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6 �شباط وتفاهم حزب اهلل 
والتيار الوطني الحر

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

عليه،  االستيالء  بعد  الصيني  المنطاد  عن  بالكشف  التكنولوجية  قوتها  استعراض  في  واشنطن  فشلت 
وإحراج  المنافس  الجمهوري  الحزب  لصالح  واألمنية  العسكرية  األجهزة  داخل  من  تسريب  سبقها  عندما 
المنطاد الصيني من خالل إظهار  التي كانت تبذل ما في وسعها لالستيالء على  الرئيس جو بايدن،  إدارة 
قدرة تقنيات المعلوماتية واالتصاالت العالية الدقة، واستعمال المواد والمعدات الموجودة على متنه أمنياً 
الصينيون واإليرانيون والروس  ما فعله بهم  أمس فعل  األميركية تحاول حتى  وإعالمياً، وبقيت األجهزة 
عليها،  التقني  االستيالء  خالل  من  سليمة،  وهي  بالتجسس  مكلفة  أميركية  مسيرة  طائرات  أسقطوا  عندما 
المنطاد شواطئ كارولينا ليرسل طائرة اف  انتظار بلوغ  الى  التقني اضطر الجيش األميركي  وبعد الفشل 
22 إلسقاطه بصاروخ، بعدما تبين أن آخر المدى المجدي لصواريخ الباتريوت إلصابة أهدافها هو 20 كلم، 

بينما ارتفاع المنطاد هو 37 كلم.
في  المصري  القطري  السعودي  الفرنسي  األميركي  الخماسي  اللقاء  اليوم  ينعقد  اللبناني  الشأن  في 
باريس، لبحث األوضاع في لبنان وفقاً لما حّده بيان نيويورك الثالثي األميركي الفرنسي السعودي، من 
اللبناني  لالقتصاد  الهيكلية  اإلصالحات  بإنجاز  التسريع  على  وتأكيد  للجمهورية،  رئيس  النتخاب  دعوة 
به االجتماع،  التوقعات تجاه ما قد يخرج  لتخفيض سقف  للدولة، ودعت مصادر فرنسية  العامة  والمالية 
حيث ال نضوج ألي مبادرات نحو لبنان سياسياً من نوع إرسال موفد للقاء األطراف المعنية باالستحقاق 
باألسماء  المجتمعين  بين  ت��داول  وال  الرئيس،  اسم  على  التوافق  إنجاز  سبيل  في  معها  والبحث  الرئاسي 
المطروحة لمنصب رئيس الجمهورية، بل تكرار لما سبق وورد في بيان نيويورك، وتأكيد االهتمام بالملف
)التتمة ص6(

وا�شنطن تف�شل في اال�شتيالء على المنطاد ال�شيني �شليمًا فت�شقطه ب�شاروخ عند بلوغه ال�شواطئ

لقاء باري�س: م�ساعدات اإغاثة ومطالبة ب�سمولها اأدوية ال�سرطان... وكالم �سيا�سي تقليدي

يوم المحقق بيطار: حبر على ورق بال مفعول قانوني واإجرائي... وقرار اتهامي بال مجل�س عدلي

سّن  ف��ي  تظهر  ال  األم���ة  س��ي��ادة  إّن 
بل  المجالس،  وتأليف  الدساتير 
بهذه  مساس  لها  التي  القضايا  في 

السيادة.
سعاده

- مع إطفاء الشمعة السابعة عشرة على والدة 
التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ثّمة 
من يريد ويرغب من خصوم الفريقين، وبعض 
نفسه.  التفاهم  شمعة  إطفاء  في  جمهورهما، 
رافق  ألن��ه  مفهوماً  الخصوم  موقف  ك��ان  وإذا 
والدة التفاهم، فإن السؤال هو للذين يرغبون 
ال��ح��رص على م��ن يمثلون  م��زاع��م  م��ن م��وق��ع 
أو  بالتفاهم،  يفعلونه  ما  أن  هل  الفريقين،  من 
يعبر  التفاهم،  ف��ي  الشريك  بحق  يقولونه  م��ا 
وعبره  يمثلون،  ال��ذي  الفريق  على  حرص  عن 
تعبير  أنه  أم  واللبنانيين،  لبنان  مستقبل  على 
قمعته  للتفاهم  معاٍد  لديهم  عميق  مكنون  عن 
العالقة  ف��ي  ال��ت��أزم  وج���اء  التفاهم،  إن��ج��ازات 
عليه  والبناء  للعلن،  إخراجه  مناسبة  ليعطيهم 

للدعوة للتفلت من التفاهم، وباتجاه ماذا؟
علينا  التفاهم  والدة  ظروف  الى  بالعودة   -
 ،2006 شباط  ف��ي  ول��د  التفاهم  أن  نتذكر  أن 
الى جانب حليفه  الله شريكاً  عندما كان حزب 
الرئيس  حكومة  في  أم��ل،  حركة  الثنائي،  في 
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة، وك���ان ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر 
البلد  في  السائد  المناخ  وكان  الحكومة،  خارج 
ت��ح��ت ت��أث��ي��ر ت��داع��ي��ات اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رفيق 
الحريري يدور حول التحقيق الدولي، وصوالً 
لطرح المحكمة الدولية. وفي هذا المناخ وتحت 
أمل من  الله وحركة  تأثيره خرج وزراء حزب 
الحكومة، عندما قرر الرئيس السنيورة التفّرد 
إال  يعودا  ول��م  المحكمة،  وإط��ار  شكل  بت  في 
التيار  معهما  أدخ��ال  ووق��د  ال��دوح��ة  اتفاق  بعد 
الله  الوطني الحر، ليخرجوا معاً، وزراء حزب 
تحت  الحلفاء،  وسائر  وال��م��ردة  والتيار  وأم��ل 
عام  الدولية  بالمحكمة  المرتبط  ذات��ه  العنوان 
الحريري سعد  ال��رئ��ي��س  ك��ان  عندما   2011
)التتمة ص6(

فيصل  السوري،  الخارجية  وزير  استذكر 
المتحدة  ال��والي��ات  ات��ه��ام  أم���س،  ال��م��ق��داد، 
للعراق قبل عقدين من الزمان، بامتالك سالح 
“أّن السياسة األميركية  إلى  كيميائي، مشيراً 

تكّرر نهجها الخاطئ مع دمشق”.
عبر  السورية  الخارجية  وزارة  وأف��ادت 
“تويتر”: “قبل 20 عاماً وفي مثل هذا اليوم، 
كنت  ال��ذي  سورية  مقعد  من  مقربة  وعلى 
كولن  جلس  األم��ن،  مجلس  في  عليه  أجلس 
باول وزير الخارجية األميركي حينها، ليقوم 
بدور تمثيلي في مسرحية خداع معّدة مسّبقاً 
لتبرير الغزو األميركي للعراق بحجة امتالكه 

أسلحة دمار شامل”.
بالبارحة.  ال��ي��وم  أش��ب��ه  “ما  وأض���اف: 
والمدّبر  نفسها  واألكاذيب  نفسها  المسرحية 
هو  المستهدف  ال��م��ّرة  ه��ذه  ول��ك��ن  نفسه، 
امتالكها  وهي  مماثلة  ذريعة  تحت  سورية 

واستخدامها ألسلحة كيمائية”.
مجلس  رئيسة  دع��ت  م���واٍز،  سياق  وف��ي 
إلى  ماتفيينكو،  فالينتينا  الروسي،  االتحاد 
باول”  كولن  اختبار  “أنبوب  موضوع  طرح 
الذي أّدى إلى غزو العراق، في األمم المتحدة 
ال  الجريمة  “هذه  أّن  إلى  مشيرة  جديد،  من 

تسقط بالتقادم”.
على  “تلغرام”،  عبر  ماتفيينكو،  وشّددت 
اتخذوا  الذين  ألولئك  السماح  “عدم   ضرورة 
بالهروب  الخطط،  ووضعوا  ال��ق��رارات  هذه 
“أسماءهم  أّن  مضيفة  التاريخ”،  محكمة  من 

معروفة”.

دم�سق: وا�سنطن تكّرر

»كذبتها العراقية« �سدنا

رّد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
على  أمس،  كنعاني،  ناصر  االيرانية، 
حول  األوروبية”،  “الترويكا  بيان 
اإليراني في منشأة  النووي  البرنامج 
فوردو، مؤكداً أّن بالده أبلغت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في 17 تشرين 
نسبة  برفع   ،2022 نوفمبر  الثاني/ 
منشآتها  في  اليورانيوم  تخصيب 

60 بالمئة.  النووية إلى 
“المعلومات  أّن  كنعاني،  وأضاف 
التي تّم التوصل إليها خالل التفتيش 
كانون  ف��ي  ال��ذري��ة  للوكالة  األخ��ي��ر 
الماضي، لم تتعارض  الثاني/ يناير 
الثاني/  تشرين   17 في  تقريرنا  مع 

 .”2022 نوفمبر 
وأش����ار ك��ن��ع��ان��ي، إل���ى أن���ه في 
الثاني/  كانون  في  األخير  التفتيش 
أي  ُت��س��ّج��ل  “لم  ال��م��اض��ي،  ي��ن��اي��ر 
فيما  ومتناقضة  ج��دي��دة  إج���راءات 
الثاني/  تشرين  باستبيان  يتعلّق 
إخطار  يتطلّب  والذي   ،2022 نوفمبر 

الوكالة”.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة 

تحّدث  قد  غروسي،  رفائيل  الذرية، 
في  جوهري”  ب�”تغيير  وصفه  عما 
ف��وردو  منشأة  تصميم  معلومات 
يتعلق  م��ا  ف��ي  ال��وق��ود،  لتخصيب 
قلقه  عن  معرباً  اليورانيوم،  بإنتاج 

من الخطوة اإليرانية.

وأدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
التي  الخطوات  الماضي،  األس��ب��وع 
برنامجها  لتوسيع  إي��ران  تتخذها 
بالسعي  طهران  واتهمت  ال��ن��ووي، 

لتقويض االتفاق النووي.

الصينية،  الخارجية  وزارة  أعربت 
أمس، عن استيائها الشديد واعتراضها 
القوة  المتحدة  الواليات  استخدام  إزاء 
رصده  تّم  الذي  منطادها،  إسقاط  في 

فوق أميركا الشمالية.
في  الصينية،  الخارجية  وأك���دت 
لألرصاد  “ُيستخدم  المنطاد  أّن  بيان، 
إشارة  في  الطقس”،  ودراس��ة  الجوية 
للواليات  ت��ه��دي��داً  تشكيله  ع��دم  إل��ى 

المتحدة.
بكين  أّن  إل��ى  ال����وزارة  وأش����ارت   
الجانب األميركي مراراً وتكراراً  أطلعت 

مؤكدة  للمنطاد،  المدنية  الطبيعة  على 
كان  المتحدة  الواليات  إلى  دخوله  أّن 
متوقعاً  يكن  ولم  قاهرة  “قوة  بسبب 

تماماً”.
الصينية،  الخارجية  وزارة  وطالبت 
“بالتعامل  بوضوح  األميركي  الجانب 
هادئة  بطريقة  األمر  مع  صحيح  بشكٍل 
أّن  إلى  الفتاً  النفس”،  وضبط  ومهنية 
من  مزيد  اتخاذ  بحق  تحتفظ  “بكين 

الردود الضرورية”.
ساعات  بعد  بكين  تنديد  وج���اء 
لويد  األميركي  الدفاع  وزير  إعالن  من 

للقيادة  تابعة  مقاتلة  أّن  أوس��ت��ن 
وبتوجيه  أسقطت،  األميركية  الشمالية 
من الرئيس جو بايدن، المنطاد الصيني 
شاهق  ارتفاع  على  يحلّق  ك��ان  ال��ذي 
ساحل  قبالة  األطلسي  المحيط  فوق 

والية ساوث كاروالينا.
وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت 
عن  حاّد  نحو  على  انحرف  المنطاد  أّن 
مساره في إثر الرياح، معربًة عن أسفها 

من جراء الحادث.

طهران تفّند اتهامات »الترويكا الأوروبية«:
لم نخالف التزاماتنا النووية

بكين تندد باإ�سقاط منطادها فوق الوليات المتحدة

الوزير د. فيصل المقداد

واشنطن تسقط المنطاد الصيني... محطماً!
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خفاياخفايا

قال خبراء عسكريون إن واشنطن فشلت خالل  
أيام بالسيطرة تقنياً على المنطاد الصيني وإسقاطه 

سالماً كما سبق وفعلت الصين وإيران بطائرات 
تجسس أميركية. وعندما قّررت إسقاطه بصاروخ 

اكتشفت أن ارتفاعه أعلى من مدى صاروخ 
الباتريوت  لتجد أنها مضطرة الستخدام طائرة اف 

.22

قال مصدر حقوقي إنه مهما كان ما سيفعله 
القاضي طارق البيطار اليوم فإنه يعرف سلفاً 

أن خطوته الالحقة هي إصدار ما يسّميه قراره 
االتهامي وتسريبه للنشر، وهو يعلم أن المجلس 

العدلي الذي يفترض به النظر بالقرار االتهامي يتم 
تشكيله بمرسوم في مجلس الوزراء، وهو غير 

موجود بعد.

كوالي�سكوالي�س

الرئي�س المقبل...

{ مأمون مالعب

لم يكن يوجد انتخابات أسهل من انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. 
انتخب دون منافس، وكلهم، باستثناء سليمان فرنجية،  عدد كبير منهم 
رينيه  اغتيل  حين  أنه  حتى  الثلثين،  بأكثرية  األولى  الدورة  من  انتخبوا 
1989، انتخب خلفه الياس الهراوي بعد  22 تشرين الثاني  معوض في 
يحصد  لم  انه  علماً  وازنة،  بأكثرية   1989 الثاني  تشرين   24 في  يومين 
رؤساء  لثالثة  التمديد  تّم  نفسه.  معّوض  نافس  حين  أصوات  خمسة  إال 
بتعديل الدستور استثنائياً اّي بموافقة أكثرية الثلثين. كان ذلك حين كانت 
االنتخابات تتّم بوصاية خارجية دولية او إقليمية او تفاهم في ما ببنهما، 
المتحدة( واإلقليمي )سورية( مع  الدولي )الواليات  التفاهم  وحين تعذر 
نهاية عهد أمين الجمّيل تعذر انتخاب رئيس وبقَي الفراغ حتى عاد التفاهم 

مع اتفاق الطائف.
حالياً ال توجد قوة إقليمية مؤثرة في االنتخابات إال السعودية ولم يعد 
هو  وفرنسا  المتحدة  الواليات  دور  اّن  بل  الفصل  الكلمة  دولية  جهة  ألّي 
نفسه الدور اإلقليمي السعودي الى حّد كبير. الموضوع إذن رهن التوافق 

الداخلي، وهنا الطامة الكبرى بعكس الوضع الطبيعي ألّي دولة. 
انتخب الرئيس ميشال عون بتوافق داخلي وغياب الرضى السعودي 
األميركي، فكان عهده ست سنوات من العواصف المزعجة التي اجتاحت 
الشعب اللبناني الى أن عاد وتعذر االنتخاب، فكان الفراغ الرئاسي في ظّل 

حكومة تصريف أعمال وأفق ضبابي معدوم الرؤية.
ينتخب رئيس الجمهورية من قبل المجلس النيابي. ال يختلف النواب ال 
على طبيعة النظام وال على الميثاقية والديمقراطية التوافقية. ال يختلفون 
على برامج للمستقبل ألنها معدومة وال على إصالح الواقع المرزي، كما ال 
يختلفون على طائفية النظام وال على قانون األحوال الشخصية، وال على 
االقتصاد الرأسمالي الحر، وال حتى على دور الجيش والقوى األمنية، لكنهم 

ال يتفقون على انتخاب رئيس فعلى ماذا االختالف إذن؟
يتقوقع اللبنانيون في طوائفهم ويتعاملون مع بعضهم، في ما يخّص 
ومصالحها  امتيازاتها  لها  طائفة  كّل  وكأّن  خاللها  من  والدولة،  السياسة 
وحقوقها. المواطن من طائفة معينة يقصد المسؤول في طائفته طلباً لشأن 
ما في الدولة، وظيفة أو غيرها، وال يمكن ان يحصل على مبتغاه من مسؤول 

