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إل��ى  تسير  ال��ت��ي  ل��أم��ة  هنيئاً 
تنشئ  أن  تعرف  سامية  أه��داف 
تاريخها... أما األمة التي تتشّبث 
الخنوع  ظّل  في  حتى  بالسالم... 

والذّل، فال خير في حياتها.
سعاده

بإشاراته  أبعد  أمس،  يوم  الموازنة  جلسة  مشهد   -
مضمون  حول  أو  الجلسة  دستورية  حول  الجدل  من 
تاريخيّة  وإش��ارات  رم��وزاً  يحمل  فالمشهد  الموازنة. 
وعجزها  السياسة  ب��أف��ول  ُيسّمى  م��ا  لجهة  المعنى، 
ف��ي ع��ل��م االج��ت��م��اع ال��س��ي��اس��ي. ف��ف��ي ال��ج��ان��ب األول 
من  الجلسة  في  المشاركين  من  أح��د  ال  ال��ص��ورة  من 
خياراً  بصفته  موقفه  ق��ّدم  والمعارضين،  المؤيدين 
يملك  أن��ه  موقع  م��ن  أو  اإليجابية،  رؤي��ت��ه  م��ن  منطلقاً 
قناعة  عن  كتعبير  موقفه  بفذلكة  أو  لألزمات،  حلوالً 
كالعروس  الكل  فبدا  فخر،  بكل  عنها  ويدافع  بها  يعتّد 
والكل  وب��روح«.  »ببكي  تقول  عرسها،  يوم  المقهورة 
أن  ي��رى  ولكنه  معصية،  ي��راه  ما  يرتكب  الجلسة  في 
أّي���دوا  ال��ذي��ن  م��ج��ل��ج��ل��ة«.  بفضيحة  »م��ع��ص��ي��ة  ال��ب��دي��ل 
ال��م��وازن��ة ف��ع��ل��وا ذل���ك ألن��ه��ا أف��ض��ل م��ن ال م��وازن��ة، 
الموازنة  وعارضوا  النصاب  بتأمين  شاركوا  والذين 
الفراغ،  بتفادي  ذلك،  برروا  التصويت  عن  امتنعوا  أو 
ل���م ي��ك��ن لديهم  ال��ح��ض��ور  وال���ذي���ن غ���اب���وا ورف���ض���وا 
خطاب باألصل للقول إنهم يغيبون ألن بديلهم هو...، 
تدرك  حضرت  التي  والحكومة  تتمة.  بال  هو  وتبقى 
من  أفضل  بديالً  تملك  ال  ولكنها  موازنتها  ليست  أنها 
ال��ح��ض��ور وت��م��ري��ر االس��ت��ح��ق��اق. واألن��ك��ى ك��ان حال 
بثالثين  وح��ش��وده��ا  شعبيتها  ف��ق��دت  ال��ت��ي  »ال��ث��ورة« 
ليفقدوا  عاماً  ثالثين  السياسيون  احتاج  فيما  يوماً، 
لم  السياسيين،  ومثل  التفافهم،  وبريق  الناس  وه��ج 
يبَق من الثورة إال نواتها وعصبها، فبدت هزيلة بذيئة 
على  أمينة  تكن  لم  ناس  من  قوتها  أخذت  ألنها  كئيبة، 
واستعجلت  تفويضهم،  مع  ومسؤولية  برفق  التعامل 
إلسقاط أحقادها ومشاريع غيرها على غضب الناس، 
إلى  عادوا  الخديعة  واكتشفوا  الصبح  عليهم  طلع  فلما 

بيوتهم.
بفقدان  ب��اه��ت��ة  أم����س،  ب���دت  ك��م��ا  ال���ص���ورة  ه���ذه   -
وبالنتيجة  الرؤية،  وفقدان  اإليمان،  وفقدان  الخطاب، 
ما  يفعلون  الغاضبين  »الثوار«  حتى  الحماسة،  فقدان 
يفعلون، ألنهم ال يستطيعون البقاء بال فعل والتسليم 
جمع  أمامهم  المتاح  الوحيد  والفعل  ال��ث��ورة.  بموت 
والشتائم،  السباب  ويرمون  الحجارة  يرشقون  مئات 
إف���الس الطبقة  ل��ل��ح��دي��ث ع��ن  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د  وي���ع���ودون 
كحال  وحالهم  اآلخر،  وجهها  صاروا  التي  السياسيّة 
كجيش  ول��ي��س  ال��ح��رب،  م��ن  العائد  ال��م��ه��زوم  الجيش 
بكل  الصورة  وهذه  التاريخيّة.  للمنازلة  جهوزيته  أتّم 
أبعادها هي مبعث اليأس الذي يجتاح اللبنانيين والذي 
وصلوا  فكما  عليهم،  ُيعَرض  ما  كل  لقبول  يدفعهم  قد 
السبعينيات  في  وردّية  أحالم  بعد  األهلية  الحرب  إلى 
بتغيير قادم، صاروا بعد الحرب مع وقف الحرب بأي 
أحالم  بعد  ص���اروا  قياسية  وبسرعة  ه��م  وه��ا  ث��م��ن. 
بأي  ودول��ة  ثمن،  ب��أي  حكومة  م��ع  الضائعة،  ال��ث��ورة 
الموت  ه��ذا  بفعل  لنا  يدبر  م��ا  يمر  أن  واألخ��ط��ر  ثمن، 
ترسيم  ممّوهاً  فيتسلّل  عجزها،  وإع��الن  للسياسة، 
أممي  للنفط والغاز، تحت شعار خط  البحرية  الحدود 
مثله  ويتسلل  ب��راً،  األزرق  الخط  ي��وازي  بحراً  أزرق 
صندوق النقد الدولي، ويصير وصفة أفضل الممكن، 

ونتاج فلسفة »ببكي وبروح«.
)التتمة ص8(

الإفال�س الفكرّي وال�سيا�سّي اأخطر 

من الإفال�س القت�سادّي والمالّي 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

ت�صارع اإقليمّي من �صورية اإلى اأفغان�صتان ُيقلق وا�صنطن... والرّد اإعالن �صفقة القرن اليوم؟

بّري ينجح بتمرير قطوع الموازنة... تمهيدًا ال�سترداد المب�درة... وت�أمين جل�سة الثقة

ت�سويت هجين للم�ستقبل واال�ستراكّي... ومق�طعة ف��سلة للكت�ئب والقوات... وحراك على اله�م�ش 
كتب المحّرر السياسّي

ُيربك  متسارع  مشهد  اإلقليم  في 
الحسابات األميركية، حيث في سورية 
النعمان  معّرة  فتظهر  الميدان،  يتكلم 
سراقب  وتبدو  يكتمل،  حصار  تحت 
قيد هجوم يقترب، والجيش السوري 
ممسك بزمام المبادرة في الميدان مع 
ودعم  روس��ّي  وحضور  تركّي  غياب 
أن  ليظهر  المقاومة حيث يجب،  قوى 
بات  لسورية  الغربي  الشمال  مصير 
الشمال  وم��ص��ي��ر  ال��م��ص��ي��ر،  واض���ح 
األيام  ُي��ع��ّد  األميركي  حيث  الشرقي 
لمواجهة استحقاق المطالبة بالخروج 
التي  العراقية،  ال��دع��وات  مع  ليتكامل 
استهدف  ال��ذي  الهجوم  بعد  ظهرت 
أنها  ب��غ��داد،  ف��ي  األميركية  ال��س��ف��ارة 
اتجاهها  أوان  يحن  ل��م  ثابتة  دع���وات 
لألميركي تاركة  المسلحة،  للمقاومة 
)التتمة ص8( بري مترئساً جلسة مناقشة وإقرار الموازنة العامة... ودياب مثل حكومته  )علي فواز(

بحث وفد من المسؤولين في وزارتي 
مع  الروسيتين  وال��دف��اع  الخارجية 
الرئيس السوري، بشار األسد، القضاء 
على بؤر اإلرهاب في سورية والتسوية 

السياسية لأزمة في البالد.
الروسية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
في بيان نشرته مساء أمس، إن الوفد، 

الذي ترأسه المبعوث الخاص للرئيس 
س��وري��ة،  ب��ش��ؤون  المعني  ال��روس��ي 
نائب  بمشاركة  الفرينتييف،  ألكسندر 
سيرغي  ال��روس��ي،  الخارجية  وزي��ر 
وزارة  م��ن  ومسؤولين  فيرشينين، 
مفصل  بشكل  األسد  مع  بحث  الدفاع، 

»األوضاع في سورية وحولها«.

ناقشا  الجانبين  أن  البيان  وأوضح 
االستقرار  بإرساء  الخاصة  »المهمات 
ال��م��س��ت��دام م��ع ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ب��ؤر 
المتبقية لإلرهاب، إضافة إلى إجراءات 
تقديم المساعدة اإلنسانية الكاملة لكل 
المحتاجين على أراضي البالد لإلسهام
)التتمة ص8(

�صفادع ب�صرية اإرهابية ت�صتهدف المرابط البحرية في بانيا�س عبر عبوات نا�صفة

االأ�سد ووفد رو�سي يبحثون الق�س�ء على االإره�ب

 لبنان في 2020:

حكومة الـ 20 بين ال�صفر والـ 20

 حكومة دياب... اإنجاز ال اإعجاز...

جرعة اأمل تدعو للتفاوؤل

يشهدها  التي  الظاهرة  االحتجاجيّة  الحركة  ظّل  في 
ل��ب��ن��ان وال��م��واك��ب��ة م��ع ت��دّخ��ل خ��ارج��ي خ��ف��ّي يبتغي 
الحريرية   30 ال�����  ح��ك��وم��ة  اس��ت��ق��ال��ت  اس��ت��ث��م��اره��ا، 
قوى  منها  خرجت  وزي��راً   20 من  بحكومة  واستبدلت 
)تيار  اللبنانية  السياسية  الطبقة  مكونات  من  رئيسية 
األحزاب  بقاء  عن  فضالً  اللبنانيّة(  والقوات  المستقبل 
الحكومة  ف��ي  ممثلة  تكن  ل��م  ال��ت��ي  وال��وط��ن��يّ��ة  القوميّة 
ال��س��اب��ق��ة خ��ارج��ه��ا أي���ض���اً، ح��ك��وم��ة ت��م��ث��ل ف��ي��ه��ا بغير 
الحزبيين كّل من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر 
الدروز، حكومة وضعت أمام  المردة وقسم من  وتيار 
تحديات كبيرة، منها ما كان قائماً قبل وجودها ومنها ما 

استجّد بعده فكيف ستواجه وما هو المتوقع لها؟
العشرين  أّن ح��ك��وم��ة  ال��ت��ن��وي��ه  م��ن  ب���ّد  ال��ب��دء ال  ف��ي 
عيوب  م��ن  ش��اب��ه  م��ا  رغ��م  تأليفها  ف��ي  شكلت  القائمة 
اللبنانية  السياسية  الحياة  في  نوعية  قفزة  وث��غ��رات، 
منذ االستقالل وحتى اليوم، إذ أسقطت نظرية »حكومة 
فساد  إنتاج  خلية  كانت  التي  الكاذبة  الوطنية«  الوحدة 
اختصاصيين  م��ن  وت��ك��ّون��ت  دائ���م،  تعطيل  او  مستمر 
غير حزبيين خرج منها أشخاص ثوابت في أّي حكومة 
كانت تشكل بعد العام 1992 أو أقله بعد العام 2005، 
من أكثر  وج��اء  النساء،  من  الثلث  يقارب  ما  ضّمت  ثم 
)التتمة ص9(

أما وقد تشكلت الحكومة، فإّن البحث ال بّد أن ينتقل 
فوراً إلى برنامجها والمهمات الملقاة على عاتقها وأّولها 
االقتصادي واالجتماعي والمالي. وهو وضع  الوضع 
تمييز  ب��دون  بمجموعهم  اللبنانيين  على  بقوة  ضاغط 
بين كبير وصغير أو بين غني وفقير... طبعاً باستثناء 

َمن لهم حظوة وسطوة في القطاع المصرفي وعليه...
االنطباع األّول تجاه الحكومة الجديدة إيجابي طبعاً 

ألسباب عديدة...
1 - السرعة القياسية في التشكيل، حيث لم يستغرق 
األمر إال شهراً وأربعة أيام بين التكليف والتأليف، وهو 

ما لم يحصل في لبنان منذ سنوات طويلة.
العلم  أص��ح��اب  م��ن  وج��وه��اً  الحكومة  ضّمت   -  2
واالختصاص، كّل في مجاله، باستثناء قلة قليلة جاءت 

في غير مجالها بشكل مباشر. 
وفي هذا السياق هناك َمن يرى أّن الوزير، مهما كانت 
الحقيبة التي يتوالها، يجب أن يكون ملّماً بعلم اإلدارة، 
يراه  بمن  االستعانة  وبإمكانه  وزارت��ه  مدير  فعلياً  ألنه 
الملف  بهذا  المباشر  االختصاص  أصحاب  من  مناسباً 
أو ذاك، من أجل تأمين حسن اإلدارة، وبالتالي تحقيق 
الحصر  ال  المثال  سبيل  وعلى  المطلوبة.  اإلن��ج��ازات 
)الكهرباء  أساسية  قطاعات  ثالثة  الطاقة  وزارة  تضّم 
وال��م��ي��اه وال��ن��ف��ط وال���غ���از(. وال���وزي���ر ال��ج��دي��د للطاقة 
لالستعانة بحاجة  أن��ه  يعني  بما  كهرباء  مهندس  ه��و 
)التتمة ص9(

في مقالي السابق، كنت أدعو إلى ضرورة أن تكون هناك 
حكومات  فيها  توجد  ال  التي  العربية،  البلدان  في  حكومة 
الخصوص،  وجه  على  والجزائر(،  والعراق،  )لبنان،  وهي 
حرصاً  فيها،  الحكومة  تشكيل  بإتمام  اإلسراع  يجب  وأنه 
أو هناك، ودرءاً  العربي هنا  للشعب  العامة  المصلحة  على 
للمؤامرات، وملء للفراغ. وبالفعل كانت أول والدة حكومية 
في هذه البلدان الثالثة، من نصيب لبنان الثائر الذي شهد 
)تشرين   17 ثورة  الثالث..  بالحراك  ُعرف  شعبياً،  حراكاً 
خرجت  ومتعّسرة،  صعبة  والدة  فبعد  أكتوبر(.  األول/ 
 )20( ومعه  دي��اب،  حسان  الدكتور  حكومة  ال��وج��ود  إل��ى 
مشاورات  بعد   ،2020 يناير   –  21 األربعاء  ليلة  وزي��راً، 
مكثفة وبعد أكثر من شهر من بداية التكليف، وقبل عشرة 
الرئاسية لتشكيل الحكومة المحّددة  المهلة  انتهاء  أيام من 
القبلية السياسية في لبنان أن  ب� )6( أسابيع. وقد حاولت 
حسان  الدكتور  يفشل  بحيث  شكل،  ب��أّي  التشكيل  تعيق 
أنها  إال  ورئ��اس��ت��ه��ا،  الحكومة  بتشكيل  المكلف   – دي���اب 
فشلت بكّل تأكيد. حيث كان الصراع ممتداً ما حول حجم 
الوزارة، والتمثيل الطائفي، وغير ذلك مما كان شائعاً، ولم 
تثن هذه الشائعات واإلعاقات عن إصرار الدكتور حسان، 
زادته  ربما  المحاوالت  ه��ذه  إّن  بل  الحكومة،  تشكيل  عن 
إصراراً على المضي قدماً وبقوة في تكوين هذه الحكومة.
)التتمة ص9(

 العميد د. أمين محمد حطيط �

 خالد الداعوق �
 د. جمال زهران �

ال�سيد ن�سراهلل ا�ستقبل كريمة ال�سهيد �سليم�ني

األمين  استقبل 
ال����ع����ام ل��ح��زب 
ال����ل����ه ال���س���ي���د 
نصرالله  حسن 
ك��ري��م��ة ال��ف��ري��ق 
ال��ش��ه��ي��د ق��اس��م 
والتي  سليماني، 
إلى  بزيارة  تقوم 

لبنان.
وف����ي ش��ري��ط 
فيديو تّم توزيعه 
ع���ن ال��ل��ق��اء ق��ال 
نصرالله  السيد 
شّرفه  ال��ل��ه  »إّن 
وشّرفه  بالجهاد 
ب����ال����ش����ه����ادة، 
بأجمل  له  وختم 

السيد نصرالله مستقبالً كريمة الفريق الشهيد قاسم سليمانيعاقبة«.

نيويورك تايمز:

�سفقة القرن حملة انتخ�بية م�ستركة لترامب ونتني�هو  
مارتن اأنديك:

لي�ست خطة �سالم اإّنه� مهزلة من البداية اإلى النه�ية 

ال��وزراء  رئيس  إن  فيه  تقول  الندلر،  م��ارك  أع��ّده  تقريراً  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نشرت 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد إلى البيت األبيض، حيث يتوقع أن يكشف الرئيس األميركي عن 

»صفقة القرن« التي يعمل عليها منذ ثالثة أعوام. 
ويشير التقرير، إلى أنه كما هي عادة ترامب في خطواته المتعلقة بالنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني 

كلها، فإنه يهدف من اإلعالن عن الخطة، وبحضور نتنياهو، لمنحه دفعة انتخابية. 
المتحدة،  للواليات  رئيساً  تنصيبه  على  شهر  من  أقل  بعد  رحب  ترامب  أن  إلى  الندلر  ويلفت 
بين  سالم  اتفاق  في  بالتوسط  سيقوم  بأنه  وبصراحة  ووع��ده  األبيض،  البيت  في  بنتنياهو 
الذين  الرؤساء  نصف  أتعبت  التي  الدبلوماسية  المعضلة  وهي  والفلسطينيين،  اإلسرائيليين 
سبقوه، وقال في عام 2017: »أعتقد أننا سنحقق صفقة.. قد تكون صفقة أكبر وأفضل مما يتخّيله 

الناس في هذه الغرفة«.
وتورد الصحيفة نقالً عن ترامب، قوله: »كأي مفاوضات ناجحة على كل طرف تقديم تنازالت، 

وأنت تعلم هذا، أليس كذلك؟«، متوجهاً إلى ضيفه نتنياهو الذي ابتسم قائالً: »كال الطرفين«.
على  والثالثاء  االثنين  يومي  ترامب  مع  اجتماعه  في  يتعرف  نتنياهو  أن  إلى  التقرير  وينّوه 
الخطة، وقال يوم األحد إنه يأمل »بصناعة التاريخ«، مشيراً إلى أنه بدالً من كونها خطة جريئة 
لحملة  دفعة  مجرد  الخطة  تكون  أن  يتوقعون  الخبراء  فإن  الطرفين،  بين  النظر  وجهات  لتقريب 

نتنياهو للبقاء في السلطة. 
ويقول الكاتب إن بيني غانتس، منافس نتنياهو، حضر إلى واشنطن للقاء ترامب على حدة، مع 
أنه رفض الدعوة خشية أن تكون مجّرد مصيدة سياسية يلعب فيها نتنياهو دور رجل الدولة، فيما 
يبدو غانتس شخصاً تافهاً بالمقارنة، لكن المحللين قالوا إنه ال يستطيع رّد دعوة الرئيس ترامب 

الذي يحظى بشعبية في »إسرائيل«.
وتفيد الصحيفة بأن الفلسطينيين، الذين توقفوا عن الحديث مع البيت األبيض بعد قرار ترامب 
واشنطن  في  يكونوا  لن  لها،  األميركية  السفارة  ونقل  ل�«إسرائيل«،  عاصمة  بالقدس  االعتراف 

لالطالع على تفاصيل الخطة، وتعّهدوا برفضها.  
)التتمة ص8(



الوطن / �سيا�سة2

ماذا يفعل ترامب بالأميركيين؟

{ د. وفيق إبراهيم
الشرق  في  األميركية  للسياسات  الرافضين  على  يجب 
األوسط أن يشكروا األميركيين على انتخابهم لدونالد ترامب 
في  له  جددوا  إذا  ثانية  شكرهم  يعاودون  وربما  لهم.  رئيساً 

االنتخابات الرئاسية المقبلة في نهاية العام الحالي.
فالرجل صريح باعتماده الشفافّية في التعبير عن حقيقة 
اإلمكانات  على  السطو  إال  تريد  ال  التي  األميركية  المصالح 

االقتصادية للدول، والتدمير السياسي والعسكري.
كانت اإلدارات السابقة تسرق االقتصاد العالمي بأساليب 
يسّميه  م��ا  إط��ار  ف��ي  البلدان  م��ع  ومتعاونة  ب��راق��ة،  تبدو 
من  وتغتال  تتآمر  وكانت  المتبادلة.  المصالح  األميركيون 
دون الكشف عن أدوارها مع نفي دائم ألي اتهام تتعّرض له. 
اما ترامب فيعلن في بيان ساطع ان بالده اغتالت مسؤولين 
عن دول أخرى وتريد أمواالً من الخليج وأعضاء حلف الناتو 
واليابان، والمانيا مقابل الحماية، وأنها لن تترك العراق قبل 
الحصول على كامل اإلنفاقات المقدرة بأكثر من 35 مليار دوالر 

مقابل قاعدة عين االسد.
واستنزفه  إال  بالده  حلفاء  من  أحداً  ترامب  ينَس  لم  بذلك 

اقتصادياً وسياسياً.
فماذا كانت النتيجة حتى اآلن؟

دوالر  مليار  ألفي  من  أكثر  سرقة  من  تمّكن  أنه  في  شك  ال 
من الخليج والصين )ضرائب عالية على سلعها الداخلة الى 
وفرنسا،  الجنوبية  وكوريا  واليابان  المانيا  وكذلك  بالده( 
األمر الذي استتبع خفضاً في الضرائب على الطبقات الفقيرة 
مؤيديه  حجم  من  بذلك  موسعاً  دول��ت��ه،  في  والمتوسطة 
االنتخابات  في  لالنخراط  توّثبه  عن  األسلوب  بهذا  وكاشفاً 
األميركي بين  الداخل  الصراع في  المقبلة، فأصبح  الرئاسية 
رئيس يهندس سياسات بالده الخارجية لتواكب طموحاته 
ال  التي  العميقة  األميركّية  الدولة  سياسات  وبين  الرئاسية 
تقبل بأن تصبح سياسات بالدها مشابهة لسرقات عصابة 
لها  تبيح  دائمة  عالقات  تريد  فهي  وتختفي.  وتسرق  تكمن 
السيطرة المتواصلة والتدريجية على سياسات حلفائها في 

العالم وبالتالي على اقتصاداتها.
فتنجز بذلك هيمنة جيوبوليتيكّية سرمدّية بموارد ال تنقطع، 
واستحواذاً على حركة التفاعالت العالمية بما يمنع أي صعود 

لقوى عالمية أخرى تهّدد األحادية القطبية األميركية.
الداخلي، لكن هناك جوانب أخرى  الصراع  هذا جانب من 
ويرتبط  االقتصادي   – المالي  الجانب  من  خطورة  أكثر 
بوضعية النفوذ األميركي في العالم العربي وخصوصاً قسمه 

المشرقي.
 1990 من  األميركي  النفوذ  بين  المقارنة  الى  يدفع  وهذا 
الذي يكشف  2020. االمر  2011 وحتى  2010 وبين  وحتى 
في  االوس��ط  الشرق  على  األميركي  للتسلط  الكبير  المدى 
في  السوفياتي  االتحاد  انهيار  اعقبت  التي  االول��ى  المرحلة 
السنتين  في  انتهت  ان  الى  عقدين  من  اقل  ودام��ت   1989

األخيرتين من والية الرئيس األميركي السابق اوباما.
تراجع  أكبر  يسجل  التاريخ  هذا  وحتى  األخير  العقد  هذا 
العالمية  الحرب  في  المتحدة  الواليات  انتصار  منذ  أميركي 
الثانية وسيطرتها التدريجية والكاملة على العالم، عسكرياً 

واقتصادياً وبالتالي جيوبوليتيكياً.
لكن  اوباما،  يتحمله  التراجع  هذا  من  بسيط  قسم  هناك 
الذين  األميركيين  الناخبين  على  تقع  المركزية  المسؤولية 
عقارات  وسمسار  األميركية  البورصات  في  العباً  انتخبوا 
السطو  سياسات  بنى  الذي  ترامب،  بالطبع  وهو  لهم  رئيساً 
على أموال الحلفاء بالقوة، مع صخب إعالمي ال مثيل له في 
حركة تاريخ العالقات الدولية وكأنه كان يتعمد بهذا األسلوب 
وضع الناخبين األميركيين في أجواء االبتزازات التي يقوم بها 

من أجلهم.
اما الجانب اآلخر الذي كّبد الدولة األميركية العميقة جزءاً 
كبيراً من نفوذها الدولي فيتعلق بنقل مستوى التأييد األميركي 
ل�«إسرائيل« من مسألة استراتيجية مهمة الى قضية أميركية 
انجيلية توراتية يريد ترامب من إثارتها والعمل على تحقيق 
اإلنجيلية  الى  المنتمي  األميركّي  الناخب  كسب  أساطيرها 
مراكز  مع  األميركيين  اليهود  من  الناخبين  وجذب  التوراتية 

قوته البنيوية في اإلعالم والمصارف.
بذلك اصبحت مراكز القوة األميركية تعمل على التأسيس 
أموال  على  بالسطو  المقبلة  االنتخابات  في  ترامب  إلنجاح 
في  التوراتي  المشروع  تحقيق  مع  والتشهير  بالقوة  الحلفاء 
فلسطين المحتلة، عبر منح »اسرائيل« كل ما تريده من أراض 
وتوطينهم  ووكاالتهم  لالجئين  وإلغاء  وقدس  ومستوطنات 
في لبنان واألردن ومصر ونسف فكرة دولة فلسطينية مقابل 
والتنظيمات  السالح  من  مجردة  وغزة  لها  سيادات  ال  بلدية 

المدافعة عنها.
خليجي  بتمويل  الصهيوني  الحلم  ترامب  يحقق  بذلك 
من  أكثر  ب�«إسرائيل«  المعترفة  العربية  ال��دول  فتصبح 

الرافضين لها.
لكن هذا السخاء األميركي يظهر وسط تراجع كبير للنفوذ 
غير  مشروع  انه  يكشف  وهذا  تقريباً.  مكان  كل  في  األميركي 
قابل للتحّقق ال تعترف به حتى اوروبا، فكيف الحال بالصين 
باستثناء  اإلسالمي  والعالم  والهند  وإيران  وتركيا  وروسيا 

إمارات النفط في الخليج.
توازي  ال  الرئاسية  ترامب  حسابات  ان  يتضح  بالنتيجة 
وضعية بالده في لبنان الذي يكاد يخرج من الهيمنة األميركية 
الغربية للمرة األولى منذ تأسيسه في 1948، وكذلك سورية 
التي نجت من أخطر مشروع أميركي منذ 1945 حاول تحطيم 
دولتها وكسر جيشها، ما اضطره الى االنكفاء الى شرقي الفرات 
في محاولة سطو على آبار النفط فيه، وترقب اكتشاف ثروات 
الهضبة  خلف  الكامن  كالكاوباوي  تماماً  الغاز،  من  جديدة 

متربصاً بقطار يلوح في األفق.
ماذا عن العراق؟ لم يتمكن األميركيون من تطويع العراق 
قواعد  في  باالختباء  مكتفين   ،2003 في  له  احتالهم  منذ 
حدة  وارتفاع  فيه  السياسي  نفوذهم  تراجع  وسط  عسكرية 

اإلصرار العراقي على طردهم من ارض الرافدين.
نتيجة  كبير  إقليمي  دور  بحيازة  فنجحت  إي���ران  ام��ا 
من  لتدميرها،  األميركية  االساليب  كل  وجه  في  لصمودها 

حروب وحصارات ومقاطعات واغتياالت.
كما ان المشروع األميركي في اليمن لقي فشالً ذريعاً بسبب 

صمود الحوثيين.
على  أوصياء  يعودوا  لم  الخليج  في  أميركا  حلفاء  أن  كما 
العالم اإلسالمي والعربي، فالسعودية تجتاز اضعف مرحلة 
في تاريخها السياسي وتفقد هالتها الجيوسياسية والدينية 
حتى تكاد تصبح دولة عادية تبحث عن حمايات لنظامها في 

كل مكان من اوروبا وروسيا و«اسرائيل«.
في  استثمرت  التي  الترامبية  السياسات  نتائج  هي  هذه 
امكانات الدولة األميركية النجاح ترامب في االنتخابات المقبلة 
األميركيون  يجّدد  فهل  العالمية،  أهمياتها  من  الكثير  ففقدت 
لترامب ويفقدون بذلك ما تبقى من أهمّياتهم؟ إنه قطار مجنون 

قابل للسقوط بصمود حلف المقاومة في الشرق األوسط.

ن�شاطات

أمس،  لقاءاته  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  خّصص   }
في قصر بعبدا، لمتابعة عمل الوزارات والخطط الموضوعة لتفعيلها، 
اإلطار،  هذا  وفي  تذليلها.  وسبل  تواجهها  التي  العقبات  الى  إضافة 
القضاء  مجلس  ورئيس  نجم  كلود  ماري  العدل  وزيرة  عون  استقبل 
القاضي  الدولة  شورى  مجلس  ورئيس  عّبود  سهيل  القاضي  األعلى 
وسبل  المحاكم  وعمل  القضاء  أوض��اع  معهم  وع��رض  الياس  ف��ادي 

تفعيلها واإلسراع في إصدار األحكام.
التي  القانونية  الورشة  إلى  تطّرق  البحث  »أن  نجم  وأوضحت 
إلى  إضافة  إعدادها  على  األعلى  القضاء  ومجلس  العدل  وزارة  تعمل 

موضوعي مكافحة الفساد واستقاللية القضاء«.
{ التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا 
المقر  في  نّجار،  ميشال  والنقل  العامة  األشغال  وزير  يازجي  العاشر 
الساعة.  وقضايا  أفق  جولة  اللقاء  وتناول  البلمند،  في  البطريركي 

وتمنى يازجي لنّجار التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة لبنان.
{ دعا الوزير السابق حسن مراد عبر موقع التواصل االجتماعي، 
إلى استعادة األموال المنهوبة وتحديداً التي خرجت من لبنان. وقال 
نبشر  أن  يمكن  وعندها  للحراك  المحقة  المطالب  يتصّدر  أن  »يجب 
الذين  الفاسدين  محاسبة  طريق  في  الحقيقي  المنحى  يأخذ  بدأ  بأنه 

قاموا بهدر ونهب أموال الدولة ومحاكمتهم بعد رفع أي غطاء عنهم، 
وهذا مطلب كل حريص على الوطن بعيداً عن أي اصطفاف طائفي«.

{ استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، 
البحث  وت��ن��اول  كوبيتش،  ي��ان  المتحدة  لألمم  الخاص  المنّسق 
وفداً  الجيش  قائد  واستقبل  والمنطقة.  لبنان  في  العامة  األوض��اع 
»نبض  لبنان«،  »أوسيب  »الب��ورا«،  جمعيات  ضّم  »أورا«  اتحاد  من 
عقدت  التي  االجتماعات  أج��واء  في  ووضعه  و«أوليب«،  الشباب« 
بهدف البحث في الوضعين االجتماعي واالقتصادي نتيجة الظروف 

المستجدة في لبنان.

عكر عر�ست وعون م�سائل تهّم الجي�ش

والتقت المجل�ش الع�سكرّي ودل كول

»الموازنة« »بروفا« اأولّية لـ»الثقة«...

هل ُتعّدل »ت�سوية« بّري موقف الم�ستقبل من الحكومة؟ 

ت�سّلم الخارجّية من با�سيل

حّتي: علينا التحّرك اإقليميًا ودوليًا 

لتوفير اأوجه الدعم كافة للبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، 
في قصر بعبدا، مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة 
البالد  العامة في  الوطني زينة عكر، األوضاع  الدفاع 
والمهام  الدفاع  ل��وزارة  التابعة  المؤسسات  ودور 
الموكولة إليها. كما جرى البحث في عدد من المسائل 

التي تهّم الجيش والسيما في هذه الظروف الراهنة.
المجلس  أعضاء  عكر  استقبلت  أخ��رى،  جهة  من 
العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون، 
أمين  الركن  اللواء  الجيش  أرك��ان  رئيس  ض��ّم  وق��د 
العرم، المدير العام لإلدارة اللواء الركن مالك شمص، 

اسحق،  ميالد  الركن  اللواء  الدفاع  وزارة  عام  مفتش 
عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية، 
أمين عام المجلس األعلى للدفاع اللواء الركن محمود 
الركن  العميد  العسكري  المجلس  سر  وأمين  األسمر 
منصبها  بتوليها  التهنئة  لتقديم  وذلك  األسير،  أحمد 

الجديد.
ات »يونيفيل«  وفي وقت الحق، التقت عكر قائد قوَّ
الجنرال ستيفانو دل كول مع وفد مرافق، وقد هنأها 
على توليها حقيبة الدفاع في الحكومة، وكان عرض 

لألوضاع العامة في البالد.

{ محمد حمّية
الموازنة في  النيابي بتمرير قانون  نجح المجلس 
جلسة عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري 
الوزراء حسان دياب وغياب  وحضور رئيس مجلس 

أعضاء الحكومة، بنصاب 73 نائباً.
بمناقشة  المجلس  بدأ  النواب  كلمات  انتهاء  وبعد 
نائباً   49 ب���  وأق��ّره��ا  عليها  والتصويت  ال��م��وازن��ة 

ومعارضة 13 وامتناع 8. 
القوي  لبنان  الموازنة نواب تكتل  وقد صّوت على 
وعارضه  والتحرير،  والتنمية  للمقاومة  وال��وف��اء 
»اللقاء  ن��واب  وامتنع  »المستقبل«،  كتلة  ن��واب 
الديموقراطّي« عن التصويت، فيما قاطع نواب كتلتي 

القوات والكتائب اللبنانية.
عدة  تساؤالت  أث��ار  المستقبل  كتلة  موقف  أن  إال 
أن  سيما  ال  للجلسة  القانوني  النصاب  تأمينه  لجهة 
الجلسة  عن  غابوا  الحر  الوطني  التيار  نواب  نصف 
 8 فريق  في  نواب  ضمنهم  من  النواب  من  آخر  وعدد 
وبحسب  سعد.  وأسامة  الصمد  جهاد  كالنائبين  آذار 
ما علمت »البناء« من مصادر نيابية فقد دخل الرئيس 
رئيس  بين  والتسوية  الزوايا  تدوير  خط  على  بري 
سلس  لتمرير  المستقبل  وكتلة  والحريري  الحكومة 
بين  نزاع  ربط  تسوية  أمام  الباب  يفتح  ما  للجلسة 
موقفه  تعديل  ال��ى  األخير  يدفع  والمستقبل  دي��اب 
المصادر  ولفتت  الثقة!  جلسة  في  دياب  حكومة  من 
أسئلة  على  دي��اب  حسان  الرئيس  »ج��واب  أن  ال��ى 
جاء  الموازنة  مشروع  تبّنيه  حول  المستقبل  نواب 
بالتنسيق مع الرئيس بري، أي ربط المستقبل حضور 
عليها  والتصويت  الموازنة  لمناقشة  وبقاءه  الجلسة 
بجواب الرئيس دياب على موقفه من الموازنة، فأبلغ 
القاعة  سيغادر  أنه  بوضوح  بري  الرئيس  المستقبل 
إذا تبّرأ دياب من الموازنة ما يفقد الجلسة ميثاقّيتها 

السنة غابوا عنها كفيصل  من نواب  أن عدداً  ال سيما 
وأسامة  مخزومي  وف��ؤاد  م��راد  الرحيم  وعبد  كرامة 
سعد ونواب كتلة الوسط«، وبحسب المعلومات فقد 
الحريري  سعد  والرئيس  بري  بين  »تواصل  حصل 

لتأمين الحضور المستقبلي«.
حول  الجلسة  داخ���ل  ال��ن��واب  آراء  وانقسمت 
دستورية الجلسة، ففي حين أصّر الرئيس بري على 
االستثنائية  الظروف  ظل  في  دستوريتها  لجهة  رأيه 
أم  والمالية  االقتصادية  أك��ان  لبنان  يعيشها  التي 
األمنية، برز رأي آخر يعتبر أن جلسة منح الحكومة 
الموازنة،  مناقشة  جلسة  تسبق  أن  يجب  الثقة 
المشروع  استرداد  الجديدة  للحكومة  يمكن  وبالتالي 
وإرسال مشروع جديد أو إدخال تعديالت عليه، علماً 
الرئيس دياب على سؤال المستقبل أوقعه  أن جواب 
في إحراج شديد أمام الشارع لتبّنيه مشروع موازنة 
حكومة أسقطها الشارع، ال سيما أن الحكومة بحسب 
ألن  الموازنة  استرداد  عليها  كان  اقتصاديين  خبراء 
لبنان منذ تشرين  التي شهدها  االقتصادية  األوضاع 
حكومة  م��وازن��ة  بمشروع  أط��اح��ت  الماضي  االول 
الحريري ال سيما في ما يتعلق باإليرادات بعد تمنع 

المواطنين عن دفع الضرائب.
تعرقل  لن  »الحكومة  أن  دي��اب  الرئيس  وأش��ار 
ان  الى  مشيراً  السابقة«،  الحكومة  أعّدتها  موازنة 
تصريف  حكومة  الراهن  وضعها  ظل  في  »الحكومة 
اس��ت��رداد  لها  يحق  وال  الضيق،  بالمعنى  أع��م��ال 
الموازنة«، فيما أكد الرئيس بري أن »الحكم استمرار 
مطلق  التشريع  حق  أن  الدستور  من   16 وال��م��ادة 

لمجلس النواب«.
وفسرت مصادر نيابية كالم بري عن توّجه دياب 
بأن  الموازنة  قانون  على  التعديالت  بعض  إلدخال 
الموازنة أقّرت ولم يعد ممكناً ادخال تعديالت عليها، 
لكن يمكن للحكومة اإلضافة عليها بمالحق من خالل 

الورقة اإلصالحية التي ستِرد في البيان الوزاري. 
النائب  اللبنانية  ال��ق��وات  كتلة  عضو  وأوض��ح 
المقاطعة  »سبب  أن  ل���«ال��ب��ن��اء«  عقيص  ج��ورج 
القواتية للجلسة هي عدم التزام السلطة باألولويات 
تنال  أن  يجب  نظرنا  وج��ه��ة  فمن  ال��دس��ت��وري��ة، 
المجلس  أم���ام  وتمثل  الثقة  ال��ج��دي��دة  الحكومة 
للمجلس  استثنائية  دورة  عبر  الموازنة  لمناقشة 
نيلها  بعد  والحكومة  الجمهورية  رئيسي  يوقعها 
الجديدة  للحكومة  الوقت  من  متسع  وهناك  الثقة، 
واضح  بشكل  فيه  رأيها  وتبدي  الموازنة  تناقش  أن 

وتصّوت عليها«. 
ولفت عقيص الى أن »الصرف على القاعدة االثنتي 
في  عنه  منصوص  لكن  مستحب  غير  أم��ر  عشرية 
الدستور الذي لحظ هذه االحتمالية، وبالتالي تطبيق 
القاعدة االثنتي عشرية لمدة وجيزة فاصلة بين الثقة 
المستوى  على  ض��رراً  أقل  يبقى  الموازنة  ومناقشة 

الدستوري من إقرار موازنة بحكومة لم تنل الثقة«.
واضحاً،  يكن  لم  دياب  »كالم  أن  عقيص  وأضاف 
ففي حين قال إنه سيعمل على ادخال تعديالت على 
القانون عاد وأعلن تبنيه للموازنة كما هي بعد إلحاح 
المقاربة  على  »نعترض  أننا  الى  مشيراً  المستقبل«، 
مضمونها،  عن  بمعزل  الموازنة  لجلسة  الدستورية 
والحكومة  الشارع  في  سقطت  السابقة  فالحكومة 
الجديدة تقول إنها حكومة اختصاصيين ال سياسية، 
للحكومة  العامة  المالية  السياسة  تتبنى  لكنها 

السابقة«. 
إال أن إقرار الموازنة ال يعني أنها أصبحت دستورية 
وال  الرسمية،  الجريدة  في  نشرها  قبل  المئة  في  مئة 
 ،2018 للعام  الحساب  قطع  إقرار  قبل  نشرها  يجوز 
المجلس  ال��ى  السابقة  الحكومات  ترسله  لم  ال��ذي 
لبنان  تكتل  مصادر  وأوضحت  اآلن،  حتى  النيابي 
عجز  عن  ناتج  »التأخير  أن  الى  ل�»البناء«  القوي 

للسنوات  القيود  بكل  التدقيق  عن  المحاسبة  ديوان 
وعديد  تقنية  إمكانات  إل��ى  يحتاج  وه��و  الماضية 
هذا  آلخ��ر  مهلة  وهناك  الحساب،  قطوعات  إلنجاز 
الالزم  بالدعم  الديوان  تزويد  يجب  وبالتالي  الشهر 

للقيام بمسؤولياته«.
ال��ح��زب  ب��ي��ن  س��ج��االت  ال��ج��ل��س��ة  سجلت  وق���د 
بنود  مناقشة  خالل  الحر  الوطني  والتيار  االشتراكي 
حيث  الجمعيات،  تمويل  بند  حول  وذل��ك  الموازنة 
نواب  اعتراض  بعد  كنعان  النائب  مشروع  »سقط 
التحرير  وكتلة  واالشتراكي  الله  وحزب  المستقبل 

والتنمية«.
الموازنة  إقرار  جلسة  نيابية  مصادر  وصفت  وقد 
إن  الجديدة  للحكومة  الثقة  لجلسة  »بروفا«  بأنها 
الجلسة  انعقاد  رافقت  التي  األمنية  اإلجراءات  لجهة 
فيها،  والنيابي  السياسي  الحضور  لناحية  وإن 
ليس  التصويت  عن  وامتنع  حضر  من  أن  ف��ارق  مع 
الذي  االشتراكي  فالحزب  الثقة،  سيمنح  بالضرورة 
الثقة للحكومة  حضر وامتنع عن التصويت قد يمنح 
الموازنة  على  وصّوت  حضر  الذي  المستقبل  وتيار 
القوات والكتائب  الحكومة، فيما  الثقة عن  قد يحجب 
ويحجبانها،  يحضران  وقد  الثقة  جلسة  يقاطعان  قد 
فيما آثر النواب إرجاء الكالم السياسي وظروف والدة 
الحكومة وتوجهاتها الى جلسة الثقة بعد طلب بري 
بسبب  الكلمات  وم��دة  الكالم  طالبي  ع��دد  اختصار 

الظروف األمنية في الشارع.
ووفق معلومات »البناء« من مصادر الرئيس دياب 
أسبوع«،  خالل  جاهزاً  سيكون  الوزاري  »البيان  فإن 
شبيهة  ستكون  المقاومة  »ف��ق��رة  أن  ال��ى  مشيرة 
بنسخة البيان الوزاري السابق، أما الجديد فهو الشق 
على  أتت  مسودة دياب  ألن  االقتصادي واالجتماعي، 
ذكر خطة ماكينزي التي لم تناقشها حكومة الحريري 

وبالتالي يكمن االستعانة فيها«.

