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مشروع  اقتراح  تحويل  على  باألغلبية  األردني  النواب  مجلس  وافق 
إلغاء اتفاقية الغاز مع »إسرائيل« إلى الحكومة.

قانون  مشروع  مقترح  على  أمس،  األردني  النواب  المجلس  وصّوت 
يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وأحاله على الحكومة، بعد 
نحو ثالثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز بموجب اتفاق تبلغ 

قيمته عشرة مليارات دوالر ومدته 15 عاماً.
النواب  مجلس  في  القانونية  اللجنة  رئيس  تال  الجلسة  بداية  وفي 
المجلس  القانون، ثم طلب رئيس  العودات مقترح مشروع  المنعم  عبد 

عاطف الطراونة من النواب المؤّيدين للنص التصويت وقوفاً.
بوزاراتها  الحكومة  على  »يحظر  بأن  لمقترح  المشروع  ويقضي 
من  الغاز  مادة  استيراد  لها  المملوكة  والشركات  العامة  ومؤسساتها 
قانون  مشروع  بصيغة  لوضعه  الحكومة  على  و»بإحالته  »إسرائيل« 

)...( وتقديمه الى مجلس النواب«.
قانون  مشروع  إرسال  الحكومة  على  فإن  التصويت  هذا  وبموجب 

لمجلس النواب للتصويت عليه.
نائباً   58 بتوقيع  المجلس  الى  مرسلة  مذكرة  بعد  الجلسة  وعقدت 

من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
عمان  وسط  تظاهرة  في  الماضي  الجمعة  األردنيين  مئات  وشارك 
أنفسنا  نرهن  »لن  عليها  كتب  الفتات  رافعين  االتفاق  بإلغاء  مطالبين 
احتالل«  العدو  و»غ��از  الجريمة«  في  شركاء  نكون  ول��ن  لالحتالل، 

و»اتفاق العار استعمار«.
وكان مصدر رسمي أردني أعلن لوكالة »فرانس برس« مطلع الشهر 
الحالي عن بدء ضخ الغاز »اإلسرائيلي« للمملكة »بموجب اتفاق قيمته 
لتوريد  إنيرجي«  »نوبل  شركة  مع  عاماً   15 لمدة  دوالر  مليارات   10

الغاز من حقل ليفياتان البحري«.
وقالت وكالة األنباء األردنية )بترا( إن »شركة الكهرباء الوطنية عن 
بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل )شركة 
بين  الموقعة  االتفاقية  بموجب   )NBL ماركيتينغ_  جوردان  نوبل 

الطرفين عام 2016«.
يأتي ذلك في ظل رفٍض شعبي للخطوة، حيث نّظمت الحملة الوطنية 
النواب  مجلس  أمام  وقفة  الصهيوني  الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  إلسقاط 
في العاصمة األردنية عّمان من أجل الضغط على المجلس لوقف تنفيذ 

االتفاقية.

وسم  م��ع  األردن��ي��ي��ن،  الناشطين  م��ن  ع��دد  تفاعل  ف��ت��رة،  وم��ن��ذ 
األردن  بين  الغاز  اتفاقية  بإلغاء  للمطالبة  #أسقطوا_اتفاقية_الغاز 

و»إسرائيل«.
وعّبر الناشطون عن سخطهم من هذه االتفاقية التي ترهن أمن الطاقة 

األردنية للعدو الصهيوني، وتجعله خاضعاً لالبتزاز والتهديد.

�سّوت باالأغلبية على مقترح م�سروع قانون بعد الحملة الوطنية ال�سعبية الإ�سقاط االتفاقية

البرلمان الأردني يحظر ا�ستيراد الغاز من »اإ�سرائيل«

يومين،  منذ  التظاهرات  تشهده  ال��ذي  العنف  يكون  عندما   -
وتكسير  إلحراقها  رسمية  مقار  اقتحام  م��ح��اوالت  عن  ناتجاً 
تقود  التي  المجموعات  عند  متخذ  الصدام  فقرار  محتوياتها، 
لعنف  نتاجاً  وليس  المواجهات،  هذه  في  وتزّجهم  المتظاهرين 
المجموعات  المتحدثين بلسان  األمنية، وعندما نسمع  األجهزة 
مرحلة  م��ن  االن��ت��ق��ال  ع��ن  لها  المؤيدين  واإلعالميين  المنظمة 
السلمية إلى مرحلة العنف، ال يعود من معنى للقول إن الغضب 
في  المشاركين  من  العديد  أن  خصوصاً  العنف،  يولد  الذي  هو 
هذه األعمال يأتي مزوداً بعتاد مناسب لذلك، ونسبة غير قليلة 
الجماعات  وبعض  السورية،  المعارضة  من  لبقايا  تنتمي  منهم 
المشبوهة التي ظهرت في قيادة قطع الطرقات، والتي اضطرت 

جماعات مشاركة وفعالة في الحراك إلى التبرؤ منها.
أيضاً  يمكن  ال  ال��ق��رار  وه��ذا  ق��رار.  هو  العنف  إل��ى  اللجوء   -
بسيط  حساب  أّي  ألن  مطالب،  لفرض  طريقاً  بصفته  تفسيره 
قدرة  استحالة  لنتيجة  سيصل  والميدانية  السياسية  للموازين 
بواسطة  للتغيير  تمتلكها  ال  روزن��ام��ة  ف��رض  على  مجموعات 
ال��ع��ج��ز م��ح��اول��ة دغدغة  ي���ع���ّوض ه���ذا  ال��ت��خ��ري��ب، وال  أع���م���ال 
المؤسسة العسكرية بشعارات انقالبية ال يمكن أن تلقى صدًى، 
به،  لتحتمي  شعبياً  قبوالً  تلقى  ال  التخريب  أعمال  أن  ومعلوم 
رغم كثرة الحديث عن »ثوار« وعن »الشعب« في تبرير التخريب. 
بما  ويقارن  التاريخ  عبر  الشعبية  االنتفاضات  تاريخ  يقرأ  فمن 
يجري عندنا، يكتشف بسهولة كيف أن األيام المئة األولى تتكفل 
خريطة  وغياب  المرتفعة  السقوف  بسبب  الشعب  بانفضاض 
واقعي  ت��راك��م  لتحقيق  السعي  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  واض��ح��ة،  طريق 
الشعبي،  الزخم  منسوب  ارتفاع  مع  بالتناسب  المكتسبات  في 
ب��ذل��ك ما  ي��ع��ّوض��ون  العنف  ال��ف��وض��وي��ون ودع���اة  إال  يبقى  ف��ال 
التلبية الشعبية لنداءاتهم، والشعب  لديهم من غياب  بات مؤكداً 
اللبناني الذي صّوت في 17 تشرين األول ضد الحكم والحكومة 
والسياسيين، بالنزول إلى الشارع، يصّوت منذ 17 كانون األول 
السلبي  والتراكم  الشارع،  إلى  النزول  بعدم  الحراك  قيادة  ضد 
متاهات  في  الحراك  إدخ��ال  مع  وتوّسع  الطرقات  قطع  مع  ب��دأ 
لتعديل  موجته  ورك��ب  لتوظيفه،  والسعي  السياسي  االنقسام 

التوازنات بين أطراف السلطة وليس بين السلطة والشعب.
الملف  معالجة  في  التباطؤ  من  تململ  وهناك  جوع.  هناك   -
الحكومي في أوساط الشعب، لكن مثله هناك أسئلة عن الهوية 
باسم  المواجهات  م��ن  ب��رأس��ه  يطل  ال��ذي  للمشروع  الحقيقيّة 
الشعب، والحديث عن »ثورة«، واألسئلة ترجمت ذاتها بخسارة 
الناس.  تحشيد  على  القدرة  المواجهات  تقود  التي  الجماعات 
الذي  اليسار  ضفتي  على  بالمئات  منظمة  جماعات  أم��ام  فنحن 
ساحة  إل��ى  المعركة  ينقل  ال���ذي  واليمين  ال��م��ص��ارف،  ي��واج��ه 
النجمة. وإن كان هناك بعض من التعاطف الشعبي فهو محصور 
المركزي،  والمصرف  المصارف  أمام  يحتجون  الذي  بالشباب 
المصارف،  ه��ذه  ف��ي  واإلذالل  لإلهانة  ال��ن��اس  ت��ع��ّرض  بعدما 

إضافة لوضع اليد على حريتهم بالتصرف بودائعهم.
ثوري  كعنف  تقديمه  على  اإلص���رار  يجري  ال��ذي  العنف   -
وليس كرّد فعل على عنف األجهزة األمنية، أي التباهي بصفته 
الحراك  لعرقنة  م��ح��اول��ة  يشكل  أص��ح��اب��ه،  م��ن  ذات��ي��ة  م��ب��ادرة 
وتحّول  بالتخريب  بدأ  واضح،  العراق  في  يجري  وما  اللبناني، 
إلى إحراق المؤسسات العامة، وتسللت تحت ظالمه مجموعات 
تغتال وتطلق النار بين المتظاهرين وعليهم، وأمس سمعنا عن 
لكنها  ملفق،  أن��ه  الحقاً  تبين  درك��ي،  النشقاق  صوتي  تسجيل 
سورية،  له  تعّرضت  الذي  التخريب  تجربة  الستنساخ  إش��ارة 
وكأن  وفشلوا،  ذاتهم  لسورية  الخراب  خططوا  الذين  بمعونة 
هناك َمن يمّول ويخطط لتظهير انشقاقات في األجهزة األمنية 
الدولي  ال��ح��ّر، وه���ا ه��و االس��ت��ن��ف��ار  ل��ب��ن��ان  ب���درك  غ���داً  لنسمع 
العام لألمم  حاضر، وتختصره تدخالت سافرة للممثل األمين 
المتحدة يان كوبيتش، مّرة بالحديث حول حاكم مصرف لبنان 
أمام المصرف، المتظاهرين  كخط أحمر في رد فعل على عنف 
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هل يف�ّسر الغ�سُب العنَف؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

ل�«البناء«  الحكومة  تشكيل  للملف  متابعة  م��ص��ادر  لّخصت 
المشهد مع مرور شهر على تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل 
الكأس،  من  المليء  النصف  لرؤية  بالدعوة  الجديدة،  الحكومة 
فالمدة المنقضية هي شهر قياساً لحكومات شكل أغلبها أو شارك 
بتشكيلها أو دافع عن بطء تشكيلها، الذين يتحّدثون عن التابطؤ 
اليوم، بينما استغرق سواها بين ستة وتسعة وأحد عشر شهراً، 
تّم قطعها تالقي تطلع  التي  المسافة  إن  القول  الشهر يمكن  وفي 
اللبنانيين لسرعة تشكيل تأخذ باالعتبار الظرف االستثنائي الذي 
أرباع  ثالثة  من  أكثر  هي  قطعت  التي  فالمسافة  ال��ب��الد.  تعيشه 
ليس  تعترضه،  التي  والمصاعب  أهميته  على  تبقى  وما  الطريق، 
الحكومة،  لتولد  الحلول  إيجاد  على  العمل  ويجري  مستعصياً، 
ضمن المهلة التي حّددها الرئيس المكلف بين أربعة وستة أسابيع 

لوالدة حكومته، والتي تنتهي عملياً مطلع الشهر المقبل.
باتت محسومة  إن سبعة عشر مقعداً  ل�«البناء«  المصادر  قالت 
التوازنات  تحقيق  كيفية  ح��ول  نقاشاً  هناك  وأن  عليها،  ومتفقاً 
الستكمال  ال��ح��ك��وم��ة،  تركيبة  ف��ي  ون��ي��اب��ي��اً،  ط��ائ��ف��ي��اً  المطلوبة 
تشكيلتها، وهو أمر يمكن تحقيقه إذا تم التفاهم على أحد المراكز 
األرثوذكسية في الحكومة، بتوزير النقيبة السابقة للمحامين أمل 

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  ترشيحها  تبنّى  التي  حداد، 
الرئيس  اختارها  التي  األسماء  بين  من  النيابية،  القومية  والكتلة 
ت��ول��د ح��ك��وم��ة م��ن ثمانية ع��ش��ر وزي����راً تطابق  ال��م��ك��ل��ف. وب��ه��ذا 
وأضافت  الحكومة.  لتشكيل  المكلّف  الرئيس  يتبنّاها  التي  الرؤيا 
المصادر أن التفكير بتوسيع الحكومة الذي ال يزال يعترض عليه 
المطلوبة  التوازنات  لتأمين  السعي  بخلفية  جاء  المكلف،  الرئيس 
طائفياً ونيابياً، إذا تعّذر الجمع بين توزير حداد وتلبية طلبات كتلة 
 24 ال�  حكومة  ففي  األرثوذكسية،  بالمقاعد  الحر  الوطني  التيار 
طلب  يلبي  ألرثوذكسي  التوزير  ويصير  أرثوذكسي  مقعد  يزيد 
القوميين ممكناً، كما يصير ممكناً منح تيار المردة فرصة تسمية 
أحد االختصاصيين غير الحزبيين لمقعد كاثوليكي، وينال التيار 
المضاف،  الماروني  للمقعد  تسمية  فرصة  مثله  الحر  الوطني 
الطوائف اإلسالمية  الموزعة بين  المقاعد  طالما أن ال مشكلة في 
في صيغة ال� 18 أو في ما ستتم إضافته في صيغة ال� 24 التي ال 

تزال العقبة أمامها هي رفض الرئيس المكلّف للسير بها.
فيها  ُي��زاد  التي  وزي��راً   20 ال���  صيغة  تقّدمت  الصيغتين  وبين 
لصيغة ال� 18 وزيراً، وزيران درزي وكاثوليكي، مما يتيح عملية 
تبديل في المقاعد والطلبات وفقاً لبعض المقترحات التي ال تزال 

تالقي اعتراضاً من القوميين والمردة.
مخاطر الفوضى والعنف ترافق المساعي األخيرة إلنجاز التشكيلة الحكومية...!)التتمة ص8(

اجتماع اأمني في بعبدا الأن الحريري رف�س مجل�س الدفاع... ويواجه �سمااًل ريفي والم�سنوق

17 مقعدًا وزاريًا مح�سومة من حكومة لم يتقّرر حجمها 18 اأو 20 اأو 24 وزيرًا 
لقاءات دياب مع عون وبري على اإيقاع مخاطر الفو�سى والعنف... واليوم حا�سم

 اإلى الناه�سين باالنتفا�سة ال�سعبية:

 ال�سبكة الحاكمة انتهت �سالحيتها

والكرة في ملعبكم...

مجموعات الحراك من الي�سار 

المتطّرف في مواجهة الم�سارف

 فتح اآخر الإيران

�سالح �سرّي جديد يقلب كل الموازين...!

رغم حماوة االضطرابات وتزايد التعقيدات والتحديات 
دولًة  لبنان،  ساطعة:  بحقيقة  السياسي  المشهد  يجهر 
ومجتمعاً، لم يعد واقفاً على حافة الهاوية بل انزلق اليها. 
َوَقع وال سبيل  المالي واالقتصادي واالجتماعي  االنهيار 
الى اإلنكار. كذلك نظام المحاصصة الطائفية تهاوى، وكان 

تهافته الفتاً.
وحدها الشبكة الحاكمة، بكّل أركانها وشرائحها، ثابرت 
على إنكار ما حدث، وفوق ذلك وجدت نفسها، رغم تفاهم 
والمغانم،  والنفوذ  السلطة  تقاسم  على  الضمني  أركانها 
شهرين  نحو  مضّي  بعد  بديلة  حكومة  تأليف  في  متعثرة 
عاودت  وق��ٍت  في  الحريري،  سعد  حكومة  استقالة  على 
في  مضاعفة  بقوة  االنتفاض  الشعبي  ال��ح��راك  جماهير 

معظم مناطق البالد.
بعد  البالد  حكم  عن  عاجزة  الحاكمة  الشبكة  باتت  هل   

االنهيار المالي واالقتصادي واالجتماعي؟
اذا كانت الشبكة الحاكمة تثابر على إنكار مفاعيل االنهيار 
االقتصاديين  الخبراء  من  مستقلة  مجموعة  فإّن  الشامل، 
البنك  م��ن  بإيحاء  اجتمعت،  والمتخّصصين  والماليين 
الماضي  ديسمبر  األول/  ك��ان��ون  أواخ����ر  ف��ي  ال���دول���ي، 
من  عمٍل  »خطة  ال��ى  والخلوص  الراهنة  األزم��ة  لمناقشة 
عشر نقاط تهدف الى إعادة االستقرار االقتصادي ووضع 
)التتمة ص8(

ظهر في األسابيع الثالثة األخيرة توّجه في احتجاجات لبنان 
نحو المصارف مع تصاعد في مشاعر اللبنانيين ضد كارتيل 
المصارف بشكل عام. ولعل اللبنانيين أو كثيرين منهم صعقوا 
المصارف  كارتل  لدى  موظفة  اللبنانية  الدولة  أن  رأوا  عندما 
الساسة  مصالح  وأن  فيها،  موظف  أصغر  حتى  رأسها  من 
الحزبية  والزعامات  والصناعيين  والتجار  واألم��ن  والعسكر 

والعشائرية والعائلية مرتبطة ومرتشية من هذه المصارف.
والحريري  لريفي  التابعة  طرابلس  جماعات  ع��ن  بعيداً   
ألجندات  تعمل  ال��ت��ي  والكتائب  ال��ق��وات  مجموعات  وب��ع��ض 
التحّول  المصارف. وهذا  أحزابها، هناك من يقود حملة ضد 
اليسار  على  محسوبة  مجموعات  ت��ق��وده  ال��م��ص��ارف  نحو 
اللبناني المتطّرف، بعضها شاب والبعض اآلخر كان ناشطاً 
في  يظهر  وع��اد  الزمن  من  عقوداً  اختفى  األهلية  الحرب  في 

الحراك ضد المصارف.
كما تعرف غالبية الشعب اللبناني عندما بدأ هذا الحراك لعبت به 
بعض األجهزة األمنية وحاولت أخذه الى أماكن تخدم مصالحها، 
لكن هذه األجهزة بدأت تفقد السيطرة على بعض المجموعات 

العقائدية اليسارية التي ظهرت فجأة دون سابق إنذار.
الشعب  دات��ا  تراجع  األمنية  األجهزة  ب��دأت  ظهورها  وم��ع   
لتطويعهم  تمهيداً  ه��ؤالء  عن  بحثاً  به  تحتفظ  ال��ذي  اللبناني 
واستخدامهم، كما تستخدم هذه األجهزة أشخاصاً وغيرهم 

من ناشطي الحراك المتلفز.
)التتمة ص8(

التقنية  جاءت  النانو  وتقنية  النووية  الذرية  التقنية  بعد 
األعلى تطوراً في العالم )تقنية بالسما) UFO (  فأصبحت 
إيران اول دولة تتمّكن من هذه التكنولوجيا بحيث تتفّوق 
هذه  استعماالت  ال��ى  التوصل  ف��ي  وأم��ي��رك��ا  ال��غ��رب  على 
التي   UFO البالسما  طاقة  أس��رار  سر  ومعرفة  التقنية 
وصيد  وقنص  والتخّفي  طائرة  أطباق  صناعة  في  تدخل 
الطائرات الحربية والصواريخ وتعمية جميع أجهزة العدو، 
المعروف  كشة  توكلي  مهران  اإليراني  العالم  أدخل  حيث 
بانشتاين القرن 21 هذه التقنية أي طاقة بالسما إلى إيران 
2007 والتي  والى أيدي الحرس الثوري تحديداً في سنة 
بواسطتها تم إنزال طائرة أميركية متطورة جداً إلى األرض 

بدون أضرار تذكر.
وطبقاً للتقارير المتوافرة فإن أميركا والغرب لم يتوصال 
حتى اآلن من الحصول على هذه التقنية بشكل كامل، رغم 
ص��رف م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات س��ن��وي��اً ف��ي م��ج��ال البحوث 
UFO   )مالحظة: إن تقنية  والتحقيق في طاقة البالسما 
في  تستطيع  فهي  النووية.  الطاقة  من  أهم  البالسما  طاقة 
الصواريخ  جميع  وت��دم��ي��ر  اص��ط��ي��اد  العسكري  ال��م��ج��ال 
النووية وغيرها والطائرات الحربية خارج مدار األرض أو 

قبل وصولها إلى أجواء الدول(.
حصار  ف��ي  ال��رئ��ي��س  السبب  ب��أن  يعتقد  م��ن  ثمة  وه��ن��ا 
إيران هو خوف الغرب من المستقبل القريب عندما يتمكن 
)التتمة ص8(

 عصام نعمان �
 محمد صادق الحسيني نضال حمادة

التي  وحدتنا  هي  مصلحتنا  اّن 
تكسبنا عصبية قومية تكفل بناء 

سعادهحقوقنا.
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م�ؤتمر برلين واجهٌة ليبية 

لتقا�سم ال�سرق الأو�سط 

بين رباعية قطبية!!

{ د. وفيق ابراهيم
الصراع  ازمة  »الليبي«  برلين  مؤتمر  أهداف  تتعّدى 
الى  بسيطاً  مدخالً  ليشكل  الليبية  القوى  بين  الحاد 
»لجم« البعد الداخلي لهذه االزمة، عبر محاولة للتنسيق 
الغرب  طرابلس  ميادين  في  الالعبة  الدولية  القوى  بين 

وغيرهما. وبنغازي 
اما طموح هذا المؤتمر فيذهب نحو تحقيق ربط نزاع 
بكامله  األوسط  الشرق  ومداه،  الليبي  المسرح  قاعدته 
أسواقه  حتى  السواء  على  والبحرية  البرية  آب��اره  من 
التسويات  بانتظار  وذلك  السلع،  انواع  لكل  المستهلكة 
اإلقليمية التي تحتاج الى قليل من االنتظار ترقباً لعودة 
الصراع األميركي – اإليراني الى قواعد احترام الخطوط 

الحمر.
ميركل؟  السيدة  مؤتمر  في  المشاركة  القوى  هي  َمن 
هناك القوى األوروبية األساسية المانيا وفرنسا وايطاليا 

وانجلتره مع ممثلين آخرين عن االتحاد األوروبي.
أما روسيا فتجد في مؤتمر برلين وسيلة للعودة القوية 
عالقات  نسج  إع��ادة  على  إلصرارها  تأكيداً  ليبيا  الى 
سلفها  مع  عميقة  بعالقات  تتمتع  كانت  التي  الدول  مع 
أن  علماً  هؤالء،  من  واحدة  القذافي«  و«ليبيا  السوفياتي 
باستغفالها  المتحدة  والواليات  أوروب��ا  تتهم  موسكو 
التنظيمات  انتصار  وتأمين   2011 في  ليبيا  قصف  عبر 

الشعبية ما أدخل ليبيا في فوضى وانقسامات مدّمرة.
بذلك يواصل الروس نشر نفوذهم بخلفية العودة الى 
زعزعة  في  المركزي  دورهم  من  انطالقاً  األوسط  الشرق 
والليبي  ال��س��وري  الميدان  من  فيه،  األميركي  النفوذ 

والفنزويلي وجهات أخرى متنّوعة.
كما أن حضور الصين له دالالت عميقة تؤكد االعتراف 
المتدحرجة  االقتصادية  بقطبيتها  األلماني   – األوروبي 
وإي��ران  روس��ي��ا  م��ع  بالشراكة  متكاملة  قطبية  نحو 
تنظم  بعقود  األميركيين  مع  التوتر  تخفيف  ضوء  في 

المنافسات. 
على  األكبر  »المسيطر  حضور  من  ب��ّد  ال  ك��ان  لذلك 
الميادين« وهم األميركيون المدعومون في مؤتمر برلين 
التي  اإلم��ارات  حليفتهم  ووج��ود  الخاص  بحضورهم 
لهم  المستسلمة  العربية  الدول  وجامعة  الخليج  تمثل 

واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة.
هناك إذاً غلبة للصوت األميركي في مؤتمر برلين، لكن 
إقراٌر صريح  الروسي والصيني هو  الثنائي  مجرد دعوة 
القطبية،  األحادية  نظام  عن  األميركي  التراجع  ببدء 
فعندما يتطلب حل المسألة الليبية، وجود رباعية دولية 
من أوزان االتحاد األوروبي وروسيا والصين واألميركيين 
المنطقة، فهذا يعكس تفتتاً  الى جانب نفر كبير من دول 
تقاسم  إعادة  ضرورة  يعني  وهذا  القطبية  األحادية  في 

النفوذ في مناطق الغاز والنفط واالستهالك.
لمجرد  المؤتمر  هذا  الى  الكونغو  دع��وة  كانت  واذا 
تمثيل سطحي ألفريقيا السوداء في اطار المكر االوروبي 
عالقة  لها  ومصر  تركيا  من  كل  دع��وة  فإن  التاريخي، 
الى  للوصول  ليبيا  ازمة  احتواء  على  اوروب��ي  بإصرار 

تفاهمات اكبر على مستوى الشرق األوسط.
ليبيا  ج��ارة  مصر  دع��وة  تّمت  ال��ق��راءة  ه��ذه  ضمن 
بعالقات  السياسي  نظامها  يرتبط  والتي  جغرافياً 
الدعم  حدود  أدركت  التي  حفتر  خليفة  المشير  مع  قوية 
المصريين  المدربين  مئات  مع  والعسكري  السياسي 
الرمي  في  المصريين  المتخّصصين  مئات  الى  باإلضافة 
آن  في  والبحرية  الجوية  للغارات  والتصّدي  المدفعي 

معاً.
التي  ليبيا  ف��ي  بالتحرك  أول��ى  أنها  مصر  وتعتبر 
والتاريخية  الجغرافية  ال��ع��الق��ات  معها  تجمعها 
لتحويل  رفضها  جانب  الى  هذا  والقومية،  واالجتماعية 
الحالي  الرئيس  بواسطة  المسلمين  لالخوان  دولة  ليبيا 
االخوان  بعباءة  المتسربل  التركي  والدعم  السراج  فائز 

المسلمين.
أما تركيا فتستشعر بوجود نية دولية إلعادة تقسيم 
الشرق األوسط حسب المصالح، وتعتبر انها اولى بذلك 
بفدرالية  وتحكمها  المنطقة  لهذه  الجغرافي  لجوارها 
العالمين  معظم  في  بقوة  حاضرة  المسلمين  لالخوان 
المزايا  هذه  من  االستفادة  فتحاول  واإلسالمي.  العربي 
موارد  وجود  عدم  لها  تعّوض  وازنة  حصص  لتحصيل 
العثمانية   – التركية  فالعين  لذلك  أراضيها،  في  طاقة 
العراق  بالنفط في شرقي سورية وشمالي  اليوم  تحدق 
الخيالية  ليبيا  وثروات  المتوسط  والبحر  قبرص  وغاز 
من  جيوبوليتيك  نشر  تريد  كما  الطاقة،  موارد  كامل  من 
فيها  المسلمين  االخوان  عبر  مصر  في  السياسي  النفوذ 
وكذلك في جنوبي اليمن وتونس وليبيا ومعظم المنطقة 
اإلسالمية بما يفتح لها الطريق لزعزعة العالم اإلسالمي 
الرئيس  طموحات  يلبي  بشكل  العثمانية  الطريقة  على 

التركي رجب أردوغان ويقلص من خيباته المتكررة.
تستبعد  لن  التي  برلين  مؤتمر  أه��داف  تتضح  بذلك 
أبداً ايجاد حلول مؤقتة لتأمين وقف الطالق النار وُيجمُد 
المركزين  على  اإلبقاء  مع  الداخلية،  الليبية  الخالفات 
من  المنتشرة  حفتر  دولة  وهما  المتصارعين  الكبيرين 
حيث  الغرب،  طرابلس  مشارف  حتى  المصرية  الحدود 
المدعوم  السراج  فايز  لصاحبها  المنافسة  الدولة  تقوم 

من االخوان المسلمين وتركيا.
رمز  أصبحت  ليبيا  ان  الى  النظر  لفت  من  هنا  بد  ال 
عبر  الغاز  من  المتوسط  البحر  امكانات  على  الصراع 
مع  اليوناني  القبرصي  وال��م��ح��ور  ال��ت��رك��ي،  المحور 
انغماسات مصرية وإسرائيلية وانتصار اوروبي للمحور 
القبرصي اليوناني ومحاولة روسية لتأمين عالقات مع 

كل المراكز المتصارعة.
حربي  سوري  مشهد  الى  مدفوعة  ليبيا  أن  يبدو  لذلك 
جديد من طريق تدّخالت دولية، تشتهي إمكاناتها، لكنها 

تريد العبور الى كامل الشرق األوسط.
فهل ينجح مؤتمر برلين بتحقيق هدنة دائمة في ليبيا 
من  يتمّكن  وهل  سياسية،  مفاوضات  نحو  الطريق  تفتح 
والصين  اوروبا  من  رباعية  قطبية  بين  تعاون  تنسيق 

وروسيا والواليات المتحدة؟
من  ه��و  األوس��ط  ال��ش��رق  ف��ي  األميركي  التراجع  إن 
العوامل الدافعة الى التنسيق على أساس إبعاد األطراف 
يتمّكن  لن  اوسطية  شرق  وليمة  عن  والمصرية  التركية 
وهذا  اليوم،  بعد  بمفردهم  بها  االستئثار  من  األميركيون 
تستطيع  لن  رباعي  نفوذ  الى  مدفوعة  المنطقة  أن  يؤكد 
بفرض  نجاحهم  حال  في  وحلفاؤها  إي��ران  إال  زعزعته 

سحب القوات األميركية من الشرق االوسط.

»التنمية والتحرير«: التخريب ُيحّقق غايات اأعداء لبنان 

طالبت بالتحقيق في التحويالت منذ بداية 2019

»الوفاء للمقاومة«: للحفاظ على اال�ستقرار بوجه »اإ�سرائيل« و«داع�ش«

م�ساِع رئا�سية لتذليل اآخر العقد وخطة لتطيير جل�سات الموازنة!

�سربل لـ»البناء«: االعتداء على القوى االأمنية موؤ�سر خطير وال حكومة ع�سكرية

أن  والتحرير  التنمية  كتلة  أك��دت 
االستقواء  باألساليب التخريبية لتحقيق 
المكاسب وإثبات القوة والوجود، يحّقق 
إلى الخراب،  غايات أعداء لبنان بأخذه 
بوابة  هو  الحكومة  تشكيل  أن  معتبرًة 

الخروج من األزمات.
ايوب  النائب  أكد  السياق،  هذا  وفي 
إلى  يتطلّع  اليوم  »الجميع  أن  حميد 
مّر  »م��ا  أن  ال��ى  الفتاً  خ��الص«،  فرصة 
أقلها  ل��ي��س  أزم���ات  م��ن  ال��وط��ن  ب��ه��ذا 
النظام السياسي الذي فيه من الطائفية 
يتطلع  أم��رئ،  كل  يجعل  ما  البغيضة 
ينفر  وبالتالي  والكرامة،  الحرية  إلى 

ويشمئز من هذا النظام البغيض«.
 وأشار خالل احتفال تأبيني في بلدة 
الصرفند الجنوبية، إلى »أن هناك مساراً 
يريدون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  م��ن  يتوقف  ل��ن 
ويريدون  وطننا،  في  الفوضى  إح��داث 
إش���غ���ال ال���ن���اس ب��ع��ض��ه��م ب��ب��ع��ض، 
على  العالم  من  البقعة  لهذه  ويريدون 

صغرها أن تتفتت وتتجزأ«.
ورئيس  »أمل«،  حركة  بمرونة  ونّوه 
»أن  أجل  من  بري  نبيه  النواب  مجلس 
أبنائه«،  وتضحيات  الوطن  هذا  نحفظ 
المصلحة  أجل  من  »التنازل  أن  معتبراً 
ُي��ق��ّدر  ال  ج��ّم  رب��ح  ه��و  إن��م��ا  الوطنية 
يكون  أن  يجب  ال��راب��ح  ب��ل  بخسارة، 

الوطن بكل بنيه وأطيافه«.
في  التعقيدات  بعض  رغم  أن  وأك��د 
نهاية  في  »سنصل  الحكومي  الوضع 
من  التي  الحقيقية  البداية  إلى  المطاف 
تكون  أن  أردناها  حكومة  تولد  خاللها 
الذين  أول��ئ��ك  حتى  جامعة،  حكومة 
في  يكونوا  أن  أردناهم  أنفسهم  أبعدوا 
تكون  أن  وأردن��ا  الحكومة،  هذه  صلب 

حمايتها  أجل  من  بسياسيين  مطّعمة 
في المجلس النيابي، ولكي تستطيع أن 

تنال ثقته«. 
الدكتور  النائب  اعتبر  ناحيته،  من 
ق��اس��م ه��اش��م ف��ي ت��ص��ري��ح، أن »م��ا 
ي��ج��ري ف���ي ال���س���اح���ات وال���ش���وارع 
حقوق  ت��ج��اوزت  وف��وض��ى  استباحة 
من  نسمعه  وم��ا  ومطالبهم،  ال��ن��اس 

تشجيعاً  والشخصيات  القوى  بعض 
واستغالل  باألمن  والمخلّين  للمرتكبين 
ما يجري، والتجارة بالدماء التي تسيل 
كل ليلة، وكأن الوطن يحتمل بعد مزيداً 
لزاماً  أصبح  والكيديات،  التوترات  من 
أن  الفوضى  ح��االت  رع��اة  بعض  على 
ينتبهوا إلى خطورة ما وصلنا اليه، ألنه 
التحريض  استمر  ما  إذا  باألسوأ  ينذر 

والشحن سراً وعلناً«. 
األساليب  بهذه  »االستقواء  أن  وأكد 
وإثبات  المكاسب  لتحقيق  التخريبية 
أع��داء  غايات  يحّقق  وال��وج��ود،  القوة 
والفوضى  الخراب  إلى  بأخذه  الوطن 

»البناءة««.
بدوره، اعتبر النائب محمد نصرالله، 
عين  بلدة  ف��ي  تأبيني  احتفال  خ��الل 
تشكيل  أن  الغربي،  البقاع  في  التينة 
الحكومة هو بوابة الخروج من األزمات 

الهائلة التي تحيط بلبنان.
أن  الحكومة  هذه  من  »مطلوب  وقال 
المجتمع  ثقة  كسب  على  ق��ادرة  تكون 
إلى  الوقوف  من  يتمكن  حتى  الدولي 
بهبات  س���واء  وم��س��اع��دت��ن��ا  جانبنا 
من  الحكومة  ه��ذه  ن  تمكُّ ق��روض،  أو 
تحريك قضايا الناس وعجلة االقتصاد 
بطريقة  وال��م��ؤس��س��ات  واالج��ت��م��اع 
ذلك  يتحقق  ال  أنه  معتبراً  إيجابية«، 
وترك  للمستقبل  التخطيط  خالل  من  إالّ 

االرتجال في إدارة شؤون الدولة. 
السياسية   ال��ق��وى  »جميع  ودع���ا 
وغير  الحكومة  ه��ذه  ف��ي  المشاركة 
إيجاباً  تتعامل  أن  إل��ى  ال��م��ش��ارك��ة، 
لها  ُيكتب  حتى  المقبلة  الحكومة  مع 
دون  من  للجميع  سيكون  الذي  النجاح 

استثناء«.