آخر من طائفة اخرى، وكأّن في األمر خرقاً لـ »السيادة«!
ومع خطورة ذلك على الوحدة الروحية للمجتمع إال أّن األمر تعّدى ذلك 
استراتيجية  سياسات  الطوائف  انتهجت  حين  خطورة  أكثر  وضع  الى 
وخارجية متناقضة فتحّولوا من شركاء في الدولة الى أخصام شركاء في 

األمر الواقع يتقاسمون المجتمع والدولة.
لقد تجاوب االنقسام الداخلي مع مراكز الجذب الخارجية أو اّن القوى 
أّن  الخالصة  لكن  انقساماً،  وغذته  الداخلي  التنوع  استغلت  الخارجية 
اللبنانيين منقسمون عمودياً الى جزأين أساسيين مع أجزاء مائعة تتنقل 
بحسب الظروف والعوامل الخارجية. فبين أنها مقاومة ولبنانية او احتالالً 
إيرانياً، وبين أنها مطالبة بالحياد او عمالة ألميركا و«إسرائيل«، وبين أّن 
سورية عمق قومي او شقيقة بأقّل تقدير وبين أنها عدو، وبين اّن )إسرائيل( 

عدو مغتصب إرهابي او أنه »جار« فيما الفلسطيني منبوذ، 
بين اّن لبنان وطن تاريخي مما قبل فينيقيا او هو وليد سايكس ـ بيكو 
وبشير الثاني كبير أو صعلوك وبشير األخير بطل ورئيس أو خائن وعميل 
والقافلة تطول... اّن بلداً ينقسم أهله على القيم الوطنية والتاريخية على 
النظرة الى األمور الخطيرة واالستراتيجية وعلى الماضي وعلى التطلعات، 
بلد يتآمر مسؤولوه على إفالسه ويبقون في مسؤولياتهم بدعم كامل من 
أتباعهم. شعب يبحث عن حلول مشاكله فردياً او بالهجرة بدءاً من الطبيب 
الى قوافل الموت بحراً. دولة بهذه المواصفات ال ينقذها انتخاب رئيس أو 

تشكيل حكومة او انتخاب مجلس.
ُيضاف الى كّل هذا العفن النزعة الفردية عند بعض المسؤولين حيث 
باس  وال  البلد  مصلحة  على  الشخصية  والمصلحة  الطموحات  تتقّدم 
السياسية.  واآلراء  المواقف  تغّيرت  او  والصداقات  التحالفات  دّمرت  لو 
سقطت أدبيات الخمسينيات والستينيات: لبنان أكبر من ان يضّم وأصغر 
م، لبنان وطن نهائي فإذا بأصحاب المقوالت يعرضون الطالق  من ان يقسَّ

ويطالبون بالتقسيم وقد جّربوا ذلك بالسبعينات.
هذه األزمات أكبر من لبنان، وتعذر انتخاب الرئيس أحد تجلياته مثل 
تعذر تأليف الحكومات وتعذر تعديل قانون االنتخابات وتعذر اإلصالحات 
حتى تعذر تأمين الكهرباء، ال يبدو في األفق من حّل. صعب حالياً اإلتيان 
بـ ميشال سليمان جديد حيث نغطي األزمات بالرماد وما تلبث أن تستعر. 
صعب غلبة فئة على أخرى وفي كال الحالتين فإّن البلد ال يتجه الى شاطئ 
االستقرار بانتظار جالء وضع المنطقة واألزمة الدولية، لم يعد يوجد أزمة 

اقليمية فقد ارتبطت بالدولية ومصير لبنان يتقّرر بعد ذلك...

{ د. عصام نعمان*

منذ سنوات تتحارب “إسرائيل”، بدعٍم من الواليات المتحدة، مع إيران 
منهما.  أّي  أراضي  في  تجري  كانت  ما  بينهما  الناعمة  الحرب  ُبعد.  عن 
“إسرائيل” رّكزت هجماتها على مواقع اّدعت انها إليران في سورية، كما 
على مواقع ظّنت أنها لحليفها حزب الله في لبنان، وأخرى لحليفها اآلخر، 

الحشد الشعبي في العراق.
الشعبي.  للحشد  كما  الله،  لحزب  تسليحها  بترفيع  ترّد  كانت  إيران 
“إسرائيل”  مواجهة  من  تمّكن  اإلقليميين،  إيران  حلفاء  أقوى  الله،  حزب 
إنهاء  على  بإكراهها  مدّوية  هزيمة  بها  وألحق   ،1982 بنجاح منذ سنة 
احتاللها للشريط الحدودي في لبنان سنة 2000 من دون قيد وال شرط، 
كما بإحباط حربها الضارية على لبنان والمقاومة سنة 2006. الى ذلك، 
دعمت إيران حزب الله وفصائل سورّية مقاِومة في الجوالن ما مّكنها من 
دحر تنظيم “داعش” وحلفائه في جنوب البالد، كما دعمت حزب الله في 
“داعش” وحلفائه من شمال  العربي السوري لطرد  تعاونه مع الجيش 
شرق سوريا، وطرده كذلك من منطقة القلمون الجبلية غربّي دمشق، وفي 
مدينة  شرقّي  الجبال  “داعش” عن  إلجالء  أيضاً  اللبناني  الجيش  دعمه 

بعلبك اللبنانية.
بقيام  ــادت،  ك او  انتهت،  ــران  وإي “إسرائيل”  بين  ُبعد  عن  الحرب   
“إسرائيل” بضرب موقع صناعي وعسكري في أصفهان الواقعة في عمق 
إيران ما أّدى، وفقاً لبيان إيراني، إلى إلحاق تخريب بسقفه من دون وقوع 

خسائر بشرية.
الواليات  توّعدت  أن  لها  سبق  كما  بالرّد  “إسرائيل”  توّعدت  إيران   
المتحدة، ونفذت وعيدها، عقب قيام هذه األخيرة باغتيال الجنرال قاسم 
الحشد  قائد  المهندس،  مهدي  أبو  وزميله  القدس،  فيلق  قائد  سليماني، 
مطلَع  بغداد  مطار  قرب  جوية  عسكرية  بعملية  وذلك  العراقي،  الشعبي 
و”اإلسرائيليين”،  األميركيين  المسؤولين  أقلق  الذي  األمر   2022 سنة 
فكان أن أصبح سؤال الساعة، منذ ذلك الوقت، أين تراها ترّد إيران؟ هل 
في  لها  موقٍع  بضرب  مداورًة  أم  مباشرًة  عمقها  “إسرائيل” في  على  ترّد 

إحدى الدول المتحالفة معها في غرب آسيا؟
أميركا  قيام  على  رّدت  إيــران  بأّن  ذّكرني  لبناني  استراتيجي  خبير 
بغداد  مطار  من  مقربة  على  المهندس  مهدي  وأبــو  سليماني  باغتيال 
عمق  في  الكائنة  األميركية  األسد  عين  لقاعدة  شديدة  ضربٍة  بتسديد 
العراق، واّن إيران ستقوم، على األرجح، بالرّد على “إسرائيل” في عمقها 
أّي  األضعف،  على  يقدر  أميركا،  أّي  األقوى،  على  يقدر  من  أّن  ذلك  أيضاً، 

“إسرائيل”.
اّن إيران ستتصّرف وفق هذه المعادلة، فما تراها تكون  إذا افترضنا   

أهدافها المحتملة في عمق كيان العدو؟
ثمة أهداف ثمينة كثيرة، لعّل أبرزها ثالثة:

أو  أو مدينة عسقالن  او عسكري مهّم في مدينة حيفا  ـ موقع صناعي 
في محيطهما.

سهل  وهو  دان”،  “غوش  منطقة  في  مهّم  عسكري  او  صناعي  موقع  ـ 
ساحلي ممتّد بين حيفا ويافا بمسافٍة ال تقّل عن 80 كيلومتراً.

ـ موقع عسكري أو سيبراني مركزي في مطار بن غوريون غير البعيد 
عن تل أبيب.

 ماذا عن المحاذير؟
 ثمة حقائق واعتبارات جيوسياسية يضعها كّل من الواليات المتحدة 
و”إسرائيل” وإيران في الحسبان قبل مباشرة أّي عملية للرّد او للرّد على 

الرّد. في هذا السياق، يقتضي التنّبه الى الحقائق واإلعتبارت اآلتية:
قد  تكن  لم  لو  عمقها  في  إيران  ضرب  على  “إسرئيل” لتقدم  كانت  ما  ـ 
حصلت على ضوٍء أخضر من أميركا. أكثر من ذلك: عاموس هرئيل، المحلل 
العسكري في صحيفة “هآرتس” )30/1/2023( كشف أّن “إسرائيل” 
لّمحت الى إيران بأنها تنّسق مع الواليات المتحدة وال تخشى من تصعيد 

حّدة المواجهة العسكرية.
الجيش  اّن  كشفت   )31/1/2023( أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  ـ 
“اإلسرائيلي” أجرى باالشتراك مع قوات أميركية، عشيَة عملية أصفهان، 
معاً  الجيشان  بها  قام  مناورة  أكبر  وهي  البازلت”  “سنديان  مناورة 
وشارك فيها 6500 ضابط وجندي. كما ذكرت الصحيفة عينها أّن تهديد 
في  “إسرائيلية”  سفن  ضرب  إمكانية  تحديداً  سيتناول  باالنتقام  إيران 

البحر األحمر او البحر المتوسط.
ـ صحيح أّن واشنطن تقّصدت تسريب معلومات بأّن “إسرائيل” وليست 
هي َمن نفذ العملية في أصفهان، واّن الغاية من وراء هذا التسريب، بحسب 
صحيفة “يسرائيل هيوم” )29/1/2023(، توجيه رسالة الى إيران بأّن 
الكيان  اّن  أّي مكان، فإّن واشنطن تدرك  الى  “إسرائيل” الوصول  بإمكان 
الصهيوني منخرط عملياً في مواجهات ساخنة غير مسبوقة على خمس 
جبهات: إيران، سورية، الضفة الغربية، غزة، والقدس، وهي كلها بحسب 
معالجات  وتفرض  حساسة  جبهات  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة 
ومتطلباتها  أوكرانيا  في  الحرب  تحديات  الى  باإلضافة  ذلك  كّل  خاصة. 
حمل وزير الخارجية األميركي أنطوني بلينكن على أن ُيقرن دعم واشنطن 
الدائم لـِ “إسرائيل” وأمنها بدعوة مسؤوليها خالل زيارته األخيرة لها إلى 
كبح جماح المتطرفين ولجم تصرفات أركان االئتالف اليميني الحاكم وذلك 

مخافة اإلضرار بالمصالح المشتركة للطرفين األميركي و”اإلسرائيلي”.
إيران من جهتها واعية تماماً لمأزق االئتالف الصهيوني اليميني الحاكم 
إزاء كلٍّ من قوى الوسط واليسار المعارضة له بضراوٍة من جهة وتصاعد 
مقاومة الفلسطينيين على نحٍو غير مسبوق في الضفة الغربية من جهة 
أخرى، ما يمنحها هامش مرونة وفرصة مريحة عند تقرير مكان ضربتها 

القادمة للعدو.
المقاومة  القريبين من  االستراتيجيين  الخبراء  من  فريقاً  فإّن  الى ذلك، 
في  إيــران  واجهتها  مشابهة  تحديات  على  قياساً  يرّجحون،  لبنان  في 
هيبتها  على  الحرص  بدافع  اإلسالمية،  الجمهورية  تقوم  ان  الماضي، 
“إسرائيل”  على  بالرّد  اإلقليم،  في  وحلفائها  شعبها  حيال  وصدقيتها 
بضربٍة في عمقها مباشرًة وليس مداورًة على سفينة لها في البحر األحمر 

أو على قاعدة عسكرية لها في إحدى دول غرب آسيا المتعاونة معها.
الضربة اإليرانية المرتقبة ستكون لها بالتأكيد تداعيات سلبية مؤثرة 

على كيان العدو وربما على حلفائه اإلقليميين أيضاً.
*نائب ووزير سابق
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ملّف  ومخاطر   الُمقبلة  اللبنانّية  االستحقاقات 
لألزمة  السلبّية  التداعيات  عن  فضالً  الــنــزوح، 
االقتصادّية والمعيشّية وتفلُّت سعر الصرف، على 
اللبنانيين، حضرت في لقاءات نائب رئيس مجلس 
النّواب إلياس بو صعب مع المسؤولين األميركيين 
في واشنطن، معتبرا أّن من يدفع الثمن هو المواطن 
فيما »أقلّية معروفة هي التي ال تزال تستفيد من هذه 

األزمة بشكل غير شرعي و غير إنساني«.
الواليات  إلــى  زيــارتــه  اختتم  بوصعب  ــان  وك
ياسين  إفرام،  نعمة  النّواب  مع  األميركّية  المّتِحدة 
باألعمال  القائم  إلى  إضافًة  ضو،  ومــارك  ياسين 
والوفد  هاشم  وائل  واشنطن  في  لبنان  سفارة  في 
المرافق، بلقاء مع مساعدة وزير الخارجّية في مكتب 
شؤون الشرق األدنى باربرا ليف ونائب مساعد وزير 
إيثون  األدنى  الشرق  شؤون  مكتب  في  الخارجّية 
ستيفن  األوسط  الشرق  مكتب  ومدير  غولدريتش 

الُمقبلة وفي  االستحقاقات  باتلير. وجرت مناقشة 
مقّدمها »ضرورة انتخاب رئيٍس للجمهورّية إلعادة 

تكوين السلطة بأسرع وقت ممكن«.
وشرح بو صعب والنّواب خالل اللقاء انعكاسات 
أزمة النازحين على لبنان، والخطر الكبير من تفاقم 
األوضاع أكثر، بسبب عدم اهتمام المجتمع الدولي 

بإيجاد حلٍّ سريع وعادل لعودتهم«.
وسبق ذلك، اجتماع بو صعب مع نائب مساعد 
مدير  من  وكلٍّ  ماير  إريك  األميركّية  الخزانة  وزير 
أنطوني  أفريقيا  وشمال  ــط  األوس الشرق  مكتب 
للجرائم  األوســط  الشرق  مكتب  ومديرة  ماركوس 
المالّية وتمويل اإلرهاب جايمي كروت. وأوضح بو 
صعب أّن هذا االجتماع كان من االجتماعات المهّمة 
جداً، التي ختم بها زيارته، مشيراً إلى أّن »النقاش 
تطّرق إلى ضرورة أن تشمل خارطة الطريق خّطة 
التعافي ومحاربة الفساد، الذي لم يقتصر فقط على 

المصارف  قطاع  شمل  بل  أفراد  أو  معّينة  قطاعات 
أيضاً«.

وشّدد بو صعب على »ضرورة أن ُتعاِلج إعادة 
أيضاً  ناقالً  الــمــوضــوع«،  هــذا  المصارف  هيكلة 
»صرخة المواطنين اللبنانين نتيجة األزمة الراهنة، 
سبيل  على  الصرف،  سعر  تفلّت  بسبب  والسّيما 
المثال ال الحصر، والذي ُيدير أزمته مصرف لبنان 
من دون أن يعلم أحد، كيف ومتى وسبب تغيُّر هذه 
أّن »من يدفع الثمن هو المواطن  األسعار«، معتبراً 
الذي خسر جنى عمره، فيما أقلّية معروفة هي التي 
ال تزال تستفيد من هذه األزمة بشكل غير شرعي و 

غير إنساني«.
خالل  سمعه  ما  أّن  إلى  مشيراً  صعب  بو  وختم 
د أّن  هذا اللقاء، إضافًة إلى االجتماعات األخرى يؤكِّ
»باستطاعة اللبنانيين اإلكمال في عملّية اإلصالح 

حّتى النهاية«.

أّكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور 
دائماً  يهّدد  العدو«اإلسرائيلي«  أّن  هاشم،  قاسم 
االستقرار جنوباً بـ«انتهاكاته وخروقه اليومّية وعلى 
»استمرار  أّن  معتبراً   المّتحدة«،  األمم  قوات  مرأى 
احتالل أرضنا ُيشكِّل استفزازاً دائماً وهو ما يتطلب 
للقرارات  تطبيقاً  الدولّية،  للمنّظمة  متقدِّماً  دوراً 

والمواثيق الدولّية بما يكفل تحرير أرضنا«.
كالم هاشم جاء في حفل افتتاح مشروع الطاقة 
الشمسّية في شبعا والذي مّولته الكتيبة اإلسبانّية 
لخّزان  مياه  مضّخة  لتغذية  »يونيفيل«  قوات  في 
ُيغذِّي أحد أحياء البلدة، في حضور الُمقدَّم اإلسباني 
اإلسبانّية  الكتيبة  في  التاسع  المكتب  مسؤول 
وأعضاء  صعب  محمد  شبعا  بلدية  رئيس  ألبيري، 

المجلس البلدي والمخاتير وفاعليات.  
وقوات  الجنوب  أبناء  بين  »العالقات  أّن  واعتبر 
يونيفيل تطورت خالل سنوات تواجدها إلى عالقات 
وُيقدِّر  ومتواصلة  طّيبة  عالقات  وهي  اجتماعّية 
المنّظمة  قــوات  كتائب  وجــود  قيمة  الجنوب  أبناء 

االنتشار  مناطق  امتداد  وعلى  تنوعها  بكّل  الدولّية 
من الناقورة حتى شبعا والخدمات والتقديمات التي 

ُتقدِّمها ألبناء المناطق الجنوبّية على كّل الصعد«.
 وقال »إّننا ُنقدِّر الدور التي تؤّديه قوات يونيفيل 
دائماً  ُيهدِّده  والــذي  الحدود  على  االستقرار  ليحّل 
العدو اإلسرائيلي بانتهاكاته وخروقه اليومّية وعلى 
مرأى قوات األمم المّتحدة، إذ استمرار احتالل أرضنا 
في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والجزء الشمالي من 
الغجر وأجزاء أخرى، ُيشكِّل استفزازاً دائماً وهو ما 
يتطلّب دوراً متقدِّماً للمنّظمة الدولّية تطبيقاً للقرارات 
والمواثيق الدولّية بما يكفل تحرير أرضنا، ما ُيساهم 

بإرساء قواعد األمن والسلم الدوليين«. 
 وأضاف “ُنقدِّر عالياً تقديمات الكتيبة اإلسبانية 
والتي ُتعوِّض عن غياب مؤّسسات وإدارات الدولة، 
أداء  عــن  المتعاقبة  الحكومات  تقاعست  حيث 
مشيراً  الحدودّية”،  المناطق  أبناء  تجاه  واجباتها 
إلى أّن “ما حصل من إنجازات إنمائّية ما كان ليكون 
عنيُت  والتنمية  السياسة  في  رائد  قائد  وجود  لوال 

زمن  في  يسعى  ــذي  وال بــّري  نبيه  الرئيس  دولــة 
الشغور إلخراج لبنان مّما يتخّبط به للوصول إلى 
انتخابات رئيٍس للجمهورّية بأسرع وقت، ألّن بلدنا 
أو  شهوراً  االنتظار  ُيمكن  وال  المزيد  يتحمل  يعد  لم 

أسابيع إلعادة انتظام عمل المؤّسسات”.
ولفت إلى أّن “من الطبيعي أن تقوم المؤّسسات 
الدستورّية بدورها وواجباتها إذا ما اقتضت مصلحة 
مصلحة  الن  الدولة،  أمور  تسيير  وضــرورة  الناس 

الناس هي التي تضع حدود القانون والدستور”. 
 وتحّدث صعب عن أهمّية الخدمات التي تقدمها 
“يونيفيل” في ظّل انعدام اإلمكانات لدى البلدّيات، 
وشكر للكتيبة اإلسبانّية، مشيراً إلى أّن “الخدمات 
منطقتنا  أبــنــاء  مــع  الممتازة  للعالقات  ــواٌن  ــن ع

والجنوب”.
“استمرار يونيفيل  الُمقدَّم اإلسباني  أّكد   بدوره، 
وتمتين  والجنوب  البلدة  أبناء  لخدمة  التعاون  في 

العالقات بيننا”.

ب��سعب عر�س مع الم�س�ؤولين الأميركيين

مخاطر النزوح والأزمات اللبنانّية

م للمنّظمة الدولّية ها�سم: المطل�ب دور متقدِّ

 يكفل تحرير اأر�سنا المحتّلة
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مجتبى  لبنان  ف��ي  اإلي��ران��ي  السفير  أّك���د 
أماني، أّن إيران في أحسن أحوالها وأّن  الكيان 
الصهيوني اليوم هو أضعف من كّل شيء، ورأى 

أّن المستقبل اللبناني سيكون أكثر إشراقاً«.
“مركز  نّظمها  ن��دوًة  خالل  جاء  أماني  كالم 
الرابعة  الذكرى  بمناسبة  الخميني”  اإلم��ام 
واألربعين النتصار الثورة اإلسالمّية في ايران، 
شارك فيها إلى جانب أماني، مسؤول حزب الله 
النائب ملحم  النمر، بحضور  البقاع حسين  في 
الحزب  في  بعلبك  مديرية  ومدير  الحجيري 
على  ياغي  فادي  االجتماعي  القومي  السوري 

رأس وفد، وفاعلّيات سياسّية وحزبّية.
انطالقة  إيران منذ  أماني تاريخ  واستعرض 
رغ��م  ال��ن��ه��وض  م��ن  تمّكنت  “التي  ال��ث��ورة 
بدءاً  حيكت  التي  الدولّية  والعراقيل  المؤامرات 
أّن  إلى  الفتاً  العراقّية”،  اإليرانّية  الحرب  من 
الدولّية  الظروف  وأحلك  بأصعب  مّرت  إي��ران 
نجحنا  “وقد  وال��غ��رب  ال��ش��رق  م��ن  ح��راج��ة 
بأفضل  اليوم  وهي  محنتها  من  إيران  وخرجت 
أضعف  هو  اليوم  الصهيوني  والكيان  حاالتها، 
من أّي وقت مضى، وهناك أناس من البقاع ومن 
أن  يريدون  ممن  وفلسطين  لبنان  ومن  إي��ران 
ان  استطاعوا  وقد  العالم،  في  بحرِّية  يعيشوا 

يأخذوا طريقهم للوقوف بوجه العدو”.
اليوم  الصهيوني  الكيان  “أّن  إل��ى  وأش��ار 
يقولونه  ك��ّل  رغ��م  ش��يء  ك��ّل  م��ن  أضعف  ه��و 
إلى  مسّيرات  ث��الث  أرسلنا  بأّننا  أشياء  من 
المسّيرات  هذه  من  واح��دة  وقصفوا  أصفهان 
ُضربت  وثانية  إلكتروني،  بتشويش  أُنزلت 

البعض،  وقتلت  مصنع  على  سقطت  وثالثة 
هذا الموضوع ال يعدو كونه عبارة عن مسّيرات 
فهذه  ك��ب��ي��رة،  ب��م��س��ّي��رات  وليست  صغيرة 
المسّيرات ُتباع في إيران ويستفيد منها أطفال، 
من  وش��راس��ة  ع��داوة  هناك  أّن  نعرف  ونحن 
الصهاينة، لكن هم يحتاجون لتفجير الوضع”، 
“لقد تحّدثوا عن أعمال شغب في إيران  ُمضيفاً 
وهم يتكلّمون عن مظاهرات، فالمظاهرات بقيت 
أقّل من شهر في إيران، ومنذ ثالثة أشهر ال يوجد 

أّي مظاهرات، هم يريدون تكبير الموضوع«.
وأّكد “أّن لبنان سيخرج من الوضع الموجود 
فيه حالّياً النتخاب رئيٍس للجمهورّية  في أقرب 
إصالح  هناك  يكون  ب��أن  تدعو  وإي��ران  وق��ت، 
الحالي  الوضع  يبقى  ول��ن  المرحلة  ه��ذه  في 
في  ذكريات  سوى  اليوم  لبنان  يعيشه  ال��ذي 
المستقبل، كما تحدثنا عن ذكريات الجمهورّية 
اإلسالمّية في السنوات األولى للثورة وسيكون 

المستقبل اللبناني أكثر إشراقاً”.
على  ُتطبق  أميركا  “أن  النمر  أّكد  جهته،  من 
لبنان وتضع يدها عليه من أجل أن توصلنا إلى 
“أميركا ليست  أّن  مرحلة االستسالم”، معتبراً 
قدراً وهي تتسلّط اليوم على الشعوب، وما من 
إالّ  للشعوب  اجتماعّية  أو  اقتصادّية  مشكلة 
لبنان  في  وليس  العالم  كّل  في  أميركا  وخلفها 
فقط، وما يحصل من استهداف في لبنان اليوم 
هو من أجل خدمة ربيبتها إسرائيل وما تقوم به 
أميركا اليوم من استهداف هو من أجل إضعاف 
في  المقاومة  ضعف  ألن  لبنان  في  المقاومة 

لبنان هو إضعاف للمقاومة في فلسطين”.

الدكتور  العام  العّمالي  االّتحاد  رئيس  أعلن 
أمين  االقتصاد  وزير  قرار  رفضه  األسمر،  بشارة 
“السوبر  ف��ي  الغذائّية  ال��م��واد  تسعير  س��الم، 
ماركت” بالدوالر األميركي، داعياً إلى العودة عنه 

فوراً. 
مختلف  الدولرة  عّمت  “بينما  بيان  في  وقال   
بمولِّد  االشتراك  وطالت  اللبنانيين  حياة  جوانب 
الكهرباء والمازوت وتّتجه لتشمل باقي المشتّقات 
وسوى  الدواء  أسعار  تحرير  عن  فضالً  النفطّية، 
ينقص  يكن  لم  والخدمات،  األساسّيات  من  ذلك 
الغذائّية في السوبر  المواد  إالّ تسعير  المواطنين 
م��ارك��ت ب��ال��دوالر األم��ي��رك��ي. وه���ذا ال��ق��رار غير 
االّتحاد  فيه  ُيشارك  ولم  قانوني  وغير  دستوري 
العّمالي العام أو أّي من المستهلكين أو الجمعيات 

التي تمثلّهم”.
إلى  ويدعو  القرار  هذا  االّتحاد  رفض  وأعلن   
الناحية  من  أّنه  معتبراً  التالية،  لألسباب  إلغائه 
سيادة  م��ن  ينتقص  والقانونّية،  الدستورّية 
الدولة على أرضها ويتعارض صراحًة مع قانون 
في   1963 العام  في  الصادر  والتسليف  النقد 
“الوحدة  التالي:  على  تنص  التي  األول��ى  مادته 
النقدّية للجمهورّية اللبنانّية هي الليرة اللبنانّية 
الفقرة  في  جاء  كما  ل.ل”.  الرسمي  واختصارها 
الثامنة من قانون حماية المستهلك النص التالي: 
ويجوز  اللبنانية  بالليرة  الثمن  ُيحّدد  أن  “يجب 
باإلضافة إلى ذلك، ذكر ما يعادله بالدوالر أو بأّي 
عملة أجنبّية أخرى” والمقصود بهذه اإلضافة هو 
السائح أو الزائر األجنبي الذي يحمل عملة أخرى 

وليس المستهلك اللبناني”.
وأشار إلى أّن “هذا القرار اُتخذ من جانٍب واحد 
هو وزارة االقتصاد مع بعض المستوردين وبعض 
أصحاب السوبر ماركت ولم يشارك في مناقشته 
بمصالح  األول  المعني  العام،  العّمالي  االّتحاد  ال 
المستهلكين  وأكثرّية  والعّمال  الموّظفين  وحياة 
علماً  المستهلك،  بحماية  المعنية  الهيئات  وال 
بأّنه وبعد اتصاالت االّتحاد العّمالي العام بكبار 
أصحاب السوبر ماركات أّيد هؤالء رأي االّتحاد من 
حيث صعوبة التطبيق وتحويل السوبر ماركات 

إلى مراكز للصيرفة”.

ورأى أّنه “خالفاً الّدعاء البعض، إّن هذا القرار 
ويفيد  ماركت  السوبر  بين  بالمنافسة  يسمح 
المستهلك، فإّن وكاالت االستيراد الحصرّية للمواد 
الغذائّية هي التي ُتحدِّد أسعار المستوردات وليس 
متسّرع  القرار  “هذا  أّن  معتبراً  التجزئة”،  تّجار 
اختالف  ظّل  في  تطبيقه  ُيمكن  وال  مدروس  وغير 
أسعار الدوالر صعوداً غالباً وهبوطاً أحياناً قليلة 
كّل ساعة في اليوم أو خالل دقائق معدودة. وهذا 
كبرى  »عصفورّية«  إلى  البيع  مراكز  سُيحّول  ما 
ذلك  عن  ناهيك  حاسبة  آالت  إل��ى  والمواطنين 
الخالفات التي ُيمكن أن تنشأ عن االحتساب بين 

المستهلك والعاملين في السوبر ماركت”.
العدالة  يحترم  “ال  القرار  أّن  األسمر  رأى  كما 
ضريبة  نسبة  التاجر  يدفع  فبينما  الضريبة،  في 
ليرة   15000 دوالر  على   TVA المضافة  القيمة 
على  الضريبة  هذه  المستهلك   – المواطن  يدفع 
سعر السوق الموازية أي السوق السوداء أي أكثر 
من أربعة أضعاف ما يدفعه التاجر والمستورد”، 
للدولرة باستثناء  “كّل شيء خضع  أّن  إلى  الفتاً 
الخاص  القطاعين  في  والموظفين  العمال  أجور 
التي  وهي  واألمنّية  العسكرّية  واألسالك  والعام 

ُتشكِّل أوسع فئات المجتمع”.
من  وسواها  مجتمعًة  األسباب  “لهذه  وختم 
العّمالي  االّت��ح��اد  ف��إّن  إضافتها،  ُيمكن  أسباب 
لهذا  رفضه  تام،  بوضوٍح  ُيعلن  لبنان  في  العام 
الفتاً  عنه”،  الفورّية  بالعودة  ويطالب  ال��ق��رار 
إل��ى أّن االّت��ح��اد س��وف ي��واص��ل ات��ص��االت��ه مع 
الساعة  اإلثنين  اليوم  لقاء  وسُيعقد  المعنيين 
“لمناقشة  االقتصاد  وزير  مع  صباحاً،  العاشرة 
القرار  هذا  بإلغاء  الكفيلة  والُسُبل  الموضوع  هذا 
المتمثلة  الكارثّية  النتائج  الوزير بضوء  ولوضع 

بالتقّيد به”.
إلى  المصارف  لجوء  االّت��ح��اد  رف��ض  كذلك   
معاشاتهم  الموطنين  المودعين  قروض  استفياء 
على سعر الصرف الجديد للدوالر، داعياً القيادات 
المعنّية كاّفة من مدنّية وعسكرّية وأمنّية ونقابّية 
التدابير  من أجل إسقاط مثل هذه  معاً  “للوقوف 

الُمجرِمة”.

