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بمناسبة عيد الشجرة الخامس والستين أطلقت وزارة الزراعة
واإلصالح الزراعي حملة تشجير وطنية ضمن احتفال مركزي ببلدة
الناصرة في منطقة تلكلخ بحمص بحضور رسمي وحزبي وشعبي
واسع.
شارك في إطالق الحملة إلى وزير الزراعة د .أحمد القادري ،محافظ
حمص طالل برازي وعدد من المسؤولين في حزب البعث واالتحادات
والنقابات ورجال دين وقيادات عسكرية وأمنية.
وشاركت في الحملة منفذية الحصن في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وحضر وكيل عميد البيئة في الشام رزق الله أزرق الى
جانب منفذ عام منفذية الحصن غطفان عبود وأعضاء هيئة المنفذية
ومدراء المديريات وهيئاتها وجمع كبير من القوميين والمواطنين ال
سيما األشبال والزهرات والرواد والنسور.
وإلى كلمة وزير الزراعة كان هناك عدد من الكلمات ،من ثم شارك
الجميع في حملة تشجير.

الخطر في ت�أبيد ( ...تتمة �ص)1
الخطر ك ّل الخطر ،في تأبيد قانون الستين ،أو في
تمرير قانون لالنتخابات النيابية يسدّد حاجات
مصلحية لهذا الفريق الطائفي أو ذاك .ومن غير الجائز
أليّ ط��رف طائفي في لبنان أن يفتح على حسابه،
ويضرب مصلحة البلد والناس عرض الحائط بإعالنه
عدم السير في قانون جديد لالنتخابات ال يرضي طرفا ً
طائفيا ً آخر.

إنّ قانون االنتخابات يجب أن يحقق صحة التمثيل
لك ّل اللبنانيين ،وأن يشكل مرتكزا ً حقيقيا ً لإلصالح،
وصيغة القانون هي التي تبيّن مدى الجدية في معالجة
القضايا كافة ،وطرح أيّ صيغة ال تحقق صحة التمثيل
وعدالته ،يعني أنّ ك ّل الخطوات والقرارات والتوافقات
والتفاهمات ناقصة ومن دون أيّ جدوى.
 عميد اإلعالم في الحزب السوري القومي االجتماعي

�سورية ميزان ( ...تتمة �ص)1
والحفاظ عبر ه��ذا التواصل على موقع سورية
ك��ق��اع��دة م��ح��وري��ة ل��ق��وى ال��م��ق��اوم��ة .ك��م��ا يبدو
ال��ص��ع��ود االق��ت��ص��ادي ل��ل��ع��راق كخشبة خالص
رئ��ي��س��ة م��ن وض���ع ال��ت��راج��ع ال����ذي يعيشه منذ
ال��ح��ص��ار األم���ي���رك���ي والح���ق���ا ً االح���ت�ل�ال رهنا ً
بالتكامل مع سورية ووصوله لمنفذ نفطي عبرها
على البحر المتوسط سيكون أقوى وأفعل بقدر
ما يكون عراقيا ً إيرانيا ً سورياً .كما يبدو معيار
ال��خ��روج العراقي من تحت الوصاية السياسية
األميركية بمقدار التجرؤ العراقي على التقارب
من سورية والتالقي معها.
 ب��م��ق��دار م��ا ي��ق��اس ت��ع��اف��ي س��وري��ة وتعافيال���وض���ع ال��ع��رب��ي م��ع��ه��ا م���ن أم�����راض الضعف،
ب��اس��ت��رداد س��وري��ة ل��م��ص��ادر ال��ق��وة ال��ت��ي تقف
بوجه التحديات «اإلسرائيلية» ،يبدو قياس تعافي
العراق وتعافي العرب معه من أمراض االنقسام
والفتن ،بصيغ توافقية ديمقراطية تسووية تنهي

مخاطر الفتن والتقسيم ،عبر تخطي التوترات
المذهبية التي إما أن تشتعل من العراق فتشعل
المنطقة أو تنطفئ في العراق فتهدأ المنطقة ،وعبر
تفاهم عربي ك��ردي ال مكان لـ«اإلسرائيلي» في
كتابة سطوره الخفية ،يطمئن األك��راد لتطلعاتهم
المشروعة ويقدم حلوالً مبتكرة لقضايا النزاع
المزمنة ،مقابل االطمئنان لوحدة العراق وتماسك
مصادر قوته ،ويصير التوافق العراقي وصفة
اطمئنان للتوترات المذهبية والقومية والعرقية
التي يخشاها ك��ل بلد عربي وت��ه��دد بإشعاله أو
تفتيته.
 ق��وة ال��ع��رب ب��ق��وة س��وري��ة ووح���دة بلدانهمموحد
ب��وح��دة ال��ع��راق .س��وري��ة ق��وي��ة م��ع ع���راق ّ
وصفة عربية للقوة والوحدة ،يصير معها لمصر
والخليج مكان الئق في خريطة القوة والوحدة،
ه��ذه هي وح��دة ب�لاد الشام وقوتها نقطة البداية
الثابتة لكل وحدة ولكل قوة.

