي إلعادة بناء لبنان الجديد، 
األميركية  ال��دراس��ات  مراكز  بعض  حديث  وعلى 
أو  صفر  النقطة  من  لبنان  بناء  إع��ادة  عن  الدائم 
كّل  ربط  أعدنا  وإذا  أسموها،  كما  )الرماد(  مرحلة 
)قطع  تحركات  من  األرض  على  يجري  بما  ذل��ك 
والعصيان...(،  االحتجاج  إلى  دع��وات  طرقات، 
النواب  بها  قام  التي  األخيرة  الحركة  إليها  مضافاً 
داخل  االعتصام  في  تمثلت  والتي  التغييريون، 
سنصل  ذلك  كّل  استرجعنا  ما  إذا  البرلمان،  مبنى 
إلى خالصة معينة مفادها، أّن ما ُيحّضر في مراكز 
أخطر  يكون  قد  واللبنانيين،  للبنان  الغربي  القرار 

مما نظّن!
ربط  إع���ادة  علينا  يحتم  األش��ي��اء  منطق  إّن 
الخالصة  إل��ى  وص��والً  البعض  ببعضها  األم��ور 
المتوخاة، فهل تزامن حملة التمّرد هذه مع كّل ما 
سبق وذكرنا مجرد صدفة أم أّن هناك أمراً ما ُيدّبر 

للبنان؟
وغربّياً،  أميركّياً  ُيدّبر  ما  كّل  عن  النظر  بصرف 
وعي  م��دى  على  يبقى  وأخ��ي��راً  أواّلً  الرهان  ف��إّن 
الفيدرالية  عن  الحديث  وإدراك��ه��م.  اللبنانيين 
ليس  المرة  وهذه  األخيرة،  اآلون��ة  في  بقوة  عاد 
فحسب،  جعجع  سمير  الميلشياوي  بوابة  من 
ذلك،  ترافق  وقد  عديدة،  أخرى  بوابات  من  وإنما 
بوقوع  تنبئ  غربية  صحافية  تقارير  سلسلة  مع 
المحظور،  يقع  فهل  البلد،  في  مسبوقة  غير  أزمة 
تفويت  في  م��رة  ك��ّل  في  كما  المقاومة  تنجح  أم 

الفرصة؟
أن  علينا  يحتم  األشياء  منطق  نقول،  مجّدداً 
الداخلي  الوضع  إرباك  على  القادر  دام  ما  نقول: 
العتبارات  بها  راغب  غير  األهلية  الحرب  وإشعال 
المقاومة  تحديداً  نعني  وهنا  وأخالقية،  وطنية 
على  ق��ادر  غير  بها  الراغب  دام  وم��ا  وحلفاءها، 
يتعّدى  ال  قد  نشوبها،  احتمال  ف��إّن  إشعالها، 

الواحد بالمئة في أحسن األحوال...

*مؤّرخ وباحث لغوي وسياسي
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äÉªàJ 6
(1 ¢U áªàJ) …  Iôªà°ùe áehÉ≤ªdGh …≈MôédG äGô°ûYh AGó¡°T á©°ùJ :IójóL áªë∏e ΩódÉH ÖàµJ ø«æL

(1  ¢U  áªàJ) … ∫ó©dG ô°üb »a áfƒ«W »æ«e :∞«d É«°û«∏«e

 kÉJƒ°U 65 `dÉH ÜÉîàf’Gh á«éfôa
 ¨÷uF� ‰UAO� `O�d� Íb�R� iF� tO�≈ U�œ b�«Ë ÆÎU�u� 65 ?�« »U���ô« ‰u� Y�b��« s� ÊU�u� „UM�
 w� sO�K��«  »UB� WOL�� v�≈  ÂUJ��ô« i�— t�u{u� ¨qOL��« w�U� VzU�J�«  »e� fOz— rN�U�K� ÀÒb��Ë
 ?� »U���ô« sLC�� ÊU� Ÿu�Ë Î̈U�zU� 65 Í√ ¨jI� WO�K�_« t�«u� »UB� ‰u�I� W��UDL�«Ë ¨WO�U��« WO�U���ô« …—Ëb�«

ÆWI�ô …—Ëœ q�Ë WO�U��« …—Ëb�«Ë v�Ë_« …—Ëb�« w� w�«e�≈ dLL� sO�K��« »UB� sL{ s� ÎU�u� 65
 u� rN��d� ÊuJ� Ê« rNL�« ¨sOO�O�L�« Ë√ sOLK�L�«  «u�Q� fOzd�« V��M� Ê√ rNLN� ô 65 ?�« »UB� …U�œ
 ö� ¨—uC��« w� ÎU�zU� 65 ?�« vK� ‰uB��« ÊuK�Q�Ë sO�K��« »UB� ÊUL{ s� ÊËe�U� rN�√ UL�U�Ë ¨V��M� Íc�«
 ô ÎU��d� Ê√ «Ëb�Ë rN�_ sO�K��« »UB� WOL��� «u�U� WI�U�  «d� w� rN�H�√ r�Ë ¨—u��b�U� Y�F�U� WKJA�

ÆsO�K��« »UB� qODF� Èu� t�u�Ë lML� r�bO� fO� Ê«Ë ÎU�u� 65 ?�U� “uH� b� rN��UM�
 »UBM�« d�� WO�U�OL�« sLC� Íc�« —u��bK� ÂUJ��ô« ‰u� w�dJ� s� WO��d� ÊULOK� o�U��« d�“u�« t�U� U�
 sL�Ë  sO�uBL�«  W�u�  W�dF�  Âb�  s�  oKDM�  r�  Íc�«  ¨Ÿd�AL�«  tO�≈  U�œ  U�  u�  ¨»U���ô«  d��  WO�«dIL�b�«Ë
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 ÆåÍ—«d�  s� l�«d�√ Ê√ ÒbF��� U�√ ¨Êu�U� …—– tO� b��
 QD��« `O�B� bF� n�Q���� Q�dL�«  UIOI�� ∫·U{√Ë