اأماني: اإيران في اأح�سن اأحوالها
و�لكيان �ل�ضهيوني �أ�ضعف 

�الأ�ضمر رف�ض ت�ضعير �لمو�د �لغذ�ئّية بالدوالر

السفير االيراني يلقي كلمته

ال���ح���زب  م����ن  وف�����د  زار 
االجتماعي،  القومي  السوري 
في  فرنجية،  طوني  النائب 
شؤون  عرض  وج��رى  زغرتا، 
ع��ام��ة، وال��ع��الق��ة ال��راس��خ��ة 
وت���ي���ار  “القومي”  ب���ي���ن 
التنسيق  وأه��م��ي��ة  ال���م���رده، 
مجمل  ف���ي  ال��ط��رف��ي��ن  ب��ي��ن 
للمصلحة  تحقيقاً  الملفات 
التطرق  ت���ّم  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة. 
ال���ى االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي 
واستحقاق االنتخابات البلدية 

واالختيارية.
العميد  القومي،  الوفد  ضّم 
س���اس���ي���ن ي����وس����ف، ع��ض��و 
ع��ام  منفذ  األع��ل��ى  المجلس 
عباس،  الباسط  عبد  طرابلس 
فادي  القومي  المجلس  عضو 
أحمد  عكار  عام  منفذ  الشامي، 
الضنية  ع��ام  منفذ  سبسبي، 
منهل هرموش، منفذ عام وادي 
ومنفذ  العبدالله،  ب��ري  خالد 
ع��ام ال��ب��ت��رون ال��دك��ت��ور جاك 

رستم.
ون���ق���ل ال����وف����د ت��ح��ي��ات 
أسعد  األم��ي��ن  ال��ح��زب  رئيس 
المركزية  وال��ق��ي��ادة  ح���ردان 
فرنجية  ط��ون��ي  النائب  ال��ى 
الوزير  ال��م��رده  تيار  ورئ��ي��س 
تالقي  وأكد  فرنجية،  سليمان 

وتطابقها  المشتركة  المواقف 
تحصين  ع��ل��ى  ال��ح��رص  ف��ي 
واللبنانيين  ل��ب��ن��ان  وح���دة 
وايجاد  المواطنة،  دولة  وبناء 
السياسية  ل��ألزم��ات  الحلول 

واالقتصادية المتفاقمة.
ضرورة  على  الوفد  وش��ّدد 
رئيس  انتخاب  ف��ي  اإلس���راع 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
يكون  وط��ن��ي��ة،  ب��م��واص��ف��ات 
ق�����ادراً ع��ل��ى االس��ت��ث��م��ار في 

لبنان  لمصلحة  القوة  عناصر 
الى  واالنتقال  واللبنانيين، 
دولة المواطنة القوية والقادرة 

والعادلة.    
طوني  النائب  شّدد  بدوره، 
العالقة  متانة  على  فرنجية 
ب��ي��ن ت��ي��ار ال��م��رده وال��ح��زب 
ورئيس  أنه  إلى  الفتاً  القومي، 
فرنجية  سليمان  الوزير  التيار 
تربطهما عالقة وطيدة برئيس 
أس��ع��د  األم���ي���ن  “القومي” 

القاسم  أّن  ورأى  ح�����ردان، 
هو  العالقة  هذه  في  المشترك 
وح��دة  ص��ون  على  ال��ح��رص 
واستقرار لبنان وحماية سلمه 

األهلي. 
االنفتاح  أهمية  على  وأك��د 
وال���ن���ظ���رة ال��م��ت��ف��ائ��ل��ة ال��ى 
المستقبل، وخلق بيئة جامعة، 
إلع��ادة  وجدية  بصدق  تعمل 
ومؤسسات  مواقع  دور  تفعيل 

الدولة على كّل المستويات.

في  إدل��ب  منفذية  أطلقت 
ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي 
تنظيف  حملة  االجتماعي، 
الفرعية  والطرقات  للشوارع 
النعمان،  م��ع��ّرة  مدينة  ف��ي 
مجموعة  الحملة  في  وشارك 
والمواطنين.  القوميين  من 
العديد  الحملة  ال��ى  وانضّم 
م��ن أه��ال��ي ال��م��دي��ن��ة ال��ذي��ن 

عادوا إليها.
وت���أت���ي ه����ذه ال��ح��م��ل��ة، 
بالتوازي مع األعمال الخدمية 
التي تنفذها مؤسسات الدولة 
كّل  تنصّب  حيث  المعنية، 
الصورة  الستعادة  الجهود 
والتخلص  للمدينة،  الجميلة 

من كّل مخلفات اإلرهاب.
وأكد منفذ عام منفذية إدلب 
الرزوق،  رزوق  »القومي«  في 
تسخير كّل الجهود والطاقات 
معرة  ف��ي  أهلنا  خ��دم��ة  ف��ي 

الى  األل��ق  لنعيد  النعمان، 
إص��رار  وكلنا  المدينة،  ه��ذه 
مؤسسات  عمل  مواكبة  على 
ثقة  وكلنا  الرسمية  ال��دول��ة 

بتعاون كّل المخلصين.
وح��ّي��ا ال�����رزوق األه��ال��ي 
ال���ع���ائ���دي���ن ال����ى ب��ي��وت��ه��م 
وأرزاق���ه���م، م��ؤك��داً ب��أن��ه لن 

كّل  الوقت حتى تتحرر  يطول 
محافظة  وبلدات  وقرى  مدن 
الى  وتعود  اإلرهاب  من  إدلب 

كنف الدولة.

خبراء  نقابة  من  وفد  شارك   
برئاسة  المجازين  المحاسبة 
النقيب عفيف شرارة في المؤتمر 
المحاسبين  الت��ح��اد  السنوي 
والمراجعين العرب المنعقد في 
الوزراء  رئيس  برعاية  القاهرة، 
مصطفى  ال��دك��ت��ور  ال��م��ص��ري 
المالية  بوزير  ممثالً  مدبولي 
محمد معّيط، بعنوان: »االقتصاد 
المستدامة:  والتنمية  الرقمي 

الفرص والتحديات«. 
ضّم الوفد اللبناني إلى جانب 
شرارة النقيبين السابقين جينا 
أمين  ع��ب��ود،  وإي��ل��ي  الشماس 
لجنة  رئيس  كميد،  بيار  السر 
اإلعالم أحمد بهجة، رئيس لجنة 
العالقات العربية وارف قميحة، 
رئيس لجنة المكننة حاتم حاتم 
غدار،  حنان  النقابة:  وأعضاء 
صفية،  سميح  مبسوط،  سمر 

ناجي رياشي وأحمد مهنا.
وف����ي ك��ل��م��ت��ه أك����د رئ��ي��س 
حاتم  االت��ح��اد  إدارة  مجلس 
التعاون  »ض���رورة  القواسمي 

والتكاتف بين الجميع لمواجهة 
ومواكبة  المعاصرة  التحديات 
حتى  التكنولوجيا  ت��ط��ورات 
في  المحاسبة  خ��ب��راء  يبقى 
تطوير  على  الحريصين  طليعة 
االق��ت��ص��ادات ال��ع��رب��ي��ة، وه��ذا 
زي��ادة  الحال  بطبيعة  يتطلب 
التدريب والمعرفة من أجل تقديم 
واالستشارات  الخدمات  أفضل 

للعمالء وللشركات«.
لمجلس  العام  األمين  وألقى 
العربية  االقتصادية  ال��وح��دة 
كلمة  أح��م��د  محمدي  السفير 
المالية  وزير  مستهلها  في  شكر 
المحاسبين  واتحاد  المصري 
والمراجعين العرب، وأكد »أهمية 
مهنة خبير المحاسبة في تنمية 
ال  ولذلك  الوطنية،  االقتصادات 
القدرات  بتطوير  العناية  من  بّد 
والخبرات المعرفية، خاصة في 
هذا الزمن السريع الذي يتحّول 
العالم االفتراضي إلى عالم  فيه 

واقعي«.
واستهّل الوزير معيط كلمته 

في  جميعاً  بالحاضرين  مرحباً 
»األوضاع  عن  تحدث  ثم  مصر، 
بشكل  العالم  في  االقتصادية 
التي  الكبيرة  والتحديات  عام، 
تواجهها دول كثيرة ومنها الدول 
العربية، سواء لناحية األوضاع 
المالية والضغوط الشديدة على 
لناحية  أو  المحلية،  العمالت 
نمو  نسب  لتحقيق  التخطيط 
العمل  ف��رص  وخ��ل��ق  مقبولة 

ال��ج��دي��دة«،  لألجيال  الكافية 
اليوم نعيش في  الى »أننا  الفتاً 
المجاالت،  ك��ّل  في  رقمي  عصر 
والمستقبل هو بال شّك لالقتصاد 
والمعامالت  اإلدارة  في  الرقمي، 
المحاسبة  في  وأيضاً  المالية 
وه��ذا  وال��م��راج��ع��ة،  والتدقيق 
يلقي مسؤولية كبيرة جداً على 
العام  القطاعين  في  الجميع، 

والخاص«.

وفد من »�لقومي« ز�ر �لنائب طوني فرنجية في زغرتا
تاأكيد �لعالقة �لر��ضخة و�لحر�ض على ��ضتقر�ر لبنان وحماية �ضلمه �الأهلي

منفذية �إدلب في »�لقومي« تطلق حملة تنظيف �ضو�رع وطرقات مدينة معّرة �لنعمان
�لمنفذ �لعام رزوق �لرزوق: ت�ضخير كّل �لجهود و�لطاقات الإعادة �الألق للمدينة

 وفد نقابة خبر�ء �لمحا�ضبة �لمجازين �ضارك
بموؤتمر �تحاد �لمحا�ضبين �لعرب في �لقاهرة

الوفد القومي مع النائب فرنجية في زغرتا

النقيب شرارة متوسطاً أعضاء الوفد اللبناني
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عن  ممثِّلين  يجمع  الذي  الُخماسي  اللقاء  السياسية،  األوس��اط  تترّقب 
في  اليوم  ومصر،  وقطر  والسعودّية  األميركّية  المّتحدة  والواليات  فرنسا 
باريس، عبر تطبيق »زووم«، لُمناقشة القضية اللبنانّية وما سيتمّخض عنه 

من نتائج.
إالّ أّن الواضح من التسريبات عن اللقاء، أّن المجتمعين سيضعون أجندة 
عمل للمرحلة الُمقبلة وتحديد المواصفات المطلوبة منهم للرئيس اللبناني 
المواصفات  وهذه  األسماء.  في  الدخول  من  عهده،  حكومة  ورئيس  العتيد 
تستهدف بالدرجة األولى ُمحاصرة المقاومة، تمهيداً لجّر لبنان إلى التطبيع 

مع الكيان الغاصب في فلسطين الُمحتلّة.
وعشّية اللقاء الباريسي، برزت مواقف لكتلتّي الوفاء للمقاومة والتنمية 
والتحرير، رفضت اإلمالءات الخارجّية واستهداف المقاومة، مشّددتين على 
أّن الحوار الداخلي هو الباب إلنجاز االستحقاق الرئاسي وانتحاب رئيٍس ال 

يطعن المقاومة في الظهر.

»كتلة الوفاء«
رعد،  محمد  النائب  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  أّكد  السياق،  هذا  وفي 
منّصة  إلى  لبنان  في  الرئاسي  االستحقاق  تحويل  ُيحاولون  »أعداءنا  أّن 
لإلمساك برئيس للجمهورّية ُينفِّذ سياساتهم، ويستكمل مشروعهم لتضييق 
ل البلد، وإّنما  الخناق على المقاومة«، مشدِّداً على »أّننا لسنا نحن من ُيعطِّ
الذي ُيعّطله، هو من يضع يده عليه بنقده ومصارفه وسياساته وحصاره 
وعقوباته، ويمنع أن تصل الكهرباء إليه، وأن تأتي المساعدات إلى الشعب 
تحت  أصواتاً  ُتخرج  لبنان،  يعيشها  التي  »األزمة  أّن  إلى  الفتاً  اللبناني«، 
عند  واإلحباط  التثبيط  ت��زرع  األص��وات  وه��ذه  نحتمل«،  نعد  »لم  عنوان 
تعديل  في  لُتسهم  تنتشر  أن  لها  ُيريد  الذي  العدو  مشروع  وتخدم  الناس، 

موازين القوى«.
وتوّجه رعد إلى بعض اللبنانيين قائالً “من ُيريد أن يصرخ فليصرخ حتى 
يشبع، فنحن مطمئنون أّن شعبنا لن يصرخ، ألنه شريك معنا في المعركة، 
أن  ورأى  عليهم”.   إرادتنا  ونفرض  عنهم  منفصلة  مجموعة  لسنا  أّننا  كما 
ُنعاني منها اآلن في لبنان، ليس سببها فقط سياسات خاطئة  التي  “األزمة 
أميركي،  قرار  هو  فتيلها،  وأشعل  أّججها  الذي  وإّنما  سبقت،  حكومات  من 
التطبيع الشامل  المقاومة وإسقاطها، بعدما عّطلت مشروع  بهدف إضعاف 
اإلسرائيلي  العدو  على  وانتصرت  ال��دول،  بعض  وحشرت  المنطقة،  في 
النقد بعد  أال وهو سالح  2006، فذهبوا بإتجاه ما يملكونه من سالح،  عام 
المقاومة عن بيئتها وتشويه سمعتها، وبفرض عقوبات على  فشلهم بعزل 
من ُينسب في الخارج أنه يمّدها بشرايين من المال والدعم وما إلى هنالك، 
فعملوا على إضعاف النقد، ورفع سعر العملة الصعبة وكّل األسعار، فضالً 

عن العمل على تحميل المقاومة مسؤولّية كّل حصل ويحصل”.
حسن،  الحاج  حسين  النائب  الهرمل”،  بعلبك  “تكّتل  رئيس  أّكد  بدوره، 
وجود حصار أميركي على لبنان،  الفتاً إلى أّن هذا األمر يؤّكده كالم مسؤول 
الحصار  فّك  محاولة  أجل  من  “سأزورها  أميركا  يزور  أن  قبل  قال  أوروبي 

األميركي تفادياً لقانون قيصر”.
“الغاية السياسّية من هذا الضغط، هي فرض قضايا سياسّية  ورأى أّن 

ُمحدَّدة على لبنان، وهي:
للنازحين  ع��ودة  وال  ديارهم،  إلى  السوريين  النازحين  ع��ودة  منع    -

بالضغط السياسي.
كما  اليوم،  لفرضته  أميركا  استطاعت  ولو  التطبيع  فرض  محاولة    -

يحصل في بعض الدول من تنازل واستسالم.
-  لو استطاعت أميركا ترسيم الحدود كما أرادت لفعلت، لكن بفضل إرادة 

الجيش والشعب والمقاومة استطعنا الوصول إلى الخط 23.
ُيريد، وهو يعمل من أجل  الفلسطينّية كما  القضية  ُيريد حّل  األميركي    -

توطينهم حيث هم”.
لم  الداخل،  في  يجري  الذي  الحراك  كّل  أنَّ  الله  فضل  حسن  النائب  د  وأكَّ
أّننا  إلى  مشيراً  الرئاسي،  االستحقاق  حول  اآلن  لحّد  توافقات  إلى  يتوّصل 
“لسنا مّمن ينتظر الخارج، وال ُيمكن للخارج أن يفرض علينا أّي إسم، ونحن 
ُنريد أن يبقى هذا االستحقاق وطنّياً لبنانّياً. وبالتالي، لو اجتمعت كّل دول 
العالم لتفرض إسماً على اللبنانيين، لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اّتفقت 
على  تفرضه  أن  تستطيع  فإّنها  وطني،  إسم  على  النيابي  المجلس  غالبّية 

الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة”.
إلى  للوصول  الحوار  ببدء  اإلسراع  هو  الُمتاح  الوحيد  »الحّل  أّن  واعتبر، 

توافق لبناني - لبناني، وال بديل عن التوافق ال اليوم وال غداً وال بعد غد«.