على  للمقاومة  ال��وف��اء  كتلة  ش���ّددت 
لبنان  في  االستقرار  على  الحفاظ  أهمية 
وطالبت  و«داع���ش«،  »إسرائيل«  بوجه 
منذ  المالية  التحويالت  في  بالتحقيق 
بداية العام 2019 وليس منذ 17 تشرين 
األول، مشيرًة إلى »أن هناك من كان يعلم 
بداية  منذ  األم��وال  فهّرب  سيحصل،  بما 

العام«.
 وف��ي ه��ذا اإلط���ار، ش��ّدد وزي��ر الدولة 
حكومة  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس  ل��ش��ؤون 
خالل  قماطي،  محمود  األعمال  تصريف 
أهمية  »على  الجية  في  تأبيني  احتفال 
بوجه  لبنان  في  االستقرار  على  حفاظنا 
عدوان  »هناك  وقال  وداع��ش«،  إسرائيل 
اإلرهاب  وسياسة  لبنان،  على  اقتصادي 
االقتصادي  الوضع  وفي  المصارف  في 
والتحويالت المالية من الخارج إلى لبنان 

تهدف الى خنق لبنان«.
في  وإعاقة  تأخير  »كل  أن  على  وشّدد 
تشكيل الحكومة هو اعتداء على الشعب، 
هذه  تتشكل  أن  هو  الموقت  الحل  بدء  ألن 
التوافق  تم  التي  بالمواصفات  الحكومة 
عليها«. وقال »نعمل على تذليل العقبات، 
بأنه هو من يسّهل  الله  والكل يتهم حزب 
نريد  تشكيلها.  يعيق  وم��ن  الحكومة 
وفي  فيها  والمشاركة  الحكومة  تشكيل 
تقتضي  الشعب  مصلحة  ألن  إطالقها، 
بين  العقبات  تذليل  على  فنعمل  ذل��ك، 
بعد  ألحد  يجوز  وال  غيرهم،  قبل  الحلفاء 
أن  الحكومة،  خواتيم  إل��ى  وصلنا  أن 

ويطالب  العاجي،  برجه  في  يعيش  يبقى 
الناس  بينما  الضيقة،  المطالب  ببعض 

تصرخ جوعاً وفقراً«.
حسن  الدكتور  النائب  رأى  جهته،  من 
في  تأبيني  احتفال  خ��الل  ال��ل��ه،  فضل 
»العقوبات  أن  الجنوبية،  ق��ان��ا  ب��ل��دة 
حركات  وعلى  بلداننا  على  تفرض  التي 
التي  الحروب  من  واحدة  هي  المقاومة، 
هذه  كل  إلينا،  وبالنسبة  علينا،  تشّن 

ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ت��أت��ي م��ن ال��والي��ات 
في  السائرة  والدول  وجماعتها  المتحدة 
مقاومتنا  على  تؤثر  أن  يمكن  ال  فلكها، 
واستعدادها  ومنعتها  وقّوتها  قرارها  في 

الدائم للقيام بواجبها«. 
حل  ويتم  الحكومة،  »تتشكل   أن  وأمل 
يفترض  التي  العالقة  التفاصيل  بعض 
تأليفها«.  أمام  مانعاً  عائقاً  تشكل  ال  أنها 
على  اعتداء  أي  يرفض  ممن  »نحن  وقال 

الوقت  وف��ي  والخاصة،  العامة  األم��الك 
بهذه  المواطن  يعامل  أن  نرفض  نفسه، 
بعض  يد  على  لها  تعّرض  التي  الطريقة 
متحّمسة  نرها  لم  التي  األمنية  األجهزة 

لفتح الطرقات المغلقة«.
الناس  أم���وال  »معالجة  أن  واعتبر 
تكون  قد  المصارف  رهينة  الموضوعة 
حكومة،  إل��ى  بحاجة  النقاط  بعض  في 
ولكن المصرف المركزي بإمكانه أن يضع 

حالً مع المصارف، ونحن ممن طرح ملف 
وتبلغنا  للخارج،  المالية  التحويالت 
ببعض  اآلن  ت��ق��وم  التحقيق  هيئة  أن 
حولت  أم���وال  أي  لتعرف  المتابعات 
أصحاب  وألي  سياسيين  وألي  للخارج 
كبار  من  ال��دول��ة  في  ونافذين  مصارف 

المتعهدين«.
ولفت إلى أن »المطلوب حسب االلتزام 
المدّون في المحضر النيابي، هو التحقيق 
 2019 العام  بداية  منذ  التحويالت  في 
وليس منذ 17 تشرين األول، ألن هناك من 
كان يعلم بما سيحصل، فهرب األموال من 
بداية العام، والمصارف كانت تعرف هذا 
الوضع وكذلك المصرف المركزي، ونحن 
نريد أن نعرف نتائج التحقيقات، علماً أنه 
ليس لدينا ثقة كبيرة بمثل هذه التحقيقات 
التي تجري، وخصوصاً إذا كان من يحّقق 

عليه عالمات استفهام«.
عز  حسن  النائب  رأى  أخرى،  جهة  من 
الدين خالل لقاء سياسي في بلدة حاروف 
قاسم  اللواء  شهادة  بعد  »أننا  الجنوبية 
أصبحنا   المهندس  مهدي  وأبو  سليماني 
على  المواجهة  في  جديدة  مرحلة  أم��ام 
مستوى المنطقة«. وأشار إلى أن الصفعة 
تملك  إيران  أن  أكدت  حصلت  التي  األولى 
الجرأة على الرّد وتوجيه صواريخها على 
القاعدة العسكرية األميركية في العراق«، 
هو  وتنفيذه  القرار  اتخاذ  »أن  إلى  الفتاً 
جديدة  ومعادلًة  تحوالً  يشّكل  ذاته  بحّد 

في الصراع«.

{ محمد حمّية
تأليف  خط  على  الماضيين  اليومين  خالل  االتصاالت  تكثفت 
األمنية  ال��ق��وى  بين  المواجهات  م��ن  موجة  وق��ع  على  الحكومة 
المجلس  محيط  في  الماضي  السبت  مساء  ب��دأت  والمتظاهرين 
في  األحداث  بدء  منذ  األعنف  ُتعد  أمس،  ليل  حتى  استمّرت  النيابي 

تشرين األول الماضي، بحسب مصادر أمنية وإعالمية.
عين  موقف  على  مطلعة  م��ص��ادر  قالت  التأليف  صعيد  على 
اتفاق  الى  للتوصل  مستمرة  االتصاالت  »حركة  إن  ل�«البناء«  التينة 
لتسهيل والدة الحكومة«، ونفت المصادر أن تكون حركة أمل ترفض 
من  تداوله  تّم  وما  الحكومية  دياب  حسان  المكلف  الرئيس  صيغة 
كرة  رمي  وهدفه  اإلط��الق  على  صحيح  غير  اعالمية  وسائل  قبل 
المجلس  رئيس  ودور  جهود  فيما  التينة؛  عين  ملعب  الى  التعطيل 
النيابي نبيه بري معروفة بتسهيل والدة الحكومة ومؤازرة الرئيس 
ويتم  ودياب  بري  الرئيسين  بين  توافقاً  هناك  أن  مؤكدة  المكلف«، 
وتوقعت  للحل«،  متعددة  صيغ  في  بحث  األمس  واجتماع  النقاش 

المصادر »التوصل الى حلول للعقد خالل األيام القليلة المقبلة«. 
ولم يفض االجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون 
والرئيس المكلف حسان دياب الى تذليل آخر العقد أمام التأليف، ال 
سيما عقدتي تمثيل تيار المردة والحزب القومي السوري االجتماعي 
باسيل  جبران  والوزير  عون  إصرار  وسط  الديموقراطي.  والحزب 
على توزير أيمن حداد بدالً من أمل حداد التي يقترحها دياب. وفيما 
الحكومة  في  مشاركتها  عدم  المردة  إعالن  عن  معلومات  تحدثت 
حقيبة  سيتولى  بمن  تمثل  جديد  تعقيد  الى  أّدى  ما  الثقة،  منح  مع 

األشغال.   
لدى  بذهول  النجمة  ساحة  في  األمنية  األح��داث  تسببت  وق��د 
األجهزة  قادة  عن  عدا  السياسية  القيادات  ومعظم  الثالثة  الرؤساء 
حاالت  مع  التعامل  إزاء  شديد  بارتباك  أصيبوا  الذين  األمنية 
سلميين  مدنيين  بمتظاهرين  يتلطون  مندّسين  مع  كهذه  عنف 
صفوف  في  الجرحى  مئات  سقوط  عن  الرسمية  المعلومات  وسط 
دفع  ما  مدنيين.  جرحى  عن  فضالً  الداخلي  األم��ن  ق��وى  عناصر 
بعبدا  في  اليوم  يعقد  أمني  اجتماع  الى  للدعوة  الجمهورية  برئيس 
كان  فيما  األمنية.  األجهزة  وقادة  والداخلية  الدفاع  وزيرا  يحضره 
سعد  الرئيس  لكن  األعلى  الدفاع  لمجلس  اجتماع  عقد  يعتزم  عون 
وأثار  أمني،  باجتماع  عنه  فاستعاض  المشاركة  رفض  الحريري 
موقف الحريري استغراباً شديداً ال سيما وأنه استنكر الهجوم الذي 
أال يؤدي موقف  أمنية للتساؤل  تتعّرض له بيروت! ما دفع مصادر 
من  مزيد  الى  اعمال  تصريف  حكومة  كرئيس  وسلوكه  الحريري 

االنكشاف األمني للبلد؟ 
المعارك  هذه  مفتعلي  حول  ُترسم  عدة  استفهام  عالمات  ان  إال   
سياسية  أم  أمنية  أهداف  هي  هل  وأهدافها:  تدعمهم  التي  والجهات 
مالحظة  الى  اضافة  الحكومة؟  لتأليف  الضغط  اطار  في  خارجية 
باألمن  العابثين  لجم  في  والقضائية  األمنية  األجهزة  قادة  تقصير 
جهازاً  أن  معلومات  ظل  في  بحقهم!  وقضائية  أمنية  إجراءات  عبر 
أميركياً كان ينقل مشاهد أحداث وسط  أوقف صحافياً  لبنانياً  أمنياً 

بيروت وعرضتها صحيفة »إسرائيلية«!
من  كبير  عدد  وجود  النجمة  ساحة  من  ميدانية  مصادر  وتروي 
خلفية  على  تدل  لكنات  وذوي  وملثمين  غريبة  بمظاهر  األشخاص 

عبر  وبقاعية  شمالية  مناطق  من  استقدامهم  تّم  متطرفة  »اسالمية« 
للقنابل  مضادة  وكمامات  وعصي  حادة  بأدوات  ومجهزين  باصات 
المسيلة للدموع وخوذ للحماية وعمدوا الى استهداف القوى االمنية 
بالط  نزعوا  فيما  والحجارة  والمولوتوف  الفارغة  بالزجاجات 
القوى  لرمي  قطعاً  وتكسيرها  بيروت  أسواق  من  واألعمدة  األرصفة 

األمنية بها. 
بشكل  مجهولة  جهات  مع  هاتفياً  يتواصلون  بعضهم  ُرصد  كما 
بإطالق  الموقوفين  مع  القضائي  التعامل  المستغرب  فيما  متكرر! 
التحقيق معهم لمعرفة  سراحهم خالل ساعات من توقيفهم بدالً من 
عن  فضالً  ومحاكمتهم  جنائية  بجرائم  عليهم  واالدعاء  يحركهم  من 
مالحقة  في  لتقصيرهم  األمنيين  القادة  بعض  مع  التحقيق  ضرورة 
الساحلية  الطريق  على  المواطنين  على  واالع��ت��داء  الطرق  قطاع 
يسود  شديد  مذهبي  توتر  ظل  في  البقاع  وطرق  وبيروت  صيدا  بين 
المنطقة ومساٍع حثيثة يبذلها حزب الله وحركة أمل الحتواء غضب 
للفتنة، بحسب  القيام بردات فعل وحقناً  عشائر بقاعية ومنعها من 

ما علمت »البناء«.
»عناصر  إن  ل�«البناء«  الحراك  مجموعات  بعض  مصادر  وتقول 
السلمي وما يجري  الحراك  اليه  مجهولة تندّس في أي تحرك يدعو 
واالمالك  والمؤسسات  األمنية  القوى  ضد  وعنف  شغب  أعمال  من 

العامة والخاصة ال يمثل الحراك«. 
الى  ل�«البناء«  شربل  مروان  العميد  األسبق  الداخلية  وزير  ولفت 
المتظاهرين  بين  المندسين  بعض  يبادر  أن  المسموح  غير  »من  أنه 
ولديهم  الشعب  من  أيضاً  هم  الذين  األمنية  القوى  مع  للمواجهة 
المطالب نفسها التي يطالب بها الحراك، لكن ال يستطيعون التعبير«، 
فضالً  األشكال  من  شكل  بأي  األمنية  القوى  مع  االحتكاك  من  وحّذر 
والمؤسسات  الخاصة  واألم��الك  العامة  المؤسسات  تكسير  عن 

المصرفية والتجارية«، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً.
المعلومات  ف���رع  دور  ع��ن  ال��م��راق��ب��ي��ن  ب��ع��ض  ي��ت��س��اءل  وإذ 
المندسة  العناصر  تحرك  مصدر  تتبع  في  الجيش  واستخبارات 
أن  شربل  بّين  العاصمة،  دخول  من  ومنعهم  بيروت  وسط  باتجاه 
»األجهزة لديها داتا معلومات عن حركة هؤالء وبالتأكيد ستتحّرك، 
لكن الحسم معهم ليس سهالً في ظل ظروف احتجاجات عامة كالتي 
سيطرح  اليوم  بعبدا  في  األمني  »االجتماع  أن  وموضحاً  نشهدها«، 

ملخصاً للمعلومات التي جمعتها االجهزة التخاذ القرار المناسب«.
وحول المعلومات التي نقلت عن مسؤول أميركي باتجاه لتأليف 
هناك  وهل  الحكومة،  تأليف  تعرقل  إذا  لبنان  في  عسكرية  حكومة 
شربل  استبعد  الفرضية،  لهذه  الطائف  اتفاق  بعد  دستورية  آليات 
وفي  السلطات«.  فصل  يتبع  ديمقراطي  سياسي  نظام  ظل  »في  ذلك 
األمنية  القوى  على  الضغط  استمرار  تأثير  من  مصادر  تحذر  حين 
على أدائها في حفظ االمن والنظام العام في البلد، أوضح شربل أن 
من  خوف  وال  طويلة  ولمدة  الظروف  اصعب  على  مدربة  »االجهزة 

تهديد األمن العام«.     
وتشير مصادر دستورية الى أنه قبل الطائف لم تكن هناك آليات 
دستورية تعيق تأليف حكومة عسكرية وهناك سوابق لذلك أبرزها 
عهد  في  عسكرية  حكومة  تأليف  عون  ميشال  العماد  تكليف  كان 
1989، أما بعد الطائف فباتت هناك  الرئيس أمين الجميل في العام 
النيابي«،  المجلس  اتفاق  تتطلب  الطرح  لهذا  معقدة  دستورية  آلية 
األح��داث  ب��دء  مع  ط��رح  االق��ت��راح  ه��ذا  أن  ال��ى  مراقبون  يشير  فيما 

لالستقالة  الجمهورية  رئيس  دفع  أو  عسكرية  حكومة  قبيل  من 
من  الهدف  ان  مالحظين  االمن  حفظ  الجيش  وتكليف  الشارع  في 
المقاومة،  فريق  سيما  ال  السياسية  القوى  نبض  جس  طرحه  اعادة 
عنيفة  وصدامات  أهلية  فتنة  مشهد  خلق  الى  البعض  يدفع  وربما 
األمنية  األجهزة  واظهار  األمنية  والقوى  والجيش  المتظاهرين  بين 
الفراغ  لملء  عسكرية  حكومة  الى  للذهاب  ذريعة  لخلق  كضحية 
الحكومي إذا ما وصلت مساعي تأليف الحكومة الى طريق مسدود. 
النائب نهاد المشنوق على خط هذا  الريبة أكثر هو دخول  وما يثير 
مرحلة  تنهي  مبّكرة  رئاسية  »انتخابات  الى  أمس  بدعوته  االقتراح 
تحطيم الوفاق وتدمير التوازن وتفجير االستقرار في لبنان وقانون 
المشنوق  حاول  فيما  جديدة«!  نيابية  وانتخابات  عاقل  انتخابي 
اللعب على وتر الفتنة باتهامه عناصر شرطة مجلس النواب بخرق 
حرمة جامع األمين في وسط بيروت لمالحقة المتظاهرين، األمر الذي 
بسقوط  المشنوق  تنبؤ  لفت  كما  قاطعاً.  نفياً  المجلس  شرطة  نفته 
دماء االسبوع الحالي وتحميل التيار الوطني الحر المسؤولية؟ فهل 
دماء  وسقوط  اشتباكات  عن  معلومات  األسبق  الداخلية  وزير  لدى 

وفتنة يجري إعدادها؟ ومن أين له ذلك؟ 
الذي  النيابي  المجلس  أمام  يجري  مما  رسمية  أوساط  وحّذرت 
أو  سياسية  جهة  وليس  السياسية  المكونات  عن  ص��ورة  يمثل 
تصعيد  باتجاه  مؤشر  »ذلك  أن  ل�«البناء«  موضحة  معينة،  رئاسة 
إق��رار  جلسات  لتعطيل  ممنهجة  خطة  ضمن  المقبلة  االي��ام  في 
التي  الموازنة  إقرار  تعطيل  من  المستفيد  من  مستائلة:  الموازنة«، 

تمثل استمرارية لالستقرار النقدي والمالي ومن شل المؤسسات؟

النائب نصر الله متحدثاً في عين التينة البقاعية

الوزير قماطي متحدثاً في الجية

والنائب حميد في الصرفند

والنائب فضل الله في قانا الجنوبية

خفاياخفايا

تساءلت مصادر سياسية عما إذا كان وزراء 
سابقون في تيار المستقبل يقومون بتصفية 

حساباتهم مع الرئيس المستقيل سعد الحريري 
تحت عباءة تمويل وتنظيم أعمال الشغب وتصويب 

المواقف السياسية العدائية بسقوف عالية تجاه 
العهد وحزب الله. وقالت المصادر إن التصريحات 

النارية لهؤالء الوزراء تدل عليهم.
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خطف  أّن  إل��ى  الشغيلة«  »راب��ط��ة  نّبهت 
تشكيل  عرقلة  في  لتوظيفه  الشعبي  اإلحتجاج 
حكومة جديدة يعني إطالة أمد الفراغ الحكومي، 
بلورة  إلى  الوطنية  والشخصيات  القوى  داعيًة 
سلمية  بتحركات  والضغط  واض��ح  برنامج 
والتعجيل  الحكومة  تشكيل  مسيرة  لمواكبة 
االستعماري  الوجود  »طرد  أن  وأكدت  بوالدتها. 
لتاريخ  بداية  نقطة  هو  المنطقة  من  األميركي 
االقتصادي والسياسي  جديد سيبّدل في واقعنا 

جذرياً«.
اجتماعها  بعد  للرابطة  بيان  في  ذل��ك  ج��اء 
برئاسة أمينها العام النائب السابق زاهر الخطيب، 
واستهلته بالقول »إن دماء الشهداء القادة التذهب 
هدراً بل هي تروي وترّسخ القيم الثورية التحّررية 
التي استشهدوا في سبيلها وهذا هو المعنى الذي 
نعيشه باستمرار في ذكرى استشهاد القائد ظافر 
برهنت  ما  وهو  الشهداء  رفاقنا  وسائر  الخطيب 
الشقيقين  البلدين  في  والتطورات  الوقائع  عليه 
إيران والعراق منذ استشهاد بطل محور المقاومة 
وحركة التحرر الوطني في المنطقة القائد الفريق 
قاسم سليماني والقائد أبومهدي المهندس نائب 

رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق«.
واعتبرت أّن »األحداث التي يشهدها لبنان ومع 
متعددة  حراكات  إلى  الشعبي  االحتجاج  تحول 
بعضها مخطوف سياسيا يستدعي منا التشديد 
المعلنة  والقيادة  البرنامج  غياب  خطورة  على 
»من  محذرًة  ال��وط��ن«،  إلنقاذ  ج��دي  نضال  ألي 
تحّول الحراكات إلى أداة استنزاف مع تكرار قطع 
الطرقات وتعطيل الدورة االقتصادية وشّل الحياة 
السياسي  االستغالل  ظل  وفي  البالد  في  العامة 
الذي تقوده قوى حزبية وسياسية معروفة كانت 
شريكة في السلطة ونهجها وخصوصاً من خالل 
الطرقات وعبر جماعات الشغب  حواجز قاطعي 
المنّظم التي تمارس أعماالً عنفية عابثة من خالل 

تدمير المحالت والمصارف وإشعال الحرائق ».
في  الضحايا  أوق��ع  قمعي  عمل  »ك��ّل  ودان��ت 
في  يتواجدون  زال��وا  ما  الذين  الشباب  صفوف 
الساحات ويعبرون عن الطموح إلى التغيير الذي 
التحرر من الوصاية  أن جوهره هو  نؤكد مجدداً 
األميركية وقيودها ألّن الخروج الفعلي من اإلنهيار 
الحاصل مشروط باإلنتقال إلى بناء اقتصاد منتج 
على  وباإلنفتاح  العربي  بالشرق  لبنان  وشبك 
الشرق الواسع بشراكات جديدة إلخراج بلدنا من 

قبضة الهيمنة الغربية التي استنزفته«.
وأضافت »لقد خبرت أجيال لبنانية متالحقة 
تقع  التي  واألفعال  المدمر  العبثي  العنف  كلفة 
ضمن هذه الحلقة مدانة ومرفوضة وغير مجدية 
اللبنانيين  لجميع  خسارة  هو  يقع  خراب  فكل 
الخطيرة  ل��أزم��ة  ومفاقمة  استثناء  ب���دون 
الريعي  ال��ن��م��وذج  بها  تسّبب  التي  ال��راه��ن��ة 
التابع والحصار األميركي والغربي لكسر إرادة 
المقاومة ودورها ويكفي النظر إلى كلفة تعطيل 
قدرته  من  المواطن  ثمنها  يدفع  التي  االقتصاد 

الشرائية المتدهورة«.
الشعبي  اإلحتجاج  »خطف  أّن  إل��ى  ولفتت 
لتوظيفه في عرقلة تشكيل حكومة جديدة يعني 

معاناة  فاقم  ال��ذي  الحكومي  الفراغ  أمد  إطالة 
اإلنهيار  وتائر  وسّرع  الحال  ومتوسطي  الفقراء 
المالي واالقتصادي والنقدي منذ استقالة رئيس 
تصريف  واجب  عن  وامتناعه  السابقة  الحكومة 
التداعيات  يلجم  أن  يمكن  ك��ان  ال��ذي  األع��م��ال 
الخطيرة لأزمة ويحد من انعكاساتها على الواقع 

المعيشي الصعب«.
ودعت » القوى والشخصيات الوطنية وسائر 
الخالص  سبل  تلمس  في  الجادة  المجموعات 
قوة  لبناء  والعمل  واض��ح  برنامج  بلورة  إل��ى 
بتحركات  والضغط  حمله  على  ق��ادرة  شعبية 
سلمية وبجميع وسائل التأثير والتفاعل الممكن 
والتعجيل  الحكومة  تشكيل  مسيرة  لمواكبة 
بوالدتها، للشروع في اتخاذ التدابير التي تحتوي 
الجسيمة  خسائرها  م��ن  وتحد  األزم���ة  نتائج 
والتفاعل والتعاون مع قيادة المقاومة للتأثير في 

السياسات والخيارات المعتمدة رسمياً«.
الوطنية  القوى  ولفتت »انتباه شعبنا وسائر 
اللبنانية إلى أن المنطقة دخلت فصالً حاسماً بعد 
والمهندس  سليماني  الكبيرين  القائدين  اغتيال 
استحالة  حسمت  التي  األميركية  الجريمة  وهي 
التعايش بين محور المقاومة والتحرر واالستقالل 
الصهيونية  االس��ت��ع��م��اري��ة  الهيمنة  وم��ح��ور 
الجريمة  بعد  ما  تداعيات  أن  ورأت  الرجعية«. 
جددت  سليماني  القائد  دماء  »أن  أثبتت  اآلثمة 
قوة الثورة اإليرانية وهويتها التحررية ورسخت 
دورها الكبير والحاسم في دعم النضال التحرري 
اإليرانية  العربية  ب��األخ��وة  وتمسكها  العربي 
الوجود  من  المنطقة  تحرير  أن  على  برهنت  كما 
والتكامل  التحرر  طريق  هو  األميركي  العسكري 
في  جاء  كما  المشرق  بلدان  لجميع  االقتصادي 

كلمة القائد السيد علي الخامنئي«.
وتابعت » إّن هذه المعركة المصيرية التي تعّهد 
قادة محور المقاومة بخوضها تعني كل مناضل 
وطني تحرري في المنطقة والسيما في لبنان الذي 
يعاني من الحصار األميركي بالعقوبات الضارية 
وبمنع الحكومات المتعاقبة من أي تطوير لعالقة 
لبنان مع سورية والعراق وإيران ومن البحث عن 
الشراكات الممكنة مع دول الشرق والسيما روسيا 
والصين وفيها فرص كبيرة وواعدة إلنقاذ لبنان 
في  حاجاته  وتوفير  المنتجة  قطاعاته  وإلحياء 
مجاالت عديدة لحق بها الخراب نتيجة التبعية 

للغرب ونظام التقاسم الريعي الطائفي«.
ضرورياً  زمناً  تتطلب  »المعركة  أن  ورأت    
منطقة  أبناء  جميع  من  منها،  بّد  ال  وتضحيات 
وسورية  ال��ع��راق  في  سيما  ال  العربي  الشرق 
اللواء  معقودة  ستكون  وه��ي  واليمن  ولبنان 
التحول  هذا  تحقيق  على  القادر  المقاومة  لمحور 
العظيم في منطقتنا وتدشين مرحلة جديدة تفتح 
البناء  وإلع��ادة  للتنمية  الثمينة  الفرص  أب��واب 
بلداننا  بين  المجدي  األخوي  وللتشابك  الوطني 
واالستقالل  االقتصادي  والتكامل  اإلن��ت��اج  في 
األميركي  االستعماري  الوجود  فطرد  السياسي، 
من المنطقة هو نقطة بداية لتاريخ جديد سيبّدل 
ومن  جذرياً  والسياسي  االقتصادي  واقعنا  في 

جميع ظروف العيش في بلداننا«.

ال��م��ارون��ي  ال��ع��ام  المجلس  رئ��ي��س  أش���ار 
تصريح  في  ال��خ��ازن ،  السابق  ودي��ع  الوزير 
أنه  إل��ى  اإلجتماعي،  التواصل  م��واق��ع  عبر 
زالت  ما  األثناء،  هذه  في  ُيحكى  ما  » بعكس 
الشروط والشروط المضادة تؤخر اإلعالن عن 
التشكيلة الحكومية، في وقت تنحدر األوضاع 

إلى األسوأ«.
»التطاول  الخازن،  شجب  أخرى،  جهة  من 
على الجيش«، مؤكداً أن »المؤسسة العسكرية 

هي خط أحمر ال يمكن المّس بحرمتها«.
واعتبر أنه »لم يعد جائزاً التعرض للجيش 
ألن  باألمن،  والعابثين  الجريمة  يكافح  الذي 
إلى  يوجهها  الجيش  ضد  سهامه  يوجه  من 
الممثل  أمنه  على  حريص  لبناني  كل  ص��در 
ال  أحمر  خط  هي  التي  العسكرية  بالمؤسسة 

يمكن مسه أو إستفزازه«.
أو  تراض  األمن  في  »ليس  أنه  على  وش��ّدد 

يعد  ولم  به،  المخلين  مع  تسامح  أو  تهاون 
من الوارد تغطية أحد، ألن الغطاء السياسي ال 
يمكن أن يغطي إالّ أمن البالد وليس الخارجين 

عن القانون والفارين من وجه العدالة«.
الذي  األمني  الفلتان  عهد  مضى  »لقد  وقال 
والجيش  المنصرمة،  األحداث  فترات  شهدته 
مخّول حفظ األمن والسلم األهلي على األراضي 
إنتفاضة  خضم  في  ونحن  كافة،  اللبنانية 
كل  فيها  تتأمن  أن  من  بد  ال  عارمة  شعبية 

أسباب الهدوء واإلستقرار«.
كّل  تتأّمن  أن  البديهي  »م��ن  أّن  واعتبر 
التعرض  موجة  لوقف  الحازمة  اإلج���راءات 
ألّن  الثمن،  ك��ان  مهما  العسكرية  للمؤسسة 
أعّز من  حياة العسكريين والمواطنين اآلمنين 
أن تهدر، والجيش الوطني أمنع من أن ُيرجم، 
في  لبنان  إلنقاذ  التضحيات  ق��ّدم  ال��ذي  وهو 

مراحل تعرضه لأزمات الكبرى«.

األسعدي«  ل�«التيار  العام  األمين  اعتبر 
الماروني  البطريرك  موقف  أن  األسعد،  معن 
الراعي من معرقلي تشكيل  الكاردينال بشارة 
نؤيده،  ونحن  وواقعي  محله  »في  الحكومة 
المواطن  وجع  عن  وعّبر  الحقيقة  أصاب  ألنه 

وحاجة البلد إلى  حكومة«.
التشكيل  يعرقل  »من  أّن  بيان،  في  ورأى 
وشبعه،  للبنان  عدو  هو  المرحلة  هذه  في 
السياسية  الطبقة  حّولته  الذي  الشعب  هذا 
الطلب  غّب  وأصبح  لها،  حصرية  ملكية  إلى 
سقف  ل��رف��ع  ال��ش��ارع  إل��ى  وتدفعه  لديها 
األفرقاء  مواجهة  في  والشروط  التفاوض 

اآلخرين«.

التي  األعمال  تصريف  »حكومة  عن  وسأل 
زال  ما  القيام بمسؤولياتها وهل  تقاعست عن 
الحكومة وأعضاؤها يقبضون رواتبهم  رئيس 
أموال  قيد  لفك  فعلت  وماذا  الدولة  خزينة  من 
المودعين في المصارف التي صادرتها الطبقة 
والقطاع  الحاكم  م��ع  بالتواطؤ  السياسية 

المصرفي؟«.
باإلعتماد  »ال��ت��م��ادي  م��ن  السلطة  وح���ّذر 
والمذهبية  الطائفية  الخالفات  تأجيج  على 
»اإلنفجار  أن  معتبراً  واألحقاد«،  الفتن  وبّث 
ستتوسع  مؤشراته،  بدأت  الذي  االجتماعي 
لهذا  ح��د  وض��ع  يتم  ل��م  إذا  مخاطره  دائ���رة 

اإلنزالق إلى الخطر القاتل«.

ت��ج��ّددت ال��م��واج��ه��ات م��س��اء أم��س في 
الداخلي  األمن  قوى  بين  العاصمة،  وسط 
رشق  على  شّبان  إقدام   بعد  والمتظاهرين 
بالحجارة  الداخلي  األم��ن  ق��وى  عناصر 
أمام  النارية،  والمفرقعات  المياه  وعبوات 
بلدية  ش��ارع  ف��ي  ال��ن��واب  مجلس  م��دخ��ل 

بيروت. 
الحجارة  لملقي  تصدوا  متظاهرين  لكن 
وأجبروهم على التوقف وعدم إثارة الشغب 

والتعرض للقوى األمنية.
الذي  الحاجز  على  توتر  سجل  قد  وكان 
في  والمتظاهرين  الشغب  مكافحة  يفصل 
بعض  عمد  حين  ال��ن��واب،  مجلس  محيط 
الشغب  مكافحة  رش��ق  إل��ى  المعتصمين  
الجيش  وإنتشر  والمفرقعات.  بالحجارة 
وسّير  بقّوة،  المجهزة  وعناصره  بآلياته 
وعاد  النواب،  مجلس  محيط  في  دوري��ات 
مكافحة  رش��ق  بعد  المحلة  إل��ى  ال��ه��دوء 

الشغب.
بتفتيش  الجيش  م��ن  وح���دات  وق��ام��ت 
والخوذ  المفرقعات  ومصادرة  المتظاهرين 
السماح لهم بالتجّمع  الحادة قبل  واألدوات 

قرب المجلس النيابي.
وسط  المنطقة  في  ملحوظ  هدوء  وسجل 
في  الجيش  م��ن  ل��وح��دات  كثيف  انتشار 
المواجهات  لكن  العاصمة ومحيطها،  وسط 
المتظاهرين  إط��الق  مع  ع��ادت  ما  سرعان 
مجددا الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى 

االمنية.
خشبية  ألواحاً  المتظاهرون  واستقدم 
وحديدية لمحاولة اقتالع السياج الحديدي 
األمنية،  العناصر  وبين  بينهم  يفصل  الذي 
3 قنابل مسيلة للدموع رداً على  الذين ألقوا 
رش  إلى  عمدوا  ثم  بالحجارة،  استهدافهم 

المياه، إلبعادهم. المتظاهرين بخراطيم 
وقام  متظاهرون بتحطيم  زجاج محالت  
تجارية مقابل مدخل مجلس النواب إضافة 

إلى اقتحام مكتب »ألفا«.
والحقاً وصلت قوة من الجيش  إلى شارع 

بلدية بيروت.
مدخل  إلى  عادوا  قد  المتظاهرون  وكان 
النواب، بعدما ساروا خلف عناصر  مجلس 
رشق  استأنفوا  أن  لبثوا  ما  ثم  الجيش، 
غطت  التي  بالحجارة  األمنية  العناصر 
ساحة  يشبه  م��ا  إل��ى  وح��ول��ت��ه  ال��ش��ارع 
للدموع  المسيلة  القنابل  بقايا  مع  الحرب، 
واألعمدة التي عريت من البالط، إضافة إلى 

زجاج عدد من المحالت المحطم.
أثناء  الصحافيين  م��ن  ع��دد  وأص��ي��ب 

األحداث. تغطيتهم 
عبر  اللبناني،  األحمر  الصليب  وأعلن 
جريحاً   30 نقلوا  عناصره  أن  »تويتر«، 
المستشفيات، كما تم  إلى  من وسط بيروت 

إسعاف 40 إصابة في المكان.
للدفاع  ال��ع��ام��ة  المديرية  أعلنت  كما 
س��ي��ارات   7 أن  »ت��وي��ت��ر«،  عبر  ال��م��دن��ي، 
وسط  ف��ي  »منتشرة  لها  تابعة  إس��ع��اف 
إلى  اإلص��اب��ات  نقل  على  وتعمل  ب��ي��روت 
المنطقة  تشهده  ما  أثر  على  المستشفيات 

من توترات أمنية«.
الداخلي  األم��ن  قوى  عن  صدر  قد  وك��ان 
»اإلبقاء  المتظاهرين  من  فيه    طلبت  بيان 
واإلبتعاد  للتظاهر  السلمي  الطابع  على 
ع���ن اإلع����ت����داء ع��ل��ى األم�����الك ال��خ��اص��ة 
األمن  قوى  عناصر  على  والتهجم  والعامة 
وسائل  من  وغيرها  والحجارة  بالمفرقعات 
الفوضى  س���وى  تنتج  ل��ن  ال��ت��ي  األذي����ة 

وخسائر مادية وجسدية«.
وفي بيان آخر طلبت قوى األمن الداخلي 
مجدداً من »المتظاهرين السلميين المحافظة 

على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من 
من  االبتعاد  أو  اإلع��ت��داءات  في  اإلستمرار 
مكان أعمال الشغب ألننا سنكون مضطرين 
وفقاً  التعّدي  ووقف  الشغب  مثيري  لردع 

للقانون«.
مساء  هطلت  التي  األم��ط��ار  غ��زارة  لكن 
ع��ودة  ف��ي  كبير  ح��د  إل��ى  ساهمت  أم���س، 
أجبرت  بعدما  بيروت،  وسط  إلى  الهدوء 
من  حتى  ال��م��غ��ادرة،  على  المتظاهرين 
لجأ  قد  منهم  عدد  كان  التي  الصيفي  منطقة 
الجيش  من  سيارة  وح��دات  وقامت   إليها، 
مغادرتهم  من  للتأكد  المنطقة  في  بدوريات 

بشكل كامل.
المتظاهرين  عشرات  تجّمع  وبالتوازي، 
أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا، 
على  االحتجاجية  ال��ت��ح��رك��ات  إط���ار  ف��ي 
والمصارف  المركزي  المصرف  سياسة 

عموماً.
وكان وسط بيروت تحّول أول من أمس، 
إلى ساحة مواجهة كبيرة بين مجموعة من 
أن تحولت  األمنية، بعد  المحتجين والقوى 
من  ع��دد  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات 
بيروت،  وسط  باتجاه  اللبنانية  المناطق 
لناحية  النجمة  ساحة  مداخل  أح��د  عند 
قوى  م��ع  عنيفة  م��واج��ه��ات  إل��ى  البلدية 

الشغب. مكافحة 
مجلس  محيط  في  مواجهات  واندلعت 
النواب في وسط بيروت بين القوى االمنية 
الحجارة  برمي  قاموا  الذين  والمحتجين 
والمفرقعات  واألشجار  الحديدية  والعوائق 
بخراطيم  ردت  التي  األمنية  القوى  باتجاه 

المياه والقنابل المسيلة للدموع.
مفرق���عات  أطل���قوا  ق��د  شبان  وك��ان 
قن���بلة  إل��ى  إضافة  كثيف،  بشكل  نارية 
زجاجية  ب��واج��ه��ة  محتمين  م��ول��وت��وف، 
وبأغصان  المحال،  أح��د  م��ن  انتزع��وها 
المكان،  في  األشجار  معظم  من  اقتلع���وها 
المسيلة  بالقنابل  األمنية  القوى  ردت  فيما 
ساهت  التي  المياه  وبخراطيم  للدموع، 
بتراجع المتظاهرين قليالً عن مدخل مجلس 

النّواب.  
وت��ب��رأ ب��ع��ض ال��ن��اش��ط��ي��ن م��ن أع��م��ال 
الشغب الجارية في وسط بيروت، واصفين 
ب�«المشاغبين  األعمال  هذه  في  المشاركين 

بالمندسين الذين يريدون تخريب وتشويه 
صورة الثورة«.