  ÆdO�J�«
 Í—u� d�“u�« l� ÎU�UL��« bN� ‰bF�« d�“Ë V�J� ÊU�Ë
 ‚œUB�«  ÕU{Ë  VzUM�«  ÷«d��«  d�S�  ¨‰UJ�S�  vN��«Ë
 qB�Ë  d�“u�« wI�«d� l� l�«b� qB� ¨Í—u� ¡«œ√ vK�
 ‰UJ�ù«ò Ê√ Í—u� `{Ë√Ë ÆV�JL�«  Ã—U� Ãd�Ë Ãd�
 ÎUO�U�Ë  ¨W�u�AL�«  WOzUCI�«  ¡«u??�_«  ÎôË√  tO�  X����
 V�U���«  ‰u�√  «u�e�K�  r�  s�c�«  »«uM�«  iF�  U�«u�

Æ åd�“u�«  l� W�UOK�«Ë
 ”√—  X��  wM�«ò  w�u�eHK�  Y�b�  w�  Í—u�  d�–Ë
 ÂUF�« Í√d�« WOLF� “u�� ôË ‚ö�ù« vK� W�UF�«  U�UOM�«
 c��« s� wM�«ò v�≈ —U�«Ë ¨å «¡«d�≈ VK� w� o�� U�√Ë
 V�d���  ÎU���  Êu�√  s�Ë  o�d�  Í√  b{  o�d�  l�  ÎUH�u�
 fK��  —Ëœ  VOOG�  V��  ôË  ¨UN�U�I�«  Ë«  WO�bF�«

 Æå¡UCI�«
 w�U�√  sO�  WN�«u�  ‰bF�«  dB�  jO��  bN�  p�c�Ë
 UN�«bI��«  r�  ’U??�??�_«  s�   U�uL��Ë  U�U�C�«
 V�� s�—uBL�«  «dO�U�  b�— b�Ë ¨nMF�« rO�e��
 s�_«  Èu�  s�  Î «dBM�  s�d�UE�L�«  ’U��_«  iF�
 tK�—Ë t�d{Ë tK��Ë s�d�UE�L�« ·uH� v�« wK�«b�«

 Æq�—_U�
 …—«“Ë v�« «ËdC� s�c�« »«uM�« WO�UO� —œUB� XLN�«Ë
  «b�u�  sO�  ·ö��«Ë  Q�dL�«  WOC�  ‰öG��U�  ‰bF�«
 WKzU��� ¨Ÿ—UA�« i�d��Ë w�UO��« —UL���ö� —UDO�Ë
 dBM�  ·ÒdB�  vK�  åW�UOI�«  «u�U�ò  nO�  å¡UM��«ò  d��
 b{ U�u�U� w��«  U�U�ù« r�— ‰bF�« d�“Ë V�J� w� wM�√
 ÂU���U�  Q�dL�«  U�U�{  w�U�_  s�b�R�  «uH�ËË  ¨d�“u�«
 dO�H�� Êu� rO�Ë b�bN�Ë w{UL�« Ÿu��_« ‰bF�« dB�
 q��  s�  t�«u���«  v��  «uC�—Ë  ¨XO�UM�b�U�  WO�bF�«

 ÆWOzUC� …—U�≈ vK� ¡UM� W�Ëb�« s�√
 VJ�—«  —UDO�  Ê√  å¡UM��«å?�  WO�u�U�  —œUB�  `{u�Ë
 dO�_« QD��« UN�√— vK�Ë ¨nKL�« tLÒK�� cM� ¡UD�√ WKL�
 W�uHJ�  Áb�  Ê√  rK�   «—«d�  —«b�≈Ë  nKL�«  v�«  …œuF�U�
 w{UI�«  q�b�  Ê√  v�«  …dOA�  ¨eOOL�  W�d�  s�  d��√  s�
 o��Ë  W�UF�«   U�UOM�«  fOz—  t�uJ�  WO�u�U�   «b�u�
 ôË  bO�«  ·uHJ�  w�bF�«  oI�L�«  UL�U�  qO���«  ¡ö�≈  t�
 n�œ— ÷U� sOOF� v�« dBÔ� r�Ë rNKO�� ¡ö�≈ lOD���
 vK� fJFM� Íc�«  w�UO��«Ë wzUCI�«  ·ö��«  V���
 “ËU��  —UDO�  Ê√  vK�  …œbA�  ¨åvK�_«  ¡UCI�«  fK��
 r�  «–UL�  ∫X�¡U��Ë  ÆU�c��«  w��«   «—«dI�U�  t�UO�ö�
 qLJ��O� w�bF�« fK�L�« v�« wME�« Á—«d� —UDO� l�d�

øp�c� `�UB�« l�dL�« u�Ë WOCI�« w� wzUCI�« —U�L�«
 œu�Ë  s�  ¨ÊUO�  w�  åd��«  wM�u�«  —UO��«ò  —Òc??�Ë
 ¨ ËdO� Q�d� dO�H� WL�d� w� oOI���« ÷UN�ù jD��
 vF�� w� Ÿ—UA�« p�d��Ë sOO�UM�K�« “«eH��« w�U��U�Ë

Æv{uH�« rOLF��
 s�  qJ�  oOI���«  n�Ë  s�  WO�ËR�L�«  —UO��«  qÒL�Ë
 WOzUCI�«   «¡«d???�ù«  WK�d�  w�  d�P�  Ë«  qJA�  rN��
 ·UM���« w� sLJ� ”U�_«ò Ê√ b�√Ë Æt�ULJ��ô W�“ö�«
 fK�� UNK ÒL��� WO�ËR�� Ác�Ë ¨WL�d��«  w� oOI���«
 sO�u�uL�«  s� Ã«d�ù«  ÊU� «–≈  t�«  È√—Ë ÆvK�_«  ¡UCI�«
 nA� V�u��� W�«bF�« oOI�� ÊS� ¨rNM�  rKE�« l�— b�
 WI�d�  nA�  UL�   «d�OM�«  …œU�  ‰U�œ≈  s�  sO�ËR�L�«
 ‰«e�≈Ë sO�—u�L�« WL�U�L� ¡UN��« ¨U�dO�H� Ë√ U�—U�H�«

ÆåW�«bF�« s�  ö�ù«  W�UO�� b� l{ËË rN� »UIF�«
 ·d�  dF�  q��  ¨WOzUCI�«  W�dFL�«  l??�Ë  vK�Ë
 XFD� ULMO�Ë ¨…dO� n�« 60?�« “ËU�� ÎUO�UO� ÎUL�— —ôËb�«
  U�Ëd�L�«  —UF�√  XFH�—«  ¨WIDM�  s�  d��«  w�  ‚dD�«