أن  حتي  ناصيف  والمغتربين  الخارجية  وزير  اعتبر 
علينا القيام بتحرك ناشط نحو »عواصم القوى الكبرى 
مع  وكذلك  الصديقة،  وال��دول  الشقيقة  العربية  وال��دول 
بغية  المعنية  واإلقليمية  الدولية  والهيئات  المنظمات 

العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان«.
كالم حتي جاء خالل مراسم التسليم والتسلم للوزارة 
مع وزير الخارجية السابق جبران باسيل. وأشار إلى أن 
هذه المرحلة »مليئة بالتحديات الجديدة والمتجددة على 
الصعيد الوطني مرحلة تتسم أيضاً بالحروب المختلفة 
بمسارها  والمترابطة  بتطورها  والمتداخلة  بمصادرها 
بسبب  لبنان  »قدر  أن  إلى  الفتاً  اإلقليمي«،  الصعيد  على 
جغرافيته السياسية خصوصاً، أنه كان دائماً األكثر تأثراً 
اإلسهام  في  يوماً  ننجح  أن  وعلينا  المنطقة،  بصراعات 
المشتعلة  للحرائق  اإلطفائي  ب��دور  آخرين،  جانب  إلى 

والمنتشرة وذلك حماية لألمن الوطني وتعزيزاً له«.
التي يملكها لبنان والتي علينا  اللينة  القوة  وفال »إن 
الثقافي  الفن  قوة  وتعزيزها:  استنهاضها  على  العمل 
والتنّوع الفكري والتعليم النوعي ومناخ الحريات وروح 
تواصل  جسر  لبنان  من  جعلت  عناصر  كلها   ، المبادرة 
وحوار وتفاعل بين أسرته العربية من جهة والعالم من 
الدور  هذا  استنهاض  على  نعمل  أن  ونريد  أخرى،  جهة 

وتعزيزه«.
لسياسة  دوم��اً  تحتاج  الصغيرة  ال��دول  أن  واعتبر 
خارجية ناشطة وألن تكون موجودة بقوة في كل المحافل 
اإلقليمية والدولية »إذ يوفر هذا الوجود الفاعل شبكة أمان 

ألهمية  نظراً  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  وضمان 
تهّم  التي  القضايا  في  والمنخرط  والبناء  الناشط  الدور 
إقليمية  ضرورة  لبنان  دور  يصبح  بحيث  أجمع  العالم 

ودولية«.
وأكد أن »استقرار لبنان ضرورة إقليمّية ودولّية أيضاً، 
األساسي  ال��دور  عملنا،  خالل  من  التأكيد  علينا  أن  كما 
لبنان  بين  تواصل  كجسر  اللبنانية  االغترابية  للثروة 
لالستثمار  أساسي  وكمصدر  المعنية  والمجتمعات 
كمصدر  وأي��ض��اً  المنتجة،  االقتصادية  القطاعات  في 
لتوفير كل أوجه الدعم النوعي في المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية المختلفة من قبل أبناء الجاليات اللبنانية، 

كل في اختصاصه«. 
وأشار إلى أن »تفعيل الديبلوماسية العامة بأوجهها 
في  وال��ق��رار  ال���رؤى  ص��ّن��اع  إل��ى  تتجه  التي  المتعددة 
تواصل  جسور  وتعزيز  لبناء  المختلفة  المجتمعات 
وتعاون بين لبنان وهذه المجتمعات سيبقى في طليعة 
مهامنا بالتعاون مع أهل االختصاص والخبرة في لبنان 

وفي االغتراب«.
الوحدة  دوم��اً  »اخترت  فيها  قال  كلمة  باسيل  وألقى 
كلبنان،  ومتنوع  تعّددي  بلد  في  األه��م  فهي  الوطنية، 
وحين نخسر الوحدة الوطنية والتعايش وسبب وجوده 
والصيغة التي قام عليها لبنان، فلن نجد ما ندافع عنه. 
ومنذ تسلمي لمهامي في الوزارة ناديت بسياسة مستقلة 
تقوم على مصلحة لبنان وعلى القانون الدولي وتصون 

الوحدة الوطنية«.

الدولة  ص��ورة  تعكس  ال���وزارة  »سياسة  أن  واعتبر 
لحدود  ال��ح��ارس  وه��ي  ال��خ��ارج  إل��ى  صوتها  وت��وص��ل 
السيادة واستقاللية القرار. وقد أردنا عبر المنتشرين أن 

تكون حدودها العالم«.
يشبه  الخارجية  السياسة  »ت��وازن  أن  إلى  أشار  وإذ 
موقع لبنان الجغرافي المرتبط بالمشرق أرضاً والمنفتح 
على الغرب بحراً«، رأى »أن شعار »قّوة لبنان في ضعفه« 
كان تبريراً لتبعية لبنان للخارج حيث كان يرسم سياسة 
لبنان الخارجية ويصنعها السفراء األجانب المعتمدون 
أن »يكون هذا الزمن قد وّلى إلى غير  في لبنان«، متمنياً 
رجعة فلبنان القوي بإرادة أبنائه هو الذي يرسم سياسته 
الخارجية مهما بلغ ثمن استقاللية القرار. وكما أن التنوع 
في وطننا يعتبر غنى للبنان فإنه في المقابل، مصدر خالف 

 lebanity »اللبنانية،  لذلك كانت فكرة  اللبنانيين،  بين 
التي بلغت  االغترابية  الطاقة  أطلقتها في مؤتمرات  التي 
ستة عشر مؤتمراً عقد في لبنان والخارج، وهذا المفهوم 
يوحدنا في عز تنوعنا، ويجمعنا على رغم تعدديتنا وهو 
فوق  يعلو  آخر،  انتماٍء  كل  من  أعلى  سام،  وطنّي  مفهوم 
المذهبية والطائفية والمناطقية والعائلية والقبلية وكل 

شيء آخر، مفهوم يجمع المقيمين والمغتربين«.
وخ��ت��م ب��اس��ي��ل »ح��ق��ق��ن��ا م��ش��اري��ع ع���دة وأه��م��ه��ا 
المستقلة وآسف لعدم تمكني من تحقيق  الديبلوماسية 

بعض األمور في الوزارة.
 وكان المستشار اإلعالمي لباسيل أنطوان قسطنطين 
في  باسيل  بها  قام  التي  اإلنجازات  فيها  عّدد  كلمة  ألقى 

الوزارة.

)داالتي ونهرا( الرئيس عون مجتمعاً إلى الوزيرة عكر في بعبدا أمس  

حتي وباسيل خالل التسليم والتسلم في الخارجية أمس

يازجي ونجار خالل لقائهما في البلمند قائد الجيش مستقبالً كوبيتش في اليرزة أمس  )مديرية التوجيه( خفاياخفايا

قالت مصادر نيابية إن كتلة المستقبل مهتّمة 
بالحصول على تطمينات من رئيس الحكومة حسان 

دياب بما يتعلق بمالحقة الرئيس فؤاد السنيورة 
والوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير بملفات هدر 

وفساد وبعدم نية إجراء مناقالت وتغييرات إدارية 
تطال المراكز المحسوبة على المستقبل وتعرض 

بالمقابل هدنة نيابية.
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دي��اب  ح��س��ان  الحكومة  رئ��ي��س  ت���رأس 
اإلجتماع  الحكومي  السراي  في  أمس  مساء 
صياغة  المكلفة  ال��وزاري��ة  للجنة  ال��راب��ع 
اللجنة  أعضاء  حضور  في  ال��وزاري  البيان 
زينه  الدفاع  وزي��رة  الحكومة  رئيس  نائب 
ناصيف  قطار،  دميانوس  وال����وزراء:  عكر 
حب  عماد  نعمة،  راوول  وزني،  غازي  حتي، 
ماري  ح��واط،  ط��ال  مشرفية،  رم��زي  الله، 
فارتينيه  الصمد،  عبد  منال  نجم،  كلود 
ال��وزراء  لمجلس  العام  واألمين  أوهانيان، 
القاضي محمود مكية، والمدير العام لرئاسة 
رئيس  ومستشار  شقير،  أنطوان  الجمهورية 

الحكومة خضر طالب.
اإلعام  وزي��رة  أوضحت  اإلجتماع  وبعد 
بداية  في  »أك��د  دي��اب  أّن  الصمد  عبد  منال 
الجلسة أّن إقرار الموازنة العامة في مجلس 
للداخل  إيجابية  إش���ارة  يعطي  ال��ن��واب 
الماحظات  ع��ن  النظر  ب��غ��ّض  وال��خ��ارج، 
الموازنة.  هذه  ومضمون  بظروف  المتعلقة 
كانت  الحكومة  أّن  دي���اب  ال��رئ��ي��س  وأك���د 
الموازنة  ه��ذه  إق��رار  تسهيل  على  حريصة 
نظراً ألهميتها المحورية في استمرارية عمل 
وشّدد  الدستورية«.  بالمهل  التزاماً  الدولة، 
تسمح  محطة  هو  الموازنة  إق��رار  »أّن  على 

البيان  إنجاز  على  عملها  بتركيز  للحكومة 
في  به  العمل  ينتهي  أن  يجب  الذي  الوزاري 

أسرع وقت ممكن«.
تحديد  ت��ّم  »ل��ذل��ك،  الصمد  عبد  أضافت 
سلسلة اجتماعات متتالية خال هذا األسبوع 
لمتابعة إعداد البيان الوزاري، تمهيداً لمثول 
نيل  لطلب  النيابي  المجلس  أمام  الحكومة 
الثقة«. وأشارت إلى أّن »اللجنة أجرت قراءة 
أولى للجزء الذي أُنجز من البيان، وتّم تعديل 
بعض البنود، وأضيفت فقرات تتعلّق بخطط 
عمل بعض الوزارات، على أن تواصل اللجنة 
تلقي باقي برامج عمل جميع الوزارات خال 

اليومين المقبلين«.
يعرقل  ش��يء  »ال  قالت  س��ؤال  على  ورداً 
من  أكثر  ليس  يجري  وما  ال��وزاري،  البيان 
أننا نتأنى في كّل نقطة حتى ُتحقق بالتأكيد 
المطالب الداخلية والخارجية وُتحقق مطالب 

الدولة العامة«.
اس��ت��ق��ب��ل ح��اك��م مصرف  دي����اب  وك����ان 
األوضاع  معه  وعرض  سامة  رياض  لبنان 
استقبل  ثم  الباد.  في  والمالية  اإلقتصادية 
برغلن،  ج���ورج  لبنان  ف��ي  ألمانيا  سفير 
إلى  الراهنة إضافة  وجرى عرض للتطورات 

العاقات الثناية بين البلدين.

رأى السفير الروسي في لبنان ألكسندر 
زاسيبكين أّن مهمة حكومة الرئيس حسان 
الجدد  ال��وزراء  واف��ق   وقد  صعبة،  دي��اب 
كلفوا  التي  المهمة  لصعوبة  إدراكهم  رغم 
بها وهو أمر يستحّق اإلحترام، معتبراً أنه 
االقتصادية  األه��داف  على  التركيز  يجب 
نسبة  أّن   وأك��د  األخ���رى.  واالجتماعية 
مع  الروسية  العاقات  في  اإليجابيات 

إيران كثيرة وهي أكثر من السلبيات.
نقابة  م��ن  ج��اءت  زاسيبكين  م��واق��ف 
حيث  الحازمية  ف��ي  الصحافة  م��ح��رري 
القصيفي  جوزف  الحررين  نقيب  استقبله 
مدير  حضور  في  النقابة،  مجلس  وأعضاء 
حرفوش  زياد  لإلعام«  الوطنية  »الوكالة 
والصحافيين،  التحرير  مديري  من  وجمع 
سياسة  حول  مفتوح  حوار  اللقاء  وتخلل 
من  وموقفها  الراهنة  المرحلة  في  روسيا 
والعربية  واإلقليمية  الدولية  الملفات 

وعاقتها بلبنان.

القصيفي
بداية، قال نقيب المحررين »نرحب بكم 
اللبنانية،  في دار نقابة محرري الصحافة 
حوارية  ل��ق��اءات  سلسلة  نفتتح  ومعكم 
دبلوماسية،  سياسية،  شخصيات  م��ع 
فكرية  نقابية،  مصرفية،  إق��ت��ص��ادي��ة، 
يواجهها  التي  التحديات  ع��ن  للحديث 
لبنان والمنطقة في هذه المرحلة المفصلية 

من تاريخهما«.
مّرة  كانت  ما  »روسيا  القصيفي  أضاف 
الحقبة  في  ال  األوس��ط،  الشرق  عن  غائبة 
وال  السوفياتية،  الحقبة  وال  القيصرية، 
»المياه  في  حضورها  ترّسخ  بعدما  اليوم 
الدافئة« عبر قواعد وموانئ جوية وبحرية 
المشهد  ف��ي  ق��وي  ف��ي س��وري��ة، وم��ث��ول 
الليبي، وإطالة واثقة على ساحتي لبنان 
وال��ع��راق، وذل��ك ب��ال��ت��وازي م��ع عاقات 
كيف  وإي���ران.  تركيا  مع  نسجتها  ممّيزة 
المشهد  إلى  السعادة  صاحب  يا  تنظرون 
الخارج  تأثير  هو  وما  الراهن،  اللبناني 
للنهوض  توظيفه  يمكن  وهل  وعليه،  فيه 
أّن  أو  به،  وتحّل  حلت  التي  النكبات  من 
ويتصل  بالمطلق  سلبي  الخارج  هذا  دور 
بالصراعات المحتدمة في المنطقة؟ هل أّن 
العديد  حول  الصيني   - الروسي  التوافق 
عن  الدولتين  هاتين  وتمايز  الملفات،  من 
االستراتيجية األميركية، أعاد توليد ثنائية 

القطب، والحرب الباردة؟«
ولبنان  األسئلة  ه��ذه  »ن��ط��رح  وت��اب��ع 
شعبية،  انتفاضة  ظّل  في  مخاضاً  يعيش 
معكم  نناقشها  ح���ادة،  سياسية  وأزم���ة 
ورئيسة،  فاعلة  دول���ة  تمثلون  كونكم 
من  شخصياً  به  تتمتعون  ما  إلى  إضافة 
ثقافة وذكاء وإحاطة وطاقة، وقدرة على 

رسم صورة واقعية عما يجري حولنا«.
أعضاء  ال��زم��اء  باسم  »ن��ك��ّرر  وأردف 
وهم  الحاضرين  والزماء  النقابة  مجلس 
شكرنا  واإلعاميين  الصحافيين  نخبة  من 
من  يجنوا  أن  عسى  الدعوة.  تلبيتكم  على 
المعلومات  من  وفيراً  حصاداً  اللقاء  هذا 
والمعطيات، التي تفتح أمامهم ما استغلق 
المنطقة  بقضايا  تتصل  أم��ور  من  عليهم 
الدولية  ال��ص��راع��ات  ض��وء  ف��ي  وم��آل��ه��ا 

واإلقليمية القائمة«.

زاسيبكين
»أشكركم  الروسي  السفير  ق��ال  ب��دوره، 
ألتبادل  مناسبة  وه��ي  ال��دع��وة  ه��ذه  على 
اللقاء،  لهذا  تحضيري  وأثناء  معكم.  باآلراء 
األساسية  والمبادئ  الثوابت  في  أفكر  كنت 
لسياسة روسيا وهي معروفة، ولكن في كّل 
بأنه  أشعر  األوض��اع،  لتطورات  ووفقاً  مرة 
أّي سوء  يجب التوضيح لكي ال يكون هناك 

فهم لما ال تسعى إليه روسيا«.
أض����اف »ل��س��ي��اس��ت��ن��ا ص��ف��ة أس��اس��ي��ة 
من  وهو  السياسي،  النهج  استقالية  هي 
أن  يمكن  ال  ألننا  إلينا  بالنسبة  األول��وي��ات 
واألم��ر  باإلستقالية.  إالّ  سياسة  نمارس 
ما  فكّل  العدالة،  هي  الفلسفة  أّن  هو  الثاني 
تحقيق  إلى  خاله  من  نسعى  مطروح  هو 
التصريحات  إلى  أشرنا  إذا  وحتى  العدالة، 
ما  يظهر  العنوان  هذا  تتناول  التي  الرسمية 
هو مزاج البعض من الحكام، ونعترف أيضاً 
الدولي  الصعيد  على  لروسيا  خاص  بدور 
تجاه كّل القضايا المطروحة اليوم. وانطاقاً 
روسيا  سياسة  إّن  أق��ول  الثوابت  هذه  من 
معركة  وليست  مواجهة  سياسة  ليست 
نفوذ أو منافسة، وأنا شخصياً ال أحب كثيراً 
أنها لعبة  إلى  أو إشارة  موضوع لعبة األمم 
الدول الكبرى على حساب الدول الصغيرة. 
بالنسبة  مقبول  غير  أم��ر  ه��ذا  أّن  أعتقد 
لروسيا، وقد يتخذه البعض لتغطية أهداف 
المتحدة  الواليات  قبل  من  الهيمنة  نوايا  أو 
والدول الغربية  لإلعتبارات والنوايا نفسها 
تجري  التي  المعركة  هذه  في  الجميع  لدى 

اآلن«.
وتابع »بالنسبة إلى النهج الروسي، نحن 
ألّن  المشتركة  القواسم  إيجاد  إلى  نسعى 
لدينا في الجوهر اقتراحات ومبادرات بّناءة 
تخرج  لم  وروسيا  ال��دول��ي،  الصعيد  على 
يوماً من المعاهدات أو لم تفرض أّي شروط 
نتعامل  أن  نحاول  ترون  كما  اآلخرين.  على 
متفاوتة.  بنسب  اإلمكان  بقدر  الجميع  مع 
أما من جانب الواليات المتحدة، فقد جّمدت 
والية)باراك(  آخر  في  روسيا  مع  العاقات 

أوباما، واألمر مستمر حتى اليوم«.
الدولية  بالشرعة  نتمسك  »نحن  وق��ال 
أس��اس  على  المتحدة  األم��م  تأسيس  منذ 
يجب  إنما  الثانية  العالمية  الحرب  نتائج 
ان نعترف بأّن هذه األسس ألغيت من خال 
تفكك  شكل  لقد  حصلت.  التي  ال��ت��ط��ورات 
وأساسية  هامة  محطة  السوفياتي  اإلتحاد 
في التاريخ المعاصر، وبعد ذلك كانت فرصة 
الدولية،  األط��راف  بين  التعاون  الستعادة 
اآلن  ووصلنا  استمّر  الغربي  الهجوم  ولكن 
إيجاد  المطلوب  لذلك،  للمشاكل.  تراكم  إلى 
في  التعامل  إلعادة  الجديدة  والطرق  األطر 
إطار المجتمع الدولي وما بين األطراف على 

الصعيد الدولي«.
عدة  س��ن��وات  خ��ال  لنا  »ك���ان  وأردف 
ضّد  التحالف  تشكيل  اقتراح  مثل  مبادرات 
والنازية  الفاشية  ضّد  كالتحالف  اإلره��اب 
لم  لكنها  الثانية،  العالمية  الحرب  خ��ال 
األخرى  األساسية  األطراف  من  مقبولة  تكن 
في  المشاكل  تراكمت  وعندما  الغربية. 
بالدرجة  االستراتيجي  األمن  عّدة،  مجاالت 
المعاهدات  من  األميركي  والخروج  األول��ى 
واح���دة،  م��ع��اه��دة  س��وى  يبق  ل��م  وعملياً 
معّرضة  وه��ي  االستراتيجية،  الصواريخ 
الحروب  انتشار  أّن  كما  إلغائها.  لخطر 

من  يحدث  وم��ا  والعقوبات  االقتصادية 
للحركات  توظيف  كلها  المنطقة  في  نزاعات 
يتطلب  ذلك  كّل  أخرى.  ألهداف  الجماهيرية 
إعادة نظر في العاقات الدولية، لذلك طرح 
اجتماع  عقد  يومين،  منذ  بوتين  الرئيس 
للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
األم���ن. ه��ذه ال��م��ب��ادرة ه��ي أس���اس لعمل 
الدبلوماسية الروسية وتعتبر األهّم في هذه 
لما  الروسية  الرؤية  جوهر  وهذا  الظروف، 

يحدث«.
نادي  تشكيل  ليس  »الهدف  أّن  وأوض��ح 
الجتماع  دع���وة  ه��ي  إن��م��ا  الخمس  ال���دول 
المجتمع  أمام  مسؤولية  تتحّمل  التي  الدول 
الدولي، ويمكن أن يكون بداية لعمل مشترك 
هناك  كافة.  المجاالت  في  الدولي  للمجتمع 
تأييد من فرنسا والصين وبعض األسئلة من 
البريطانيين حول بعض التفاصيل وسكوت 

األميركيين على المبادرة«.
أضاف »إّن مضمون المبادرة الروسية هو 
التعاون المطروح اآلن ألكثر من اعتبار وهو 
ليس سايكس بيكو جديدة، وأنا أرفض هذا 
األمر بالكامل. العالم اليوم تغّير عن السابق 
فهو عالم متداخل من الناحية التكنولوجية، 
أيضاً  ولكن  دوراً  تلعب  الجغرافيا  أّن  كما 
كثيرة.  أشياء  على  يتغلب  الساح  موضوع 
مع اننا ال نتحدث كثيراً عن الحرب النووية 
إلى  يؤدي  قد  المشاكل  وتراكم  واردة،  لكنها 
العالم. ومن  األكبر في  النزاع  زيادة احتمال 
االجتماع  هذا  تقترح  روسيا  الزاوية،  هذه 
النزاعات  لتنوع  الشديد  القلق  من  انطاقاً 
التصادم  إلى  يؤدي  قد  هذا  إنما  العالم،  في 
الخافات  تراكم  نتيجة  أو  بالصدفة  الكبير 
روسيا  بين  ما  فقط  وليس  والتناقضات 
الدول.  بين  الخافات  مجمل  ولكن  وأميركا 
على  الثقة  ف��ق��دان  ه��ي  الكبيرة  المشكلة 
الثقة  إليجاد  هو  واإلقتراح  الدولي  الصعيد 

من جديد«.

حوار
وسئل السفير الروسي: كيف تنظر روسيا 
وهل  دي���اب،  حسان  الرئيس  حكومة  إل��ى 

تتوقع إنجازات منها؟
أج���اب »ف���ي م��ث��ل ه���ذه األح����داث يجب 
أن  م��ن  ب��ّد  وال  األزم���ة،  إلدارة  آل��ي��ة  إي��ج��اد 
اللبنانية  األطراف  أكثرية  من  مقبولة  تكون 
المعنية، وفي الوقت نفسه ما هي الخطوات 
في  ال��ه��دف.  ه��ذا  إل��ى  ل��ل��وص��ول  العملية 
الظروف اللبنانية، إنه فريق من التكنوقراط 
صيغة  هناك  يكن  ول��م  واإلختصاصيين 
تكنوقراط  حكومة  لتشكيل  مقترحة  أخرى 
يدركون  الجدد  ال��وزراء  اّن  وأظن  حقيقية، 
صعوبة المهمة التي كلفوا بها ووافقوا عليها 
وهو أمر يستحق اإلحترام، كما يجب التركيز 
واالجتماعية  االقتصادية  األه���داف  على 
من  اإلنتقال  »موضوع  أن  وعتبر  األخ��رى«. 
في  ونحن  مخاطر،  فيه  آخر  نظام  إلى  نظام 
وتفّكك  ذاتها  التجربة  لدينا  كانت  روسيا 
اإلتحاد السوفياتي كانت له تداعيات كارثية 

جداً«.
 - الروسية  العاقات  وصلت  أين  سئل: 
اإليرانية، وهل ستخرج القوات اإليرانية من 

سورية؟«
عن  ب��ال��ح��دي��ث  يتعلق  م��ا  »ك���ّل  أج���اب 
صحيح،  غير  إيرانية   - روسية  خافات 
وأشير دائماً إلى وجود القطب األميركية الذي 

القواسم  عن  نبحث  نحن  المشاكل.  يخلق 
وال  الروسي،  النهج  تكّرس  ألنها  المشتركة 
وبين  بيننا  الخافات  نسبة  هي  ما  أع��رف 
إيران  مع  العاقات  في  اإليجابيات  إي��ران. 
والوجود  السلبيات،  من  أكثر  وهي  كثيرة، 
ومكافحة  نفسه  الروسي  للهدف  اإليراني 
وطالما  روسيا،  وهدف  إيران  هدف  اإلرهاب 
ال  أن  يعني  فذلك  قائماً  زال  ما  اإلره��اب  أّن 

خاف بيننا«.
وقال رداً على سؤال »إّن خروج األميركيين 
من  خروجهم  يعني  ال  وسورية  العراق  من 
المنطقة إنما لديهم قواعد عديدة في الخليج، 
بسورية  ف��ق��ط  يتعلق  ال��م��وض��وع  ل��ذل��ك 
نحن  هنا  من  الدولتين.  وبسيادة  والعراق، 
نتخذ الموقف، وأظّن أّن األمر واضح، فوجود 
األميركي في العراق بدأ بالعدوان واإلحتال 
نحن  وك��ذل��ك  م��ع��روف،  البرلمان  وم��وق��ف 
رأي  وه��ذا  سورية  سلطات  موقف  نعرف 

سيادي لكّل دولة«.
أض��اف«ب��ال��ن��س��ب��ة ال���ى أن��اب��ي��ب ال��غ��از 
ونطرح  طوياً  نفكر  أن  يمكننا  والمنافسة، 
القضية  هذه  ستتطّور  كيف  السيناريوات 
خال السنوات المقبلة. أنا لم أر رأياً موحداً 
للخبراء بالنسبة للمنافسة ما بين مصّدري 
تنّوعاً  نريد  ونحن  والمستهلكين،  الغاز 
فإّن  تنقيب  هناك  كان  وإذا  المجال،  هذا  في 
والمنافسة  فيه  ت��ش��ارك  روس��ي��ة  ش��رك��ات 
يضغطون  وهم  األميركيين  قبل  من  شديدة 
وهذا  العقوبات،  ويستخدمون  سياسياً 
اآلخر  واألمر  المجال.  هذا  في  نراه  ما  أخطر 
في  سيحدث  م��اذا  نقول  أن  األصعب،  وهو 

الفترة المقبلة«.
فهناك  ليبيا،  إل��ى  بالنسبة  »أم��ا  وختم 
يتمثل  ديبلوماسي  وهو  بسيط  ولو  إنجاز 
برلين،  في  وبمؤتمر  لتركيا  روسيا  بدعوة 
خال  األس���اس  ه��ذا  على  سيكون  والعمل 
مؤتمر  بنتيجة  انه  وأعتقد  المقبلة.  المرحلة 
برلين، على األطراف الخارجية تتابع برؤية 

مشتركة وهذا هو جوهر جهودنا المقبلة«.

دياب التقى �سالمة وبرغلن وتراأ�س لجنة البيان

عبد ال�صمد بعد االجتم�ع: ال عراقيل لكنن� نت�أّنى

»ل�سيا�ستنا �سفة اأ�سا�سّية هي ا�ستقاللّية النهج... ون�سعى اإلى تحقيق العدالة«

زا�صيبكين من نق�بة المحررين: مهمة حكومة دي�ب �صعبة

ويجب التركيز على االأهداف االقت�ص�دّية واالجتم�عّية

دياب مترئساً اجتماع لجنة البيان الوزاري في السراي أمس

زاسيبكين متحدثاً خالل اللقاء في نقابة المحررين

.. ومستقبالً سالمة  )داالتي ونهرا(

النقيب القصيفي والسفير زاسيبكين

 ال��ت��ق��ى ع��م��ي��د ال��خ��ارج��ي��ة 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  ف��ي 
سفيرة  عبيد،  قيصر  االجتماعي 
وسورية  لبنان  ف��ي  ال��دان��م��ارك 
وج��رى  ب���ول،  م��ي��رت��ي  واألردن 
النظر  ووج��ه��ات  اآلراء  ت��ب��ادل 
ح���ول ع���دد م��ن ال��ق��ض��اي��ا. وق��د 
خال  ال��دان��م��ارك  سفيرة  أك��دت 
الداعم  بادها  موقف  على  اللقاء 
الس���ت���ق���رار ل��ب��ن��ان وت��ط��ل��ع��ات 
االلتزام  أك��دت  كما  اللبنانيين. 
بما تقّدمه من مساعدات إنسانية 

السوريين. للنازحين 
على  عبيد  ش���ّدد  جهته،  م��ن 
ودول  ال��دان��م��ارك  وق��وف  أهمية 
االتحاد األوروبي إلى جانب لبنان 
األزم��ات  لمواجهة  ومساعدته 

والتحديات االقتصادية، من دون 
المساعدة  ه��ذه  ع��ن  يترتب  أن 
موقف  جّدد  كما  إضافية.  أعباء 
دور  إلى  الداعي  القومي  الحزب 

يساعد  وفاعل  إيجابي  أوروب��ي 
السوريين  النازحين  عودة  على 
التي  ومناطقهم  بيوتهم  إل���ى 

تحرّرت من اإلرهاب والتطرف.

عميد الخ�رجّية في »القومي«

التقى �صفيرة الدنم�رك في لبن�ن و�صورية واالأردن

على  يصّوبون  من  أّن  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رأت 
البلد من  األمور في  إليه  الحكومة يتحّملون ما وصلت 
السرقات والفساد واألموال المحولة والمنهوبة، معتبرًة 
المصلحة  أساس  نحو  على  يصيب  التصويب  هذا  أّن 

الوطنية اللبنانية.
وفي هذا السياق، استغرب النائب علي فياض، خال 
للشهيدين  الله  حزب  أقامه  الذي  التكريمي  اإلحتفال 
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء 
في بلدة الطيبة الجنوبية »إصرار البعض على إطاق 
أن  أو  الثقة  تنال  أن  قبل  الجديدة  الحكومة  على  النار 
تنطلق في طرح رؤيتها وتصوراتها لمعالجة التحديات، 
أن  معتبراً  االقتصادي،  المالي  التحدي  طليعتها  وفي 
»الموقف الذي يطلقه هؤالء بأنهم ال يريدون الحكومة 
هو موقف عبثي وغير عقاني ويتناقض مع المصلحة 
رئيسياً  أدت دوراً  التي  القوى  الوطنية، وهو ال يصيب 
أساس  نحو  على  يصيب  وإنما  الحكومة،  تشكيل  في 
المحاوالت  هذه  وكل  اللبنانية،  الوطنية  المصلحة 
الجادة التي نسعى من خالها إلى معالجة هذا المأزق 

الكارثي على المستويين المالي واالقتصادي«.
ضرورية  أداة  هي  الحكومة  ه��ذه  أّن  على  وش��ّدد 
وبالتالي  واالقتصادي،  المالي  اإلنحدار  مسار  لوقف 
في  مجدداً  يدخلنا  أن  يريد  حكومة،  يريد  ال  الذي  فإّن 
حالة من المراوحة والتعقيدات، ومن غير الصحيح أن 
الحكومات  عن  األصل  طبقة  نسخة  هي  الحكومة  هذه 
في   تؤخذ  أن  يجب  جذرية  اختافات  فهناك  السابقة، 
هكذا  تطلق  أن  األح��وال  من  بحال  يجوز  وال  اإلعتبار، 
تقويمات عبثية ال معنى لها على المستوى السياسي 

والشعبي ضد هذه الحكومة«.

من  الرغم  على  القوى  ك��ّل  أّن  إل��ى  فياض  وأش���ار 
حضورها الكبير داخل المجلس النيابي نأت بشخصيتها 
من  تشكيلة  وقدمت  المباشرة،  والسياسية  الحزبية 
الوزراء االختصاصيين، وأّدت دوراً ما في اإلختيار، ولكن 
طبيعة الحكومة وشخص رئيسها وغياب الشخصيات 
الحزبية والسياسية عنها ُيعتبر تغّيراً على نحو أصح 
عّما كان قائماً خال السنوات والعقود الماضية، معتبراً 
أن »إقرار الموازنة هو مصلحة داخلية بالدرجة األولى، 
وشرط دولي بالدرجة الثانية كي يقدموا يد المساعدة 
لهذا البلد، وإذا لم نقر موازنة العام 2020، فنحن منذ 
بداية شهر شباط المقبل مضطرون أن ننفق على القاعدة 
االثني عشرية، ما يعني أّن هذا اإلنفاق سيكون متحّرراً 

من قاعدة التقشف وضبط النفقات وتراجع الواردات«.
بدوره، أكد النائب إيهاب حمادة أّن الحكومة هي بلون 
لبنان والدستور، وقد تشكلت وفق اآلليات الدستورية، 
وسُتعرض على المجلس النيابي وستنال الثقة، وقال 
»فاتركوها تعمل، وليكن الحكم على البرنامج واألعمال 
واألداء والمسار وما تنتج، وليس وفق األحكام المسبقة 

البعيدة عن المنطق والحكمة«.
الهرمل،  في  البيادر  حي  في  سياسي  لقاء  وخ��ال 
انتقد حمادة »أولئك الذين يقفون على التل ويحاولون 
التصويب على الحكومة تحت عناوين وخلفيات كيدية 
لبنان من  وسياسية، وكأن ال عاقة بهم بما جرى في 
أزمات، مذكراً إياهم »بأّن للبنانين ذاكرة حية، ويعرفون 
أّن من يصّوبون على الحكومة يتحّملون ما وصلت إليه 
األمور في البلد من السرقات والفساد واألموال المحولة 
على  المودعين  وخ��وف  المالي،  والواقع  والمنهوبة، 

اموالهم، وكل النتائج«.