من  عدداً  األحمر  الصليب  عناصر  ونقلت 
المصابين سقطوا في مواجهات بيروت بين 

المحتجين والقوى األمنية.
 65 م��ن  أك��ث��ر  نقلت  عناصره  أن  وأك���د 
جريحاً  إلى مستشفيات المنطقة. كما قامت 
جريح  ل�100  االسعافات  بتقديم  العناصر 

ميدانياً.
في  حصلت  التي  المواجهات  أثر  وعلى 
ساحتي النجمة والشهداء  توجه المصابون 

إلى بيت الكتائب المركزي في الصيفي.
وك��ان��ت ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي ق��د أك��دت 
ومباشر  عنيف  بشكل  التعرض  يجري  أنه 
مداخل  أحد  على  الشغب  مكافحة  لعناصر 
المتظاهرين  من  وطلبت  النواب.  مجلس 
الشغب  أعمال  مكان  من  اإلبتعاد  السلميين 

حفاظاً على سالمتهم.
ولفتت القوى األمنية إلى أن مجموعة من 
األعمدة  »بالط«  بإنتزاع  قاموا  المشاغبين 
عناصر  على  لرشقها  تفتيتها  على  وأقدموا 

الشغب. مكافحة 
الجمهورية  رئيس  متابعة  إط��ار  وف��ي 
األح��داث،  لمجريات  ع��ون  ميشال  العماد 
ال��دف��اع  وزي���ري  م��ن  »ت��وي��ت��ر«  عبر  طلب 
الحسن  ري��ا  والداخلية  بوصعب  الياس 
المحافظة  المعنية  األم��ن��ي��ة  وال��ق��ي��ادات 
ومنع  الس���لميين  المتظاهرين  أم��ن  على 
األم��الك  س��الم��ة  وت��أم��ي��ن  الشغب  أع��م��ال 
الوسط  في  األمن  وفرض  والخاصة  العامة 

التجاري. 
حكومة  في  ال��وزراء  مجلس  رئيس  أما   
تصريف األعمال سعد الحريري فغرد أيضاً 
بيروت  اع��ادة  ك��ان  ألي  نسمح  لن   « قائالً 
التماس،  وخطوط  والخراب  للدمار  مساحة 
الى  مدعوة  واالمنية  العسكرية  وال��ق��وى 
جماح  وكبح  ودوره���ا  العاصمة  حماية 

والمندسين«. العابثين 
»تويتر«:  عبر  الحسن  الوزيرة  وقالت 
التظاهرات  أحمي  أن  تعهدت  مرة  من  »أكثر 
أحقية  على  أؤك��د  دائ��م��اً  وكنت  السلمية، 
التظاهر. لكن أن تتحول  التظاهرات العتداء 
والممتلكات  األمن  قوى  عناصر  على  سافر 
وغير  م��دان  أم��ر  فهو  وال��خ��اص��ة،  العامة 

مقبول أبداً«.
االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  وغرد 
»تويتر«  على  حسابه  عير  جنبالط،  وليد 
قائالً »ال تستأهل بيروت، من الحمرا إلى مار 
المعاملة  هذه  المدينة،  وسط  إلى  الياس 
الحوار  وح��ده  لها.  تدمير  شبه  فيها  التي 
أياً  يسود  أن  يجب  السياسية  القوى  بين 
كان الخالف. نعم للتظاهر السلمي كما كان 
أيام الحراك األول، وال للعنف من أية جهة، 
يعاني  الشعب  من  األمن  رجل  أن  وتذكروا 

مثله«.
»جبهة  ع��ام  أمين  استنكر  جهته،  م��ن 
الخطيب  زهير  الدكتور  اللبناني«  البناء 
بزات  ترتدي  »عناصر  سّماه  ما  استباحة 
ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ل��ب��اح��ات وم��داخ��ل 
مع  المواجهات  ونقلها  األمين  محمد  جامع 
واستخدام  الشهداء  لساحة  المتظاهرين 
ال��ح��راك«،  خيم  وب��ح��رق  المفرط  العنف 
من  مؤامرة  بداية  تكون  أن  »م��ن  متخوفاً 
بتحويل  لأمام  للهروب  السلطة  أط��راف 
عن  وبإشغاله  ال��ح��راك  وبوصلة  وجهة 
التي  األم����وال  واس��ت��رج��اع  محاسبتهم 

سرقوها نحو مواجهات طائفية«.
ومدير  الداخلية  وزي��رة  الخطيب  ودع��ا 
العناصر  »إلخراج  الداخلي  األمن  قوى  عام 
التعدي  ع��ن  ال��م��س��ؤول��ة  الميليشياوية 
على  رداً  الشغب  وبإرتكابها  المسجد  على 
الشغب إليذاء الناس وذلك من صفوف قوى 

األمن أو إعالن استقالتهما«.
مفتي  وص�����وت  دور  ع���ن  وت����س����اءل 
الجمهورية في تحمل مسؤولياته باحتضان 
التي  السلطة  وإدان���ة  الشعبية  المطالب 
الموقف  مع  تكامالً  لإلنهيار،  لبنان  أوصلت 
وبوضع  ال��م��ارون��ي  للبطريرك  ال��وط��ن��ي 
يجب  حيث  الحمراء  لخطوطه  سماحته 
المساجد  حرمة  على  التعدي  وقاحة  أمام 
وباستعادة  السياسي  التغيير  وبتشجيع 
سجون  في  الشباب  األسرى  وكرامة  حرية 

السلطة بحجج وأوهام مسيسة«. 
أو  راغباً  سماحته  يكن  لم  »إذا  وأض��اف 
لمنع  المسؤوليات  هذه  تحّمل  على  ق��ادراً 
وفي  ك��ب��رى  فتنة  نحو  األوض���اع  ت��ده��ور 
ظروف البلد األكثر خطورة ومصيرية فلماذا 

ال يوجد البديل؟«.

أمس  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  زار 
العام  المدير  استقباله  في  وكان  الحلو،  ثكنة 
وقائد  عثمان  عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
األيوبي،  محمد  العميد  بيروت  شرطة  وحدة 
اإلجراءات  على  اإلطالع  الزيارة  خالل  وجرى 
قوى  تتبعها  التي  الميدانية  والتدابير  العملية 
األمن الداخلي أثناء المظاهرات واإلحتجاجات 
أول  ليل  حصل  ما  سيما  وال  الشغب،  وأعمال 

أمس.
الداخلية  وزي���ر  غ���ّردت  ال���زي���ارة،  وب��ع��د 
ريا  األعمال  تصريف  حكومة  في  والبلديات 
الجيش  »قائد  قائلًة  »تويتر«  عبر  الحسن 
قيادة  بجهوزية  يشيد  عون  ج��وزاف  العماد 
قوى األمن واالحترافية في القيادة والسيطرة، 
واألمنية  العسكرية  األج��ه��زة  بعمل  وي��ن��ّوه 
تضحياتها  مقّدراً  الدقيقة،  المرحلة  هذه  في 
حفاظاً على أمن المواطنين واالستقرار، ويؤكد 
استمرار التنسيق لحفظ النظام وعدم التعدي 

على الممتلكات«.
قائد  زيارة  من  بصور  تغريدتها  أرفقت  وقد 

الجيش لغرفة عمليات قوى االمن الداخلي.
لقوى  العامة  المديرية  أوضحت  بدورها، 
في  العامة،  العالقات  شعبة  الداخلي-  األمن 
اللواء عثمان أطلع العماد عون »على  بالغ أن 
األمن  حفظ  عمليات  أثناء  تعطى  التي  األوامر 
وفقاً  وتدرجها  المتظاهرين،  لحماية  والنظام 
األمالك  على  والعنف  الشغب  أح��داث  لتطور 
قوى  عناصر  على  والتعدي  والخاصة  العامة 

األمن الداخلي.
المراقبة  لغرف  التفقدية  الجولة  وبعد 
قائد  أش��اد  والعمليات،  التحليل  والتحكم، 
األمن  ق��وى  قيادة  ل��دى  بالجهوزية  الجيش 
والسيطرة،  القيادة  في  واإلحترافية  الداخلي 
واألمنية  العسكرية  األجهزة  بأعمال  ون��ّوه 
الدقيقة  المرحلة  ه��ذه  في  خصوصاً  كافًة، 
التضحيات  م��ق��دراً  ال��ب��الد،  بها  تمر  ال��ت��ي 
أمن  على  الحفاظ  سبيل  في  يقدمونها  التي 
على  البقاء  ومؤكداً  واالستقرار،  المواطنين 
األمن  استتباب  لصالح  والتنسيق  المتابعة 
األم��الك  على  التعدي  وع��دم  النظام  وحفظ 

العامة والخاصة«.
مكتب  عون  العماد  افتتح  آخر،  صعيد  على 

الخاصة  اإلحتياجات  وذوي  الشهداء  عائالت 
في  ب���دارو،  ف��ي  العسكرية  الطبابة  مقر  ف��ي 
الشهداء  وعائالت  الضباط  من  عدد  حضور 

وذوي اإلحتياجات الخاصة.
التذكارية،  اللوحة  عن  الستار  ازاحة  وبعد 
القيادة  اهتمام  »أن  فيها  أكد  كلمة  عون  ألقى  
عسكرية  قطعة  أي  بأهميته  يوازي  بالطبابة 
الحداثة  لمواكبة  تطويرها،  إلى  نسعى  أخرى 
للعسكريين  الطبية  الخدمات  أفضل  وتوفير 

وعائالتهم كما لعائالت الشهداء«. 
بأن  الثقة  ملء  لدي  قيل،  »مهما  وأض��اف   
في  األم����وال  تستثمر  العسكرية  الطبابة 
المكان المناسب، وهذا ما شهدناه في السابق 
جديدة  أقسام  استحداث  من  اليوم  ونشهده 
بما  تأهيلها،  وإع��ادة  قديمة  أقسام  وتطوير 
يليق بعسكريينا وعائالتهم، وبما أن امكاناتنا 
المادية محدودة، فإن محبة شعبنا للمؤسسة 

يترجم أيضاً في مساعدة الطبابة ».
االقتصادية  األوض��اع  هذه  ظل  »في  وتابع 
بظاللها  ترخي  والتي  بها،  نمّر  التي  الدقيقة 
اليوم  المشروع  هذا  يأتي  جميعاً،  علينا  ثقيلة 
الفتتاح عدة أقسام في المستشفى العسكري، 

في  ماضية  العسكرية  المؤسسة  أن  ليؤّكد 
سياسة التطوير التي تنتهجها، بموازاة تنفيذ 
المهام الموكلة إليها، بغض النظر عن األصوات 
فأي  واآلخ��ر،  الحين  بين  تصدر  التي  الشاذة 
يصيبها  لن  المؤّسسة  على  تطاول  أو  انتقاد 
في مكان، وهي مستمرة في حماية لبنان أرضاً 

وشعباً«.
وخ��ت��م  »ن��ق��ّدر ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
مهامهم،  تنفيذ  خالل  كانوا،  أينما  عسكريونا، 
سيما  ال  الضغوطات  حجم  من  الرغم  على 
اإلقتصادية منها. سنبقى مدافعين عن حقوقنا 
حتى الرمق األخير، وسنبقى بجهوزية عالية 
أوفياء  سنبقى  كما  التحديات،  لمواجهة 

لقسمنا، قسم الشرف والتضحية والوفاء«.
العميد  العسكرية  الطبابة  رئيس  وألقى 
عن  فيها  تحدث  كلمة  يوسف  ج��ورج  الركن 
خالل  الطبابة  في  المشاريع  من   عدد  انجاز 

العامين المنصرمين،
هذا  بها  يحظى  الذي  القيادة  بدعم  منوهاً   
اإلرادة  بذوي  يتعلق  كونه  وأهميته  المشروع 
وذوي  الشهداء  ع��ائ��الت  ه��م  ال��ذي��ن  الصلبة 

اإلحتياجات الخاصة.

النائب السابق زاهر الخطيب

قائد الجيش خالل زيارته إلى مقر قوى األمن الداخلي

�أخبار

ا�ستمرار الإعتداءات على القوى الأمنية يجّدد المواجهات 

في و�سط العا�سمة ومزيد من الجرحى والتخريب  

قائد الجي�ش زار ثكنة الحلو والتقى عثمان

الح�سن: اأكد ا�ستمرار التن�سيق مع قوى الأمن لحفظ النظام

حّذرت من تحّول الحراكات اإلى اأداة ا�ستنزاف 

»رابطة ال�سغيلة«: لتحركات �سلمية للقوى الوطنية  

لمواكبة ت�سكيل الحكومة والتعجيل بولدتها 

الخازن: ال�سروط وال�سروط الم�سادة 

توؤخر اإعالن الحكومة

الأ�سعد: من يعرقل الت�سكيل عدو للبنان 
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المواجهات العنفية استمرت في بيروت خالل األيام الماضية..!

التجارة  ل��ش��ؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  كتب   }
الخارجية في حكومة تصريف األعمال حسن 
وبيروت  حزين  »لبنان  »تويتر«:  عبر  م��راد 

عرين العروبة تبكي«.
وفي تغريدة اخرى، قال مراد تعليقاً على ما 
تشهده العاصمة من أعمال شغب ومواجهات 
يحن  »أل��م  األمنية  والقوى  التظاهرين  بين 
الحريري  سعد  الرئيس  ليدعو  بعد،  الوقت 
لتحمل  االنعقاد،  إلى  للدفاع  األعلى  المجلس 

المسؤولية ومتابعة ما يحصل؟«.

{ أكد النائب جميل السّيد عبر »تويتر« أنه 
تعتريها  تزال  ال  الحكومة  ُيشاع،  لما  »خالفاً 
يمكنه  ما  كل  بذل  الله  »حزب  وقال  عراقيل«، 
للتوفيق بين الفرقاء، أوالً إلقناع سعد الحريري 
وثانياً مع حسان دياب، وطالما ال أحد جاهز 
أنه  أعتقد  والبلد،  الناس  سبيل  في  للتضحية 
ولتترك  يدها،  المقاومة  لتنفض  األوان  آن  قد 

هذا الوسخ السياسي في أيدي أصحابه«.

{ غّرد النائب فريد البستاني عبر حسابه 
لحرية  الكامل  احترامنا  »مع  »تويتر«:  على 
الصحافة وحرية التعبير، ولكن ذلك ال يعني 
ورموز  الدينية  المقامات  استباحة  يبرر  وال 
الكبيرة  الوطنية  »القيمة  م��ؤك��داً   ال��دول��ة«، 
المنيع  الحصن  تشكل  التي  المرجعيات  لهذه 
البطريرك  أن   واعتبر  اللبنانيين«.  لجميع 
الراعي »هو ركن  الكاردينال بشارة  الماروني 

أساسي من أركان العيش الواحد«.

{ اعتبر  رئيس »الرابطة المارونية« النائب 
»حمالت  أّن  نصر،  اب��ي  الله  نعمة  السابق 
المرجعيات  تطاول  التي  والتجني  اإلفتراء 
ال  االخ��ي��رة،  اآلون��ة  في  والروحية  الوطنية 
عن  ص��ادرة  ألنها  والتعليق،  ال��رّد  تستحق 
التي  السهام  وأّن  الصدقية.  فاقدي  حاقدين 
وقد  طاولت  والتي  وبكركي،  بعبدا  طاولت 
أخ��رى  وروح��ي��ة  وطنية  مرجعيات  ت��ط��اول 
كحال  أصحابها  وح��ال  هدفها،  تصيب  ل��ن 
رؤوس  عليها  تكسرت  التي  الصخرة  ناطح 

المتطاولين على لبنان ورموز«.
حبذا  الحاقدة،  األب��واق  »فلتخرس  وتابع 
لو لم تنفخ في نار الفتنة، ودعت الجميع إلى 
كلمة سواء، ألن لبنان يبنى بالحوار والمحبة 

وقبول اآلخر والعيش المشترك«.
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3141 œb??F�« Ø 2020 w�U��« Êu�U� 20 Ø 5M�ô« Ø …dA� W�œU(« WM��«

 q�UI�  ÎUO�UO�  ÎU{UH��«  W�—u��«  …dOK�«  XK��  U�bF�
 w�  —ôËb??�«   U�  YO�  ªs�dO�_«  sO�u��_«  w�  —ôËb??�«
 w�  …d�  ‰Ë_  …dO�  1200  s�  d��√  ‰œUF�  ¡«œu��«  ‚u��«
 ¨…dO�  434  wL�d�«  ·dB�«  dF�  ‰«e�  ô  ULO�  ¨UN��—U�
 ÎU�u�d�  X���«  Âu�  b�_«  —UA�  Í—u��«  fOzd�«  —b�√
 q�UF�� s� q� o��  U�uIF�« b�bA� vK� Òh� ÎUOF�dA�

 ÆW�—u��« …dOK�« dOG�
 Íc�«  Âu�dL�«  “U�U�”  W�—u��«  ¡U��_« W�U�Ë XKI�Ë
 54 r�— wF�dA��« Âu�dL�« s� WO�U��« …œUL�« q�bF�� vC�
 W��RL�« W�UA�« ‰UG�_U� W�uIF�« X���√Ë ¨2013 ÂUF�
 ‰œUF�  UL�  WO�U�  W�«d�Ë   «uM�  l��  s�  ÒqI�  ô  …bL�
 œÒb�L�«  Ë√  t�  q�UF�L�«  mK�L�«  Ë√   U�u�bL�«  WLO�  wK��
 w� W�uIF�« X�U� ULO� ÆÆW{ËdFL�« lK��« Ë√  U�b��« Ë√
 W�«dG�«Ë  «uM� Àö� v�≈ dN�√ W�� s� f���« o�U��«
 q�UF�L�« mK�L�« Ë√  U�u�bL�« WLO� wK�� ‰œUF� UL� WO�UL�«
 qI� ô√ vK� W{ËdFL�« lK��« Ë√  U�b��« Ë√ œÒb�L�« Ë√ t�
 w�Ë ¨sO��uIF�« sO�U� Èb�S� Ë√ W�—u� …dO� n�√ W�� s�
 U� Ë√ d��Q� —ôËœ ·ô¬ W�L� t� q�UF�L�« mK�L�« ÊU� ‰U�
 WMOL��«  ÊœUFL�«  Ë√  Èd�_«  WO�M�_«   öLF�«  s�  t�œUF�
 dA� v�≈ Àö� s� W��RL�« W�UA�« ‰UG�_« W�uIF�« X�U�
  U�u�bL�« WLO� wK�� ‰œUF� UL� WO�UL�« W�«dG�«Ë  «uM�
 …dO� ÊuOK� s� qI� ô√ vK� œÒb�L�« Ë√ t� q�UF�L�« mK�L�« Ë√

ÆW�—u�
 t�N�  s�  fOL�  œUL�  ¡«—“u�«  fK��  fOz—  `{Ë√Ë
 l�—UAL�«  s�  b�bF�«  W�U�S�  W�uJ��«   √b??�  U�bM�  t�√
 W�œUB��ô«  »d��«  bOFB�  r�  …dOGB�«Ë  WD�u�L�«
 ÎU�K�  d�√  U�  W�—UCL�«Ë  …—c�  WO�ö�≈  »d�  v�≈  «ËR��Ë
 ·dB�  UNF���  w��«   U�UO��«  Ê√  Î «b??�R??�  ¨…dOK�«  w�
 UN{dH�  w��«   «dOG�L�«  s�  oKDM�  Íe�dL�«  W�—u�
 qJ� ÃU��ù« WOKL� r�œ v�Ë_« W�—b�U� ·bN���Ë »d��«

ÆW�uLM��« UNK�UH�
 s�  W�uL��  „UM�  Ê√  ¡«—“u???�«  fK��  fOz—  b??�√Ë
 WM�K�« q�� s� UN��«—œ Íd�� WLNL�« W�œUB��ô«  «—«dI�«
 W�—U��Ë …dOK�« r�b� ¡«—“u�« fK�� W�Uz— w� W�œUB��ô«
 r�œ  l�  Í“«u��U�  UN�  ÷ÒdF��  w��«  W�—UCL�«   ôU??�

 œ«uL�«  dO�u�Ë  WO�UMB�«Ë  WO�«—e�«   U�UDI�«  w�  ÃU��ù«
 Î «dOA� ¨W��UML�« …œu��«Ë —UF�_U� sOM�«uLK� WÒO�U�_«
  ôU�  w�  W�u�bL�«  œ«uL�«  WLzU�  lO�u�  r�O�  t�√  v�≈
 …b�b� œ«u� qLA�� WK�IL�«  ÂU�_«  ‰ö� …—U��K� W�—u��«
 WO�—U��«  …—U���«  W��R� —Ëœ r�œ vK� dL��� qLF�«Ë

Æœ«uL�« Ác� œ«dO��ô
 w�UO�  ŸUH�—«  l�  …dOK�«  WLO�  ÷UH��«  s�«e�  ULO�Ë
 …—«“Ë XMK�√ ÆWOM�uL��«Ë WOz«cG�« œ«uL�« rEF� —UF�√ w�
 l�“u�  ¡b�  ÂU�√  q��  pKN��L�«  W�UL�Ë  WOK�«b�«  …—U���«
 W�UD��«  ÂUE�  d��  W�—ËdC�«  WO�U�_«  œ«uL�«  s�  œb�

Æq�IL�« dNA�« lKD� s� Î «¡b� WO�c�«
 o�Ë  ¨VOF�  s�b�«  ‰UL�  …—U���«  d�“Ë  ÊËUF�  ‰U�Ë
 ÎU�dN� ÊuJO� l�“u��«”  Ê√ “U�U�”  W�U�Ë t�KI� `�dB�
 h�AK�  b??�«Ë  Â«d�uKO�  ‰bFL�  dJ��«  …œU??�  sÒLC��Ë

 “d�«  …œU�Ë  ¨ U�«d�uKO�  4  …d�_«  WB�  “ËU���  ô√  vK�
 W�ö�  …d�_«  WB�  “ËU���  ô  YO��  h�AK�  Â«d�uKO�
 “ËU���  ô  Ê√  vK�  œdHK�  Â«d�  200  ÍUA�«Ë   U�«d�uKO�

Æ“…d�ú� Î «b�«Ë ÎU�«d�uKO� WOLJ�«
 œuN��«  —U�≈  w�  w�Q�  ¡«d�ù«  «c�”  Ê√  …—«“u??�«   b�√Ë
 —UJ��ô«  lM�Ë  WOz«cG�«  œ«uL�«  dO�u�  —«dL��ô  WO�uJ��«
 W�d�I�«  W�œUB��ô«   «¡«d????�ù«   UO�«b�  s??�  b??�??�«Ë

Æ“W�—u� vK� W{ËdHL�« V�U��« W�œU�_«
 —UB��U�  q�L��  …b�b�  ÎU�d�  W�—u�  t�«u�  ULO�Ë
 “—UON�«”  Ÿ—U��  ÊuKK��  ËeF�  ¨ U�uIF�«Ë  ÍœUB��ô«
 Ÿœu� YO� ¨ÊUM�� w� W�œUB��ô« W�“_« v�≈ Î «d�R� …dOK�«
 ·—UBL�« w�  «—ôËb�« sO�ö� sO�—u��« —U���« s� dO�J�«
 q�  w�  V���«   UOKL�  vK�  …œbA�  Î«œuO�  X{d�  w��«

Æ…œU� W�uO� W�“√

 …dO�Ë  QD�√  w{UL�«  ÂUF�«  w�  wMOB�«  œUB��ô«  q Ò��
 ÒwK�L�« VKD�« nF{ s� Á—ÒdC� bF� œuI� W�ö� ‰ö� uL�
 6.1  v�≈  sOB�«  w�  uLM�«  l�«d�Ë  ÆW�—U���«   «d�u��«Ë
  U�ôu�«  l�  W�—U���«  »d��«  b�UB�  l�  UÎM�«e�  W�L�U�

Æ—«dI��ô« oOI�� v�≈ sOJ� w�U�� r�— p�–Ë ¨…b��L�«
 t�L�—  Íc??�«  ·bN�«  l�  WMKFL�«  ZzU�M�«  XI�UD�Ë
 6  sO�  ÕË«d��  Íc�«Ë  ¨w{UL�«  ÂUF�«  W�«b�  w�  W�uJ��«
 W�—UIL�U� U Î�u�K� U Î{UH��« q�L� W��M�« sJ� ªW�L�U� 6.5Ë
 r�— ¨W�L�U� 6.6 UNMO� ÒwMOB�« uLM�« mK� YO� ¨2018 l�

ÆœuI� W�ö� u�� cM� t�U�u��� v�œ√ w� ÊU� t�√
 WO�U{≈  WO�dL�  Âu�—  ÷d�  sDM�«ËË  sOJ�  ‰œU���Ë
 …—U���«  s�   «—ôËb�«   «—UOK�   U��  vK�  2018  —«–¬  cM�
 `�J�Ë  wMOB�«  œUB��ô«  vK�  …bA�  d�R�  U�  ¨W�uM��«

ÆwL�UF�« uLM�«
 fOz—  VzU�  lO�u�  s??�  ÂU??�√  bF�  ÂU???�—_«  s??�  s??K??�√Ë
 U Î�UH�«  V�«d�  b�U�Ëœ  w�dO�_«  fOzd�«Ë  w�  uO�  W�uJ��«
 W�—U���« »d��« w� W�b� W�U�L� d���« ¡UF�—_« “UÎOK�d�”
 lK��« s� UN�U�d�A� …œU�“ sOB�«  bÒNF�Ë Æs�bK��«  sO�
 ©sO�U�  œ«b��«  vK�  WO�U{≈  —ôËœ  —UOK�  200®  WO�dO�_«

ÆULNMO� Í—U���« qK��« hOKI��
 Âu�—  ÷d�  s�  q�UIL�«  w�  …b��L�«   U�ôu�«  XÒK��
 ô  b�  p�–  sJ�  ¨WOMOB�«   «—œUB�«  vK�  …b�b�  WO�dL�

ÆÂUF�« «c� uLM�« l�b� wHJ�
 tF� q��� «Îb�b� « ÎR�U�� l�u�� t�≈ wL�UF�« pM��« ‰U�Ë
 sKF�  Ê√  dE�ML�«  s�Ë  ÆÂUF�«  «c�  w�  W�L�«  w�  5.9  uLM�«

Æq�IL�« —«–¬ W�«b� w� ÍuM��« UN�b� s� sOJ�
 œUB��ô«  v�≈  W��M�U�  U Î�UL�  WL�U�  X�O�  …—uB�«  sJ�
 dO�_«  dNA�«  uLM�«  v�≈  w�UMB�«  ÃU��ù«  œU�  ∫wMOB�«
 w�  6¨2  q�UI�®  ÍuM�  ”U??�√  vK�  W�L�U�  6¨9  W��M�
 ‰Ë_« Êu�U� w� Wze���U� lO��«  UOKL� XE�U�Ë Æ©d�L�u�

Æ©W�L�U� 8® t�H� …dO�_« dN�_« Èu��� vK� w{UL�«
 fOzdK�  sO�œUB��ô«  s�—UA��L�«  dO��  ¨w�  uO�  b�√Ë
 »d��«  w�  sO{ËUHL�«  dO��Ë  mMO�MO�  w�  wMOB�«
 Êu�U�  dN�  ÂU??�—√  Ê√  ¨…b��L�«   U??�ôu??�«  l�  W�—U���«

 s� qC�√ W�œUB��« ÎU�U�¬” dNE� ¨bF� dAM� r� w��« ¨w�U��«
Æ“l�u�L�«

 s�  u�  mMO�  «—u�u�  pM�  w�  ÍœUB��ô«  —c��  ¨p�–  l�
 l�«d��« —«d� vK� ¨oKIK� …dO�� vI��  «d�RL�« iF� Ê√
 1¨7 s� WO�K� W���® …b�b��« s�U�L�«  UFO�� w� dO�J�«
 s�  WO�K�  W���®   «—UIF�«  ŸUD�  w�  —UL���ô«Ë  ©W�L�U�

Æ©W�L�U� 7¨4
 W�Q��  q�L�  sOB�«  R�U��  Ê√  sOKK�L�«  iF�  —ÒbI�Ë
 —U�  ¨“r�UF�«  W�—Ë”  vL��  ÊU�  Íc�«  ¨bK��«  Ê_  WOKJO�
 ’U��_« œb� l�«d� ¨p�– vK� …Ëö� ÆÎ «—uD� d��√ Î «œUB��«
 s� W�L�U� 6¨1 W��M� ÆWO�«d�uL�œ »U��_ qLF�« s� w�
 nF{_« w� ¨WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�« UNOK� U�b��� b� w��« uLM�«

 Â«u�√ t��I�√ Íc�« ©W�L�U� 3¨9® 1990 ÂU� cM� sOB�« w�
Æ»—UI� U� Ë√ sOL�— uLM�« W��� UNO� XGK�

 XBÒK� 2009?2008 w� WO�UL�« W�“_« Ê√ v�≈ …—U�ù« l�
 ÆÁœUB��« r�b� W�«b��ô« v�≈ bK��« XF�œË w�—U��« VKD�«
 hOKI�� ÷«d��ô« ◊Ëd� b�bA� v�≈  UDK��« s�b�« d��√Ë
 ÂuO�« WOMOB�«  UDK��« —c� p�– d Ò�H�Ë ÆWO�UL�« d�U�L�«
 d�√ wD��� W�—ËdC�« ÍœUB��ô« ‘UF�ù«  «¡«d�≈ ÁU��

ÆW�—U���« »d��«
 fJO�u�uJ�≈  œ—uH��√  W��R�  w�  ÍœUB��ô«  b�√Ë
 œUB��ô«  R�U��  Ê√  ”d�  f�«d�  W�U�u�  f��u�  f�u�
 U�” ÎUHOC� ¨“b�b� wFO�� l{Ë” s� Î «¡e� q�L� wMOB�«

Æ“W�d��« b�b� R�U���« u� t��ƒ— ©Êu�ËR�L�«® b�d� ô

 Ió¡Y »a ≈≤Ñàd ájQƒ°ùdG Iô«∏dG §Ñ°†d äGQGôb

Égô«¨H ø«∏eÉ©àªdG ≈∏Y äÉHƒ≤Yh á«eƒµëdG ±QÉ°üªdG

IO qó¡e ô«Z ±QÉ°üªdG :øjódG ±ô°T

 âjõdG äÉ«ªc IQOÉ°üªd :¿ƒàjõdG ´É£b äÉÄ«g ™ qªéJ
ø«H qô¡ªdG äÉYOƒà°ùe »a IOƒLƒªdG »ÑæLC’G

 bz«—  ÊUM��  ·dBL�  ‰Ë_«  r�U��«  VzU�  d���«
 v�≈  œuF�”  ÊUM��  w�  WO�UL�«  q�UAL�«  s�b�«  ·d�
 d�–  b�Ë  ¨ÊUM��  w�  w��cL�«Ë  w�UO��«  ÂUEM�«
 w�  ¨ÊUM��  s�  tF{Ë  d�dI�  w�  w�Ëb�«  pM��«  p�–

 Æ“2015 ÂUF�« s� Ê«d�e�
 ÍœUM�«  W��J�”  UN�LE� W�—«u� …Ëb� ‰ö� b�√Ë
 Ê«uMF�  WOD�M�«  WM�b�  w�  W�UF�«  “wMO���«
 q��Ë  ÊUM��  w�  w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  l{u�«”
 UN�  dL�  w��«  W???�“_«  Ác??�  s??�  ÃËd�K�  ‰uK��«
 w�UM�K�«  œUB��ô«  nKJ�  ÂUEM�«  «c�”  Ê√  ¨“ÊUM��
 –uHM�U�  …d�U�L�«  W�O��  ¨wK�L�«  Z�UM�«  s�  9%
 r�UI�Ë  ¨w{«d��U�  qB��  w��«  ¨ UIHB�«Ë
 j����«Ë  ¨W�—U���«   «—UJ��ô«  œU�œ“«Ë  ¨r�UGL�«
  U�u��L�« vK� W�¡U�L�« »UO�Ë ¨rz«b�« w�UO��«
 v�≈  ÍœR�  UL�  ¨sOO�UO�K�  ¡UCI�«  WOF��Ë  W�U�
 l{Ë  s�   U�uJ��«  e��Ë  ¨ÂUF�«  ‰UL�«  w�  —«b�≈
 w�Ëb�«  lL��L�«  WI�  ·UF{≈Ë  ¨U�cOHM�Ë  WD�

Æ“ÊUM�K�  s�dL���L�«Ë
 WIzU�  WO�U��”  s??�  s??�b??�«  ·d??�  Àb??�??�Ë
 ‚u��«  vK�  fJFM�  YO�  ¨‚«u??�_«  w�  …œu�u�
 —«dL��«“?�  t�I�  s??�  ÎU�dF�  ¨“·dB�«  dF�Ë

 U�  vK�  WE�U�LK�  ¨t��UO�  w�  ÊUM��  ·dB�
  U??�“_«  ÊUM��  VOM��Ë  ¨tOK�  WE�U�L�«  sJL�

Æ“Èd�J�«
 ÎU�u�u�  U� ¨w�UM�K�« w�dBL�« ÂUEM�«” Ê√ b�√Ë
 sO�ö�Ë  sOM�«  Ê√  qO�b�«Ë  ¨Ã—U��«Ë  q�«b�«  w�
 ÊËœ  s�  ¨w�dBL�«  ŸUDI�«  Ã—U??�   U??�  Î̈U�dB�
 p�–  œuF�Ë  Î̈ «b???�«Ë  ÎU�d�  Êu�œuL�«  d���  Ê√
 ¨·—UBL�«  sO�  XKB�  w��«  ¨Z�b�«   UOKL�  v�≈
 vK�Ë  ŸUDI�«  vK�  k�U�  Íc??�«  Z??�b??�«  Êu??�U??�Ë

Æ“sOM�«uL�«   «d�b�
 Î̈U�bI��  ÎUF�u�  WO�UM�K�«  ·—UBLK�  Ê≈”  ∫‰U�Ë
 w�Ë  ¨W�UHJ�«  s�  lO�—  Èu���  vK�  U�uH�uL�
 ¨WOL�U�  dO�UF�  o�D�Ë  ¨…bO�d�«  WL�u��«  bL�F�
 s�  …—œU??B??�«  rO�UF��«  UNIO�D�  Ê√  s??�  Îö??C??�
 »U�—ù«  W��UJL�  WIKF�L�«Ë  ¨Íe�dL�«  ·dBL�«
 U�—uC�  aO�d�  w??�  rN�√  ¨‰«u???�_«  iOO��Ë
 ¨WO�U�  W�“√  ÍQ�  …œbN�  dO�  ÎUO�U�  w�Ë  ¨UNJ�UL�Ë
 q�  ¨ UFzUA�«  tK�UM��Ë  fO�«uJ�«  w�  œœd��  UL�
 250  ?�  —bI�  u�Ë  Î̈ «b�  dO��  UNL��  Ê≈  ¨fJF�U�
 w� Î «dA�M� ÎU�d� 75  »U���« ÊËœ s� ¨—ôËœ —UOK�

Æ“—ôËœ —UOK� 21 ?� qO�U�d�« d�bI� l� ¨Ã—U��«

 ÊUM�� w� Êu��e�« ŸUDI� WK�LL�«  U�ON�« lL�� U�œ
 w�M�_« X�e�«  UOL� …—œUB�ò v�« „—UL��« W�d�b�
 l�  oO�M��U�  sO�dNL�«   U�œu���  w�  …œu�uL�«
 …u�√ sO�dNL�« —U���« WOL�� v�≈Ë w�UM�K�« gO��«
 U�œ p�c� Æår�UF�« ‰Ëœ lOL�Ë —«u��« ‰Ëœ qFH� UL�
 X�“  jK�Ë  g�  —U??�Ë√  r??�œò  v�«  œUB��ô«  …—«“Ë
 e�«u��«Ë   U??�—Ëb??�«  dOO��Ë  W�ËdFL�«  Êu��e�«

Æå‘uAG� X�“  UOL� Í√ …—œUB�Ë ·UI�ù
 b�  W�uJ�  Í√Ë  ¨‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  tÒ��Ë
 WO�UM�K�« W�«—e�« vK� d�P��« W�UO�ò Ê√ v�« ¨sÒOF�
 W�UO�  w�  s�œ—u��L�«Ë  —U��K�  W�b�  U�dO�b�Ë
 tM�√Ë w�UM�K�« VFA�« o�� VJ�d� ¨WÒO�UO� W�d�P�
 rzUI�«  w�UM�K�«  œUB��ô«  o��Ë  w�B�«Ë  wz«cG�«
 w�  sJ��Ë  UNO�  qLF�  w��«  ¨W�«—e�«  vK�  ÎU�U�√