 ÆÎ «œb�� XFH�—« Ê« X��� U�Ë ¨UNKL�L�
 dF�  l�d�  b�  ÊUM��  ·dB�ò  ÊQ�   U�uKF�   œU�√Ë
 W�«b� l� …dO� 50000 s� d��√ v�≈ W�dO� WBM� —ôËœ
 ‚u��«Ë W�dO� WBM� sO� ‚—UH�« `��√ Ê√ bF� ◊U��

 Æå©24 ÊUM��® …dO� 25000 s� d��√ W�“«uL�«
 ÷d�  WO�dO�_«  W�«e��«  …—«“Ë  —«d??�  wI�  ¨p??�–  v�«
 bKI�  ÊU�—  tOÓM�«  vK�Ë  bKI�  s��  W�d�  vK�   U�uI�
 Æ‰ÆÂÆ‘ W�dOBK� åfJ�O�ò W�d� vK�Ë ¨bKI� w�«—Ë
 w�  ¨Èd???�_«  WO�O��«Ë  W??O??�ö??�ù«   U??�d??A??�«  iF�Ë
 dO�H��  w�dO�_«  jD�L�«  ‚UO�  w�  w�Q�Ë  ¨WN�«u�«

 ÆwK�«b�« l{u�«
 W�dOBK� fJ�O� W�d�ò ÒÊ√ ÊUO� w� bKI� s�� sK�√Ë
 WO�UM�� WL�U�� W�d� w� ©SÆAÆL CTEX® Æ‰ÆÂÆ‘
 ÎUOL�— W�—b Ô� w�Ë ¨Í—U���« q���« w� Îôu�√ WK���
 —œUB�«  —«dI�«  V�uL�  W�«dB�«   U��R�  W�zô  vK�
 ¨2021Ø7Ø30  a�—U�  13349  r�—  ÊUM��  ·dB�  s�
 ÆW�U�  ÎU�u�U�  W�uKDL�«  ◊ËdA�«  X�u��«  Ê√  bF�  p�–Ë
 vK� W�U�d�«  WM�� s� q� W�U�d�  WF{U� U�—Ëb� w�Ë
 wHM�  Íc??�«  d??�_«  ¨W�U��«  oOI���«  W�O�Ë  ·—UBL�«
 œU�H�U� W�ö� UN� W�u�A�  U�UA� W�Q� UN�UO� WO�UJ�≈
 ¡UD� Ë√ WN� Í_ WN�«Ë ÊuJ� Ê√ WO�UJ�≈ Ë√ ¨»U�—ù« Ë√

 Æå—bBL�« W�ËdF� dO� ‰«u�√ W�_

 W�«e��«  …—«“Ë  Êö�≈  w�  œ—Ë  U�  q�ò  ÒÊ√  vK�  œÒb??�Ë
 Í—UA��« —Ëœ s�Ë ¨åCTEXò W�d� WOJK� s� WO�dO�_«
 ¨…œb�� WO�UO� WN� s� ÎW�UO� W�—U��  UIH� cOHM�Ë
 v�≈  »u�M�  ¨WO�e�   UOB��  l�  Âu�e�  oO�M�Ë
 Z��  s�   U??�«Ë—  Èu�  fO�  ¨ÊU�—  tM�≈  Ë√  bKI�  s��
 ’U��_«ò ÒÊ√ nA�Ë ÆåW�b�«Ë W�b��« v�≈ dI�H� ‰UO��«
 W�«e��«  …—«“Ë —«d� rN�U� Íc�«  sO�uMFL�«Ë sOOFO�D�«
 WO�u�UI�«  «¡«d�ù« ÊËc��� ·u� ¨n��L�« WO�dO�_«
 s� w��« ¨WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« w�Ë ÎUOK�� W�“ö�«

 Æå «¡«d��ô« Ác� i�œ UN�Q�
 ‰UM�œ—UJ�«  w�Ë—UL�«  „d�dD��«  q�I��«  Î̈UO�UO� 
 …œdL�«  —UO� fOz— w�dJ� w�  w�«d�«  ”dD� …—UA� —U�
 ‰U�Ë    Æ WO��d�  UL�—  t��Ë“  tI�«d�  WO��d�  ÊULOK�
 wJ�  W�—uNL��«  W�Uzd�  Ò̀ �d�√  r�  ∫¡UIK�«  bF�  WO��d�
  «u�ô«  œb�  ÒÍb�  Ê√  dF�√  U�bM�Ë  w�O�d�  V��√
 X��Ë  ` Ò�d�Q�  ÎU�b�  ÎU��d�  Êu�√  Ê√  wM�u��  Íc�«

Æ  fOz— Í√ vK� «uIÒH�� Ê√ Òb{
 o�d� Í√ ådO� dÒ��åË tK�« »e� `�d� X��ò ∫‰U�Ë
 VzUM�«  d��«  wM�u�«  —UO��«  fOz—ò  ∫ÎUHOC�  ÆåwM��d�
 s�  d��√  —u�_U�  ÆwMC�dO�  t�U��«  t�b�  qO�U�  Ê«d��

 U�  sJ�Ë  ¨gO��«  bzU�  b{  X��Ë  WO�UFO��ô«  t�—b�
 øwI�«u�  fOz—  ÷ÒuF�  q�Ë  øw�UO��«  t�ËdA�  u�
 65 v�« W�U�� W�d��_«Ë Ìb�� fOz— Êu�√ Ê√ b�—√ ô U�√
 v�« qB� Ê√ lOD��� b�√ ô ÍdO�  Ë√ U�√ ‰uI� p�c� ÎU�u�

 Æ  ò W�Uzd�«
 «c�Ë  q�UJ�U� tIO�D� l�Ë nzUD�« l�ò UM�√ v�« XH�Ë
 ÎU�Oz—  ÊuJO�  ÷ÒuF�  q�Ë  «–≈Ë  t�  d�U�Ô�  ôË  UMH�u�
 UM Ò�√  wMF�  ô  «c??�  ÒsJ�Ë  ¨tF�  ÊËUF�M�  W�—uNL�K�
 q�Ë  —u??�_«  iF�  `O{u��  UMO�√  ∫·œ—√Ë  Æt���MM�
 …b�«Ë q�I��LK� UM��ƒ—Ë w�«d�«  U�bÒO� l� …bÒO� —u�_«