ف�شل تركي ( ...تتمة �ص)1
على ضفة م��وازي��ة ،ك��ان االختبار
األصعب ل��زي��ارة رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ،فرصة لتحقيق
نجاح لبناني سعودي ،قابل للتح ّول
إل���ى م��ا ه��و أب��ع��د ،ف��ي ض���وء درج��ة
الصراحة التي عرفتها المحادثات،
خ��ص��وص��ا ً ت��ل��ك ال��ت��ي ت�� ّم��ت مباشرة
ب��ي��ن ال��م��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د العزيز
وال��رئ��ي��س م��ي��ش��ال ع���ون ،وتطرقت
للوضع في سورية ولمشاركة حزب
الله في الحرب ،وصوالً التفاق على
اعتماد ال��ح��وار ف��ي قضايا الخالف
ومعالجة ذي���ول المرحلة السابقة،
س��واء ب��ق��رار الملك سلمان التوجيه
ب��اع��ت��م��اد ب���ي���روت وج���ه���ة سياحية
أساسية للسعوديين ،أو إع��ادة فتح
م��ل��ف ال��ه��ب��ة ال��ع��س��ك��ري��ة السعودية
للجيش اللبناني والقوى األمنية ،أو
في تشجيع التفاهمات بين الوزارات
المعنية في البلدين.

وفيما يزور رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون اليوم قطر للقاء أميرها تميم
بن حمد آل ثاني في زيارة تكتسب أهمية
لكونها ستتناول قضية حساسة تتعلق
بالعسكريين المخطوفين ل��دى تنظيم
داع��ش اإلره��اب��ي ،رطبت زي���ارة رئيس
الجمهورية على رأس وفد وزاري رفيع

العالقة بين السعودية ولبنان وعدّلت
بالموقف ال��س��ع��ودي التصعيدي ضد
لبنان ،لكن النتائج االقتصادية للزيارة
ستتحقق عندما يتخذ قرار على مستوى
دول الخليج باالنفتاح االقتصادي على
لبنان.
وعقد الملك السعودي سلمان بن عبد
العزيز في قصر اليمامة بالرياض ،جلسة
مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية
اللبنانية العماد ميشال ع��ون ،جرى
خاللها استعراض العالقات الثنائية
بين البلدين ،وسبل دعمها وتعزيزها في
مختلف المجاالت ،وتطورات األحداث في
الساحتين العربية والدولية.
تناولت المباحثات ملفات التبادل
التجاري وانتقال األشخاص والبضائع
وحركة الطيران والتمثيل الدبلوماسي
على أعلى مستوياته بين البلدين فضالً
عن التعاون في مجاالت مكافحة اإلرهاب
ودعم لبنان أمنيا ً وعسكرياً.
وعُ ��ل��م أنّ رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون طلب دعم الجيش لمواجهة
اإلرهاب والتحديات األمنية األخرى ،ومن
ضمن ذلك موضوع الهبة .وطلب خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد
العزيز متابعة هذا الموضوع مع الوزراء
المختصين لمعالجته .وبالنسبة إلى
التمثيل الديبلوماسي ،كان الملك سلمان
متجاوباً ،وح��رص على التشديد على
دعم لبنان ومساعدته في كل النقاط التي