Æåw�UM�K�« VFA�« s� d��_« W��dA�« UN��e�√
 WO�UM�K�«  „—UL��«  …—œUB�ò  Ê«  lL���«  d���«Ë

 Ê«  X���  W�—u�  s�  »ÒdNL�«  Êu��e�«  X�“  s�  WOL�
 UN�U��«u� ÂUOI�«  vK� …—œU� WO�UM�K�«  W�Ëb�«   «—«œ≈
 ‰–U���«Ë  w�«d��«  s�  —Òd���  ULMO�  q�U�  qJA�
 w��«  WI�U��«  W�“_«  v�«  bK��«  q�Ë√  Íc�«  ¨œU�H�«Ë
 vK� w�UM�K�« Êu��e�« ŸUD� dO�b� qF�Ë ¨UN� jÒ����
 ¨UNzöL�Ë Êu��e�« X�“ V�dN�Ë œ«dO��« UO�U� Íb�√
 UN�UO�ËR��  s�  W�Ëb�«  wÒK��  vK�  q��  `{Ë√  u�
 r�_ ‰UO��« WOKL� √u�√ w� WK�u� sOM�� UN�U��«ËË

ÆåÊUM�� w� w�«—“ ŸUD�
 X�“ œ«dO��« lM� —«d� oO�D� —«dL��«ò ?� V�U�Ë
 Í√  d��  ÊUM��  q�b�  WOL�  Í√  …—œUB�Ë  Êu��e�«
 s�c�« X�e�« —U��  U�œu��� r�b�Ë ¨ÍœËb� d�F�
 ¨»ÒdNL�« w�M�_« X�e�« `zUH� ·ô¬  «dA� «uLÒK��
 Êu��e�«  X??�“  sO�  W��UJ��  dO�  W��UM�  V��  U�
 b�UH�« »ÒdNL�« Êu��e�« X�“ sO�Ë n�dA�« w�UM�K�«

Æå—ËeL�« Ë«

Oƒ≤Y áKÓK ∫ÓN q»æ«°üdG OÉ°üàbÓd q…ƒæ°S ƒªf Iô«Jh CÉ£HCG

πÑ≤ªdG QGPBG …ƒæ°ùdG É¡aóg øY ø∏©J ø«µHh

 WK�u�  ÍœUO��«  w�UL�zô«  nOMB��«   UFÒ�u�  ¨““—u�  b�¬  œ—b�U��”  WO�Ëb�«  nOMB��«  W�U�Ë   b�√
Æ…ÒdI��� WOK�I��� …dE� l� “≠ w� w� w�” Èu��� bM� UO�Ëd� WOM�u�«Ë WO�M�_«  öLF�U� q�_«

 q�_« WK�u� ÒÍœUO��« w�UL�zô« nOMB�K� UMLOOI� b�R�” ∫UNF�u� vK� dA� ÊUO� w� W�U�u�« X�U�Ë
 “2  ≠  √  Øw�  w�  w�”  Èu���  bM�Ë  ¨“3  ≠  √  Ø  w�  w�  w�”  Èu���  bM�  UO�Ëd�  WO�M�_«   öLF�U�

Æ“…dI���  UFÒ�u� l� ¨WÒOK�L�« WKLFK�
 w�  w�UL�ù«  wK�L�«  Z�UM�«  uL�  d�R�  Ê√  v�≈  ¨S&P  wL�UF�«  nOMB��«  W�U�Ë  UF�u�  —U�√Ë

Æ %1.8 q��O� ¨2020 ÂU� UO�Ë—
 w� 1.8  v�≈  ¨w�Ëd�«  w�UL�ù«  wK�L�«  Z�UM�«  uL� w� …œU�“ l�u��”  ∫W�U�u�«  s� …d�c� w� ¡U�Ë

Æ“WO�«eOL�«Ë ÷ËdI�«Ë bIM�«  U�UO� nOH�� V��� ¨2020  ÂU� W�L�«
 w�UL�ù« wK�L�« Z�UM�« uL� Ê√ v�≈ ¨WO�Ëd�« W�œUB��ô« WOLM��« …—«“u� WOL�d�«  UF�u��« dOA�Ë

ÆW�L�« w� 1.3 U�—b� W��� ÂUF�« «c� oI�O� œö��« w�
 «c� w�UL�ù« wK�L�« Z�UM�« uL� Ê≈ ¨s�—œu� w�JO�√ WO�Ëd�« gO�H��«Ë W�U�d�« W�O� fOz— ‰U�Ë

Æq�√  v��  Ë√ %1.5 œËb� w� ÊuJO� ÂUF�«
 fOzd�« Õd� Ê√ bF� ¨%1.7 v�≈ d�RL�« «c� qB� Ê√ WO�Ëd�« W�œUB��ô« WOLM��« …—«“Ë XFÒ�u� UL�
 WO�UL��ô«  «d�RL�« sO����  «—œU�L�« s� Î «œb� W�œU��ô« WOFL��« v�≈ t��U�— w� ¨sO�u� dOL�œö�

Æœö��« w�

 ‰ULJ��ô U�u{d��« w��« ¨Êu�b�« …Q�Ë X�� ¨WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�« rEF� w� »U�A�« s� dO�� Õ“d� ULMO�
 ’U��_«  d�d���  UN�KL�  s�  ¡e��  ¨Â«œd���√  W�bM�uN�«  WL�UF�«  W�bK�   —d�  ¨WOF�U��«  rN��«—œ
 nOK���«  pM�  ‰ö�  s�  p�–Ë  ¨UN�U��  Êu�œ  ¡«d�  ¨rOKF��«  WK�«u�  Ë√  qLF�«  q�√  s�  Êu��UJ�  s�c�«

ÆsOMz«b�« l� ÷ËUH�� Íc�« ÍbK��«
  d�–  U�  V���  ¨V�—b�K�  jD�  w�  „«d��ô«  »U�A�«  vK�  wG�M�  ¨p�c�  nOK���«  pM�  ÂuI�  wJ�Ë

ÆWO�UD�d��«  ÊU�œ—UG�«  WHO��
 ¨V�—b��« Z�«d� w� ‰u�b�« vK� ÊuI�«u� Íc�« »U�A�« p��Ë_ ÷Ëd� `M� Òr�O� ¨Êu�b�« ¡«d� bF�Ë

ÆÎUI�ô rN�UO�UJ�ù ÎUI�Ë œ«b� WD� l{Ë r�O�Ë
 pM� v�≈ s�b�« qIM� e�U�� Ë—u� 750 vK� qB��� UNÒ�S� ¨»U�A�« Êu�œ lO� vK� ÊuMz«b�« o�«Ë «–≈Ë

Æ»U�A�« vK� WI���L�« Êu�b�« ¡UG�≈ r�O�Ë ¨W�bK�K� l�U��« nOK���«
 s� dO�J�«  V��� Êu�b�«”  ∫ÊU�—u� sO�u�—U� Â«œd���√ …bL� W�zU� X�U� ¨WD��« Ác� vK� ÎUIOKF�Ë
 ‚u� v�≈ ÂULC�ö� rNI�d� oOF� UL�—Ë ¨“rNK�I��� Êu�b�« œb�� U� ÎU��U� ¨»U�A�« W�U� w�Ë Æd�u��«

ÆÊuKK�L�« ‰uI� UL� ¨UOKF�« rN�U�«—œ ‰UL�≈ Ë√ qLF�«

É«°ShQ »a »∏ëªdG èJÉædG ƒªf ´QÉ°ùJ ™ qbƒàJ S&P

“IójóL ájGóH” º¡ëæªd ÜÉÑ°ûdG ¿ƒjO …ôà°ûJ ΩGOôà°ùeCG

ájOÉ°üàbG QÉÑNCG

¥ÉØJ’G  ¢†≤f  áeÓ°S

 w�  ¨o��  qOL�  ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�  w??�  W�B�«  d??�“Ë  XH�
 WO�D�«   U�U��«  r�uI�  r�  ÊUM��  w�  W�“_«  W�«b�  cM�”  Ê√  v�≈  `�dB�
 ÊUM��  ·dB�  r�U�  l�  ‚UH�«  “U��≈  r�  ¨p�–  ”U�√  vK�Ë  W�uKDL�«

Æ“‚UH�ô«  «c�  iI�  W�ö�  sJ�Ë  ¨W�uKDL�«  m�U�L�«  sO�Q�  ·bN�
 bM�  œu�u�  WO�D�«   U�eK��L�«  œ«dO��«  Ÿu{u�  Òq�  Ê≈ò  ∫‰U??�Ë
 —u�_«  q�  ÊS�  ·—UBLK�  d??�_«  wDF�  U�bM�Ë  ¨ÊUM��  ·dB�  r�U�

Æå Òq��
 n�dB�  W�uJ�  fOz—  l??�  W??�Q�L�«  Ác??�  Y��O�  t??�√  v??�«  XH�Ë

ÆW�d� »d�√ w� Íd�d��«  bF� ‰UL�_«
 ·d� w�b��� ô rzUI�« l{u�« Ê_ q��« œU��≈ »u�Ëò vK� œÒb�Ë
 dD��«  „—«b��  W�b�  vB�Q�  qLF�«  WOM�u�«  WO�ËR�L�«  s�Ë  ¨X�u�«

 Æ“w�D�«  l{u�U�  ‚b�L�«

 äÉ£ëªd  á«eƒªY  á«©ªL
kGóZ  äÉbhôëªdG

 ¨ÊUO�  w�  ¨f�d��«  w�U�   U�Ëd�L�«   UD��  »U��√  VOI�  U�œ
 ¡U�K��«  b�  dN�  bF�  W��U��«  bM�  WO�uL�  WOFL�  v�≈   UD�L�«  »U��√
 sO�ËR�L�« l� W�Ëc�L�« w�U�L�« qA�  s� Î U�öD�« ¨W�U�B�« ÍœU� w�
 WDK��« l� W�—«u��« qzU�u�« lOL� œUHM��« bF�Ë ¨W�Ëb�« w� sOÒOMFL�«
 r�dzU��  s�  Òb��«Ë   UD�L�«  »U��√  …U�UFL�  V�UM�  q�  œU��ù

  Ë“UL�«  w�œU�  ¡«d�  ÷d�  ¡«d�  ¨dN�√  W�ö�  s�  d��_  X�«œ  w��«
 l�  …dOK�U�  w�U��«Ë  w�dO�_«  —ôËb??�U??�  %15  ”U??�«  vK�  s�eM��«Ë
 f�«d��«  XH�Ë  Æ…dOK�U�Ë  œb��  dF��  UNFO�   UD�L�«  »U��√  Â«e�≈
 w�U��«  Êu??�U??�  17  a�—U��  —œU??B??�«  UN�UO�  w??�   —U??�√  W�UIM�«  Ê√  v??�≈
 iH�M�� W�“ö�« …√d��« UN�  ÊuJO�Ë  l{u�«  «cN�  ÂU��«  UNC�—  2020
 ¨p�c�  ¨ U�Ëd�L�«   UD�L� q�«u�L�«  dO�b��«Ë  s�G�«  «c� vK� —u��Ë
 ÁcN�  b??�  l??{u??�  W� Ò�u�L�«  W��d��«   «—«d??I??�«  cOHM��«  eO�  l??{u??�Ë

 Æ UD�L�«  »U��«  s�  dzU���«  n�u�Ë  W�eNL�«

AÉHô¡µdÉH  ÖYÓJ

 WM��Ë  WOMC�«  œd??�   «b??K??�Ë  Èd??�  dO�U��Ë   U�bK�  ¡U???�ƒ—  t?? Ò�Ë
 …—«œ≈ fK�� fOz— ÂUF�« d�bL�« v�≈ Î U�u�H� Î U�U�� WOMC�« œd� ¡U�dN�
 V�ö�  œu??�Ëò  v??�≈  tO�  «Ë—U???�√  ¨p??�U??�  ‰UL�  ÊUM��  ¡U�dN�  W��R�
 »U��ù  sO�ËUML�«  iF�  s�  Õu��d�œ  WD��  w�  Ã—U�L�«  W�cG�  w�
 WM��  ÂUO�  bF�Ë  ¨Èd�√  o�UM�  »U��  vK�  d��√  W�cG�   U�U�  o�UM�
 »«u��«  ÊU�  ¨d�_U�  sOOMFL�«  WF�«dL�  dO�U�L�«Ë   U�bK��«  ¡U�ƒ—  s�

Æ“QD� qB� t�√
 ‰ËeM�U�  Î «b??�U??�Ë  Êü«  s�  Êu�uIO�  sOM�«uL�«ò  Ê√  s�  «Ë—Òc???�Ë
 «–≈  ¨rNM�  rKE�«  l??�—Ë  rN�H�Q�  o��«  ‚U??I??�ù  Õu??�??�d??�œ  WD��  v??�≈
 ÊËœ s�Ë VO�— Ë√  VO�� ÊËœ s� t�K�U� vK� qLF� »ËUM� q� ÊU�
 Ác�  v�≈  q�Ë  s�«uL�U�  ¡«eN��ô«  ÊU�  «–≈Ë  ¨sO�ËR�L�«  s�  »ËU��

Æ“W�—b�«

 g�dO� ¡UMO� ÁU��U� ¨sOM�ô« ÂuO�«  UOCL��« s� s� 1500 s� d��Q� WK ÒL�� WMOH� d���
ÆWO�Ëd�« ÂdI�« W�—uNL� w�

 WF�b�«”  Ê≈  ¨…bO�  rO�«d�≈  ¨ «—œUB�«Ë  wK�L�«  ÃU��ù«  WOLM�Ë  r�œ  W�O�  ÂU�  d�b�  ‰U�Ë
 ÊuJ�� ©ÎUM� 27 UNM� …b�«u�« WF� dMO��u� 57 vK� W�Ò“u�® ÎUM� 1539 UN�“Ë m�U��« v�Ë_«
 ¨Íœ—ËUL�«  ‰UI�d��«  Î «b�b��Ë   UOCL��«  ‰uB�L�  UN�F�  s�  W�L�U�  85  s�  d��Q�  WKL��

 Æ“ÊU�d�« ‰uB�� s� W�L�U� 10 ?�« »—UI� U� v�≈ W�U{≈
 w�  UNH�dB�  Òr�O�  g�dO�  ¡UMO�  ÁU��U�  d����  w��«  WM�A�«  Ác�”  Ê√  …bO�  ·U{√Ë
 d��  …dO�_«  v�≈  UNKI�  r�O�  YO�  ¨W�œU��ô«  UO�Ë—  W�—uNL�Ë  ÂdI�«  W�—uNL�  w�u�

 Æ“÷dG�« «cN� WBB�� …œd��  UM�U�
  «—œUB�«Ë wK�L�« ÃU��ù« r�œ W�ON� WK�L� W�—u��« W�uJ��« XF�Ë w{UL�« ‰uK�« 22 w�Ë

ÆW�—u��«  UOCL��« s� s� n�√ 100 d�bB�� wCI� WO�UH�« ÂdI�« W�—uNL� l� W�—u��«
 r�uL�«  w�  mK�  ¨W�—u��«  W�«—e�«   U�UO�  V���  ¨ UOCL��«  s�  W�—u� ÃU��≈ Ê√  d�c�
 Ÿ—«eL�« qLA�Ë ¨W�œUL��ô« Z�U�d� W�—u��« W�uJ��«  Òd�√ b�Ë ¨s� ÊuOK� s� d��√ w�U��«
 “dH�« e�«d� d�uD� Òr� b�Ë ¨Z�ML�« d�uD� WD� sL{ ÊuJO� Î̈UL�Ëœ 25  UN��U�� ‚uH� w��«
  «¡«d??�≈  qCH�  WI�U��«   «uM��«  s�  qC�√  qJA�  ÂUF�«  «c�  w�  o�u���«Ë  VO{u��«Ë

ÆW�œUL��ô«

 É«°ShQ ≈dEG Ωƒ«dG É¡≤jôW ≥°ûJ ájQƒ°ùdG äÉq«°†ªëdG



5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  ق���ال���ت   {
االحتالل  دولة  إقدام  إن  والمغتربين، 
فتح  على  وم���دروس  متعّمد  بشكل 
وللمرة  م��ج��دداً  األم��ط��ار  مياه  س��دود 
الثالثة في غضون عشرة أيام، جريمة 
من  يتجزأ  ال  وج���زء  بامتياز  ح��رب 
عدوان االحتالل على شعبنا في قطاع 
غزة عبر أسلحة الدمار الفتاكة أو فتح 
المناطق  طول  على  المائية  السدود 
السامة  المبيدات  رّش  أو  الشرقّية 
وغيرها  الزراعية  المحاصيل  على 
والتنكيل  القمع  أشكال  من  العديد 
ضد  الجماعّية  والعقوبات  والحصار 

أبناء شعبنا في قطاع غزة.
لها،  بيان  في  الخارجية  وأك��دت 
ب��ه��دف ضرب  ي��أت��ي  ذل��ك  أن  أم���س، 
الغزي  ال��م��واط��ن  ص��م��ود  م��ق��ّوم��ات 
وضمن  ال��م��واج��ه��ة،  ع��ل��ى  وق��درت��ه 
مع  يتكامل  بغيض  احتاللي  مخطط 
قطاع  على  المفروض  الظالم  الحصار 
الرامية  االح��ت��الل  وم��ش��اري��ع  غ��زة 
قطاع  وفصل  االنقسام  حالة  لتكريس 
غزة عن الضفة الغربية المحتلة، كما 
دولة  في  مسؤول  من  أكثر  ذلك  أعلن 

االحتالل.
} أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد 
الفساد  أن  ب���راك  أح��م��د  المستشار 
اإلنسان،  لحقوق  جلياً  انتهاكاً  ُيشكل 
على  واضح  وبشكل  سلباً  وينعكس 
حقوقه  على  ال��ف��رد  ح��ص��ول  م��ق��دار 

اإلنسانية والخدمات المقّدمة له.
خالل  ب��راك  المستشار  وأوض���ح 
الهيئة  بين  ت��ع��اون  م��ذك��رة  توقيع 
ومركز حقوق اإلنسان والديموقراطية 
وتعميم  نشر  أن  أم���س،  »ش��م��س«، 
والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  ث�قافة 
اإلنسان،  ُيشكِّل بذاته حقاً من حقوق 
الفساد  مكافحة  هيئة  أن  إلى  مشيراً 
تسعى للوصول إلى مجتمع فلسطيني 
ومؤمن  له  ومناهض  الفساد  من  خاٍل 
والمساءلة،  والشفافية  النزاهة  بقيم 
ديمقراطي  مدني  فلسطيني  ومجتمع 
وسيادة  والمساواة  العدل  على  قائم 

القانون واحترام حقوق اإلنسان.
الفساد  م��ح��ارب��ة  أن  إل��ى  وأش���ار 
جزء  ه��و  محاربته  على  وال��ت��ع��اون 
اإلنسان  حقوق  تعزيز  من  أساسي 
في المجتمع، مشدداً على أن محاربته 
منظومة  على  للحفاظ  ملّحة  ضرورة 
وتعزيز  المجتمعات  ف��ي  األخ���الق 

سيادة القانون.

ال�سام

أم��س،  ال��ش��ع��ب  مجلس  ع��ق��د   {
برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس 
العادية  ال��دورة  من  األول��ى  جلسته 
التشريعي  ل��ل��دور  ع��ش��رة  الثانية 
الثاني، بحضور رئيس مجلس الوزراء 

المهندس عماد خميس والوزراء.
وفي كلمة له أكد المهندس خميس 
التي  الكبرى  االن��ت��ص��ارات  م��ع  أن��ه 
الباسلة  المسلحة  قواتنا  حققتها 
العامين  خ��الل  األوف��ي��اء  وحلفاؤنا 
مساحات  بتحرير  وتمثلت  األخيرين 
واس��ع��ة م��ن اإلره����اب ع��م��دت ق��وى 
على  حربها  تصعيد  إل��ى  ال��ع��دوان 
بلدنا عبر تحريكها لجبهات عّدة كان 
في  لمناطق  التركي  االحتالل  أبرزها 
الحصار  وتشديد  السوري  الشمال 
سورية،  على  المفروض  االقتصادي 
اإلدارة  ق���رار  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  وذل���ك 
النفط  بسرقة  العلني  األم��ي��رك��ي��ة 
السوري ودعم االضطرابات الداخلية 

في عدد من الدول المجاورة.

العراق

في  التحقيقات  دائ���رة  كشفت   {
أمر  صدور  عن  أمس،  النزاهة،  هيئة 
استقدام بحق أعضاء من لجنة توزيع 
)الصحوات(،  العراق  أبناء  روات��ب 

بتهمة »االختالس«.
وقالت الدائرة، إن »محكمة تحقيق 
بقضايا  المختصة  ال��دي��ن  ص���الح 
 27 باستقدام  أم��راً  أص��درت  النزاهة 
العسكرية  الرتب  مختلف  من  ضابطاً 
األع��ض��اء ف��ي ل��ج��ان ت��وزي��ع روات��ب 
لألفواج  )الصحوات(  العراق  أبناء 
التابعة لقيادة إحدى الفرق سابقاً في 
رواتب  اختالس  بتهمة  الدين  صالح 
الصحوات لمدة شهرين بمبلغ مقداره 

)3،789،344،000( مليار دينار«.

الأردن

مفّوضي  مجلس  رئ��ي��س  ق��ال   {
ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت���ص���االت 
الهيئة  إن  الجبور،  غ��ازي  الدكتور 
قطاعي  م��ؤش��رات  نشر  على  دأب��ت 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
أن  ال��ى   2017 العام  منذ  وخلصت 
المتنقلة  االت��ص��االت  خدمات  أرق��ام 
أرقام مضّخمة  الهيئة هي  التي تصل 

وغير واقعية.
وأوض������ح ال���ج���ب���ور ف���ي ب��ي��ان 
الهيئة »قامت  الى ان  صحافي أمس، 
بالدخول  المشغلين  مع  وبالتشارك 
وتفّحص  شبكاتهم  إدارة  انظمة  الى 
أن  وت��أك��دت  المشتركين،  سجالت 
الى  وتحتاج  حقيقية  غير  األرق���ام 

التصحيح«.

الكويت

} أجرى نائب وزير الخارجية خالد 
المستشار  مع  مباحثات  الجارالله 
الفيليبينيين  ل��ل��ع��م��ال  ال��رئ��اس��ي 
بالخارج  الفيليبينيات  والعامالت 
جرى  كما  م��ام��او.  عبدالله  ال��وزي��ر 
الفيليبين  فرضته  الذي  الحظر  بحث 
على إرسال العمالة الى دولة الكويت 
بسبب جريمة القتل التي تعّرضت لها 

إحدى العامالت المنزليات.

اأخبار الوطن
دم�سق م�ستمّرة في ممار�سة واجبها بمكافحة الإرهاب واإنقاذ المواطنين من الم�سلحين.. والجي�ش ي�سّد هجومًا اإرهابيًا في ريف اإدلب

الأ�سد.. عقوبات �سارمة لكل َمن يتعامل بغير الليرة ال�سورية

تظاهرات وقطع طرقات في العا�سمة ومحتّجون ُيغلقون دوائَر حكومية في النجف.. والبرلمان يف�سل في عقد جل�سته العتيادية

بغداد لل�سفدي: العراق ركيزة لجمع �سمل الأ�سقاء ولن نكون �ساحة لل�سراع في المنطقة

مرسوماً  األسد  بشار  السوري  الرئيس  أصدر 
التعامل  منع  تشريع  بتعديل  يقضي  تشريعياً 
والتداول  للدفع  كوسيلة  السورية  الليرة  بغير 

المالي في سورية.
رقم  التشريعي  »المرسوم  األسد:  عن  وصدر 
المادة الثانية من المرسوم  تعدل   /1 المادة   ..3
على  لتصبح   2013 لعام  رقم/54/  التشريعي 

النحو اآلتي:
أ- كل َمن يخالف أحكام المادة األولى يعاقب 
سبع  عن  تقّل  ال  لمدة  المؤقتة  الشاقة  باألشغال 
قيمة  مثلي  يعادل  بما  المالية  والغرامة  سنوات 
أو  المسّدد  أو  به  المتعامل  المبلغ  أو  المدفوعات 

الخدمات أو السلع المعروضة.
أو  المدفوعات  بمصادرة  المحكمة  تحكم   - ب 
المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح 

مصرف سورية المركزي.
المادة 2 - ال يجوز إخالء السبيل في الجرائم 
رقم  التشريعي  المرسوم  في  عليها  المنصوص 

/54/ لعام 2013.
التشريعي  المرسوم  أحكام  تسري   3- المادة 
في  ال��واردة  الجرائم  على   2011 لعام   55 رقم 

المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
في  التشريعي  المرسوم  هذا  ينشر   4- المادة 

الجريدة الرسمية.
العدل  وزي��را  أعلن  المرسوم،  ص��دور  وف��ور 
والعقوبات  اإلج���راءات  سورية  في  والداخلية 
بشار  الرئيس  أصدرهما  بمرسومين  المتعلقة 
األسد حول التداول بغير العملة السورية وترويج 

أخبار غير صحيحة عنها.
 وفي حوار ضّم وزيري الداخلية محمد رحمون، 
والعدل هشام الشعار على قناة السورية تحّدث 
اتخاذها  سيتم  التي  اإلج���راءات  عن  ال��وزي��ران 
المرسومين  أن  وأك���دا  المرسومين،  لتطبيق 
اللعب  نفسه  له  تسّول  من  »لكل  رادع��اً  يشكالن 
بحق  ستطبق  أحكامهما  وأن  المواطن«  بقوت 
ارتكاب  تم  لو  حتى  رحمة«  »دون  المخالفين 
الجهالة  »فادعاء  خبرة«  قلة  أو  »بجهالة  الجرم 
غير مقبول إطالقاً«، حسب ما قال الشعار، بعدما 
اعتبر الوزيران أن الحكومة ستقوم بما عليها في 

توضيح المرسومين بالوسائل كافة.
»التالعب«  أن  على  بداية  ال��وزي��ران  واتفق 
بسعر صرف الليرة السورية هو جزء من الحرب 
يتم  التي  األسعار  وأن  سورية،  على  االقتصادية 
الترويج لها عبر عدد من الصفحات والمواقع هي 

»سعر وهمي«.
قبل  حّذرت  السورية  الداخلية  وزارة  وكانت 
مؤكدة  السورية،  الليرة  بغير  التعامل  من  أيام 
أنها ستتشّدد في مالحقة المتعاملين بغير الليرة 

والمتالعبين بأسعار صرفها.
التقّيد  بضرورة  السوريين  ال��وزارة  وطالبت 
بأحكام المرسوم رقم 54 لعام 2013 وتعليماته 
الليرة  بغير  التعامل  بمنع  والقاضي  التنفيذية 
السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع 

التداول التجاري.
إلى  السورية  العملة  فيه  وصلت  وقت  وفي 
أدنى مستوياتها، ظهر متعاملون بالدوالر، وأكدت 
الوزارة في صفحتها على الفيسبوك أنها »ستقوم 
والمحال  الشركات  لمراقبة  دورياتها  بتكثيف 
واألشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.
عماد  المهندس  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  وكان 
الشعب  لمجلس  جلسة  خالل  لفت  قد  خميس، 
التي  االقتصادية  التداعيات  خطورة  إلى  أمس، 
دولته  على  المواطن  تأليب  األولى  غايتها  كانت 
انخفاض  أبرزها  ومن  عيشه  بلقمة  ومحاربته 
سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت ألكثر 
تأمين  صعوبة  وكذلك  العام  ونصف  عامين  من 
المشتقات  سيما  وال  المستوردة  والمواد  السلع 
النفطية والمواد الغذائية؛ األمر الذي زاد من حجم 
الضغوط المعيشّية على المواطنين وإعاقة تنفيذ 
كان  التي  االقتصادية  والبرامج  الخطط  بعض 
التعافي  من  جديدة  مرحلة  تدشين  شأنها  من 

االقتصادي، خاصة أن عودة مناطق واسعة إلى 
سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل 
المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع 

نطاق خدماتها وعملها ليصال إلى كل قرية وحّي.
وفي السياق، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة 
التهريب  »مافيات  إن  الشهابي  فارس  السورية 
الذعر والقلق بعد  في سورية أصابتها حالة من 

المرسوم الرئاسي«.
في  الشخصية  صفحته  عبر  الشهابي  ونشر 
»حالة  االجتماعي  للتواصل  »فيسبوك«  موقع 
ذعر أصابت مافيات التهريب وتجار الحرب بعد 
جرم  عقوبة  بتشديد  الجديد  الرئاسي  المرسوم 
يعتقد  ال  أن  ونأمل  األجنبّية،  بالعمالت  التداول 
مهمتهم  أن  االقتصادي  الملف  على  القائمون 
بل  المرسوم،  بهذا  انتهت  الصرف  أسعار  بلجم 
يصغوا  وأن  جهودهم  من  ُيضاعفوا  أن  عليهم 
تعافي  لتنشيط  خبرتنا  من  ويستفيدوا  إلينا 
لكونها  اإلولويات  كل  وإعطائها  اإلنتاج  منظومة 
الحرب  مواجهة  في  واألق���وى  األفضل  السالح 

االقتصادية«.
ووصل سعر صرف الليرة السورية في السوق 
السوداء إلى مستوى تاريخي غير مسبوق تجاوز 

1200 ليرة سورية مقابل الدوالر.
الموارد  في  شح  من  حالياً  سورية  وتعاني 
في  والكهرباء  التدفئة  في  المستخدمة  النفطية 
ال��دوالر  صرف  لسعر  ومتزايد  كبير  ارتفاع  ظل 
مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ترافق 
خلق  ما  األس��واق  في  لألسعار  كبيرة  زي��ادة  مع 

تمثل  ال��س��وري  ال��ش��ارع  في  التشنج  من  حالة 
بدعوات على مواقع التواصل االجتماعي للتظاهر 
بعض  خروج  عنها  نتج  المعيشي  الوضع  ضد 
التظاهرات في محافظة السويداء أول أمس حملت 

شعار »بّدنا نعيش«.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية السورية 
مكافحة  في  السورية  الحكومة  استمرار  السبت، 
رسالة  في  وذلك  المسلحة،  اإلرهابية  العناصر 
لمجلس األمن الدولي واألمم المتحدة، وذلك بعد 
أكثر من أسبوع منذ تطبيق وقف إطالق النار في 

منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.
رسالتين  عبر  السورية  الخارجية  وأك��دت 
السورية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  بحسب  متطابقتين، 
واجبها  م��م��ارس��ة  ف��ي  »اس��ت��م��راره��ا  »س��ان��ا«، 
الدستوري والقانوني في مكافحة اإلرهاب، وإنقاذ 
المجموعات  وممارسات  وي��الت  من  السوريين 

اإلرهابية المسلحة«.
اإلج���راءات  من  العديد  اتخاذ  »ت��ّم  وأضافت 
تأذوا  الذين  للمدنيين  المساعدات  إيصال  بهدف 
من جرائم المجموعات اإلرهابية ضمان خروجهم 
ينتشر  التي  المناطق  من  عوائق  دون  ومن  اآلمن 
التنظيمات اصطدمت  لكن هذه  اإلرهابيون،  فيها 
بإرهاب التنظيمات المسلحة الموجودة في أطراف 
محافظة حلب ومدينة ادلب والتي استمّرت بإيعاز 
من مشغليها باستهداف المدنيين، كما رفضت هذه 
التنظيمات السماح للمدنيين بالخروج كي تستمر 
باتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية واستهدفت من 
تمكن منهم من الهروب باتجاه المعابر اإلنسانية 

قامت  والتي  والحاضر  والهبيط  الضهور  أبو  في 
بفتحها  السورية  العربية  الجمهورية  حكومة 

لتأمين خروج المدنيين«.
وشّددت على أن »سورية لن تتوانى في إنقاذ 
وإخراج المدنيين الموجودين في مناطق تمركز 
اإلرهابيين، وأن ما تقوم به من عمليات عسكرية 
تمركزهم  أماكن  في  لإلرهابيين  استهداف  ومن 
وعلى  ال��ن��ي��ران  م��ص��ادر  على  رداً  ي��أت��ي  إن��م��ا 
اإلرهابية  المجموعات  ترتكبها  التي  الجرائم 
العصابات  هذه  من  المتكررة  االستهدافات  بعد 

للمدنيين األبرياء«.
السوري  الجيش  وح��دات  تصّدت  ميدانياً، 
العاملة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي المحّرر 
النصرة«  »جبهة  إرهابيو  شنه  عنيف  لهجوم 
نقاط  باتجاه  معها  المتحالفة  والمجموعات 
خسائر  وكّبدتها  بالمنطقة  المتمركزة  الجيش 

باألفراد والعتاد.
مع  اشتباكات  الجيش  وح���دات  وخ��اض��ت 
النصرة«  »جبهة  تنظيم  من  إرهابية  مجموعات 
ومجموعات أخرى متحالفة معه قامت بالهجوم 
على  الجيش  نقاط  باتجاه  الثقيلة  األسلحة  عبر 

محور قرية أبو دفنة.
كّبدت  الجيش  وح���دات  أن  م��ص��در  وك��ش��ف 
خسائر  المهاجمة  اإلره��اب��ي��ة  ال��م��ج��م��وع��ات 
مصفحة  عربات  تدمير  من  تمكنت  حيث  فادحة، 
رمايات  مع  تزامناً  اإلرهابية  للمجموعات  عدة 
إم��داد  خ��ط��وط  باتجاه  ومدفعية  ص��اروخ��ي��ة 

اإلرهابيين في المنطقة.

حرص  صالح،  برهم  العراقي  الرئيس  جّدد 
بالده لتكون الركيزة األساس لجمع شمل األشقاء 
واألصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة، مشيراً 
على  لالعتداء  منطلقاً  يكون  لن  »العراق  أن  إلى 

دول الجوار«.
الجمهورية،  لرئاسة  اإلعالمي  المكتب  وذكر 
وش��ؤون  الخارجية  ل��وزي��ر  أك��د  »ال��رئ��ي��س  أن 
المغتربين األردني أيمن الصفدي والوفد المرافق 
له، ضرورة ترسيخ أسس السالم واالستقرار في 
المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي 
والركون  والمادية،  البشرية  الطاقات  تستنزف 
لمعالجة  والصريح  ال��ج��اد  ال��ح��وار  لغة  إل��ى 

األزمات«.
وأضاف أن »العراق لن يكون منطلقاً لالعتداء 
ساحة  يكون  أو  الجوار  دول  من  دولة  أية  على 

حرب لتصفية الحسابات«.
الثنائية  العالقات  تطوير  »أهمية  إلى  وأشار 

بما  التعاون  آفاق  وتوسيع  وعمان  بغداد  بين 
يعّزز التكامل االقتصادي للبلدين«.

األردن���ي  الخارجية  وزي���ر  نقل  جهته،  م��ن 
وتأكيده  الثاني  الله  عبد  األردني  الملك  تحيات 
أمن  ركيزة  باعتباره  العراق  واستقرار  أمن  دعم 
المنطقة، كما استفسر عن صحة المرجع الديني 
األعلى علي السيستاني وتمّنى له موفور الصحة 

والعافية.
علي  محمد  العراقي،  الخارجية  وزير  وكان 
الحكيم، أكد مجدداً رفض بالده أن تكون ساحة 
للصراع في الشرق األوسط، الفتاً إلى أن التوتر 
انسحاب  ع��ن  ن��اج��م  المنطقة  تعانيه  ال���ذي 
الواليات المتحدة األميركية األحادي من االتفاق 
الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران عام 2015 

بشأن برنامجها النووي.
نظيره  مع  صحافي  مؤتمر  في  الحكيم،  وقال 
العراقية  العاصمة  في  الصفدي  أيمن  األردن��ي 

من  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  »إل��غ��اء  السبت،  ب��غ��داد، 
في  توتر  ح��دوث  إل��ى  أدى  األميركي  الجانب 

المنطقة«.
لتخفيف  العمل  أهمية  على  »نؤكد  وأض��اف 
من  م��ح��ذراً  وط��ه��ران«،  واشنطن  بين  التوتر 
داعش  تنظيم  وعناصر  ينته  لم  »اإلره���اب  أن 
من  كبير  وعدد  روسيا  في  المحظور  )اإلرهابي 
الدول( ال تزال متمركزة في شرق الفرات وموضوع 

اإلرهاب أخذ حيزاً كبيراً من المباحثات«.
من  سيعّزز  المنطقة  في  تصعيد  »أي  وتابع 
قدرة اإلرهابيين«، الفتاً إلى أن اجتماعه مع وزير 
أن  على  وركزنا  مثمراً  »كان  األردني  الخارجية 

العراق لن يكون ساحة للصراع«.
عاهل  »دور  ال��ع��راق  خارجية  وزي��ر  وث��ّم��ن 
األردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين في دعم 

العراق«.
وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم القائد العام 
الكريم  عبد  اللواء  العراقية  المسلحة  للقوات 
على  ق��ادرة  جوية  ق��وة  تمتلك  ب��الده  أن  خلف 
القوات  انسحاب  بعد  وحمايتها  أجوائها  تأمين 

األميركّية.
العراقية  األنباء  وكالة  مع  له  مقابلة  وف��ي 
أن الحشد الشعبي جزء مهم من  إلى  لفت خلف 
إخراج  قرار  أن  على  مشدداً  الدفاعية،  المنظومة 
جميع  ويشمل  سيادي،  ق��رار  األجنبية  القوات 

األراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان.
مجموعات  من  حّذرت  بغداد  عمليات  قيادة   
الحاجز  من  تقترب  إنها  قالت  العنف،  تمارس 
في  األمنّية  والقوات  المتظاهرين  بين  الفاصل 

السنك، وساحة الوثبة في بغداد.
من  ع��دد  في  التظاهرات  استمرت  ذل��ك،  إل��ى 

المناطق العراقية بينها العاصمة بغداد أمس. 
الطرق  من  عدد  إغالق  إلى  المحتجون  وعمد 
العاصمة  وسط  الطيران،  ساحة  إلى  المؤدية 

من  مخاوف  وسط  وذلك  المشتعلة،  باإلطارات 
دخول مندّسين على خط التظاهرات المطلبية.  