»الوف�ء للمق�ومة«: الت�صويب على الحكومة

 ي�صيب الم�صلحة الوطنية

.. وحمادة في الهرملفياض متحدثاً في الطيبة الجنوبية

الوطنية  والشخصيات  والقوى  األح��زاب  لقاء  دان 
اللبنانية التدخات األميركية السافرة في شؤون لبنان 
الداخلية، محذراً من قبول مساعدات مالية مشروطة من 
هناك  أن  إلى  الفتاً  سيدر،  ومؤتمر  الدولي  النقد  صندوق 
بدائل تكمن في التوجه شرقاً وقبول المساعدات الصينية 

والروسية واإليرانية غير المشروطة.
مركز  في  ال��دوري  اجتماعه  إثر  بيان  في  اللقاء  وأكد 
الحزب السوري القومي االجتماعي - الروشة، »ضرورة 
دياب  حسان  الدكتور  برئاسة  الجديدة  الحكومة  إعطاء 
المالي  والتدهور  اإلقتصادي  اإلنهيار  لوقف  فرصة 
واإلجتماعي والمعيشي، وتلبية مطالب الناس األساسية، 
ال سيما لناحية محاربة الفساد واسترداد أموال وحقوق 
من  التحذير  مع  مواردها،  واستعادة  المنهوبة  الدولة 
النقد  ص��ن��دوق  م��ن  مشروطة  مالية  مساعدات  قبول 
الدولي ومؤتمر سيدر، والتي تستهدف إحداث إصاحات 
إقتصادية ومالية تزيد من حدة األزمة، وتؤدي إلى ارتهان 

وتبعية لبنان للسياسات الغربية األميركية«.
الغربية  للمساعدات  ب��دائ��ل  »ه��ن��اك  أّن  إل��ى  ولفت 

المساعدات  وقبول  شرقاً،  التوجه  في  تكمن  المشروطة 
ال  والتي  المشروطة،  غير  واإليرانية  والروسية  الصينية 
تحّمل لبنان أعباء مالية وتسهم في حل الكثير من األزمات 
اإلقتصادية  المستويات  على  لبنان  منها  يعاني  التي 

والخدماتية واإلجتماعية«.
ودان اللقاء »التدخات األميركية السافرة في شؤون 
لبنان الداخلية، ومحاولة وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو التحريض ضد الحكومة الجديدة وضد حزب الله، 
التي  العنف والتخريب  أعمال  لتتناغم مع  والتي جاءت 
تقوم بها بعض المجموعات المنظمة المرتبطة بالسفارة 
األميركية، والمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم إعطائها أي 
فرصة إلخراج الباد من أتون األزمة اإلقتصادية والمالية 

واإلجتماعية المستفحلة في الباد«.
في  المستقلة  والمجموعات  الوطنية  »القوى  ودع��ا 
األميركية  التدخات  هذه  رفض  إلى  السلمي،  الحراك 
وإدانة أعمال العنف والتخريب، وبالتالي إحباط أهدافها 
األميركية  اإلنقاب  أجندة  تنفيذ  خانة  في  تصب  التي 

لتغيير المعادلة السياسية في لبنان«.

»إق��رار  أن  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  اعتبر   
المحّدد  موعدها  في  للموازنة  النيابي  المجلس 
أطرها  في  األم��ور  الستقامة  إيجابية  ب��ادرة  هو 
النيابي  المجلس  تمّسك  على  ودليل  الدستورية، 
بدوره الوطني وواجبه الدستوري ورفض محاوالت 
البعض التذرع بحجج واهية لعدم إقرار الموازنة، 
ما يدفع نحو تعطيل عمل الحكومة المقبلة لوجود 
ضوابط في الصرف تؤثر على اإلنتاجية المطلوبة 

وتأمين حاجات المواطنين«.
المنطقة  تمّر  نفسه،  الوقت  في   « بيان  في  وقال 
هذه األيام بأزمة مستجدة ناتجة عن إعان الواليات 
صفقة  عن  اإلع��ان  ق��رب  عن  األميركية  المتحدة 
تعني  فإنها  عنها  تسرب  ما  بحسب  والتي  القرن 
القضاء الكامل على ما اتفق عليه الفلسطينيون في 

العار »أوسلو« وبالتالي فإن على السلطة  اتفاقية 
لها  سيقدم  الذي  بالفتات  تقبل  أن  إما  الفلسطينية 
وحيد  كحل  المقاومة  وهو  الشعب  لخيار  تعود  أو 

السترجاع الحقوق وتحرير األرض«.
وتوجه التجّمع بالتحية لرئيس مجلس النّواب 
إقرار  لجلسة  الدعوة  في  نجاحه  »على  بّري  نبيه 
على  الفرصة  فوَّت  رائع  بشكل  وإدارتها  الموازنة 
المصطادين بالماء العكر والذين يحاولون قصارى 
جهدهم تفشيل أية حلول لمصلحة إدخال البلد في 
تعطيل  المشاغبين  محاوالت  تنفع  ولم  الفوضى، 

الجلسة سعياً إلدخال البلد في المجهول«.
الرئيس  رئيسها   بشخص  الحكومة  ودع���ا 
البيان  في  »اإلس���راع  إل��ى  دي��اب  حسان  الدكتور 
وينال  النيابي  المجلس  إلى  به  ليتقدم  ال��وزاري 

مقتضباً  البيان  يكون  وأن  أس��اس��ه،  على  الثقة 
من  أكثر  األفعال  على  يركز  اإلنشائيات  عن  بعيداً 
األقوال ويتضمن خططاً مدروسة لمعالجة الوضع 
لبنان  حق  ويؤكد  المعيشية  واألزمات  االقتصادي 
المحّرر  وحماية  أراضيه  من  تبقى  ما  تحرير  في 
منها من خال الثاثية الماسية: الجيش والشعب 

والمقاومة«.
المتحدة  ال��والي��ات  رئ��ي��س  »إق���دام  واستنكر 
صفقة  بنود  إعان  على  ترامب  دونالد  األميركية 
القرن«، معتبراً »أن هذه الصفقة ستولد ميتة ولن 
كامل  على  السيطرة  في  حلمهم  للصهاينة  تحقق 
لثورة  مقدمة  ستكون  إنها  بل  الفلسطيني،  التراب 
شعبية وانتفاضة عارمة ومقاومة فاعلة تؤدي في 

النهاية إلى زوال الكيان الصهيوني من الوجود«.

دان التدخالت الأميركية ال�سافرة في �س�ؤون لبنان 

»لق�ء االأحزاب«: بدائل �صندوق النقد و�صيدر

قبول الم�ص�عدات ال�صينّية والرو�صّية واالإيرانّية 

»�سفقة القرن مقدمة لإزالة الكيان ال�سهي�ني«

»تجّمع العلم�ء«: اإدارة بّري لجل�صة الموازنة

تت الفر�صة على الم�صط�دين ب�لم�ء  فوَّ
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 ¨‰Ë_«  s�dA�  dN�  s??�  dA�  f�U��«
 W�“«uL�«  w�  Y��K�  t�U�K�  hB��Ë
 «c�  Æd�¬  qL�  q�  q��  UNOK�  X�uB��«Ë
 Êu�U� w� X���√ U�bM� fO� Ÿu{uL�«
 UNONM�  W�“«uL�«  t�M�  r�  «–≈  …œUF�  ¨w�U��«
 vK�  X�d�√  p�c�  ¨w�U��«  Êu�U�  d�¬  w�

ÆåX�u�« «c� w� ÊuJ� Ê√
 Êu�U�  ŸËd??A??�  »«u??M??�«  fK��  d??�√Ë
 iF�  l�  …œU??�  42  sLC�L�«  W�“«uL�«
 o�Ë W�“«uL�« s� 6  …œUL�« d�Q�  ö�bF��«
 ÷d�  WN��  W�“«uL�«Ë  ‰UL�«  WM��  q�bF�
 WO�ü«  o�Ë   U�N�«Ë  ÷ËdI�«  vK�  W�U�d�«
 W��U�L�«  Êu�U�Ë  —u��b�«  w�«d�  w��«
 vK�  ¡UM�ò  …—U��  W�U{≈  l�  ¨WO�uLF�«
 w�  Âu�dL�  c���Ë  ‰UL�«  d??�“Ë  Õ«d??�??�«

Æå¡«—“u�« fK��
 Õ«d��«  vK�  w�UOM�«  fK�L�«  o??�«ËË
 …œUL�«  ¡UG�S�  w�«dIL�b�«  ¡UIK�«  »«u??�
 nz«uD�«  wHFÔ�  w��«  s�dAF�«Ë  WF�U��«
 kÒH��  p�c�  Æ U�N�«  vK�  W��dC�«  s�
 Æ33  …œUL�«  vK�  w�«dIL�b�«  ¡UIK�«  »«u�
 …“U??�S??�  WIKF�L�«  32  …œU??L??�«  X??O??G??�√Ë
 qOL�  VzUM�«  Õ«d??�??�«  vK�  ¡UM�  ¨qLF�«

Æ34  …œUL�« XOG�√Ë ¨bO��«
 o�Ë  36  …œUL�«  fK�L�«  Òd�√  ¨p�–  v�«
 a�—U�  v��  oKF�ò  vK�  hM�  WGO�
 W�b�UF��«  œuM��«  qO�UH�  2029Ø6Ø30
 ÷ËdI�«  œ«b??�  s�  nK���U�  WIKF�L�«
 WO�«—“Ë  WO�UM�Ë  WOMJ�  s�  W�u�bL�«
 WO�U�uKF�Ë  WO�u�uMJ�Ë  WO�UO�Ë
 Í√ ÷d�IL�« vK� Íd�� ô YO�� ¨WO�O�Ë
 p�–  w�  UL�  W�b�UF�  Ë«  WO�u�U�   «¡«d�≈
 w�  d�F��«Ë  d�Q��«  V���  …bzUH�«  ‰bF�

 Æå÷dI�« œ«b�
 Ác�  Ê√  ÷UO�  wK�  VzUM�«  `???{Ë√Ë
 sOM�«uL�«  wL��ò  W�“«uL�«  w�  …œUL�«
 ÷Ëd�  vK�  «uKB�  s�c�«   U�dA�«  Ë«
 lML�  œ«b��«  s�  d�F��«  W�U�  w�  W�u�b�

 –U��« Í√ s� WMz«b�« WO�dBL�«  U��RL�«
 ÎU�{u�  ¨å¡ôR??�  o��  WO�UI�   «¡«d??�≈
 1  s�  Òb�L�  WOM�“  …d��  wDG�  …œUL�«ò  Ê«
 Ê«d�e�  30  v��  2019  ‰Ëô«  s�dA�
 ÎUHOC� ¨åÎUC�√ wF�— ‰uFHL� w�Ë q�IL�«
 œ«b��«  s�  sOM�«uL�«  wHF�  ô  …œUL�«  Ác�
 …d��  ¡UCI�«  bF�  t�«  Í«  ÷dI�«  q�«  w�
 W�œUB��ô«  W�“ô«  X�U�  «–«Ë  Ê«d�e�  30
 W�“_«  W��«uL�  b�bL��  ÂbI�M��  …ÒdL���
 «–≈  sJ�Ë  ¨s�«uL�«  s�  U�—U�¬  nOH��Ë
 s�«uL�« ÊS� ÆW�“_« s� ÃËd��« s� UMJL�
 WK�dL�«  Ác�  w�  ÷ËdI�«  s�  ÒwHF�  dO�
 UNOK�  V�d��  ô  sJ�  U�œb��  Ê√  V��Ë
  ôbF�  l�—  UNO�  UL�  WOz«e�   «¡«d�≈  Í√

Æå…bzUH�«
 W�U�L�  w�  …œUL�«  Ác�  Ê√  v�«  —U??�√Ë
 v�« ÎU��ô ¨WO�¬ v�« ÃU���Ë wzb�� l�dA�
 W�UL��  V�UML�«  l�dA��«  ”—b??�  UM�√ò
 dO�  ÎU??{Ëd??�  «Ëc???�√  s??�c??�«  sOM�«uL�«

åÆW�u�b�
 ¡UH�S�  WIÒKF�L�«  …œUL�«  fK�L�«  vG�√Ë
 bF�  Vz«dC�«Ë  Âu??�d??�«  s�   UOFL��«
 w��«   «b�U�L�«  bM�  —«d??�≈  Òr�  UL�  Æ‰b�
 v�≈  W??{U??�d??�«Ë  »U�A�«  …—«“Ë  UN�ÒbI�
 4  WLOI�  WO{U�d�«  Íœ«uM�«Ë   «œU��ô«
 ÷d��«Ë  Æ…dO�  ÊuOK�  250Ë   «—UOK�
 w�U{≈  mK��  Í√  …œU??�“  vK�  tK�«  »e??�
 s�  W�ÒbIL�«  ¡U�dNJ�«  W�b�  —UF�«  vK�

ÆsOM�«uLK�   «bÒ�uL�«
 rO�«d�≈ VzUM�« b�√ ¨W�K��« ¡UN��« bF�Ë
 ¨W�—«u�  ô  s�  qC�√  W�“«uL�«  Ê√  ÊUFM�
 W�U�— Âb�Ë —b� s� ÁU�bN� U� Ê√ Î «d��F�
 cM�  j??�«u??C??�«Ë  ·u??I??�??�«  »UOG�  ¡U??�
 —«d�≈  bF�  »uKDL�«  Ê√  d���«Ë  Æ2005?�«
 W�uJ��«  UNFC�  W�–UI�≈  WD�  W�“«uL�«
 ∫‰U�Ë  ÆbK��«  –UI�ô  ÊËUF�K�  ÊËbF���Ë
 ÊËUF��«  …ô«u??L??�«  q��  W{—UFL�«  vK�
 l����� Ê« V�� …uD� W�“«uL�U� Æ–UI�û�
 fK�L�«  Ê√  `???{Ë√Ë  ÆÈd???�√   «uD��
 WM��  t�b�—  Î«—UOK�  25  mK��  Òd�√  w�UOM�«
 ŸU�b�«  d�UM�  XO����  W�“«uL�«Ë  ‰UL�«
 s�  wI��L�«  mK�L�«  s�Q��  Ê«  vK�  w�bL�«

Æ◊UO��ô«
 Æ»«u� 7 W�K��« W�«b� w� Àb�� ÊU�Ë
 …œUF� rOK� VzUM�« ÊU� sO�b��L�« ‰Ë√Ë
 v�«  ÃU���  W�Ëb�«   «—«“Ë  Ê≈ò  ‰U�  Íc�«
 ¨åUNzUHO��«  WO�¬Ë  UNL��  W�dFL�  r Ò�M�
 ·dB� —U??F??�√  W??�ö??�  œu??�u??�ò  ∫‰U???�Ë

 q�b�   «œ—«u??�«Ë  dOG��  ¡w�  q�  —ôËb�«
 ‚u��«  dF��  Ãd��Ë  wL�d�«  dF��«  w�

Æå¡«œu��«
 —ôËœ  —UOK�  7.5  e�F�«  Ê«  v�«  —U??�«Ë
 d�√  «c??�Ë  —ôËœ   «—UOK�  9  q�b�«  ULO�
 q��  dN�  Ê«Ë  ¨ÊUM��  w�  œu�u�  dO�
 Honey q�� ôË ‰U� ô vN��« b� nzUD�«
 W�Ëb�«  Ê≈ò  ∫‰U???�Ë  ¨no money No
 ·dB�  vK�  W��«—  WI�U��«   U�uJ��«Ë
 ·—UBL�« vK� V�«— ÊUM�� ·dB�Ë ÊUM��
 sOO�UM�K�« lz«œË vK� W��«— w��« W�U��«
 dO�� ¡w� q� Ê√ r�Ë w� gOF� s�«uL�«Ë
Æå◊d�  b�  ¡wA�«  «c�  sJ�Ë  ¨Â«d�  U�  vK�

 —ÒbB�� ô W�“«uL�« Ác� Ê« …œUF� d���«Ë
 WDOI� w�Ë W�u�U� w� UL�≈ ÂuO�« bNAL�«
 bOF�  vK�  WKJA�  „UM�Ë  Æ»√Ë  Â√  ö�
 ‰Q�  U�bM�  ‰U??�Ë  Æ UIHM�«Ë   «œ—«u???�«
 r�œ  w??�ò  ∫»U??�√  WO�uOA�«  s�  sOMO�
  «—UD�  „UM�  ÊuJ�  ô  YO�Ë  ¨‰ULF�«
 UM��uJ�  ÊS�  w�U��U�Ë  ¨b�b�  pJ�  ôË

Æåb�b��« pJ�Ë  U�UDI�« »—U��
 vML�√ XM�ò ∫bO��« qOL� VzUM�«  ‰U�Ë
 ‰u� W�K��« Ác� q�� W�K� UM� X�U� u�
 ”UMK� u� fK�L�« «c� ¨WM�«d�« ŸU{Ë_«
 ‰uB�  XFM�  WO�«bOL�«  ·Ëd??E??�«  sJ�
 ”UM�«  q�L�  s??�  rKF�  v��  ¨ U�K�
 ÆŸ—UA�«  w�  ”UM�«  l�u�  ÊËdFA�  rN�√
 W��UF�L�«   U�uJ��«Ë  fK�L�«  «c�  sJ�
 ”UM�«  tO�UF�  U�  «u�L�  ÎU�U��  rN�√  u�
 ”UM�«  Æ—U�H�ô«  œËb??�  v??�«  UMK�Ë  UL�
 ¨WO�ËR�L�«   U�uJ��«Ë  fK�L�«  «uK ÒL�
 W�uEML�«  qJ�  W��U��  „UM�  X�U�  uK�
 v�«  l{u�«  q�Ë  UL�   UDK�K�  WF�U��«
 t�M�  U�  sL�  l�b�  UM�«  ÆtO�«  q??�Ë  U�

ÆåUM�b�√
 qOL�  W�uJ�  X�O�  Ác??�ò  ∫·U??{√Ë
 Ÿu{uL�« s� ÀÒb��Q�Ë ¨‰UIÔ� UL� ¨bO��«
 „UM�  bF�  r�  t�«   b�Ë  ÆWI��«  W�K�  w�
 WO�U�—u�  W�U�  w�  s��  ¨‰U��  UM�U�√
 Í—u��œ h� Í√ UNOK� o�DM� ô W�u{u�
 w�  UMK�œ  ‰UL�√  n�dB�  W�uJ�  ¨rzU�
 W�uJ��« W�UI��« qLF���Ë ¨w�U��« bIF�«
 u�  v��  sJ�Ë  ¨wzUM���«  bI�  w�  UM�Q�Ë
 o��«  «c�  ”—UL�  r�  fOzd�«  W�U��  Ê√

Æå86 …œUL�« w� tM� ’uBML�«
 Ê«  œ«—«  Ê≈  W�—uNL��«  fOz—ò  ∫l�U�Ë
 ôË  ¨WKOI���  W�uJ��«Ë  ŸËdAL�«  œd���
 W�uJ��«  c�« u� v�� Áœd��� Ê√ sJL�

 «–«  ÆÂu�dL�  U�—bB�  Ê«  sJL�  ö�  ¨WI��«
 U�—«d�U�  ¨…œU�ùU�Ë œ«œd��ôU� å…dJ��ò
 WOzUM���« …—Ëœ `�H� åÁdJ��åË Âu�dL�
 sJL�  ô  W�uJ��«  UN�c�√  «–«Ë  ÆWI��«  q��
 u�Ë  Î «b??�«Ë  Î «d�√  «b�  U�  ¨U�œd���  Ê«  UN�
 «u�KD�  Ê«  ’uBM�«  V���  »«uM�«  o�
 w�  UMFC�  p�UA��«  «c??�  ÆŸËdAL�«  œ—
 dC��  Ê«  V��  UMKF�  ULN�  t??�«  —Ëœ
 ’uG�  wJ�  UN�Oz—  h�A�  W�uJ��«

ÆåÁ“U��ù ŸËdAL�« w�
 qB��  Ê«   UN�b��«  s??�ò  Ê«  È√—Ë
 ¨ŸËdAL�« œd��� Ê«Ë WI��« vK� W�uJ��«
 vK�  ÎöBH�  ÎU�u�  UN��K�Ë  ¨UN�  fO�  t�_
 ÎU�u�  UN��K�  «–«  ¨Íd�d��«  W�uJ�  ”UO�

ÆåU�U{d� fO�
 vK�  V��  t�√  Êu�  Êô√  VzUM�«  d���«Ë
 v�«  Î «dOA�  ¨WI��«  bOF���  Ê√  ·—UBL�«
 WO�ËR�L�U�  ÎU�«d��«  VKD��  d�_«  «c�  Ê√
 l�«u�«  ‰UB�S�  sOO�UO��«  l�  W�d�AL�«
 WD��U� ◊«d��ô« VKD��Ë ÊUJL�« «c� v�«
 s�  WB�Ë  WO�ËR�L�«  qL��Ë  W�–UI�ù«

ÆdzU���«
 V�� …b�b��« W�uJ��« W�u�Ë√ Ê√ b�√Ë
 W��UF�Ë  s�b�«  WKJO�  …œU??�≈  ÊuJ�  Ê√
 l{u�«  Ê√  v??�«  XH�Ë  Æ¡U�dNJ�«  WKJA�
 s�  VKD��  d???�_«  sJ�  ÎöO����  fO�
 q�  w??�  ÎU??�—c??�  Î«dOOG�  ¡«—“u???�«  fK��
 qL��  »«u??M??�  UM�  VKD��Ë   U�—UIL�«

ÆW�u�F� Í√ s� Î «bOF� WO�ËR�L�«
 W�K�  w�  ¨r��  t�e�  VzUM�«  d���«Ë
 »U���«  lD�  —«d�≈  Âb�ò  ÊQ�  ¨W�“«uL�«
 Á—«d??�≈  s??�  Òb??�  ôË  WO�u�U�  WH�U��  u??�
 sJ�  r??�√ò  r��  ‰¡U��Ë  ÆåW�“«uL�«  q��
 …b�b��«  W�uJ��«   b??�√  u�  qC�_«  s�
 Í—«“u�«  ÊUO��«  l�  UN�ÒbI�  WK�U�  W�«—œ
 W�ƒ—  w�  U�  ÆåøW�œUB��ô«  W�ƒd�«  s�
 W??�«—e??�«Ë  W�UMB�«  qOFH��  W�uJ��«
 Í√  W??�“«u??L??�«  qLA�  q??�Ë  ULNFO�A�Ë
?K�  WD�  s??�  q??�Ë  sO�œuLK�   UMOLD�

ÆåøCapital Control
 W�uJ��« w�K�«d� ÊU�b� VzUM�« U�œË
 XF�Ë  U�  w�  Ÿu�u�«  Âb�  v�«  …b�b��«
 –UI�≈  WD�  l{u�  ÎU??O??�«œ  UN�UI�U�  t�
 ÆWO�O�Ë  W??O??�U??�Ë  W??�œU??B??�??�«  WOIOI�
 WA�UM�  W�K�  ‰ö�  ¨W�uJ��«  `B�Ë
 qL���Ë  W�b�  ÊuJ�  Ê√  ¨2020  W�“«u�

ÆÃU��ù«  U�UDI� ÎUL�œ b�d�Ë WO�ËR�L�«

zÉ¡à qePh á©Ñ°ùdG{`H ...ä qôe áfRGƒªdG

 wH�u�  œU??�??�«  fK��  —«“
 ÊUM��  ·dB�  r�U�  ·—UBL�«
 ¡UIK�« ‰ö�  d�Ë ¨W�ö� ÷U�—
 w�dBL�« ŸUDI�« ŸU{Ë√ WA�UM�
 Êö�≈ cM� ÊUM�� U�bNA� r� w��«
 b�u�« lL��«Ë ÆdO�J�« ÊUM�� W�Ëœ
 nO�u�  w??�  r??�U??�??�«  ¡«—¬  v??�«
 WOHO�Ë  t�U��√  ¨w�U��«  l�«u�«
 ÆW�“_« Ác� s� ÃËd�K� W��UFL�«
 sK�√  U??�  V���  W�ö�  Èb???�√Ë
 ¨·—UBL�«  wH�u�  œU��«  fK��
 Ád??�b??I??�Ë t??�U??�??�≈ ÊU??O??� w???�
 s�c�«  sOO�dBL�«  ¡ö�e�«  œuN��
  «œUI��ô«Ë  ◊uGC�«  ÊuKL���
 dO�«b��«  V���  sO�œuL�«  s??�
  «—«œ≈  UN�{d�  w��«  WOzUM���ô«

 W�—«dL��«  q??�√  s??�  ·—UBL�«
Æw�dBL�« ŸUDI�« qL�

 W�ö�  œU??�??�ô«  b???�Ë  m??K??�√Ë
 qODF��«  …—Ëd???C???�  t??�«d??�??�«
 tM�  ÎU��U�  X���«  ÂU�√  ÎUOzUM���«
 g�UMO�  Íc�«  VKDL�«  «c�  bO�Q�
 ·—UB� WOFL� …—«œ≈ fK�� l�
 rNH�  q�  W�ö�   Èb???�√Ë  ¨ÊUM��
 fK��  X??F??�œ  w??�??�«  »U??�??�ú??�
 ÎUOML��  W��UDL�«  Ác�  v�«  œU��ô«
 «c�  w??�  oO�u��«  œU??�??�ô«  b�u�

ÆvF�L�«
 œU???�???�ô« f??K??�??� v???ÒM???L???�Ë
 r�œË œU��ô« …—“«R� W�ö� vK�
  «—«œ≈   —Òd???�  ‰U??�  w??�  t��UD�
 œb�  s??�  ¡UMG��ô«  ·—U??B??L??�«

 ·ËdE�«  V���  UNO�b����  s�
 ÆqLF�«  …dO�Ë  l�«d�Ë  WM�«d�«
 s�  v�«u��  s�  t�√  t�«u�  ÊUJ�
 sL{ …b??�U??�??L??�«  Ác???� r??�b??I??�

ÆÎU�u�U� t� W�U�L�«  U�UJ�ù«
 œU??�??�ô« ¡U??C??�√ d??�??H??�??�«Ë
 w��«  dO�«b��«  iF�  ÈËb??�  s�
 bOF� vK� ÊUM�� ·dB� U�c��«
 vK� ¨·—U??B??L??�« l??� q??�U??F??�??�«
 W�uO��«  Ÿu{u�  ‰U�L�«  qO��
 ÊU??L??�??zô«  U??�U??D??� W??�U??I??�Ë
 U�dO�Ë  Ã—U��«  v�«  q�ËU���«Ë
 c��� w��« W�“«d��ô« dO�«b��« s�
 w� ÊUM�� ·dB�Ë ·—UBL�«  s�
 ŸUDI�«  a�—U�  s�  WK�dL�«  Ác�

Æw�UM�K�« w�dBL�«

±QÉ°üªdG »ØXƒe OÉëJG ¢ù∏ée
kÉægGQ ´É£≤dG ´É°VhCG áeÓ°Sh åëÑj

W�ö� bM� ·—UBL�« œU��« b�Ë

W�O��« w� rK��

 rOK���«  WOKL�  f??�√  X?? ÒL??�
 sO�  ¨W�O��«  …—«“Ë  w�  rK���«Ë
 w�UB�d�  ÍœU�  o�U��«  d�“u�«
 ¨—UD� ”u�UO�œ b�b��« d�“u�«Ë
 …—«“uK�  ÂUF�«  d�bL�«  —uC��
 `�UBL�«  ¡U�ƒ—Ë  ÊUO���  Ãd�

Ædz«Ëb�«Ë
 W��M�U�  ∫w�UB�d�  ‰U??�Ë
 ÊUO�  „UM�  ¨t??�   b??�Ë  U??�  v??�«
 UMF{ËË  WM�  cM�  —b�  Í—«“Ë
 UNLEFL�  UM�e��«Ë  Î «œu??M??�  tO�
 vK�  d??�–√Ë  ¨W??�ôu??�«  dB�  r??�—

∫‰U�L�«  qO��
  U�UHMK�  WK�UJ�L�«  …—«œù«  

∫W�KB�«
 ¨◊UI�  10  s�  o�d�  WD�d�
 ¨¡«—“u�« fK�� s� UNOK� o�«u�
 “d??H??�« Âu??�d??� ∫◊U??I??M??�« r???�√Ë
  U�UHM�«  Âu�d�  ¨—bBL�«  s�
 ¨WOIO�D�   «—«d???�  3Ë  …dD��«
 ŸUD� ÊËR� oO�M� WM�� —«d�Ë

Æ U�UHM�«
 ¨WLE�ô«Ë  sO�«uIK�  ÎUIO�D�  
 w�  w�O��«  d�_«   U�«—œ  œUL��«
 ∫U�cOHM�Ë  W�U�  l�—UAL�«  œ«b�≈
 rOOI��  WK ÒBH�   «œU??�—≈  œ«b??�≈
 jHM�«  w�UD�  w�  w�O��«  d??�_«

ÆWOz«uN�« W�UD�«Ë ¨“UG�«Ë
 ÀÒuK�  W��UF�  Êu�U�  oO�D�
 Êu�dI�«  …dO��Ë  w�UDOK�«  dN�
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 v�« W�œUN�«  «—UL���ô« eOH��Ë ‰UL�_« r�œ  U�b� r�bI�
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 WF�«Ë  …d�U�  ÊUM��  w�  ¡U�M�«  b{  eOOL��«  oL�Ë  r��
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ájOÉ°üàbG QÉÑNG
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 WKN�  ¨UML{  2020Ø1Ø31  W�UG�  t��uL�  œb�ò  «—«d??�  w�“Ë  Í“U�  ‰UL�«  d�“Ë  —b�
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Æb�«u�« —ôËbK� ‰ Æ‰

…œUF� rOK� VzUM�«



5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

االنتخابات  لجنة  رئيس  التقى   {
قطاع  رئيسة  ن��اص��ر،  حنا  المركزية 
في  أفريقيا  وش��م��ال  األوس���ط  ال��ش��رق 
آنا  السفيرة  السويدية  الخارجية  وزارة 
السويدي  العام  والقنصل  هامرغرين، 

في القدس جسيكا أوالوسن.
أط���ل���ع ن����اص����ر، ال��م��س��ؤول��ت��ي��ن 
السويديتين خالل اللقاء في مقر اللجنة 
التي  المشاورات  على  أم��س،  بالبيرة 
األخيرة  األشهر  خالل  اللجنة  بها  قامت 
مع جميع الفصائل ومؤسسات المجتمع 
الغربية  الفلسطينية في الضفة  المدني 
على  الفصائل  وموافقة  غ��زة،  وقطاع 

المشاركة باالنتخابات.
الجهود  أمله بأن تساهم  وأعرب عن 
العقبات  إزالة  في  واألوروبية،  الدولية 
في  العامة  االنتخابات  إجراء  أمام  كافة 
فيها  بما  الفلسطينية  األراض��ي  جميع 

مدينة القدس.
العام  القنصل  نائب  اللقاء:  وحضر 
جولين،  أجنس  القدس  في  السويدي 
هشام  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��م��دي��ر 
أشرف  التنفيذي  المدير  ونائب  كحيل، 

الشعيبي.
} أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى 
الرئيس  ج���ّرار،  حنان  أفريقيا  جنوب 
سيريل رامافوزا، على تطورات األوضاع 
خالل  جّرار،  ونقلت  فلسطين.  دولة  في 
للحزب  العام  المقر  في  عقد  الذي  اللقاء 
في مدينة جوهانسبيرغ، أمس، تحيات 
الرئيس محمود عباس وشعبنا والقيادة 
ولقيادة  رامافوزا  للرئيس  الفلسطينية 
أفريقيا  جنوب  وشعب  الحاكم  الحزب 
الموقف المتقّدم  الصديق، وثّمنت عالياً 

والداعم لنضال شعبنا العادل.
بدوره، نقل الرئيس رامافوزا بصفته 
رئيساً للحزب الحاكم، تحياته للرئيس 
الفلسطيني.  ولشعبنا  عباس  محمود 
وأكد استمرار دعم حزبه العميق لنضال 
من  الدولية  المحافل  كافة  في  شعبنا 
أجل تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا 
ورفض  واالستقالل،  الحرية  في  وحقه 
شعبنا  حقوق  مع  تتعارض  حلول  أي 

الثابتة.
} قّدمت سفيرة دولة فلسطين لدى 
إيرلندا جيالن وهبه عبد المجيد، أوراق 
دي  مايكل  اإليرلندي  للرئيس  اعتمادها 

هيجينز.

ال�سام

الوزراء  مجلس  رئيس  لقاء  ترّكز   {
المهندس عماد خميس أمس، مع المكتب 
برئاسة  الصحافيين  التحاد  التنفيذي 
حول  االتحاد  رئيس  النور  عبد  موسى 
الناظمة  والقوانين  التشريعات  تعديل 
نشر  في  دوره  وتعزيز  االتحاد  لعمل 
ال��وع��ي ل��م��واج��ه��ة ت��ح��دي��ات ال��ح��رب 
االقتصادية وإعداد رؤية لتطوير عائداته 
وتنظيم  االستثمارات  خالل  من  المالية 
دورات تدريبية متخصصة للعاملين في 
قطاع اإلعالم بالتنسيق مع وزارة اإلعالم 

وكلية اإلعالم بجامعة دمشق.
للمجلس  اآلسيوي  المؤتمر  طرح   {
ُعقد  ال��ذي  األس��ن��ان  ل��زراع��ة  العالمي 
العاصمة  في  الماضي  األسبوع  نهاية 
بمشاركة  ك��ول��وم��ب��و،  السيرالنكية 
لزراعة  األساسية  المفاهيم  س��وري��ة، 
وسلبيات  وإيجابيات  الرقمية  األسنان 
الممارسة  في  الرقمية  التقنية  تبني 

السريرية لطب األسنان.

العراق

} أعرب رئيس ائتالف دولة القانون 
ال��م��ال��ك��ي، أم����س، ع��ن رفضه  ن����وري 
الدبلوماسية  البعثات  الس��ت��ه��داف 
ضرورة  مؤكداً  العراق،  في  والسفارات 

العمل على التهدئة وتجنب التصعيد.
إن  بيان،  في  المالكي  مكتب  وق��ال 
نوري  القانون  دول��ة  ائتالف  »رئيس 
سفيرة  مكتبه  ف��ي  استقبل  المالكي 
وسفيرة  ل��ون��دي��س  ج���وان  اس��ت��رال��ي��ا 
بغداد،  في  دوبسن  تريدين  نيوزلندا 
مستجدات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
االوضاع السياسية واألمنية في العراق 
للبيان،  وفقاً  المالكي،  وأكد  والمنطقة«. 
على »أهمية تعزيز العالقات مع جميع 
االح��ت��رام  اس���اس  ع��ل��ى  ال��ع��ال��م  دول 
مثمناً  المشتركة«،  والمصالح  المتبادل 
الداعمة  ونيوزلندا  استراليا  »مواقف 

للعراق«.

الأردن

} وقع ملتقى طالل أبوغزالة المعرفي 
والتطوير  للتوعية  الوطني  والملتقى 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم 
والنشاطات  وال���ن���دوات  الفعاليات 
أبناء  مختلف  تخدم  التي  التوعوية 

المجتمع في مختلف المحافظات.
المدير  وقعها  التي  المذكرة  وتأتي 
المعرفي«  »أبوغزالة  لملتقى  التنفيذي 
الوطني  الملتقى  ومدير  ال��داوود  ف��ادي 
للتوعية والتطوير الدكتور محمد البدور، 
مؤسسات  مع  العالقات  توطيد  بهدف 
المجتمع المحلّي المهتمة بدعم الشباب 

وبناء قدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.
على  أبوغزالة  طالل  الدكتور  وأثنى 
ثقافة  تعزيز  ف��ي  المبذولة  ال��ج��ه��ود 
التطّوع وخدمة المجتمع لدى الشباب، 
التكنولوجيا  مصنع  تأسيس  أن  مبّيناً 
بلد  بأننا  إيماننا  ع��ن  يعبر  األردن���ي 
الذي  وطننا  باقتصاد  وإيماننا  معرفّي 

نحب أن نستثمر فيه.

الكويت

ال���وزراء  مجلس  رئيس  أوض���ح   {
عضوية  فترة  أن  الخالد  صباح  الشيخ 
اتسمت  األم����ن  مجلس  ف��ي  ال��ك��وي��ت 
لكثرة  نظراً  والصعوبة،  بالحساسية 
طرحت  التي  الشائكة  الدولية  الملفات 

على المجلس خالل ذلك الوقت.