»التنمية والتحرير«
هاني  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  رأى  أيضاً،  اإلطار  هذا  وفي 
للجمهورّية  رئيساً  يرُيدون  وال  االستحقاقات  كّل  لون  »ُيعطِّ أّنهم  قبيسي، 
يوافق المقاومة برأي ويؤيدها بموقف« وقال »ال ُيريدون رئيساً يحمي ظهر 

المقاومة على مستوى النظام السياسي«.
وأضاف »يريدون رئيساً ال ُيساير المقاومة. لماذا هذا الحقد على الشهداء 
الوطن  اقتصاد  دّم��رت  غربّية  أدوات  هذه  للبنان.  انتصاراً  حّققوا   الذين 
السياسّية  المنظومة  إلفشال  سياسّياً  دوراً  األّيام  هذه  وُتمارس  بعقوبات 
بالربيع  يتغنى  أميركّياً  رئيساً  ُتريدون  »هل  وسأل  االنتصار«.  حّققت  التي 
العربي الذي أصبح جحيماً ودّمر الدول العربّية التي سارت خلف سياسات 
مشبوهة؟«، مضيفاً »لألسف أن بعض األنظمة العربّية تسكت عن الظلم في 
لقرانا  الصهاينة  وقصف  لبنان  اجتياح  عن  سكتوا  كما  المحتلّة،  فلسطين 
ال  منه.  العقوبات  لتتمكن  لبنان  حصار  عن  اليوم  يسكتون  كما  وبلداتنا، 

يسكتون فقط بل يشاركون في حصار لبنان«.
انتخاب رئيس وال  إلى  الحوار للوصول  أّن »هناك من يرفض  إلى  وأشار 
إيصال  بإصرار  يريدون  المقاومة.  ثقافة  يؤّيد  لرئيس  طرح  أّي  على  ُيوافق 

العسكرّية  لآللة  يرضخ  لم  من  »أّن  داً  مؤكِّ األزم��ة«،  طالت  مهما  مرّشحهم 
الصهيونّية ومن لم يستسلم للعدو الصهيوني ومن أسقط السابع عشر من 
للمقاومين.  لمؤامراتكم وعقوباتكم وتجويعكم  لن يركع ولن يستسلم  أيار، 
الغربّية  السياسات  بركب  نسير  ولن  وتطبيعكم  سياساتكم  وراء  نسير  لن 

والعربّية للتخلي عن مبادئنا وثقافتنا«.
قبالن،  قبالن  الدكتور  النائب  »أمل«  حركة  في  الرئاسة  هيئة  عضو  وأّكد 
في  هو  للجمهورّية  رئيٍس  انتخاب  حول  والتوافق  الحوار  يرفض  »من  أن 
الحقيقة ال يريد انتخاب رئيٍس للجمهورّية«، معتبراً أّن »هذا االستحقاق هو 

المدخل اإللزامي إلخراج لبنان من أزماته«.
تاريخه«،  في  ومصيرّية  حّساسة  مرحلة  يعيش  »لبنان  أّن  إلى  ولفت 
المتوتِّر الذي يعيدنا إلى  مستغرباً »عودة البعض إلى استحضار الخطاب 
أجواء االنقسامات المذهبّية ودعوات التقسيم والفدرلة، في ظّل مشهد تحلل 
مؤسسات الدولة«، محذِّراً المراهنين على انهيار البلد ُبغية تنفيذ مشاريعهم 
الخاّصة بالقول »إذا انهار البلد سوف ينهار على رؤوس الجميع، وُيخطىء 
الظّن من يعتقد أّنه قادر على تحقيق أهدافه الشخصّية ومشاريعه الفئوّية 

الضّيقة«.

»اللقاء الديمقراطي«
تيمور  النائب  الديمقراطي«  »اللقاء  كتلة  رئيس  رأى  ذلك،  م��وازاة  وفي 
جنبالط، أّن »الظروف السياسّية الراهنة هي أكثر خطورة مقارنًة بالمراحل 
األخيرة التي مّر بها لبنان على مختلف المستويات السياسّية واالقتصادّية 
الركون  إطالقاً  المقبول  غير  من  ولذا  األمنّية،  وربما  والصحّية  واالجتماعّية 
الحلقة  في  وال��دوران  الفراغ  تداعيات  من  بمزيد  الضائع  الوقت  تمديد  إلى 
إلنهاء  هي  االشتراكي  التقدمي  الحزب  »مبادرة  أّن  معتبراً  ذاتها«،  المفرغة 
تلك المرحلة وفتح آفاق جديدة ُتكرِّس الوصول إلى شخصّية ال ُتعيق إنجاز 

االستحقاق الرئاسي وال ُتشكِّل تحدياً لآلخر ومقبولة عربّياً ودولّياً«.
وأّكد أّن »الممر اإللزامي إلنقاذ لبنان مّما يتخبط به من أزمات متفاقمة، يبدأ 
باستحقاق رئاسة الجمهورّية لوقف التصّدع الذي أصاب مؤّسسات الدولة 
وعالقات لبنان بالمجتمع الدولي، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلّية واالقتصادّية 
المطلوبة، للتوّصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتالياً بلوغ مرحلة 

النهوض الالزمة«.

ترّقب لبناني لنتائج اللقاء الُخما�سي اليوم في باري�س

»الوفاء للمقاومة«: ّ �صعبنا �صريكنا في المعركة ولن ي�صرخ

»التنمية والتحرير«: لن ن�صير بركب ال�صيا�صات الغربّية والتطبيع

)مصطفى الحمود(رعد متحدثاً في الندوة الحوارية في بلدة العباسية الجنوبية قبالن يلقي كلمته في المصيلح  

{ سارة السهيل

شاعرية  ب��ف��ط��رة  ال��ع��رب��ي��ة  ش��ع��وب��ن��ا  ت��ت��م��تَّ��ع 
مع  والتقارب  والمجاملة  د  التودُّ وتحّب  لطيفة، 
وتعبِّر  وج��ي��ران��ه��ا،  وعشيرتها  وأه��ل��ه��ا  ناسها 
القلوب  تحنِّن  تفرِّق،  وال  تجمع  بألفاظ  ذلك  عن 
غير  أو  مباشرة  مصلحة  أية  دون  بعضها  على 
التعايش بسالم ورحمة  مباشرة، فقط من أجل 
العربية  منطقتنا  خضوع  مع  أنها  غير  وم��ودة. 
من  مجموعة  بت  تشرَّ واألت��راك  المماليك  لحكم 
الحكام  م  تفخِّ التي  والنعوت  التشريفية  األلقاب 
والرؤساء والوزراء واألعيان، مثل بيك وباشا، 
ومعالي وغيرها، كما يحصدها من يستحقها من 

العلماء المجتهدين واألطباء وحتى المشايخ.
الصفوة  ت��م��ي��ي��ز  ال����ى  األل���ق���اب  ه����ذه  رم����زت 
واألدباء  والعلماء  الجيش  قيادات  من  الحاكمة 
وغيرهم  والفنانين  واألطباء  المهندسين  وكبار 
خدمات  من  قّدموه  ما  على  لهم  وتبجيالً  تقديراً 

لشعوبهم. 
التحديث  ال��ى  العربية  منطقتنا  ت��ح��ّول  وم��ع 
لم  والتشريفية  التفخيمية  »التراكيب«  هذه  فإّن 
تُمت ولم تختِف من حياة شعوبها على اختالف 
ط��ب��ق��ات��ه��م وش��رائ��ح��ه��م اإلج��ت��م��اع��ي��ة، ب��ل ظلت 
أُفرغت  الوقت  مع  لكنها  بينهم،  ما  في  متداولة 
من مضمونها كقيمة عملية أو أخالقية تضبطها 
المعايير الالزمة لمنحها لمن يستحق، وأكثر من 
الصدق  طريق  ضلت  ألنها  مبتذلة  أصبحت  ذلك 
إعالمية  ب��دع��اي��ة  وتضليلهم  ال��ن��اس  غ��ش  ال���ى 

ممجوجة.
الطامة الكبرى اّن عامة الناس باتت تستخدم 
أن  دون  بعضها  مع  والمجاملة  التفخيم  أسلوب 

تأخذ باالعتبار المعنى الموضوعي لدالالت هذه 
»دكتورة«  لقب  مثالً  فنجد  واألل��ق��اب،  الكلمات 
من  للعطور  محّل  في  بائعة  على  العامة  يطلقه 
على  فعلياً  تحصل  ل��م  أن��ه��ا  م��ع  ال��ل��ط��اف��ة،  ب���اب 
ُيطلق  قد  أميرة  لقب  مثل  أو  الدكتوراة،  شهادة 
على  أديب  ولقب  اإلثارة،  فّن  تجيد  راقصة  على 
»الفايس بوك«، ولقب  كاتب »شخبط« كلمتين ع 
عاّلمة او محدِّث صار من السهل ان ُيطلق على 
مجرد شخص درس الفقه، وهو ال يزال يستكمل 

جهوده العلمية في الترّقي العلمي الديني.
واالستنكار  ل��ل��ده��ش��ة  م��ث��ي��ر  ف��ع��الً  األم���ر  إّن 
الموهوب  المجتهد  بين  ي��س��اوي  فكيف  ب��ق��وة، 
ال��ن��اس، بمن  بالعلم وخ��دم��ة  ع��م��ره  أف��ن��ى  ال���ذي 
قرأ سطرين في كتاب وأُطلق عليه لقب عاّلمة؟! 
واالحترام،  التقدير  في  الناس  لحق  بخٌس  هذا 
االجتهاد  لفكرة  وهدٌم  بالنابل  للحابل  واختالٌط 

من أساسه.
اللقب  ح��ائ��ز  اّن  ع��ل��ى  وت��رّب��ي��ن��ا  ن��ش��أن��ا  ف��ق��د 
مجال  في  واجتهاده  بكّده  حصده  قد  التكريمي 
تخّصصه الفني أو العلمي اواالدبي أو السياسي 
وهكذا...، كأمير الشعراء أحمد شوقي، وكوكب 
طه  ال��ع��رب��ي  األدب  وع��م��ي��د  ك��ل��ث��وم،  أم  ال��ش��رق 
حسين، وموسيقار األجيال محمد عبد الوهاب، 
فمثل  حمامة...  فاتن  العربية  الشاشة  وسيدة 
تعكس  ألن��ه��ا  الجمهور،  صدَّقها  ال��ق��ام��ات  ه��ذه 
من  طويل  تاريخ  عبر  أعمال  من  قّدموه  ما  قيمة 

العطاء.
في  القيمة  معاني  من  نجد  فال  اليوم  نحن  أما 
الناس  بعقول  واللعب  ال��زي��ف  إال  األل��ق��اب  ه��ذه 
وتلقينهم الكذب والنفاق لتحقيق مصالح يومية 
قارعة  على  مجانية  صارت  فاأللقاب  رخيصة، 

لشخص  معتَمدة  ش��ه��ادة  ب��دون  ُت��ق��دَّم  الطريق 
ال��ش��ه��رة يقول  ل��م��ح��ب��ي  او  »ب���اش���ا«،  ي��ا  ع����ادي 
هي  أين  طيِّب  أدي��ب...  يا  كاتب  يا  المنافق،  لهم 
ملك  يعني  كيف  »م��ل��ك«!  يا  لمطرب  او  كتاباته؟ 

هي األلقاب ليس لها بواب؟
الفن والرياضة والمذيعين حدِّث  وفي ساحة 
وال حرج، فاأللقاب في قرطاس جاهز، ومعظم 
ورّوجوها  ألقاباً  ألنفسهم  اختاروا  الفن  نجوم 
اعالمياً للبيع إشباعاً لحاجتهم الداخلية لإلطراء 
لدى  أنفسهم  لترويج  وأي��ض��ا  ال���ذات،  وتعظيم 
شعبيتهم  وتحقيق  معاً  والجمهور  المنتجين 

واستمرارها.
ألقاباً يحزن لها ويلطم عليها عبد الحليم  نجد 
والكبيرة  فخري  وصباح  الغزالي  وناظم  حافظ 

فيروز...
 مثل هذه األلقاب الوهمية لن تعيش وال تدوم 
بوصفه  نفسه  الجمهور  من  نابعة  ليست  ألنها 

ناقداً وحكماً على ما يصدره الفنان من أعمال. 
شيوع  نجد  واألدب��ي��ة  الفكرية  الساحة  وف��ي 
»الكتّاب«  بعض  على  والفيلسوف  المفكر  ألقاب 
يجافي  واإلبداعي  الفكري  إنتاجهم  أّن  حين  في 
وغالباً  ألقاب،  من  عليهم  أطلق  ما  حقيقة  تماماً 
تتّم  األل��ق��اب على أش��خ��اص  إط��الق ه��ذه  يتّم  م��ا 
بهدف  النشر  مؤسسات  جانب  من  صناعتهم 
تسويق كتبهم وتحقيقاً لكسب مادي دون النظر 
يستحق  عمل  أو  فكر  من  الكاتب  قّدمه  ما  لقيمة 
التقدير والتفخيم مثل قصة مبيعات الكتب  عليه 

التي تضحكني كثيراً.
ال  العربية  ال���دول  إح���دى  ف��ي  أن��ه  ع��ن  ناهيك 
كلمة  فيطلقون  لغوياً  الكلمات  معنى  يعرفون 
أخالقياً،  معيبة  أع��م��االً  تعمل  م��ن  ع��ل��ى  راق��ي��ة 

الخارجي  ج��م��ال��ه��ا  ي��ق��ص��دون  ان���ه���م  واع��ت��ق��د 
التي  راق��ي��ة  كلمة  الس��ت��خ��دام  لغتهم  فتخونهم 
وفصل  أص����ل  ص��اح��ب��ة  ع��ل��ى  ت��ط��ل��ق  ان  ي��ج��ب 
التيك توك«،  بنات«  وأخالق وهم يطلقونها على 
الطبيبة  جارتها  م��ن  »غ���ارت«  ج��ارة  ع��ن  ناهيك 
ف��أس��ت��أج��رت م���ن ي��ك��ت��ب ع��ن��ه��ا أن��ه��ا ط��ب��ي��ب��ة أو 
دكتورة أو سيدة أعمال، أو »غارت« من قريبتها 
لقب  عليها  ُيطلق  أن  أجل  من  »الفلوس«  فدفعت 
كاتبة مثالً، أو أّن رجالً أعجب بفنان قدير فنّزل 
أيضاً  ه��و  ان��ه  التواصل  وس��ائ��ل  على  »ب��وس��ت« 

فنان مع اّن صوته ال يصل حتى ألنفه.
والمجتمع  ال��ت��زي��ي��ف  ه���ذا  ي��س��ت��م��ّر  م��ت��ى  ال���ى 

صامت ويقبل اّي شيء،
بالمبدعين  العربية مليئة  الساحة  اّن  في حين 
الطب  وف���ي  وال��ف��الس��ف��ة  وال��ع��ل��م��اء  الحقيقيين 
محجوبون  ولكنهم  المجاالت  وكافة  والكيمياء 
ولم  مواهبهم،  يبرز  الذي  اإلعالمي  الضوء  عن 
العنان  ُيطلق  مؤسساتياً  دع��م��اً  أي��ض��اً  ي��ج��دوا 

وابتكاراتهم. لنجاحاتهم 
دوام���ات  م��ن  نفيق  ل��ك��ي  االوان  آن  أن���ه  أظ���ن 
ونضع  المكذوبة،  واألل��ق��اب  والتدليس  ال��ك��ذب 
بميزان  األم���ور  ونقيس  نصابها،  ف��ي  الكلمات 
ال���ع���دل، ول��ي��س ب��م��ي��زان ال���م���زاج���ات واأله����واء 
فالمجامالت  الضيقة،  الشخصية  والمصالح 
خاصتهم  وحتى  الناس  عامة  بين  الفضفاضة 
تسبيح  باطل،  أّي  لصالح  الحق  م��وازي��ن  قلبت 
لتعظيم  إشباعاً  أحياناً  وقدسيتها  الكلمة  شرف 
بناء أخالقنا وقيمنا؟  لنعيد  الذات، فهل نستفيق 

ال أفقد األمل أبداً في التغيير.