يرتدون  كانوا  مسلحين  بأن  مراسلون  وأفاد 
متظاهرين  الحي  بالرصاص  هاجموا  مدنياً  زّياً 
محافظة  ف��ي  النفطية  المنتجات  بناية  ق��رب 
الديوانية، حيث تدخلت قوة من الجيش لحماية 

المتظاهرين واعتقال المسلحين.
جسر  متظاهرون  قطع  قار  ذي  محافظة  وفي 
حيث  المحافظة  مركز  الناصرية  وسط  القيارة 
من  قار  ذي  محافظة  في  سومر  جامعُة  أُخليت 

الطلبة واألكاديميين بعد التهديد بإحراقها.
أح��رق  النجف  محافظة  ف��ي  ال��ك��وف��ة  وف��ي 

متظاهرون مقر حركة الوفاء.
السريع  القاسم  محمد  طريق  قطع  عن  وأفيد 
المشتعلة،  باإلطارات  العراقية  العاصمة  شرق 
بحق  قانونية  إج����راءات  ات��خ��اذ  ع��ن  وأي��ض��اً 

المعتدين على األمالك العامة والخاصة.
أطراف  وج��ود  من  مخاوف  وسط  ذلك  يأتي 

المليونية  التظاهرة  على  التأثير  تريد  مندّسة 
المقّررة السبت المقبل.

العاصمة  وسط  الخضراء  المنطقة  وشهدت 
 3 من  أكثر  دام  إغالق  بعد  جزئياً  افتتاحاً  بغداد 

أشهر.
وكان متظاهرون قد قطعوا عدداً من الطرق في 
أبواب  وأغلقوا  العراق،  جنوب  النجف  محافظة 
الطرق  وقطع  المحافظة،  في  الحكومية  الدوائر 

التي تربطها مع باقي المحافظات العراقية.
أمس،  فشل  العراقي،  النواب  مجلس  وك��ان 
في عقد جلسته االعتيادية، التي كان من المقّرر 
على  والتصويت  ال��ق��رارات  م��ن  ع��دد  مناقشة 
جدول  بحسب  خاللها،  أخ��رى  ع��دة  إج���راءات 

األعمال المعلن مسبًقا.
وأرجعت وسائل اإلعالم تعّذر حضور العديد 
قبل  من  الطرق  قطع  إلى  للجلسة،  النواب  من 
المتظاهرين مع تصاعد وتيرة االحتجاجات في 

البالد اليوم، وإطالق النار على المحتجين.

الصهيوني  االحتالل  قوات  استدعت 
عكرمة  الشيخ  األقصى  مسجد  خطيب 

صبري للتحقيق معه.
مخابرات  أن  عكرمة  الشيخ  وأوض��ح 
االحتالل اقتحمت منزله في حي الصوانة 
في القدس المحتلة وطلبت منه الحضور 
القدس  ف��ي  القشلة  ش��رط��ة  م��رك��ز  إل��ى 

القديمة ظهر أمس.
وكانت قوات االحتالل قد شّنت سلسلة 
سيما  وال  المحتلة  القدس  في  اعتداءات 
في بلدة العيسوّية، حيث تصّدى الشبان 

الفلسطينيون لهذه االعتداءات.
بلدة  االح��ت��الل  ق��وات  اقتحمت  كذلك 
وأطلقت  المدينة  غرب  شمال  دقو  بيت 

الغاز المسيل للدموع بكثافة.
قوات  اقتحمت  الغربية،  الضّفة  وفي 
الثانوّية  نظام  دي��ر  م��درس��ة  االح��ت��الل 

المختلطة غرب رام الله.
وقام جنود االحتالل بتفتيش الصفوف 
باعتقال  إياهم  مهّددين  التالميذ  وترويع 
على  الحجارة  إلقاء  بذريعة  منهم  عدد 

مركبات المستوطنين قرب القرية.
ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، ت��ص��ّدى شبان 
بعد  االح���ت���الل  ل��ق��وات  فلسطينيون 
البيرة  مدينة  في  البالوع  حي  اقتحامها 

في الضفة الغربية.
ك��ذل��ك اع��ت��دت ق���وات االح��ت��الل على 

الطيرة  حي  اقتحامها  بعد  الفلسطينيين 
تتمركز  أن  قبل  أم��س،  فجر  الله  رام  في 
حيث  منديال،  نيلسون  دوار  محيط  في 

تصدى لها الفلسطينيون كذلك.
من  مجموعة  اع��ت��دت  الخليل،  وف��ي 
من  بحماية  المسلحين  المستوطنين 
الفلسطينيين  منازل  على  االحتالل  قوات 

في حارة جابر جنوب الضفة.
ال��م��س��ت��وط��ن��ون رش���ق���وا ال��م��ن��ازل 
العنصرّية  الشتائم  مطلقين  بالحجارة 
قوات  بوجود  وذلك  بالقتل  والتهديدات 

االحتالل.

المنتدى  في  صالح  برهم  العراقي  الرئيس  مع  التحّدث  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يعتزم 
االقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 يناير في دافوس، حول خروج قواته من العراق.

وذكرت قناة »سي بي أس« التلفزيونية التي أوردت الخبر الجمعة نقالً عن مصادرها في اإلدارة 
األميركية، أنه تجري حالياً مشاورات حول تفاصيل جدول أعمال اجتماع رئيسي الدولتين، والبيت 

األبيض متفائل بشأن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات. 
العراقي،  الشعبي  الحشد  على  الماضي  ديسمبر   29 يوم  منذ  األميركي  الجيش  هجمات  وأثارت 
واغتياله نائب قائده أبو مهدي المهندس والجنرال اإليراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد، رّدة فعل 
 5 العراق يوم  انتقدت تصرفات األميركيين. واعتمد برلمان  التي  العراقية  واسعة من قبل السلطات 

يناير قراراً يطالب بانسحاب جميع القوات األجنبية بالكامل من البالد. 
ولكن  ترامب رفض االنصياع لهذا الطلب، وهّدد بغداد »بفرض عقوبات غير مسبوقة«.

في  التجنيد  من  الشباب  تهّرب  ظاهرة  اتسعت 
لدرجة  كبير،  بشكل  الصهيوني  االحتالل  جيش 
أن ُثلث الشبان الصهاينة الذين استدعوا للخدمة 
عن  سيمتنعون  الحالي،  العام  في  العسكرية 

التجنيد.
اح���رون���وت«،  »ي��دي��ع��وت  لصحيفة  ووف��ق��اً 
عليها  سيعتمد  ال��ت��ي  البنود  أح��د  ف��إن  أم���س، 
الخدمة  من  اإلعفاء  هو  الشباب  المجنَّدون  هؤالء 

النفسية. العسكرية، بسبب الحالة 
هذه  إل��ى  ب��خ��ط��ورة  االح��ت��الل  جيش  وينظر 
البشرّية  القوى  شعبة  قائد  دفعت  التي  الظاهرة، 
إلى تعميم رسالة على  ألموز،  الجيش، موتي  في 
من  »خطوات  بعنوان  النفسية،  الصحة  ضباط 

أجل وقف ارتفاع اإلعفاء النفسي«.
ُثلث  إلى  باإلضافة  أنه  إلى  الصحيفة  ولفتت 
اإلعفاء  على  يحصلون  الذين  الصهاينة  الشبان 
النفسي، فإن 15 في المئة من المجّندين يتسّربون 
من الجيش خالل خدمتهم العسكرية، ما يعني أن 
في  يخدمون  ال  الصهاينة  الشبان  نصف  قرابة 

الجيش أو ال ينهون خدمتهم العسكرية.
هذه  ف��إن  االح��ت��الل،  جيش  لمعطيات  ووف��ق��اً 
حيث  أيضاً،  المجندات  بين  منتشرة  الظاهرة 
من  بالمئة   )3،44( اإلع��ف��اء  يشمل  أن  يتوقع 
ألسباب  ذل��ك  ك��ان  وإن  للتجنيد،  المرشحات 

أخرى.
الخدمة  م��ن  اإلع��ف��اء  نسبة  ارت��ف��اع  وي��ب��رز 
سنوات  معطيات  مع  المقارنة  لدى  العسكرية، 
المجندين  ربع  حصل   2007 العام  ففي  سابقة. 
بالمئة  على إعفاء، وارتفعت النسبة إلى )9،26( 
 ،2015 العام  في  يتجندوا  لم  الذين  الشبان،  من 

باضطراد،  اإلع��ف��اءات  نسبة  ارتفعت  ومنذئذ 
العام  في  بالمئة   30 نسبة  اإلعفاءات  وتجاوزت 

الماضي.
وج��ود  إل��ى  البشرية  ال��ق��وى  شعبة  وتشير 
الخدمة  من  اإلعفاء  طلبات  الرتفاع  عدة  أسباب 
أن  اعتبرت  الشعبة  تقديرات  لكن  العسكرية، 
اإلعفاءات  بعدد  الكبير  باالرتفاع  تكمن  المشكلة 
لم  صحّية  ألسباب  اإلع��ف��اءات  إن  إذ  النفسية، 

ترتفع، ونسبتها )2،5( بالمئة.
نفسية  ألسباب  اإلعفاء  طلبات  مقّدمو  ويستند 
الجيش.  خ��ارج  من  نفسيين  أطباء  تقارير  إلى 
الصهيوني  للجيش  بالنسبة  النسب  هذه  وتعني 

أن آالف الشبان ال يتجّندون.

البشرية،  القوى  شعبة  في  ضباط  وحسب 
عن  ناجماً  ليس  النفسي  اإلعفاء  في  االرتفاع  فإن 
بسبب  وإنما  النفسية،  بالحاالت  مفاجئ  ارتفاع 
تراجع الحافز على الخدمة العسكرية باألساس.

األساسي  السبب  ف��إن  المعطيات،  وحسب 
أجل  من  للتجنيد  المرشحات  تستخدمه  ال��ذي 
التصريح  هو  الخدمة،  من  إعفاء  على  الحصول 
قدسية  على  يحافظن  وأنهن  متدّينات،  بأنهن 
بموجب  الحالل  والشراب  والطعام  السبت  يوم 

الشريعة اليهودية، حتى لو كّن علمانّيات.
بأنهن  الشابات  من  المئة  في   35 وصّرحت 
اإلعفاء  طلبات  من  بالمئة   80 ويشّكلن  متدّينات، 

من الخدمة العسكرية.

قوات الحتالل ت�ستدعي خطيب 

م�سجد الأق�سى للتحقيق معه
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مع �سالح في دافو�س 

ب ال�سباب ال�سهاينة من التجنيد بجي�س الحتالل ات�ساع ظاهرة تهرُّ
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لقاءات ثنائية ومباحثات على هام�ش الم�ؤتمر.. 

بيان ختامي لم�ؤتمر برلين يتعّهد بعدم التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية الليبية

واحترام الحظر االأممي لت�ريد االأ�شلحة واالمتناع عن ا�شتهداف المن�شاآت النفطية
بـ«عدم  برلين  مؤتمر  في  المشاركون  تعّهد 
التدخل في الشؤون الداخلية الليبية«، وجاء ذلك 

في اإلعالن الختامي للمؤتمر.
يهّدد  ليبيا  في  »الوضع  أن  ــالن  اإلع أكــد  كما 
ليبيا  »في  أن  موضحاً  العالميين«،  والسلم  األمن 
والمنظمات  المسلحة  للجماعات  خصبة  أرضــاً 

اإلرهابية«.
في  العنف  بـ«خفض  الختامي  اإلعالن  ورّحب 
أطراف  بين  متبادلة  »خطوات  إلى  داعياً  ليبيا«، 

النزاع تبدأ بهدنة«.
»النأي  إلــى  الليبية  ــراف  األط كل  دعــا  وأيضاً 
الئحة  على  الُمدرَجة  المجموعات  عن  بنفسها 
األمم المتحدة لإلرهاب«. وتعهد اإلعالن الختامي 
بـ«احترام حظر األمم المتحدة لتوريد األسلحة إلى 

ليبيا وفق القرار 1970«.

ميركل
ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  وأعلنت 
بشأن  برلين  قمة  نتائج  صحافي  مؤتمر  فــي 
إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  بمشاركة  وذلك  ليبيا، 
المتحدة  لألمم  العام  واألمين  سالمة  غسان  ليبيا 
األلماني  الخارجية  ووزيــر  غوتيريس  أنطونيو 

هايكو ماس.
إن  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  وقالت 
»المشاركين في قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على 
ضرورة احترام حظر السالح وتحسين مراقبته في 

المستقبل«.
وأضافت ميركل: »ال نستطيع حل كافة المشاكل 
دفعة  إعطاء  يمكننا  ولكن  واحــد،  بيوم  ليبيا  في 

وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها«.
وقالت ميركل: »هناك الكثير من الخالفات بين 
من  جــزءاً  يكونا  لم  وهما  ليبيا،  في  النزاع  طرفي 
المؤتمر، لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعالمهما 

بالمحادثات«.
»اللجنة  أن  األلمانية  المستشارة  وأعلنت 
ليبيا  فــي  الهدنة  ــول  ح المشتركة  العسكرية 

ستجتمع األسبوع المقبل«.
شاملة  خطة  على  »اتفقنا  ميركل:  وأوضحت 
ومراقبته  ليبيا  إلى  األسلحة  توريد  حظر  وعلى 

بشكل أقوى«.

كونتي
جوزيبي  اإليطالي،  ــوزراء  ال رئيس  أعلن  فيما 
العسكرية  اللجنة  أعضاء  »تعيين  أمس،  كونتي، 
ليبيا«، على خلفية  الهدنة في  لمراقبة  المشتركة 

مناقشات مؤتمر برلين.
على  حسابه  عبر  تغريدة  في  كونتي،  وقــال 
موقع »تويتر«: »أخيراً، تم تعيين أعضاء اللجنة 

العسكرية المشتركة، فلنحافظ على هذا الزخم«.
وفي تغريدة أخرى، قال رئيس الوزراء اإليطالي، 
والسياسة،  الدبلوماسية  بقوة  »تؤمن  بالده  إن 
مضيفاً:  مقبول«،  غير  العسكري  الحل  أن  وترى 

»يجب علينا جميًعا أن نتشارك في هذا الهدف«.
الوصول  على  العمل  ـــرورة  »ض ــى  إل وأشـــار 
العملية  وتعزيز  النار  ــالق  إلط فعال  وقــف  إلــى 
المجلس  وظــائــف  تفعيل  ـــادة  إلع السياسية، 
الرئاسي والحكومة الليبية، في ضوء اإلصالحات 

السياسية والمؤسسية واالقتصادية واألمنية«.

ماس
بدوره، قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، 
إّنه »تّم تحقيق األهداف التي حّددت من قبل بشأن 

قمة ليبيا في برلين«.
وتابع الوزير قائالً إن »طرفي الصراع في ليبيا 
قاال إّنهما سيحاوالن التوصل إلى حل بشأن موانئ 

النفط المغلقة«.

ماكرون
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طالب  جهته،  من 
السوريين  المقاتلين  ــود  وج بـ«إنهاء  مــاكــرون 
على  طرابلس  الليبية  العاصمة  في  واألجــانــب 

الفور«.
وأضاف أن على »األمم المتحدة التفاوض حول 
شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة 

من أي من الطرفين المتحاربين«.
ولم ُيِشر ماكرون في كلمته إلى تقّدم قوات شرق 
ليبيا )الجيش الوطني الليبي( بقيادة خليفة حفتر 

صوب طرابلس أو إلى تقليص إنتاج النفط.

أبو الغيط
وأكد أبو الغيط، خالل كلمته أمام مؤتمر برلين 
لمناقشة األزمة الليبية أمس، أنه »ال يمكن نجاح 
وقف إطالق النار في ليبيا دون التوصل لمعالجة 
الخارجة  المسلحة  الميليشيات  لمشكلة  جذرية 

عن سيطرة الدولة«.
وأوضح: »ال يمكن لوقف إطالق النار أن ينجح 
ومهما  ترتيباته  عن  النظر  بغض  نــافــًذاً  ويظل 
معالجة  إلى  التوصل  دون  مراقبته،  آليات  كانت 
المسلحة  الميليشيات  لمشكلة  وجذرية  مبكرة 
إطار  خــارج  تعمل  التي  المتطرفة  والتنظيمات 

سلطة الدولة«.
وأشار أبو الغيط، إلى أن »استمرار وجود مثل 
الجماعات يمثل تهديًدا لديمومة مسار وقف  هذه 
أن  يجب  التي  السياسية  وللعملية  النار،  إطالق 

تكون مكملة وحاضنة له«.
لكل  العربية  الجامعة  »رفــض  عن  أعــرب  كما 
الخارج،  من  اإلرهابية  العناصر  استقدام  مظاهر 
تؤد  لم  والتي  األجانب،  بالمرتزقة  واالستعانة 
سوى إلى تأجيج الصراع وتعقيد المشهد األمني 

على األرض«.
غوتيريس

أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أكد  فيما 
»بيان  أن  المؤتمر،  خالل  كلمته  في  غوتيريس، 
مؤتمر برلين سيتضمن آلية مراقبة لقرارات المؤتمر 
ومتابعة تنفيذها«. وحذر غوتيريس من »نشوب 
أنه  حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا«، مؤكداً 

»يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجّنب ذلك«. 
أمس،  برلين،  األلمانية  العاصمة  في  وانطلقت 
أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة رؤساء 
لـ5  وممثلين  ورؤســاء  بلداً   12 خارجية  ووزراء 
عقب  العام،  االجتماع  أعمال  وجــرت  منظمات. 
سلسلة لقاءات ثنائية بين المشاركين، وراء أبواب 

مغلقة.
ــدم إدراجــهــمــا فــي قائمة  وعــلــى الــرغــم مــن ع
المشاركين األساسيين في المؤتمر، إال أن الحكومة 
الوفاق  األلمانية أكدت أن »كالً من رئيس حكومة 
الجيش  وقائد  الــســراج،  فايز  الليبي،  الوطني 

الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قبال الدعوة 
إلى  ميركل،  أنغيال  األلمانية،  المستشارة  من 

برلين«.

لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر..
وعن اللقاءات الثنائية، عقد وفدا روسيا وتركيا 
ليبيا  حــول  برلين  مؤتمر  هامش  على  اجتماعاً 
ورجب  بوتين  فالديمير  الرئيسين  برئاسة  أمس، 

طيب أردوغان.
وقال بوتين خالل االجتماع، إن »تركيا وروسيا 
في  الهدنة  إلى  بالدعوة  جداً  جيدة  خطوة  حققتا 
ليبيا«، مشيراً إلى أن »العمليات العسكرية الكبرى 
توقفت إثر ذلك هناك«. وأضاف: »لم نتمّكن من حل 
المسائل بشأن ليبيا في موسكو، حيث لم  جميع 
يدعم أحد الطرفين االتفاق ولكن يجب المضي قدماً 
في هذا االتجاه، وأن تكون جهود موسكو من أجل 

السالم قد أثمرت نتائج أولية«.
نظيره  مع  اجتماع  قبيل  قال  قد  بوتين  وكــان 
وحل  الحوار  استمرار  في  األمل  نفقد  »لم  التركي 

الصراع«.
من جهته، أكد أردوغان على أن »القائد العسكري 
عن  يتخلى  أن  يجب  حفتر  خليفة  ليبيا  شرق  في 
موقفه العدواني ليمّهد الطريق لعملية سياسية«. 
نظيره  مع  اجتماعه  بداية  في  أردوغــان  وأضاف 
يتطلب  ليبيا  في  السالم  »تحقيق  أن  الــروســي 

ضمان الهدنة ووقف سياسة حفتر العدوانية«.
أمس،  للكرملين  الصحافي  المكتب  أعلن  فيما 
اجتمع  بوتين  فالديمير  الــروســي  »الرئيس  أن 
جونسون  بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  مع 
دير  فون  أورســوال  األوروبية  المفوضية  ورئيسة 
ليبيا  حول  المحادثات  من  استراحة  خالل  الين 
في برلين«. وذكر المكتب الصحافي في بيان »عقد 
فالديمير بوتين اجتماعات مع بوريس جونسون 

وأورسوال فون دير الين«.
وناقشت المحادثات قضايا العالقات الثنائية، 
تسوية  ذلــك  في  بما  الدولية،  المشاكل  وكذلك 

الوضع في ليبيا.
ووصل الرئيس الروسي إلى العاصمة األلمانية 
برلين في وقت سابق من يوم أمس، حيث حضر 
المؤتمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني  »الجيش  وقائد  الــســراج،  فايز  الليبية 
الليبي« المشير خليفة حفتر، ووفود عن الواليات 
والصين،  وبريطانيا  وفرنسا  وروسيا  المتحدة 

وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر واإلمارات والجزائر 
والكونغو.

كما التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي، 
المشير خليفة حفتر، صباح أمس، كالً من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية 
بالعاصمة  المستشارية  مقّر  في  ميركل،  أنجيال 
األلمانية برلين في جلستين منفصلتين، بحسب 
ما أفادت به شعبة اإلعالم الحربي التابعة للجيش 
أن  مقتضب،  بيان  في  الشعبة،  وأشــارت  الليبي. 
»القائد العام للجيش الليبي أكد خالل الجلستين 

على الثوابت والمبادئ الوطنية«. 
مولود  التركي  الخارجية  وزير  صّرح  قد  وكان 
ــت سابق أمــس، بأن  تــشــاووش أوغــلــو، فــي وق
»األطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، 
اتفقت على مسودة البيان الختامي حول المؤتمر«. 
وأعرب تشاووش أوغلو، متوّقعاً أن »يخرج بنتائج 

إيجابية«.
رجب  التركي  الرئيسين  »جهود  أن  إلى  وأشار 
أردوغان، والروسي فالديمير بوتين، هيأت  طيب 
حل  »توقع  أن  إلى  الفتاً  المؤتمر«،  تنظيم  أرضية 
برلين،  مؤتمر  عبر  ليبيا  في  المشكالت  جميع 
»يتعين  أنه  مضيفاً  فيه«،  مبالغاً  تفاؤالً  سيكون 
علينا مواصلة هذه الجهود حتى نتمكن من تحقيق 

أهدافنا بعد مؤتمر برلين«.
أن  المؤتمر  في  مشارك  مصدر  توّقع  حين  في 
»تتضّمن مسودة البيان الختامي للمؤتمر تشكيل 
4 مجموعات تقنية لمراقبة تنفيذ جميع القرارات 

المنبثقة عن المؤتمر«.
مجموعات  أربع  إنشاء  »سيتّم  المصدر:  وقال 
المنبثقة عن مؤتمر  القرارات  تقنية لمراقبة تنفيذ 
برلين، سيتبادل المشاركون المعلومات خالل هذه 
المجموعات، ويعالجون أّي أزمات تنشأ«. وأردف 
أمراً  المجموعات  هذه  عمل  »وسيكون  المصدر 
خاصاً«. وكانت قد كشفت مسودة البيان الختامي 
»االمتناع  إلى  الليبية  األطراف  كافة  سيدعو  بأنه 

عن استهداف المنشآت النفطية«.
النفط  بأن »شركة  أيضاً  المسودة  كما تعترف 
هي  لها،  مقراً  طرابلس  من  تتخذ  التي  الوطنية، 
النفط  ببيع  له  المصّرح  الوحيد  الشرعي  الكيان 

الليبي«.
النواب  مجلس  أعضاء  أحــد  طالب  قد  ــان  وك
لعوائد  العادل  التوزيع  قضية  ـــ«إدراج  ب الليبي 

النفط على جدول أعمال مؤتمر برلين«.

علي  ــي  ــران اإلي البرلمان  رئــيــس  أعــلــن 
في  النظر  »ستعيد  بـــالده  أن  الريــجــانــي 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  تعاونها 
طهران  واجهت  إذا  المتحدة،  لألمم  التابعة 
أي إجراءات غير عادلة، وذلك بعدما قّررت 
دول في االتحاد األوروبي األسبوع الماضي 
بموجب  المنازعات  تسوية  آلية  تفعيل 

االتفاق النووي المبرم عام 2015«.
فرنسا  به  قامت  ــذي  ال اآللــيــة،  وتفعيل 
اتهام  حد  إلى  يصل  وألمانيا،  وبريطانيا 
وقد  االتــفــاق  بنود  بانتهاك  رسمياً  ــران  إي
فرض  إعــادة  إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي 
رفعها  جرى  التي  المتحدة  األمــم  عقوبات 

بمقتضى االتفاق.
الريجاني  عن  الرسمي  التلفزيون  ونقل 
قوله »نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى 
في  عادل  غير  نهجاً  سبب،  ألي  األوروبية، 
فإننا  المنازعات،  تسوية  آلية  استخدام 
سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.

التزاماتها  تقليص  طــهــران  وواصــلــت 
فرض  ــادة  إع على  للرّد  تدريجياً  النووية 
انسحاب  بعد  عليها  األميركية  العقوبات 

واشنطن من االتفاق عام 2018.
أنها  الماضي  األســبــوع  إيــران  وأعلنت 
اليورانيوم  تخصيب  بقيود  تلتزم  ــن  »ل
قالت  لكنها  االتفاق«،  في  عليها  المنصوص 
إنها »ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية 
االتفاق  تطبيق  تراقب  التي  الذرية  للطاقة 

النووي«.
روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  وقــال 
الخطوات  عن  العدول  الممكن  »من  إن  مراراً 
قدمت  إذا  بــالده  اتخذتها  التي  الــنــوويــة 
االتفاق  على  الموقعة  األخـــرى  ـــراف  األط
العقوبات  من  اإليراني  لالقتصاد  الحماية 

األميركية«.
ست  مع  اتفاقها  بموجب  إيــران  ووافقت 
قوى عالمية على الحد من برنامجها النووي 

مقابل رفع العقوبات الدولية.
ــة الــثــالث أنها  ــي وذكـــرت الـــدول األوروب

النووي  االتفاق  نجاح  في  ترغب  زالت  »ما 
لعام 2015 ولم تنضم إلى حملة الضغوط 

القصوى األميركية«.
مشتركة  لجنة  تشكيل  اآللــيــة  وتشمل 
إيران وروسيا والصين  تضّم في عضويتها 
واالتــحــاد  وبريطانيا  وفــرنــســا  وألمانيا 

األوروبي سعياً لحل النزاع.
ووقع مجموعة من النواب اإليرانيين على 
األوروبية  القوى  فيه  يحّذرون  أمس،  بيان 
حيال  العدائي  نهجها  وقف  عدم  »مغبة  من 

إيران«.
سنقرر،  فإننا  »وإال  ــواب  ــن ال ـــاف  وأض
كان  إذا  ما  اإليرانية،  لألمة  ممثلين  بصفتنا 
عليها البقاء في االتفاق النووي وما إذا كان 
عليها مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
أمس،  إيــران  تحدثت  مــواٍز،  صعيد  على 
على  الخبيثة«  بـ«المخططات  وصفته  عّما 

حدودها مع دول الجوار.
عن  اإليراني  الحدود  حرس  قائد  وأعلن 

المخدرات  من  كبيرة  لـ«كمية  قواته  ضبط 
خالل الفترة الماضية«.

»القوات  إن  رضائي،  قاسم  العميد  وقال 
التقليدية  المخدرات  من  طناً   77 ضبطت 

والصناعية في المناطق الحدودية«. 
زيــادة  يظهر  ــذا  »ه أن  رضــائــي  واعتبر 
قدرها %60 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي«.
الحدودي  آستارا  جستر  رضائي  وتفقد 
نعاني  إننا  وقــال:«  أمــس،  أذربيجان  مع 
الشرقية  الحدود  عبر  المخدرات  تهريب  من 
للبالد، إال أن الكثير من المخططات الخبيثة 
مدى  على  أحبطت  قد  المخدرات  لمرّوجي 
الدؤوبة  الجهود  بفضل  األخيرين  العقدين 

لحراس الحدود«.
بدور  »تضطلع  إيران  أن  رضائي  وتابع 

ريادي في مكافحة المخدرات في العالم«.
دول  اإليرانية  الحدود  حرس  قائد  ودعا 
بشأن  جديدة  إجـــراءات  لـ«اتخاذ  العالم 

مكافحة تهريب المخدرات«.

بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  أبلغ 
جونسون الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
بين  الثنائية  العالقات  »تطبيع  بأن  أمس، 
البلدين مرهون بتوقف روسيا عن أنشطتها 
األوضاع  تهّدد  والتي  لالستقرار  المزعزعة 

األمنية«.
وقالت متحدثة من مكتب رئاسة الوزراء 
البريطانية إن »جونسون اجتمع مع بوتين 
على هامش قمة بشأن ليبيا في برلين حيث 
القضايا األمنية في  ناقشا ضرورة معالجة 

ليبيا وسورية والعراق وإيران«.
وأضافت المتحدثة في بيان »كان واضحاً 
في ما يتعلق بعدم حدوث تغيير في موقف 
والتي  سالزبوري  )واقعة(  بشأن  بريطانيا 
كيماوي  لسالح  طائشاً  استخداماً  كانت 
على  أبرياء  أنــاس  لقتل  سافرة  ومحاولة 
أرض المملكة المتحدة. وقال إن هجوماً من 

هذا النوع يجب أال يتكرر«.

كيماوية  بمادة  هجوم  إلى  يشير  وكــان 
سابق  ــزدوج  م عميل  على   2018 عــام  في 
ألقت  والــذي  سالزبوري  مدينة  في  روسي 
على  بالمسؤولية  البريطانية  الحكومة  فيه 

المخابرات العسكرية الروسية.
أّي  إن  الــــوزراء  رئــيــس  »قـــال  وتابعت 
قبل  يحدث  لن  الثنائية  للعالقات  تطبيع 
المزعزعة  األنشطة  عــن  روســيــا  تكّف  أن 
المتحدة  المملكة  تهّدد  والتي  لالستقرار 
وأمننا  مواطنينا  سالمة  وتقّوض  وحلفاءنا 

الجماعي«.
الــوزراء  »رئيس  إن  المتحدثة  قالت  كما 
الفرنسي  والــرئــيــس  جــونــســون  بــوريــس 
التزامهما  ــس،  أم ــدا  أك مــاكــرون  إيمانويل 
على  واتفقا  ــي  ــران اإلي ــووي  ــن ال بــاالتــفــاق 
لمنع  األجل  إطار عمل طويل  ضرورة وضع 

إيران من امتالك سالح نووي«.
الرئيسين  لقاء  بعد  بيان  في  وأضافت 

»في  برلين  في  ليبيا  حول  قمة  هامش  على 
التزامهما  الزعيمان  أكد  بإيران،  يتعلق  ما 
باالتفاق النووي واتفقا على الحاجة لوضع 
إطار عمل طويل األجل لمنع إيران من امتالك 

سالح نووي«.
وتابعت »اتفقا على أهمية عدم التصعيد 
والعمل مع الشركاء الدوليين إليجاد سبيل 

دبلوماسي لمواجهة التوتر الحالي«.

»مخططات خبيثة« على الحدود..

اإيران للأوروبيين: اإذا زادت ال�شغ�ط ف�شنعيد النظر 

في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية 

ي�ؤكد مع ماكرون االلتزام باالتفاق الن�وي االإيراني..

ج�ن�ش�ن: ال تطبيع للعلقات مع رو�شيا قبل ت�قفها عن االأن�شطة المزعزعة لل�شتقرار

حجج دفاعية �شّد اإجراءات عزل ترامب 

الرئي�س الجزائري يتنازل 

عن بع�س �شلحياته لرئي�س ال�زراء

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  محامو  قــّدم 
حججهم الدفاعية للمرة األولى وذلك قبل 3 أيام من 

بدء محاكمته في إطار إجراءات عزله.
وفي أول رد منهم على الئحة االتهام التي اعتمدها 
»األمــر  أن  ترامب  محامو  اعتبر  الــنــواب،  مجلس 
يتعلق بهجوم خطر على حق األميركيين في اختيار 
المساءلة  »مادتي  أن  رأوا  كما  بحرية«.  رئيسهم 

تنتهكان الدستور وستلحقان به ضرراً دائماً«.
أّدوا  األميركي  الشيوخ  مجلس  أعضاء  ــان  وك
الواليات  في  العليا  المحكمة  رئيس  أمــام  اليمين 
الرئيس  لمحاكمة  تمهيداً  روبرتس،  جون  المتحدة 

دونالد ترامب سعياً إلى عزله. 
مجلس  في   100 أصل  من   99 الجلسة  وحضر 
إينهوف  جيم  الجمهورّي  تغّيب  حيث  الشيوخ، 

لسبب عائلّي.
مجلس  أمام  محاكمته  تنتهي  أن  ترامب  وتوقع 
أّن  معتبراً  جــداً،  سريعاً  عزله  إلى  سعياً  الشيوخ 
إليه بإساءة استخدام ُسلطاته  الموّجهَة  االتهامات 

»ُخدعة«. 
صّوت  قد  كان  األميركي  النواب  مجلس  أّن  يذكر 
باإلجراءات  رسمياً  البدء  على  باألغلبية  مؤخراً 
المتعلقة بعزل ترامب على خلفية مكالمته الهاتفية 
مع نظيره األوكراني، والذي طلب خاللها بالتحقيق 
االنتخابات  في  الديمقراطي  خصمه  أعمال  بشأن 

المقبلة جو بايدن وابنه هانتر.
ومخالفات  »جرائم  الرئيس  على  ثبتت  ما  وإذا 
العملية  ولكن  يعزل،  أن  إمكانية  هناك  قصوى« 
من  أوالً  يبدأ  العزل  فمسار  السهولة،  بهذه  ليست 
بسيطة  غالبية  توفير  يجب  حيث  النواب  مجلس 
صوتاً،   218 أي  للعزل  التصويت  فــي  للنجاح 
من  مقعداً   233 يشغلون  اليوم  والديمقراطيون 
435 مقعداً وعليه فإن الفوز هنا سهل، لكّن المرحلة 
تستلزم  الشيوخ  مجلس  في  المحاكمة  أي  الثانية 
الشيوخ،  مجلس  فــي  الثلثين  غالبية  تصويت 
 47 وللديمقراطيين هنا المستمرين في دعم ترامب 

مقعداً من أصل 100.

أمس،  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أعلن 
تنازله عن »صالحية التعيين في بعض الوظائف في 

الدولة لرئيس وزرائه عبد العزيز جّراد«.
وأفاد البيان، بأن الرئيس »وبهدف تخفيف إجراءات 
التعيين في المناصب السامية للدولة، وتسريع حركة 
مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قّرر تحويل 
سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير 

األول«، وفق وكالة األنباء الجزائرية.
ولم يحّدد البيان طبيعة هذه الوظائف التي تنازل 

الرئيس عن التعيين فيها لرئيس وزرائه.
تعديل  بعد  الحكومة،  رئيس  منصب  وتــحــّول 
دستوري أجراه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
عمل  بتنسيق  مكلف  أول«  »وزيــر  إلــى   ،2016 في 

الحكومة بصالحيات محدودة في التعيين.
الرئيس،  أضحى  الدستوري،  التعديل  هذا  ووفق 
حصرية  صالحيات  وله  التنفيذية،  السلطة  مركز 
منها  المدنّية  السامية،  الوظائف  فــي  بالتعيين 

والعسكرّية.