اأخبار الوطن
الجي�ش ال�سورّي ُيطبق الطوق حول »معّرة النعمان« من ثلث جهات.. ويدّمر الخطوط الأمامّية للإرهابّيين بالريف الغربّي لمدينة حلب

دم�شق: �لتنظيمات �لإرهابّية تعمل وبدعم تركّي على فبركة هجوم كيميائّي غرب حلب و�إدلب 

الخارجّية العراقّية ت�ستنكر »العتداء«..  وعبد المهدي يرى ا�ستهدافها في بغداد قد يجعل البلد �ساحة حرب

�لعامرّي يرف�ض ��شتهد�ف �ل�شفارة �لأميركّية: �لرّد �لمنا�شب �إخر�ج قو�تها 

اأكد اأهمّية الدعم الإيرانّي لمحور المقاومة في مواجهة �سفقة القرن

طارق خوري: �لنظام �لر�شمّي �لعربّي �شقط من معادلة

مو�جهة �ل�شيا�شات �لأميركّية �لد�عمة للكيان �ل�شهيونّي في �لمنطقة

تعمل  اإلرهابية  التنظيمات  أن  سورية  أكدت 
كيميائي  هجوم  فبركة  على  تركي  وبدعم  حالياً 
التهام  إدلب،  شرق  وجنوب  حلب  غرب  مزعوم 
تلك  ف��ي  عملياته  ل��وق��ف  ودف��ع��ه  ب��ه  الجيش 
التنظيمات  له  تروج  ما  أن  موضحة  المناطق، 
مرة  كل  في  به  تقوم  ما  ذاته  هو  اآلن  اإلرهابية 
في  السوري  العربي  الجيش  قوات  فيها  تتقّدم 
وحماية  اإلره��اب  من  األرض  لتحرير  معاركها 

المدنيين من جرائمه.
في  والمغتربين  الخارجية  وزارة  وقالت 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  موجهة  رسالة 
حكومة  دأب��ت  أم��س:  األم���ن،  مجلس  ورئ��ي��س 
السنوات  طيلة  السورية  العربية  الجمهورية 
واألمين  األم��ن  مجلس  اط��الع  على  الماضية 
العام لألمم المتحدة على ما تقوم به التنظيمات 
من  والمدعومة  مسّمياتها  بمختلف  اإلرهابية 
لألسلحة  استخدام  من  ودولية  إقليمية  أطراف 
السوريين،  بحق  دولياً  المحرمة  الكيميائية 
وك��ذل��ك ال��ت��ح��ض��ي��رات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ه��ذه 
استخدام  لمسرحيات  اإلرهابية  المجموعات 
الجمهورية  في  مختلفة  أماكن  في  األسلحة  تلك 
العربي  الجيش  الت��ه��ام  ال��س��وري��ة  العربية 
الكيميائي  السالح  باستخدام  الحقاً  السوري 

المدنيين. ضد 
لدى  معروفاً  بات  لقد  الخارجية:  وأضافت 
الجميع بأنه كلما ضاق الخناق على المجموعات 
الخوذ  »ج��م��اع��ة  تسمى  م��ا  ت��ق��وم  اإلره��اب��ي��ة 
في  مشغليها  من  بتوجيه  اإلرهابية  البيضاء« 
المسرحيات  تلك  بإعداد  الغربية  الدول  بعض 
الداعمة  الدول  من  وعسكريين  خبراء  بمساعدة 
السورية  الحكومة  التهام  اإلرهابيين  ألولئك 
باستخدام األسلحة الكيميائية كي تبتدع ذريعة 
لعدوان عسكري تقوده واشنطن وحلفاؤها على 
الجيش  فيه  يتصّدى  ال��ذي  الوقت  في  سورية 

العربي السوري ألولئك اإلرهابيين.
أذرع  اآلن  تستمر  ال��خ��ارج��ي��ة:  وت��اب��ع��ت 
الخوذ  »جماعة  تسّمى  وما  اإلعالمية  اإلره��اب 
وأخ��ب��ار  لمسرحيات  ب��ال��ت��روي��ج  ال��ب��ي��ض��اء« 
لألسلحة  مزعوم  استخدام  حول  وكاذبة  ملفقة 
الدول  فيه  تتجاهل  الذي  الوقت  في  الكيميائية 
يتم  ما  كل  لهم  والداعمة  لإلرهابيين  الراعية 
الفبركات  تلك  عن  وأخبار  معلومات  من  كشفه 

األسلحة  الستخدام  المستمرة  والتحضيرات 
ومنظمة  المتحدة  األمم  إلى  ونقلها  الكيميائية 

الكيميائية. حظر األسلحة 
العربية  الجمهورية  أن  الخارجية  وأوضحت 
ق��وات  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  أن  على  ت��ش��ّدد  ال��س��وري��ة 
في  حالياً  وحلفاؤها  السوري  العربي  الجيش 
في  يندرج  إدل��ب  شرقي  وجنوب  حلب  غربي 
في  والدستوري  السيادي  حقها  ممارسة  إطار 
إلى  استناداً  وذلك  وأرضها،  شعبها  عن  الدفاع 
المتحدة  األمم  وميثاق  الدولي  القانون  مبادئ 
بمكافحة  الصلة  ذات  األمن  مجلس  قرارات  وكل 
الحالية  العسكرية  العملية  هدف  وأن  اإلرهاب. 
هو  إدلب  شرق  وجنوب  حلب  غرب  مناطق  في 
إدلب  في  السوريين  المدنيين  معاناة  إنهاء 

وحلب.
السورية  الحكومة  تؤكد  الخارجية:  وتابعت 
وبدعم  حالياً  تعمل  اإلرهابية  التنظيمات  أن 
غرب  مزعوم  كيميائي  هجوم  فبركة  على  تركي 
به  الجيش  التهام  إدل��ب  ش��رق  وجنوب  حلب 
المناطق، وأن ما  تلك  ودفعه لوقف عملياته في 
ما  ذاته  هو  اآلن  اإلرهابية  التنظيمات  له  ترّوج 
الجيش  قوات  فيها  تتقدم  مرة  كل  في  به  تقوم 
األرض  لتحرير  معاركها  في  السوري  العربي 

من اإلرهاب وحماية المدنيين من جرائمه.
أن  عسكري  مصدر  أعلن  متصل،  سياق  وفي 
مدينة  وغ��رب  إدل��ب  في  اإلرهابية  التنظيمات 

التهام  كيميائي  هجوم  لفبركة  تحضر  حلب 
وقف  إل��ى  ودف��ع��ه  ال��س��وري  العربي  الجيش 

عملياته في تلك المناطق.
التنظيمات  دأب��ت  »كما  أن��ه  المصدر  وذك��ر 
الجيش  قوات  فيها  تتقّدم  مرة  كل  في  اإلرهابية 
األرض  لتحرير  معاركها  في  السوري  العربي 
تعمل  نيره  من  المدنيين  وحماية  اإلره��اب  من 
فبركة  على  تركي  وبدعم  حالياً  التنظيمات  تلك 
وإدلب  حلب  غرب  في  مزعوم  كيميائي  هجوم 
وقف  إل��ى  ودفعه  به  السوري  الجيش  التهام 

عملياته في تلك المناطق«.
والفبركات  الحيل  »هذه  إن  المصدر  وأضاف 
أصبحت  مرة  كل  في  اإلرهابيون  يجتّرها  التي 
تجدي  ولن  أحد  على  تنطلي  تُعد  ولم  مستهلكة 
نفعاً في تحقيق ما تبتغيه التنظيمات اإلرهابية 

وداعموها من وقف للعمليات العسكرية«.
جنوب  كبيراً  تقدماً  إح���رازه  م��ع  ميدانياً، 
تحرير  م��ن  ذل��ك  تخلل  وم��ا  المدينة،  وش��م��ال 
الجيش  اليوم، يكون  الجديدة  البلدات  لعدد من 
وشرقاً  وجنوباً  شماالً  طوقه  أطبق  قد  السوري 
على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي 

الشرقي.
السوري  الجيش  وح��دات  إن  مصدر  وق��ال 
ك��ب��ي��راً ج��ن��وب م��دي��ن��ة معرة  أح���رزت ت��ق��ّدم��اً 
بلدات  على  قليل  قبل  سيطرتها  بعد  النعمان 
الواقعة  و«بابولين«  و«بسيدا«  »الحامدية« 

شيخون(  خان   - النعمان  )معرة  مقطع  على 
شمال  حلب(   - )ح��م��اة  ال��دول��ي  الطريق  م��ن 
»معرحطاط«،  بلدة  في  التركية  المراقبة  نقطة 
النعمان  معرة  مدينة  على  الطوق  بذلك  ليطبق 
اليومين  خالل  سيطرته  عقب  جهات  ثالث  من 
الماضيين على بلدات »معرشمشة« و«تلمنس« 
و«م��ع��رش��وري��ن« ش��رق��اً، وت��ق��ّدم ق��وات��ه شماالً 
صباح أمس، وتمّكنها من تحرير بلدات »بابيال« 
و«الدانا« على مقطع »معرة النعمان - سراقب« 

من الطرق الدولي )حماة - حلب(.
السوري  الجيش  سيطرة  أن  المصدر  وأك��د 
على »الحامدية« و«بسيدا« و«بابولين« جنوب 
من  اقترابها  تلقائياً  تعني  النعمان،  معرة 
في  التركية  المراقبة  لنقطة  الشمالية  األطراف 

منطقة »معر حاطط«.
وك����ان ال��ج��ي��ش ال���س���وري اس��ت��أن��ف في 
عمليته  الحالي  الشهر  من  والعشرين  الرابع 
الشرقي  الجنوبي  إدل��ب  ري��ف  في  العسكرية 
ومعرشمشة  تلمنس  بلدتي  تحرير  من  وتمكن 
التخوم  على  الواقعتين  االستراتيجيتين 

الشرقية لمدينة معرة النعمان.
إدل��ب  ري��ف  ف��ي  ال��س��وري  الجيش  وي��واج��ه 
مسلحة،  إرهابية  جماعات  الشرقي  الجنوبي 
على رأسها هيئة تحرير الشام »جبهة النصرة« 
المنطقة  إلى  وصل  كما  القوقاز«،  أجناد  وتنظيم 
مؤخراً لمؤازرة المسلحين، المئات من المقاتلين 

التركستاني«  اإلسالمي  »الحزب  من  الصينيين 
لتنظيم  المبايعة  التوحيد  أنصار  فصائل  ومن 

»داعش« اإلرهابي.
وفي السياق، دّمرت وحدات الجيش السوري 
االشتباك  خطوط  في  المسلحين  تحصينات 
وتواصل  حلب،  لمدينة  الغربي  بالريف  األولى 

تقدمها في المنطقة.
الجيش  وحدات  أن  إلى  سانا  وكالة  وأشارت 
والصواريخ  المدفعية  بسالحي  رمايات  »نفذت 
مدينة  غربي  اإلرهابيين  وتحصينات  مقار  ضد 
ح��ل��ب ودم����رت خ��ط��وط ت��م��رك��زه��م األول����ى«، 
على  أخ��رى  وح��دات  تقدم  مع  بالتوازي  وذل��ك 
حلب  مدينة  غرب  جنوب  طومان  خان  محور 

عدة. لكيلومترات 
مساحة  وس��ع  الجيش  أن  الوكالة  وبينت 
الغربي  الريف  في  المسلحين  ضد  عملياته 
إمدادها  خطوط  مركزة  برمايات  ودّمر  للمدينة 
بلدات  ف��ي  مقارها  م��ن  وع���دداً  وتحصيناتها 
والمنصورة  والبحوث  والراشدين  الليرمون 
وكفر حمرة وخان العسل ومحيط كفرناها غرب 

مدينة حلب.
في  الجيش  عمليات  أن  ال��وك��ال��ة  وذك���رت 
شنتها  متكّررة  اعتداءات  بعد  جاءت  المنطقة، 
في  السكنية  األحياء  على  اإلرهابية  التنظيمات 
إلى استشهاد وجرح عشرات  أدت  مدينة حلب، 

المدنيين معظمهم من األطفال والنساء.

تعّرضت  أس��ب��وع،  ظ��رف  ف��ي  الثانية  للمرة 
السفارة األميركية في بغداد لهجوم صاروخي، إال 
دفع  مما  مباشرة،  بصورة  أصابها  المرة  هذه  أنه 
القاطع  »رفضها  على  للتأكيد  العراقية  القيادات 
لهذا العدوان«، وحرصها على »حفظ حرمة« جميع 

البعثات الدبلوماسية العاملة في البالد.
وفي السياق، اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي 
العامري أمس، أّن االعتداء على السفارة األميركية 

بالعراق »هدفه إعاقة رحيل القوات األجنبّية«. 
العامري عّبر في بيان له عن رفضه االعتداء على 
األجنبية  الدبلوماسية  والبعثات  السفارات  مقار 
التخريبية  األعمال  »هذه  أّن  إلى  مشيراً  بالعراق، 
هدفها خلق الفتنة وإعاقة مشروع السيادة ورحيل 
القوات األجنبية التي صّوت عليها مجلس النواب 

العراقي«.
»العمل  إلى  العراقية  الحكومة  العامري  ودعا 
وكشف  الدبلوماسية  البعثات  حماية  في  الجاد 

المتورطين بها«.
أميركا  أّن  ال��ع��ام��ري  أك��د  متصل،  سياق  ف��ي 
المناسب  وال��رد  وحكومته  بالعراق  »تستخّف 
عليها هو إخراج قواتها من البالد«، مشدداً على أّنها 
»ارتكبت جريمة كبيرة بكل معنى الكلمة باستهدافها 

لسيادة العراق في جريمة مطار بغداد«. 
وأضاف العامري: »أميركا قدمت الدعم واإلسناد 
لداعش وكانت تطلق عليها تسمية ثوار العشائر، 
ونأت بنفسها عن دعم العراق في التصّدي لداعش 
تحقيق  من  اقتربوا  العراقيين  ب��أن  أيقنت  حتى 

النصر وتحرير المدن«. 
من جهته شّدد القيادي في حركة »عصائب أهل 
الحق« جواد الطليباوي، على »عدم وقوف فصائل 
المقاومة« وراء القصف الصاروخي الذي استهدف 

السفارة األميركية.
أعلنت  العراق  في  األمني  اإلعالم  خلية  وكانت 
في  كاتيوشا  صواريخ   5 سقوط  أمس،  أول  مساء 

المنطقة الخضراء من دون وقوع خسائر.
وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية العراقية، 
للعدوان  واستنكارها  القاطع،  رفضها  »عن  أمس، 
الذي استهدف سفارة الواليات المتحدة األميركية 

بالقصف بقذائف كاتيوشا«.
صفحتها  في  نشرته  بيان  في  ال��وزارة  وقالت 
الرسمية على موقع »فيسبوك«: »في الوقت الذي 
العمل  لهذا  استهجانها  على  ال��وزارة  فيه  تشّدد 
حريصة  أنها  تؤّكد  وعرفاً،  قانوناً  الُمدان  العنفي 
البعثات  جميع  حرمة  حفظ  على  الحرص  أش��ّد 
التزاماً  وذل��ك  العراق؛  في  العاملة  الدبلوماسية 
ببنود اتفاقية فيينا لتنظيم العالقات الدبلوماسّية 
بين بلدان العالم، وحرصاً على العالقات الثنائّية، 

ورعاية للمصالح الُمتبادلة للجميع«.
وأضافت في بيانها: »العراق يؤّكد أن مثل هذه 
األفعال لن تؤثر في ُمستوى العالقات االستراتيجية 
بين بغداد وواشنطن، التي تشهد ارتقاء على طريق 
أّن  كما  الصديقين،  الشعبين  تطلعات  تحقيق 
السلطات األمنّية المعنّية قد شرعت في إجراءاتها 
إلى  وتقديمهم  الُجناة،  عن  للكشف  التحقيق�ّية 

العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه االنتهاكات، مّما قد يجّر 
العراق ألن يكون ساحة حرب ألطراف خارجّية«.

أم��س،  األم��ي��رك��ي��ة،  الخارجية  وزارة  ودع���ت 
السلطات العراقية إلى حماية المنشآت األميركية 
حيث  الخضراء،  المنطقة  إن  وقالت  البالد.  في 

السفارة األميركية ببغداد، تعّرضت للقصف.
من جهته، وّجه رئيس حكومة تصريف األعمال 
العراقية عادل عبد المهدي، سلطات األمن ب�«ضبط 
الُمدانة  »األع��م��ال  أّن  معتبراً  االع��ت��داء«،  ُمنفذي 
وتمّس  الدولة  ُتضعف  القانون،  عن  والخارجة 

بسيادتها«.
استهداف  أن  العراقي،  ال��وزراء  رئيس  وأعلن 
السفارة األميركية في بغداد قد يحول العراق إلى 

ساحة حرب.
وفي أول بيان له صدر بعد سقوط قذائف عدة 
األحد،  مساء  بغداد،  في  الخضراء  المنطقة  على 
أصابت إحداها مبنى السفارة األميركية، قال رئيس 
أخرى  »م��رة  العراقية:  األعمال  تصريف  حكومة 
أجنبية،  دبلوماسية  بعثة  على  العدوان  يتكرر 
حرم  داخل  الكاتيوشا  صواريخ  من  عدد  بسقوط 

السفارة األميركية.
األعمال  هذه  استمرار  نستهجن  »إننا  وأردف: 
المدانة والخارجة عن القانون والتي تضعف الدولة 
الدبلوماسية  البعثات  وبحرمة  بسيادتها  وتمّس 

الموجودة على أرضها«.
األمنية  القوات  أم��ر  أن��ه  المهدي  عبد  وأض��اف 
»باالنتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه 

االعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال 
جزاءه أمام القضاء«.

وتابع عبد المهدي أن »استمرار هذا التصّرف 
كلها  البالد  يحمل  والذي  الالمسؤول  االنفرادي 
اإلضرار  إلى  يؤدي  الخطيرة  وتداعياته  تبعاته 
بالمصالح العليا للبلد وعالقاته بأصدقائه، مما 
خصوصاً  حرب،  ساحة  ليكون  العراق  يجر  قد 
تنفيذ  بإجراءات  الحكومة  فيه  ب��دأت  وقت  في 
األجنبية  القوات  بانسحاب  النواب  مجلس  قرار 

من البالد«.
التزام  ال���وزراء  رئيس  أكد  البيان،  ختام  وفي 
البعثات  جميع  »بحماية  العراقية  الحكومة 
الدبلوماسية واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتحقيق 
ذلك وفق القانون«، داعياً كل القوى المسؤولة في 
التزامات  لتنفيذ  الحكومة  مع  »الوقوف  إلى  البالد 
العراق واالضطالع بدور كل منها إليقاف مثل هذه 
األعمال وكشف فاعليها وتحميلهم مسؤولية السير 

بالبالد إلى ما ال يحمد عقباه«.

لجنة  رئيس  األردن��ي  النواب  مجلس  عضو  أكد 
والعراق  فلسطين  مع  األردنية  البرلمانية  األخ��وة 
الوضع  »أّن  خوري  سامي  طارق  وسورية  ولبنان 
الدولي لم يعد مالئماً لكي تفرض أميركا حلوالً على 
هواها للمنطقة كما شهدنا بعد غزو العراق للكويت 
وانهيار االتحاد السوفياتي مطلع التسعينات، ذلك 
أّن هناك قوى دولية، روسيا والصين تحديداً، عادت 
بقوة إلى المشهد اإلقليمي بمواقف تنطلق من قرارات 
القرارين  سيما  ال  الدولية«،  »الشرعية  يسّمى  ما 
االحتالل  قوات  بانسحاب  المتعلقين  و194   242
األميركية  الصفقة  أّن  نجد  واللذين  العودة،  وحّق 

المشؤومة »صفقة القرن« قد تجاهلتهما تماماً«.
أضاف خوري في حوار خاص مع وكالة »مهر« 
اإليرانية لألنباء: »أما على مستوى الشارع العربي، 
فال يمكن إغفال دور القوى الحية على امتداد العالم 
العربي في رفض هذه الصفقة، ال سيما في فلسطين 
المحتلة، وهذه القوى هي رأس الحربة الذي نعّول 
عليه في مواجهة كّل المشاريع والصفقات التي ُيراد 
األسف  مع  تتّم  والتي  فلسطين  قضية  تصفية  بها 
بغطاء عربي«. وأشاد بدور إيران »في دعم المقاومة 
سياسات  ض��ّد  ثابت  استراتيجي  وخيار  كنهج 
الهيمنة األميركية منذ انتصار ثورتها عام 1979«، 
الدور  المقاومة  محور  لدعمها  »سيكون  أنه  معتبراً 

الكبير في إسقاط الصفقة«.
األردن  وتحديداً  العربية،  ال��دول  رّد  شأن  وفي 
ضرورة  على  خوري  شّدد  األميركية  المؤامرة  على 
األنظمة  مواقف  بين  الخصوص  هذا  في  »التمييز 
العربية  األنظمة  معظم  »أّن  موضحاً  والشعوب«، 
المتعاقبة، ال سيما ما ُعِرف يوماً ب�«محور االعتدال«، 
قد خذلت القضية الفلسطينية وذهبت باتجاه حلول 
منفردة )اتفاقيات اإلذعان مع مصر واألردن »كامب 
دايفيد« و«ووادي عربة«( على حساب الحّل العادل 

والشامل لهذه القضية. وانطالقاً من ذلك، يمكن القول 
القضية  هذه  مع  العربية  األنظمة  معظم  تعامل  إّن 
المركزية ينطلق من مصالح سياسية ضيقة ُتسلِّم 
بمشيئة أميركا تجاه الحلول السياسية في المنطقة 

والتي تخدم في نهاية المطاف العدو الصهيوني«.
وتابع البرلماني األردني: »في ما يتعلق بمواقف 
الخيار  أّن  واض��ح��اً  ب��ات  فقد  العربية  الشعوب 
التاريخي لهذه الشعوب هو االنحياز الكامل لقضية 
للتفاوض  قابلة  غير  حّق  قضية  كونها  فلسطين 
المملكة  فإّن  األردن،  إلى  وبالنسبة  المساومة.  أو 
األردنية حكومة وملكاً قد أعلنت موقفها منذ البداية 
برفض الصفقة وقد سمعنا على لسان جاللة الملك 
تعّرض  التي  الضغوط  كّم  عن  شخصياً  عبدالله 
رفض  لكّنه  القدس  وعن  فلسطين  عن  للتخلّي  لها 
على  الهاشمية  الوصاية  أّن  كما  قاطع.  بشكل  ذلك 
في  األميركيين  قبل  من  أيضاً  مستهدفة  المقّدسات 

هذه الصفقة«.
األردن  أبناء شعبنا في  إلى  وقال: »أما بالنسبة 
مسار  أّي  برفض  البداية  منذ  خيارهم  حسموا  فقد 
تفاوضي مع عدّو ال يفهم إال لغة الحديد والنار. ودائماً 
وموجات  باحتجاجات  األردن��ي  الشارع  يضّج  ما 
األردنيون  الصهيونية.  لالنتهاكات  عارمة  رفض 
زوراً  ُتسّمى  التي  االتفاقية  بإلغاء  دائماً  يطالبون 
»اتفاقية سالم« وبإغالق سفارة العدو الصهيوني، 
اتفاقية  حيال  األردن��ي  الشارع  يهدأ  لم  اآلن  وحتى 
ولن  احتالل«  االحتالل  »غ��از  شعار  تحت  الغاز، 
االتفاقية  هذه  إلغاء  حتى  شعبنا  أبناء  يستكين 
مع  التعاون  وسبل  آليات  في  النظر  وإعادة  المذلة، 

العدو الصهيوني«.
من  عملية  خطوات  اتخاذ  حول  سؤال  على  ورداً 
جانب الدول العربية ضّد الصفقة، أشار خوري إلى 
أنه »بعد خروج مصر من معادلة الصراع مع العدو 

الصهيوني وبعد الحرب على سورية، بدأ مركز الثقل 
في النظام اإلقليمي العربي يتحّول لحساب جهات 
المال لتوجيه دفة السياسات  معروفة ال تملك غير 
ووفق  واض��ح  استراتيجي  أفق  دون  من  العربية 
نهج أضّر باألمن القومي العربي وقد شهدناه مراراً 
سواء في الغزو األميركي للعراق عام 2003 أو في 

المؤامرة والحرب على سورية«.
الرسمي  ال��ن��ظ��ام  ف���إّن  »ب��ال��ت��ال��ي  وأض����اف: 
السياسات  العربي قد سقط من معادلة مواجهة 
األميركية الداعمة للكيان الصهيوني في المنطقة، 
لكّن األمل يبقى معقوداً على قلة من الدول العربية 
ال تزال على مقاومتها لتلك السياسات والرافضة 
سورية  سيما  ال  الصهيوني،  العدو  مع  للتطبيع 

ولبنان«.
وفي شأن أهداف الرئيس األميركي دونالد ترامب 
من إعالن صفقة القرن في هذه الظروف الدولية وفي 
األميركية  المتحدة  الواليات  أّن  رأى  التوقيت،  هذا 
»أنهكت في السنوات العشر األخيرة الدول العربية 
»الربيع  أسمتها  التي  الدموي  التغيير  بموجات 
الفرصة  أّن  العربي«، وبذلك رأت اإلدارة األميركية 
على  التآمر  مخططات  لتمرير  سانحة  أصبحت 
مسّمى  تحت  المحقة  قضيتها  وتصفية  فلسطين 
هذه  لتمرير  مقّدمات  شهدنا  وقد  القرن«.  »صفقة 
الصفقة منذ بداية عهد ترامب بقرار وقف المساهمة 
الالجئين  وتشغيل  غ��وث  وك��ال��ة  ف��ي  األميركية 
»األونروا«، إضافة إلى قراره المستفّز بنقل سفارة 
بالده إلى القدس المحتلة كاعتراف أميركي ملموس 
للكيان  عاصمة  المحتلة  بالقدس  مسبوق  وغير 
اإلعالن عن بنود  اقتراب موعد  أّن  الصهيوني. كما 
الصفقة إلى العلن في هذه المرحلة الدقيقة يرتبط 
بحسابات انتخابية لترامب إرضاء للوبي اليهودي 

على أعتاب االنتخابات الرئاسية المقبلة«.

{ الأردنيون ح�سموا خيارهم برف�ش اأّي م�سار تفاو�سي 

مع عدّو ل يفهم اإل لغة الحديد والنار

{ الو�سع الدولي لم يعد ملئمًا لكي تفر�ش اأميركا 

حلوًل على هواها

{ معظم الأنظمة العربية خذلت الق�سية الفل�سطينية 

بذهابها اإلى حلول منفردة مع دولة الحتلل

{ ترامب حّدد موعد الإعلن عن بنود »�سفقة القرن« 
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تنتظر جهات 

إقليمية ودولية 
البيان األميركي 
التفصيلي حول 

مصير ركاب 
الطائرة التي 

سقطت في 
أفغانستان والتي 

تقول مصادر 
أمنية إن على 

متنها ضباط كبار 
منهم مايك دي 

أندريا المسؤول 
عن تنفيذ قرار 

اغتيال القائدين 
قاسم سليماني 

وأبي مهدي 
المهندس.

كوالي�سكوالي�س طهران تح�شم االأمر.. ال دخول في مفاو�شات ثنائّية مع وا�شنطن.. 

وبرلين وبروك�شل يجّددان التم�شك باالتفاق النووّي
»طهران  أن  اإليرانية  الخارجّية  وزارة  أكدت 
ال تسعى إلبرام االتفاق الذي يقف خلفه الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، وال إلى مفاوضات ثنائية 

مع الواليات المتحدة األميركية«.
اإليرانية،  الخارجية  باسم  الناطق  وق��ال 
عباس موسوي، أمس: »حديث الوزير ظريف عن 
جديداً،  ليس  المتحدة  الواليات  مع  المفاوضات 
الواليات  قامت  إذا  وهي  أسس  على  مبني  وإنما 
العقوبات  جميع  ب��رف��ع  األميركية  المتحدة 
الظالمة عن شعبنا وعادت إلى االتفاق النووي، 
وضمن   1+5 ضمن  معها  التشاور  يمكن  وقتها 
التشاور الجماعي فقط«، مشيراً إلى أنه »ال يوجد 
أي حديث عن التفاوض مع الواليات المتحدة في 

الوقت الراهن«.
أننا  تعني  ال  ظريف  »تصريحات  وأض��اف: 
إلى  وال  ترامب  يريده  الذي  االتفاق  وراء  نسعى 

مفاوضات ثنائية مع أميركا«.
اإليرانية:  الخارجية  باسم  الناطق  وتابع 
أن  يعني  ه��ذا  ف��إن  شروطنا  ت��رام��ب  قبل  »إذا 
السياسية األميركية ضد إيران قد هزمت وإذا لم 
للحوار  أنه ليس أهالً  يقبل شروطنا، فهذا يعني 
والمفاوضات«، مؤكداً أن »التهديدات العسكرية 
ال تردع بالده عن المثل للسالم والحوار التي هي 

جزء تاريخي«.
صحافية،  مقابلة  خالل  أب��دى،  ظريف  وكان 
لالنخراط  بالده  استعداد  الماضي،  السبت  يوم 
ال���والي���ات، إذا ما  ف��ي م��ف��اوض��ات م��ع  م��ج��دداً 
رفع  عبر  ماضيها  بتصحيح  ترامب  إدارة  قامت 
الجمهورية  على  فرضها  أعادت  التي  العقوبات 
المفاوضات  طاولة  إل��ى  وال��ع��ودة  اإلسالمية، 

ضمن مجموعة 1+5.
أول  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  ورّد 
أمس، بالرفض على عرض بالتفاوض قّدمه وزير 
وكتب  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني،  الخارجية 
»تويتر«  موقع  في  الرسمي  حسابه  على  ترامب 
أن »وزير الخارجية اإليراني يقول إن إيران تريد 
أن تتفاوض مع الواليات المتحدة، لكن مع إزالة 

العقوبات«، وأضاف: »ال، شكراً«.
في  وأك���د،  ت��رام��ب،  على  ل��ل��رّد  ظريف  وع��اد 
التفاوض  »ف��ك��رة  أن  »ت��وي��ت��ر«،  على  تغريدة 
أساس  ال  المتحدة  والواليات  إيران  بين  الثنائي 
لها«، قائالً: »ال يزال دونالد ترامب يتطلع إلى عقد 
على  الحصول  في  رغبته  لتلبية  ثنائي  اجتماع 

اتفاق ترامب، هذا وهم باطل«.
عن  األوروب��ي  واالتحاد  ألمانيا  أعربت  فيما 
مع  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  استمرار  على  حرصهما 
النزاعات  فض  آلية  تفعيل  أن  مؤكدين  إي��ران، 

ضمن االتفاق يهدف للحفاظ عليه.
هايكو  األل��م��ان��ي،  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  في  أم��س،  م��اس، 
األوروب��ي،  باالتحاد  الخارجية  السياسة  ممثل 
على  عزمنا  »نحن  برلين،  في  بوريل،  جوسيب 
إطالق آلية فض النزاعات، ألننا رأينا أن إيران لم 
االتفاق، ونحن على موقفنا بأننا  تلتزم بشروط 
تمتلك  أن  نريد  ال  ألننا  االتفاق،  يستمّر  أن  نريد 
إيران أسلحة نووية، ومتوقع من الجميع االلتزام 

باالتفاق وشروطه«.
أننا  لي  الواضح  »من  بوريل،  قال  جانبه  من 
االتفاق،  استمرار  وهو  واضحاً،  هدفاً  نتشارك 
وآلية فض النزاعات هي طريقة لتحقيق استمرار 

االتفاق والحفاظ عليه«.
الكامل  االنسحاب  أن  أيام  قبل  إيران  وأعلنت 
الدولية  القوى  مع  الموقع  النووي  االتفاق  من 
ال��دول  أحالت  ما  إذا  مطروح  خيار   2015 في 
رداً  األمن،  مجلس  إلى  النووّي  ملّفها  األوروبية 

على تخفيض طهران التزاماتها ضمن االتفاق.
محمود  اإليراني،  الرئيس  مكتب  مدير  وقال 
إن  الحالي،  الشهر  من  سابق  وقت  في  واعظي، 
النووي  ملفنا  إرس��ال  على  للرد  خياراتنا  »أحد 
إلى مجلس األمن هو الخروج الكامل من االتفاق 
الرئيس  الخيار كان ضمن رسالة  النووي، وهذا 
في  المتبقية  األرب���ع  ل��ل��دول  روح��ان��ي  حسن 

االتفاق«.
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تفعيل 
آلية تسوية المنازعات باالتفاق النووي اإليراني، 
وأكدت رفض »الحجج اإليرانية« لخفض طهران 
عدم  مؤكدة  النووي،  االتفاق  بموجب  التزاماتها 

وجود أساس قانوني لوقف التزاماتها.
إلى  تنضّم  »ال  الثالث  ال��دول  أن  البيان  وأكد 
الضغوط  أقصى  لممارسة  تهدف  التي  الحملة 
وتمسكهم  نيتهم  »حسن  مؤكدين  إي��ران«،  على 
االتفاق  على  الحفاظ  وه��و  األس��اس��ي  بالهدف 

النووي«.
وينشأ عن إطالق آلية تسوية النزاعات الواردة 
في االتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على 

إيران من قبل األمم المتحدة.
وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني 
خطوات  من  وأخيرة  خامسة  خطوة  الحالي، 
النووي  االت��ف��اق  ضمن  التزاماتها  تخفيض 
كل  رفعت  أنها  موضحة   ،2015 في  الموقع 

ذلك  في  بما  النووية،  عملياتها  على  القيود 
بعد  وذل��ك  اليورانيوم،  بتخصيب  يتعلق  ما 
األبرز  القائد  اغتيال قاسم سليماني،  يومين من 
في  أميركية  بغارة  اإليراني،  الثوري  بالحرس 

بغداد.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات 
أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة 
المواد  وكمية  التخصيب،  ونسبة  التخصيب، 
المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تُعد ملزمة 
بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في 

المفاعالت النووية في البالد.
توتراً  األميركية  اإليرانية  العالقات  وشهدت 

ترامب،  إع��الن  بعد  وذل��ك  عسكرياً،  وتصعيداً 
من  المتحدة  الواليات  انسحاب   ،2018 أيار  في 
الموقع  النووي  إيران  ببرنامج  الخاص  االتفاق 
فيلق  قائد  مقتل  أميركا  أعلنت  كما   ،2015 عام 
الثالث  في  اإليراني،  الثوري  الحرس  في  القدس 
موكبه  باستهداف  الحالي،  الثاني  كانون  من 
خارج أسوار مطار بغداد الدولي، ووصفت إيران 

الهجوم ب�«إرهاب الدولة«، وتوّعدت باالنتقام.
الحالي،  ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  م��ن  ال��ث��ام��ن  وف��ي 
قاعدتين  على  صاروخياً  هجوماً  إي��ران  شنت 
أميركية،  قوات  تضمان  العراق  في  عسكريتين 

رداً على اغتيال سليماني.

بينغ،  جين  شي  الصيني،  الرئيس  أوعز 
على  الصيني  الشيوعي  الحزب  لمنظمات 
على  الحاسم  ب�«العمل  المستويات  جميع 
مكافحة انتشار وباء نوع جديد من فيروس 

كورونا )التاجي(«.
في  الصيني  المركزي  التلفزيون  ونقل 
بينغ،  جين  شي  الرئيس،  »طالب  تقرير: 
جميع  على  الحزبية  المنظمات  تتحد  بأن 
العريضة  الشعبية  والكوادر  المستويات 
بشكل  وتنفذ  ال��واس��ع��ة  الجماهير  ح��ول 
للحزب  المركزية  اللجنة  ق���رارات  حاسم 
على  بشدة  معتمدين  الصيني،  الشيوعي 
وتحقيق  الوباء  لمكافحة  الشعب  جماهير 

نصر على العدو«.
الصينية،  المالية  وزارة  أعلنت  فيما 
)وزارة  البالد  في  الوطنية  الصحة  ولجنة 
يوان  مليار   60.33 تخصيص  الصحة(، 
)8.74 مليارات دوالر( للمساعدة في احتواء 

تفشي فيروس كورونا.
تفشي  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  وارتفع 
الفيروس في الصين، اليوم االثنين، إلى 80 

قتيالً، وأكثر من ألفي مصاب.
أن  رسمية  إعالم  وسائل  ذكرت  ذلك  إلى 
يوان  مليون   300 استثمار  تعتزم  »الصين 
مستشفيات  لبناء  دوالر(  مليون   43.5(
المرضى  لخدمة  ووهان  مدينة  في  جديدة 
المصابين بفيروس كورونا الجديد القاتل«.

ه��ذا وف��ي وق��ت سابق أم��س، وص��ل إلى 
رئيس  ال��وب��اء،  مركز  وه��ي  ووه��ان  مدينة 
مجلس الدولة الصيني، )رئيس الوزراء( لي 
البالد، شي  كه تشيانغ، بتكليف من رئيس 
المركزية  للجنة  العام  األمين  بينغ،  جين 
وتوجيه  لتفقد  الصيني،  الشيوعي  للحزب 
جهود منع انتشار الفيروس التاجي الجديد 

ومكافحته.
في  أبلغت  قد  الصين  سلطات  وكانت 
الصحة  منظمة  الماضي،  األول  كانون   31

غير  الرئوي  االلتهاب  ان��دالع  عن  العالمية 
في  الواقعة  ووه��ان،  مدينة  في  المعروف 

الجزء األوسط من البالد.
تفشي  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  وارتفع 
الفيروس إلى 81 أمس االثنين، في حين بلغ 
شخصاً،   2744  – المصابين  عدد  إجمالي 
ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية 
الشركات  م��ن  المزيد  وأغلقت  ال��ج��دي��دة. 
الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل 
انتشار  من  للحّد  محاولة  في  المنزل  من 

المرض.
في  الوطنية،  الصحة  لجنة  وأك���دت 
الفيروس  أن  أم��س،  عقد  صحافي  مؤتمر 
السابقة،  األن���واع  ع��ن  يختلف  ال��ج��دي��د 
االنتشار  على  قدرته  تسارع  من  ويخشى 

بين البشر.
العالمية  ال��ص��ح��ة  منظمة  ووص��ف��ت 
التاجّية  الفيروسات  أو  كورونا  فيروسات 
الفيروسات  م��ن  كبيرة  »مجموعة  بأنها 
البرد  نزالت  من  يتراوح  مرضاً  تسبب  التي 

الشائعة إلى أمراض أكثر حدة«.
للعدوى  الشائعة  األع����راض  وتشمل 
التنفس  وضيق  والسعال  الحمى  أع��راض 
األكثر  ال��ح��االت  وف��ي  التنفس.  وصعوبة 
االلتهاب  العدوى  تسّبب  أن  يمكن  ش��ّدة، 
الرئوي والمتالزمة التنفسّية الحادة والفشل 

الكلوي وحتى الموت.
ال��ت��اج��ي��ة بين  ال��ف��ي��روس��ات  وت��ن��ت��ق��ل 
من  العديد  وهناك  واألشخاص،  الحيوانات 
تنتشر  التي  المعروفة  التاجية  الفيروسات 
ُتِصب  لم  والتي  الحيوانات،  بين  حالياً 

البشر بعد.
الصينية  الشركات  من  المزيد  وأغلقت 
الكبرى أبوابها وطلبت من الموظفين العمل 
انتشار  من  للحد  محاولة  في  المنزل،  من 

المرض.