أثارها عون.
وقد وضع رئيس الجمهورية مع الملك
سلمان أسس معالجة المواضيع التي
أثارها ،وعلى الوزراء متابعة الموضوع
ووجه عون
مع نظرائهم بإيجابية مطلقة.
ّ
دعوة للملك سلمان لزيارة لبنان ،معتبرا ً
أن صفحة جديدة من العالقات اللبنانية
 السعودية فتحت ،وأنها ع��ادت الىطبيعتها ،وما سمعه من الملك سلمان
يؤكد ذلك.
وفي الوقت نفسه نفت مصادر الوفد
اللبناني ما ت ّم تداوله عن إنهاء السعودية
تجميد المساعدة العسكرية.
وأك��د وزي��ر الخارجية جبران باسيل
بعد لقائه نظيره السعودي عادل الجبير
أن «المرحلة الجديدة تستوعب الكثير
من التمايزات اللبنانية ،وقد استوعبتها،
ليكون لبنان عامل جمع بين إخوانه
العرب».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن
«رئيس الجمهورية يحاول من خالل هذه
الزيارات استعادة ثقة المجتمع الدولي
والعالم بالدولة اللبنانية بعد فراغ دام
لسنوات عدة ،كما يعمل عون لتحسين
االق��ت��ص��اد اللبناني واس��ت��ع��ادة رأس
المال السعودي واالستثمارات والسياح
الخليجيين الى لبنان مع إنهاء تجميد
الهبة السعودية المخصصة للجيش
اللبناني واألجهزة األمنية ،في إطار وضع
استراتيجية دفاعية لمكافحة اإلره��اب

وردع االعتداءات اإلسرائيلية».
لكن المصادر شككت بـ«قدرة السعودية
المالية دفع أربعة مليارات لفرنسا لتزويد
الجيش بالسالح ،كما شككت في قدرة
السياح أو رج��ال األع��م��ال السعوديين
المالية االنفاق واالستثمار في لبنان».
واستبعدت المصادر أي جدوى لدور
إيجابي للرئيس عون على صعيد تقريب
وجهات النظر بين إي��ران والسعودية،
معتبرة أن المملكة ليست جاهزة لالنفتاح
على إيران اآلن ،وال حتى عقد محادثات أو
مفاوضات علنية معها ،إذ إن السعودية
لم تقتنع بعد بهزائمها وخسائرها المالية
الفادحة في المنطقة ،وإن أرادت التنازل،
فاألفضل أن تتنازل لروسيا مقابل ملفات
تتعلق بأمن الخليج والملف السوري».
وأكدت المصادر أن طهران ودمشق ال
تنظران بعين القلق حيال انفتاح عون
على السعودية ،إذ إن هاتين الدولتين
مطمئنتان الى إدارة هذا الملف من قبل
السيد نصرالله والتنسيق مع حليفه
الرئيس عون الذي يذهب إلى السعودية
من موقع القوة وليس الضعف ،ال سيما
أن ال��زي��ارة ج���اءت عقب االن��ت��ص��ارات
التي يحققها محور المقاومة في سورية
والمنطقة وخصوصا ً في حلب».
وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة إن «زي���ارة
الرئيس عون الى السعودية وقطر منسقة
مع حزب الله الذي ليس لديه أي مشكلة
حيال الزيارات الخارجية التي يقررها

«�أطباء بال حدود»� :أوروبا تهمل الالجئين
حذرت منظمة «أطباء بال ح��دود» من تردي
أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء ،العالقين
في الدول الساحلية األوروبية ،التي وصلوها
عبر المتوسط من بالدهم ،هربا من الحروب
والنزاعات .واتهمت المنظمة االتحاد األوروبي
بإهمال وض��ع طالبي اللجوء ،في ظل تدني
درج��ات الحرارة ونقص التحضيرات الالزمة
للشتاء.
وأكدت المنظمة أن «أكثر من  7500شخص
(من المهاجرين) عالقون في صربيا ويعيشون
ف��ي مخيمات مكتظة وتجمعات عشوائية»،
م��ش��ي��رة إل��ى أن ص��رب��ي��ا ات��ف��ق��ت م��ع االت��ح��اد
األوروب��ي على استضافة  6000شخص فقط،
على أراضيها ،فيما يعيش  3140منهم فقط،
في مرافق مجهزة للشتاء».
وقالت إنه يتواجد في العاصمة الصربية
بلغراد زه���اء  2000ش���اب م��ن أفغانستان
وباكستان والعراق وسورية ،يطلبون اللجوء
وينامون في مبان مهجورة في مركز المدينة،
رغم الهبوط الشديد في درج��ات الحرارة إلى
أدنى من  20درجة تحت الصفر.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصربية

جلسة لمجلس الوزراء اليوم

و ُتعقد اليوم في السراي الحكومي أول
جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس

عون مجتمعا ً إلى وزير اإلعالم السعودي

مجهول ي�ستهدف حافلة ع�سكرية في �أثينا
و�آخريحتجز رهائن في جامعة �أميركية

الجئون لقوا حتفهم برداً على حدود �صربيا وبلغاريا

«قيدت تقديم المساعدات اإلنسانية لهؤالء .ولم
تسمح للمتطوعين سوى بتوزيع مواد أساسية
من بطانيات وطعام ،فيما تتفاوض المنظمة
اآلن ،مع السلطات لزيادة القدرة االستيعابية
لمخيم ركبت فيه بعض أجهزة التدفئة ،كإجراء
طارئ لحمايتهم» .واعتبرت أن «استراتيجية
الحكومة الصربية تمثلت على مدى أشهر ،في
منع المساعدات اإلنسانية عن الالجئين ،بهدف
حملهم على التوجه إلى المخيمات الرسمية ،في
وقت تكتظ فيه تلك المخيمات وتتحمل أكثر من
طاقتها االستيعابية ،األمر الذي ال يترك لالجئين
سوى النوم في المباني المهجورة وسط درجات
حرارة متدنية».
ولفتت إلى أن أع��دادا كبيرة من الالجئين،
لقوا حتفهم على حدود صربيا وبلغاريا ،نتيجة
انخفاض درج��ات ال��ح��رارة الشديد المسجل
شتاء هناك .كما أكدت أن الوضع في اليونان
على الدرجة نفسها من السوء .واعتبرت ،على
لسان رئيس بعثتها في اليونان كليمون بيران،
أن��ه م��ن المثير للغضب ،رغ��م جميع الوعود
والتصريحات األوروبية ،عيش رجال ونساء
وأطفال في خيام تحت رحمة األمطار المتجمدة.

تصب في نهاية المطاف في
عون والتي
ّ
مصلحة لبنان» ،مشيرة الى أن «األمين
العام للحزب السيد حسن نصرالله أعلن
ثقتة الكاملة بعون ،وبالتالي ال يقلق
من زياراته الخارجية» ،وأوضحت أن
«هذه الزيارات تأتي في سياق التوافقات
الداخلية التي حصلت منذ انتخاب عون».

وكشفت المصادر عن «زي��ارات سيقوم
بها عون في وقتٍ قريب الى إيران ودول
أخرى من بينها سورية».

سعد الحريري للبحث في جدول أعمال
من  11بنداً؛ أبرزها مشروع مرسوم يرمي
إل��ى تعديل النظام المالي من مرسوم
هيئة إدارة قطاع البترول المؤجل من
جلسة األسبوع الماضي وتشكيل خلية
وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع
نزوح السوريين إلى لبنان.

ودع��ا ب��ي��ران السلطات اليونانية واالت��ح��اد
األوروبي «التخاذ إجراءات طارئة لضمان إيواء
جميع الالجئين والمهاجرين في اليونان ،في
ظروف إنسانية وكريمة».
وانتقد منسق «أطباء بال ح��دود» لشؤون
الهجرة ستيفانو أرجينزيان ،سياسات االتحاد
األوروب��ي ،مشددا على أنه بعد الصفقة التي
تمت بين االتحاد األوروب��ي وتركيا؛ واإلغالق
الرسمي لطريق البلقان ،قرر االتحاد األوروبي
تحويل المنطقة بأكملها ،إل��ى ح��ارس على
بوابته ،في محاولة منه لوقف تدفق طالبي
الحماية والقادمين من المناطق المشتعلة
بالحروب.
وقال« :يعاني الناس اليوم نقصا حادا في
المساعدات ،األمر الذي يعرض حياتهم للخطر.
نحن نشهد على عواقب السياسات األوروبية
الالإنسانية والشديدة القسوة ،التي تستخدم
كأداة لردع وإي��ذاء من ال يطلبون سوى األمان
والحماية في أوروب��ا ،مع اشتداد موجة البرد
والصقيع وال��ن��ق��ص ال��ح��اد ف��ي المساعدات
اإلنسانية؛ وانعدام التجهيزات في األماكن التي
يأوي إليها الالجئون».

أصيب شرطي يوناني بجروح طفيفة أمس ،في هجوم مسلح استهدف حافلة
للقوات الخاصة ،تحرس مقر الحركة االشتراكية اليونانية ،في العاصمة أثينا.
وفقا لوسائل إعالم محلية.
وقالت وكالة أنباء «أثينا» ،إن الهجوم وقع  6:18صباحا في شارع تريكوبيسا،
حيث أطلق المسلح النار ثالث مرات ،من مسافة قريبة ،باستخدام بندقية آلية،
يرجح أنها من نوع «كالشنيكوف» باتجاه الحافلة .وأشارت إلى أن رصاصتين
اخترقتا الزجاج األمامي للحافلة ،ما أدى إلى إصابة شرطي بشظايا في البطن

والفخذ .وأضافت ،إن المسلح تمكن من الفرار إلى حي إكزارشيا ،حيث تنشط
العديد من المنظمات الفوضوية ،مؤكدة أن عمليات البحث والتحري تجري
للتعرف على هويته.
في السياق ،قالت وسائل إعالم أميركية أمس ،إن مجهوال احتجز رهائن قرب
جامعة أالباما األميركية .وأشارت مصادر محلية ،إلى أن مجموعة نفذت سطوا
مسلحا على مصرف في المنطقة؛ واحتجزت رهائن بعد وصول الشرطة إلى
المكان.