تقرير �إخباريتقرير �إخباري
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تقول مصادر متابعة لألزمة 
الليبية إن التدخل التركي الذي 

جرى ربطه باتفاق ترسيم 
المياه البحرية وموقعه في 
خطوط أنابيب الغاز شكال 

رأس جسر لدور روسي 
سيحمي بقاء تركيا شريكاً 

في الحل السياسي الليبي بعد 
تجميد فرص الحل العسكري 

الذي تقول المصادر إن أفقه 
كان ممكناً، ولو بصعوبة أمام 

الجنرال خليفة حفتر.

م��شك�: اإر�شال ق�ات دولية اإلى ليبيا 

يتطلب اإجماعًا كامًل 
شّدد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا، على 

أن »قرار إرسال قوات دولية إلى ليبيا، يتطلب إجماعاً كامالً عليه«.
وخالل تعليقه على تصريح بهذا الخصوص صدر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
حل  يعتمد  ال  اآلراء.  بتوافق  المسألة  هذه  مناقشة  تنبغي  أنه  »أعتقد  قال:  السراج،  فايز  الليبية 
هذه المشكلة على السراج فقط«. وأضاف: »نحن ننطلق من أنه، حتى نتائج مؤتمر برلين ستتم 

مناقشتها في مجلس األمن الدولي، المخّول الوحيد، باتخاذ القرارات الملزمة لجميع األطراف«.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تتوقع أن يوافق مجلس األمن على الوثيقة الختامية 
مسودة  في  عليه  منصوص  وهذا  بالطبع،  هذا  من  ننطلق  »نحن  بوغدانوف:  قال  برلين،  لمؤتمر 
البيان الختامي لمؤتمر برلين«. وتابع: »هنا مكتوب، في الفقرة 55 واألخيرة التالي: نلفت انتباه 
مجلس األمن الدولي إلى قرارات مؤتمر برلين للنظر فيها، وندعو ممثل األمين العام لألمم المتحدة 

غسان سالمة وبعثة األمم المتحدة إلى ليبيا لدعم تنفيذ التزامات عملية برلين«.
وهذا يعني أن »جميع أحكام هذا اإلعالن خاضعة للنظر فيها في مجلس األمن الدولي وسيتم 

اتخاذ القرارات اعتماداً على نتائج هذه المراجعة«.

القروي: الدبل�ما�شية الت�ن�شية 

في اأزمة وعزلة
قال نبيل القروي، رئيس حزب نداء تونس، إن »الدبلوماسية التونسية في أزمة وعزلة إقليمية 
أعمال  »يتابع  أنه  السابقة،  التونسية  الرئاسية  االنتخابات  في  المرشح  القروي،  وتابع  ودولية«. 

مؤتمر برلين حول ليبيا«، واعتبره »يحدد مستقبل ليبيا وأنه مستقبل تونس«.
وأضاف القروي أنه »يشعر بالحرقة واأللم والحيرة مما يحدث للدبلوماسية التونسية«.

ودعا القروي رئيس الجمهورية التونسية إلى »تفادي كل هذه اإلخالالت وإخراج تونس من حالة 
العزلة التي لم تعرفها البالد منذ االستقالل«.

وكانت الخارجية التونسية أعلنت تلقيها دعوة متأخرة من برلين للمشاركة في المؤتمر حول ليبيا 
ولذلك رفضت الدعوة.
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االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  شّيع 
بمأتم  خميس  حيدر  يوسف  المناضل  الرفيق 
حزبي وشعبي مهيب في بلدته حبوش ـ قضاء 
النبطية، وشارك في التشييع إلى جانب عائلة 
الراحل، العميد د. خليل بعجور، عضو المجلس 
الحدود  عبر  عميد  وكيل  مهدي،  سماح  األعلى 
د.  الدكتور  النبطية  عام  منفذ  فرحات،  محمد 
مدير  المنفذية،  هيئة  وأعضاء  قانصو  وسام 
أعضاء  مــن  وعـــدد  حــبــوش  مــديــريــة  وهيئة 

المجلس القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية 
وحشد من القوميين والمواطنين.

الحزب  عن  ممثلون  التشييع  في  شارك  كما 
الله،  حزب  أمــل،  حركة  اللبناني،  الشيوعي 

فاعليات ورجال دين.
انطلق موكب التشييع من أمام منزل الراحل، 
يتقّدمه حَملة األكاليل، بينها إكليل باسم رئيس 
الحزب فارس سعد وآخر باسم منفذية النبطية 
وإكليل باسم مديرية حبوش. وقد ُحمل النعش 

ملفوفاً بعلم الزوبعة على أكّف القوميين واألهل 
واألصدقاء، وأّدى له القوميون التحية الحزبية 

قبل أن يوارى الثرى في جبانة بلدته حبوش.

منفذ عام النبطية
قانصو،  وسام  الدكتور  النبطية  عام  منفذ 
الرفيق  برحيل  العميق  تــأثــره  عــن  أعـــرب 
زرته  “لقد  وقــال:  خميس،  يوسف  المناضل 
قبل أيام من وفاته، ووجدته صلباً في مواجهة 

وخسرناه  به،  غدر  المرض  أّن  غير  المرض، 
رفيقاً ملتزماً ومعطاًء”.

أضاف: الرفيق يوسف خميس كان حاضراً 
معنا، في مسيرة حزبنا، رفيقاً ومسؤوالً، وهو 
مثاالً  كان  قومي..  واجب  عن  يتأخر  لم  الذي 
تساوي  بقضية  المؤمن  االجتماعي  للقومي 
وجوده، وقد نذر حياته للحزب وكافح من أجل 

انتصار قضيته”.
وختم: برحيل الرفيق يوسف خميس فقدنا 

وااللتزام،  بالمناقبية  لها  مشهود  حزبية  قامة 
فرضت  نفسه  أّن  إال  بجسده،  رحــل  اْن  وهــو 
حقيقتها على هذا الوجود.. وستظّل ذكراه حية 

في نفوسنا.. والبقاء لألمة”.

التعازي 
االثنين  اليوم  بالراحل  التعازي  وتقبل  هذا 
النادي  قاعة  في   2020 الثاني  كانون   20
الحسيني لبلدة حبوش، من الساعة العاشرة 

صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة 
الثالثة حتى الخامسة مساء. 

ذكرى األسبوع
 21 الثالثاء  يوم  األسبوع  ذكــرى  تقام  كما 
كانون الثاني 2020، الساعة الثالثة والنصف 
في  يسبقها  الحسيني،  النادي  في  الظهر  بعد 
العاشرة  الساعة  من  تعازي  تقّبل  ذاته  اليوم 

صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

»القومي« �سّيع المن��سل يو�سف خمي�ش بم�أتم مهيب في بلدته حبو�ش

منفذ ع�م النبطية: اآمن بق�سية ت�س�وي وجوده وك�فح من اأجل انت�س�ره�
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�إعالنات

إعالم تبليغ
محافظة  في  االقلمية  المالية  المصلحة   - العامة  المالية  مديرية   - المالية  وزارة  تدعو 
بعلبك الهرمل- دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور 
البريد  لتبلغ  سابقاً  االمل  دار  مستشفى  مبنى  دروس   - بعلبك  في  الكائن  الدائرة  مركز  الى 
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر 
أنه  علماً  أعاله،  إليها  المشار  المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة  حاصالً  التبليغ 

سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
252976RR192513284LBعبدلله محمد الجوهري

417919RR192513275LBصادق محمد عبد الساتر

547900RR192513505LBرضا علي الديراني

603817RR192513386LBسمر حسن قصاص

1780995RR192513412LBعلي محمد طليس

2415846RR192513267LBعبدالله عباس المصري

2905257RR192513369LBربيع عبد العزيز شومان

3047523RR192513426LBديانا محمود كرنبي

3268833RR192513559LBحسين مسلم النمر

3392804RR192513488LBبشرى فارس شريف

3554198RR192513341LBمصطفى أكرم مرتضى

3610973RR192513457LBعباس نجاح شهاب

3616152RR192513531LBفاطمة محمود الحجيري

شركة وسام المصري رو شركاه – 
مصري فودز

3619988RR192513443LB

3628045RR192513545LBزينب عباس المصري

3633996RR192513491LBعلي محمد يحي

3635504RR192513465LBزهير يوسف الحجيري

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف: 22

إعالم تبليغ
محافظة  في  االقلمية  المالية  المصلحة   - العامة  المالية  مديرية   - المالية  وزارة  تدعو 
بعلبك الهرمل- دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور 
البريد  لتبلغ  سابقاً  االمل  دار  مستشفى  مبنى  دروس   - بعلبك  في  الكائن  الدائرة  مركز  الى 
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر 
أنه  علماً  أعاله،  إليها  المشار  المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة  حاصالً  التبليغ 

سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
161903RR192513240LBهاني شفيق عبد الساتر

1283789RR192513117LBيحي رفيق الموسوي

1360915RR192513205LBعباس حسن الموسوي

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف: 22

إعالن إعادة تلزيم جمع ونقل النفايات وترحيلها 
من مدن وقرى إتحاد بلديات الشقيف - النبطّية

اإلثنين  يوم  من  والنصف  التاسعة  الساعة 
 ،2020 شباط  شهر  من  عشر  السابع  فيه  الواقع 
الكائن في  المناقصات - في مركزها  إدارة  تجري 
بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع - بيروت، 
مناقصة   - والبلديات  الداخلية  وزارة  لحساب 
إعادة تلزيم جمع ونقل النفايات وترحيلها من مدن 

وقرى إتحاد بلديات الشقيف - النبطّية. 
ليرة  مليون  مائة  فقط  المؤقت:  التأمين   -

لبنانية ال غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

الشروط  دفتر  نصوص  وفق  العروض،  تقدم 
الذي يمكن االطالع والحصول عليه من  الخاص، 

قلم إتحاد بلديات الشقيف - النبطّية. 
إدارة  ق��ل��م  إل���ى  ال��ع��روض  ت��ص��ل  ان  ي��ج��ب 
آخر  من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 

يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلية
التكليف : 67 

إعالن تلزيم
 شراء قرطاسية لزوم إدارة الجمارك

بطريقة استدراج العروض

الخميس  يوم  من  العاشرة  الساعة  تمام  في 
الواقع فيه الثالث عشر من شهر شباط من العام 
ألفين وعشرين، ُتجري المديرية العامة للجمارك 
في مركزها الكائن في ساحة رياض الصلح بناية 
المراقب  الطابق السابع - مكتب  العربي -  البنك 
عروض  إستدراج  المالية،  الشؤون  لدائرة  اول 

لتلزيم قرطاسية لزوم إدارة الجمارك.
ل.ل   /  3،500،000/ المؤقت  التأمين  قيمة 
)فقط ثالثة ماليين وخمسماية ألف ليرة لبنانية(.
الشروط  دفتر  نصوص  وفق  العروض  ُتقدم 
عليه  والحصول  االط���الع  يمكن  ال��ذي  ال��خ��اص 
الشؤون  دائ��رة   - للجمارك  العامة  المديرية  من 

المالية. 
يجب أن تصل العروض الى الدائرة المذكورة 
قبل الساعة الثانية عشرة من يوم األربعاء الواقع 
ألفين  العام  من  شباط  شهر  من  عشر  الثاني  فيه 

وعشرين.
بيروت في 17 كانون الثاني 2020
مديرعام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف: 70

إعالن عن مناقصة عمومية

  2020/2/12 ت��اري��خ    )9:30( ال��س��اع��ة 
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  ستجري 
المقر العام مناقصة عمومية  التلزيم -  في مكتب 
اإلط��الع  للراغبين  متمماتها.  مع  بنادق  لتلزيم 
www. الموقع  على  الخاص  الشروط  دفتر  على 
الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   isf.gov.lb

)14:30( تاريخ 2020/2/11.
بيروت في 2020/1/15
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 68

إعالن عن مناقصة عمومية

  2020/2/19 ت��اري��خ    )9:30( ال��س��اع��ة 
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  ستجري 
المقر العام مناقصة عمومية  التلزيم -  في مكتب 
لكشف  سكانر  جهازين  وتركيب  تقديم  لتلزيم 
األشخاص لزوم سجني رومية وزحلة. للراغبين 
الموقع  على  الخاص  الشروط  دفتر  على  اإلطالع 
لغاية  ال��ع��روض  وتقديم   www.isf.gov.lb

الساعة )14:30( تاريخ  2020/2/18.

بيروت في 2020/1/15
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 68

إعالن عن مناقصة عمومية

  2020/2/12 ت��اري��خ   )11:30( الساعة 
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  ستجري 
المقر العام مناقصة عمومية  التلزيم -  في مكتب 
مراقبة  كاميرات  شبكة  وتركيب  تقديم  لتلزيم 
دفتر  على  اإلط��الع  للراغبين  صيدا.  سرية  ل��زوم 
 www.isf.gov.lb الشروط الخاص على الموقع
وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( تاريخ 

.2020/2/11
بيروت في 2020/1/15
رئيس اإلدارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف: 68

وفيات

بنات الفقيد: نجوى زوجة عصام حريق 
وعائلتها

نيال زوجة سامي بردويل وعائلتها
فيليب  وليم  المرحوم  عائلة  أش��ق��اؤه: 

مجاعص
عائلة المرحوم إميل فيليب مجاعص

عائلة المرحوم بهيج فيليب مجاعص
فيليب  جوزيف  اللواء  المرحوم  عائلة 

مجاعص
عائلة المرحوم جورج فيليب مجاعص

نبيه فيليب مجاعص
كمال فيليب مجاعص وعائلته

فيوليت  المرحومة  عائلة  شقيقاته: 
سدراسي

ماري زوجة إميل عاصي وعائلتها
سدراسي،  مجاعص،  عائالت  وعموم 
حاوي، حريق، بردويل، سابا، دالل، عاصي، 
وجميع  عبدالباقي  لوفينغ،  سمن،  خوري، 
عائالت الشويروعين السنديانة وأنسباؤهم 
إليكم بمزيد من  الوطن والمهجر ينعون  في 

الحزن واألسى فقيدهم الغالي المرحوم

جميل فيليب مجاعص
زوجته المرحومة رامونا سدراسي

السبت  يوم  تعالى  رحمته  إلى  المنتقل 
متمماً   2020 الثاني  كانون   18 في  الواقع 

واجباته الدينية.
الساعة  نفسه  لراحة  بالصالة  يحتفل 
 20 في  االثنين  ي��وم  ظهر  بعد  من  الثالثة 

الجاري في كنيسة مار جرجس، الشوير.
ويوم  وبعده  الدفن  قبل  التعازي  تقبل 
الساعة  من  ابتداًء  الجاري   21 في  الثالثاء 
الساعة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السادسة مساًء في صالون الكنيسة.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء

للكنيسة  بالتبرع  األكاليل  إبدال  الرجاء 
والجمعيات الخيرية

البالد على مسار التعافي المستدام« )جريدة »النهار« تاريخ 14  كانون الثاني 
/ يناير2020(.

لعّل أهّم من النقاط العشر المستخلصة هو إقرار واضعي خطة العمل بأّن 
أزمة حوكمة منبثقة من نظام طائفي  »األزمة االقتصادية هي، في جوهرها، 
يعاني من خلل بنيوي، مما حال دون صنع سياسات عقالنية، وسمح بانتشار 

ثقافة الفساد والهدر«.
ِقبل  الفاسد من  الطائفي  النظام  مــداورًة، على  المبرم، ولو  الحكم  إزاء هذا 
خبراء موثوقين من مؤسسة دولية غير معادية بل مساندة للشبكة الحاكمة، 
تنتصب أسئلة ملّحة: هل بإمكان هذه الشبكة تأليف حكومة قادرة فعالً على 
مواجهة االضطرابات والتحديات التي تعصف بلبنان؟ واذا تمّكنت من التوافق 
على تأليف حكومة بديلة، هل تستطيع تنفيس حراك شعبي تحّول انتفاضة 
شعبية متعاظمة وشاملة كل مناطق البالد؟ ثم َمن يضمن قبول مجلس النواب 
ــ وهو نتاج نظام المحاصصة الطائفية المغضوب عليه والمتهاوي ــ بتشريع 
اإلجراءات اإلصالحية االستثنائية التي ستطال، بقليل او كثير، أركان الشبكة 

الحاكمة وحلفاءهم؟
لنفترض اّن الشبكة الحاكمة أخفقت في تأليف حكومة مقتدرة، واّن مقاليد 
يمتنع  التي  األعمال  تصريف  حكومة  عهدة  في  هــذه،  والحالة  بقيت،  الحكم 
حكومة  تأليف  لحين  مسؤولياتها  بأعباء  القيام  عن  الحريري  سعد  رئيسها 
فريسة  والعباد  البالد  تبقى  أن  ُيعقل  هل  الدستور،  أحكام  بحسب  جديدة 

فوضى عارمة وأمن سائب؟
الجواب يستوجب، بادئ األمر، إلقاء نظرة متفّحصة على المشهد السياسي 
بعد تصاعد حراكات الشارع في كّل المناطق وردود فعل أهل السلطة عليها. 
قاعدتها  واتساع  وأنشطتها  حركتها  في  صاعدة  بدت  الشعبية  فاالنتفاضة 
الحاكمة  الشبكة  بدت  المقابل،  في  السياسية.  فعاليتها  وازديــاد  الجماهيرية 
منقسمة على نفسها ومتفككة وعاجزة عن تشكيل حكومة قادرة على وراثة 

حكومة سعد الحريري، وبالتالي عاجزة عن احتواء االنتفاضة الشعبية. 
هنا وقع حدث جلل شّكل مفصالً في أداء أهل السلطة. ذلك أن االنتفاضة 
على  السلطة  أهل  حمل  نحو  على  الشارع  في  وأنشطتها  حركتها  صّعدت 
بشرية  ضــحــايــا  وقـــوع  الـــى  أدى  مــا  مسبوقة  غــيــر  بــضــراوة  مواجهتها 
بيروت  في  المصارف  بعض  شملت  بالغة  مادية  وأضــرار  وُمقلقة  عديدة 

والمناطق. 
إزاء كّل هذه المفاعيل والتداعيات، بدا أهل السلطة مضطرين الى اعتماد أحد 

أمرين: التعجيل في إعالن حالة الطوارئ بقرار من حكومة تصريف األعمال 
على  الحريري  سعد  رئيسها  يوافق  لم  إذا  بديلة  حكومة  بتأليف  التعجيل  أو 

إعالن حالة الطوارئ، وذلك بغية استكمال عملية إعالنها وتنفيذها.
ما العمل؟

وقادتها.  الشعبية  االنتفاضة  ملعب  في  باتت  الكرة  إن  القول  في  غلّو  ال 
منها  ينتظر  ان  يــجــوز  وال  صالحيتها  وانــتــهــت  تفككت  الحاكمة  فالشبكة 
على  يفرض  الــذي  األمــر  مخرجاً؛  أو  حالً  متعاطفين،  او  ثائرين  المواطنون، 
جماهير االنتفاضة تطهير نفسها من مأجورين ومتطرفين للثورة المضادة 
تسللوا إلى صفوفها، ومضاعفة ضغوطها الشعبية السلمية بغية دفع الشبكة 
الحاكمة، سواء نجحت في تأليف حكومة بديلة أو أخفقت، إلى تقديم التنازل 
الذي ُيجمع معظم اإلصالحيين والمنتفضين على الجهر بمتطلباته،  الرئيس 

وهي اآلتية:
أوالً، التسليم بضرورة المسارعة الى اعتماد قانون ديمقراطي لالنتخابات 
على أساس الدائرة الوطنية الواحدة، والتمثيل النسبي، وخفض سّن االقتراع 
الى الثامنة عشرة، وتنفيذ المادة 22 من الدستور التي تقضي بانتخاب مجلس 

للنواب وطني الطائفي ومجلس للشيوخ لتمثيل الطوائف.
»الشعب  لكون  شعبي  استفتاء  في  الجديد  االنتخابات  قانون  إقــرار  ثانياً، 
وإجراء  الدستور(  مقّدمة  من  »د«  )الفقرة  والسيادة«  السلطات  مصدر  هو 
االنتخابات خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ إقرار القانون. بذلك ُتتاح 
للشعب، ديمقراطياً، فرصة لتكوين مجموعة نيابية قيادية متجّددة وملتزمة 

مواجهة ما يكون قد تبّقى من أهل النظام الطائفي المتهاوي.
تعتمد  االنتخابات  نتائج  ضوء  في  نهضوية  وطنية  حكومة  تأليف  ثالثاً، 
دولًة  لبنان  تأسيس  إلعــادة  متكامالً  وتنموياً  وإعمارياً  إصالحياً  برنامجاً 

ووطناً.
أهداف طموحة، أليس كذلك؟

والدول  األوطــان  تحرير  إّن  ال؟  ولــَم  الطموح،  وشديدة  طموحة  هي  نعم، 
وبناءها يتطلبان قادة ومناضلين شديدي الطموح والشجاعة. ولعلنا، في هذا 
المجال، نستعير نداء ديغول في حثّه مواطنيه على تحرير فرنسا من االحتالل 
»تعّقلوا وناضلوا إلنجاز  الثانية بقوله:  العالمية  الحرب  إّبان  األلماني  النازي 

التحرير كالمجانين«...
مرحى لمجانين االنتفاضة.

� وزير سابق

الرئيس  بين  للتشاور  تكثيفاً  يشهد  أن  يفترض  حيث  حاسماً،  سيكون  اليوم  للمصادر  وفقاً 
الرئيس  التقى  بعدما  والمستشارين،  المعاونين  بواسطة  الجمهورية  رئيس  من  وكل  المكلف 
المكلف حسان دياب اليوم كالً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه 
السابق  والنائب  الوزير  المردة  تيار  رئيس  من  كل  مع  اليوم  المشاورات  تتواصل  بينما  بــري، 
سليمان فرنجية ورئيس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي أسعد حردان 
نيابة عن الكتلة القومية النيابية، والتشاور لبّت الخيارات يجري كما جرت اجتماعات أمس، على 
إيقاع تجّدد الفوضى والعنف في بيروت أمام الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، وكما يوم أول 

أمس، سقط العشرات من الجرحى من القوى األمنية والمتظاهرين.
واستمّرت االشتباكات في محيط ساحة النجمة بين المتظاهرين وقوى األمن الداخلي وعناصر مكافحة 
الشغب حتى منتصف ليل أمس، قبل أن يغادر المحتّجون الساحات بسبب األمطار الغزيرة وتدخل الجيش 
من  عدد  اقتحام  تّم  حيث  بيروت،  وسط  في  واسعة  فوضى  حاالت  ُسّجلت  وقد  الموقف.  الحتواء  اللبناني 
المصارف.  بعض  واجهات  وتكسير  الملثمين  المتظاهرين  بعض  قبل  من  بيروت  وسط  التجارية  المحاّل 
ضمن  من  سورية  بلكنة  يتكلمون  شباناً  أن  أوضحت  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  فيديوات  تداول  وتم 

المحتجين. 
80 حالة  169 حالة صحية تم نقلها إلى المستشفيات المجاورة منها  وأحصى الصليب األحمر اللبناني 
وتنّوعت  صحية،  حالة   140 لحوالي  اإلشكاالت  موقع  في  األولية  اإلسعافات  وقّدم  األحمر،  الصليب  نقلها 

الحاالت بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح.
إليه  يدعو  تحّرك  أي  في  تندّس  مجهولة  »عناصر  إن  ل�«البناء«  الحراك  مجموعات  بعض  مصادر  وتقول 
الحراك السلمّي وما يجري من أعمال شغب وعنف ضد القوى األمنية والمؤسسات واألمالك العامة والخاصة 
لديهم  بل  أيضاً  الحراك  هذا  يمثلون  ال  الحراك  في  قياديون  أنهم  يّدعون  »من  أن  موضحة  الحراك«،  يمثل  ال 
التعليمات والشروط والمطالب الخارجية، بل إن  خلفيات وأجندات سياسية مختلفة ويتماهون مع بعض 
الوقت  في  حريصاً  ويكون  كاملة  رؤية  تملك  سلمية  إصالحية  حركة  الى  يتحّول  الذي  هو  الحقيقي  الحراك 

نفسه على استمرارية عمل المؤسسات والدولة وحفظ األمن والنظام العام«. 
بدوره، حّذر وزير الداخلية األسبق العميد مروان شربل من االعتداء على القوى األمنية والجيش اللبناني 
من قبل عناصر موّجهة ومدسوسة من جهات متعددة ألهداف مختلفة، مشدداً على أن »القوى األمنية هدفها 
حماية أمن المتظاهرين من أي اعتداء، لكن مولجة أيضاً بقمع وضبط اي اعتداء عليها وعلى األمالك العامة 
إنهاء  لكن  المخّربين،  هؤالء  عن  الكاملة  الداتا  لديها  األمنية  األجهزة  أن  الى  ل�«البناء«  وأشار  والخاصة«، 
ومناخ  األمنية  األجهزة  بين  وتعاون  تنسيق  الى  ويحتاج  السهل  باألمر  ليس  كامل  بشكل  الشغب  عمليات 
سياسي توافقي«، وأوضح أن »تأليف الحكومة يساهم الى حد كبير بتخفيف التوتر وإنهاء األعمال العنفية 

التي يجب أن تشكل حافزاً للضغط على المعنيين لتأليف الحكومة«.

استخبارية  جهات  من  بتوجيه  العاصمة  الى  الشمال  من  عناصر  استقدام  عن  معلومات  تحدثت  وفيما 
عّبر  الشمالية،  الساحة  في  مشترك  تأثير  لها  إقليمية  قوى  بين  تنافس  إطار  في  تدخل  وخارجية  داخلية 
الرئيس سعد الحريري عن امتعاضه من سلوك أهل طرابلس والشمال متهماً بعضهم بتخريب بيروت! وقال: 
»يعّز علّي أن ُيقال إنه تم استقدام شبان باسمكم ألعمال العنف أمس. لكنني أعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق 
رفاق  احذروا  الطيب.  ووجهها  الشعبية  التحركات  وضمير  سالمتها  عن  الدفاع  خط  وأنتم  عندكم  الحريري 

السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة«.
ل�«البناء«  مطلعة  مصادر  تقول  ما  بحسب  يّدعي،  كما  ولبنان  بيروت  أمن  على  الحريص  الحريري  أن  إال 
»رفض تحت حجج واهية المشاركة في اجتماع المجلس األعلى للدفاع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال 
عون«، ما دفع عون باالستعاضة عنه بالدعوة الى اجتماع أمني في بعبدا يحضره وزيرا الدفاع والداخلية 
اجتماع  في  المشاركة  »رفض  أنه  الحريري  مصادر  وأوضحت  األخيرة،  التطورات  لمواكبة  األجهزة  وقادة 
حكومة  بتشكيل  ويبدأ  سياسي  إنما  أمنياً  ليس  الحل  ان  العتباره  الثورة  بداية  منذ  للدفاع  األعلى  المجلس 
تراعي مطالب الشارع«، موقف الحريري يكشف بشكل واضح تخليه عن جميع مسؤولياته كرئيس لحكومة 
تصريف أعمال ويزيد الوضع األمني انكشافاً ال سيما أن تيار المستقبل لم ينفك عن ممارساته الميليشياوية 
اليومية بقطع الطرقات في المناطق المنتشر فيها واالعتداء على المارة واستدراج الفتنة. ولفت تحذير وزير 
الداخلية األسبق النائب نهاد المشنوق من سقوط دماء خالل االسبوع الحالي، وتسويقه النتخابات رئاسية 
القانون  إقرار  للداخلية خالل  بالعاقل، فيما هو من كان وزيراً  انتخاب جديد وصفه  ونيابية مبكرة وقانون 
الحالي! ما دفع بمصادر أمنية للتساؤل عن معلومات المشنوق وهل هناك خطة معّدة الستدراج فتنة يعلم 
بها المشنوق وكيف حصل على المعلومات ولماذا ال يضعها في عهدة األجهزة المعنية الستباق أي عمليات 
عنف وإلقاء القبض على المخلّين باألمن وتجنيب البلد الدماء والفتن! وهل تعرف األجهزة الرسمية ما يعرفه 

المشنوق؟
رئيس  لسان  على  جاء  الحكومي،  الملف  من  نوعه  من  األول  هو  الله  لحزب  الفت  موقف  برز  ذلك،  الى 
الحكومة، ويتنصل من كل  إلى »من يقول لن أشارك في هذه  النقد  الوفاء للمقاومة محمد رعد، موجهاً  كتلة 
الواقع، ويهرب إلى التل، يترقب كيف تميل الميلة«، موجهاً إليهم رسالة، بأنه »ممنوع الهروب والتخلي عن 
المسؤوليات، إن شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة، فأنتم معنيون، ولن ندعكم وشأنكم، وهذا البلد بلدنا 
وبلدكم، فمنذ ثالثين عاماً، وأنتم تغرفون من خيراته، واليوم تتنّكرون وتقولون للناس دّبروا حالكم«. وقال 
خالل حفل تأبين في الجنوب: »نحن مع الحراك، لكن لو شاركنا فعلياً فيه، لكانت الحرب األهلية تقرع أبوابنا 

اآلن، وكلنا مأزومون من السياسة المالية والنقدية، لكن ال تيأسوا، ألنها أزمة اقتصادية عابرة«.
وقد لوحظ التدخل المتكرر لمنسق األمين العام لألمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في الشؤون اللبنانية 
وبشكل الفت وغير مسبوق، تارة يدافع عن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وسياساته المالية وتارة أخرى 
يهاجم المسؤولين السياسيين الرسميين! وأمس كتب على »تويتر« قائالً: »يوم آخر بال حكومة وليلة أخرى 

من العنف واالشتباكات«.

ترى  التصعيد  بطريقة  تعمل  بقوة  العائدة  اليسارّية  المجموعات  هذه 
معه  للوصول  يسعون  المصرفي،  النظام  على  يحقدون  مشحونين  شباناً 
الى حالة البتر معتمدين في هذا التحرك التصاعدي على كره كل اللبنانيين 

للمصارف ولجمعية المصارف فرداً فرداً.
الحركة  مرحلة  عــاصــرت  تاريخيّة  يسارية  قــيــادات  ظهور  الفــتــاً  كــان 
وعلي  حطيط  إبراهيم  ومجموعة  أميركا  أوف  بنك  على  والهجوم  الثورية 
شعيب الذين هاجموا البنك في سبعينيات القرن الماضي، كما كانت الفتة 

استعادة أيقونة علي شعيب من قبلهم بالذكرى السنوية لمقتله.
الحادثة  هذه  جيداً  نذكر  اللبنانية  األهلية  الحرب  عاصرنا  الذين  نحن   
مرسيل  أغنية  عبر  تمّجدها  األولــى  الحادثة  حول  أغنيتين  رّدد  وجميعنا 
زياد  أغنية  عبر  تنتقدها  والثانية  شعيب.  لعلي  نسبة  عــلــي«  »يــا  خليفة 

الرحباني »يا نور عينيّا... رحنا ضحيّة... ضحيّة الحركة الثورّية«.
 يجب أن تعرفوا أن الدولة العميقة في لبنان توجد في السفارة األميركية 
وأن أدوات هذه الدولة المصارف وبعض األجهزة. وقد استخدمت الدولة 

العميقة كل قوتها في الحراك الحاصل منذ أربعة أشهر. 
المصارف  على  اللبنانيين  حنق  كانت  إليها  وصلت  التي  النتيجة  لكن 

أوالً وأكثر ما أخشاه أن يتحّول الحنق ضد الطرف الثاني أي األجهزة التي 
في  استنسابي.  تحّركها  أن  حتى  طويالً  سكتت  بعدما  فجأة  بالقمع  بدأت 

بيروت تقمع... في سعدنايل غياب كامل.
كــل هـــذه الــتــراكــمــات كــانــت تــجــد صــداهــا فــي الــشــارع عـــودة َمـــن قاتل 
ما  بسبب  ومستقبالً  حالياً  رأســهــا  يريد  َمــن  وظــهــور  سابقاً  المصارف 

فعلته.
الدولة  ورشـــت  اشــتــرت  أنــهــا  مطمئنة  أمـــس،  حــتــى  الــمــصــارف  بقيت   
العميقة. وهذه الدولة سوف تمنع عنها غضب الغاضبين من الشعب الجائع 

والمسروق مدخراته وتعبه من قبل هذه المصارف والقيّمين عليها.
 ظهور المجموعات اليسارية المتطّرفة والمنظمة أقلق جمعية المصارف 
السفارة  فيه  كانت  وقت  في  السيطرة،  تحت  األمر  أن  تطمينات  تلقت  التي 
وعدم  سالمة  برياض  المساس  بعدم  للجميع  تحذيرات  توّجه  األميركية 

المّس بأصحاب المصارف. 
سفن  تعاكس  دائــمــاً  كانت  أنها  تاريخياً  أثبت  اللبنانية  الــريــاح  أن  غير 

أميركا..
فهل َمن يعتبر؟

هرب المصري حسين عيد السعيد أحمد 
صلحه

لالتصال: 03/954999

بشكل  االنتفاع  من  اإليــرانــي  الــثــوري  الحرس 
العسكري،  المجال  في  التقنية  هــذه  من  كامل 
حيث لن يكون وقتها أي مجال ألي دولة مقارعة 

إيران عملياً في أي حرب تنشب بينهما.
استخداماتها  هــي  ومــا  الــمــادة  هــذه  هــي  فما 

وأي الدول حازت عليها حتى اآلن...
مادة البالزما.... أصلها واستخداماتها

يونانية  كلمة  األصــل  فــي  هــي  بــالزمــا  كلمة   
تعني: المادة المصنّعة او المصنوعة او الناتجة 
وقد  معينة.  وكيماوية  فيزيائية  تفاعالت  عن 
القرن  مــن   1928 سنة  ــمــادة  ال هــذه  اكتشفت 
المواد  % من   99 نسبته  ما  أن  علماً  الماضي. 
البالزما.  الكون هي  أو ترصد في  التي تشاهد 
الفضاء  الغاز )في  وهي مادة تنتج عن تعّرض 
ــن الطاقة  ــوة م ــق ــالً( الـــى شــحــنــات عــالــيــة ال ــث م
الى  يــؤدي  مما  الشديد  للضغط  أو  )الكهرباء( 

تحّوله الى بالزما.
البالزما  لنشوء  الناظم  الفيزيائي  المبدأ  أما   

فهو التالي :
أو  حـــرارة(  أو  )كهرباء  طاقة   + صلبة  مــادة 
أو  الــحــديــد  كتسييل  ســائــلــة...  مـــادة   = ضغط 

الفحم الحجري مثالً.
مادة سائلة + طاقة أو ضغط = مادة غازية. 
مثل احتراق البنزين في السيارات وتحّوله الى 

غازات مختلفة.
مادة غازية + طاقة او ضغط = بالزما.

البرق  في  الطبيعة  في  البالزما  رؤية  يمكن   
وِفي  والجنوبي  الشمالي  القطبين  أضواء  وفي 
حـــاالت كــســوف الــشــمــس الــكــامــل أيــضــاً حيث 
يحيط  باهت  طوق  شكل  على  )البالزما(  نراها 

بالشمس طوال فترة الكسوف.
بواسطة  البالزما  صناعة  فتتم  صناعياً  أما   
تفريغ شحنات كهربائية قوّية في الغاز، وذلك 
بتعريض  أو  سهلة،  ليست  صناعية  عملية  عبر 
الى  تحويله  الــى  وصـــوالً  شديد  لضغط  الــغــاز 
الــمــواد، بشكل عام،  بــالزمــا. األمــر الــذي جعل 
السابق. فقد أصبح  كما في  اربع مواد ال ثالثاً 

العالم يحتوي على اربع مواد أساسية هي :
المواد الصلبة.
المواد السائلة.
المواد الغازيه.
مادة البالزما.