  Æåw�UL��ô« l{u�U� oÒKF�� U� w� ÎU�uB�
 Ê√  ¨ÊUO�  w�  W�UD�«  …—«“Ë   d??�–  ¨d??�¬  bOF�  vK�
 w� wM�≈Ë eO�d�≈ ‰U�u� v�≈ rCM�� W�UDK� dD� W�d�ò
 “UG�«Ë  jHM�«  s�  VOIM�K�  ·«d�_«  w�ö�  ÂuO�—u��u�
 WHOC� ¨åw�UM�K�« q�U��« W�U�� sO��d�� sO�IDM� w�

 Æåb�_« Âu� l�uO� ‚UH�ô«ò Ê√
 bO�Ë  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  w�  W�UD�«  d�“Ë  b�√Ë
 Î «—uD�  ÊuJO�  «c�ò  Ê√  ¨å“d��Ë—ò  ?�  Y�b�  w�  ÷UO�
 ·UAJ��ô«  WDA�√  sO�b��  q�FÔ�  b�  Î̈ «dO��  ÎUO�U��≈

Æåw�U��« s�dA� UN� œb�L�«
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 2023 w�U��« Êu�U� 27 Ø WFL��« Ø …dA� WF�«d�« WM��«



7 ريا�ضة

م�سوؤولو الريا�سة في رو�سيا يعلقون

على م�ساركة الرو�س في الألعاب الآ�سيوية

تفاعل مسؤولو الرياضة في روسيا مع عرض المجلس األولمبي اآلسيوي، منح 
التي  األلعاب اآلسيوية  المشاركة في دورة  الروس والبيالروس فرصة  الرياضيين 
اتحاد  الحالي. وقال رئيس  العام  تستضيفها مدينة هوانغجو الصينية في خريف 
الجمباز الفني فاسيلي تيتوف: »أنظر بإيجابية إلى االقتراح، أي ممارسة تنافسية 

مهمة.. المنافسة في آسيا عالية جداً«. 
دون  »سنذهب  ماماشفيلي:  ميخائيل  المصارعة  اتحاد  رئيس  قال  جانبه  ومن 
إيلغار  المبارزة  أما رئيس اتحاد  أدنى شك، لكن لم يتّم الحسم في أي شيء بعد«. 
أحد  يوجد  ال  االفريقي..  االتحاد  إلى  الذهاب  »أقترح  ممازحاً:  فعلق  محمدوف 
)منافسون( هناك باستثناء مصر، سنذهب جميعاً إلى األولمبياد« في إشارة إلى أن 
فرص الرياضيين الروس ستكون أكبر للتأهل لأللعاب األولمبية التي ستستضيفها 

باريس صيف العام 2024.

الإنفاق القيا�سي للأندية الإنكليزية

اأنع�س �سوق النتقالت في عام 2022
في  أساسياً  دوراً  الممتاز  اإلنكليزي  ال��دوري  ألندية  القياسي  اإلنفاق  لعب 
اإلنفاق  إجمالي  بلغ  حيث   ،2022 العام  في  الدولية  االنتقاالت  سوق  انتعاش 
لكرة  الدولي  االتحاد  نشره  الذي  التقرير  وفق  وذلك  دوالر،  مليار   6.5 قرابة 

القدم. 
ويمثل هذا الرقم زيادة عن العامين الماضيين مع تعافي كرة القدم من تأثير 
 7.35(  2019 العام  مستويات  من  أقّل  يزال  ال  لكنه  كورونا،  فيروس  جائحة 
االنتقاالت  عن  فيفا  تقرير  وفق   »19 »كوفيد-  تفشي  سبق  الذي  دوالر(  مليار 

الدولية.
التي  الدولية  االنتقاالت  سوى  الحسبان  في  الدولي  االتحاد  تقرير  يأخذ  وال 
20 ألف انتقال، لكن أقل من ثالثة آالف منها تضمن بدالً. وذكر  سجلت أكثر من 
مليار   2.2 بلغ  قياسي  مستوى  الى  »وصل  اإلنكليزية  األندية  إنفاق  أن  التقرير 
دولية  صفقات  عشر  أكبر  من  ستاً  ال�«برميرليغ«  شهد  بعدما  تقريباً«،  دوالر 

خالل هذه الفترة. 
نونيس  داروين  األوروغوياني  مع  ليفربول  تعاقد  الصفقات،  تلك  بين  ومن 
إلى  75 مليون يورو )82 مليون دوالر(، باإلضافة  البرتغالي مقابل  من بنفيكا 
بورتو  من  دياس  لويس  الكولومبي  ومع  محتملة،  كمكافآت  يورو  مليون   25

البرتغالي. 
كازيميرو  البرازيليين  مع  يونايتد  مانشستر  تعاقد  صفقتا  ب��رزت  كما 
وأنتوني من ريال مدريد اإلسباني وأياكس الهولندي توالياً. وكان هناك أيضاً 
الى  األلماني  دورتموند  بوروسيا  من  هاالند  إرلينغ  النروجي  الهداف  انتقال 
من  ايزاك  ألكسندر  السويدي  مع  يونايتد  نيوكاسل  وتوقيع  سيتي،  مانشستر 

ريال سوسييداد اإلسباني. 
ما  إل��ى  وصلت  للحدود  العابرة  االنتقاالت  عمليات  أن  فيفا  تقرير  وأف��اد 
)من  المحترفين  صعيد  على   21764 منها  جرى  صفقة،   71002 مجموعه 

الرجال والسيدات(، مقابل 49238 في فئة الهواة.
وتابع البيان أن عام 2022 شهد ما ال يقّل عن 20209 من االنتقاالت الدولية 
بالمئة   11.6 بنسبة  زي��ادة  يمثل  ما  وهو  للرجال،  االحترافية  القدم  كرة  في 
المسجلة  المستويات  المنصرم  العام  تجاوز  وقد  بل   ،2021 بحصيلة  مقارنة 

في تقرير 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد19-.
لت صفقات  وتابع »وبينما شهدت انتقاالت 2021 انخراط 4538 نادياً، سَجّ
من  نادياً   4770 الدولية  االنتقاالت  شملت  حيث  جديداً،  قياسياً  رقماً   2022
 17291 األندية  بين  المنتقلين  الالعبين  إجمالي  وبلغ  مختلفاً..  اتحاداً   182
المسجلة  العمليات  من   2843 أن  علماً  مختلفة،  جنسية   183 يمثلون  العباً 

العام المنصرم اقتضت دفع رسوم االنتقال«. 
وحدها  شملت  المالية  القيمة  حيث  من  صفقات  عشر  أكبر  أن  »الفيفا«  وأبرز 
ما نسبته 12.5 بالمئة من المبلغ اإلجمالي الذي تم إنفاقه على مستوى رسوم 
النصيب  على  حصلت  الفرنسية  األندية  أن  الى  وأشار   .2022 في  االنتقاالت 
بلغت  حيث  األخرى،  االتحادات  بأندية  مقارنة  االنتقاالت،  عائدات  من  األكبر 

مداخيلها من صفقات 2022 ما مجموعه 740.3 مليون دوالر أميركي.