المك�سيك ترف�ض دفع تكلفة جدار ترامب الحدودي
أعلن وزير الخارجية المكسيكي الجديد ،لويس
ف��ي��دج��اراي ،أن ب�لاده لن تدفع ««ب��أي شكل من
األشكال» تكلفة الجدار الذي تعهد الرئيس األميركي
المنتخب ،دونالد ترامب ،ببنائه على الحدود بين
البلدين.
وك��رر فيدجاراي ،في تصريح بثه التلفزيون
المكسيكي أمس ،موقف الحكومة بأنها لن تدفع

أم��واال لبناء ال��ج��دار ،ال��ذي شكل م��ادة ج��دال بين
ترامب والمكسيك ،منذ إطالق رجل األعمال األميركي،
ترامب ،حملته االنتخابية في حزيران عام . 2015
واعلن خاللها في إح��دى خطبه ،نيته بناء جدار
عال على امتداد الحدود األميركية  -المكسيكية،
لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول األراضي
األميركية.

وق��ال ترامب الجمعة الماضية :إن المكسيك
ستعيد للواليات المتحدة تكلفة الجدار الحدودي
المخطط له ،بعد يوم على صدور تقارير صحافية
بأن فريقه االنتقالي يبحث إمكانية الحصول على
موافقة الكونغرس األميركي ،ال��ذي يتمتع فيه
الحزب الجمهوري باألغلبية ،على تمويل بناء
الجدار الفاصل بين البلدين.

�إطالق �سرب طائرات �أميركية م�س ّيرة �صغيرة
أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية عن
نجاح تجربة إطالق سرب يضم  103طائرات مسيرة
صغيرة ،قد تساعد البنتاغون قريبا ،في استخدام
هذا السالح المتطور في وجه خصوم محتملين.
ويشكل تطوير أسلحة جديدة تعتمد على أنظمة
تسيير ذاتية ،خطوة مهمة ،أمكن تحقيقها من خالل
تطوير ب��رام��ج ال��ذك��اء االصطناعي ،التي تفسح
المجال أمام تحكم البشر في أسراب من «الروبوتات»
الصغيرة.
ويعلق المخططون االستراتيجيون العسكريون،
آماال كبيرة على أسراب الطائرات المسيرة الصغيرة،
التي يمكن أن يكون إنتاجها غير مكلف وقادرة على
التغلب على دف��اع��ات الخصوم ،بفضل أعدادها
الكبيرة.
وقال البنتاغون في بيان أمس ،إن التجربة جرت
في كاليفورنيا في تشرين األول وشملت  103طائرات
«برديكس» صغيرة بطول نحو  16سنتمترا ،أطلقت
من ثالث طائرات «فانتوم أف/أي��ه  .»18وأضاف
أن الطائرات المسيرة تصرفت كسرب لجهة «اتخاذ
ق��رارات جماعية والتكيف على الطيران ،كسرب
واإلصالح الذاتي».
وق��ال مدير مكتب ال��ق��درات االستراتيجية في
البنتاغون ،وليام روب��ر ،في البيان :إن طائرات
«ب��ردي��ك��س» المسيرة ،ليست مبرمجة مسبقا

ك��وح��دات ف��ردي��ة تتصرف بشكل منسق؛ وإنما
كجسم جماعي يتشارك عقال واحدا التخاذ القرار
والتكيف مع بعضها البعض ،كما يفعل السرب في
الطبيعة».
وأض���اف :ألن كل طائرة «برديكس» تتواصل
وتتعاون مع كل واح��دة أخ��رى في السرب ،ليس
للسرب قائد ويمكن ،بسالسة ،أن يتكيف مع انضمام

طائرة مسيرة جديدة اليه ،أو خروجها منه ،في حال
إصابتها على سبيل المثال.
وصمم طالب هندسة من معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،ط��ائ��رات «برديكس» المسيرة في
 2013والتي يتم تطويرها باستمرار ،باالستفادة من
التقدم الذي شهدته صناعة الهواتف الذكية ،وفق
البنتاغون.