 مـــــادة الـــبـــالزمـــا هـــي مــســتــوى عـــــاٍل جـــداً 
)تعبير  المستقرة  غير  الطاقة  مــن  )الكهرباء( 
فيزيائي( يؤدي اصطدامها بأي سطح او جسم 
ذلك،  غير  او  بالستيكي  او  معدني  ســواٌء  آخر، 
الى تغيير في ميزات او مواصفات هذا الجسم 
الحرارية.  ميزاته  ذلك  في  بما  السطح،  هذا  او 
هذا  سطح  على  الــمــوجــودة  الطاقة  مــيــزات  أي 

الجسم.
الــبــالزمــا حــالــيــاً في  تــســتــخــدم مــــادة   -  6
تــقــريــبــاً، بما فــي ذلــك صناعة  الــصــنــاعــات  كــل 
التجميل واألدوات الطبية وغيرها من المجاالت 
في  المتعددة  استخداماتها  الى  إضافة  الطبية، 
الصناعات االلكترونية المختلفة، مثل الهواتف 

الذكية وشاشات التلفزيونات وغير ذلك.
7 - أما استخدامها في الصناعات العسكرية 
وفي األغراض العسكرية، الدفاعية والهجومية، 
فيقتصر على دول قليلة جداً تحتل إيران المركز 

الثاني بينها إن لم يكن األول.
وأهم هذه االستخدامات المعروفة حتى اآلن 
هي استخدامها في مجال الدفاع وحماية القوات 
المدرعة من الصواريخ المضادة للدروع. إذ قام 
الجيش الروسي بتجهيز عدد غير معروف من 
موجات  تطلق  التي  التكنولوجيا،  بهذه  دباباته 
ذات  المعادي،  الصاروخ  باتجاه  البالزما،  من 
ثالثين  الــى  تصل  وحـــرارة  جـــداً  عالية  ســرعــة 
كريات  ن  تكوُّ خالل  من  ذلك  ويتم  درجــة.  الف 
كل  في  كريات   105 الى  عددها  يصل  صغيرة 
الصاروخ  بتدمير  تقوم  واحــد  مربع  سنتيمتر 

المعادي عند اصطدامها به.
في  استخدامه  يمكن  الــســالح  هــذا  أن  علماً 
ضد  الهجومية،  العمليات  وفي  الجوي  الدفاع 
ويتم  وجوية،  وبحرية  أرضية  معادية  أهــداف 
المقاتالت  من  او  ارضية  منصات  من  إطالقه 
والقطع البحرية. ومن غير المعروف على وجه 
اليقين. لكن المؤكد أنها تمتلك هذه التكنولوجيا 
األمر  المجال،  هذا  في  الرائدة  الــدول  من  وأنها 
الذي يجعل احتمالية أنها قد أدخلته الى الخدمة 

العسكرية أمراً طبيعياً جداً.
وفوق كل ذي علم عليم.
بعدنا طيبين، قولوا الله.

العنف  بربط  النجمة،  ساحة  في  العنفيين  المتظاهرين  بتبنيه  ومــّرة 
بغياب الحكومة.

الساحات هو  التحركات االحتجاجية وبقاؤها في  العودة لسلميّة   -
غير  تسييس  نحو  انحرف  بعدما  الحراك  مسار  تصحيح  على  حرص 
عامل  ويبقى  الناس  ثقة  ليستعيد  مشروعة،  غير  وفوضى  مشروع، 

ضغط على الحياة العامة لتسريع الحلول وتصويب المسارات.

هل يف�ّضر ... )تتمة �ص1(
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واأرنب الحكومة...؟

{ علي بدر الدين
لم يعد تأخير تشكيل الحكومة وحده مصدر قلق اللبنانيين، مع أنه 
بمثابة حجر الرحى إلنقاذ الوطن وفّك أسره من براثن الطبقة السياسية 
ومقدراتها،  الدولة  مفاصل  بكّل  والممسكة  عقود  منذ  عليه  القابضة 
وبالشعب وحقوقه من دون ان يرّف لها جفن أو تصحو ضمائرها وإّن 

متأخرة... بل
اّن الــخــشــيــة هــي مــن تــمــّدد كـــرة نـــار الـــشـــارع الــتــي الــتــهــبــت في 
إخمادها  في  السياسة  أهــل  من  اإلطفائيون  ينجح  لم  وإذا  بــيــروت، 
والدسائس  الفتن  شــرار  وتنفث  والــيــابــس  األخــضــر  ستلتهم  فإنها 
صراعات  الــى  الــعــودة  وربما  الفوضى  ونشر  االستقرار  الصطياد 
وستطيح  والمذاهب  الطوائف  حقوق  بشعارات  واألزقـــة  الــشــوارع 
النار  سعير  من  ستزيد  أكثر  بل  والمناصب،  والسلطات  بالحكومات 
وال  الندم  ينفع  يعد  ولــم  والمزمنة،  المتراكمة  الخالفات  هشيم  في 
وتجنيب  والــوعــي  العقل  إلــى  االحتكام  ودعـــوات  االستغاثة  نـــداءات 
وتحميل  االتهامات  تبادل  وال  واألزمــات  الخّضات  من  المزيد  البالد 
المسوؤليات واحتدام المواقف ألن ال جدوى منها بعد خراب البصرة 

وسقوط هيبة الدولة. 
السياسية  الطبقة  على  تقع  الــمــدّمــر  الــســقــوط  هــذا  مسوؤلية  اّن 
وتفّرغت  المسؤولية  هذه  أمانة  عن  تخلت  التي  المتعاقبة  وحكوماتها 
طغيان  أجل  ومن  والمؤسسات  العدالة  وطن  بناء  من  بدالً  ذاتها  لبناء 
نفوذها وتراكم ثرواتها واستمرار إمساكها بالسلطة وتطويع األنظمة 

والقوانين لخدمة مصالحها.
ما يعانيه اللبنانيون من أوضاع اقتصادية ومالية وخدمية ومعيشية 
هي من صناعة هذه الطبقة الفاجرة التي انتهجت قاعدة »أنا أو ال أحد« 
وضياع  وجــوعــه  فــقــره  فــي  الشعب  وليغرق  الــطــوفــان«  بــعــدي  و«مـــن 
لهذه  إنتاجه  إعــادة  مسؤولية  أيضاً  يتحّمل  والشعب  أبنائه،  مستقبل 
في  إمعانهم  من  الرغم  على  جالديه  يعشق  يزال  ال  انه  ويبدو  الطبقة، 

سلب حقوقه ومن أهّمها حقه في حياة حرة وكريمة.
المناطق  وبعض  بيروت  شــوارع  في  األمنية  المواجهات  مشهد  إّن 
مرعب وال يمكن القبول به بأي شكل شكل من األشكال، وال يليق أبداً 

بشعبنا اللبناني في األلفية الثالثة...!

اأّي لبنان نريد؟

 

�ش�ؤال يحّدد م�شار الحراك واأفقه

{ مريانا أمين
وهي  المعتقدات،  اختالف  ستختلف  األجوبة  ألّن  األصعب،  السؤال  لعله   

على ما أرى كثيرة ومتعّددة تعّدد الوجوه!
العام والتقاطع  الوطني  الوعي  ارتفاع منسوب  للتفاؤل هو  لكن ما يدعونا 

الوثيق بين مختلف المكونات:
نريد وطناً غير طائفي ) علماني – مدني(.

يعني  وهــذا  القانون،  فوق  يعلو  شيء  وال  القانون،  حّد  يلتزم  حكماً  نريد 
بالضرورة استقاللية مطلقة للسلطة القضائية عن السلطة السياسي.

نريد وقف الفساد المنظم ومحاكمة الفاسدين.
الطائفي  القيد  خــارج  انتخابي  قانون  خالل  من  يتأتى  نيابياً  مجلساً  نريد 

يضمن صحة التمثيل...
وفي موازاة ذلك نريد: سلة إجراءات فورية تخفف عن كاهل الفقراء والناس 
اتفاق  منذ  المتعبة  السياسات  بها  تسبّبت  التي  االقتصادية  األزمـــة  وطــأة 

الطائف...
وعليه أتوّجه بكّل محبة إلى أحبتي في »الحراك« لدعوتهم الى إعادة تقييم 

الموقف بهدوء.
التناحر  مــواطــن  نبلَغ  أن  يجوز  فــال  الضياع،  ال  الــوضــوح  زمــن  فــي  نحن 
نلتزم  علّنا  »الــحــراك«؛  ومــراد  مفهوم  على  نحرص  أن  بنا  يٌّ  َحــرِ واالختالف؛ 
نروم  التي  النتائج  وحصاد  االستمرارية  لنا  تضمن  قد  التي  النقاط  ببعض 
متكافل،  مجتمع  خلق  في  هدفنا  وتحقيق  والفوضى  العبثية  دون  تحقيقها 

ُمتضامن...
لماذا؟

لماذا ال نضع في حقائب سعينا وانطالقتنا وثورتنا معالم السلوك القويم:
فلنأخذ بالنصيحة ولو لم نعمل بها ...

ولنعتمد المنطق والعقالنية لنتخلى عن الفئوية والتبعية...
فلنحمل في قلوبنا الوطنية ولنعّمم فلسفة اللقاء والحوار وتقديم األهم على 

المهّم.
لنتخلى عن االنتقام ولنقدم الحلول والسالم ...

لنحذر غرباء الطرح ولنجتمع تحت سقف الجمع ...
وأيانا واليأس ولنتسلح بالبأس ...

لنعتمد أسلوب الرزانة والحصانة وصفاء األلباب كي ال نعتمد ُسبُل التشهير 
واإلذالل والتلُفظ بالشتائم والُسباب ...

كي ننتصر! علينا أن نجعل لبنان وحده مقصدنا ومقامنا ومرقدنا ...
لنحفظ مجدنا ومقاومتنا كي ال ندخل في مجال المغامرة والُمساومة ...

أيانا والفوضى التي ال تجلب إال الخراب لبلدنا الذي نعشق...
لنبحث عن الفساد في نفوسنا ونواجهُه ولنتنبه ونفهم ونعمل على تحقيق 

الُمراد بالوحدة والتعاون...
وليكن لكّل منا دينه ومعتقده ولنعتنق لبنان طائفة موحدة لنا جميعاً...

لنعمل على النتائج كي ال ننظر في المواقيت، فاألهمية للبوصلة ال للوقت!
لنحاور وننقاش لنفهم آراء اآلخرين كي ال نلجأ إللغاء أحٍد، ألّن واجبنا نشر 

الثقافة والوعي ...
لنعتمد القصاص العادل ...

وفي النهاية ما ضاع حق وراءه مطالب، أملنا بوطن جديد يرتفع إلى مصاف 
الدول المتطورة وليبقى منارة الشرق وأيقونته، ولن يكون أبداً مقراً أو ممراً 
للغزاة الطامحين أو الجيوش العابرين، وشعارنا إلى األبد »عاش وطن األرز 

خالداً«.

هل ن�شل لي�م تت�شّكل فيه

 

حك�مة بال ح�شاب طائفي؟

الحياتية  ش��ؤون��ه  ع��ن  وزي��ر  أي  مسؤولية  إل��ى  ال��م��واط��ن  ينظر  عندما 
إلى ثالثة اشياء، هي مؤهالته والتزامه بخيارات تعبر  أوالً  والمصيرية يتطلع 
عن مصالح الشعب وتدافع عن الوطن ونظافة كفه وترفعه عن جني المكاسب 
الخاصة من موقعه في الشأن العام أو التغاضي عن قيام مرؤوسيه بذلك، إال 
أن الصيغة الطائفية للنظام السياسي القائم جعلت في مرتبة أولى تسبق كل 
هذه العناوين، طائفة المرشح للوزارة وارتباط ترشيحه وفقاً لطائفته بحقيبة 
توليها،  طائفته  ألبناء  يمكن  ثالث  أو  حقيبيتن  إحدى  األحوال  وبأحسن  معينة 
تحديد  مراعاة  هي  الحكومة  بإنتاجية  لها  عالقة  ال  كيميائية  توازنات  ومراعاة 
تنبثق  لتوازنات  وصوالً  والحقائب،  الطوائف  بين  والنسب  والتناسب  العدد 
منها بين زعامات الطوائف كالسعي لالحتكار الطائفي أو اإلمساك بثلث معطل 

أو رفض لسعي الغير لذلك، بحسابات طائفية وزعاماتية طائفية.
في حكومة خارج القيد الطائفي ستكون األولوية للكفاءة والوطنية والنزاهة، 
ولن يكون هناك معنى لطائفة ومذهب الوزير بل إلنتاجيته، ومؤهالته ورؤاه، 
كل  هم  ال���وزارة  لتوليه  إيجابية  أو  سلبية  نتائج  سيجني  وم��ن  وسلوكه، 
على  اختياره  تفصيل  يتم  فلماذا  ومذاهبهم.  طوائفهم  عن  بمعزل  اللبنانيين 
طائفي  أساس  على  االختيار  يتّم  عندما  أنه  األعظم  والمصيبة  طائفّي،  مقاس 
إجابة  وعن  طائفية،  تسّمى  مصالح  تمثيل  بحسابات  مقيداً  الوزير  سيصير 
عن  كمسؤول  ال  لطائفته،  كممثل  قّدمه  ما  على  وزعاماتها  الطائفة  مرجعيات 
مرتاحاً  سيكون  العام  المال  بحق  جرائم  يرتكب  وعندما  المواطنين،  شؤون 
عدواناً  محاسبته  باعتبار  حمايته  ستتولى  الطائفة  ألن  مساءلته  تتم  لن  بأنه 

الطائفة. على 
حول  التساؤل  عن  ويجيب  ذلك،  يؤكد  اليوم  الحكومة  تشكيل  في  يجري  ما 
أسباب التأخر في والدتها، علماً أن الرئيس المكلف أنهى أمس الشهر األول من 

تكليفه، وهو زمن ال يحسب بالقياس لتشكيل الحكومات في لبنان.
كل يوم نتأكد من أن العلة الطائفية هي أم العلل، وأن الدولة المدنّية صارت 

ضرورة وجودية وليست مجرد ضرورة سياسية.
السياسي التعليق 

{ حسن حردان*
بعض  اّن  وم��ت��س��ارع  ملموس  بشكل  ل��وح��ظ 
عمد  عن  تدفع  الحراك  في  المنظمة  المجموعات 
طابعاً  لتأخذ  السلمية  االحتجاجية  التحركات 
مواقع  عبر  لذلك  تنظر  راحت  وقد  تخريبياً،  عنفياً 
الساحات،  رموزها في  خالل بعض  التواصل ومن 
والقول إنه ال بّد من االشتباكات العنيفة، وانه إذا لم 
تسل الدماء لن يصل الحراك إلى مطالبه.. واّن هذا 

هو قانون اّي ثورة تريد أن تحقق أهدافها...
وفي هذا السياق شهدت ساحة الشهداء ومحيط 
الماضية  الثالثة  األي���ام  خ��الل  ال��ن��واب  مجلس 
إلى  أّدت  والتخريب  العنف  أع��م��ال  م��ن  م��وج��ة 
منظمة  مجموعات  بين  وعنيفة  ساخنة  مواجهات 
وبعض  والبقاع  الشمال  من  أت��وا  المحتّجين  من 
القوى  وبين  وال��ض��واح��ي،  بيروت  في  المناطق 
األمنية.. ولوحظ اّن هذه المجموعات هي من بادر 
إلى استفزاز قوى األمن ورشقها بالحجارة واقتالع 
األش��ج��ار وال��ب��الط وإش���ارات ال��م��رور ف��ي ساحة 
الشهداء، مما تسّبب باحتدام الصدامات مع القوى 
عناصرها  من  العديد  إصابة  بعد  سيما  ال  األمنية، 
التي  المواجهات  حصيلة  أظهرت  حيث  بجراح، 
والمفرقعات،  الحجارة  المحتجون  فيها  استخدم 
ورّد القوى األمنية عليهم بالقنابل المسيلة للدموع 
أعداد  اّن  الحصيلة  أظهرت  المطاطي،  والرصاص 
الجرحى من رجال األمن كانوا أكثر من الجرحى في 
المجموعات  بأّن  يظهر  وهذا  المتظاهرين،  صفوف 
نفسها  جّهزت  قد  كانت  العنف  استخدمت  التي 
جيداً للمواجهات... األكيد أّن ذلك ال يمّت بصلة ألّي 
ثورة... فالثورة ال تخّرب وال تلحق الضرر عن عمد 
على  نفسها  تقّدم  ألنها  والخاصة،  العامة  باألمالك 
أفضل،  واقع  إلى  السّيئ  الواقع  لتغيير  ثورة  أنها 
ملكاً  باعتباره  العام  الملك  على  تحرص  وه��ي 
وصفه  يمكن  ال  يحصل  ما  اّن  حين  في  للشعب.. 
إليها  تلجأ  شغب  أعمال  هو  ما  بقدر  ث��ورة،  بأنه 
حرف  تريد  بذلك،  القيام  ألجل  دّرب��ت  مجموعات 
االنتفاضة الشعبية المحقة بمطالبها، عن مسارها 
قوى  من  بدعم  موجتها  وركوب  السلمي،  المطلبي 
من  المجموعات  هذه  تغذي  السلطة،  في  سياسية 
خلف الستار.. والهدف المعلن لتصعيد العنف إنما 
هو تعطيل تشكيل حكومة حسان دياب، والمطالبة 
بحكومة يختارها المحتجون.. اّي أن تسلّم أطراف 
البالد،  يحكموا  كي  لهم  السلطة  السياسية  الطبقة 
دياب  حكومة  شكلت  لو  وانه  طوباوي.  أمر  وهذا 
في  يستمّرون  وسوف  تحكم  بأن  لها  يسمحوا  لن 
التي  األميركية،  السفارة  من  المدعومة  تحركاتهم 
األمنية  القوى  على  بالضغط  الخط،  على  دخلت 
لعدم التصّدي للمحتّجين، مما يكشف مدى العالقة 
التي تجمع هذه المجموعات المنظمة التي تمارس 
األميركية،  بالسفارة  الحراك،  خطف  وتريد  العنف 
لمنع والدة اّي حكومة ال تكون على قياس الشروط 
تقوم  أميركياً  موثوقة  مستقلة  حكومة  األميركية.. 
واشنطن  ترمي  مبكرة،  نيابية  انتخابات  بإجراء 
بثقلها السياسي فيها، وعبر الدعم المالي الخليجي 
وبوساطة القوى السياسية والمجموعات الموالية 
بأغلبية  اإلتيان  لمحاولة  األميركية،  للسياسة 
نيابية تغّير المعادلة النيابية والحكومية الحالية، 
تتولى  بحكومة  المجيء  من  واشنطن  يمكن  بما 

القيام بتنفيذ أجندتها لناحية:
رفع  على  وال��ع��م��ل  المقاومة  م��ح��اص��رة   �  1
إلضعافها  خطة  سياق  في  عنها،  الرسمي  الغطاء 
العدو  كيان  يقلق  الذي  الصاروخي  سالحها  ونزع 

الصواريخ  سيما  ال  عدوانيته،  ويلجم  الصهيوني 
القادة  ويعتبرها  المقاومة  تملكها  التي  الدقيقة 

الصهاينة، كاسرة للتوازن...
2 � فرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية والبرية 
بين لبنان وفلسطين المحتلة، على نحو يمكن كيان 
االحتالل الصهيوني من تحقيق أطماعه باالستيالء 
في  والغازية  النفطية  الثروة  من  ه��اّم  جزء  على 

المياه اإلقليمية اللبنانية...
النفطية  البلوكات  تلزيم  بعقود  النظر  إعادة   �  3
على  الحصول  من  األميركية  الشركات  يمكن  بما 
خطة  س��ي��اق  ف��ي  األس��اس��ي��ة،  االستثمار  حصة 
وغ��ازه  نفطه  استغالل  من  لبنان  لمنع  أميركية 
للنظام  التبعية  من  والتحّرر  التنمية  لتحقيق 
الرأسمالي الغربي األميركي.. وبالتالي إبقاء لبنان 

خاضعاً للهيمنة األميركية االستعمارية...
بلدهم  الي  السوريين  النازحين  عودة  منع   �  4
في  لبنان  ف��ي  إدم��اج��ه��م  على  والعمل  س��وري��ة، 
في  النازحين  لتوظيف  أميركي  مخطط  سياق 
السورية  الحكومة  على  السياسي  الضغط  عملية 
الحّل  لتسهيل  كشرط  األميركية  الشروط  لفرض 
النازحين  استغالل  واستطراداً  لالزمة،  السياسي 

في االنتخابات السورية المقبلة...
بالحكومة  اللبنانية  الحكومة  اتصال  منع   �  5
السورية إلعادة العالقات الممّيزة بين البلدين إلى 
تصدير  مشكالت  لحّل  تسهيالت  وإيجاد  طبيعتها 
سورية  الى  والصناعي  الزراعي  اللبناني  اإلنتاج 
توجه  منع  وكذلك  العربية  ال��دول  إل��ى  وعبرها 
لبنان شرقاً نحو الصين وروسيا وإيران في سياق 
تنويع خياراته االقتصادية وإيجاد الحلول ألزماته 

التحتية  بناه  وتطوير  والخدماتية  االقتصادية 
المتردية...

أميركية  أه��داف  المضمار  ه��ذا  في  نقوله  ما 
الذين  األميركيين  المسؤولين  لسان  على  معلنة 
المساعدات  ق��ب��ول  م��ن  لبنان  بمنع  ج��اه��روا 
وإي��ران  والصين  روسيا  من  ك��ّل  عرضتها  التي 
صعد  على  سيما  ال  المزمنة،  مشكالته  لمعالجة 
وكذلك  إل���خ...  والطرقات  والنفايات  الكهرباء 
وحلفائه  الله  حزب  إقصاء  على  بالعمل  جاهروا 
من  تكنوقراط  بحكومة  والمطالبة  الحكومة  عن 
يقبلون  ممن  وزراؤه��ا  يكون  أن  اّي  المستقلين، 
الدوليين...  النقد والبنك  شروط سيدر وصندوق 
تلبية  في  مطواعية  أكثر  يكونوا  أن  واستطراداً 
شروط وإمالءات واشنطن المذكورة آنفاً... والتي 
األميركية  المالية  العقوبات  حزمة  إليها  هدفت 
التي فرضت على لبنان وأّدت إلى تسعير ومفاقمة 

األزمة االقتصادية والمالية...
القوى  على  ملحة  مهام  يطرح  ت��ق��ّدم  م��ا  اّن 
الحراك،  في  المشاركة  وغير  المشاركة  الوطنية، 
انتفاضة  م��ن  يحصل  م��ا  حقيقة  إلدراك  أوالً، 
المطلبية  الناس  انتفاضة  على  انقلبت  مضادة 
الشعارات  وإضفاء  خطفها  في  ونجحت  المحقة، 
جديدة،  حكومة  تشكيل  الرافضة  السياسية 
برئاسة حسان دياب، توقف االنهيار االقتصادي، 
وتلبية  االزمة  معالجة  سكة  على  البالد  وتضع 
مطالب الناس المحقة. وثانياً إدراك ان ما يحصل 
ثورية  ق��ي��ادة  تتطلب  ال��ث��ورة  ألّن  ث��ورة،  ليس 
في  متوافر  غير  امر  وهو  وطني،  إنقاذ  وبرنامج 
وقوى  مجموعات  من  المكّون  الحاصل  الحراك 

اليسار،  أقصى  إلى  اليمين  أقصى  من  متنافرة 
العنف  مسلسل  في  االستمرار  اّن  إدراك  وثالثاً 
قبل  م��ن  تصويره،  ومحاولة  عليه  والسكوت 
بعض القوى المحسوبة على الخط الوطني، بأنه 
باالستجابة  السلطة  تعنت  ظّل  في  طبيعي  أمر 
الحقيقي،  التغيير  إلى  يقود  ال  الناس،  لمطالب 
االقتصادي  التدهور  من  مزيد  إل��ى  يقود  وإنما 
الشرائية  الناس  قدرة  وانهيار  الخطير،  والمالي 
في ظّل تعطل آلة اإلنتاج... وبالتالي الدخول في 
مسار عنفي عبثي ال ينتج سوى الدمار والخراب 
الذي يدفع ثمنه جميع اللبنانيين.. لذلك ال يجب 
عنف  ألنه  عنف،  من  يجري  ما  إزاء  أحد  يفرح  أن 
تقّدمياً.. لهذا  ثورياً  رجعي تخريبي، وليس عنفاً 
الصوت ضّد من يقفون وراء هذا  إعالء  كله يجب 
العامة  لألمالك  المدّمر  العبثي  التخريبي  العنف 
لالنهيار  والمفاقم  لالقتصاد  والمعطل  والخاصة 
الناس  أزم��ات  حدة  زي��ادة  من  لمزيد  والمسّبب 
فضح  على  والعمل  البالد،  واستنزاف  المعيشية 
وراء  تقف  التي  المشبوهة  المجموعات  وتعرية 
إلرادتها،  االستسالم  وع��دم  والتخريب.  العنف 
العنف،  حفلة  في  ينخرط  ممن  البعض  وعفوية 
إليها..  أين تقوده ومن يقوده  إلى  إدراك  من دون 
والضغط  الحراك  سلمية  على  الحفاظ  من  بدالً 
عليها  والضغط  الحكومة  بتشكيل  ل��إس��راع 
استعادة  من  بدءاً  المحقة  الناس  مطالب  لتنفيذ 
من  واالقتصاص  المنهوبة  الدولة  وحقوق  أموال 
الشركات  من  الدولة  موارد  واسترداد  الفاسدين 

الخاصة إلخ...
*كاتب واعالمي

{ د. ساعود جمال ساعود*
  ما إن إنزاح غبار الصواريخ اإليرانية فوق سماء عين أسد القاعدة 
وإخوانهم  والمحللون  السفسطائيون  أطّل  حتى  اللعينة،  األميركية 
إيديولوجياً يحللون ويصّرحون بما ال يقبله عقل وال  المبرمجين  من 
بعين  تؤخذ  أقوالهم  كانت  إذا  ما  في  تكمن  الكبرى  والطامة  منطق، 
االعتبار من قبل صّناع القرار، فهي بجملتها أقوال متهّورة متسّرعة لم 

تنضج ثمارها بعد.
  لم ُيحدث أّي ضجيج إعالمي، ولم ُيبالغ فيه من قبل أعداء إيران، 
أميركية  خطة  هناك  إّن  فيه  قال  الذي  روحاني؛  الرئيس  تصريح  إّنه 
من  يتألف  بما  السياسي  النظام  أّي  ونظامها،  إي��ران  على  للقضاء 
مؤسسات، وطبعاً دون اإلفصاح عن حيثيات هذه الخطة بما يوّضح 
الرئيس روحاني بقوله: »اإلدارة األميركية  إذ اكتفى  للقارئ كيفيتها، 
خططت للقضاء على النظام اإليراني في غضون ثالثة أشهر وفشلت، 
إيران كان  أّن ما خططت له اإلدارة األميركية تجاه  أدرك الجميع  وقد 

خاطئاً«.
 هنا نذكر أحد سيناريوات الحرب األميركية ضّد إيران التي بدأت 
اإلي��ران��ي،  االقتصاد  تقويض  يستهدف  خانق  اقتصادي  بحصار 
والوصول لحالة العجز عن تلبية حاجات الشعب اإليراني، تطّورت 
إلى نصب فخ استراتيجي تمّثل بالتخطيط الغتيال أكبر قائد عسكري 
في إيران كمحالة لجّر إيران إلى القيام بردة فعل من شأنها أّن تخّول 
ضّد  عسكري  بعمل  القيام  وحلفاءها  األميركية  المتحدة  الواليات 
دولة  إيران  بأّن  أميركي  ظٌن  صاحبه  التخطيط  هذا  أّن  بّد  وال  إيران، 
عين  قاعدة  بقصف  إيران  رّدت  عندما  الصاعقة  وهنا  فقط،  شعارات 
أسد، حيث ولد التخّوف من الدخول في دوامة الفعل ورّد الفعل بعد 
الداخل  في  سيما  ال  سليماني،  اللواء  الستشهاد  العالمية  الضجة 
بتحّركات  تمّثلت  سياسية  تغّيرات  حدوث  إلى  أّدى  الذي  األميركي 
الرئيس  صالحيات  لتقليص  والكونغرس  األميركي  الشيوخ  مجلس 
أّن  لنا  ثبت  حيث  إيران،  ضّد  عسكرية  ضربة  شّن  بخصوص  ترامب 
الردود  توقعها  عدم  هو  األميركية  اإلدارة  تخطيط  بخطأ  المقصود 
بأجمعها  وّلدت  التي  وتوقيتها،  ومجالها  ومداها  وطبيعتها  اإليرانية 

الردع ألّي حركة عسكرية أميركية.
نحن  »ربما  بقوله:  روحاني  الرئيس  إليه  أشار  فمما  وبالعودة...   
قاعدة  تهز  أن  أميركا،  تهديد  تستطيع  التي  القليلة  الدول  بعض  من 
التراجع  على  واشنطن  وتجبر  الليل،  منتصف  في  أميركية  عسكرية 
صحيح،  األم��ر  ه��ذا  إّن  وبالتحليل  مهّم«،  أم��ر  فهذا  تهديداتها  عن 
لوجه،  وجهاً  يكون  لن  أميركية  عسكرية  حرب  ألّي  إي��ران  فتصّدي 
بالمناطق  المتمّثلة  ضعفهم  نقاط  ضرب  عبر  وقالوا  ح��ّددوا  كما  بل 
االستراتيجية كمضيق هرمز مثالً، وأّما بالنسبة للتهديدات األميركية 
فقد كان من المخطط له الرّد على الضربة اإليرانية، ولكن شهدنا كيف 
خرج ترامب بتصريحاته الخائفة ليقلل من أثر الضربة اإليرانية، في 
محاولة منه لحفظ ماء الوجه وكأنها رسالة للعالم مفادها: »ال داعي 
للرّد فالعواقب سليمة«. رغم أنني أجزم أّن الضربة األميركية للشهيد 
سليماني لم يخطط لها إال كتمهيد لتوجيه ضربة ما إليران، ولكن عّدة 

عوامل أّدت إلى الحيلولة دونها منها:
أوالً: شيوع ظاهرة الغضب الشعبي اإليراني، والتالحم الذي أبداه 

بشرائحه كاّفة مع القيادة اإليرانية في تصّديها للغطرسة األميركية.
اإليرانية  القيادات  عن  الصادرة  التصريحات  مصداقية  ثانياً: 

وثبوتها بعد الرّد المفاجئ.
ثالثاً: نوعية األسلحة التي استخدمتها إيران، فاستخدام الصواريخ 
األسلحة  من  النوعية  هذه  إّن  حيث  استراتيجي،  بعد  لها  الباليستية 

مخّصص للحروب الخارجية.

رابعاً: الخشية من نهضة دول محور المقاومة التي أبدت تعاضداً 
استعادة  يقتضي  عمل  أّي  نحو  للتحّرك  بالجاهزية  أوحت  ومساندة 

توازن محور المقاومة في حال حدث خلٌل ما.
الذي  األميركي  التصّرف  ضّد  العالمي  العام  الراي  تألب  خامساً: 
ألّن  ذلك  الدولي،  للقانون  مخالف  بأّنه  له  وصفنا  المضحك  من  بات 

أميركا تضع القانون الدولي تحت حذائها.
سادساً: الحراك األميركي الداخلي الذي انقسم إلى فرعين أحدهما 
الشعبي الرافض لهذا التصرف المشين، واآلخر سياسي تمّثل بحراك 

مؤسساتي لردع ترامب عن تصرفاته الرعناء.
سابعاً: ال بّد أّن الضغط الدولي كان له دوره سواء المعلن منه أو 

المخفي.
 وبالنتيجة تراجعت أميركا عن تخميناتنا بتوجيه ضربة عسكرية 
هذه  مثل  يستهدف  سنين  منذ  عليه  درج��ت  ما  أّن  رغم  إي��ران،  ضّد 
الشر«،  »بمحور  وبهتانا  زوراً  سّمته  ما  ضمن  إدراجها  منذ  الضربة 
التي  االقتصادية  العقوبات  من  بحزمة  اإليراني  الرّد  أتبعت  ولكنها 

تستهدف الداخل اإليراني بشكٍل مباشر.
الخطاب  أّن  اعتبر  فقد  روحاني،  الرئيس  تصريح  إلى  وبالعودة   
األميركي تجاه إيران قد تغّير إلى حّد كبير بعد الضربة التي وجهتها 
بالده إلى قاعدة عين األسد األميركية في العراق، وهنا موضع التساؤل 
الكامن ب� ما الذي تراجع الخطاب األميركي السياسي واإلعالمي المعلن 

أم التصرفات األميركية التي هي أشبه بحرب خفية ضّد إيران؟
التي  المؤشرات  بتقديم  إال  يستقيم  ال  السؤال  هذا  على  الجواب  إّن   
التي  االقتصادية  بالعقوبات  تتمثل  والتي  السؤال،  طرفي  أحد  تخدم 
فرضت على إيران بعد اغتيال سليماني وعدم رفع العقوبات السابقة 

أوالً، ومن ثم االستغالل اإلعالمي األميركي لحادثة الطائرة األوكرانية 
لبعض  األميركي  والتحريض  التجييش  محاوالت  ثم  وم��ن  ثانياً، 
على  احتجاجاً  فوضوية  بتحركات  للقيام  اإليراني  الشعب  شرائح 
بالتالعب  واشنطن  حلفاء  استمرار  ثالثاً،  األوكرانية  الطائرة  إسقاط 
بأمن واستقرار إيران، فسفير بريطانيا حاول إثارة القالقل االجتماعية 
داخل إيران رابعاً، واستمرار النظرة إلى تخصيب اليورانيوم في إيران 
أنه تهديد وجودي خامساً، وإعالن حلفاء أميركا على رأسهم بريطانيا 
أنهم سيدافعون عن أّي تهديد لمصالحهم وجنودهم في منطقة الشرق 
اإلعالمي  الخطاب  ب��أّن  القول  يمكن  األس��اس  ه��ذه  وعلى  األوس��ط، 
والسياسي وإن خّفت وطأته حالياً، فهذا من باب التهدئة ال أكثر، كما 
أّنه ال يعني قطعاً توقف المخططات األميركية تجاه إيران، ولن تتوقف 
مستقبالً، وال بّد أّن هذا الترّدد والخوف اللذان انتابا الواليات المتحدة 
األميركية سيعقبهما محاوالت جريئة قاسية ضّد إيران، والغرابة في 
اإلجراءات األميركية خطواتها ضّد إيران أّنها ليست مضطرة بتاتاً ألّي 
عمل عسكري، فهو محض غباء وتهّور، إذا أّن دولة كبرى مثل الواليات 
دولة  أي  واستقرار  بأمن  الضرر  إلحاق  تستطيع  األميركية  المتحدة 
من دون اللجوء إلى عمل عسكري، سيما بعد أن أدرجت إلى الساحة 
العربية  المنطقة  عرفتها  التي  بالنيابة  بالحروب  يسّمى  ما  الدولية 
برّمتها بأيدي مجموعات إرهابية  2010، حيث دّمرت بلداناً  منذ عام 
سياق  ضمن  يبقى  العسكرية،  بالقبضة  التلويح  أّن  واألولى  داخلية، 
الشرق  منطقة  شعوب  له  تتنّبه  أن  يجب  أمر  وهذا  النفسية،  الحرب 
المواقف  تتطلبها  التي  ال��ردود  عن  مستقبالً  تمتنع  ال  وأن  األوس��ط، 
والمستجدات وما تحمله من أحداث متفاوتة الشدة ومتنوعة الوجوه.
*كلية العلوم السياسية - جامعة دمشق

لماذا دفع الحراك للعنف والتخريب...

وما عالقته بالأجندة الأميركية؟

هل تغّير الخطاب الأميركي تجاه اإيران

بعد ا�ستهداف قاعدة عين اأ�سد؟

قاعدة عين األسد األميركية في العراق بعد ضربها بالصواريخ اإليرانية

َمن دفع الحراك إلى العنف...؟



ثقافة وفنون10

فعالياته خّطت تاريخًا وح�صارًة على امتداد ليالي بيروت بين الداخل والعالم... و»ال�صوليدر« كاذبة ولو �صدقت!