اأرينا �سبالينكا تتجاوز ماجدا لينيت

لتلتقي ريباكينا في نهائي »اأ�ستراليا«

مقررات التحاد اللبناني للكرة الطائرة:

الم�ساركة في ت�سفيات غرب اآ�سيا »ال�ساطئية«

تعديل في موعد لقاء النجمة و�سباب ال�ساحل

ومباريات �سدا�سية »ال�سقوط« في التوقيت نف�سه

صعدت أرينا سبالينكا إلى نهائي بطولة 
 6/7 بفوزها  للتنس  المفتوحة  أستراليا 
ماجدا  المصنفة  غير  البولندية  على  و2/6 
ريباكينا  إيلينا  مع  موعدا  وتضرب  لينيت، 

في النهائي.
أديليد،  بطلة  سبالينكا،  تخسر  ول��م   
عشرة  لتحقيق  طريقها  في  مجموعة  أي 
بدايتها  كانت  لكن   ،2023 في  انتصارات 
ليفر  رود  ملعب  في  باردة  أجواء  في  سيئة 
أن  قبل  األول  الشوط  في  إرسالها  وخسرت 
بضربتين  مرتين  منافستها  إرس��ال  تكسر 

قويتين. خلفيتين 
الضغط  الخامسة  المصنفة  وزادت 
الفاصل  ال��ش��وط  ف��ي  لينيت  إرس���ال  على 

وأنهته  ودق��ة  بقوة  األول���ى  بالمجموعة 
طويلة  ضربة  منافستها  أرس��ل��ت  عندما 
على  تماماً  تهيمن  أن  قبل  الملعب،  خارج 
إلرس��ال  مبكر  بكسر  التالية  المجموعة 

منافستها. 
قبل  عقبة  تجاوز  في  سبالينكا  وأخفقت 
في  سابقة  مناسبات  ث��الث  ف��ي  النهائي 
نجحت  لكنها  الكبرى،  األرب��ع  البطوالت 
هذه المرة، حيث تقدمت 1/4 وأنقذت ثالث 
نقاط لكسر إرسالها لتحسم الفوز بالمباراة 

أمامية.  بضربة 
وقالت سبالينكا )24 عاما(، التي تأهلت 
ألول مرة إلى نهائي بطولة كبرى بعد ثالث 
»سعيدة  النهائي:  قبل  في  سابقة  هزائم 

العبة  )لينيت(  ألنها  الفوز؛  لتحقيق  للغاية 
ال تصدق. 

األج��واء  حقا.  رائعة  مباراة  قدمت  لقد 
التأهل  »مجرد  وأضافت:  مذهلة«.  كانت 
الشعور  مذهل.  أمر  البطولة  هذه  لنهائي 
بهذه األجواء واللعب في هذا الملعب تجربة 
رائعة بالنسبة لي وأتمنى أن يساعدني في 

النهائي غداً السبت«. 
مع  النهائي  ف��ي  سبالينكا  وستلتقي 
في  ال��م��ول��ودة  ريباكينا  الكازاخستانية 
على  ويمبلدون  بطلة  فازت  حيث  روسيا، 
في  مرتين  والفائزة  البيضاء  روسيا  العبة 
ملبورن بارك فيكتوريا أزارينكا 6/7 و3/6 

في المباراة األولى لقبل النهائي.

اللبناني  لالتحاد  االداري��ة  اللجنة  عقدت 
قاعة  في  ال��دوري��ة  جلستها  الطائرة  للكرة 
برئاسة  ال��م��ّر  ميشال  لمجّمع  االجتماعات 
وبحضور  القاصوف  وليد  االت��ح��اد  رئيس 
غالبية األعضاء، واستهلها األمين العام عصام 
أبو جوده بتالوة محضر الجلسة السابقة وتّم 
الحاضرون  لينتقل  باإلجماع  عليه  التصديق 
الى دراسة البنود الواردة على جدول األعمال، 

وليقرروا اآلتي:
المرسل من قبل  � مناقشة كتاب االعتراض 
وتكليف  الميناء  في  الرياضي  الزهراء  نادي 
نائب الرئيس علي خليفة واألمين العام عصام 
ابو جودة اإلجابة عليه وتأكيد قانونية توقيع 
الالعب كريستيان عساف على كشوفات نادي 

سبيد بول شكا.
المتوجبات  كامل  بتسديد  العلم  أخ��ذ   �
والتي   2022 سنة  عن  االتحاد  لمقر  المالية 

تبّرع بتسديدها رئيس االتحاد.
من  اب��ت��داء  االت��ح��اد  مكتب  دوام  تحديد   �
االثنين 30 كانون الثاني 2023  بمعدل يومين 
 11 الساعة  بين  وخميس(  )اثنين  باألسبوع 

والخامسة مساء.
� الموافقة على تحديد رسم االنضمام لعائلة 
االتحاد لألندية الجديدة بمبلغ عشرة ماليين 
لألندية  انضمام  إع��ادة  ورس��م  لبنانية  ليرة 
التي تّمت تسوية وضعها لدى وزارة الشباب 

والرياضة بخمسة ماليين.
آسيا  غرب  بتصفيات  المشاركة  مناقشة   �
وسيدات(  )رجال  الشاطئية  الطائرة  للكرة 
شباط   24 و   21 بين  قطر  في  ستقام  التي 
آسيا  بطولة  لنهائيات  والمؤهلة  المقبل 
 2024 باريس  ألولمبياد  المؤهلة  وبعدها 