هل اأ�صبحت الألقاب وكالة من دون بواب؟
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 l�  UN��d��  s??�  “U??L??N??�  ôË—
 ¡ôR�”  ÆÆW�U�ù«  ÍË–  s�  ‰UH�_«
 d�¬ r�U� v�≈ UM� ÊËd�U�� ‰UH�_«
 W�UD�«Ë  …bzUH�«Ë  WF�L�U�  ¡wK�

Æ“WO�U��ù«
 s� dC��« ÂU� WF�UO�«  d��Ë
 UN�√  …d��F�  ¨UNL�dJ��  UN�œUF�
 vK�  …—bI�«   U��ù  WLN�  W�d�
 vF��  U�  v�≈  ‰u�u�«Ë  ÍÒb���«
  —U�Q�  ÂU�  …b�«Ë  U�√  ¨tIOI���
 UN�M�«  UNJK�L�  w��«  V�«uL�«  v�≈
 v�Ë_« e�«dL�« qO� s� UN�MJ� w��«Ë
 w�  „—UA�  YO�  ¨2017  ÂU�  cM�
 UNLOI�  w��«  WO�œ_«   UI�U�L�«
 Î «e�U�  UN�  qÒJ�  U�  ¨W�UI��«  …—«“Ë
 WO�œ_«  UN�U�UA�  ”—UL��  ÎU�u�

ÆWOMH�«Ë
 qHD�« …b�«Ë v�O� …œU�≈ X�H�Ë
 w��«  …U�UFL�«  v??�≈  wK�  ÍœU???�
 s�  rB�«  ‰U??H??�_«  UN�  ÷dF��
 qN��«  W�O��  ¨rN�  jO�L�«  dLM�
 ¨…—U??�ù«  WGK�  rNF�  q�UF��«  w�
  U�—UAL�« Ác� WOL�√ v�≈ …dOA�

ÆrN�U�uMF� l�d� WO�d�L�«
 W�“«uL�«   UO�UH��ô«  Ê√  d�c�
 w�  s??O??�u??�  —«b????�  v??K??�  oKDM�
  «d??I??�  sLC��Ë  ¨ U??E??�U??�??L??�«
 WO�d��  U�u�Ë WB�«—Ë WOzUM�
 Õd��  ÷Ëd??�Ë  WO�F�  ÎU�uM�Ë
 w�  qL�   U????�—ËË  q??E??�«  ‰U??O??�
 ÷—UF�Ë  w??�U??G??�—Ë_«Ë  r??�d??�«
 s�ezUH�«  r�dJ�  V�U�  v�≈  ¨WOM�

ÆWO�œ_«Ë WOMH�«  UI�U�L�U�

 vI�KL�« l� ÊËUF��U�Ë ¨ŸUI��« w� åtK�« »e�ò ?� ‰Ë_« ŸUDI�« W�U�d� åw��Ò—– s�Ëò W�«Ë— b�— ‰U�� W��UJ�« XFÒ�Ë
ÆWO�UL��«Ë W�u�d�Ë WO�UI�  UOK�U� —uC�� ¨q�U�b� …bK� w� s���« ÂU�ù« W�U� w� ¨wF�U��« w�UI��«

 ¡U�œ kH�� œ«b� v�≈ ‰ Òu��� Íc�« d���«” ?� —bO� V�œ√ aOA�« Á Òu� r� ¨»U�œ ÃU��« ‰U�d� …—u��b�« qH��« X�d�
Æ“¡«bNA�«

 ¨Ê«uMF�« WOzUOLO�ò s� ÎU�öD�« ¨W�«ËdK� W�bI� W�«—œ WFL� wK� —u��b�«Ë Ê«bL� u�√ W�U� …—u��b�« s� q� Âb�Ë
ÆåUN�UOB�A� WO�UI��« W�uN�« v�≈ Îôu�Ë ¨»uK�_« v�≈

 r���«  Íc�«  ¨qH��«  w�  W�—UAL�«  WO�UI��«   U�ON�«Ë  ¨WLEML�«Ë  WO�«d�«  WN��«Ë  —uC��«  b�—  W��UJ�«   dJ�Ë
Æ —uC�K� UNFO�u��

 w� oKD�« Íc�« ¨wzULMO��« ©U�ULMO�® ÊU�dN� ÂÒd�
 ¨ÂU�� b�—œ d�bI�« ÊUMH�« WF�«d�« t�—Ëb� ÊUL� WMDK�

Æ©rOJ��«® Í—u��« rKOH�« ÷d� r� UL�
 bL�� s� r�U� w�ULF�« W�UO��«Ë À«d��« d�“Ë ‰U�Ë
 WMDK� W�UC��« Ê≈ ∫ÕU���ô« ‰ö� WLK� w� w�Ëd�L�«
 ¨…d�œe�  WOzULMO�  W�UMB�  rN�  d�√  ÊU�dNLK�  ÊUL�
 qN��«  sO�  W�uM�L�«  UN��—UC��  ÊUL Ô�  Ê√  v�≈  Î «dOA�
 Ác� nO�u�� Õu�H� Õd�� s� …—U�� d���«Ë q���«Ë

Æf�—UC��«
 w�U�œe�«  rO�d�«  b��  s�  b�U�  —u��b�«  ‰U�  Á—Ëb�
 œU��ô«  fOz—  VzU�  ÊU�dNLK�  WLEML�«  WM�K�«  fOz—
 t�«œdH� qJ� wzULMO��« sH�« Ê≈ ∫»dF�« sO�UMHK� ÂUF�«
 Î «—UA��«  ÊuMH�«  d��√  s�  Î «b??�«Ë  ÂuO�«  bF�  t??�«u??�√Ë
 uL��  —u�  UNO�  vK���  v�Ë√  WKO�Ë  u�  q�  Î̈ «dO�Q�Ë
 l�L��  ÊUL�  WMDK�  Ê√  ÎUMO��  ¨‰UL��«Ë  WF�d�«  u��
 v�≈  »d??�√  w�  W�uM��  f�—UC�Ë  WO�«dG�  l�«uL�

ÆsOOzULMO�K� W�u�H�  U�u�œu��«
 W�UO��«Ë À«d��« d�“Ë Âd� ÕU���ô« qH� ÂU�� w�Ë
 ¨r��  n�U�Ë  e�eF�«  b��  ‚—U�Ë  ÂU��  b�—œ  sO�UMH�«

ÆÊU�dNLK� WL�«b�«  UN��«Ë sO��ML�« s� Î «œb�Ë
 …ËUH��«Ë  r�dJ��U�  t�œUF�  s�  ÂU��  ÊUMH�«  d��Ë
 wL�d�«  —uC��«  q��  s�  ©rOJ��«®  rKO�  UNOI�  w��«
  U�öF�«  vK�  Î «b??�R??�  ¨ÊUL�  WMDK�  w�  w�FA�«Ë
 ÒbFÔ� w��«Ë ¨sOIOIA�« sO�FA�« sO� j�d� w��« WMO�L�«

ÆUN�UOK�� “d�√ b�√ sH�«
 s�  ÎUF�«Ë  Î «—uC�  ©rOJ��«®  rKO�  ÷d??�  bN�Ë
 dOH��«  V�U�  v??�≈  ÎU??C??�√  W??�—u??�??�«  WO�U��«  ¡U??M??�√
 W�F��« ¡UC�√Ë UO� f�—œ≈ —u��b�« jI�� w� Í—u��«

ÆWO�U�uK�b�«
 6 …bL� t�UO�UF� ÒdL��� Íc�« ÊU�dNL�« w� ÂUI��Ë
 Âö�ú� Èd�√Ë ¨WK�uD�« Âö�ú� …b�«Ë ¨ÊU�I�U�� ÂU�√
 ‰ö� s� ULMO�K� W�UF�« W��RL�« „—UA�Ë ¨…dOBI�«

Æ©UNM�®Ë ©Î«b� q�u� rKO�®Ë ©rOJ��«® w� Âö�√ W�ö�
 wz«Ëd�« rKOH�« WI�U�L� „—UA� Íc�« ©rOJ��«® rKO�Ë
 U�U�œ  nO�Q�Ë  VOD��«  q�U�  Ã«d??�≈  s�  u�  q�uD�«
 —Ëb�Ë  ¨Ídz«e��«  ÕU��Ë  ÂU��  b�—œ  W�uD�Ë  —u��
 VO��  WB�  wJ��Ë  ¨WOzU�  WOH�—  …bK�  sL{  t�«b�√
 s�  tJK�L�  UL�  …bK��«  q�√  W�b��  t�UO�Ë  t��Ë  ”ÒdJ�

ÆWO�UO�Ë WOMN�  «d��

 w��«  w�UL��ô«  Íœd��«  W�U�  vK�  rKOH�«  e�d�Ë
 ”UM�«  „u??K??�  vK�  UN�U�UJF�«Ë  »d??�??�«  UN�HK�
 W�“√  rOJ��«  WN�«u�  ‰ö�  s�  ¨rN�ö�√Ë  r�dzUB�Ë
 wIK�L�« rKOH�« lCO� ¨t� t�bOH� …—U�“ ¡UM�√ WOB��
 U� q� bF� ¨ô Â√ Î «bO�Ë t��“√ t�«uO� ÊU� Ê≈ W�U� ÂU�√

Æ…bK��« q�_ t�Òb�
 WI�U��  w�  „—UA�  Íc??�«  ©Î «b??�  q�u�   rKO�®  U??�√
 sO�Ë—  Ã«d??�≈Ë  W�U��  s�  uN�  dOBI�«  wz«Ëd�«  rKOH�«
 n�u� œöO�Ë …—U�� f�d� sO�UMH�« W�uD�Ë v�O�

Æv�O� W�U�œË
 ‰ö�  s�  q�U�  lL���  s�  ÀÒb���  Íe�—  rKOH�«Ë
 nK���Ë  lL��L�«  «c�  `z«d�  q�L�   UOB��  Àö�
 WOB��  q�Ë  ¨WO�UO��«  UN�—U��Ë  W�dLF�«  UNK�«dL�
 vF��  s�  UNML�  UNLK�Ë  UN�b�  v�≈  ‰u�uK�  vF��
 tL�U�  sL{  —Ëb�  q�Ë  ¡UI�K�  vF��  UNM�Ë  ’ö�K�

ÆtzUC�Ë
 WI�U��  w�  ÎUC�√  „—UA�  Íc�«  ©UNM�®  rKO�  ULMO�
 »U�— u�—UMO�Ë Ã«d�≈ s� uN� dOBI�«  wz«Ëd�«  rKOH�«
 Âd�Ë  v�O�  s??O??�Ë—Ë  n�u�  œöO�  W�uD�Ë  Z�d�
 ÊULOK�  vLK�Ë  bL��  …U��Ë  ‚e??�  e�U�Ë  w�«dF�

ÆwzU�Ë q{U�Ë ‚e� bO�Ë bL��Ë
 …√d�«  W�UJ�  s�u�«  s�  W�UM�  w�  rKOH�«  ‰ËUM��Ë
 …—u�  vK�  UNDO��  s�Ë  …UO��«  s�  …U�UF�  UN��U�
 œdL�K�  vF��Ë  UN�Ëd�  „—UF�  w??�Ë   U�u�u�u�
 UND�Ë  w�  W�ËdF�  WK�L�  WB�  Î«b Ò���  ¨i??�d??�«Ë
 UN��UO�� ÂuI� d�U� s� W�Ëe�� ¨UNKL� w� W��U�Ë
 W�u�O�  w�  UNK�b�  WO�U�œ  WDK��  ÷dF���  U�dN�Ë
 dOG�  Ê√  ÊËœ  t�UO�  l�U��  U??N??�Ë“  sJ�Ë   u??L??�Ë

Æt�uK�
 ÂbIO� ¨WOM�  U�—Ë ÊU�dNL�« g�U� vK� ÂUI��Ë
 wzULMO��«  qO�L��«  s�  s�  W??�—Ë  ÂU��  b??�—œ  ÊUMH�«
 q�U� Ãd�L�«  ÂbI�Ë ¨bL�� V�U� ÊUMH�«  UNO�  „—UA�

ÆwzULMO��« Ã«d�ù« w� W�—Ë VOD��«
 w�E�U�� w� ÂUI� U�ULMO� ÊU�dN�  UO�UF� Ê√ d�c�
 …—ËbK� WK��L�« Âö�_« ŸuL�� mK�Ë ¨ÂbM��Ë jI��
 q�Q�  Î̈ULKO�  121  w�Ëb�«  U�ULMO�  ÊU�dNL�  WF�«d�«

Æq�u�Ë dOB� sO� ÎULKO� 43 UNM�

 ∫ÉØWCÓd kÉjOÉf íààØJ áµ°ùëdG áaÉ≤K ájôjóe

Iô°ûY ájOÉëdG á«dÉØàM’G z»Jƒb »JOGQEG{
≥°ûeO »a ábÉY’G …hP ∫ÉØWCÓd »Hô©dG Ωƒ«∏d

 πjÉfóH »a z»àjQP øeh{ É¡àjGhQ â©bh óYQ ∫ÉÑf

 ìÉààaG »a ΩÉëd ójQO ôjó≤dG ¿ÉæØdG ºjôµJ
 ¿ÉªY áæ£∏°S »a »dhódG ÉfÉªæ«°S ¿ÉLô¡e

UN��«Ë— l�u� b�—



  «b�U�L�« qOFH� d�� w�UM�K�« w�U��ù«
 sOOMFL�«  s??�   U��UD�  j??�Ë  ¨W??O??�U??�ù«
 m�U�L�«  hOB���  w??�??B??�«  ŸU??D??I??�U??�
 ¨w??�U??�ù« ÊQ??A??�« v??K??� U??N??�U??H??�≈ — Òd??I??L??�«
 ÊU�d��«  W??�Ëœ√  …—u??�U??�  ·ö??�√  WODG��
 s� ÊUM�� w�UF� w��«  WM�eL�«  ÷«d�_«Ë

ÆUNO� ÕœUH�« hIM�«
 u�� —UE�_« t��� wzUCI�« ÊQA�« w�
 oI�L�«  ·Òd??B??�  W??O??H??O??�Ë  ‰b??F??�«  d??B??�
 bO�«uL�«  ‰uK�  l�  —UDO�  ‚—U??�  w�bF�«
 W�uJ��«  fOz—  »«u���ô  U�œÒb�  w��«
 d�bL�« s??� q??�Ë ¨»U???�œ ÊU??�??� o??�U??�??�«
 rO�«d�≈  ”U��  ¡«uK�«  ÂUF�«  s�ú�  ÂUF�«
 ¡«u??K??�« W???�Ëb???�« s???�√ “U??N??� ÂU???� d???�b???�Ë
  «d�c�  «uGK���  r�  s�c�«  ¨U�OK�  w�u�
 W�UF�«  W�UOM�«  XC�—  U�bF�  ¡U�b��ô«
 s�  —bB�  U�  q�  l�  q�UF��«  W�eOOL��«
 ¨œu�u�«  ÂbFM� Á—U���«Ë —UDO� w{UI�«
 —UDO�  s�  W� ÒdI�  —œUB�  X�Òb��  ULMO�
 o��  nO�u�   «d??�c??�  —«b???�≈  t�O�  s??�
 r�Ë  UNzU�b��U�  ÂU??�  w��«   UOB�A�«
 …d�cL� UNI�KO� t�√ wMF� «c�Ë ÆdC��
 ÊU��  eOOL��«  ÂU??�  w�b�  o��  nO�u�
 ¨tzU�b��«  b??�u??�  ‰u??K??�  b??M??�   «b???�u???�
 Ê√  `????�—_«Ë  p???�–  dE�M�  s??�   «b???�u???�Ë
 nO�u�   «d�c�  —UDO�  —b??�√  «–≈  —œU��
 ¨tI��  nO�u�  …d�c�  —«b??�≈  v??�«  ÂuO�«
 Î UO�U�  WO�uI�  —œUB�  t�d���«  U�  u??�Ë
 nO�u��«  «d�c� —«b�≈ s� —UDO� Ÿœd�
 ULMO�  ¨‚—Ë  v??K??�  Î «d???�???�  v??I??�??�??�  w??�??�«
 WK�U�  Êu??J??�??�  t??I??�??�   «b???�u???�  …d???�c???�
 V�c�  Ê«  `????�—_«  Ê≈  X??�U??�Ë  ¨cOHM�K�
 r�— w??�U??N??�ô« Á—«d???� ¡U??N??�« v??�« —U??D??O??�
 w�bF�«  f??K??�??L??K??�  œu????�Ë  ô  ÊQ???�  t??L??K??�
 fK�� s� Âu�d� V�uL� qJA� Íc�«
 vIK�� w��«  …bO�u�«  WN��«  u�Ë ¨¡«—“u�«
 dEM�  Ê√  ÷d�H�  w��«Ë  w�UN�ô«  —«dI�«
  UO�UJ�ù«Ë  —U??D??O??�  l???{Ë  W??O??�u??�U??I??�
 q��  qJA�«  YO�  s??�  tF{u�  WDO�L�«
 V�� Íc???�« w??�U??N??�ô« —«d??I??�« w??� d??E??M??�«
 W�UF�«  W??�U??O??M??�«  WF�UDL�  Î U??I??�d??�  œd???�  Ê√
 Î UO�u�U�  —UDO��«  d��F�  w??�??�«  W�eOOL��«
 sO��U��«  w�  WKOB��«Ë  ¨œu�u�«  ÂbFM�
 —UDO��U�  l�b�  UL�—  ‚—Ë  vK�  d��  w�
 u�Ë  ¨Âö??�ù«  qzU�Ë  w�  Ád�dI�  dAM�

Æt�LN� W�d� s� ÀÒb���

 ÎUO��d�  ÎU�UL��«  ÂuO�«  f�—U�  nOC���
 Î̈U�dB�  –  ÎU�dD�  ≠  ÎU�œuF�  –  ÎUO�dO�√  –
 w��dH�«  f??O??zd??�«  —UA���  W??�—U??A??L??�
 WO�—U��«  d??�“Ë  …b�U��  ¨q??�—Ëœ  p�d�U�
 «d�—U�  j??�Ëô«  ‚dA�«  ÊËRA�  WO�dO�_«
 ÍœuF��«  wJKL�«  Ê«u�b�«  —UA���  ¨nO�
  ËdO�  w�  ÍœuF��«  dOH��«Ë  ôuKF�«  —«e�
 WO�—U��«  d??�“Ë  b�U��  ¨Í—U??�??�??�«  bO�Ë
 ¡ö�  dOH��«  WO�dF�«  ÊËRAK�  ÍdBL�«
 d�“Ë VzU�Ë ¨Í—U�M�« t�e� dOH��«Ë v�u�
Æw�O�F�« —uBM� dOH��« ÍdDI�« WO�—U��«

 å¡U??M??�??�«å???�  WF�U��  —œU??B??�  `?? Ò�d??�Ë  
 ÊuJ��  W??�—Ë  sOFL��L�«  s??�  —bB�  Ê«
 „—u�uO�  w�UO�Ë  WO��uJ�«  W??�—u??�«  ÃU��
 nzUD�« ‚UH�« cOHM�� Â«e��ô« WN�� f�—U�Ë
 Æ1701Ë  1680Ë  1559  WO�Ëb�«   «—«dI�«Ë
 wK�«b�« WOM�_« ÈuI�«Ë gO��« —Ëœ e�eF�Ë
 ÊUM��  Â«e��«  ¨ÊUM��  —«dI��«Ë  s�√  W�UL��
 œUL��«Ë ¨W�Ëb�« bO� Õö��« dB� …—Ëd{Ë
 œËb��«  j�{Ë  ¨fHM�U�  ÍQ??M??�«  W�UO�
 V�dN�  lM�Ë  ¨WO�dA�«  dO�Ë  WO�dA�«
 e�eF�Ë  ¨ZOK��«  v??�≈  W�U�   «—b??�??L??�«
 ÍœU??B??�??�ô«Ë  w�UO��«  Õö???�ù«  —U??�??�
 W�Ëb�«   U��RL�  —U���ô«  …œU�≈Ë  w�UL�«Ë
 l�L��  W�—uNL�K�  fOz—  »U���«  ‰ö�  s�
 Âe�K�  W�uJ�  qOJA�Ë  ¨WOI�«u�   UH�«uL�
 Ê«Ë  ÊUM��  s�  W�uKDL�«   U�ö�ô«  cOHM�
 fOz—Ë  W�—uNL��«  fOz—  s�  q�  vE��

Æq�«b�«Ë Ã—U��« WI�� W�uJ��«
 W�U��« bM� W�K� ¡«—“u�« fK�� bIF�Ë 
 w�  Âu??O??�«  ÕU��  s??�  nBM�«Ë  WF�U��«
 VO��  fOzd�«  W�Uzd�  WO�uJ��«  U�«d��«
 sO�u��L�« ¡«—“u�« WF�UI� q� w� w�UIO�
 ‰Ëb??�  vK�Ë  ¨d??�??�«  wM�u�«  —UO��«  vK�
 W�u�d��«  ÊËRA�U�  oKF��  Î «bM�  26  UN�UL�√
 X�U�Ë  ÆWOHO�u�«Ë  WO�UL�«Ë  WO�B�«Ë
 v�«  XK�—«  ¡«—“u�«  fK�L�  W�UF�«  W�U�ô«
 Ÿö�ö�  ‰U??L??�ô«  ‰Ëb��  …œu��  ¡«—“u???�«
 œUIF�ô  ÎUOL�—  …u�b�«  tO�u�  q��  UNOK�

ÆW�K��«
 ¨åW�ËUILK�  ¡U??�u??�«ò  WK��  uC�  œÒb??�Ë
 —«d??�  ÒÊ√  vK�  ¨t??K??�«  qC�  s��  V??zU??M??�«
 ¡«—“u???�«  fK��   U�K�  w??�  W??�—U??A??L??�«

 ”UM�«  W�KBL� WIO�b�«  UM�¡«d� s� oKDM�ò
 W�u{uL�«  WO�U�_«Ë  W�uO��«  œuM�K�Ë
 W�KBL�«  ÂÒbI�  UM Ò�_  ¨‰UL�_«  ‰Ëb??�  vK�
 v��  ”UÒM�U�  WIÒKF�L�«  WO�FA�«  WOM�u�«
 ÊQA�« w�Ë ÆÎU�UO�√ WO�UO��« UM��UB� vK�
 „«d��«  q�ò  ÒÊ√  v�≈  tK�«  qC�  XH�  w�Uzd�«
 v�≈  q Ò�u��  r??�  q??�«b??�«  w??�  Íd��  Íc??�«
 dE�M�  sL�  UM��  s��Ë  ¨Êü«  v��   UI�«u�
 UMOK�  ÷dH�  Ê√  Ã—U�K�  sJL�  ôË  ¨Ã—U��«
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 Íc�« ·dD�« vK� ’d��« w�«b� nOK��U� ÊuKJM� s�c�« ‰Q�� q�Ë ¨W�UO��« ÂuNHL� —UEML�« «c� s� r�UH��« ÁU�� tz«œ√ vK� ULNM� q�
 Êu�b� sL� qC�√ q�b� sO�dD�« —uNL� s� r�UH��« p� s� Êu�b��� s�c�« Èb� q�Ë ¨tO�≈ r�—uNL� ÊËc�Q� Íc�« ÊUJL�« s� ¨ÊuK�L�

øt�OM�Ë s� …dO�� W��� ULNM� q� s� ÊuFK��Ë Î̈UOFO� »e��« ÊuKF��Ë ÎUO�O�� —UO��« ÊËbOF� rN�√ ÊuN��M� q�Ë ¨tKO�L�
 r�UH��« W�UL� X�U� «–≈Ë ¨r�UH��U� È–_« ‚U��≈ w�b��� w�Uzd�« ‚UI���ô« l�d�� ÊU� «–≈ t�≈ ‰uI�« s�u�« o�� ·U��ù« s� fO� ≠
 v�d� Â«b�ù« o���� ô r�UH��«Ë ¨r�UH��« dE�M� Ê√ lOD��� ‚UI���ô« ÊS� ¨w�Uzd�« ‰UL�_« ‰Ëb�� X�u�« s� b�eL�« `M� w�b���
 sL� UM�_Ë ¨w�O�«d��« ¡UM� r�UH��«Ë WOJO�J� WD�� W�Uzd�«Ë ¨w�O�«d��ô« »U��� lC�� Ê√ V�� wJO�J��« Ê_ ¨W�Uzd�« ÊuOF�
 ÊuJ� s� w�Ë ÎUOM�Ë …b�b� WO�u� WK�d� u�� ö�b� ÊuJ� Ê√ t��Uzd� b�d� UM�≈ ‰uI� ¨WO��d� ÊULOK� o�U��« d�“u�« `O�d� ÊËb�R�
 ¨W�e�d�ö�U� ‰e��Ô� Íc�« u� Õö�≈ ÍQ� ¨r�UH��« p� wMF� Õö�û� —UO��« ÂuNH� ÊU� «–«Ë ¨UNO�« o�dD�« vK� Î «bON� r�UH��« jI� «–≈ p�c�
 U�” W�dEM� WL�d� ô≈ X�O� r�UH��« ÊËb� W�e�d�ö�«Ë ¨r�UH��« h� w� W�Ëb�« ¡UM� ‰u� WLK� 276 s� …dI� w� UNO�≈ …—U�« Í√ œd� r� w��«
 Â√ ¨w�ö�ù« t�ËdA�Ë d��« wM�u�« —UO��« u� «c� qN� ÆoOC�« wLO�I��« wHzUD�« ÂuNHL�U� “UM�UM�� UM�Ë rJ�UM�� rJ�“Ë ¨“U�uN�AO�

 ø—UO�K� w��—U��« w�zU�J�« w�«uI�« sOLJ�« u� «c� Ê√
ÆWO�U��« ”Ëƒd�« iF� vK� œ—U��« ¡UL�« s� qOK� ≠
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 WO�ULA�« UMO�Ë—U� w��ôË q�U� W�U�� wMOB�« œUDML�« XDI�√ w��« 22 ·« …dzUD�« vK� Êü« ¡uC�« ÊuO�dO�_« jK�� ≠
 ÍœU��« ÊdI�« …dzU� UN�HB� …dzUDK� “WK�cL�«”   «eOL�« ÕdA� W�U� ÎU�U�Ë√ WO�d� WOzUC�  «uM� h ÒB��Ë ¨WO�uM��«Ë

ÆÃËœeL�« w�dO�_« qAH�« UNK�L� w��« WIOI��« vK� WODG��« ·bN�«Ë ¨s�dAF�«Ë
 f����«  ÷«d�_ ÊU� Ë√  ¨sOB�«  ‰uI� UL� ¨WO�O�Ë WO���Ë WOLK� ÷«d�_ œUDML�«  ÊU� ¡«u� ¨‰Ë_«  w�dO�_«  qAH�«  ≠
 ÎUOLOK�≈  Èb� d��F� w��«  W�bMJ�«Ë WO�dO�_«  ¡«u�_« s� lO�U�√ q�� »d��«  œUDML�«  Ê√  u� ¨sDM�«Ë ‰uI� UL� ¨v�Ë√  …—uB�
 ¨ U�UN�ô«Ë   «d�c���«Ë   U�UO��«   —bB�  ô≈Ë  ¨b�√  t�  t��M�  r�Ë  ¨ÍdJ�F�«Ë  w�UO��«  sO��uJ��«  n�U��  rJ��  Î«b�«Ë
  UOMI��« Ê_ ¨Àb�� r� p�– sJ� ¨W�d�AL�« WO�dO�_« W�bMJ�« ¡«u�_« WIDM� t�u�œ —u� œUDML�« l� q�UF��« jD� XL�—Ë
 ÂU�√Ë lO�U�_ qAH� XOI�Ë ¨œUDML�« ·UA��« w� XKA� ¨s�dAF�«Ë ÍœU��« ÊdI�U� oOK� w��« …dN�L�«Ë sDM�«u� W�uH�L�«
 o�UM� ‚u�Ë ¨WO�dO�_«  U�ôu�« ‚u� ‰uB�Ë ‰u�� r� W�bMJ�« WO�dO�_« WOLOK�ù« ¡«u�_« v�« qB�Ë »d�I�Ë ÂbI�� œUDML�«Ë
 w�Q� r� ¨b�√ Áœu�u� t��M� r�Ë ¨sDM�«Ë ‰uI� UL� ¨W�Ëu� a�—«uB� l�«u� UNM� ¨WO�U���«Ë WO�O�«d��ô« WOL�_« …b�b�

ÆU�—ËdL� ·dF� ô s�d�ü« ¡«u�√ w� W�U�– ÒdL� ô w��«Ë …dN�L�« WO�dO�_« WOMI��« W�dJ�F�«  «—bI�« s� sOI� qJ� p�b�� s�
 ¨WO�U�uKFL�«Ë  ôUB�ô« ‰U�� w� UN�uH�Ë UN�UOMI� q� sDM�«Ë X�Òd� œUDML�« ·UA��« cM� t�√ u� ¨w�U��« w�dO�_« qAH�« ≠
 ·bN�«Ë ¨dA� tO� fO�Ë ¨bFÔ� s� t� rJ���« r�� œUDML� bFÔ� s� rJ���U� ¨sOB�«Ë Ê«d�≈ ÎU�uB�Ë UN�uB� tKF� U� qFH��
 l� V�UM�� U� ¡UI��«Ë ¨UNKL��  UOMI�Ë  U�uKF� Í√ s� …œUH��ô«Ë t�«eON�� vK� …dDO��«Ë ÎUL�U� œUDML�« vK� bO�« l{Ë
 ◊UI�ù bF��� Ë√ ¨qFH� UL� dJH� ÂU�√ W�ö� o�� r� sDM�«Ë sJ� ¨sOB�U� dONA��« ÷«d�√ W�b�� w�ö�ù« ‰Ë«b��« w� tF{Ë
 bF�√ v�≈ t�  ¡U� w��« ÕU�d�« tKL�� Ê√ XOA�Ë ¨XKA�Ë œUDML�« vK� …dDO��« »Òd��Ë ‰ËU�� ÂU�« W�ö� XOI� q� ¨œUDML�«
 WODG�  —dI� ¨ UF��Ë  U��d�� t� sOB�« vK� ÎU�«Ëb� ÎU�dJ�� t�UI�≈ `�B�Ë WO�dO�_« ¡«u�_« s� Ãd��Ë qzU�u�« s�
 U�bF� ¨Y�U��« qAH�« wDG� p�– w�Ë ¨t�UH�—« s� V�d� uK� s� …dzU� t�IK�√ ŒË—UB� t�UI�S� w�U��« qAH�«Ë ‰Ë_« qAH�«
 ÎU�uL� WO�d��«  «dzUD�«Ë ¨rK� 20 u� vB�√ Èb� w� t�«b�√ VOB�  u�d�U� ŒË—UB� ¨WOMI� WKCF� t�H� ◊UI�ù« Ê√ «b�
 pKL�Ë V�d� ŸUH�—« v�« qB� WO�dO�√ …dzU� d��√Ë ¨rK� 37Ë 30 sO� ŸUH�—« vK� oK�� œUDML�« ULMO� ¨rK� 10 ŸUH�—« vK� oK��
 ¨rK� 20  v�« qB� ŸUH�—« vK� oK�� w��« 22  ·√ ?�«  …dzU� w� ¨t�UD�� WO�U� W�U�� vK� UN�«b�« v�« qB� WIO�œ a�—«u�

ÆÈb� U�bF�√Ë W�œ WO�dO�_« a�—«uB�« d��√ pKL�Ë
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 2023 شباط    6  / االثنني   / عشرة  الرابعة  السنة 

حافظ فريق األنصار على صدارته 
خسارة،  دون  ومن  الفرق  لترتيب 
بعد فوزه على فريق شباب الساحل 
 ،)0/0( األول  ال��ش��وط   ،)3/1(
على  جمعتهما  التي  المباراة  في 
شهاب  فؤاد  الرئيس  مجمع  ملعب 
الخامسة  الجولة  في  جونيه  في 
من  األوائ��ل  سداسية  من  واألخيرة 
بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم. 
المباراة  أج��واء  في  الدخول  وقبل 
فريق  مطالبة  عند  التوقف  من  بّد  ال 
شباب الساحل للحكم محمد عيسى 
بإحتساب ركلتي جزاء لمصلحتهم، 
األولى في الشوط األول بعد إحتكاك 
والمهاجم  كنج  هادي  الحارس  بين 
أكثر  فكانت  الثانية  أم��ا  ب��وب��ي، 
وضوحاً حين أعاق المدافع ايشاكا 
داخ��ل  ب��وب��ي  الساحلي  المهاجم 
إلى  تشير  النتيجة  وكانت  المربع 