»رويترز«،  لوكالة  خاص  تقرير  أفاد 
لحساب  يعملون  إنترنت  »قراصنة  أن 
هجمات  ن���ف���ذوا  ال��ت��رك��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
أوروبا  في  حكومات  تستهدف  إلكترونية 

والشرق األوسط«.
ما  التقرير،  وفق  القراصنة،  وهاجم 
وزارات  بينها  منظمة،   30 ع��ن  يقّل  ال 
وس��ف��ارات وأج��ه��زة أم��ن��ي��ة، وم��ن بين 
ال��م��ؤس��س��ات ال��م��س��ت��ه��دف��ة، خ��دم��ات 
القبرصية  للحكومة  اإللكتروني  البريد 
واليونانية، باإلضافة إلى مستشار األمن 

العراقية. القومي للحكومة 
حركة  اعتراض  الهجمات  وتتضّمن 
ما  المستهدفين،  مواقع  إل��ى  اإلنترنت 
غير  ال��وص��ول  م��ن  القراصنة  يمكن  ق��د 
المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية 

وغيرها من المنظمات.
 ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع���ن م��س��ؤول��ي��ن 
أن  واحد،  أميركي  ومسؤول  بريطانيين 
تجّسس  عملّية  بصمات  يحمل  »النشاط 
عبر اإلنترنت مدعومة من الدولة أجريت 

التركية«. المصالح  لتعزيز 

»الخالصة  إن  ال��م��س��ؤول��ون  وق���ال   
هويات  أوالً  عناصر:   3 إل��ى  استندت 
شملت  التي  ومواقعهم،  المستهدفين 
حكومات البلدان ذات األهمية الجغرافية 
التشابه  أوجه  ثانياً  لتركيا؛  والسياسية 

يقولون  ال��ت��ي  السابقة  الهجمات  م��ع 
مسجلة  تحتّية  بنية  استخدمت  إنها 
ال��واردة  المعلومات  وثالثاً  تركيا؛  من 
والتي  السرية  المخابرات  تقييمات  في 
التفاصيل  من  المزيد  كشف  عن  امتنعوا 

عنها«.
وأض���اف ال��م��س��ؤول��ون أن��ه »ل��م يكن 
المنظمات  أو  األفراد  هم  َمن  الواضح  من 
المحددة المسؤولة، ولكنهم يعتقدون أن 
ما  في  مرتبطة  كانت  الهجمات  موجات 
خوادم  استخدموا  المهاجمين  ألن  بينها 

البنية األساسية نفسها«.
التركية  الداخلية  وزارة  ورف��ض��ت 
الحكومة  قالت  فيما  الخبر،  على  التعليق 
ذات  »الجهات  إن  بيان  في  القبرصية 
بالهجمات  فوري  علم  على  كانت  الصلة 
أنها  مضيفة  احتوائها«،  على  وعملت 
ألسباب  التفاصيل  من  المزيد  تعطي  »لن 

تتعلق باألمن القومي«.
العراقية  الحكومة  تعلّق  لم  بدورها،   
أثينا  على األمر، بينما قال مسؤولون في 
نظام  أن  على  دليل  لديهم  ليس  إنهم 
اليونانّية  للحكومة  اإللكتروني  البريد 

تعّرض للخطر.
 ووق���ع���ت ال��ه��ج��م��ات ال��ق��ب��رص��ي��ة 
عام  أواخ��ر  في  والعراقية  واليونانية 

.2019 عام  أوائل  أو   2018

أع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م 
بيسكوف،  دميتري  الروسية،  الرئاسة 
أن »الرسائل التي تتضمن تفاصيل أفكار 
حول  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
في  العضوية  الدائمة  ال��دول  ق��ادة  قمة 
القادة  إلى  إرسالها  تّم  قد  األمن  مجلس 
الثاني،  كانون   24 الموافق  الجمعة  يوم 
القمة،  هذه  لعقد  نهائي  موعد  يوجد  وال 

وال يوجد مكان محّدد لها«.
في  متحدًثاً  الروسي،  الرئيس  واقترح 
المنتدى العالمي الخامس للهولوكوست، 
الدائمة  ال���دول  ل��رؤس��اء  اجتماع  »عقد 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  في  العضوية 
والواليات  والصين  روسيا   - المتحدة 
المتحدة«،  والمملكة  وفرنسا  المتحدة 
تأخير،  »دون  تعتزم  روسيا  أن  وذك��ر 

القادة  إلى  الصلة  ذات  الرسائل  إرس��ال 
الخمسة«.

تم  »لقد  للصحافيين:  بيسكوف  وقال 
الرسائل.  وجميع  الجمعة،  يوم  إرسالها 
أي��ام  م��راع��اة  م��ع  أن��ه،  اف��ت��راض  ويمكن 
قبل  م��ن  تسل���يمها  س��ي��ت��ّم  ال��ع��ط��ل، 
الحكومات  ورؤساء  القادة  إلى  سفاراتنا 
من خالل وزارات الخارجية. لذلك، سوف 

ننتظر«.
سيتّم  متى  ح��ول  س���ؤال  على  ورداً 
ال  أن��ه  إل��ى  بيسكوف  أش��ار  ال��رد،  تلّقي 
المتحدث  وأضاف  نهائية.  مواعيد  توجد 
هنا  نهائية  مواعيد  توجد  »ال  الرئاسي: 
الموضوع  أهمية  أن تكون، لكن  وال يمكن 
يشارك،  الجميع  ستجعل  ربما  المطروح 

لذلك نتوقع أن يأتي الرد«.

قرارات مكلفة تّتخذها ال�شين الحتواء فيرو�س »كورونا«

وبينغ يوعز باتخاذ تدابير حازمة لمكافحة الوباء 

قرا�شنة يعملون ل�شالح الحكومة التركّية 

يهاجمون دواًل في اأوروبا وال�شرق االأو�شط

تفا�شيل فكرة بوتين ب�شاأن عقد قّمة للقادة الخم�س الكبار

نقا�شات عزل ترامب معركة لك�شب الراأي العام 

بولندا تعتزم �شراء اأكثر من 30 مقاتلة »اإف- 35« اأميركّية
البولندي، ماريوس بالشزاك،  الدفاع  أعلن وزير 
طراز  من  جديدة  مقاتلة   32 شراء  تعتزم  بالده  أن 
نهاية  في  األميركية  المتحدة  الواليات  من   F-35

الشهر الحالي.
الطائرات  شراء  عقد  »توقيع  أن  بالشزاك  وأكد 
العسكرية سيجري في 31 كانون الثاني«. وأضاف 
هذه  »بالفعل  »تويتر«:  موقع  على  تغريدة  في 

الجمعة في دمبلين )القاعدة الجوية البولندية( في 
الساعة 15:00 سأوقع عقداً بقيمة 4.6 مليار دوالر 
من  الخامس  الجيل  مقاتالت  أحدث  من   32 لشراء 

طراز إف35-«.
ووافقت الواليات المتحدة من قبل على بيع 32 طائرة 
تكون  أن  يجب  بولندا.  إلى   F-35 طراز  من  عسكرية 

قيمة العقد، وفقاً للبيانات األولية، 6.5 مليار دوالر.

ترامب  دونالد  األميركّي  الرئيس  دفاع  محامو  حّذر 
أن  مؤكدين  األخيرة،  االنتخابات  بنتائج  المساس  من 
»الرئيس لم يرتكب أي خطأ في التعامل مع أوكرانيا«. 
التعامل معه  فيما رأى ترامب في محاكمته دليالً على 

بإجحاف.
وفي عرض تشويقي، بانتظار مداخلة رجل القانون 
األميركي  الرئيس  محامو  بدا  درشوفيتز،  أالن  الشهير 
دونالد ترامب مرافعتهم األولى أمام الكونغرس بالتأكيد 

على أنه »لم يرتكب أي خطأ في تعامله مع أوكرانيا«.
اعتبر  استثنائياً،  عقدت  مقتضبة  جلسة  فخالل 
الديمقراطيين في  العامين  الدفاع أن »المدعين  محامو 
قضية العزل لم ينجحوا في تقديم قضيتهم«، محذرين 
من »تلبية طلب الديمقراطيين إسقاط نتائج االنتخابات 

األخيرة«.
تشيبولونيه:  بات  األبيض  البيت  محامي  وأوضح 
»يطلبون منكم عزل الرئيس بال أّي دليل. يطلبون منكم 
ال  البلد.  هذا  أنحاء  جميع  في  االقتراع  بطاقات  تمزيق 

ُيمكننا قبول ذلك«.
وفيما أكد المحامون أن »الناخبين األميركيين وليس 
الكونغرس هم الذين يجب أن يقّرروا مصيره«، تعّهدوا 
التاريخية  المحاكمة  هذه  من  الثاني  الجزء  ب�«إنهاء 
التركيز  من  األميركّيون  يتمّكن  كي  وسرعة،  بفعالية 
على االستحقاق الرئاسي المقّرر في الثالث من تشرين 

الثاني«.
النواب  وقال رئيس لجنة االستخبارات في مجلس 
العرض  بشأن  انتباهي  يلفت  ما  »أكثر  شيف:  آدم 
طلب  الرئيس  أن  يعارضون  ال  أنهم  اليوم  الرئاسي 
دعا  فقد  لمساعدته.  انتخابنا  في  للتدخل  أجنبية  أمة 
انتخاباتنا لمساعدته  أوكرانيا للمشاركة في  الرئيس، 

في الغش ضد جو بايدن ، وهذا أمر ال جدال فيه«.
من جهته، اعتبر ترامب أن »المحاكمة تكشف أنه تّم 

التعامل معه بإجحاف«. 
وفيما يتهم ترامب الديمقراطيين ب�«الجنون«، نشرت 
األعمال  رجل  عنه  كشف  فيديو  أميركّية  إعالم  وسائل 
األوكراني ليف بارناس يظهر أن ترامب طلب طرد سفيرة 
الواليات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش ألنها 

»تشكل عائقاً«.
ورغم تأكيد بارناس أنه يمتلك المزيد من التسجيالت 
والصور، إال أنه ليس هناك من شّك في أن مجلس الشيوخ 
لكن  ترامب،  سيبرئ  الجمهوريون  عليه  يسيطر  الذي 
قبل أقل من 300 يوم من االنتخابات الرئاسية، ُتعتبر 

النقاشات معركة لكسب الرأي العام.
فيما كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية، أن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أبلغ، في آب الماضي، 
في  برغبته  بولتون،  جون  القومي  لألمن  مستشاره 
والتي  ألوكرانيا،  األمنية  المساعدات  تجميد  مواصلة 
يتعاون  أن  إل��ى  دوالر،  مليون   391 حجمها  يبلغ 
»ديمقراطيين«،  مع  تحقيقات  في  هناك  المسؤولون 

بمن في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.
األميركي  القومي  األم��ن  مستشار  بولتون،  ج��ون 

السابق، أورد تصريح ترامب في نسخة من كتابه الذي 
لم ُينشر بعد، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

ومن  ترامب،  مساعدي  كبار  إن  الصحيفة  وقالت 
بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع 
المساعدات  عن  اإلفراج  على  ترامب  حثوا  إسبر،  مارك 

التي اعتمدها الكونغرس.
فريق  رئيس  طالب  للتقرير،  الصحيفة  نشر  وف��ور 
الشيوخ  مجلس  شيف،  آدم  »الديمقراطي«  االدع���اء 
المستشار السابق للبيت األبيض  األميركي باستدعاء 
دونالد  الرئيس  محاكمة  خ��الل  بشهادته  يدلي  كي 

ترامب. 
وأشار شيف في موقع تويتر إلى أن »األسباب باتت 
معروفة اآلن لمنع بولتون من اإلدالء بشهادته من طرف 

البيت األبيض«.
نانسي  النواب  مجلس  رئيسة  اعتبرت  جهتها،  من 
لبولتون  االستماع  الجمهوريين  »رفض  أن  بيلوسي 
وشهود آخرين واالطالع على وثائق بات اآلن غير مبرر 
أكثر من ذي من قبل«. وأضافت أن »الخيار واضح: إما 

دستورنا أو التعتيم«.
ومسؤولي  بولتون  أمر  األبيض«  »البيت  أن  يذكر 
الجاري  التحقيق  مع  التعاون  بعدم  اآلخرين  اإلدارة 
قال  بولتون  أن  م��ن  ال��رغ��م  على  المساءلة،  بشأن 
تّم  إذا  الموضوع  ه��ذا  بشأن  بشهادته  »سيدلي  إن��ه 

استدعاؤه«.
األسبوع  وافق  األميركي  الشيوخ«  »مجلس  وكان 
الماضي، على القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، ويشمل 
الشهود  استدعاء  بخصوص  المناقشات  تأجيل  ذلك 

حتى منتصف المحاكمة.
األع��ض��اء  جميع  م��ن  ب��ت��أي��ي��د  ص����ّوت  ال��م��ج��ل��س 
الجمهوريين بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 لصالح إقرار 
خطة المحاكمة، التي تسمح ببدء المرافعات االفتتاحية 

من أعضاء مجلس النواب في وقت الحق اليوم.
كما رفض مجلس الشيوخ األميركّي أيضاً 7 تعديالت 
مقترحة من الديمقراطيين خالل جلسة محاكمة ترامب 

بهدف عزله.
آخر هذه التعديالت التي ُرفضت، طلب استدعاء كل 
األبيض  البيت  موظفي  كبير  مستشار  بلير  روبرت  من 

ميك مولفيني ومديره للشهادة. 
وثائق  لجلب  مقترحة  تعديالت  رفض  ذلك  وسبق 
أوكرانيا،  بقضّية  تتعلَّق  األميركية  الخارجّية  من 
مقترحاً  تعديالً  األميركي  الشيوخ  مجلس  رفض  كما 
البيت  من  وثائق  باستقدام  يتعلّق  الديمقراطيين  من 

األبيض. 
ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على عزل ترامب 
للضغط  سلطته  »استغالل  بحقه  تهمتين  إق��رار  بعد 
الديموقراطيين  بشأن  تحقيقات  إلطالق  أوكرانيا  على 
خصوًصا منافسه األبرز في انتخابات العام المقبل جو 
بايدن، وعرقلة التحقيق الذي أجراه الكونغرس في هذا 

الشأن«.

تقرير �إخباريتقرير �إخباري
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عبير حمدان
أشّرف عضو المكتب السياسي ـ منفذ عام بعلبك في الحزب السوري القومي االجتماعي علي 
عرار على توزيع خمسة عشر ألف نصبة حرجية ومثمرة للوحدات الحزبية متحدات شمسطار، 
وتمنين  الفوقا  تمنين  حام،  النبي  حوش  الخضر،  الناصرية،  السفيري،  بردى،  حوش  طاريا، 
التحتا. وتأتي هذه الخطوة استكماالً لتوزيع عشرات آالف النصوب في السنوات الماضية، حيث 

وزعت المنفذية خالل السنوات الثالث الماضية سبعين ألف نصبة مثمرة وحرجية.
وشّدد المنفذ العام علي عرار خالل عملية التوزيع على ضرورة االهتمام بالنصوب والتواصل 
بيئية  مصلحة  فيه  لما  بالتشجير  تهتم  عامة  ثقافة  لتشكيل  والناس  والفاعليات  البلديات  مع 

واقتصادية.
ولفت عرار إلى أننا وخالل السنوات الماضية، حصلنا على النصوب من الشام التي نشكرها 
على كل ما قّدمته وتقّدمه، وهذا العام نشكر »جهاد البناء« التي توّلت تقديم النصوب ونقلها من 

الشام الى لبنان.
يحكم  الذي  الظل  محيط  في  مضيئة  نقطة  التشجير  أّن  »البناء«  لـ  حديث  في  عرار  ورأى 
قبل  من  صادقة  نية  إال  تنقصها  وال  باإلمكانيات  زاخرة  لمنطقة  واالقتصادي  االجتماعي  الواقع 
الجهات المعنية بااللتفات واالهتمام إلى ابسط مقومات العيش الكريم، بحيث ال تبقى مسؤولية 
المتابعة ملقاة على عاتق طرف واحد، ولكي تكون هذه المنطقة على الخريطة اإلنمائّية للدولة 

قوالً وفعالً.
وفي اإلطار المتصل بالتنسيق مع البلديات قال عرار: »البلدية دورها أساسي في التنمية من 
خالل االستفادة من مصادر البيئة البشرية والمادية المتوفرة ضمن نطاقها والعمل على زيادة 
هذه المصادر كماً ونوعاً، وتطوير العنصر البشري مادياً وثقافياً وروحياً هو الشرط األساسي 
المحلية  والسلطة  المواطنين  بين  وثقة  تعاون  عالقة  تنشأ  أن  يجب  لذلك  حقيقية،  تنمية  لكل 
المتمثلة بالمجلس البلدي تقوم على الحوار والمساءلة والمشاركة في الرؤيا لتحسين المجتمع 
ووضعه العام. ونحن من موقعنا نتواصل مع بلديات المنطقة ونناقش مختلف األمور بما يخدم 

المصلحة العامة«.

التشجير ضرورة بيئية
ما لفت إليه عرار عن أهمية التشجير، تؤكده الدراسات، فاألشجار تعمل على تنقية الهواء من 
كاّفة الشوائب كالدخان، والغبار، واألبخرة من طبقة الغالف الجوي، كما ُتساعد على تقليل تأثير 
االحتباس الحرارّي عن طريق التخلّص من غاز ثاني أكسيد الكربون من الجّو وإطالق األكسجين. 
كما أّن زراعة االشجار تساعد على التقليل من درجة حرارة الجو، وُيمكن أن تعمل شجرة واحدة 
كُمكّيف طبيعي للهواء. وتشجير المساحات الجرداء يمنع تآكل التربة، مما يساهم في تحسين 
للطبيعة  الصحيحة  الدورة  على  الحفاظ  في  تبدأ  مترابطة  سلسلة  إنها  حيث  الزراعية،  القدرة 
وتبقى الحشرات والطيور في مكانها، حيث لكل منها مهمة تعود بالمنفعة على االشجار المثمرة، 
كما أن جذور األشجار تمنع تسّرب جريان المياه إلى طبقات المياه الجوفية في باطن األرض. 

التلوث في  التشجير باإلجمال ضرورة بيئية بالدرجة االولى في ظل تصاعد  أن  الجزم  ويمكن 
الجو مما يؤثر بشكل سلبي على المناخ والطبيعة ويضاعف الفايروسات المسببة لألمراض.

وعليه، يؤكد عرار أن منفذية بعلبك في الحزب السوري القومي االجتماعي أخذت على عاتقها 
متابعة موضوع التشجير في قرى بعلبك الهرمل بهدف الحفاظ على البيئة من جهة، وتحفيز 
مختلف  مع  دائم  تواصل  على  »نحن  وقال:  ثانية،  جهة  من  قراهم  في  البقاء  على  المزارعين 
أشرفنا  هنا  من  القلع،  ال  الزرع  ثقافة  لتكريس  جميعنا  ونجهد  واالجتماعية  الثقافية  القطاعات 
على توزيع النصوب الحرجية والمثمرة في القرى، حيث إن األشجار المثمرة إلى جانب منفعتها 
البيئية هناك الفائدة التجارية حيث تتنّوع المواسم شرط أن تتوفر أسواق لتصدير ما تنتجه 

هذه المواسم بشكل ينصف المزارعين وكل َمن يستثمر في أرضه ويّتكل على خيراتها«.

الواقع االجتماعي واالقتصادي
بيئياً  التشجير  فوائد  إلى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  بعلبك  عام  منفذ  إشارة 
ـ الهرمل، فهذه  واقتصادياً، حّتمت علينا اإلضاءة على الواقع االقتصادي االجتماعي في بعلبك 
المنطقة تكاد تكون خارج اإلطار اإلنمائي للدولة التي من المفترض أن تعمل على تفعيل سياسة 
اإلنماء المتوازن لينسحب على امتداد لبنان، وبالتالي يرسخ هذا التعاطي فكرة التمسك باألرض 

واالنتماء إليها فال يضطر أبناء القرى إلى تركها بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل.
إّن معظم قرى بعلبك زراعية في أساسها، وإذا ما قرأنا التاريخ جيداً نجد أن سهل البقاع كان 
الزراعي على  القطاع  الواقع اآلني فيرزح  أما في  التاريخي  ُيعتبر إهراءات روما. هذا في اإلطار 
على  المزارعين  قدرة  عدم  لناحية  المشاكل  من  كبير  ثقل  تحت  البقاعية  والقرى  السهل  امتداد 
مزارع،  كل  يحتاجها  التي  واألساسية  األولية  المواد  كلفة  ارتفاع  مقابل  في  منتوجاتهم  تصدير 
أضف إلى مشكلة شّح المياه في فصل الصيف وعدم توفر شبكة للري وال ننسى تلّوث جزء كبير 

من مياه الري والشفة.
التي تجرف كل ما في طريقها  آنفاً ظاهرة السيول  المذكورة  المزارعين  ويضاف إلى مشاكل 
المساحات  كافة  لتشجير  مضاعفاً  جهداً  األمر  يتطلب  لذلك  بالكامل،  المواسم  على  وتقضي 
الجردية لتثبيت التربة، وكذلك اإلكثار من زراعة األشجار المثمرة بهدف تنّوع المواسم وتحريك 

العجلة االقتصادية خدمة للمزارعين وللمجتمع البقاعي برّمته.
الزراعية  الهرمل بات مزرياً نتيجة غياب السياسات  الزراعي في منطقة بعلبك  القطاع  وألن 
جزء  اتجه  منتوجاتهم،  تصريف  وضمان  المزارعين  دعم  في  لمسؤولياتها  الدولة  تحّمل  وعدم 
كبير من أهالي هذه المناطق ال سيما الشباب منهم، إلى »النزوح« من القرى باتجاه العاصمة 

سعياً وراء عمل يؤّمن قوت عيشهم ويحّسن واقعهم االجتماعي واالقتصادي.

خارج خريطة اإلنماء 
المؤسف أن منطقة بعلبك الهرمل مغيبة عن خارطة اإلنماء المتوازن. وهذه السياسة الخاطئة 
المنطقة تزخر بالكفاءات على مختلف الصعد،  أن  العلم  المجتمع، مع  تظلم شريحة كبيرة من 
ولكن في ظل تصاعد البطالة التي تفتك بجيل شاب من أبناء هذه المنطقة يختار ُكثر من هؤالء 

الشباب الهجرة الداخلية او الخارجية مما ُيفّرغ المنطقة من الطاقات اإلبداعية الشابة، الى جانب 
تراجع القطاع الزراعي كما أشرنا في سياق النص، وال ننسى انعدام أي وجود للجانب الصناعي 
واإلنتاجي في ظل غياب المشاريع الصناعية وعدم وجود أي مصنع أو معمل في المنطقة. علماً 
أن هذه المنطقة تتطلب الكثير من االهتمام وااللتفات من قبل كل الجهات الرسمية المعنية لكونها 

جزءاً حيوياً ال يمكن سلخه عن بلد من المفترض أن يتمسك أبناؤه بالوحدة االجتماعية.
الواقع في منطقة بعلبك الهرمل مترٍد للغاية على الصعد االقتصادية االجتماعية كافة، وهذا 
بصورة  ووسمها  المنطقة  هذه  تهميش  عن  والكّف  الوضع  لتقويم  حقيقية  معالجات  يستدعي 
نمطية ال تشبهها، وهذه المسؤولية تحّتم على المؤسسات المعنية في الدولة تحملها، من أجل 
وضع منطقة بعلبك الهرمل على خارطة اإلنماء اجتماعياً واقتصادياً وزراعياً وسياحياً وثقافياً 
مسؤولية  فإن  البقاعي  المزارع  على  الكساد  شبح  يخّيم  حين  ألنه  الوهمية،  الوعود  عن  بعيداً 
الدولة أن تحفظ حقوقه بالتعويض المنصف ال سيما في مواجهة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى 
المثمرة الى عبء يثقل كاهل  ضرورة إيجاد حل جذري وفعلي يحول دون أن تتحّول األشجار 

اصحاب األرض التي تمنح الخير وال تنتظر في المقابل إال الوفاء لعطائها.

البلديات نقطة التحّول األولى
أّما البلديات التي أشار الى دورها منفذ عام بعلبك، فُيفترض أنها هي الجهة الرسمية المصّغرة 
عن الدولة وهي المعنية باألمور البديهية العامة التي تهّم الناس، لذلك عليها أن ترّسخ الثقة مع 
محيطها من خالل الخدمات التي تقّدمها وفق إمكانياتها المتاحة، وفي حال كانت هذه اإلمكانيات 
بما  العجز  لمعالجة  المعنية  الرسمية  الجهة  إلى  التوّجه  البلدي  المجلس  على  يجب  محدودة 
المؤسسات  وبين  البلديات  بين  قائماً  التنسيق  يكون  أن  يجب  لذلك  العامة،  المصلحة  يخدم 

الرسمية وخاصة الوزارات فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة داخل النطاق البلدي. 
التي  الصالحّيات  بممارسة  نطاقها،  ضمن  تقوم،  محلية،  إدارة  هي  البلدية  إن  قانونياً 
نطاق  في  واإلداري  المالي  واالستقالل  المعنوية  بالشخصية  وتتمتع  القانون،  إياها  يخّولها 
في  عامة  منفعة  أو  طابع  ذي  عمل  كل  هو  البلدي  المجلس  اختصاص  فإن  وعليه  القانون،  هذا 
النطاق البلدي مثل إقامة المشاريع اإلنتاجية وتحقيق التنمية المحلية، وتولي البرامج العامة 
لألشغال والتجميل وتخطيط الطرق وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ومشاريع 
المياه والصرف الصحي واإلنارة وحّل مشكلة النفايات وإنشاء األسواق والمنتزهات والمالعب 
المعوقين  وإسعاف  النقل  وتنظيم  الصحية  والمراكز  والمساكن  والمدارس  العامة  والمكتبات 
التي  المحلية  والخدمات  النشاطات  من  ذلك  وغير  والجمعيات،  النوادي  ومساعدة  والمعوزين 

تقع ضمن النطاق البلدي.
القوى  يمنح  مما  االهلية  والجمعيات  البلدية  بين  حتمية  ضرورة  المشاركة  تبقى  تقّدم  مما 
المدنية دوراً أكبر في إحداث التغيير المنشود والتأثير على السياسات االجتماعية واالقتصادية 

التي تساهم في تطّور المجتمع في مختلف المجاالت.

منفذّية بعلبك في »القومي« وزعت خم�صة ع�صر األف ن�صبة حرجّية ومثمرة.. و»البناء« ت�صيء على  الواقع االقت�صادّي ـ االجتماعّي

المنفذ العام علي عرار: لتعميم ثقافة الت�صجير خدمة للبيئة واالقت�صاد

وتحفيز المزارعين على البقاء في قراهم..

عرار: قّدمنا 70 األف �صجرة 

خالل ثالث �صنوات �صمن 

خطة اإنمائّية عامة

 الحاجة ما�صة لتوفير اأ�صواق

لت�صريف االإنتاج الزراعّي في المنطقة
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حسن  السيد  ق��ال  كما  ف��األول��وي��ة  دم���اء.  دون  السياسي  ال��خ��روج  ب��اب   
للخروج  هي  المقاومة،  محور  بلسان  الله  لحزب  العام  األمين  نصرالله 
عمودياً، أي على األقدام، وإال الخروج أفقياً، أي في التوابيت. بينما أظهرت 
أفغانستان  في  أميركية  عسكرية  نقل  طائرة  طالبان  حركة  إسقاط  عملية 
يعلّق  لم  معلومات  تحّدثت  حيث  هناك،  إلى  أفقياً  الخروج  فرضية  انتقال 
عليها األميركيون بعد عن سقوط عشرات القتلى من ضباط ودبلوماسيّين 
كانوا على متن الطائرة، بينما اكتفى البنتاغون بإعالن سقوط الطائرة ال 

إسقاطها متمّهالً بإعطاء المزيد من المعلومات.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  تستعرض  التسارع  هذا  مقابل 
القرن،  صفقة  مشروع  عن  باإلعالن  تتمثل  مستهلكة،  سياسية  عضالت 
ويقتصر  ل��ل��ت��داول.  قابلة  بضاعة  وجعله  تسويقه،  ف��رص  زال��ت  بعدما 
اإلعالن برأي الكثير من الخبراء األميركيّين كما نشرت صحيفة نيويورك 
تايمز، على عمل دعائي انتخابي مشترك لكل من الرئيس األميركي دونالد 
الكونغرس  في  محاسبة  خاللها  يواجه  التي  االنتخابية  سنته  في  ترامب 
نتنياهو  بنيامين  االحتالل  حكومة  ورئيس  العزل،  إج��راءات  عنوان  تحت 

المالحق بالفساد والذهاب النتخابات صعبة.
لبنانياً، كانت جلسة مناقشة الموازنة العامة امتحاناً قاسياً على الصعيد 
النيابي بوجه  المجلس  المعادالت، أهمها معادلة  السياسي لمجموعة من 
بعدما  ال��ح��راك  مجموعات  عليها  عزَمها  أعلنت  التي  التعطيل  م��ح��اوالت 
المجلس  داخل  العالقة  معادلة  وتليها  مّرتين،  هدفها  تحقيق  في  نجحت 
دياب،  حسان  الرئيس  حكومة  وراء  تقف  التي  النيابية  الغالبية  قوى  بين 
الديمقراطي  واللقاء  المستقبل  كتل  بين  تتوّزع  التي  المعارضة  وق��وى 
مصادر  قالت  كما  يلحظ،  للجلسة  والمتابع  والكتائب،  اللبنانية  والقوات 
االهتمام  عن  الجلسة  ودستورية  الموازنة  موضوع  غياب  مطلعة،  نيابية 
الفعلي لألطراف، بل مقاربة هذين العنوانين بخلفية العناصر التي تصنع 
الحكومة  عالقة  ومعادلة  والحراك  النيابي  المجلس  معادلة  أي  المشهد، 
وقوى المعارضة. فجرى استخدام الموازنة ومناقشتها والتصويت عليها، 

كما دستورية الجلسة لتوجيه الرسائل في الملفين الكبيرين الحاضرين.
المصادر البرلمانية قالت إن رئيس مجلس النواب نبيه بّري الذي أدار 
تمرير  ره��ان  فربح  ورس��ائ��ل،  مشاهد  من  وراءه���ا  ما  يدير  ك��ان  الجلسة 
الموازنة ومن خالله استرداد زمام المبادرة من الحراك الذي عّطل جلسات 
المجلس قبل نهاية العام الماضي، وذلك يعود برأي المصادر في الشكل 
والتقنيات إلى نتائج والدة الحكومة وتأثيرها على المشهد العام من جهة، 
الجيش  أداه  الذي  الدور  ضعف  سبّبها  التي  األمنيّة  الثغرات  تالفي  وإلى 
الزخم  الحراك  فقدان  إلى  أصالً  عائد  لكنه  السابقة،  الجلسات  تأمين  في 
17 تشرين وما  البدايات، فلو خرجت حشود  به في  تمتّع  الذي  الشعبي 
تالها في الشهر األول لربما كان من المستحيل نجاح اإلجراءات األمنية 
التي ضمنت الجلسة أمس. ولذلك تقول المصادر إن نجاح بري باسترداد 
على  نيابي  ومجلس  حكومة  وجود  بأولوية  الناس  لقناعة  عائد  المبادرة 
الفراغ والفوضى، وهو ما رّدده عدد من النواب في الكتل المعارضة التي 
حضرت وصّوتت ضد الموازنة ككتلة المستقبل أو امتنعت عن التصويت 
اللقاء الديمقراطي، ألنها احتاجت لمواقف تبرر حضورها ووجهة  ككتلة 
تصويتها. وفي هذا المجال قالت مصادر متابعة لمواقف قوى المعارضة، 

إن غياب كتلة القوات اللبنانيّة وكتلة الكتائب كان رهاناً على تطيير النصاب 
الذي تحقق بزيادة ستة أصوات فقط على المطلوب دستورياً، بحيث بدا 
كما  الكتائبّي،  القواتّي  الرهان  لنجاح  كافياً  كان  الحضور  في  خلل  أي  أن 
بدا أن الغالبية ليست غالبية متماسكة في الوقوف خلف الحكومة أو خلف 
االستحقاقات التي تفرضها المناوشات والمواجهات السياسية، حيث لم 

يتجاوز عدد نواب الغالبيّة الحاضرين ال� 50 نائباً من أصل 70 نائباً.
مواقف المستقبل واللقاء الديمقراطي عكست مناخاً شعبياً وسياسياً، 
مع  التعامل  إن  قالت،  مطلعة،  سياسية  لمصادر  وفقاً  وخارجياً،  داخلياً 
كافية  فرصة  منح  قبل  مفهوم  غير  بعدائيّة  النيابي  وحلفها  الحكومة 
للحكومة، وإن العدائية قد تمنح صقور الغالبية والعهد فرصة دفع رئيس 
سعد  المستقبل  تيار  رئيس  يريد  مواجهة  لخطوات  وفريقه  الحكومة 
تفاديها،  جنبالط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب  ورئيس  الحريري 
ويراهنان على دور الرئيس نبيه بري في ذلك، والداخل كما الخارج يتحدثان 
بري  قطبة  ج��اءت  وهنا  التسّرع.  فلَم  الحكومة  ومراقبة  فرصة  منح  عن 
االمتناع،  أو  التصويت  وحرية  النصاب  وإكمال  الحضور  بجعل  المخفيّة 
نواة تسوية يتوقع أن تتسع مفاعيلها بين كل من الحريري وجنبالط مع 
الحكومة، ستكون جلسة الثقة ميدانها بمواقف شبيهة لمواقف أمس، رغم 
الكتل  أظهر تشقق  للحضور، فهو  بالقياس  بدا هجيناً  قد  التصويت  كون 

المعارضة بصورة أشد عمقاً من ضعف تماسك الغالبية.
تحّدث  ال��ذي  سعادة  سليم  النائب  كلمة  نالت  المناقشات  مضمون  في 
باسم الكتلة القوميّة صدًى شعبياً وإعالمياً، خصوصاً بتوصيفه الموجز 
بسيدر  تستقوي  كانت   2019 للحال الماليّة، عندما قال إن موازنة العام 
بالمصارف  المركزي والمصرف يستقوي  بالمصرف  وسيدر يستقوي 
والمصارف تستقوي بالمودع الذي اكتشف أنه ضحيّة وهم تصديق أن 

كل شيء بخير.
واقتصر الكالم في األوراق الواردة على 6 نواب فقط بعد تالوة رئيس لجنة المال 
والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير اللجنة الذي أكد أن »انتظام نظام الموازنة 
هو أفضل من فرض اإلنفاق وفق القاعدة االثنتي عشرية على اساس اعتماد موازنة 

.»2019
ووقع سجال حول دستورية الجلسة، وطلب النائب سمير الجسر الكالم، معتبراً 
هذه  ستتبنى  الجديدة  الحكومة  كانت  إذا  ما  وسأل  دستورية«.  غير  الجلسة  »أن 
نفسه  السؤال  على  أصّرت  التي  الحريري  بهية  النائبة  وساندته  ال،  ام  الموازنة 
كما فعل نواب تيار »المستقبل«. فأجاب دياب: »لو أن موقفنا عدم التبني لما كنت 
حضرت«. فرّد بري بالقول إن حق التشريع مطلق، مضيفاً: »المادة 32 تتكلم على 
عقدين تماماً، كما تفضلت، العقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من 
الموازنة والتصويت عليها قبل  شهر تشرين األول وتخّصص جلساته للبحث في 
كل عمل آخر. هذا الموضوع ليس انه عندما اصبحت في كانون الثاني، ألنه عادة 
اذا لم تنته الموازنة تنهيها في آخر كانون الثاني، لذلك أصررت على ان يكون في 

هذا الوقت«.
وأكد دياب أن »الحكومة لن تعرقل موازنة أعّدتها الحكومة السابقة«، مشيراً الى 
ان »الحكومة في ظل وضعها الراهن حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق، وال 
يحق لها استرداد الموازنة«، فيما أكد الرئيس بري ان »الحكم استمرار والمادة 16 

من الدستور أن حق التشريع مطلق لمجلس النواب«.
تواصل  بعدما  الكالم،  طلبوا   22 من  بدالً  ال��واردة  األوراق  في  نواب   6 وتحدث 
الرئيس بري مع مختلف الكتل النيابية لتخفيض عدد طالبي الكالم، وتوقف النواب 
المتأزم واحتجاجات الشارع. كما لفتت  العجز والوضع االقتصادي  عند موضوع 
المعلومات الى أن بري »تواصل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وقيادة قوى 
وقد  بذلك،  ووعدوه  المجلس،  الى  النواب  لوصول  الطريق  لتأمين  الداخلي  األمن 
اللبناني مواكبة النواب الى المجلس وحماية كل المداخل المحيطة  تولى الجيش 
بالمجلس والسرايا الحكومية وصوالً الى الطرقات العامة المحيطة«. وإذ حصلت 
بمنع  الحراك  مجموعات  تنجح  لم  األمنية  والقوى  المتظاهرين  بين  عدة  إشكاالت 
النواب من الوصول الى المجلس كما حصل في الجلسة الماضية، ما دفع مصادر 
سياسية للتساؤل عن تمكن القوى األمنية من توفير الظروف األمنية الالزمة النعقاد 
هذه الجلسة وعجزها عن ذلك في الجلسة الماضية، رابطة بين حضور المستقبل 
على  دليل  هذا  فهل  األمني!  القرار  وبين  السابقة  عن  وتغيبه  الموازنة  إقرار  جلسة 
نصاباً  الماضية  التشريعية  الجلسة  تطيير  عن  المسؤول  هو  المستقبل  تيار  أن 

وأمنياً؟ 
موكبه  تعّرض  من  تحسباً  النواب  مجلس  في  ليلته  بات  بري  الرئيس  أن  وُعلِم 
ألية مواجهة مع المتظاهرين في محيط ساحة النجمة. وكان عدد من نواب كتلتي 
قبل  البرلمان  في  مكاتبهم  إلى  وصلوا  قد  للمقاومة«  و«الوفاء  والتحرير«  »التنمية 
السابعة من صباح أمس، في حين كان بري قد رّتب ورئيس الحكومة عملية حضور 

األخير ومواكبته للجلسة.
وُعلم أن بري قد أبدى كامل رضاه إلقرار قانون موازنة 2020، واعتبرها بحسب 
إلى ما حملته من ضغوط على  مصادر مواكبة بأنها »أقصر وأصعب جلسة نظراً 
أكثر من مستوى«. وأشاد بالدور الذي أدته األجهزة األمنية وعلى رأسها مؤسسة 
التشريعية،  الجلسة  في  شاركوا  الذين  للنواب  الحماية  توفير  خالل  من  الجيش 
المهمات  عن  تتوقف  لن  التشريعية  المؤسسة  أن  يعلم  ان  الجميع  »على  مضيفاً: 