وتعيين المدرب وليم األسمر مدرباً للمنتخبين 
وتكليف عضو الهيئة اإلدارية غّسان قرداحي 
والطلب  المنتخبين  على  اإلداري  اإلش��راف 
موسى.  ايلي  الوطنية  المنتخبات  مدير  من 
لاللتحاق  ال��م��ؤه��ل��ي��ن  ال��الع��ب��ي��ن  ودع����وة 
اختيار  يتم  أن  على  األسبوعية  بالتدريبات 
الثاني  كانون   30 االثنين  يوم  األربعة  الفرق 
الحالي إلرسال استمارة المشاركة قبل نهاية 

الحالي. الشهر 
الطائرة  الكرة  بطولة  تحكيم  بدل  تسديد   �
59 مليون  2022 والبالغ  الشاطئية عن سنة 

ليرة لبنانية ال غير.
بطولة  برنامج  إنهاء  العام  األمين  تكليف   �
 2023  �  2022 لموسم  الثانية  للدرجة  لبنان 
ثم  النهائية  للموافقة  لألعضاء  وإرس��ال��ه 

توزيعه األندية.
� أخذ العلم بموافقة وزير الشباب والرياضة 
مباراة  رع��اي��ة  على  ك��الّس  ج��ورج  الدكتور 
سبيد  بين  ستجمع  التي  البطولة  افتتاح 
يوم  ستقام  والتي  جونيه  والنجوم  شكا  بول 
نادي  ملعب  على  المقبل  شباط   10 الجمعة 

حامات.
الفنّية  للجنة  رئيساً  غانم  طوني  تعيين   �

وحّنا الزيلع رئيساً للجنة الحكام.
� دعوة العبي األندية مواليد 2005 � 2008 
مراكز  في  سُتقام  التي  بالتدريبات  لاللتحاق 
 – الصرفند  )ال��رس��ال��ة  المعتمدة  التدريب 
– النورث هافن(  – الشباب البترون  عمشيت 
اختيار  الى  بعدها  ليصار  أشهر  ثالثة  لمدة 

عناصر المنتخب الوطني للناشئين.

أعلنت لجنة االنضباط في االتحاد اللبناني 
مباراة  موعد  على  تعديل  عن  ال��ق��دم،  لكرة 
من  ك��ان  بعدما  والنجمة.  الساحل  شباب 
المقّرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة 
الدرجة  ل��دوري  األوائ��ل  األندية  سداسّية  من 
السبت  غٍد  مساء  القدم،  لكرة  اللبناني  األولى 
على ملعب جونيه البلدي، معلناً بأنها ستقام 
عصراً  الثالثة  الساعة  تمام  في  ولكن  السبت، 
لضرورات  وذلك  دقيقة،  و45  الرابعة  من  بدالً 
دبي  دورة  وق��ائ��ع  )نقل  التلفزيوني  النقل 

الدولية بكرة السلة(. 
بحضور  المباراة  تقام  أن  المرتقب  ومن 
ج��م��ه��ور ش��ب��اب ال��س��اح��ل ف��ق��ط، ف��ي ظل 
على  الموقعة  العقوبة  مفاعيل  استمرار 
مواكبة  من  بحرمانه  النجمة  نادي  جمهور 
مع  تنتهي  أن  على  مباريات،  لخمس  فريقه 

هذه المباراة. 
برصيد  ال��راب��ع  المركز  النجمة  ويحتل 
الساحل  شباب  يحتّل  حين  في  نقطة،   17
بفارق  ولكن  نفسه،  بالرصيد  الثالث  المركز 
سداسية  وفي  بينهما.  المباشرة  المواجهات 
األوائل أيضاَ سيلتقي غداً الشباب الغازية مع 
البرج على ملعب االمام الصدر في بلدة انصار 
الجولة  وتختتم   ،)14.15( النبطية  قضاء   �
بعد غٍد األحد بلقاء القّمة بين العهد واألنصار 

في جونيه أيضاً )15.00(. 
منافسات  ستنطلق  ث��ان��ي��ة،  جهة  وم��ن 
األواخر،  األندية  سداسية  من  الرابعة  الجولة 

ثالث  ستنطلق  حيث  الجمعة،  اليوم  عصر 
مبدأ  على  حفاظاً  نفسه  التوقيت  في  مباريات 
اإلخ��اء  م��ع  الصفاء  فيلعب  ال��ف��رص،  تكافؤ 
األهلي عاليه )ملعب جونيه البلدي(، والسالم 
المرداشية  )ملعب  صور  التضامن  مع  زغرتا 
)ملعب  طرابلس  مع  والحكمة  زغ��رت��ا(،  في 

بحمدون(. 
برصيد  الترتيب  جدول  طرابلس  ويتصّدر 
المركز  التضامن  يحتل  حين  في  نقطة،   12
الثاني ب�11 نقطة، والحكمة ثالثاً )10 نقاط( 
 7( خامساً  اإلخاء  نقاط(،   8( رابعاً  والصفاء 

نقاط( والسالم أخيرا )4 نقاط(. 

تايكواندو: تقييم �سحة عائلة اللعبة

�سمن درا�سة للبروف�سورة حطيط
استكماالً للدراسة التي تجريها البروفسورة مهى حطيط منّسقة لجان التغذية في 
الجامعة اللبنانية بعنوان »تقييم صحة وتغذية ومدربي العبي التايكواندو« وذلك 
بهدف تقييم الصحة النفسية، البدنية الجسدية من خالل فحص تركيب الجسم من 
عضل ودهون، وفحص فقر الدم، باإلضافة الى اضطرابات الشهية والتنوع الغذائي 
البدنية  للتربية  الدولية  العلمية  األكاديمية  مع  بالتعاون  التايكواندو  لالعبي 
المجموعة  على  االختبارات  إجراء  تّم  للتايكواندو،  اللبناني  واالتحاد  والرياضة 
المون السال )عين سعادة(،  التايكواندو في مقر نادي  األولى من مدّربي ومدّربات 
وذلك بحضور ومشاركة العميد الدكتور فادي الكبي، الدكتورة زهرة صادق )عالج 
ماستر  في  العمل  فريق  إلى  باإلضافة  الكبي  حرب  ومنى  إبراهيم،  وكارال  فيزيائي( 