التعادل )1/1(.
وبالعودة إلى أجواء المباراة، فقد 
جاء مستواها الفني فوق المتوسط 
برغم برودة الطقس وهطول األمطار 
البداية  فكانت  الشوطين،  ط��وال 
انصارية دون خطورة واضحة على 
األبيض  الهدف  باستثناء  المرمى 
)د9(،  واضح  تسلل  من  جاء  الذي 
زمام  الساحل  العبو  يتسلم  أن  قبل 
الخطورة  بتشكيل  وبدأوا  المبادرة 
األق��رب  ك��ان��وا  وه��م  المرمى،  على 
لكن  لحظة،  أي  في  التسجيل  إل��ى 
هز  من  حرمهم  كنج  الحارس  تألق 
صاداً  القائم  تدخل  كذلك  الشباك، 
كرة بوبي القوية، مع اعتماد الفريق 
المرتدة  الهجمات  على  األخ��ض��ر 
والتي كانت صيداً لالعبي وحارس 

مرمى شباب الساحل.
الثاني، نجح  الشوط  ومع بداية 
هدف  تسجيل  في  الساحل  العبو 
السبق عن طريق زين فران )د52(، 
جمال  األنصار  مدرب  بعده  ليجري 
ما  مطر،  ن��ادر  بإشراك  تغييراً  طه 
في  مطلقة  أفضلية  منح  إل��ى  أدى 
السيطرة واالنتشار لمصلحة فريقه، 
عن  األنصاري  الغيث  اول  وليأتي 
اللواتي  حسام  التونسي  طريق 

معتوق  حسن  ك��رة  استغل  ال��ذي 
أنظار  تحت  وس��دده��ا  العرضية 
ال��دف��اع وال���ح���ارس ض��اه��ر ال��ذي 
الهدف  وبعد  )د63(،  متفرجاً  وقف 
الهجمات  لبناء  الساحل  العبو  عاد 
بقيادة فران وبوبي دون أن ينجحا 
العبو  بسط  بعدها  التسجيل،  في 
المطلقة  شبه  سيطرتهم  األن��ص��ار 
الكرة  وتناقلوا  المباراة  أجواء  على 
من  مستفيدين  سجيتهم  ع��ل��ى 
األخطاء التي ارتكبها دفاع الساحل، 
التقدم  هدف  مالك  الحاج  ليسجل 
عبدالله  كرة  مستثمراً  رأسية  بكرة 
ليواصل  )د73(،  العرضية  عيش 
ما  على  سطوتهم  االن��ص��ار  العبو 
البديل  ويضيف  وق��ت،  م��ن  تبقى 
الثالث  الهدف  مطر  ن��ادر  المتألق 

منطقة  ودخوله  فردي  مجهود  بعد 
الزاوية  في  الكرة  وتسّدد  الجزاء 
الضيقة على يمين الحارس )د85(، 
ساحلية  هجومية  محاوالت  وسط 
وحارس  دفاع  مع  بالغرض  تف  لم 
المباراة  نهاية  حتى  األنصار  مرمى 

بفوز األخضر على األزرق )3/1(.
قاد المباراة محمد عيسى وعاونه 
إلى  قانصو،  وهشام  عميرات  ربيع 
ومن  ق��اس��م.  السيد  سامر  ال��راب��ع 
تداعيات الظلم التحكيمي الذي بات 
في  وخصوصاً  للساحليين  مرافقاً 
مرحلة سداسية األوائل، رفع رئيس 
عالياً،  صوته  دبوق  سمير  النادي 
معلناً بأنه أصبح على قناعة مطلقة 
األجدى  خياره  هو  اللعبة  ترك  بأن 

في المرحلة المقبلة.

ال��س��ت��ارة على  أم���س،  أس��دل��ت 
السلة  بكرة  ال��دول��ي��ة  دب��ي  دورة 
المشهد  وفي   ،32 ال�  نسختها  في 
في  وقائعه  ج��رت  ال��ذي  الختامي 
بن  )ح��م��دان  النصر  ن��ادي  صالة 
الرياضي  ال��ن��ادي  حقق  راش���د( 
»بلدياته«  حساب  على  مثيراً  فوزاً 
نقطة  وبفارق  لبنان،  دينامو  نادي 
تفاصيل  وفي   .)85-86( واح��دة 
الربع  األرباع، فقد تقدم دينامو في 
ليتحقق   ،)20-29( بنتيجة  األول 
الثاني  الربع  نهاية  مع  التعادل 
تقّدم  حين  في   ،)51-51( بنتيجة 
الربع  ف��ي   )67-69( ال��ري��اض��ي 
الثالث. وسجل نجم الرياضي أمير 
مسجل  كأفضل  نقطة   27 سعود 
دينامو  نجم  سجل  فيما  اللقاء،  في 
مسجل  كأفضل   13 إبراهيم  أحمد 
الملعب  من  خرج  وقد  فريقه،  في 
وشهدت  ه���ذا،  اإلص��اب��ة.  ب��داع��ي 
وخصوصاً  كبيرة،  إث��ارة  المباراة 
حيث  األخ����ي����رة،  ث��وان��ي��ه��ا  ف���ي 
تسجيل  فرصة  خليل  ج��اد  أه��در 
قليلة  ث���واٍن  قبل  حاسمة  ثالثية 
اللقاء  نهاية  وبعد  النهاية.  م��ن 
الدورة  على  القّيمون  وّزع  المثير، 
االتحادين  رئ��ي��س  مقّدمهم  وف��ي 

اسماعيل  اللواء  واإلماراتي  العربي 
الشخصيات  وك��ب��ار  ال��ق��رق��اوي 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
العب  من  أكثر  ون��ال  والرياضية، 

من الفريقين الجوائز الفردية. 

وف����ي ل���ق���اء س��ب��ق ال���م���ب���اراة 
األفريقي  فريق  ت��ّوج  الختامية، 
بفوزه  الثالث  بالمركز  التونسي 
اللبناني  ب��ي��روت  ح��س��اب  ع��ل��ى 

بنتيجة )84-79(.

آسيا  غرب  بطولة  لقب  انحصر 
لإلناث )تحت 16 سنة( بكرة السلة، 
التي تقام في السليمانية )العراق(، 
احتال  بعدما  وسورية  لبنان  بين 
الدور  في  والثاني  األول  المركزين 
األول. وستقام المباراة النهائية بين 
السادسة  الساعة  عند  المنتخبين 
بتوقيت  االثنين  اليوم  مساء  من 
بيروت على ان يلتقي قبلهما منتخبا 
العراق وفلسطين في مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع.
ال��ذي  األول  ال���دور  انتهاء  وم��ع 
مرحلة  من  الدوري  نظام  وفق  اقيم 

واحدة، احتل لبنان الصدارة بفوزه 
خاضها  التي  الثالث  مبارياته  في 
ومن دون أي خسارة اذ فاز الجمعة 
وعلى   )32-59( فلسطين  على 
وعلى  السبت   )41-58( سورية 
العراق )68-55( األحد في المباراة 
واختيرت  األول.  للدور  الختامية 
الغالي  ري��م  لبنان  منتخب  العبة 
افضل العبة في اللقاء. وتبدو فرصة 
اللقب  إلح���راز  ج���داً  كبيرة  لبنان 
االقليمي اذ سيلتقي مجدداً المنتخب 
منتخب  ام��ام  خسر  ال��ذي  السوري 
األول  ال���دور  ف��ي   )58-41( االرز 

ادنى  أو  قوسين  قاب  لبنان  .ويبدو 
مستوى  على  جديد  لقب  احراز  من 
الكثيرة  االنجازات  بعد  المنتخبات 
اللبنانية  المنتخبات  حققتها  التي 
في السنوات األخيرة للرجال وتحت 
18 سنة وتحت 16 سنة التي تأهلت 
الى نهائيات كأس العالم وإنجازات 
منتخب  هو  وها  السيدات  منتخب 
سنة(   16 )ت��ح��ت  ل��إلن��اث  لبنان 
يّتجه إلحراز لقب بطولة غرب آسيا 
وبعيد  رفيع  بمستوى  ظهر  بعدما 
جداً عن مستويات باقي المنتخبات 

المشاركة في البطولة.

وال��ب��رج  النجمة  فريقا  ت��ع��ادل 
التي  المباراة  في   ،1-1 بنتيجة 
مجمع  ملعب  على  أمس  جمعتهما 
جونيه.  في  شهاب  ف��ؤاد  الرئيس 
الجولة  منافسات  ضمن  وذل���ك، 
الخامسة من سداسية األندية األوائل 
لدوري الدرجة األولى اللبناني لكرة 
البرج  فرمل  النتيجة،  وبهذه  القدم. 
فورة النجمة الحالم بقّوة الستعادة 
منصات  ف��وق  وال��وق��وف  أم��ج��اده 
البرجيون  أبعده  حيث  التتويج، 
أربع  المتصّدر، األنصار، بفارق  عن 
نقاط. هذا، ورفع البرج رصيده إلى 
17 نقطة في المركز الرابع، في حين 
نقطة   21 إلى  رصيده  النجمة  رفع 
باعتبار  مؤقتاً،  الثاني  المركز  في 
الغازية  والشباب  العهد  مباراة  أن 
ليبقى  للعهد  ال��ف��رص��ة  ستمنح 
األن��ص��ار،  م��ن  نقطة  مسافة  على 
 غ��ري��م��ه ال��ف��ع��ل��ي ل��ه��ذا ال��م��وس��م.
األول  شوطها  في  المباراة  وشهدت 
إه��دار  وس��ط  للنجمة  كبيراً  تفّوقاً 
عبد  أنقذ  حيث  الفرص،  من  للعديد 
ال��ك��ري��م ص��ال��ح م��رم��ى ال��ب��رج من 
حسن  نفذها  مباشرة  ح��رة  ركلة 
ببراعة  صالح  وأبعدها  ك��وران��ي 
 .38 الدقيقة  في  العارضة  ثم  ومن 
ال��دي��ن فرصة  وأه����در ع��ل��ي ع���الء 
 43 الدقيقة  في  التسجيل  افتتاح 
ك��وران��ي  حسن  نفذها  ركنية  إث��ر 
وحولها عالء الدين بجانب المرمى. 
وتابع صالح تألقه حيث أنقذ مرمى 
فريقه من انفراد تام في الدقيقة 45 
لعلي  حمام  علي  م��ن  تمريرة  إث��ر 

ال��رض��ا إس��م��اع��ي��ل. وم���ع ان��ط��الق 
النجمة  ض��غ��ط  ال��ث��ان��ي  ال��ش��وط 
تشكيل  ب���دون  ال��ب��رج  م��رم��ى  على 
جاءت  حين  في  خطيرة،  فرص  أي 
معاكسة، حيث  األم���ور  مجريات 
في  التسجيل  البرجيون  افتتح 
المتطّور  العبهم  عبر   63 الدقيقة 
تسديدة  إث��ر  وذل��ك  عنبر،  يوسف 
سكنت  المنطقة  خ��ارج  م��ن  قوية 
شباك علي السبع. ليرد النجمة في 
الذي  زيد  أبو  كريم  عبر   74 الدقيقة 
المنطقة  خارج  من  قوية  كرة  سدد 
سكنت الشباك إلى يسار الحارس.  

وواصل العبو النجمة سطوتهم على 
أن  دون  من  ولكن  المتبقي  الوقت 
آخر  وفي  الشباك،  هز  في  ينجحوا 
الهجمات  الفريقان  تبادل  الدقائق، 
نهاية  حتى  نجماوية  أفضلية  مع 
الذي  التعادل  ليتحقق  ال��م��ب��اراة، 
هو  فيما  للنبيذي،  الخسارة  يشبه 
الذي  البرج  لفريق  معنوي  تعادل 
سيسعى للظفر بالمركز الثالث على 
أقل تقدير مع صافرة نهاية الموسم. 
ال��م��ب��اراة علي رض��ا وع��اون��ه  ق��اد 
إلى  الحاج،  ومحمد  قانصو  حسن 

الرابع علي شمس.

فوز الأن�سار على ال�ساحل في مبارة متكافئة
والرئي�س »الآدمي« �سمير دبوق يرفع ال�سوت!

بعد مباراة مثيرة جمعته مع دينامو لبنان
الريا�سي بطاًل للن�سخة 32 لبطولة دبي

بطولة غرب اآ�سيا لالإناث بكرة ال�سلة
اللقب بين لبنان و�سورية اليوم

البرج عرقل النجمة وعّقد ح�ساباته في البطولة

مع  مواجهتها  أوكرانيا  حسمت 
الدور  ضمن   )1-3( بفوزها  لبنان 
العالمية  للمجموعة  اإلق��ص��ائ��ي  
ديفيس  ك���أس  لمسابقة  األول����ى 
في  أقيم  ال��ذي  اللقاء  في  بالتنس 
مدينة ليسزينو البولندية على مدى 
أوكرانيا  تقّدمت  وبعدما  يومين. 
الجمعة،  األول،  اليوم  في   )0-2(
وب��ات��ت ب��ح��اج��ة ال���ى ف���وز واح��د 
المجموعة  ف��ي  ب��ق��اءه��ا  لتضمن 
اوكرانيا  نجحت  األول��ى،  العالمية 
الثاني  اليوم  في   )0-3( التقّدم  في 
في فئة الزوجي بعد فوز األوكرانيين 
وفالديسالف  بيلوبورودكو  ايليا 
بنجامين  اللبنانيين  على  مانافوف 
بمجموعتين  ابراهيم  وحسن  حسن 
ولتضمن  لصفر)4-6()3-6( 
وفي  السلسلة.  في  الفوز  أوكرانيا 
اللبناني  ف��از  ال��راب��ع��ة  ال��م��ب��اراة 
منافسه  ع��ل��ى  ح��س��ن  بنجامين 

اوفشارينكو  ألكسندر  األوك��ران��ي 
)7-5()7-6( ليقلّص لبنان الفارق 
على  الستارة  ولُتسدل   )3-1( الى 
وستحّدد  الدولتين.  بين  المواجهة 
سيلتقي  التي  الدولة  هوية  القرعة 
لقاء  المقبل في  أيلول  لبنان في  بها 
للفوز  األرز  وط��ن  خالله  سيسعى 
ال���ى مصاف  ل��ل��ع��ودة م��ج��دداً  ب��ه 

المجموعة العالمية األولى.

وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��م��ن��اف��س��ات، 
اللبناني  االت��ح��اد  رئ��ي��س  ص���ّرح 
واكب  الذي  فيصل،  أوليفر  للتنس 
للفريق  لك  »هارد  اللبناني:  الفريق 
ال��ل��ب��ن��ان��ي.. ل��ق��د ق���ام ال��الع��ب��ون 
بواجباتهم على أكمل وجه. سنعمل 
العالمية  المجموعة  ال��ى  للعودة 

األولى في أيلول المقبل«.

اأوكرانيا ح�سمت مواجهتها مع لبنان في »ديفي�س«
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 »U��√ s� qB� Íc�«  q� bF� Ê√ n�RL�«  s�
 o��Ë ÂU� t�u� »uFA�« —UO�√ o�� dA�« WFO��
 s�dO�J�«  Èd??�  ‰«e??�  ô  ¨’U??�  qJA�  s��  UM��√
 sOKK�L�«Ë  sO��U��«Ë  s�dJHL�«Ë  ¡U????�œ_«  s??�
 —U??�??�_«  s??�  ÊU�M�  w??�  Êu??�d??G??�  sOO�UO��«Ë
 iF�  s??�  —bB�  w��«   U??�U??�b??�«Ë   UN�uL��«Ë
 WFO�D�« »U��√ s� sOO�ö�ù«Ë sOI�UML�«Ë sOz«dL�«
 ¨ UIOHK��«Ë   U�U�b�«  rNOK�  wKDM�Ë  ¨…b�UH�«
 q��  s�  UN�  Êu�ÒËd�Ë  ¡«b??�_«  V�–U�√  Êu�ÒbB�Ë
 «d�KJ�«Ë  U��d�Ë  …b��L�«   U??�ôu??�«   U�uJ�  Ê√
 pK� Ê√ Ë√ ¨r�œö� v�« sOO�U�—ô« …œu� s� W� Òu���
 W�uJ�K� UNL�œ w� W�œU� W�—ULF��ô«  U�uJ��«
 Ê√ Ë√ ÆsO�dOHJ��« sO�d�L�« b{ UN�d� w� WO�«dF�«
 vL�Ô� UL� q� s� UN��� w� WBK��  U�uJ��« pK�
 œu�Ë  »d�  WIOI��«  w�  w�  w��«  W�—u��«  W�“_U�
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