الدستورية المطلوبة منها«.
وانعقدت الجلسة أمس، في ظل مقاطعة نواب القوات اللبنانية والكتائب وبعض 
أعضاء »اللقاء التشاوري«، ولوحظ أن القوات انتهجت سياسة المقاطعة المتعمدة 
لكل مؤسسات الدولة ما يدّل، بحسب مصادر سياسية، على خطة ممنهجة لعرقلة 
للفوضى  ودفعه  لبنان  لحصار  األميركية  الضغوط  مع  تماهياً  المؤسسات  عمل 
حكومة  من  وزرائها  استقالة  فبعد  واألمنية،  واالقتصادية  والمالية  السياسية 
الرئيس سعد الحريري قاطعت الجلسة التشريعية األخيرة وعملت على تعطيلها 
بالشارع، كما رفضت المشاركة في حكومة دياب وساهمت في تعطيل عملية تكليف 
مقاطعتها  المتوقع  ومن  الموازنة  إقرار  جلسة  قاطعت  وأمس،  الحريري؛  الرئيس 
لجلسة الثقة، بحسب ما رجحت مصادرها. لكن نائب القوات جورج عقيص ينفي 
هذا االتهام لحزبه، معتبراً ل�«البناء« »أننا داعمون للمؤسسات لكن بشكل صحيح 
وفي إطار العمل الدستوري، وأي حكومة يجب أن تنال ثقة الناس وليس البرلمان 
فقط وكذلك نريد مجلس نواب يشّرع بالمواعيد الصحيحة وال يهّرب موازنات عبر 

تسويات«.
سيعمل  إنه  قال  حين  ففي  واضحاً،  يكن  لم  دي��اب  »ك��الم  أن  عقيص  وأض��اف 
إلحاح  بعد  هي  كما  للموازنة  تبنيه  وأعلن  عاد  القانون  على  تعديالت  ادخال  على 
الموازنة  لجلسة  الدستورية  المقاربة  على  »نعترض  اننا  الى  مشيراً  المستقبل«، 
الجديدة  والحكومة  الشارع  في  سقطت  السابقة  فالحكومة  مضمونها،  عن  بمعزل 
العامة  المالية  السياسة  تتبّنى  لكنها  سياسية  ال  اختصاصيين  حكومة  إنها  تقول 

للحكومة السابقة«. 
نشرها  قبل  المئة  في  مئة  دستورية  أصبحت  انها  يعني  ال  الموازنة  إقرار  أن  إال 
في الجريدة الرسمية، وال يجوز نشرها قبل إقرار قطع الحساب للعام 2018، الذي 
مصادر  وأوضحت  اآلن،  حتى  النيابي  المجلس  الى  السابقة  الحكومات  ترسله  لم 
تكتل لبنان القوي ل�«البناء« الى أن »التأخير ناتج عن عجز ديوان المحاسبة عن 
التدقيق بكل القيود للسنوات الماضية وهو يحتاج الى إمكانات تقنية وعديد إلنجاز 
الديوان  تزويد  يجب  وبالتالي  الشهر.  هذا  آلخر  مهلة  وهناك  الحساب،  قطوعات 

بالدعم الالزم للقيام بمسؤولياته«.  
ورأى عضو الكتلة القومية النائب سليم سعادة، في كلمته الى »ان وزارات الدولة 
اسعار  ثالثة  »بوجود  وقال:  استيفائها«.  وآلية  حجمها  لمعرفة  منّجم  الى  تحتاج 
لصرف الدوالر كل شيء يتغير والواردات تدخل في السعر الرسمي وتخرج بسعر 
مليارات   9 الدخل  فيما  دوالر  مليار   7،5 العجز  »ان  الى  وأشار  السوداء«.  السوق 
دوالر. وهذا أمر غير موجود في لبنان، وان شهر عسل الطائف قد انتهى ال مال وال 
راكبة  السابقة  الدولة والحكومات  ». وقال: »ان   Honey no money No عسل
على مصرف لبنان ومصرف لبنان راكب على المصارف الخاصة التي راكبة على 
اللبنانيين والمواطن يعيش في وهم ان كل شيء يسير على ما يرام، ولكن  ودائع 

هذا الشيء قد فرط«.
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المال  في  األزم��ة  عنوان  وألن  للسياسة،  موت  وموتهما  األح��الم،  موت  هو  الخيال  موت   -
جديدة،  فكرة  الستيالد  المعنيين  من  أي  وإب��داع  خيال  قوة  عن  يفتش  فالمراقب  واالقتصاد. 
بصحة  للبت  والمرجع  واأله��داف،  المصدر  معروفة  بضاعة  هو  المعروض  وسقف  يجد،  فال 
واالقتصادية  المالية  السياسات  أنتجوا  الذين  ل��رأي  بالعودة  ي��زال  ال  فكرة  أي  صحة  وع��دم 
الكارثية التي أوصلتنا إلى هنا. واالقتصاد مثل السياسة، فيكفي أن جيفري فيلتمان حذر من 
المطلوب  يصير  أن  لنتوقع  الفساد،  مكافحة  باسم  خصومها  بمكافحة  الجديدة  الحكومة  قيام 
الفساد  ملفات  فتح  عن  التخلّي  هو  المال،  مصادر  بتجفيف  وقيامه  األميركي  إغضاب  لعدم 
أنه سيراقب  الذي قال بلسانه ديفيد شنكر  األميركي،  الجدارة بحسن سلوك يصدره  وإثبات 
الحكومة،  تصرفات  فحص  خاللها  سيجري  شهور،  ثالثة  عن  يتحّدث  والكل  الحكومة.  عمل 
عن  عدا  هذا  لموتها،  كاٍف  الوقت  وهذا  السلوك.  لحسن  طلباً  خاللها  جدي  بشيء  تقوم  ال  كي 
خداع الصورة اآلتي في تصويت في جلسة الثقة وحضور موارب مثل جلسة الموازنة لتأمين 

النصاب، سيربك الحسابات وينشر شعارات وحسابات التحييد وعدم االستعداء.
العجز  عليها  يسيطر  التي  الراهنة،  الفكرية  ب��األدوات  مستحيل  اللبنانيين  لدى  األمل  بّث   -
على  أمس،  سمعناه  خطاب  كل  بدا  كما  الضعف،  وإعالن  اإلف��الس،  وإشهار  واللغوّي  العقلّي 
قيادة  أضاعتهما  وخياالً،  حلماً  يحتاج  األم��ل  بث  وخارجه.  المجلس  داخ��ل  الصورة  ضفتي 
القدرة على  الحكومة  تملك  فهل  ومنفراً،  وهزيالً  كئيباً  المشهد  وجعلت  تشرين   17 انتفاضة 
إنتاج حلم أو نصف حلم على األقل، لتمنح اللبنانيين بعضاً من األمل، وهم لم يعودوا في زمن 
كصناعة  تقّدم  واحدة  فكرة  إلبداع  الوزراء  خيال  يتّسع  وهل  الكثير،  يطلبون  الخيبات  تالحق 
وطنية، في مواجهة التحّديات القائمة والقادمة، فكرة تجذب الناس من حولها وتراها تستحّق 

الصبر لتحّمل الضيق، ألن ثمة نوراً في نهاية النفق؟
- لوال وجود أنبل وأشرف ظاهرة معاصرة تمثّلها المقاومة لكان كل المشهد قاتماً.
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دعوى الجراء انتخابات
الفنادق  وع��م��ال  موظفي  نقابة  تعقد 
لبنان  في  اللهو  ودور  والتغذية  والمطاعم 
انتخابات عامة ألعضائها جميعاً وذلك نهار 
في   2020 شباط   11 في  الواقع  الثالثاء 
النهر  كورنيش  العام  العمالي  االتحاد  مقر 
من الساعة الثانية و لغاية الساعة الثالثة 
بعد الظهر و في حال لم يكتمل النصاب في 
بعد  الثانية  الجلسة  تعقد  االولى  الجلسة 
 2020 أسبوع من تاريخه اي في 18 شباط 

في الساعة والمكان عينهما

دعوى الجراء انتخابات
الفنادق  وع��م��ال  موظفي  نقابة  تعقد 
لبنان   ف��ي ج��ب��ل  وال��م��ط��اع��م وال��م��اله��ي  
انتخابات عامة ألعضائها جميعاّ وذلك نهار 
الثالثاء الواقع في 11 شباط 2020 في مقر 
من  النهر  كورنيش  العام  العمالي  االتحاد 
الرابعة   الساعة  لغاية  و  الثالثة  الساعة 
بعد الظهر و في حال لم يكتمل النصاب في 
بعد  الثانية  الجلسة  تعقد  االولى  الجلسة 
أسبوع من تاريخه اي في 18 شباط 2020 

في الساعة والمكان عينهما

اتحاد جبل عامل
لنقابات العمال الزراعيين

 قرر المجلس التنفيذي التحاد جبل عامل 
لنقابات العمال الزراعيين بعد اجتماعه في 
تكملية  انتخابات  اج��راء   2020/1/26
التنفيذي  المجلس  من  اعضاء  من  لستة 

لالتحاد وذلك نهار السبت في 202/2/15  
في  اإلجتماعية  التنمية  جمعية  مركز  في 
الحادية  الساعة  من  غندور  بناية  النبطية 
واذا  ظهراً  عشر  الثانية  الساعة  حتى  عشر 
الثانية  الجلسة  تجري  النصاب  يكتمل  لم 
المكان  نفس  في   2020/2/22 بتاريح 

والزمان بمن حضر 
وقد فتح باب الترشيح

االمين العام محمد علي كساب 
رئيس االتحاد علي احمد بشارة

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب جوزف مطانس التوم بوكالته عن 
سيده  سمير الزرقا لمورثها سمعان مسعود 

الزرقا سند بدل ضائع للعقار 124 درغيا
 للمعترض 15 يوماّ للمراجعة 

امين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لموكله  صعب   مصطفى  حسين  طلب 
رفيق عبد الحسين شومان سند بدل ضائع 

للعقار 126 الخرايب
للمعترض 15 يوماّ للمراجعة 

امين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لموكله  ال��ب��وب��و  م��ح��م��د  ح��س��ن  ط��ل��ب 
ضائع  بدل  سند  حنينه  محمد  سعدالدين 

للعقار 12/1536 الدكرمان
للمعترض 15 يوماّ للمراجعة 

امين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب اسامة قاسم جمول شهادة قيد بدل 
بنواتي  منطقة  من  للعقار3/170  ضائع 

العقارية
للمعترض 15 يوماّ للمراجعة 

امين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

عن  بوكالته  الحاج  ك��رم  الياس  طلب 
وديع  لمورثها  الحاج  سمعان  وديع  عايده 
ضائع  ب��دل  قيد  ش��ه��ادات   الحاج  سمعان 
 228-119-116-47-39-6 للعقارات 

قتالة
للمعترض 15 يوماّ للمراجعة 

امين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

عن  بوكالته  مستو  زكريا  خليل  طلب 
زعيتر  ام��ج��د  ع��ن  بوكالته  معطي  ع��ام��ر 
بدل  سند  السعدي  محسن  عاطف  لموكله 

ضائع للعقار8/1790 الدكرمان
للمعترض 15 يوماّ للمراجعة 

امين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بوكالتها  الزعتري  مصطفى  روال  طلبت 
لمورثته  االسكندراني   حسين  درويش  عن 
بدل  سند  االس��ك��ن��دران��ي  حسين  حفيظة 

ضائع للعقار 215 وسطاني
للمراجعة  للمعترض 15 يوماّ 

امين السجل العقاري 
باسم حسن

دعوة
الجعفرية  الشرعية  ص��ور  محكمة  ان 
أمامها  للمثول   م��روه  أسامه  أش��رف  تدعو 
بالدعوى  في2020/3/9  األثنين  نهار 
المقامة عليه من أمنه أحمد أعفراني وكيلها 
 ، طفلة  تخيير  مادة  قليط  وسيم  المحامي 
أساس 2019/510 ، غرفة القاضي الشيخ 

حسن عبدالله.
ه��ذه  ق��ل��م  يعتبر  التخلف  ح���ال  وف���ي 
كافة  البالغك  الصالح  المرجع  المحكمة 

األوراق الشرعية بما فيها الحكم القطعي.
الشرعية  ص���ور  محكمة  ق��ل��م  رئ��ي��س 

الجعفرية 
الشيخ محسن بغدادي

اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي  احمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/458

العربية  اللبنانية  التنفيذ: الشركة  طلب 
للتسليف ش.م.ل

الممثل  فقيه  حسن  علي  عليه:  المنفذ 
بوكيله رضوان فقيه

وسندات  تأمين  عقد  التنفيذي:  السند 
عدا  أميركي  دوالر   49000 بقيمة  دي��ن 

اللواحق والفوائد.
 المعامالت: تاريخ التنفيذ 2019/7/8

تاريخ تبليع اإلنذار: 2019/7/23
 2019/9/5 ال��ح��ج��ز:  ق���رار  ت��اري��خ 
العقاري  السجل  ف��ي  تسجيله  ت��اري��خ  و 

2019/9/12
ت����اري����خ م��ح��ض��ر وص�����ف ال���ع���ق���ار: 
ت��س��ج��ي��ل��ه:  وت���اري���خ   2019/9/30

2019/10/17
العقار الموصوف:

من   680/5 العقار  من  سهم   2400
منطقة زفتا العقاريةعبارة عن شقة سكنية 
من  األرضي  الطابق  في  تقع  العهد  حديثة 
و  وص��ال��ون  ك��وري��دور  من  وتتألف  البناء 
وحمامان  وم���وزع  ن��ون  وغرفتين  سفرة 
هادئة  منطقة  ف��ي  ويقع  ش��رف��ات   وث��الث 

وبعيدة عن الكثافة السكانية.
مساحة العقار: 165 متر مربع

التخمين 99000 د.أ
الطرح بعد التخمين: 50490 د.أ

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والداللة
المزايدة وتاريخها: نهار الخميس  مكان 
 11،00 الساعة   2020/3/19 فيه  الواقع 
ظهرا أمام رئيس دائرة  تنفيذ النبطية تطرح 
العقار  العلني  بالمزاد  للبيع   الدائرة  هذه 
بالشراء  الراغب  فعلى  أع��اله،  الموصوف 
بموجب  الدائرة  قلم  في  الطرح  بدل  اي��داع 
شيك مصرفي منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ 
النبطية واتخاذ محل اقامة له  ضمن نطاقها 
ممثالّ  يكن  لم  ما  له  مختاراّ  مقاما  عّد  واال 
بمحام، وعليه اإلطالع على قيود الصحيفة 
الثمن  ودفع  المطروحة  للعقارات  العينية 
تحت  القانونية  المهلة  ضمن  وال��رس��وم 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم 
حسن أيوب

الصندوق التعاضدي ألطباء األسنان في الشمال
رقم التأسيس 1/36 تاريخ 1999/12/2 سجل تعاضدي 1/71

يتشرف مجلس إدارة الصندوق بدعوتكم لحضوراجتماع الجمعية العمومية العادية 
يوم السبت الواقع فيه 02/29/ 2020 الساعة الثالثة مساء في مقر النقابة الجديد في 
البحصاص  في حال عدم اكتمال النصاب تعقد الجمعية في الساعة الثالثة والنصف في 

نفس  اليوم والمكان  بمن حضر وذلك لبحث ومناقشة المواضيع التالية:
- اقرار الموازنة للعام 2020.

- المصادقة على ميزانية 2019  
- دراسة االشتراكات وحق االنتخاب والترشح والتقديمات االجتماعية

                        أمين السر                                    الرئيس 
                 د. هالل شحادة                        د.محمد علوش

�إعالنات خا�صة

�إجر�ء �نتخابات

نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم 

والتغذية ودور اللهو في لبنان

�إجر�ء �نتخابات

نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم 

والمالهي في جبل لبنان

اإجراء انتخابات تكميلية

اتحاد جبل عامل

لنقابات العمال الزراعيين 

اإعالنات عقارية

دعوة
محكمة �شور ال�شرعية الجعفرية

دائرة تنفيذ النبطية

 في العودة الطوعية واآلمنة والكريمة لالجئين والنازحين«.
التسوية  عملية  »قضايا  إلى  الروسية،  الخارجية  حسب  االجتماع،  تطّرق  كما 
السياسية بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم بدعم األمم المتحدة، بما في ذلك استمرار 

عمل اللجنة الدستورية في جنيف«.   
وتناولت المحادثات أيضاً، بحسب الرئاسة السورية »العالقات االستراتيجية التي 
تربط بين البلدين والعمل المستمر من كال الجانبين لمواصلة تطويرها وتعزيزها في 

مختلف المجاالت«.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط السورية ضرب المجموعات اإلرهابية للمرابط 
الضفادع  بواسطة  ناسفة  عبوات  زرع  عبر  طرطوس  بمحافظة  بانياس  في  البحرية 

البشرية«.
وقالت الوزارة في بيان نشرته في موقع »فيسبوك« إن »اإلرهابيين والمحور الداعم 
لهم استهدفوا مجدداً قطاع النفط في سورية بضرب المرابط البحرية في بانياس من 

خالل زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية«.
الناجمة  األضرار  بتقييم  الفور  على  باشرت  الفنية  الكوادر   « أن  الوزارة  وأضافت 
عن االستهداف للبدء بعمليات اإلصالح ووضعت خططاً بديلة لتأمين استمرار عمل 

المصب للنفط الخام وكافة المشتقات األخرى«.

 �سفادع ب�سرية ... )تتمة �ص1( 

 نيويورك تايمز ... )تتمة �ص1( 

وينقل التقرير عن مارتن إنديك، الذي عمل سفيراً للواليات المتحدة في »إسرائيل«، 
»أن  قوله:  والفلسطينيين،  لإلسرائيليين  أوباما  باراك  إدارة  في  خاصاً  مبعوثاً  وكان 
يقوم بعمل هذا وسط االنتخابات اإلسرائيلية ودون مشاركة الفلسطينيين، ودون خطة 
لمتابعتها مع المشاركين، فإن هذا يعني أنها ليست خطة سالم على اإلطالق«، وأضاف 

أنها »مهزلة من البداية إلى النهاية«.
ويعلق الندلر قائالً إن رأي إنديك قاٍس، لكنه ليس وحيداً في موقفه بين الدبلوماسيين 
الذين عملوا على الجهود السلمية السابقة، مشيراً إلى أنه مثل البقية من الديمقراطيين 
واألمل،  اإلثارة  من  بنوع  ترامب  إدارة  من  األولى  األيام  راقب  إنديك  فإن  والجمهوريين، 
فاعتقد أن هذا الرئيس غير الدبلوماسي ربما كان قادراً على تحقيق اختراق دبلوماسي 

حيث فشل اآلخرون. 
وتشير الصحيفة إلى أن بعض من في المنطقة اشتركوا في الرؤية التي ينتصر فيها 
ووصفوها  القرن«  »صفقة  واإلسرائيليون  الفلسطينيون  وصّدق  الخبرة،  على  األمل 
صناعة  على  بالقدرة  تفاخره  معه  جلب  الرئيس  أن  إلى  الفتة  األفضل«،  ب�«الصفقة 

الصفقات، وحدس متعّهد العقارات لمشكلة تتعلق بالخالف على التاريخ.  
ويلفت التقرير إلى أن عالقته مع نتنياهو زادت من اآلمال على قدرته على استخراج 
تنازالت من إسرائيل، مشيراً إلى أن تكليفه لمستشاره وصهره جارد كوشنر بالملف كان 

دليالً على اهتمامه باألمر. 
جيسون  السابق  ترامب  منظمة  محامي  من  فريقاً  قاد  كوشنر  أن  إلى  الكاتب  وينوه 
غرينبالت، ومحامي اإلفالسات ديفيد فريدمان، الذي عّينه ترامب سفيراً في »إسرائيل«، 

وأصبح من أكثر الشخصيات تأثيراً على ترامب في موضوع »إسرائيل«.  
وتقول الصحيفة إن كوشنر وغرينبالت تجّوال ألشهر عدة في الشرق األوسط، والتقيا 
قادة السعودية ومصر واألردن وبقية الدول، وقامت استراتيجيتهما على »من الخارج 
أن  إلى  مشيرة  السالم،  لخطة  عربي  تحالف  من  دعم  على  للحصول  وتهدف  للداخل«، 
البيت األبيض كان يأمل من خالل هذا النهج بقيام الدول العربية بالضغط على السلطة 

الوطنية الفلسطينية للقبول بما سيعرضه عليها ترامب. 
ويفيد التقرير بأن كوشنر كّرس وقتاً كبيراً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
إقامة  في  رغبته  عن  عبر  سلمان  بن  محمد  أن  إلى  مشيراً  وثيقة،  عالقة  معه  أقام  الذي 

عالقات مع »إسرائيل«، وقال إن من حق اإلسرائيليين الوجود على أراضيهم. 
ويذكر الندلر أن أنصار ترامب الداعمين ل�«إسرائيل« في أميركا أدوا دوراً، وعّبروا عن 
قلقهم من ممارسة ترامب الضغط على نتنياهو، الذي أخبره أن التوّسع االستيطاني ال 
يساعد على التوّصل إلى اتفاقية السالم، مشيراً إلى أن ترامب قال بعد لقائه مع رئيس 
السلطة محمود عباس في أيار/ مايو 2017، إنه »تشّرف« بلقائه، وهي تغريدة اختفت 

الحقاً من تغريداته. 
وتفيد الصحيفة بأن المخاوف لدى أنصاره اختفت كلها عندما أعلن بعد سبعة أشهر 
أنه سينقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، معترفاً بها عاصمة ل�«إسرائيل«، 
ملك  إديلسون،  شيلدون  ل�«إسرائيل«  المؤيد  المتبّرع  وكذلك  اإلنجيليين،  أفرح  ما  وهو 

الكازينو في الس فيغاس. 
مع  العالقة  قطعوا  الذين  الفلسطينيين  أبعدت  الخطوة  هذه  بأن  التقرير  ويستدرك 
الدول  مع  بتحقيقها  يأمل  األبيض  البيت  كان  التي  الجهود  وأفشلت  األبيض،  البيت 
الذين  بين  من  كان  سلمان  الملك  أن  إلى  مشيراً  السالم،  خطة  بدعم  وإقناعها  العربية 

شجبوا القرار، وقال إن »القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية«. 
ويشير الكاتب إلى أن ترامب رد بعنف على الرفض الفلسطيني، وعاقب الفلسطينيين 
بوقف ماليين الدوالرات من أموال المساعدات عن السلطة الوطنية، وكذلك تمويل وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، وأغلقت وزارة الخارجية مكتب منظمة 
التحرير في واشنطن، وخفضت من مستوى القنصلية األميركية في القدس، رغم كونها 
تحت  األميركية  السفارة  مع  دمجها  وتّم  الفلسطينيين،  مع  للتواصل  الرئيسية  القناة 

سلطة فريدمان، الذي قال الحقاً إن »إسرائيل« لها حق ضّم أراٍض في الضفة الغربية. 
وتلفت الصحيفة إلى أن كوشنر وغرينبالت واصال العمل على الخطة تحت غطاء من 
السرية، رغم اتساع الخالف مع الفلسطينيين، وأعّدا وثيقة مع مالحق ضمت مقترحات 

وحلوالً للقضايا الرئيسية كلها، مثل الحدود والالجئين ووضع القدس.
واضحاً،  أصبح  شكلها  أن  إال  الخطة،  عن  الكشف  عدم  رغم  بأنه  التقرير  ويستدرك 
فهي ال تتحّدث عن دولة فلسطينية إلى جانب »إسرائيل«، وال عن القدس عاصمة للدولة 

الفلسطينية، وال تعترف بحق عودة الالجئين الفلسطينيين أو تعويضهم.
الفلسطينيين  إن  قولهما  اإلدارة،  غادر  الذي  وغرينبالت  كوشنر  عن  الندلر  وينقل 
مستدركاً  لهم،  مقبولة  غير  وأخرى  مقبولة  أشياء  الخطة  في  سيجدون  واإلسرائيليين 
بأنه كان من الواضح أنها تميل لصالح الجانب اإلسرائيلي، أو بعبارة أوضح إلى جانب 

نتنياهو، الذي بات محاصراً سياسياً. 
بالفساد  اتهامات  يواجه   2019 بداية  في  كان  نتنياهو  أن  إلى  الصحيفة   وتنّوه 
نيسان/  انتخابات  في  ترامب  ومنحه  السياسي،  مستقبله  أجل  من  ويقاتل  والرشوة، 
الذي  الجوالن  على  »إسرائيل«  بسيادة  االعتراف  وهي  انتخابية،  هدية   2019 أبريل 

تحتله »إسرائيل« منذ عام 1967.  
خطته،  عن  اإلعالن  أّخر  الذي  السياسي  االستقرار  عدم  بسبب  بأنه  التقرير  ويفيد 
فإن كوشنر وجه اهتمامه للبعد االقتصادي، ففي حزيران/ يونيو 2019 أعلن عن نية 
الواليات المتحدة جمع 50 مليار دوالر لتحسين حياة الفلسطينيين وجيرانهم العرب، 
وكان عنوان خطته المكّونة من 38 صفحة هو »السالم واالزدهار«، وهي تشبه »نشرة 

إعالمية لشركة عقارات«. 
في  المنامة  في  يومين  من  بورشة  الخطة  هذه  أتبع  كوشنر  أن  إلى  الكاتب  ويشير 
البحرين، التي قاطعتها السلطة الوطنية، وتجاهلها القادة العرب الذين لم يعد مشروع 
السالم مهماً لهم، الفتاً إلى أنه حتى بعد قرار االعتراف بسيادة »إسرائيل« على الجوالن، 
فإن نتنياهو لم يكن قادراً على تأمين الفوز في انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019، التي 

لم يحصل فيها على غالبية مقاعد الكنيست. 
وتختم »نيويورك تايمز« تقريرها باإلشارة إلى أنه عند إعالن ترامب عن خطته، فإنها 

لن تكون »صفقة القرن«، بل دفعة انتخابية لنتنياهو.
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ممن  جامعيين  وأساتذة  أكاديميين  من  أعضائها  من  النصف   
استجابت  وأخيراً  مرة،  ألول  السياسية  المناصب  يتوّلون 

بكليتها لنظرية فصل النيابة عن الوزارة.
قيام  في  هامة  مسألة  نتجاوز  أن  يمكن  ال  ذلك  الى  إضافة 
حيث  االستراتيجي،  او  السياسي  البعدين  من  الحكومة  هذه 
السياسي  الفراغ  لدعاة  صفعة  شكل  تشكيلها  في  النجاح  اّن 
في لبنان ودعاة نشر الفوضى المدّمرة فيه، مع ما تستتبعه 
فئاته  بين  الفتنة  ن��ار  إض��رام  ث��ّم  أوالً  شتى  انهيارات  من 
الفتنة  المقاومة ويرهق جمهورها. وهي  الشعبية بما يشغل 
التي جرت حتى اآلن 5 محاوالت لنشرها في أقّل من 3 أشهر. 
ما يعني اّن تشكيل الحكومة يدخل نقاطاً إيجابية في رصيد 
من شكلها وهو المصّنف مقاوماً او ممانعاً للسياسة األميركية 
الذي يتضّرر منه  المشروع  المنطقة  األميركي في  وللمشروع 
لمصلحة  حقوقه  من  قسم  اقتطاع  أو  مصادرة  عبر  لبنان 

»إسرائيل«.
تكفي  ال  أهميتها  على  والخصائص  الوقائع  هذه  أّن  بيد 
داخلية  تعقيدات  ظ��ّل  في  النجاح  الحكومة  لهذه  لتضمن 
وتجاذبات إقليمية وضغوط دولية، تكاد للوهلة األولى تنبئ 
أن  ارتضت  مهمة  في  الحكومة  هذه  نجاح  استحالة  بشبه 
نحو  الخطى  به  تتسارع  الذي  لبنان  إنقاذ  وهي  بها  تضطلع 
األكبر  التصّدع  عن  فضالً  الكبير  والمالي  االقتصادي  االنهيار 

في البنية السياسية اللبنانية.
ليست  وصعوبتها،  الظروف  دقة  رغم  الحكومة  هذه  لكن 
في  اليها  االستناد  يمكنها  التي  القوة  عناصر  من  مجردة 
الحكومة  هذه  أّن  خاصة  اإلنقاذي،  مشروعها  او  مناورتها 
تستند سياسّياً الى أكثريتين هامتين... أكثرية نيابية تتعّدى 
تتعّدى  شعبية  أكثرية  عن  فضالً  مؤكد  بشكل  نائباً   67 ال� 
اللبنانيين بشكل واقعي موضوعي، كما لها أن تستند  نصف 
الى القوة العسكرية واألمنية الرسمية وغيرها التي تمكنها من 
أن تبقي الوضع األمني تحت السيطرة، كما اّن لهذه الحكومة 
أحد  دعم  من  واالستفادة  اإلقليمي  االنقسام  من  تستفيد  ان 
المحاور والتكتالت اإلقليمّية معطوفاً على الدعم الدولي الذي 
أّن لدى هذه الحكومة  جاهر أصحابه به حتى اآلن، ما يعني 
أوراق قوة داخلية وخارجية مهمة ويمكنها استعمالها لتنطلق 
الى العمل الذي يخدم عملية اإلنقاذ التي انتدبت نفسها إليها. 

فهل ستنجح؟ ثم ما هي معايير النجاح المعّول عليه؟
وسيكون  بها،  بأس  ال  نجاح  فرص  الحكومة  هذه  أمام  إّن 
ترتبط  فهي  معاييره  أما  للبنان،  إنقاذاً  حصل  إذا  نجاحها 
بالتدابير التي تشير إليه وتنقسم الى فئتين، فئة يعتبر القيام 
بها نجاحاً وفئة يكون القبول بها فشالً، وعليه نرى أّن أعمال 

الفئة األولى والتي تؤكد النجاح تشمل على األقّل:

1 � صمود الحكومة بوجه الضغوط الداخلية او الخارجية، 
وعدم المسارعة إلى االستقالة التي تدخل البالد في الفراغ ألّن 
واالنهيار  للفوضى  األقصر  الطريق  سيكون  الفراغ  هذا  مثل 
بلدان  في  الحال  هو  كما  الخارج،  بيد  كلياً  لبنان  قرار  ووضع 

عربية عصفت بها نيران الحريق العربي.
محاربة  قوانين  إلق��رار  النواب،  مجلس  مع  التعاون   �  2
وضع  ثم  سريع  بشكل  المنهوبة  األم��وال  واستعادة  الفساد 
وهو  الجدي،  التطبيق  موضع  ووضعها  لها  التنفيذية  اآللية 
الحكومة  على  الضاغطين  يد  من  ال��ذرائ��ع  سيسحب  عمل 
باإلصالح  المطالبين  أولئك  خاصة  والخارجية  الداخلية 

والراهنين دعمهم بذلك.
3 � رفع اليد عن القضاء ومنع التدخل في أعماله، وتشجيعه 
على العمل السريع والمتواصل لبّت الملفات التي تتضّمن هدراً 

للمال العام أو خرقاً لقانون اإلثراء غير المشروع.
إمكانية  في  والبحث  لالنتخاب  جديد  قانون  وضع   �  4

إجراء انتخابات مبكرة وفقاً لتطّور الظروف.
من  تقّدم  بما  بالقيام  العجز  في  سيكون  فإنه  الفشل  أما 
جهة، ويكون الفشل األكبر وسقوط لبنان إذا تّمت االستجابة 
ويعاقب  لبنان  يحاصر  أجلها  من  التي  األميركية  للمطالب 
االحتجاجية  الحركة  لحرف  التدخل  يحصل  أجلها  من  والتي 
وفي  اآلن  لبنان  من  تريد  فأميركا  وأهدافها.  مسارها  عن 
معرض »صفقة القرن« التي تستعّد إلعالنها لتصفية القضية 

الفلسطينية، تريد من لبنان القبول ب�:
ألّن  لبنان  في  فلسطيني  الج��ئ  مليون  نصف  توطين   � أ 

»صفقة القرن« شطبت حق العودة.
لبنان  ليتنازل  البحرية مع »إسرائيل«  الحدود  � ترسيم  ب 
هوف(  )خط  كلم2   400 بين  تتراوح  مساحة  عن  بموجبها 

و862 كلم2.
فلسطين  مع  الدولية  البرية  بالحدود  النظر  إع��ادة   � ج 
بحجة  تبتغيها  أرض  كّل  »إسرائيل«  يعطي  بشكل  المحتلة 

الضرورات الدفاعية.
د � خروج حزب الله من السلطة في لبنان ثم وضع جدول 

زمني لتفكيك منظومته العسكرية لإلجهاز على المقاومة.
 100 ال�  تتعّدى  ال  قصيرة  زمنية  فرصة  أمام  الحكومة  إّن 
يوم، يحكم بعدها على النجاح وبوادره او السقوط والكارثة، 
الصفر  بين  تتراوح  إنتاج  عالمة  على  تحصل  أن  ويمكنها 
واالختبار  للعمل  فرصة  تطلب  ان  حقها  من  وأّن  والعشرين، 
وواجب على الجميع إعطاؤها هذه الفرصة، وإال يكون انتحار 

جماعي يشارك الكّل فيه.
* أستاذ جامعي وباحث استراتيجي.
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خضع  الحكومة  تشكيل  اّن  عن  ُيقال  ما  ك��ّل  رغ��م    -  3
للحكومة  الداعمة  األطراف  وأّن  السياسية،  التوازنات  لبعض 
معظم  اختيار  في  الفصل  القول  لها  كان  النيابي  المجلس  في 
واسع  هامش  الجديدة  للحكومة  يبقى  ذل��ك  رغ��م  ال���وزراء، 
للتحّرك، في ظّل حاجة السياسيين إلى مسايرة الشارع بشكل 
التفلّت  عام. وهذا ما يجعل الحكومة قادرة إلى حّد كبير على 
كّل  حريصة  بدورها  أنها  بّد  ال  التي  النيابية،  الكتل  قبضة  من 
الجديدة،  للحكومة  النجاح  مناخات  توفير  على  الحرص 
خاصة إزاء ضغط الرأي العام الداخلي، وإزاء مواقف الخارج 

العربي والدولي.
إضافة إلى النقاط السالفة الذكر، هناك نقطة إضافية تسّجل 
المجلس  في  العامة  الموازنة  إق��رار  وهي  الحكومة  لصالح 
نظراً  بكليتها  للتطبيق  قابلة  غير  موازنة  أنها  رغم  النيابي، 
انخفاض  لجهة  سيما  ال  إقرارها  بعد  استجّدت  التي  للظروف 
الخمسين  يقارب  جداً  كبير  بشكل  العامة  الخزينة  مداخيل 
يجعل  الموازنة  إقرار  أّن  األمر،  في  اإليجابي  لكن  المئة...  في 
كان  إقرارها  عدم  ألّن  أساسها،  على  باإلنفاق  ملزمة  الحكومة 
سُيعيدنا إلى نغمة اإلنفاق على القاعدة االثنتي عشرية، التي 
و   2006 بين  العامة  الموازنات  غياب  فترة  خالل  اعتمدت 
2017 وأّدت إلى اإلنفاق العشوائّي وما تخلله من هدر وما هو 
أكثر من الهدر، مما أّدى إلى ضياع مليارات الدوالرات التي صار 

ُيقال عنها اليوم إنها أموال منهوبة يجب استردادها. 
كذلك فإّن عدم إقرار الموازنة كان سيجعل الحكومة الجديدة 
مكّبلة اليدين خالل األشهر الثالثة او األربعة المقبلة، وأسيرة 
ضياع الوقت إلعادة درس الموازنة العامة من جديد ثّم الذهاب 
إلى المجلس النيابي إلقرارها من دون أن تكون قد وضعت في 
رصيدها اّي إنجاز ُيذكر. أما اآلن وبعد إقرار الموازنة، ثم بعد 
نيل الحكومة الثقة، فإنها ستكون أمام امتحان اإلنجاز في مهلة 
لن تكون طويلة نظراً إلى الملفات الكثيرة الضاغطة اقتصادياً 

واجتماعياً ومالياً ومعيشياً... 
طبعاً لسنا في زمن المعجزات، وبالتأكيد ال ننتظر معجزات، 
دياب  حسان  الرئيس  حكومة  من  ننتظر  أن  لنا  يحق  لكن 
إنجازات كثيرة تنهض بلبنان من هذا الواقع المزري... على أّن 
الخطوة األولى على طريق النهوض تتمثل بوقف هذا االنحدار 
المخيف، ألّن استمرار الخط البياني نزوالً يعني تقلّص فرص 

اإلنقاذ، وهذا بالطبع ما ال يريده أّي مخلص لوطنه وناسه. 
*أمين عام منبر الوحدة الوطنية.