التغذية بالجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة - الفرع األول. 
برئاسة  للتايكواندو  اللبناني  االتحاد  إلى  الشكر  حطيط  وّجهت  الدراسة  وخالل 
الدكتور حبيب ظريفة إليالئه الموضوع األهمية الكبيرة وعلى التعاون البناء في هذا 

المجال.
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 sÒJL��  s�  q��Ë  VK�Ë  W�d�  vK�  œU��«Ë  ¨…UO��«  bO�  vK�  w�Ë
 Â«d�  t�KO��Ë  t�dOA�Ë  tK�√  s�  À—ËË  ¨tK��Ë  t�K�Ë  t��d�  s�
 s�  vÒK���  Ê√  W�uN��«  s�  fO�  Ê«ËbF�«Ë  ËeG�«Ë  lLD�«Ë  lA��«
 Îö�U�  ÎU�u�  ÎU�U��«  `�BO�  …b�«Ë  WF�œ  V�U�L�«Ë   U�ü«  Ác�  q�
 sO�Ë ÆÎU�œU�Ë Î «dA�� bL�� Òw�M�« UN� ¡U� w��« W�U�d�« WIOI� rNH�
 ¨…—U��  s�  ÎU�u�  Ë√  rMGL�  ÎUFL�  ô≈  t�ö�≈  sJ�  r�  wK�U��«  rK�√
 Âu�Ë  Æs��  s�  ÎU�uM�  Ë√  ¨e��  s�  ÎU�ö���«  ô«  sJ�  r�  t�ö�≈Ë
 ¡wKL�«  `O�I�«  t�«d�  q�  tF�  Âö??�ù«  v�«  qL�  Âö�û�  rK���«
 ·«d�_«Ë ¨W��M�«  «œUF�«Ë ¨W��c��« bO�UI��« s� ÊËd�Ë ÊËd� s�M�
 WOK�U��«  qzU��  rO�UH�  UN�  XK??H�  w��«  WO�LN�«  WOz«b�  q��UL�«
 X�√—Ë  `�H�«Ë  tK�«  dB�  ¡U�ò  U�bM�  ÎU�uB�  ÆWC�dL�«  WCOG��«
 ÆqOK��«  Ê¬dI�«  w�  œ—Ë  UL�  ¨åU�«u??�√  tK�«  s�œ  w�  ÊuK�b�  ”UM�«
 UNO�  q�b�  r�  Âö??�ù«  s�œ  w�  XK??�œ  w��«  Ã«u??�_«Ë   U�UL��U�
 ¨WO�UF�«  WO�Ëd�«  rO??�UF��«   U�UL��«  pK�  w�  dB�M�  r�Ë  ¨s�b�«
 q�  ¨WKOCHK�  ÎUIA�Ë  ÕöB�U�  ÎU��  ôË  ÊUL�≈Ë  w�Ë  s�  XLK�√  ôË
 W�«—ËË  ¨ËeG�«  r�UG�  Âö�ù«  rO�UF�  s�  t�LN�Ë  t���u��«  U�  q�
  U�—u��U�  “uH�«Ë  ¨UO�b�«  Ác�  w�  s�d�ü«  ¡U��Ë  ‚«“—√Ë  ‰«u�√
 w��«  szUM��«Ë  ÊULKG�«Ë  w�«uG�«Ë  —uBI�«Ë  »dA�«Ë  q�_«  rF�Ë
 W�œUL�«  —u??�_«  Ác??�  ôu??�Ë  Æ u??L??�«  bF�  —U??N??�_«  UN���  s�  Íd��
 ÆtK�U�  v��  ôË  w�M�U�  ôË  Âö�ùU�  «u�d��«  UL�  W�Ëd�_«Ë  W�u�b�«
 U�  …—U���«  Ác�  U�ò  ∫ÎU�dG���Ë  ÎUM�N���  w�MK�  ÊUOH�  u�«  qI�  r�√
 ÊËb�  UN�≈  °øtK�«  u�  Ìb�«Ë  Ìt?�S�  ÎUN�«  s�dA�Ë  W��  ‰b����√  øbL��
 ÎW�UN�Ë  ÎöN�  ô«  sJ�  r�  sOOK�U��«  Âö�≈  Ê≈  Æå…d�U�  Ï…—U��  p�

ÆWOK�U�Ë
 ‚UM��«  v??�œ«  Íc??�«  Í—ULF��ô«  Âd�L�«  w�dG�«  ÊS??�  ¨p�c�Ë

 tM� d]�� U�Ë tOK� u� U� fJF� WO�O�L�«  VOK� l�—Ë ¨WO�O�L�«
 ‰ ]u��  Âö��«Ë  W��L�«  …bOI�  qO��  w�  WO�C�Ë  ¡«b�  s�  VOKB�«
 r�  s�  ”Ëƒ—  t�  lDI�  ÎUHO�  VOKB�«—U�  v��  VKI�«Ë  t�OK�
 W�Ëu�  q�UM�  ÂuO�«  `��√Ë  ¨w{UL�«  w�  t�Ëd��Ë  t�uD��  lM��
 ÎU�«d�≈  ô«  w{UL�«  w�  t�O�O��  sJ�  r�  ¨»uFA�«  …UO�  UN�  œbN�
 œ—«u�  vK�  …dDO��U�  ÎUFL�  ô≈  ÂuO�«  t�O�O��  X�O�Ë  ¨…Ë«b??�Ë

ÆU�œU�F��«Ë r�_«
 q��Ë  ËeG�«Ë   UM��«  œ√Ë   «œU??�  W�ËdF�«  s�  nKD��«  Íc??�«Ë  
 sJL� ô ”UM�«  s� ÁdO� dOHJ�Ë ÕUJM�«  Ã«Ë“Ë ¡U�M�«  w��Ë —u�c�«
 œUN�Ë W�d�Ë VN�Ë VK�Ë Ëe�Ë Â«d�≈ W�Ëd� ô≈ t��Ëd� ÊuJ� Ê√
 s�  b�e�Ë  ¨UO�b�«  w�   U�Ëe�«  s�  b�eL�«  „ö��«  v�«  wF��«Ë  ÕUJ�
 g�«u�Ë   UI�uL�«  s�  b�eL�«  w�  ÊUF�ù«Ë  ¨…d�ü«  w�   U�—u��«
 V�d��Ë  ¨‰UH�_«  q��Ë  ”—«bL�«  dO�b�  rz«d�  »UJ�—«Ë  ¨‰UL�_«
 lODI�Ë  ¡U��_«  `�–Ë  w�UAL�«  dO�H�Ë  ¨W�UF�«  W�uO��«  o�«dL�«
 WO�dF�«  W�—uNL��«  ÷—√  vK�  ÂuO�«  b�UA�  UL�  ¨v{dL�«  ‰U�Ë√

ÆW�—u��«
 rK� sOL�UE�« s�œË W�«b� sO�œUF�« s�œ

 s�œ vK� ÊuOK�L�« Êu�dOHJ��«Ë ÊuO�dG�« ÊuO�«ËbF�« o�«u� bI�
 ŸuM��«Ë  s���«  vK�Ë  ¨tK�«  r�U�  rKE�«Ë  Ê«ËbF�«  vK�  ÂuI�  b�b�
 ÁU{—Ë ¨rKE�« oAF� r�U� rNN�S� «–S� ÆÎUC�√ tK�« r�U� r�UE�« ÂU�√
 Íd��  ¡U�b�«  qF�Ë  ¨¡UM���«  sOF�U��«  W�«cM�  ô«  r��  ôË  ÊuJ�  ô

ÆÎ«—UN�√
 WO�U��ù« ÕËdK� WK ÒDFL�« ozUI��« Ác�Ë W��dL�« lzU�u�« Ác� ÂU�√
 fHMK�  W�=uAL�«Ë  ¨„—bL�«  w�U��ù«  qIFK�  …d Ò�bL�«Ë  ¨WLOK��«
 ô«  ’ö�K�  o�d�  UM�U�√  bF�  r�  WKOL�  tK�«  U�¡U�  w��«  WO�U��ù«
 vK�  W�—u�  ¡UM�«  w�  ¨WKOL��«  W�—u��«  fHM�«  tO�M�Ë  ÿUI�≈Ë  ÒeN�
 s�  W�dA��«  X�d�√  w��«  VOB��«  Í—u��«  ‰öN�«  ÷—«  q�U�
 rO�UH�Ë  ¨W�bI��  W�—UC�   ôU�—  s�  t��Òb�  UL�  UN�Oz«b�   ULK�

ÆtK�« s� ÊU��ù« »ÒdIÔ� WO�U� rO�UF�Ë ¨WO�«— WO�U��«
 UN��bL��Ë  ¨WO�U�  UN�O�O��  WO�U��«  W�—u��«  WO�Ëd�U�
 UN�ö�≈  WO�«d�«  W�—u��«  WOKIF�«Ë  ÆWO�U�  UN��Ëd�Ë  ¨WO�U�
 ÆWO�«—  WO�UI��«  UN��Ëd�Ë  ¨w�«—  ÍbL�L�«  UN�ö�≈Ë  ¨ Ì‚«—  w�O�L�«
 UN��bL��Ë  ¨…—UC�  UN�O�O��  W�—UC��«  W�—u��«  WO�HM�«Ë

Æ…—UC� UNK� UN�UO�Ë …—UC� UN��Ëd�Ë ¨…—UC�
 v�� b�U��«  Âd�L�«  wK�U��«  „uK� Ê√  sE� s� TD�� TD��Ë 
 ÈËU��� ÒÍu� ÏÊU��≈ u� W�ËdF�«Ë W�bL�L�«Ë WO�O�L�U� s�¬ u�Ë
 W�Ëd�Ë  W�bL��Ë  WO�O��  l�  t��Ëd�Ë  t��bL��Ë  t�O�O��
 oL�_« ÊUL�≈Ë ¨qN� q�U��« ÊUL�S� Æq{UH�«  V�L�« r�dJ�«  w�«u�«
 tO�«  ÷dF��  UL�  UM��√  cIM�  ¡w�  ö�  ÆÂ«d�≈  Âd�L�«  ÊUL�≈Ë  ¨oL�
 ¨W�—u��«  UM����Ë  ¨Í—u��«  UM�b�Ë  ¨Í—u��«  UMO�Ë  ô«  q�u�«  s�
 ¨W�—u��«  UM��Ëd�Ë  ¨W�—u��«  UM��bL��Ë  ¨W�—u��«  UM�O�O��Ë
 ¨…bOIF�«  W�B�  …b�RL�«  W�—u��«  UM�ôuD�Ë  ¨W�—u��«  UM�O�U��≈Ë
 sO�«u�«  …UO��«  ¡UM�√  W�U��Ë  ¨”uHM�«  …—UN�Ë  ¨rO�UF��«  Òw�—Ë
 rN�H�_  ¡«e�_«  ¡U�dA�«  U�b�d�  w��«  …UO��«  …UO��«  ÊQ�  sOM�RL�«
 ÊU�e�«  dB���  Òe�Ë  WKOC�  WH�Ë  w�  rN�  rOEF�«  o�U��«  U�b�d�Ë
 W�U�√  WKL�  tK�«  UN�  ÂÒd�  W�«d�  WE��  w�   U�U�L�«  œUF�√  ÍuD�Ë
 Æ—«d�_« œuK� fO�Ë —UO�_« œuK� s�b�U� t�uJK� v�« «uI�—U� qIF�«
 sO�  U�  ÊU��  ÊU��  sJ�Ë  ¨—U??O??�_«  UL�  ÎUC�√  ÊËb�U�  —«d??�_U??�
 f�UDH�«  `z«Ë—Ë  —uDF�«  W�z«—  sO�  U�Ë  dA�«  œuK�Ë  dO��«  œuK�

 Æ U�uHF�«  «—Ë–U�Ë
 rN��—U� ÊuKN�� sO�—u��« s� s�dO�J�« b�� Ê√ Î «b� n�RL�« s� 
 v�«  ÁË—Òb�  UL�  ÊuL�N�  ô  Æ—UF��L�«  a�—U��U�  ÊËd�UH�Ë  wIOI��«
 U�Ë  t�  v�√  UL�  ÊuL�N�  q�  ¨ÊuM�Ë  »«œ¬Ë  rO�UF�Ë  d�P�  s�  r�UF�«

ÆrNzUF�√  öC�Ë rN�U�U�� U�UI� s� rNO�« ÊËd�ü« t� w�Q�

Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*
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