شخصية  سمات  عن  اإلص��رار  هذا  كشف  وقد   
التحّدي،  وه��ي:  اللبنانية،  الحكومة  لرئيس 
الفشل  ورفض  والعزيمة،  واإلص��رار،  والصبر، 
أنها  في  شك  ال  سمات  وهي  النجاح،  وحتمّية 
وأدائها.  الحكومة  عمل  على  مؤثرة  ستكون 
المسؤولية  بعظم  دي��اب،  د.  شعور  عن  فضالً 
واقع  ويفرضها  الظروف،  تمليها  التي  الوطنية 
الذي  الشعبي  الحراك  بعد  ما  واقع  هو  جديد، 
بدأ في )17 تشرين األول/ أكتوبر(. ولذلك فقد 
أعلن د. حسان دياب انحيازه للحراك الشعبي، 
إلى  يميل  أنه  رؤيته  وأعلن  بمطالبه،  والتزامه 
ُمصراً  وكان  التكنوقراطية.  المصّغرة  الحكومة 
وزي��راً،   )18( أعضائها  ع��دد  يتجاوز  أال  على 
أصبح العدد )20( عضواً وفقاً للمواءمات التي 
المختلفة  الكتل  مع  الحوارات  ظروف  فرضتها 
في  أغلبية  لها  ال��ت��ي  خ��اص��ة  ال��ب��رل��م��ان،  ف��ي 

البرلمان المكّون من )128( عضواً.
شكل  بأنه  ال��ت��ح��دي،  دي��اب  د.  واج��ه  وق��د 
بأغلبية  والموافقة  القبول  بضمان  حكومته 
حكومته  امتلكت  ثم  وم��ن  البرلمان،  أعضاء 
الشرعية السياسية بالقبول من غالبية أعضاء 
سمة  دياب  د.  على  لوحظت  ولذلك  البرلمان. 
بهدف  النقاش  في  المرونة  وهي  هامة،  أخرى 
اإلفشال  محاوالت  يتفادى  بما  المطلوب  إنجاز 
ستكون  ما  وهو  بها.  المكلف  للمهمة  العمدي 
له انعكاسات إيجابية على أداء عمله في إدارة 
أعضائها،  بين  التناغم  وإحداث  الحكومة  هذه 

بما يحقق األهداف المأمولة للحراك الشعبي.
د.  حكومة  أن  النقطة،  ه��ذه  وخ��الص��ة   -
دياب، اتسمت بالعدد المتوسط )20/ وزيراً(، 
وضّمت من بينها )6( وزيرات، للدفاع، والعمل، 
والرياضة،  والشباب  والمهّجرين،  واإلع��الم، 
أو  بالمهنية  الحكومة  اتسمت  ثم  ومن  والعدل، 
بغطاء  نفسه  الوقت  في  ولكن  التكنوقراطّية، 
لغطاء  وتحقيقاً  الطائفي،  االنتماء  من  محّدد 
دون  م��ن  الحكومة  ه��ذه  لتمرير  ب��رل��م��ان��ي، 
التشكيل  أن  كما  تشكيلها.  على  اعتراضات 
الحريرية  الحكومة  من  وزي��ر  أي  يتضّمن  لم 
الشعبي  الحراك  لمطالب  استجابة  السابقة، 
يأتي  الحكومة  تشكيل  ف��إّن  ذل��ك،  ض��وء  وف��ي 
وزير  فمثالً  كبيرة.  بدرجة  اإليجابي  المربع  في 

الخارجية الجديد )د. ناصيف حتي( هو أستاذ 
للعالقات الدولية ذائع الصيت، وكان دبلوماسياً 
الجمعية  في  وعضواً  العربية،  الجامعة  في 
أتشّرف  التي  السياسية،  للعلوم  العربية 
القومي  للفكر  انتمائه  عن  فضالً  اآلن،  برئاستها 
العروبي. كما أّن د. طارق محمد المجذوب، هو 
أستاذ جامعي في الجامعة اللبنانية في مجال 
أستاذنا  نجل  وهو  والعام،  الدستوري  القانون 
األسبق  الرئيس  المجذوب،  محمد   / الدكتور 
وكنت  السياسية،  للعلوم  العربية  للجمعية 
على  وعرفني  التنفيذية،  اللجنة  في  منه  قريباً 
العروبية  توجهاته  من  وأثق  طارق،  د.  نجله 
أعرفهم  ممن  اآلخ��ر  البعض  وهناك  القومية. 
وجوهاً  تضّم  الحكومة  فإّن  ثم  ومن  شخصياً. 
كبيرة،  مهنية  وكفاءة  ناصع،  ماٍض  لها  بارزة 
د.  اختيار  عليهم  ووق��ع  سياسي،  غطاء  ولهم 
من  وبدعم  الشعبي،  للحراك  استجابة  دياب، 
الرئيس ميشال عون، رجل المهام الصعبة منذ 
أن أتى للرئاسة قبل الحراك وبعده، وبدعم من 
مقدمتها  وف��ي  السياسية  االتجاهات  غالبية 
بقيادة  أمل  وحركة  الله  )حزب  المقاومة  قوى 

الرئيس بري(.
لهذه  النجاح  أت��وق��ع  فإنني  وال��خ��الص��ة، 
المطالب  ترجمة  على  القادرة  وأنها  الحكومة، 
المبادرة  زم��ام  واستعادة  للحراك،  الشعبية 
ورفع  االقتصادي،  الوضع  ترتيب  إع��ادة  في 
األس��واق  عجلة  وتحريك  المعيشة،  مستوى 
أموال  واسترداد  الفساد،  ومواجهة  واإلنتاج 
وعلى  للخارج.  والمهّربة  المنهوبة  الشعب 
وأن  الفرصة،  الحكومة  هذه  يعطوا  أن  الجميع 
يكّف البعض عن التربص بها ووضع العراقيل 
للقوى  وتفويتاً  العام،  للصالح  تحقيقاً  أمامها، 
اللبناني.  ال��ش��أن  ف��ي  التدخل  ع��ن  األجنبية 
فوق  يعلو  أن  يجب  اللبناني،  المجتمع  فصالح 
تدعو  أم��ل...  جرعة  دي��اب  فحكومة  الجميع، 

للتفاؤل.
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية، واألمين 
العام المساعد للتجمع العربي واالسالمي لدعم خيار 
المقاومة، ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

تربط  التي  الطيبة  للعالقة  توطيداً 
الزهراء،  ومستشفى  الغبيري  بلدية  بين 
وانطالقاً من دورهما الريادي واإلنساني 
بلدية  أب��رم��ت  ال��م��ج��ت��م��ع،  خ��دم��ة  ف��ي 
الخليل  معن  برئيسها  ممثلة  الغبيري 
مستشفى  م��ع  صحي  ت��ع��اون  اتفاقية 
رئيس  بشخص  ممثالً  الجامعي  الزهراء 
مجلس إدارته البروفسور يوسف فارس، 
الصحية  الفاتورة  تخفيف  بهدف  وذلك 
وموظفي  أجراء  كاهل  عن  واالستشفائية 

30 بالمئة. بلدية الغبيري بنسبة 
مكتب  اح��ت��ض��ن  ال��ت��ف��اص��ي��ل،  وف���ي 
توقيع  حفل  فارس  يوسف  البروفسور 
حسن  الدكتور  نائبه  بحضور  االتفاقية 
علي  د.  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  بيطار 
عن  وحضر  الساحلي،  نبيل  ود.  غندور 
ونائبه  الخليل  معن  الرئيس  البلدية: 
جمال  محمد  د.  واألعضاء  الخنسا  أحمد 
حسين  ود.  ك��ن��ج  محمد  ود.  ح��س��ون 
من  وعدد  كنج  عدنان  د.  ومعهم  الخنسا 

رؤساء األقسام.
ب��داي��ة، اف��ت��ت��ح ال��ل��ق��اء ال��ب��روف��س��ور 
لله  كان  ما  ب��أّن  ومؤكداً  مرحباً  ف��ارس 
التعاون  إطار  في  »نجتمع  مضيفاً  ينمو، 
المتبادل، هو تعاون حقيقي وإيجابي، وال 
ننكر بأّن للبلدية أيادي بيضاء في تنفيذ 
بالمستشفى،  المتعلقة  األم��ور  بعض 
باستمرار،  النظر  وجهات  نتبادل  ونحن 
االت��ف��اق  وك��ال��ع��ادة ي��س��ّرن��ا أن ن��ج��ّدد 
إيجاباً  ينعكس  بما  سنوات  منذ  القائم 
بلدية  في  والموظفين  لألجراء  ومنفعة 
الخليل  أث��ن��ى  جهته  م��ن  ال��غ��ب��ي��ري«. 
التي  والتحسينات  اإلن���ج���ازات  على 
األخيرة  الفترة  في  بالمستشفى  لحقت 

وقال:  ف��ارس،  البروفسور  قيادة  تحت 
انسجاماً  النبيلة  الخطوة  هذه  »تأتي 
المستشفى  على  القّيمين  قناعات  مع 
اإلنساني  لتحّسسهم  عملية  وترجمة 
الصعب  االقتصادي  الواقع  مع  والمادي 
واألوضاع  وناسنا،  ببلدنا  يحيط  الذي 
وتحيط  ك��ب��ل��دي��ة  تحيطنا  ال��ح��رج��ة 

تظهر  وهنا  أيضاً،  المبادرة  بأصحاب 
على  القائم  للتعاون  الحقيقية  الصورة 
باألمر  التزاماً  ومفاهيمنا  قَيمنا  ترجمة 
القرآني »وتعاونوا على البر والتقوى«، 

الذي  »الوفر  اّن  مبّيناً  الخليل  وختم 
ستصرفه  االتفاق  ه��ذا  ج��ّراء  سيتحقق 
في  وت��ح��دي��داً  آخ��ر،  مكان  ف��ي  البلدية 

بأّن  يعني  ما  أخ��رى،  تنموية  مشاريع 
المستشفى ستشاركنا في ميادين البناء 
وقاطنيها«.  لبلدتنا  الخدمات  وتقديم 
وبعد تبادل االتفاقيات الموّقعة تشابكت 
أعّد  الذي  الحلوى  قالب  لتقطيع  األيدي 

للمناسبة.

توقيع اتفاقّية تعاون �شّحّية بين بلدّية الغبيري وم�شت�شفى الزهراء

الحاضرون في حفل التوقيع

قطع قالب الحلوى بالمناسبة

تبادل وثائق االتفاقيةوالبروفسور فارسالخليل يلقي كلمته

 لبنان بين جل�سة ك�سب الثقة

وفو�سى ال�سارع...!

{ ليليان العنان 
ثالثة أشهر على االحتجاجات المطلبية ولم يحّدد بعد هذا الحراك هويته الحقيقية وال حتى المسار 
على  باالعتراض  ترجمت  التي  الصحيحة  الحركات  بعض  سوى  يسلكه  أن  يجب  الذي  الصحيح 
السياسات المالية المعتمدة من قبل المصارف والتي يتبعها مصرف لبنان من جهة، وبعض المطالب 
الملف  وحول  واإلقتصادية،  اإلجتماعية  األصعدة  مختلف  على  المواطن  تهّم  التي  المحقة  المعيشية 

الحكومي الذي أثمر حكومة لختصاصيين برئاسة الدكتور حسان دياب. 
فيما البعض اآلخر ِمّمن تسلّقوا الحراك منذ بداياته وحتى اآلن ال يزالون يعتمدون في أسلوبهم على 
الفوضى الممنهجة في التعبير وفق معايير سياسية معروفة األهداف مسبقاً، حتى باتت وجهة الحراك 

موجهة سياسياً إلى نواح ستؤّدي بلبنان نحو اإلضطراب األمني.
فما جرى ويجري أمام المجلس النيابي والسراي الحكومية بين الحين واآلخر وعند ساحتي الشهداء 
تظاهرة  من  الحدث  يتحّول  حيث  حرب  بساحة  أشبه  الصيفي...  نقطة  إلى  وصوالً  الصلح  ورياض 
للمطالبة بالحقوق المعيشية إلى أعمال شغب وتكسير وتحطيم وحرق لخيم االعتصام والتعّدي على 

القوى األمنية عبر رشقهم بالحجارة والعصّي.
العامة  الممتلكات  التعّدي على  أّن  النحو؟ وهل  تتّم على هذا  »الثورة«  ب�  أّن ترجمة ما يسّمى  فهل 
ومهاجمة القوى األمنية وتحطيم مظهر المدينة هو الثورة التي سينتج عنها تغيير في سياسات الدولة 

تجاه المواطن؟ 
السياسية  والبنى  األوض��اع  لتغيير  وسيلة  هو  سياسي  كمصطلح  »الثورة«  مفهوم  أّن  فصحيح 
واإلجتماعية واإلقتصادية، إالّ أّن ذلك يجب أن ال يمّس بمؤّسسات الدولة وكادرها في مختلف المجاالت، 
لها عالقة  التي  تلك  بالتشريعات بطريقة فوضوية خاصة  العمل  إنهاء  إلى  التغيير  وأن ال يؤّدي هذا 

بالحياة العامة.
ولكن ما نشهده اليوم في بعض الساحات ال ينطبق بتاتاً على المفهوم الذي أوضحناه، إذ أّن حاالت 
الشغب التي تحصل والتعّدي على القوى األمنية وعمليات الهرج والمرج في بعض المناطق هي ليست 
بهدف التغيير وال بهدف اإلعتراض على الواقع الذي نعيشه، بل إنها معروفة النوايا التي من شأنها أن 

تدخل البلد في المحظور والفلتان األمني.
الساحات،  في  تحصل  التي  الفوضى  عن  تماماً  مختلفة  البعض  يطلقها  التي  الفساد  على  فالثورة 
محّدد  بموعد  الشمال  من  تأتي  التي  والباصات  حصل  الذي  والتكسير  األمنية  القوى  على  والتعّدي 
حاجز  وخلق  األمنية  األوضاع  لزعزعة  هؤالء  يرسل  من  هناك  أّن  تؤكد  المهام...  انتهاء  بعد  وترحل 
خالف ما بين الشعب والقوى األمنية، إذ بات يندرج ذلك تحت مسّمى »الفوضى الخالقة« التي أراد من 
خاللها البعض تحقيق مكاسب سياسية على صعيد الدور الحكومي سواء من أولئك الذين أفقدتهم 17 
تشرين األول دورهم التنفيذي، أو من أولئك الذين أبعدوا عن السلطة السياسية ويمتلكون في ذاتهم 

التفكير الداعشي المعتمد على نشر الفوضى.
التي لم تسّم د. حسان دياب لرئاسة الحكومة  القوى السياسية  وخير دليل على ذلك هو مقاطعة 
جلسة مجلس النواب الخاصة بإقرار موازنة العام 2020 والتي سبق أن أعّدتها حكومة الرئيس سعد 
الجلسة  حضور  عن  والكتائب  اللبنانية  القوات  كتلة  من  كّل  امتنع  بحيث  استقالتها،  قبيل  الحريري 
والتصويت على مقرراتها وهم أبرز من أّيدوا حراك الشارع عبر محاوالتهم المدروسة لشّد حبال الحراك 
أّن  بإعتبار  للحكومة  الثقة  إعطاء  جلسة  خالل  ذاته  المنطق  وسيمارسون  السياسية،  مصالحم  نحو 
حكومة الرئيس دياب ال تمثل طموحاتهم وأنها أتت من لون سياسي واحد، مع العلم أّن من سّموا دياب 
تشكيل الحكومة كانوا يريدونها حكومة جامعة لكافة األطياف السياسية والطائفية وحتى جماعات 

الحراك المدني.
فيما تيار المستقبل وفي اللحظات األخيرة عاود وشارك في جلسة إقرار الموازنة التي حصلت بتأمين 
النصاب عبر النصف زائد واحد )٦٥ نائباً(، ولكن من دون التصويت على بنود هم وضعوها وكأنهم 
يحّملون المسؤولية في إقرار الموازنة لفريق ٨ آذار المتمثل بحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر 

وبعض القوى الحليفة لهم، وبالتالي فهم أيضاً لن يعطوا الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب. 
وكأننا اليوم نعود بالذاكرة أربعة عشر عاماً إلى الوراء من خالل إعادة إحياء الوضع السياسي الذي 
حصل عقب إغتيال الرئيس رفيق الحريري وإعادة اإلنقسام من جديد عبر تكريس مفهوم قوى 14 آذار 
بمواجهة قوى 8 آذار، فهناك فريق يريد العمل والتعاون فيما اآلخر يتخلى عن مسؤولياته التي قام بها 
على مدى سنين من فساد ومحسوبيات ومناقصات وغيرها الكثير من األمور. فحكومة الرئيس حسان 
إلرضاء  والعمل  الجهود  من  صعبة  مهام  عليها  تقع  واختصاصيين  كفوئين  أناساً  تضّم  التي  دياب 
عبر  وال��وزارات،  القطاعات  في  المستشري  الفساد  ضّد  المنتفض  الحقيقي  الشارع  وخاصة  الشعب، 
انتهاج سياسات اقتصادية ومالية من شأنها تحسين األمور المالية للدولة وتأمين االحتياجات التي 

يسعى لها المواطن من طبابة وفرص عمل وصحة وكهرباء ومكافحة الفساد وغيرها الكثير الكثير...

�سفقة القرن لن ترهب اأحداً 

نتنياهو  بنيامين  االحتالل  حكومة  رئيس  بحضور  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يعلن  اليوم   -
المنطقة حول مصير فلسطين ومستقبل  التاريخي في  القرن« لحل الصراع  مشروعه المسّمى ب�«صفقة 

الكيان الغاصب لفلسطين. ويكثر الحديث عن معنى هذا اإلعالن واآلفاق التي سيفتحها.
- السؤال عن مغزى الصفقة كان له معنى قبل عامين مع انطالق مشروع ترامب الذي شكلت صفقة 
القرن ضلَع مثلث فيه، بينما الضلع الثاني كان إلغاء اإلتفاق النووي مع إيران والضلع الثالث تمثل بالرهان 

على ديناميكية عربية إسرائيلية تمّهد لمواجهة إيران وإخضاعها تنطلق من تحالف سعودي إسرائيلي. 
- خالل سنتين تراجع ترامب مراراً عن إعالن صفقته، ألن المشروع كان يترّنح وكان يتهاوى حيث ال أمل 
من إخضاع إيران، وحيث العالقة السعودية اإلسرائيلية رغم كل األشواط التطبيعية التي قطعتها ظهرت 
عاجزة. وقبل أيام وقفت أمام امتحان المواجهة مع إيران يوم اغتال ترامب القائد قاسم سليماني وهرب 

الحليفان السعودي واإلسرائيلي من الساحة وأعلنا التبرؤ من العملية والخشية من تداعياتها عليهما. 
- الصفقة بين ترامب ونتنياهو بال شريك فلسطيني وبال ميزان قوى ينجح بكسر محور المقاومة، وفي 
ظل ضياع سياسي في كيان االحتالل ليست مشروعاً لتسوية القضية الفلسطينية على قاعدة الشروط 

اإلسرائيلية، بل هي لزوم ما ال يلزم إلعالن االنحياز األميركي ل�«إسرائيل«. 
- اإلعالن اليوم ليس إال عمالً دعائياً لترامب بين الناخبين اليهود بالتباهي بهذا االنحياز وعمالً انتخابياً 

لنتنياهو داخل الكيان وناخبيه بقوة العالقة بواشنطن كرصيد انتخابي.
- في ذروة المواجهة التي يخوضها محور المقاومة إلخراج األميركي من المنطقة ال أحد يقيم حساباً 
لشعوذات ترامب عن صفقة بين َمن ال يملك وَمن ال يستحق، بينما َمن يملك ويستحق يقاوم ويملك قدرة 

صناعة الوقائع، وليس مجرد ضعيف ذليل ُتملى عليه األفعال.
التعليق السياسي



ثقافة وفنون10

ن�شيد البطولة وال�شهادة 

في رحاب ال�شا�شة!

{ منال محمد يوسف 
األناشيد،  جورّي  والتفاصيل،  المالمح  سورّي  صباحكم 
»شوقنا«  وتسامى  المجد  ظل  به  صلّى  إذ  األقمار  سورّي 
النجم  تسامى  ال��ح��اِل،  لرفعة  تسامى  األمكنة،  وش��وق 

الّساطع إذ ُيساير قدرّية األحوال...
األمكنة  شوق  هذا  صباحنا«  هذا  »أي  سورّي،  صباحكم 
المشتاقة إذ نطقت بقصائد جرحها العميق وقيلت األشعار 
وّهاجة  شعلًة  كانوا  الحياة،  ولحن  النجاة  لها  كتبوا  بمن 

على دروب األمكنة العظيمة. 
التي  األقدار  سورّي  وااللتقاء...  النقاء  سورّي  صباحكم 
نّيرة  عالمات  الّشمس  خيوط  من  وننسج  نحن،  نصنعها 
ُيخّبئ  العنيد،  قمحنا  سنبل  في  الّنور  طالع  ُيخّبئ  »حيث 
النشيد  ع��زف  ف��ي  وج��ٍع  م��ن  أو  ن��وٍر  م��ن  حكاية  بعضها 
حيث  المباشر«،  »البث  ولغات  بحكاية  األشياء  وُتختصر 
لحيٍن  األغراب«  أو  »الغراب  بها  استوطن  أمكنة  من  تنطلق 
من الزمن. »في حينها كنا نشتاق أن يكون صباحنا سورّي 
المالمح يستظل بنور الشمس وأفياء المحبة... كّنا نشتاق 
ألف  نشتاُق  المقاوم...  وجدها  وناصيات  التاريخ  أعمدة 
الضائع  الطفل  ذلك  نشتاُق  شهيد،  كلِّ  عيني  في  نراه  نهار 
هكذا  العظيمة.  واألوقات  النصر  ميالد  ميالد،  ُيسّمى  الذي 
لمحناه على شاشة األيام، لمحناه يركُض في حقول الزمن 

الُمخّضر االبتسامة، كان متنقالً بين كّل فلٍك وآخر.
هناك رأينا برنامج »صباحكم سورّي« رأينا وجه بالدنا 
معاً،  آٍن  في  واالستحالة  المستحيل  رأينا  السحائب،  بين 
عن  مزّقت  مناطق  إلى  السوري،  اإلعالم  رّحالة  رأينا  هناك 
كاهلها خريطة الذّل والهوان، رأينا فجراً آخر يولُد، كشعاع 

الحياة الذي نزَف مّنا.
دليالً  األرض  عشق  وحملنا  رأي��ن��اه«  م��ا  ك��ّل  »رأي��ن��ا 
الكثير  ونبراساً، »حملناه« و«رأيناه« صورًة تتكلم، تروي 
البث  نشاهد  كّنا  بينما  هناك  وال��رواي��ات.  القصص  من 
شهداء  أبطالها  رحَل  حيث  القصص  من  الكثير  ُقرأ  المباشر 
إذ  النعمان  شقائق  ماهية  نقرأ  وكذلك  الدروب،  أعظم  على 
وّدهم  برحيق  األمكنة  جماُل  وتقّدس  الجروح،  بها  ألّمت 
رأينا  التاريخ«  تدمر  من  »البث  شاهدنا  فعندما  القدسّي 
األعمدة  تلك  بين  رأينا  جديد،  من  ُتفتح  الشمس  بوابات 
وعلى  واألبدّي،  األزلّي  عشقهم  ورسائل  رحلوا  من  شهقات 
وتلك  معنا،  يجلُس  التاريخ  رأينا  الشام«  »بصرى  ُمدّرج 
حين  في  المدّرجات  أح��د  على  ُتركت  العسكرية  الخوذ 
شوق  سمعنا  حين  في  وأقماراً«  »نجوماً  ارتقوا  أبطالها 

األمكنة من بعد فرقة دهِر.
أبو  مطار  وجنَتي  على  ُيلقى  القدسّي  العلم  لمحنا  إذ 
الزمن  معجزات  عن  ُيحدثنا  حاله  لساَن  وسمعنا  الضهور 
البطولي، فعندما شاهدنا »البّث من دير الزور« تذّكرنا فّك 
الحصار، تذّكرنا الكثير من األبجديات التي ال يمكن نسيانها 
ذاك  صرخ  البرنامج  نشاهد  وبينما  »جندل«  قلعة  وفي 
الطفل: »هنا كان والدي الشهيد، إنني ألمُح بّزته العسكرّية 
»السلمية«  الشميمس  قلعة  وفي  يفوح«...  الشهادة  وعطر 
رأينا من ُيّسلم على أوقاتنا، وُنّسلُم على أوقاته، ُنسلُم على 
األغر، وال ننسى »زيارة دير موسى«  الشيخ  »حينة« جبل 
التي وقدها  الشموع  في يوم عاصف وبارد، حيث شاهدنا 

رجال الله وألقوا قميص النصر على ترابنا الغالي.
كّل هذا عبر إلينا وعبرنا إليه من خالل »البث المباشر«، 
اإلره��اب،  ج��بِّ  في  ُملقاة  كانت  أمكنة  إل��ى  عبرنا  حيث 
ومن  المجد  حكاية  »الرقة«  إلى  عبرنا  الموحشة،  وغربته 
ثم إلى قلعة حلب الشهباء وقاسيون المحبة والفجر اآلتي 
إعالمنا  رّحالة  مع  عبرنا...  عديدة.  أماكن  إلى  عبرنا  كما 
التلفزيون  بمديرة  متمثالً  اإلعالمي  الكادر  وجميع  السورّي 
السيدة ميسون يوسف ورأينا كيف تخَضّر العيون ببعض 
المحبة  س��ورّي  وصباحكم  صباحنا  ويستفيق  األمكنة 

والّسالم!

زياد برجي ي�شتعّد لطرح اأغنيته 

�لجديدة »�أنا وياك« 

نشر الفنان اللبناني  زياد برجي  برومو أغنيته الجديدة »أنا 
توزيع  نفسه،  برجي  زياد  ألحان  ماضي،  أحمد  كلمات  وياك« 

هادي شرارة وميكساج ايلي بربر.
األغنية هي ضمن فيلم »يوم إيه يوم أل« بطولة زياد برجي 
العرض  دور  ف��ي  عرضه  سينطلق  وال���ذي  الكيك،  وباميال 
 6 في  وتحديداً  المقبل  الشهر  بداية  مع  اللبنانية  السينمائية 

شباط.
يرتبط زياد وباميال في أحداث الفيلم بزواج استثنائي وغير 
متعارف عليه ضمن أي مجتمع، أطلقا عليه اسم »يوم إيه يوم 

أل« تماًما كعنوان الفيلم.. فكيف ُيطّبق؟
فيلم »يوم إي يوم أل« يشارك فيه أيضاً الممثل ومقدم البرامج  
هشام حداد  وعدد من الممثلين منهم  ميا سعيد  و سلطان ديب ، 
من إخراج  نبيل لّبس ، كتابة رافي وهبي، وإنتاج فالكون فيلمز 
المنفذ  رائد  المنتج  إش��راف  وتحت  سنان   لصاحبها  صبحي 

سنان .

�إ�ضاءة
�إطالق �لمعر�ض �لفّنّي �لت�شكيلّي لمتخّرجي مركز �أدهم �إ�شماعيل للفنون �لت�شكيلّية في دم�شق

عماد ك�صحوت: ن�صعى اإلى هيكلة الفنان والإن�صان من خالل التثقيف الب�صرّي بوجه الدمار والتخريب

�صابرين تبداأ ت�صوير م�صاهدها الأولى في »ليالينا«�صدور المجلد الخام�س من مو�صوعة »العلوم والتقانات«

انطالق فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعّية الفيلم ال�صنوّي بدار الأوبرا الم�صرية

{ رانيا مشوِّح
اللون  وانسكب  الموهبة  اختبأت  الروح  ثنايا  في 
المحال،  ورق  على  اإلبداع  ليترجم  الحياة  أكّف  على 
وزارة  قامت  هنا  من  وانطالقاً  األم��ل  ج��دران  معانقاً 
مركز   � األحمد  محمد  الثقافة  وزي��ر  برعاية  الثقافة 
المعرض  بإطالق  التشكيلية  للفنون  إسماعيل  أدهم 
في  المركز  مقّر  في  المركز  لمتخّرجي  التشكيلي  الفّني 

العاصمة دمشق.
افتتح المعرض الذي يشارك فيه 17 طالباً وطالبة 
الفنون  مدير  كسحوت  عماد  فّنياً؛  عمالً   44 بمعدل 
الجميلة في وزارة الثقافة الذي صّرح قائالً: مركز أدهم 
إسماعيل مركز له تاريخ طويل في تدريس وتمتخرج 
الطالب واالهتمام بهم فنياً، الممّيز في المركز أنه يضّم 
بالضرورة  فليس  االختصاصات.  وكافة  الفّن  محبي 
عمال  فهناك  الفنون.  ط��الب  م��ن  الطالب  يكون  أن 
المختلفة،  االختصاصات  من  وغيرهم  ومهندسون 
من  يخرج  جداً  هاماً  نتاجاً  هناك  أن  دائماً  المالحظ 
الموجودين  واإلدارة  األساتذة  بفضل  وذلك  المركز، 
والدعم المتواصل، فالتعامل في المركز تعامل أسروّي 

حقيقّي واالهتمام واضح من خالل هذه األعمال.
وأضاف: منذ خمس سنوات حتى اآلن هناك تطّور 
لكّل  داعم  هي  دائماً  الثقافة  ووزارة  المركز  في  كبير 
التي  والمعارض  المراكز  خالل  من  الفّنية  المجاالت 
اإلنسان  دعم  هو  الوزارة  في  وهدفنا  الوزارة.  تقيمها 
من خالل التثقيف البصري ألن الشخص المهتم بالفّن 
والتخريب،  الدمار  ضّد  يكون  بّناء  شخص  دائماً  هو 
ونحن في هذا المجال نتمنى تواصل التأّلق من خالل 
تشّرع  دائماً  الثقافة  ووزارة  المركز  ومدرسي  شباب 

أبوابها للمشاركة في المعارض التي تقيمها.
من  المعالجة  والمواضيع  اللوحات  مستوى  وعن 
خاللها قال كسحوت: طالب المركز هم هواة باألصل 

من  سنتين  خالل  فمن  جميلة  فنون  متخّرجي  ليسوا 
وواضح  مبدعة  لوحات  رأي��ت  وال��دراس��ة  التدريب 
لها،  المتابعة  واإلدارة  المدرسين  جهد  خاللها  من 
ذات  أعماالً  إال  المعرض  في  جولتي  خالل  من  أَر  لم 
بالتواصل  يستمروا  أن  وأتمنى  ج��داً،  عالية  جودة 
حتى  الكبار  سورية  فناني  ومع  المركز  أساتذة  مع 
بالمتابعة،  ويستمروا  أنفسهم  بتأسيس  يقوموا 
السورية،  التشكيلية  والحركة  الوطن  لهذا  كنز  ألنهم 
للعالمية  ووصلت  فنية  مراكز  من  بدأت  أسماء  هناك 
المحافل  في  جوائز  على  حصلوا  منهم  والكثيرين 

والمحلية. العالمية 
مركز  مدير  األسعد  قصي  ق��ال  عينه،  اإلط��ار  في 
معرض  افتتح  التشكيلية:  للفنون  إسماعيل  أده��م 
ومتخّرجة  متخّرج   17 بمشاركة  اليوم  المتخرجين 
الزيتي  التصوير  بتقنية  فنيا  عمال   44 مقّدمين 
بمواضيع مختلفة، كعادة المركز كل ستة أشهر نقف 
من  ومجموعة  كوكبة  لنّخرج  اللحظة  هذه  مثل  في 
الفنانين ليمارسوا هذا المنتج الثقافي ويلفتوا الحركة 

التشكيلية الفّنية في سورية بنتاجهم اإلبداعي.

رزق
المتخرجين  من  عدد  مع  لقاءات  ل�«البناء«  وكان 
سهى  الطالبة  قالت  حيث  المعرض  في  المشاركين 
من  ل��وح��ات  ث��الث  خ��الل  م��ن  ش��ارك��ت  رزق:  حسين 
األلوان الزيتية اعتمدت من خاللها المدرسة الواقعية 
في الرسم واستخدمت مزجاً من األلوان الحارة للوجه 
واأللوان الباردة للمالبس، وعّبرت من خالل اللوحات 
الربيع  وعن  العمر  من  مختلفة  مراحل  في  فتيات  عن 
المرأة بدفئه وجماله  أو بآخر مع  الذي يرتبط بشكل 
ليشّكلوا جمالّية دائمة، كما كانت لي مشاركات سابقة 
تكريمي  معرض  وفي  رمانة  أبو  ثقافي  معرض  في 

للفنان الراحل نذير نبعة.

شقير
مشاركته  عن  شقير  أيهم  الطالب  حّدثنا  حين  في 
ولدي  األس��اس،  في  اقتصاد  كلية  متخرج  أنا  قائالً: 
المعرض  في  مشاركتي  خ��الل  وم��ن  الرسم  موهبة 
والقضايا  والطبيعة  التراث  عن  اللوحات  في  تكلمت 
االجتماعية والمناظر الخالّبة. رسالتي كانت لتسليط 
المختبئة  واألشخاص  األماكن  بعض  على  الضوء 
خلف الكواليس بأسلوب فّني أكاديمي ضمن المدرسة 

الواقعية التي تعلمناها.
أوالً  لي  بالنسبة  جانبين  عن  يعّبر  المشروع  هذا 
محافظة  في  المعهد  قبل  فيه  كنُت  ال��ذي  الجانب 
مناطق  كل  كما  جمالها  على  عّودتنا  التي  السويداء 
والصور؛  األفكار  بعض  منها  والتمست  سورية، 
خالل  من  المعهد  في  تعلمته  ما  اآلخ��ر  والجانب 
المزج  في  األثر  له  كان  الذي  التدريسي  الكادر  دعم 
أيضاً  شاركت  اللوحات،  هذه  إلنتاج  الجانبين  بين 
نذير  الراحل  للفنان  تحية  وهو  سابق  معرض  في 

نبعة.

البارودي
مشاركتها  عن  البارودي  مها  الطالبة  تحّدثت  كما 
قضية  عن  خاللهم  من  عّبرت  لوحات  ثالث  خالل  من 
العنف  ع��ن  لوحاتي  تعّبر  ق��ال��ت:  حيث  إنسانية، 
الممارس ضد المرأة سواء كان عنفاً جسدياً أو لفظياً، 
في األحوال كافة جميع أنواع العنف الذي تتعّرض له 
أو  نفسياً  اكتئاباً  كان  سواء  سلبية  جوانب  له  المرأة 
كدمات وكسوراً وأمراضاً جسدية وأمراضاً اجتماعية. 

فالمتعّرض للعنف يصبح ذا سلوك غير سوّي. 
الحارة  الزيتية  األل���وان  استخدمت  وأض��اف��ت: 
النافرة  السميكة  اللونية  العجينة  وطبقات  والباردة 
التي تخدم الموضوع. وهذه المشاركة هي الثالثة لي 

معرض  في  سابقاً  شاركت  فقد  الفنية  المعارض  في 
خطوة مرتين.

حجازي
أما الطالبة سالي حجازي فقالت: جاءت مشاركتي 
الطفولة  عن  فيها  تحدثت  لوحات  ث��الث  خ��الل  من 
يحن  ال��ذي  المسّن  الرجل  ص��ّورت  حيث  والمشيب، 
التي ال  التي عاشها والطفولة  الفاضلة  الماضي  أليام 
وحركات  بإيماءات  يرى  فهو  ومخيلته  روحه  تفارق 
األطفال ما عاشه في حياته السابقة. وصّورت الطفل 
المستمرة  ولهفته  يافعاً  شاباً  ليصبح  يسعى  الذي 
كي يكبر ويصل إلى المستقبل البعيد بطريقة حالمة. 
هذه المشاركة هي الرابعة لي فقد شاركت في معرض 
خطوة ومعرض تحية لروح الفنان الراحل نذير نبعة 

ومعرض جبران خليل جبران.

شباط
أنا  مشاركته:  عن  شباط  محمود  الطالب  قال  كما 
في السنة األخيرة في كلية االقتصاد وقد اتجهت للفّن 
التشكيلي عندما كنت في دراستي الثانوية وشاركت 
الثاني  المركز  على  خاللها  من  حصلت  مسابقة  في 
فيه  وأتممُت  إسماعيل  أدهم  لمركز  انتسبت  ثم  ومن 
استخدمت  اليوم  لوحاتي  في  عامين،  لمدة  دراستي 
األلوان الزيتية - التصوير الزيتي في لوحتين حاولت 
هو  فاالحتواء  خاللهما.  من  االحتواء  عبارة  تجسيد 
المتعاَرف عليه عند الجميع، بل هو  ليس فقط الحّب 
أم  كانت  سلبية  صفات  من  يحمله  بما  لآلخر  التقّبل 
لم  المشاركة  هذه  علينا،  رعايتهم  وواج��ب  إيجابية 
تكن األولى بالنسبة لي فقد شاركت في معرض الشام 
دياب  أسامة  التشكيلي  الفنان  مع  وشاركت  الثقافي 

سابقاً.

{ ميس العاني
المجلد  العربية«  الموسوعة  »هيئة  ع��ن  ص��در 
وشمل  والتقانات  العلوم  موسوعة  م��ن  الخامس 

مجموعة من البحوث العلمية والتقانية المبوبة.
وأرف���ق���ت ب��ال��م��ج��ل��د ج����داول وأش���ك���ال ورس���وم 
وص���ور م��ل��ّون��ة وم���ع���ادالت ري��اض��ي��ة ف��ي مختلف 
المدنية  والهندسة  والتقانية  العلمية  االختصاصات 
والبرمجيات  الحاسوب  وعلوم  والكهرباء  والعمارة 
والمعلوماتية والتقانات الصناعية والزراعة والتغذية 
جانب  إلى  والفلك  والفضاء  الحياة  وعلوم  والبيئة 
والرياضيات  والكيمياء  كالفيزياء  البحتة  العلوم 

والجيولوجية.
وفق  ال��ب��اء  ح��رف  ب��ح��وث  تتمة  المجلّد  ي��ح��وي 
وكتبها  أعّدها  التي  الموسوعة  في  المتبعة  المنهجّية 
وألفها وراجعها وحّققها باحثون أكاديميون متعّمقون 
إليه  توّصل  ما  ألحدث  ومتتبعون  اختصاصه  في  كل 

العلم والتقانة في هذا العصر.
مجلدات  ُي��ع��ّد  ال��ذي  العمل  فريق  أن  إل��ى  يشار 
ولغوي  وإداري  فني  طاقم  يرفده  العلوم  موسوعة 
العام  مديرها  بإشراف  العربية  الموسوعة  هيئة  من 
رئيس  عوض  فوزي  والدكتور  السيد  محمود  الدكتور 

موسوعة العلوم والتقانات.
يذكر أن هيئة الموسوعة العربية أنجزت كتاباً من 
الدكتور  بإشراف  المناعة  علم  عن  الطبية  الموسوعة 
من  الخامس  المجلّد  قريباً  سيصدر  كما  درويش  زياد 

موسوعة اآلثار في سورية.

بدأت الممثلة المصرية  صابرين  تصوير مشاهدها 
المستشفيات،  بأحد  »ليالينا«  مسلسل  في  األولى 
من  ع��دد  لتصوير  هناك  إل��ى  العمل  أس��رة  وتنتقل 
األربعاء  التصوير  انطالق  بعد  وذل��ك  المشاهد، 
أي��ام،  ل�4  واستمر  الزمالك،  منطقة  في  الماضي 
نصار   و إي��اد  ع��ادل   بين  غ��ادة  المشاهد  وجمعت 

ونورهان، وعدد آخر من الممثلين.

اجتماعي،  إط���ار  ف��ي  أح��داث��ه  ت���دور  المسلسل 
4 شخصيات رئيسية وهم غادة عادل،  ويعتمد على 
صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، باإلضافة إلى 
عابدين،  نهى  وهم  الممثلين،  من  مجموعة  مشاركة 
رزق،  علي  محمد  الشقنقيري،  محمد  ع��ادل،  ميدو 
الفتاح،  عبد  أحمد  تأليف  من  الشرنوبي،  هاجر 

وإخراج أحمد صاح.

جمعية  لمهرجان  ال�46  الدورة  فعاليات  انطلقت   
بدار  اإلبداع  بمركز  المصرية  للسينما  السنوّي  الفيلم 
السينمائيين  المصرية، بحضور عدد كبير من  األوبرا 
حيث  واإلعالميين،  الفيلم  جمعية  وأعضاء  والنّقاد 
مدير  المهرجان  رئيس  من  بكلمة  المهرجان  افتتح 
وأهديت  عبدالسميع،  محمود  السينمائي  التصوير 
الدورة إلى روح الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، 
أنه  كما  بدايتها،  منذ  للجمعية  األوائل  األعضاء  كأحد 
1980 وحتى  توّلى رئاسة جمعية الفيلم في القاهرة 
للدورات الخاصة بالمهرجان  1998، كما كان رئيساً 
وتحّمل  أيضاً،  الفترة  تلك  في  الجمعية  تقيمه  الذي 
كضيف  أي��وب  سميحة  القديرة  الفنانة  اسم  ال��دورة 

شرف المهرجان.
الثمانية  األف���الم  ص��ّن��اع  تسليم  االفتتاح  شهد 
شهادات  على  المهرجان  جوائز  على  تتنافس  والتي 
االستفتاء  خ��الل  من   2019 ع��ام  في  األفضل  بأنها 
الجمعية  أعضاء  بين  المهرجان  إدارة  أقامته  الذي 

والنّقاد والمتخّصصين، وبعدها تّم اإلعالن عن لجنة 
فيلم  وهو  االفتتاح  فيلم  عرض  بعدها  ليتم  التحكيم 
من  ندوة  أعقبه  الباجوري  هادي  للمخرج  »الضيف« 
إدارة الناقد رامي المتولي، وبحضور عدد من صناع 

الفيلم.
بدار  الفني  اإلب��داع  بمركز  يومياً  العروض  وُتقام 
ندوته  ويدير  »الممر«  فيلم  أمس  ُعرض  حيث  األوبرا، 
الثاني  الجزء  اليوم  وُيعرض  محمود.  خالد  الناقد 
ويوم  البنا.  عزت  ويديرها  األزرق«  »الفيل  فيلم  من 
»الكنز«  فيلم  من  الثاني  الجزء  سيعرض  األربعاء 
ويوم  عبدالرحيم.  سيد  محمد  الناقد  الندوة  ويدير 
رزق«  »والد  فيلم  من  الثاني  الجزء  ُيعرض  الخميس 
ندوة  يدير  بينما  محمود،  سيد  الناقد  ندوته  ويدير 
فيلم »خيال مآتة« وُيعرض يوم الجمعة الناقد محمد 
السبت  يوم  عروضه  المهرجان  ويختتم  عبدالرحمن، 
ندوته  ويدير  عزت  تامر  للمخرج  بنتولد«  »لما  بفيلم 

الناقد محمد نبيل.
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11ريا�ضة 
مقتل النجم ال�سلوّي العالمّي كوبي براينت

الحزن �ساد مالعب العالم في كل الألعاب

�سل�سلة حوادث اأودت بحياة نجوم ريا�سّيين

الدورّي الأميركّي بكرة ال�سلة للمحترفين

فوز تورونتو على �سبيرز كليبرز على ماجيك

منتخب م�سر لكرة اليد اإلى الأولمبياد

بفوزه على نظيره التون�سّي 27 ـ 22

دارة: نابولي يعّكر مزاج يوفنتو�س في ال�سّ

الفارق 3 نقاط بين المت�سّدر والإنتر

ليقود  نقطة،   35 سياكام  باسكال  سجل 
الفوز  إل��ى  راب��ت��ورز  ت��ورون��ت��و  اللقب  حامل 
 4 بفارق  سبيرز  أنطونيو  سان  مضيفه  على 
وذلك  اإلثنين،  أمس  فجر   )  106  �110  ( نقاط 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  منافسات  ضمن 

للمحترفين.
لرابتورز،  نقطة   16 الوري  كايل  وأض��اف 
التوالي،  على  السابع  الفوز  بذلك  حقق  الذي 
 32 إل��ى  الموسم  في  انتصاراته  ع��دد  ورف��ع 
في  الثاني  المركز  محتال  هزيمة،   14 مقابل 

مجموعة الشرق. 
ديمار  من  كل  سجل  اآلخ��ر،  الجانب  وعلى 
ديروزان وديريك وايت 14 نقطة لسان أنطونيو 
سبيرز، الذي تلقى الهزيمة 25 له هذا الموسم 

مقابل 20 انتصارا.
ليونارد  ك��اوي  سجل  أخ��رى،  مباراة  وفي 
أنجلوس  لوس  ليقود  متابعة  و14  نقطة   31
كليبرز إلى الفوز على مضيفه أورالندو ماجيك 
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ك��ذل��ك س��ج��ل ك���ل م���ن الن�����دري ش��ام��ي��ل 
ومونتريزل هاريل 19 نقطة لكليبرز الذي حقق 

الفوز السادس له خالل آخر سبع مباريات. 
في  بذلك  انتصاراته  ع��دد  كليبرز  ورف��ع 
الموسم إلى 33 مقابل 14 هزيمة، محتال المركز 
الثاني في مجموعة الغرب، بينما تلقى أورالندو 

ماجيك الهزيمة 26 مقابل 21 انتصارا. 
وف��ي م��ب��اراة س���ادت أج���واء ال��ح��زن على 
مشوبا  يانغ  ت��راي  فعل  رد  ك��ان  كجرياتها، 
براينت،  كوبي  وف��اة  أنباء  على  بالعواطف 
ليقود  حاسمة  كرة   14 ومرر  نقطة   45 فسجل 

أتالنتا هوكس للفوز 152-133 على واشنطن 
ويزاردز.

 ،8 رقم  القميص  مرتديا  المباراة  يانغ  وبدأ 
وهو أول رقم ارتداه براينت، قبل أن يغيره إلى 
رقمه 11 المعتاد، ووضع رقم براينت 24 على 

مؤخرة حذائه.
الحالي يسجل  الموسم  وهذه ثامن مرة في 
فيها يانغ أكثر من 40 نقطة في مباراة واحدة. 

أول  في  نقطة   19 بتسجيل  يانغ  واكتفى 
كان  لكنه  واشنطن،  ضد  الموسم  هذا  مواجهة 
نهاية  مع  بالفعل  مزدوجين  رقمين  حقق  قد 
النصف المباراة، إذ سجل 21 نقطة ومرر عشر 

كرات حاسمة في أول ربعين. 
وحقق هوكس أكبر حصيلة نقاط في مباراة 
آخرين  العبين   5 وسجل  الموسم،  هذا  واحدة 
هنتر  دي��ان��دري  أح��رز  إذ  أكثر،  أو  نقاط  عشر 
 16 18 وجون كولينز  25 نقطة وكيفن هورتر 

وبرونو فرناندو 14 وكام ريديش 13. 
ست  وم��رر  نقطة   40 بيل  ب��رادل��ي  وسجل 
تروي  أنهى  بينما  واشنطن،  مع  حاسمة  كرات 

براون جونيور المباراة محرزا 19 نقطة.
تريل  بورتالند  تغلب  أخرى،  مباريات  وفي 
 /  139 بنتيجة  بيسرز  إنديانا  على  بليزرز 
نتس  بروكلين  على  نيكس  ونيويورك   ،  129
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على  غ��ري��زل��ي��س  ممفيس  تغلب  وك��ذل��ك 
أورليانز  ونيو   109  /  114 صنز  فينيكس 
 108  /  123 سلتيكس  بوسطن  على  بليكانز 
 /  117 روكتس  هيوستن  على  ناغتس  ودنفر 
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بلقب  اليد  لكرة  المصري  المنتخب  تّوج 
على  ب��ف��وزه  ل��أم��م  كأس أفريقيا  بطولة 
في   22-27 بنتيجة  التونسي   نظيره 
اختتمت  التي  للبطولة  النهائية  المباراة 

في تونس. 
األول  الشوط  المصري  المنتخب  وأنهى 
متميز  أداء  بعد   11-15 بنتيجة  لمصلحته 

من الفريقين على مدار الشوط. 

المنتخب  وّس��ع  الثاني،  ال��ش��وط  وف��ي 
-23 أه���داف  ستة  إل��ى  ال��ف��ارق  المصري 

المنتخب  لكن  الش����وط،  وس��ط  في   17
وإن  نسبياً  الفارق  ليقلص  عاد  التونسي 
ليحسم  لصالحه،  النتيجة  قلب  يستطع  لم 
لهزيمته  ويثأر  اللقب  المصري  المنتخب 
النسخة  نهائي  التونسي في  المنتخب  أمام 
في  الغابون  استضافتها  التي  الماضية 

العام 2018.
وب����ه����ذا االن����ج����از ح���ج���ز ال��م��ن��ت��خ��ب 
في  اليد  كرة  مسابقة  في  المصري مقعده 
)طوكيو  القادمة  األولمبية  األلعاب  دورة 

ممثال عن القارة األفريقية.   )2020
الفريق  ال��م��ص��ري  المنتخب  وأص��ب��ح 
مسابقة  إلى  يتأهل  ال��ذي  الثاني  العربي 
سبقه  حيث  المقبل  األولمبياد  في  اليد  كرة 

التأهل  البحريني بالفوز بتأشيرة  المنتخب 
اآلسيوية.  من التصفيات 

ويمتلك منتخبا تونس والجزائر الفائزان 
في البطولة  والثالث  الثاني  بالمركزين 
ال��ح��ال��ي��ة، ف��رص��ة ل��ل��ت��أه��ل ع���ن ط��ري��ق 
التي ستقام في نيسان  العالمية  التصفيات 
إلى  للتأهل  جديدة  فرصة  عن  بحثا  المقبل 

األولمبياد.

أهدر فريق يوفنتوس فرصة التحليق بعيدا 
في صدارة ترتيب الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
بعدما تلقى خسارة موجعة بنتيجة 1 � 2 أمام 
مضيفه نابولي األحد في قمة مباريات المرحلة 

الحادية والعشرين للمسابقة. 
وعجز الفريقان عن هز الشباك خالل الشوط 
على  السلبي،  بالتعادل  انتهى  ال��ذي  األول 
عكس الشوط الثاني الذي اتسم باإلثارة حتى 

اللحظات األخيرة. 
وبادر البولندي بيوتر زيلينسكي بالتسجيل 
لمصلحة نابولي في الدقيقة 63، قبل أن يضيف 
في  الثاني  ال��ه��دف  إنسيني  ل��وري��ن��زو  زميله 
الدقيقة 86، غير أن النجم البرتغالي كريستيانو 
بتسجيله  جديد  م��ن  اللقاء  أشعل  رون��ال��دو 
هدف تقليص الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 90. 
الضائع  من  بدال  المحتسب  الوقت  وشهد 

بعدما حاول  بالغة  إث���ارة  الثاني  للشوط 
جدوى،  دون  ولكن  التعادل  إدراك  يوفنتوس 
الحياة  قبلة  لنابولي  الثمين  الفوز  هذا  ليمنح 
لمدربه جينارو غاتوزو الذي تعالت األصوات 
الفريق  نتائج  سوء  ظل  في  المطالبة بإقالته 

تحت قيادته في الفترة األخيرة. 
وأهدر يوفنتوس الذي تلقى خسارته الثانية 
في البطولة هذا الموسم، فرصة توسيع الفارق 

تجمد  بعدما  ميالن  إنتر  مالحقيه  أق��رب  مع 
بفارق  ليظل متقدما  نقطة،   51 عند  رصيده 

ثالث نقاط على اإلنتر صاحب المركز الثاني. 
لنتائجه  ح��داً  نابولي  وض��ع  المقابل،  في 
أنهى مسلسل  بعدما  المسابقة  في  المخيبة 
الثالث  مبارياته  ف��ي  استمر  ال��ذي  هزائمه 
في  نقطة  إلى 27  رص��ي��ده  ليرفع  األخ��ي��رة، 

المركز الثاني عشر.

نادال يهزم كيريو�س ويقترب من اللقب الأ�سترالّي

بطولة دبي الّدولّية بكرة ال�سلة ـ 31

فوز منتخب الإمارات بقيادة الخطيب

جل�سة الموازنة 

اأثمرت دعمًا لالتحادات والأندية

نات�سو ُينقذ الريال من فّخ التعادل

وبر�سلونة يبحث عن بديل ل�سواريز

لقي نجم كرة السلة األسطورة األمريكي، 
تحطم  ح��ادث  في  مصرعه  براينت،  كوبي 
كاالباساس  مدينة  في  الخاصة  مروحيته 

بوالية كاليفورنيا األمريكية، مساء األحد. 
 وأكدت السلطات األمريكية مصرع كوبي 
من  آخ��ري��ن،  أشخاص  أربعة  مع  براينت 
العمر  من  البالغة  ماريا  جانا  ابنته  بينهم 
الخاصة  المروحية  تحطم  إثر  عاما،   13

بالالعب، واندالع الحريق بداخلها. 
مكان  إلى  والطوارئ  اإلنقاذ  رجال  وهرع 

الكارثة. 
واحدا  عاما(   41( براينت  كوبي  ويعّد 
خمسة  حقق  حيث  السلة،  كرة  أساطير  من 
األم��ري��ك��ي  ال��س��ل��ة  ك��رة  دوري  ف��ي  أل��ق��اب 
المسجلين  أكثر  وهو   ،)NBA( للمحترفين 
تاريخياً لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع 
أفضل المسجلين في تاريخ السلة األمريكية 

برصيد )33643( نقطة.
الفردية  الجوائز  من  الكثير  حصده  وبعد 
األمريكية  السلة  كرة  دوري  في  واأللقاب 
األس��ط��ورة  حصل   )NBA( للمحترفين 
فيلم  عن  »أوس��ك��ار«  جائزة  على  براينت 
السلة«،  ك��رة  »عزيزتي  القصير  اعتزاله 
اللعب  اع��ت��زال��ه  ي��وم  ف��ي  ُع���رض  وال���ذي 
ليكرز،  أنجلوس  لوس  فريق  مع   )2016(
مسيرته  عن  خاصة  رسالة  فيه  يسرد  وهو 

.2015 الرياضية كتبها في العام 
ينال  رياضي  بطل  أول  براينت  وب��ات 
جائزة في حفل »األوسكار«، ليدخل التاريخ 
في  المرة  وه��ذه  األب��واب  أوس��ع  من  مجدداً 

حفل جوائز »األوسكار«.
بحياة  المروحية  تحطم  كارثة  وأودت 
تخطي  من  فقط  ساعات  بعد  براينت  كوبي 
ليكرز  أنجلوس  لوس  نجم  جيمس  ليبرون 
براينت  السابق  الفريق  نجم  رقم  الحالي 
كرة  دوري  تاريخ  في  هداف  أفضل  كثالث 

.)NBA( السلة األمريكي للمحترفين
المباراة  في  نقطة   29 جيمس  وسجل 
وتخطى  نقطة،   33655 إلى  رصيده  ليرفع 
براينت  كوبي  السابق  ليكرز  أسطورة  رقم 
  33643( سابقا  الثالث  المركز  صاحب 
ملعب  في  أقيمت  التي  المباراة  في  نقطة(، 

»ويلز فارغو سنتر ارينا«.
وف���ي ض���وء ال���وف���اة ، س����ادت أج���واء 
الكروية  العالم  مالعب  معظم  على  الحزن 
يحتفل  ف��ل��م  ال��ت��ن��س،  وح��ت��ى  وال��س��ل��وي��ة 
الدوري  في  تاريخي  هدف  بتسجيله  نيمار 
نعى  كما  ليل،  فريق  مرمى  في  الفرنسي 
أسطورة كرة السلة األمريكية السابق كريم 
عبد الجبار، وقال في مقطع فيديو مقتضب: 
لعائلة كوبي بخالص أسفي  أبعث  أن  »أود 

ومواساتي، دعواتي وكل حواسي معكم«. 
ووصف عبد الجبار مواطنه براينت بأنه 
وزعيم  هائل  ورياضي  رائع..  عائلي  »رجل 

في الكثير من األمور«. 
سجل  التي  المباراة  لذكريات  أشار  كما 
فيها براينت 81 نقطة في في العام 2006 . 
أيها  سالم  في  »ارقد  الجبار:  عبد  وأنهى 

الشاب. 
هذه خسارة ال يمكننا استيعابها«.

ف��اج��ع��ة م��ص��رع ن��ج��م ك���رة السلة  ن��زل��ت 
كالصاعقة  براينت،  السابق كوبي  األمريكية 
الكبير،  األمريكي  النجم  محبي  رؤوس  على 
على  اللعبة  عشاق  جميع  وأمتع  أب��دع  ال��ذي 

مدار سنوات طويلة، قبل اعتزاله عام 2016. 
وأص��ب��ح م��ص��رع ك��وب��ي ب��راي��ن��ت أح��دث 
خالل  الرياضيين  مقتل  ح��وادث  في  مسلسل 
الماضي،  القرن  منذ  وذلك  الجوية،  رحالتهم 
وهذا تفصيل بأبرز األحداث التي أودت بحياة 

رياضيينز
ت��الح��ق نجوم  ال��ج��وي��ة  ال��ك��وارث  ب���دأت   �
طائرة  لتحطم  الشهير  الحادث  منذ  الرياضة 
1949، حيث  فريق تورينو اإليطالي في العام 

لقي جميع من كانوا في الطائرة مصرعهم.
نادي  من  العبين   8 لقي   1958 العام  في   �

حادث  خ��الل  مصرعهم،  يونايتد  مانشستر 
من  عائدة  كانت  التي  لطائرتهم  جزئي  تحطم 

بلغراد.
فريق  العبي  جميع  لقي   1970 ال��ع��ام  ف��ي   �
جامعة مارشال لكرة القدم األمريكية مصرعهم في 
التي كانت تقلهم؛ ما أسفر  الطائرة  حادث تحطم 

عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها.
فريق  العبي  جميع  لقي   1987 العام  في   �
أليانز ليما البيروفي مصرعهم في حادث تحطم 

طائرتهم وسقوطها في البحر.
� في العام 1993 لقي جميع العبي منتخب 
طائرتهم  تحطم  ح��ادث  في  مصرعهم  زامبيا 
قائد  يومها  ونجا  السنغال،  من  عودتها  أثناء 
من  بواليا  كالوشا  زامبيا  وأسطورة  الفريق 
رحلته  في  الفريق  مع  يسافر  لم  ألنه  الموت؛ 

األخيرة.
فريق  العبي  جميع  لقي   ،2011 العام  في   �
للرغبي  ال��روس��ي  لوكوموتيف  ي��اروس��الف 
أسفر  ما  طائرتهم؛  تحطم  حادث  في  مصرعهم 

عن مصرع 45 شخصا ونجاة اثنين فقط.
نادي  العبي  جميع  لقي   ،2016 العام  في   �
عندما  مصرعهم  البرازيلي  شابيكوينسي 
إل��ى  طريقها  ف��ي  وه���ي  ط��ائ��رت��ه��م  تحطمت 

كولومبيا.
بالطائرات  الخاصة  الحوادث  صعيد  على   �
التايالندي  المالك  لقي  الصغيرة،  المروحية 
فيتشاى  اإلنكليزي،  سيتي  ليستر  ل��ن��ادي 
طائرته  تحطم  بعد  مصرعه  برابا،  سريفادانا 
خارج ملعب «كينغ باور»، معقل الفريق عقب 
من  ال�27  يوم  وذل��ك  يونايتد،  وستهام  لقاء 

تشرين األول من العام 2018.
ولقي األرجنتيني إيمليانو ساال، مصرعه إثر 
تحطم مروحيته في «القنال اإلنكليزي»، خالل 
إلى  الفرنسي  نانت  نادي  من  لالنتقال  رحلته 
ال�21 من  اإلنكليزي يوم  نادي كارديف سيتي 

كانون الثاني من العام 2019.
فقط،  بيومين   2019 العام  نهاية  وقبل 
لقيت الصحفية والمذيعة األمريكية الرياضية 
الشهيرة كارلي ماكورد، مصرعها عن عمر ناهز 
الثالثين عاما، في حادث تحطم طائرة مروحية 

صغيرة في والية لويزيانا.
إلى  طريقها  ف��ي  م��اك��ورد  ك��ارل��ي  وك��ان��ت 
أتالنتا، لحضور مباراة في كرة القدم األمريكية 
بين لويزيانا وأوكالهوما، إال أن القدر لم يمهلها 

ولقيت مصرعها في الحادث.

حسم نادال، صدامه المثير مع نيك كيريوس، أمس اإلثنين، في الدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس، بفوزه ب� 3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع )6-3( و)3-6( و)7-6( و)7-6(، ليتأهل 

إلى ربع النهائي في غضون 3 ساعات و38 دقيقة.
 وبدأ نادال المباراة بقوة، من خالل الحصول على التفّوق المبكر في المجموعة األولى والتقّدم 4-1، مع 

فشل كيريوس في تقصير التبادالت وارتكاب األخطاء المباشرة. 
وشهدت المجموعة الثالثة، تنافساً شديداً بين الالعبين حتى وصلت إلى شوط كسر التعادل، لتذهب 
المجموعة إلى نادال.  وانخفض مستوى كيريوس مع بداية المجموعة الرابعة، وتمكن نادال من كسر 
رد  من  تمكن  األسترالي  أن  إال  المجموعة،  في  مبكراً  الريادة  على  والحصول  الثالث،  الشوط  في  إرساله 

الكسر، وتعديل النتيجة 5-5.
وفي الشوط التالي، حصل نادال على فرصتين للكسر من جديد، إال أن كيريوس دافع عن النقطتين 
من  االسباني  حسمه  الذي  التعادل،  كسر  شوط  إلى  المجموعة  ووصلت  لمصلحته،  الشوط  وحسم 

جديد.
الذي وصل للمرة األولى في  النمساوي دومينيك ثيم  النهائي مع  وبذلك ضرب نادال موعداً في ربع 

مسيرته االحترافية إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة، بعد تغلبه على جايل مونفيس. 
ويتفوق نادال في المواجهات المباشرة على ثيم )9-4(، ويتطلع لحسم اللقاء في سعيه الحراز اللقب 

األسترالي للمرة الثانية في مسيرته االحترافية بعد العام 2009.

حقق منتخب اإلمارات لكرة السلة بقيادة النجم اللبناني فادي الخطيب، فوزه األول في بطولة دبي 
الدولية الودية ال�31 لكرة السلة، على حساب فريق بيروت الذي تلقى خسارته الثانية بالبطولة، 

حيث انتهت المباراة التي جمعتهما أمس األثنين بنتيجة )93-78( الشوط األول )40 � 34(. 
وسيطر المنتخب اإلماراتي على معظم فترات المباراة وتقدم في النتيجة منذ البداية حتى النهاية 

بعد تراجع واضح من فريق بيروت. 
الثالث  المركزين  على  سيحتدم  الصراع  أن  واضحاً  وبات  نقطة،   31 اللقاء  في  الخطيب  سجل 

والرابع بين بيروت ومنتخب اإلمارات واالتحاد السوري. 
وتبقى لبيروت مباراة قوية مع مايتي الفلبيني اليوم، ويحتاج للفوز بغية تجنب الخروج المبكر 

من البطولة، ومن ناحيته لدى المنتخب اإلماراتي مباراة مصيرية مع فريق االتحاد السوري.
وشهدت المباراة الثانية فوز االتحاد السكندري على حساب الوثبة السوري بنتيجة )64-96(، 
حيث يعتبر الفوز األول للفريق المصري، في حين تلقى الوثبة خسارته الثانية مقابل انتصار وحيد. 
وفي مباراة بنكهة لبنانية � لبنانية التقى مساء أمس الرياضي مع هوبس  وأنتهت لمصلحة األول 
بنتيجة 94 � 82، كما التقى مايتي الفيلبيني مع النجم الرادسي التونسي وانتهت لمصلحة األخير.

أعلن المكتب االعالمي للنائب سيمون ابي رميا في بيان، انه »خالفا لما أشيع سابقاً وتأكيداً للكالم 
الذي قاله رئيس قطاع الشباب والرياضة في »التيار الوطني الحر« جهاد سالمة ضمن برنامج 
أقر  المساعدات لالتحادات والجمعيات،  الغاء بند  إمكانية  »ريبالي« عبر محطة OTV  عن عدم 
مجلس النواب اللبناني البند المتعلق بمساعدة االتحادات الرياضية والجمعيات والبالغة قيمته 

4 مليارات و250 مليون ليرة لبنانية. 
لدى  الجلسة  خالل  تدخل  رميا  ابي  النائب  البرلمانية  والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس  وكان 
الرئيس نبيه بري معتبرا ان االتحادات واألندية هي الرئة التي يتنفس منها الشباب والرياضة، 
إلى  بري  الرئيس  أوعز  ما  وسرعان  كنعان،  ابراهيم  النائب  البرلمانية  المال  لجنة  رئيس  وآزره 

النواب بالتصويت إيجابا لمصلحة إقرار البند المتعلق بالمساعدات وهو ما تّم فعالً. 
والنائبين  بري  الرئيس  إلى  الرياضيين  من  وشكرا  واالندية،  الرياضية  لالتحادات  فمبروك 

سيمون ابي رميا وابراهيم كنعان.

أنقذ المدافع ناتشو فرنانديز فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي مع مضيفه بلد الوليد وسجل 
له هدف الفوز في مباراتهما المدرجة في ختام فعاليات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري اإلسباني 
لكرة القدم.  وانتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائماً حتى الدقيقة 78 حين سجل 

ناتشو فرنانديز هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية رائعة. 
وبذلك انفرد الريال بصدارة جدول المسابقة رافعاً رصيده إلى 46 نقطة بفارق ثالث نقاط أمام حامل 

اللقب برشلونة الذي خسر أمام فالنسيا بثنائية نظيفة في وقت سابق. 
في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة 
الهزيلة  النتائج  ليواصل مسلسل  المسابقة،  آخر تسع مباريات خاضها في  مقابل خمسة تعادالت في 

فيها.
تعويض  على  قادر  مهاجم  مع  التعاقد  أجل  من  الزمن  برشلونة  نادي  يسابق  أيضاً،  اسبانيا  وفي 

األورغواياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن صفوف الفريق لفترة طويلة بسبب اإلصابة. 
وتداولت وسائل اإلعالم العديد من األسماء المرشحة لاللتحاق بالنادي الكتالوني خالل الفترة المقبلة.  

وذكرت تقارير أن برشلونة يفكر في التعاقد مع المهاجم الفرنسي لنادي موناكو وسام بن يدر. 
غير أن مهمة النادي الكتالوني لن تكون سهلة في ظل تمسك النادي الفرنسي بخدمات الالعب، الذي 

سجل 14 هدفاً في 19 مباراة مع الفريق في الدوري المحلي. 
وقال مدرب موناكو روبرو مورينو »ال أعلم شيئاً عن الموضوع، إن دفعوا مئتي مليون يورو يمكننا 

الحديث، أما ثمانون مليونا فهو مبلغ بسيط«. 
في إشارة إلى رفضه التخلي عن مهاجمه البارز. وتسببت النتائج المتذبذبة لبرشلونة مؤخراً في زيادة 
الضغوط على إدارة النادي من أجل حسم صفقة المهاجم قبل نهاية سوق االنتقاالت الشتوية في 31 من 
الشهر الحالي. ومن بين األسماء المتداولة مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو، ومهاجم أرسنال بيير إمريك 

أوباميانغ.
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رجال الحا�شية

 يكتبها الياس عشي

التدليس،  تــجــيــد  »حــاشــيــة«  عــهــد  ــكــّل  ل
في  والبراعة  واالنــحــنــاءات،  والخضوع، 

آخر! إلى  البندقية من كتف  انتقال 
وصـــــف الـــكـــاتـــب الـــســـاخـــر الــمــصــري 
رجال  حياة   )1906( المويلحي  ابراهيم 

بقوله: الحاشية، 
يمكن  واحــدة  لفظة  لغة  أّيــة  في  يوجد  ال 
الــشــرور عــلــى اخــتــافــهــا، مثل  أن تــصــف 
ثاثاً  تــؤّدي  اللفظة  فهذه  »حاشية«،  كلمة 
الثقل،  الــــرخــــام:  حــجــر  خــصــائــص  مـــن 
ـــرودة، والــنــعــومــة، تــمــامــاً مــثــل باط  ـــب ال
يتسنّى  أن  أجــــل  مـــن  وذلـــــك  الـــضـــريـــح، 
بهذه  أنفسهم  إحــاطــة  والــرؤســاء  للملوك 

أحياًء وأمواتاً! األوصاف 

درد�صة �صباحية

خالل جولتها في سورية برفقة دراجين سوريين، أكدت الرحالة 
حول  دراجتها  على  برحلة  تقوم  التي  أكسنت،  إيلينا  العالمية 
العالم، أنها حققت أخيراً حلمها بزيارة سورية التي تعتبرها منزالً 

لها.
وقادت الرحالة أكسنت، السبت الماضي، دراجتها برفقة دّراجي 
في  السورية  السياحة  وزارة  رعتها  جولة  في  السوري  النادي 
األمويين  ساحة  من  الجولة  انطلقت  حيث  القديمة،  وأزقتها  دمشق 
مروراً بمحطة الحجاز ومن ثم السوق المستقيم لتختتم جولتها في 

منطقة باب شرقي.
العالم،  حول  رحلتي  في  إيطاليا  مغادرتي  »منذ  اكسنت:  وقالت 

كنت على يقين بأني سأصل إلى سورية. وهذا األمر هو حلم بالنسبة 
الذي  القليل  الوقت  من  وبالرغم  لي،  منزالً  سورية  أعتبر  ألني  لي، 
أنني  إال  مناطقها،  من  القليل  ومشاهدتي  سورية  عبور  في  قضيته 
انفعاالت  داخلي  في  وترك  بالحب،  ومليء  حار  باستقبال  حظيت 

جميلة ومؤثرة«.
صورة  سورية  في  القصيرة  رحلتي  خالل  كّونت  لقد  وأضافت 
رائعة عن هذا البلد الجميل، وهي صورة مغايرة تماماً لما كان لدّي 
وما  الغربية،  اإلعالمية  القنوات  عبر  لدّي  تشكلت  مسبقة  أفكار  من 
شعرت به حقاً هو الدفء واألمان ولم أمّر بأي لحظة خوف أو قلق، 
أطول  وقت  بقضاء  لي  يسمح  رحلتي  برنامج  كان  لو  أتمنى  وكنُت 

في سورية ألكتشفها وأتعّرف عليها كما أحّب.
وتابعت أكسنت: »أتمنى أن يعم السالم كامل األراضي السورية 
ثانية  مرة  سورية  لزيارة  أعود  أن  أتمنى  كما  القريب،  الوقت  في 

ألمضي فيها المزيد والمزيد من الوقت«.
إيطاليا  من  رحلتها  بدأت  أكسنت  الرحالة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
األردنية  المملكة  وستكون  العربية  والبلدان  آسيا  قارة  إلى  وصوالً 

الهاشمية محطتها الثانية بعد سورية.
الفيديو: لمشاهدة 

https://youtu.be/T8FnM_RnvnY
)سبوتنيك(  

�لرّحالة �لعالمّية �إيلينا �أك�سنت تحّقق حلمها بزيارة �سورّية

ر��سّيا �لو�دي.. جدل �لعمارة وري�سة �لطبيعة

بريطانيين  وفــتــاة  شــابــاً  جمعت  غريبة  حــب  قّصة  تكلّلت 
هاتف  رقم  بفضل  عروسين،  إلى  غريبين  من  فحّولتهما  بالزواج، 

خاطئ على واتسآب.
بدأت القصة عام 2018 عندما قّررت جايد سكوت )30 عاماً(، 
مكالمات  تلقي  في  بعدها  لتبدأ  جديداً،  هاتف  رقم  تشتري  أن 

ورسائل موجهة إلى شخص يدعى »مات«.
ورسائل  مكالمات  بتلقي  عاماً(   30( سكوت  جايد  ــدأت  وب
2018 عندما قررت شراء  موّجهة إلى شخص يدعى »مات« عام 

رقم هاتف جديد.
لقطة  بإرسال  صديقتها  قامت  حتى  حدث،  ما  جايد  تفهم  ولم 
أن  واتضح  لرجل،  تعود  واتسآب  على  حسابها  صورة  أن  تظهر 
جايد التي اشترت رقماً جديداً، قد حصل شخص آخر على رقمها 

القديم، وهو الرجل نفسه الذي ُيدعى مات.
وتواصلت المرأة مع الرجل الغريب لتبلغه بأنها تتلقى رسائل 
إنه تلقى أيضاً مكالمات موّجهة  ومكالمات موّجهة له، ليرد قائالً 

لها.
بصورة  الرسائل  تبادل  في  االثنان  استمر  غريبة،  وبطريقة 
الحتساء  جايد  لقاء  مات  يطلب  أن  قبل  أيام،   5 لمدة  متواصلة 

القهوة، وفق ما ذكرت شبكة »سكاي نيوز«.
تلك  وتحّولت  باالنسجام  شعرا  حتى  االثنان،  التقى  أن  وما 

الصدفة الغريبة إلى عالقة حّب تكللت بطلب الزواج. 
ومن المقّرر أن يتزوج جايد ومات في عام 2020.

صدفة«،  يكن  »لم  لقاءهما  بأن  ثقة  على  إنها  جايد  وقالت 
كثيرة  مشتركة  قواسم  فهناك  جمعنا،  القدر  أن  »أؤمن  وأضافت: 
ذهبنا  وأينما  نفسها  األغنية  نحب  المثال،  سبيل  فعلى  بيننا، 

سمعناها في األماكن التي ندخلها. لقاؤنا لم يكن صدفة«.
)سكاي نيوز(  

أصيب مستخدمو اإلنترنت حول العالم بالذهول من نجاة رجل في ماهاراشترا الهندّية من 
مواجهة دامية مع نمر بالغ أثار الفزع في قريته.

تحريك  عدم  مع  الموت  وضعية  تمثيل  على  اسمه،  عن  ُيكشف  لم  الذي  الرجل،  وأُجبر 
عضالته، لخداع النمر الذي جلس جانبه.

وأثار النمر الهائج الخوف والرعب في قلوب القرويين، الذين حاولوا الفرار من براثنه وهم 
النمر  القرويون  األثناء، رشق  الموت. وفي تلك  ادعى  الذي  أن أمسك بالرجل  إلى  يصرخون، 

بالحجارة، وأرغموه على الفرار إلى الغابة القريبة.
وأصيب 3 أشخاص على األقل في حادثة يوم السبت 25 يناير، لكن ال ُيعتقد أن حياة أيٍّ 

منهم مهددة.
 :)SEWA( البرية  والحياة  البيئة  على  الحفاظ  جمعية  رئيس  باهكار،  ســاوان  وقال 
ومسؤولي  ماهاراشترا  بين  قويين  وتنسيق  مراقبة  وجود  عدم  سببه  المؤسف  »الحادث 

الغابات«.
وبطبيعة الحال، كان العديد من المعلقين على اإلنترنت في حالة رعب من التفكير السريع 

للرجل، الذي بقي على قيد الحياة في مثل هذا الموقف المرعب.
)روسيا اليوم(  

المأل،  على  بطالقها  تحتفل  االجتماعي  التواصل  مواقع  نجمة  الناصر  أميرة  السعودية 
نشرت فيديوات على سناب شات وتيك توك وهي بفستان زفافها األبيض تعّبر عن سعادتها 

باالنفصال وتنصح المطلقات باعتبار أزواجهن أمواتاً.
للمشاهدة: 

https://youtu.be/v1kKTLwLUr8

سارينين،  كيمو  أعــلــن 
الفنلندي  الــمــعــهــد  ــر  ــدي م
في  والــبــيــئــة  للحساسية 
الــجــنــوبــيــة، أن  كــاريــلــيــا 
قد  ثلوج  دون  مــن  الشتاء 
المحاصيل  ــة  ــلّ ق يــســبــب 
البعوض  واختفاء  الصيفية 
ضرورية  أخــرى  وحشرات 

الغذائية. للسلسلة 
ــه  ــأن ب  ،YLE وتــفــيــد 
يتكاثر  لسارينين،  وفــقــاً 
ـــي أحــــواض  الــبــعــوض ف
ذوبان  من  المتكونة  المياه 
فعندما  الربيع،  في  الثلوج 
لن  قليلة  الــثــلــوج  ــون  ــك ت
على  الــبــعــوض  يــحــصــل 
بدوره  وهذا  للتكاثر.  وسط 
ألنها  للطيور  مشكلة  يصبح 
حصولها  مصادر  أحد  تفقد 

التغذية. على 
أن  إلــى  العالم،  ويشير 
أن  الثلوج يمكن  وجود  عدم 
حجم  في  انخفاضاً  يسبب 

الــمــحــاصــيــل الــصــيــفــيــة، ألن 
المحاصيل من  التربة وتحمي  الثلوج هي مصدر رطوبة 

الرياح الشديدة.
من  للقلق  يدعو  ما  هناك  ليس  ذلــك  ومــع  وأضــاف، 
قلة  أن  من  حــّذر  ولكنه  المناخ،  في  حــاد  تغير  حــدوث 

الثلوج ال تفيد أي نوع من أنواع النباتات.
قد  كانت  )ناسا(  األميركية  الفضاء  وكالة  أن  ويذكر 
األخيرة  العشر  السنوات  أن  إلى  تشير  بيانات  نشرت 

كانت األكثر دفئاً منذ بداية تسجيل درجات الحرارة.
)نوفوستي، ناسا(  

نجا من بر�ثن نمر بخدعة �لموت

�حتفلت بف�ستان �لزفاف �لأبي�ض 

ب�سبب �لطالق

�ستاء د�فئ من دون ثلوج.. تبعاته كثيرة

قد تتعّرف �إلى �سريك �لعمر من 

�ت�سال برقم خاطئ على »و�ت�ساآب«
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