ق�ضية �لتياترو �لكبير... م�ؤ�مرة �إهمال �أم عبثّية؟ 

�حتفاٌل م��ضيقيٌّ بمنا�ضبة عيد �لربيع �ل�ضيني 2020 

في �ضّن �لفيل

»AUCE« تكّرم �لطالب �لفائزين في م�ضابقة �لترجمة 

بمنا�ضبة �لي�م �لعالمي للغة �لعربية 

{ رنا محمد صادق
... حكاية البحث عن ثنايا الوطن بين جدران 
األبنية وذاكرة المدينة نبٌض ال تنتهي معالمه، 
واإلحياء.  اإلع��ادة  في  استنبط  ما  ج��ّل  وبحث 
وم����ن ج��ي��ل إل����ى ج��ي��ل ت���ك���اث���رت ال��س��ج��االت 
المتكّررة  ال��ك��ب��ح  ع��م��ل��ي��ات  ع��ن  وال��ت��س��اؤالت 
المدينة  حضارة  فيها  تستباح  التي  والجرائم 
ال���زم���ان، وتصيب  ال��م��ك��ان وص���دى  وت���اري���خ 
المدينة  لنبض  الحضاري  والتاريخ  العمران 
حملت  التي  تلك  ب��ي��روت  ب��ي��روت...  الصامدة 
في حضنها النار والبارود، ونسجت من عبق 
ونثرت  الثقافي،  وال��ت��ن��ّوع  الحضارة  ال��ح��رب 
في  وملحنين  ومغنين  موسيقيّين  بقدرتها 
تاريخاً  منحتنا  ب��ي��روت  ال��ع��ال��م.  أرج���اء  شتى 
اليوم  نحن  وه��ا  عليه،  الحفاظ  وأم��ل��ت  عريقاً 
منحتنا  عّما  باحثين  الطريق  مفترق  عند  نقف 
ال��ت��ي ال  ال��ص��اخ��ب��ة، وه��ي  إي���اه ذاك���رة المدينة 
التي  األهلية،  الحرب  معالم  عنها  تنفض  زالت 
العمرانية  التحّوالت  جراء  الخيبة  اليوم  تعاني 
الثقافية  وجهتها  وتغيير  ف��ي��ه��ا،  وال��ت��ج��اري��ة 
الثقافيّة  ال��ج��رائ��م  وال��م��ع��ي��ش��ي��ة.  وال��ح��ي��وي��ة 
اليوم،  حتى  تندثر  ل��م  ب��ي��روت  شهدتها  ال��ت��ي 
عن  الضخمة  الشركات  أص��ح��اب  ينكفئ  ول��م 
السينما  ط��ال  ال��ذي  الحضاري  تاريخها  محو 

والمسارح وشتى أنواع الفنون.
والحضارة  ال��ت��اري��خ  ط��ال��ت  ال��ج��رائ��م  ه���ذه 
والثقافة للهوية اللبنانية من مسرح الكريستال، 
األمبير، وزهرة سورية والبيكاديلي والتياترو 
ال��ك��ب��ي��ر، ك��لّ��ه��ا م��س��ارح ل��ه��ا بصمة ف��ي ذاك���رة 
اللبنانيين. أنعشت التحّركات الشعبية اللبنانية 
الذاكرة حول الصرح الثقافي الكبير في بيروت 
مهمٌل،  الصرح  هذا  الكبير.  بالتياترو  المتمثل 
م��ه��ّدٌد وم��ن��س��ٌيّ رغ��م أن��ه ش��ّك��ل ن��م��وذج��اً حيّاً 

وواقعاً منذ أن شيِّد عام 1930. 
ملكيته،  على  استولت  »السوليدير«  شركة 
ووعدت بإعادة فتح المسرح أمام جمهوره منذ 
فأضواء  كّمون«،  يا  »الوعد  وعلى   1990 عام 
اليوم.  حتى  مغلقة  وأب��واب��ه  مطفأة  التياترو 
مع  والتآكل  التفتت  سوى  جدرانه  تشهد  ولم 
تحت  ترميمه  مشروع  زال  وم��ا  الزمن  م��رور 
التحّكم  للمالك  يحّق  فهل  واإلن��ش��اء.  الدراسة 
النظر  بصرف  االستباحة  أو  اإلغ���اق  ب��ق��رار 
الصرح  لهذا  واالجتماعي  الثقافي  التاريخ  عن 
وإلى  اللبنانيين؟  ذاك���رة  ف��ي  ودوره  الثقافي 
المصلحة  »ض��ح��ي��ة«  ب���ي���روت  س��ت��ك��ون  م��ت��ى 
األف��راد؟ وهل من مؤمراة وراء  لبعض  الذاتية 
إلى  إلعادته  ترميمه  موانع  وم��ا  اإله��م��ال،  ه��ذا 

وظيفته التي بنَي من أجلها؟
م��ن ه��ن��ا، وأله��م��ي��ة ه��ذا ال��ت��ي��ات��رو كجوهرة 
م��ع��م��اري��ة ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ف���ي وج����دان 
عددها  في  قضيته  اختارت  »البناء«  اللبنانيين 
ركائز  إح���دى  ع��ل��ى  ل��ت��ض��يء  خصيصاً  ال��م��ئ��ة 

بيروت الحضارية.

 المكان وذاكرة المدينة
بشير  األمير  شارع  في  الكبير  التياترو  أنشئ 
 ،1927 سنة  بيروت  في  المعرض  منطقة  قرب 

في تصميم للمهندس يوسف أفتيموس.

ذاكرة  القديم  المسرحي  الصرح  هذا  تاريخ 
وأفالمه  مسرحياته  خالل  من  لألجيال  قائمة 
في  جركس  ري��اض  الكاتب  يقول  اذ  وحفالته. 
يعتبر   ،52-49 ص  البال«  في  »بيروت  كتابه 
المسارح  إلى  بالنسبة  حديثاً  الكبير  التياترو 

التي سبقته. 
أن  قبل  كمسرح  ثابت  ج��ورج  أن��ش��أه  وق��د 
يتحّول بشكل نهائي إلى دار للعرض، وقّد غّنى 
وأم  م.،   1931 سنة  ال��وه��اب  عبد  محمد  فيه 
كلثوم، ومّثل على خشبته يوسف وهبي وبعض 
الفرق األجنبية، وأقيمت فيه حفالت تمثيل كبرى 
وقد استعمل كمسرح لفترة، ألنه أنشئ على هذا 

األساس.
ي��وس��ف وهبي  م��س��رح��ي��ات  إل���ى  إض���اف���ًة 
رّواد  أما  الكّسار.  لعلي  مسرحيات  هناك  كانت 
أمثال  والكّتاب  الشعراء  كبار  فكانوا  المسرح 
الفنانين  وكبار  شوقي،  أحمد  الصغير،  األخطل 

السوريين، اللبنانيين والمصريين.
»ال���وردة  كفيلم  ه��ام��ة  أف���الم  فيه  ُع��رض��ت 
خلوصي،  وسميرة  ال��وه��اب  لعبد  البيضاء« 
»وين  ومسرحية  الصحراء«،  بنت  »غادة  وفيلم 
المسرحيات  من  وغيرها  قلبي«  و»رد  أب��وك« 

الدرامية والهزلّية.
كانت  عليه  ُق��ّدم��ت  التي  المسرحيات  أه��م 
المسرح  لعميد  االع��ت��راف«  »كرسي  مسرحية 
ال��ع��رب��ي وف��رق��ت��ه رم��س��ي��س ي��وس��ف وه��ب��ي، 
ومسرحية  الشريدان«،  »الولدان  ومسرحيته 
 .1936 ع��ام  األع��م��ى«  و»غ���رام  »راسبوتين« 
من  الخيام«  »ع��روس  اللبنانية  والمسرحية 
تأليف سالم فاخوري وقامت بالبطولة النسائية 

فيها سعاد كريم.
 la comédie« أما من فرنسا فقد زارته فرقة
الفرنسية  الفرق  أشهر  من  وهي   »francaise

آنذاك. وكانت تزور لبنان مرة كل عامين تقريباً، 
ولوازمها  معّداتها  معها  تستقدم  الفرقة  وكانت 
اللبنانيين  أبهرت  التي  األزياء،  وبخاصة  معها 
»موغادور«  فرقة  إلى  إضافة  وكمالها.  بغناها 

الباريسية.
دار  إل��ى  المسرح  ت��ح��ّول   1945 ع��ام  ف��ي 
الغنائية.  الحفالت  وبعض  السينمائي  للعرض 
التياترو  في  السينمائي  العرض  وتوقف  هذا 
األهلية  الحرب  بدء  بعد  أي   1982 عام  الكبير 

اللبنانية بسبع سنوات.

في الهندسة والعمارة
التياترو  م���راد  أب���و  نبيل  ال��ك��ات��ب  ي��ص��ف 
القرن  في  اللبناني  »المسرح  كتابه  في  الكبير 
العشرين«: »... دخلت، وتفّرجت عليه، وُدهشت 
أن  اآلن  وأستطيع  وفخامته،  هندسته  أم��ام 

حيث  أول  مدخل  التالي:  الشكل  على  أصفه 
صالة  حيث  ثاٍن  فمدخل  التذاكر،  بيع  شبابيك 
البلكون  إلى  سلّمان  منها  لالنتظار،  مستديرة 
الثانوي.  الثاني  البلكون  فإلى  الرئيسي،  األول 
مسرحية  بطريقة  ُدرس  فقد  الصالة  فضاء  أما 
مريحة،  مساحة  الخشبة  احتلت  اذ  ص��رف، 
الممثلين  وغ��رف  الكواليس  ج��اءت  ووراءه���ا 

المنّظمة. 
بالنسب  ال��ج��ل��وس  م��ق��اع��د  وّزع�����ت  ك��م��ا 
فاحتوت  للمسرح.  والمعقولة  المفروضة 
األول  أربعمئة مقعد، والبلكون  األوركسترا على 
على مئة وخمسين، والثاني على ثمانين مقعداً. 
الفضاء  استعمال  إن  القول  يمكن  ع��ام،  بشكل 
والمساحات الداخلية لهذا المسرح خضع لجميع 
معطيات الرؤية والسمع والراحة والنظافة التي 

تمّيز المسارح المتخصصة التقليدية«.

في الثقافة
كان هذا المسرح يلعب دوراً مهماً في الحياة 
أم��ام  أب��واب��ه  يفتح  بكونه  اللبنانية،  الفّنية 
تتشكل  بدأت  التي  اللبنانية  المسرحّية  الفرق 
فلم  عليه،  الحجز  طلبات  فتكاثرت  باضطراد، 

تكن كواليسه تعرف الهدوء إال لماماً.
يتذّكر المسرحّيون اللبنانّيون القدامى أمثال 
عقيقي،  وفيليب  ناصر،  ووجيه  شامل،  محمد 
أن هذا  الغرّيب وغيرهم  وسعاد كريم، وجوزف 
المسرحية  الحياة  في  مهماً  دوراً  مّثل  المسرح 
من  واألربعينّيات  الثالثينّيات  بين  اللبنانية 
القرن العشرين، حيث كان مجّهزاً بآلية خاصة 
في  السرعة  على  تساعد  المتحركة  للديكورات 
الخشبة  وسط  في  فتحة  وفيه  المناظر،  تغيير 
ثانية  وستارة  المسرحّية،  الخدع  في  تستعمل 
نصفين  إل��ى  الخشبة  ال��ح��اج��ة،  عند  تفصل 
لتساعد في تجهيز مناظر المشهد التالي خلفها.

في القيمة
حديثه  في  فياض  رهيف  المعماري  يرّكز 
هندسة  في  أساسّية  مفاصل  على  »البناء«  مع 
واجهة  منها  يشّكل  التي  والقيم  التياترو  مبنى 
أهمية  تتقسم  يقول:  حيث  لبيروت،  حضارية 
قيم،  خمس  إلى  والحضارية  التراثية  التياترو 

وهي:
مع  مصّنف  الصرح  هذا  التاريخية:  القيمة 
شارع المعرض تراثياً حيث ُبني في الثالثينّيات 
أي في ظّل االنتداب الفرنسي، األمر الذي ُيعطيه 

صفة تاريخية كبيرة.
كتصميم  التياترو  تصميم  المعمارية:  القيمة 
الواضحة،  الخشبة  من  الحديثة،  المسارح 
على  تطّل  التي  الشرفات  يفتح،  ال��ذي  السقف 

بين  عامة  ب��ص��ورة  كتلته  تناسق  الخشبة، 
المعمارية  اللغة  امتداداتها وارتفاعاتها ووحدة 
والفتحات.  األقراص  حيث  من  فيه  المستعملة 
للمكان  يكون  ألن  سمحت  العوامل  ه��ذه  ك��ّل 
تعّبر  والتي  فيها  بني  التي  الحقبة  في  خاصية 

عن »الكولونيالية المستعربة« آنذاك.
إلى  تعود  والتي  المضافة:  المعمارية  القيمة 
مؤلفه يوسف بيك أفتيموس الذي كان أحد أهم 
لألشغال  وزي��راً  كان  عصره،  في  العمارة  رّواد 
الحديث  وعند  الفرنسي.  االن��ت��داب  عهد  ف��ي 
والبيت  الكبير  كالتياترو  أعماله  نستذكر  عنه 

األصفر.
تعني  المدينّية  القيمة  المدينّية:  القيمة   
النسيج  وصنع  كتابة  في  المكان  يساهم  أن 
المديني، القائم على مجموعات مباٍن. وهو األمر 

الذي نشهده من ناحية الغراند تياترو.
المساهمة في كتابة تاريخ المدينة: التياترو 
ينفصل  وال  بيروت  تاريخ  أساسّيات  من  نبض 
عنها بجذور الذاكرة في الحقبة التي يعّبر عنها.

 هل سينهار؟
انهيار  احتمالية  حول  اإلشاعات  تكاثرت 
عديدة،  عوامل  ج��راء  من  ووق��وع��ه  التياترو 
ذلك  أن  يؤّكد  فياض  رهيف  المعماري  لكن 
وال��ج��دران.  البنى  حيث  من  حالياً  وارد  غير 
مضَمرة  رغبة  هناك  تكون  أن  يستبعد  ال  لكنه، 
تجاري  مشروع  لبناء  هدمه  في  البعض  لدى 

مكانه.

 ...وصمت التياترو
األهلية  الحرب  إبان  الكبير  التياترو  ُدّم��ر 
سوى  ُيخترق  لم  التياترو  وصمُت  اللبنانية 
حين   1997 عام  األولى  الحرب،  بعد  مرتين 
زافيل  جيل  الفرنسي  المسرحي  المخرج  قّدم 
الكبير«  التياترو  إلى  »تحية  بعنوان  عرضاً 
محاوالً  لبنانيين،  ممثلين  م��ع  ب��االش��ت��راك 
اللبناني على استعادة دوره  تحفيز الجمهور 

الثقافي.
ق��ّدم  حين   1999 ع��ام  فكانت  الثانية  أم��ا 
نبيل  اللبناني  الفرنسي  المسرحي  المخرج 
جورج  للشاعر  معروفة  غير  مسرحية  األظ��ن 
ال��ذك��رى  ف��ي  ح���ب«،  »ل��وع��ة  بعنوان  ش��ح��ادة 
سياسّيون  وحضرها  شحادة  لوفاة  العاشرة 

ودبلوماسّيون وفنانون.
هناك  ك��ان��ت  ال��ح��رب  ان��ت��ه��اء  بعد  أن  كما 
محاوالت لترميمه وإعادة افتتاحه أمام الجمهور 
بإشراف وزارة الثقافة، بمبادرة من وزير الثقافة 
المسرحية  مثل  وفنانين  سالمة  غسان  السابق 
نضال األشقر والمخرج الراحل نبيل األظن، لكن 
لشركة  مملوًكا  لكونه  بالفشل  باءت  المحاوالت 

»سوليدير« الخاصة.

مراجع:
كتاب »مسارح بيروت وتواريخها«.

كتاب »المسرح اللبناني في القرن العشرين« 
لنبيل أبو مراد.

رياض  للكاتب  ال��ب��ال«  في  »ب��ي��روت  كتاب 
جركس.

الثقافة  ووزارت����ا  الصين  س��ف��ارة  أق��ام��ت 
الشعبية،  الصين  لجمهورية  والسياحة 
الوطني  والمعهد  كركال  مسرح  مع  بالتعاون 
الكونسرفاتوار،   - للموسيقى  العالي  اللبناني 
احتفاالً موسيقياً لمناسبة »عيد الربيع الصيني 
مقاطعة  أوركسترا  أحيته   ،»2020 السعيد 
كركال  مسرح  على  السيمفونية  هيلونغجيانغ 
وزير  بحضور  تابت،  حرش   - الفيل  سن  في 
الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  في  الثقافة 
حكومة  في  السياحة  وزير  داود،  داود  محمد 
كيدانيان،  أوادي��س  الدكتور  األعمال  تصريف 
الركن  العميد  كيجيان،  وانغ  الصيني  السفير 
زياد الهاشم ممثالً قائد الجيش العماد جوزيف 
عون، الفنان عبدالحليم كركال، أعضاء السفارة 
ال��ص��داق��ة  جمعية  م��ن  وأع��ض��اء  الصينية 
الشخصيات  من  وحشد  الصينية،   - اللبنانية 
السياسية والدبلوماسية والقنصلية والثقافية 

واإلعالمية واالجتماعية.

كيجيان
ألقى  والصيني،  الوطني  النشيدين  بعد 
إن  وقال:  بالحضور.  فيها  رّحب  كلمة  كيجيان 
للّم  مناسبة  للصينيين  بالنسبة  الربيع  عيد 
الشمل والفرح واالحتفال وتناول الطعام اللذيذ 
الماضي  لتوديع  نقطة  وكذلك  الخمر،  وشرب 
جديدة  رحلة  وب��دء  الجديد  العام  واستقبال 
الصيني  الربيع  عيد  فعاليات  إن  للحياة. 
التي تقام في لبنان ليست فقط حلقة  السعيد 
مهمة من احتفاالت الجالية الصينية في لبنان 
بمناسبة رأس السنة الصينية، بل هي فرصة 
األصدقاء  مع  والسعادة  الفرح  لتقاسم  جيدة 

اللبنانيين وعرض الثقافة الصينية لهم.

ولفت إلى أن التبادل الثقافي وتعزيز الحوار 
الحواجز  إلزالة  مهمة  وسيلة  الحضارات،  بين 
التي تفصل الدول وطريق لتعزيز التفاهم بين 
الشعوب. وفي السنوات األخيرة يزداد التبادل 
المجال  ف��ي  ولبنان  الصين  بين  وال��ت��ع��اون 
وانطلقت  مستمر،  بشكل  والثقافي  اإلنساني 
اللبناني  الوطني  المعهد  مشروع  تنفيذ  عملية 
العالي للموسيقى الجديد الممّول من الحكومة 
الصينية. وفي العام الجديد نحن على استعداد 
للعمل على زيادة التبادل والتعاون مع الجانب 
اللبناني في مجاالت الثقافة والفنون والتعليم 
بين  التفاهم  تعزيز  أج��ل  م��ن  وال��س��ي��اح��ة، 
الشعبين الصيني واللبناني وتوطيد الصداقة 
القائمة بينهما وتوسيع العالقات الثنائية بين 

البلدين.

داود
تصريف  حكومة  في  الثقافة  وزير  ألقى  ثم 
األعمال كلمة افتتح فيها االحتفال: إننا فخورون 
والصين،  لبنان  بين  الثقافي  التعاون  بهذا 
الفنون  لغة  خالل  من  البشر  بارتقاء  إيماناً 
هذه  وأغتنم  الموسيقى.  وبينها  تنّوعها،  على 
المعهد  المناسبة، للتذكير بإطالق ورشة بناء 
الوطني العالي للموسيقى في ضبيه منذ فترة 
وجيزة، وبهبة عينية كريمة من دولة الصين. 
مثاالً  تشّكل  نثمنها،  التي  الطيبة  البادرة  هذه 
في  بلدينا  بين  الخالّق  التعاون  مسار  على 
مجال الموسيقى وفي مجاالت ثقافية متنّوعة.

ثم بدأ االحتفال الموسيقي بمقطوعات فنية 
صينية ولبنانية وعالمية.

{ مصطفى الحمود 
للثقافة  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  ك��رََّم��ت 
والتعليم »AUCE«- النبطية - الثانويات 
الترجمة  مسابقة  في  المشاركين  والطالب 
الثانية التي أقام���ها قسم الترجمة واللغات 
العربية،  للغة  العالمي  الي���وم  بمناسبة 
وذلك من خالل االحتفال الذي أقامته إلعالن 
نائب  الحفل  حضر  وقد  الفائ����زين،  أسماء 
حيدورة  هاني  الدك���تور  الجامعة  رئيس 
حسين  ال��دك��ت��ور  النب���طية  ف��رع  وم��دي��ر 
وممثلي  م���دراء  ج��ان��ب  إل��ى  النابلسي 
المدير  المشاركة،  والثانويات  ال��م��دارس 
األكاديمي الدكتور علي صفا ورؤساء أقسام 

الكليات وح��شد من األساتذة والطالب. 
وقد فاز بالمراكز األولى كل من: 

عن  فقيه  مصطفى  سنا  األول:  المركز 
نورهان  الثاني:  المركز  الرحمة«،  »ثانوية 
القصيبة  »ث��ان��وي��ة  ع��ن  شمسي  محمد 
علي  حسين  الثالث:  والمركز  الرسمية«، 
»ث��ان��وي��ة  ع��ن  الحس��ين  ع��ل��ي  اب��راه��ي��م 

أجيال«.
األول��ى  بالمراكز  ال��ف��ائ��زون  حصل  وق��د 
المئة،  في   100 بن���سبة  دراسية  منح  على 
إلى  المئة باإلض��افة  المئة و70 في  80 في 
الطالب  جميع  حصل  كما  مالية.  ج��وائ��ز 
المسابقة على منح دراسية  المشاركين في 
يش��ارك  أن  على  المئة.  ف��ي   60 بنسبة 
الخم���سة  الم���راكز  ع���لى  الحاصلون 
تقام  التي  الختامي��ة  المباراة  في  األول��ى 
شهر  خالل  بيروت  في  الرئي���سي  الفرع  في 

آذار.
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المسرح بعد أن دّمر إبان الحرب األهلية_وصمت التياترو الكبير

إعادته إلى الذاكرة مع االحتجاجات المطلبية

ً الغراند تياترو حاليا

وأبوابه مقفلة!جدرانه منسيّة...



11ريا�سة / ت�سلية
الأن�صار باأجانبه بطاًل لدورة بلدية حارة حريك

بعد فوزه على �صباب ال�صاحل المحلي 2 ـ 0

مباريات المربع الذهبي لبطولة اآ�صيا لل�صباب

ال�صعودية واأ�صتراليا تواجهان اأوزبك�صتان وكوريا

الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

ميلووكي يعّزز �صدارته بفوزه على نت�س

الإيرانيون يلّوحون بالن�صحاب من »اأبطال اآ�صيا«

فيما لو لجاأ التحاد الآ�صيوي اإلى نقل مبارياتهم
»قوية  بالده  ان  األحد  إيراني  مسؤول  أكد 
وآمنة« الستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 
في كرة القدم، كالم المسؤول جاء في معرض 
الرد على طلب االتحاد االسيوي لكرة القدم من 
األندية االيرانية خوض لقاءاتها خارج أرضها 
وأبرزها  األخيرة،  األح��داث  أعقاب  في  وذل��ك 

اسقاط طائرة مدنية أوكرانية. 
االتحاد  ان  أم��س  االي��ران��ي  االتحاد  وأعلن 
القاري طلب من أنديته خوض مبارياتها خارج 
أرضها من دون تحديد األسباب بشكل رسمي، 
بالتلويح  اإليراني  الطرف  قابلها  خطوة  في 

باالنسحاب من المسابقة.

وكالة  أف��اد  الملف  من  مقرباً  م��ص��دراً  لكن 
يزال  ال  الطلب  ان  األح��د  أم��س  ب��رس  فرانس 
»توصية« من لجنة المسابقات، ومن المتوقع 
»في  بشأنها  قراره  التنفيذي  المكتب  يتخذ  ان 

الساعات المقبلة«. 
اإلي��ران��ي مسعود  ال��ري��اض��ة  وق���ال وزي���ر 
آمنة وقوية وال توجد  أن »إيران بالد  سلطاني 

فيها أي مشاكل تتعلق بسالمة الطيران«. 
وشدد على انه »يضمن شخصياً سالمة فرق 
كرة القدم الزائرة«، متوجها الى رئيس االتحاد 
آل  ابراهيم  بن  سلمان  البحريني  اآلس��ي��وي 
خضع  مسابقاتكم  لجنة  قرار  ان  »يبدو  خليفة 

لتأثير اإلعالم الغربي المناهض«. 
لفرانس  الملف  من  مقرب  مصدر  وأوض��ح 
ج��اءت  المسابقات  لجنة  توصية  ان  ب��رس 
الجمهورية  في  الراهنة«  »ال��ظ��روف  بسبب 

اإلسالمية.
وأفاد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن 
األمر »ليس قرارا رسميا بعد، وال يزال توصية 
قبل  من  إلقرارها  تحتاج  المسابقات  لجنة  من 
»في  ذلك  يتم  ان  متوقعا  التنفيذي«،  المكتب 

الساعات المقبلة« تمهيدا إلعالنه.
وحذرت السلطات الرياضية اإليرانية من أن 
األندية المعنية، وهي برسيبوليس وسيباهان 

المجموعات(  دور  ف��ي  مباشرة  )ي��ش��ارك��ان 
)يشاركان  خ��ودرو  وشهر  طهران  وإستقالل 
تعتزم  الثاني(،  التمهيدي  ال��دور  من  اعتبارا 
القرار  أصبح  بحال  المسابقة  من  االنسحاب 

نافذا. 
اللجنة  رئيس  ع��ن  إيسنا  وك��ال��ة  ونقلت 
»لن  قوله  أم��ي��ري  صالحي  رض��ا  األولمبية 
رسمياً  اإلعالن  تم  وإذالل.  ضغط  ألي  ننصاع 
تقرر  إذا  المباريات  في  نشارك  لن  أننا  عن 

ذلك. 
يتخذون  الذين  أولئك  يتحملها  وتداعياتها 

القرار«.

الكراوتي اإيفانكوفيت�س مدّربًا لمنتخب ُعمان

عا�صفة تهّدد انطالق 

بطولة اأ�صتراليا المفتوحة!

فوز الإيرلندي ماكغريغور على الأميركي �صيروني

نزال ا�صتمر 40 ثانية لينال الفائز 80 مليون دولر

دورة تدريب ريا�صي في الجنوب 

باإ�صراف �صعيب

�صراع بر�صلونة و»مان �صيتي« 

ل�صّم الإيطالي با�صتوني

{ محمد حسن الخنسا
تّوج فريق األنصار بطال لكأس بلدية حارة 
نادي  نّظمها  التي  القدم  بكرة  الثامنة  حريك 
فريق  عل  النهائية  المباراة  في  بتغلبه  العهد، 
األول  الشوط   ،0-2 بنتيجة  الساحل  شباب 
وبحضور  العهد،  ن��ادي  ملعب  على   ،0-1
حارة  بلدية  رئيس  نائب  تقدمه  غفير  جمهور 
ح��ري��ك أح��م��د ح��اط��وم وأم��ي��ن س��ر االت��ح��اد 
نادي  سر  وأمين  جهاد  القدم  لكرة  اللبناني 
العهد محمد عاصي وعضو مجلس إدارة نادي 
شباب الساحل بسام المقداد. وشهدت المباراة 
اإلنذار  لنيله  حمود  محمد  الساحل  العب  طرد 

الثاني.
في  االن��ص��ار  ل��ف��ري��ق  سمحت  أم���ور  ع���ّدة 
المباراة  خوضه  أب��رزه��ا  بالكأس،  التتويج 
بتشكيلته األساسية مطعمة بالثالثي االجنبي 
إلى  الالضافة  وك��ام��ارا،  واللواتي  مالك  حاج 
العائد  الحارس  ارتكبه  الذي  الخطأ  استغالل 
السبق  ه��دف  ال��ل��وات��ي  ليسجل  ح��الل  علي 
لفريقه، كذلك االستفادة لجهة التفّوق العددي 
في  حمود  محمد  الساحلي  المدافع   طرد  مع 
إصابة  ال��ى   اض��اف��ة  )د21(،  االول  ال��ش��وط 

عباس  النجم  وزميله  عطوي  عباس  القائد 
عاصي، كل هذه األمور صبت لمصلحة الفريق 
األخضر فاستغلها العبوه خير استغالل فكانت 
الغلبة لهم. مع العلم أن العبي األنصار وبرغم 

مجاراة  في  صعوبة  وجدوا  فأنهم  افضليتهم 
جّراء  الفت  بشكل  تأثروا  الذي  الساحل  العبي 
هذا  وبرغم  بتشكيلتهم،  أحاطت  التي  العوامل 
بعض  في  اندادا  كانوا  فأنهم  الواضح  التأثير 

الفترات لكنهم لم يوفقوا في هز الشباك بسبب 
عطوي  النجمين  وإص��اب��ة  ال��ع��ددي  النقص 

والعاصي.
التسجيل  اللواتي  حسام  افتتح  قد  وكان 
بإبعاد  حالل  الحارس  من  خطأ  بعد  لألنصار 
شعيتو  علي  حسن  عليها  فسيطر  ال��ك��رة 
تقدم  ال��ذي  اللواتي  إل��ى  وم��رره��ا  »م��ون��ي« 
وفي   ،  )  13 ال��ح��ارس)د  يمين  إل��ى  وس��دد 
االصابة  مالك  الحاج  أضاف  الثاني  الشوط 
داخل  سددها  ملعوبة  بكرة  لألنصار  الثانية 
متقنة  تمريرة  بعد   84 الدقيقة  في  الشباك 
الحكم  المباراة  قاد  كجك.  محمود  من  وصلته 
علي  الحكمان  وعاونه  رمضان  جميل  الدولي 
حكماً  عكاشة  وف��ؤاد  ب��در  وتيسير  المقداد 
عباس  الكابتن  نقل  إلى  االش��ارة  مع  رابعاً، 
للعالج  خضع  حيث  المستشفى  إلى  عطوي 
عن  غيابه  المحتمل  وم��ن  الالزمة  والصور 
المالعب لمّدة شهر. وبعد نهاية اللقاء، تسلم 
البطولة من نائب رئيس  العبو األنصار كأس 
حاطوم  أحمد  المهندس  حريك  حارة  بلدية 
الشحف  جهاد  االتحاد  عام  أمين  جانبه  وإلى 
محمد  الحاج  للدورة  التنظيمي  والدينامو 

عاصي.

نظيره  الجنوبي  الكوري  األولمبي  أقصى 
 23 تحت  آسيا  كأس  نهائي  ربع  من  األردني 
2-1، في المباراة التي  عاما، بعد الفوز عليه 

جمعتهما أمس األحد في تايالند.
الجنوبية  كوريا  منتخب  هدفي  وسجل 
16، ولي دونغ جون  شو غو سونغ بالدقيقة 
90+4، فيما أحرز هدف األردن يزن  بالدقيقة 

.67 النعيمات بالدقيقة 
قبل  الدور  الجنوبية  كوريا  منتخب  وبلغ 
ودع  فيما  أستراليا،  سيواجه  حيث  النهائي 

األردن البطولة رسمياً. 
بهزيمة  مني  قد  السوري  المنتخب  وكان 
0، بعد   �  1 أمام أستراليا بينتج  غير متوقعة 
توريه  الحست  للفائز  سجل  الوقت،  تمديد 
)د101(،  وبذلك ودع صغار نسور قاسيون 
البطولة القارية بالرغم من إعدادهم المثالي، 
أكثر  األولمبي  السوري  المنتخب  لعب  حيث 
بدورتي  وشارك  دولية  ودية  مباراة   20 من 

دبي والصين الوديتين.
أوزبكستان  منتخب  أكمل  ثانية،  جهة  من 
بفوزه  الذهبي  المربع  إل��ى  المتأهلين  عقد 
الثمين بنتيجة 5 � 1 على نظيره اإلماراتي في 

دور الثمانية للبطولة. 
بهدف  تأخره  األوزب��ك��ي  المنتخب  وقلب 
في  مقعده  ليحجز  ثمين  ف��وز  إل��ى  نظيف 
مهمة  خطوة  ويتقدم  للبطولة  الذهبي  المربع 
البطولة  ف��ي  لقبه  ع��ن  ال��دف��اع  طريق  على 
اقترب خطوة مهمة على طريق  اآلسيوية كما 

التأهل ألولمبياد طوكيو. 
الذهبي  المربع  في  األوزب��ك��ي  وسيلتقي 
ال��دور  لهذا  تأهل  ال��ذي  ال��س��ع��ودي  نظيره 

بالفوز بهدف على نظيره التايالندي. 
صاحبة  ال��م��ن��ت��خ��ب��ات  ت��ت��أه��ل  أن  ع��ل��ى 
الحالية  البطولة  في  األولى  الثالثة  المراكز 
الفائز  أن  يعني  م��ا   2020 أول��م��ب��ي��اد  إل��ى 
السعودية  منتخبي  ب��ي��ن  ال��م��واج��ه��ة  م��ن 
سيتأهل  الذهبي  المربع  في  وأوزبكستان 

مباشرة لألولمبياد فيما سيبحث الخاسر عن 
المركز  تحديد  مباراة  خالل  من  أخرى  فرصة 

الثالث. 
النهائي  نصف  الدور  مباراتا  وستقام  هذا 
فعاليات  تختتم  أن  على  االربعاء.  غٍد  بعد 

البطولة يوم األحد المقبل.
ال��ش��ب��اب  { أس��ب��اب ت��راج��ع م��س��ت��وى 

السوري
منذ  سورية  في  الدائرة  للحرب  أن  شك  ال 

االداء،  مستوى  في  السلبي  األثر  سنوات   9
لألشبال  العمرية  الفئات  دوري  توقف  فقد 
الشباب  دوري  ليعود  والشباب،  والناشئين 
قبل عامين، ولكن باهتمام ضعيف من اتحاد 

الكرة ومن األندية ومن الجماهير واإلعالم. 
فتوّقف دوري الشباب أسهم في دفن الكثير 
خامات  المنتخبات  لتخسر  المواهب،  من 
السورية  المنتخبات  أن  خصوصاً  جيدة 
في  ق��وي  حضور  لها  ك��ان  العمرية  للفئات 

المشاركات اآلسيوية قبل األزمة في البالد. 
كما أن هجرة الكثير من الالعبين انعكست 
سلباً على واقع بناء المنتخبات العمرية، فقد 
هاجر العديد من الالعبين، ممن كانوا نجوماً 
وأبرزهم  العمرية  الفئات  منتخبات  ضمن 
العبي منتخب الناشئين الذي تأهل لمونديال 
20 نجماً دفعة  2015، لتفتقد سوريا  تشيلي 
ومستقبالً  كبيراً  أمالً  يشكلون  كانوا  واحدة، 

السورية. مشرقاً للكرة 
وك��ذل��ك ارت����دادات األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة، 
إلى  الشباب  الالعبين  من  الكثير  تحول  فقد 
العمل لتأمين لقمة العيش، خصوصاً أن كرة 
أموال،  أي  تدر  ال  العمرية،  الفئات  في  القدم 
للعمل  أوالده��م  توجيه  األهالي  خيار  ليكون 
المناسب  المادي  الدخل  بتأمين  والمساعدة 

في ظل أزمة اقتصادية خانقة. 
األندية  معظم  في  المالية  األزم��ة  أن  علماً 
مما  بقواعدها  اهتمامها  بتقليص  ساهمت 

ساهم بتراجعها على المستوى الفني.

ع���زز ف��ري��ق م��ي��ل��ووك��ي ب��ك��س ص��دارت��ه 
األمريكي  السلة  كرة  ب��دوري  الشرقي  للقسم 
نتس  بروكلن  مضيفه  على  بفوزه  للمحترفين، 

بنتيجة )117-97( فجر أمس األحد. 
القسم  ص���دارة  ف��ي  رص��ي��ده  بكس،  ورف��ع 
أقرب  10 نقاط عن  بفارق  ل�82 نقطة  الشرقي 
صاحب  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  مالحقيه 

المركز الثاني. 
وحقق بكس فوزه ال�38 مقابل 6 هزائم خالل 
44 مباراة خاضها الفريق حتى اآلن، كما سجل 

الفريق فوزه السادس على التوالي.
 29 انتيتوكونمبو  جيانيس  العبه  وسجل 
نقطة مع 12 متابعة، وأضاف كريس ميدلتون 
17 نقطة،  20 نقطة، فيما أحرز كيري إيرفينغ 
لنتس،  حاسمة  تمريرات  و6  متابعات،  و6 

وأضاف زميله نيك كالكستون 14 نقطة. 
بكس  بتقدم  األول  الربع  انتهى  قد  وك��ان 
الثاني،  الربع  في   ،)42-57( ثم   ،)22-30(
ينهي  أن  قبل  الثالث  الربع  في  و)71-93( 

المباراة بفارق 20 نقطة.
وفي لقاء آخر، أحرز كواي ليونارد 39 نقطة، 
أنجلوس  لوس  ليفوز   32 وليامز  لو  وأضاف 

كليبرز )133-130( على نيو أورليانز. 
يسجل  التوالي  على  مباراة  خامس  وهذه 
وأض��اف  نقطة،   30 م��ن  أك��ث��ر  ول��ي��ام��ز  فيها 
الندري  وسجل  نقطة،   24 هاريل،  مونتريزل 

شاميت 11 نقطة. 
39 رمية حرة، بينما  31 من  وسجل كليبرز 

نجح بليكانز في 23 من 36 رمية حرة. 
وتفوق كليبرز )31-20( على نيو أورليانز 

في الربع األخير.
22 نقطة، واستحوذ   وأحرز ديريك فيفورز 

على 11 كرة مرتدة مع نيو أورليانز.
وأضاف براندون إنغرام 21 نقطة وجيه.

لورنزو  حقق  بينما  نقطة،   19 ريديك  جيه 
نقطة   18 سجل  إذ  م��زدوج��ة  أرق���ام   3 ب��ول 

واستحوذ على 10 كرات مرتدة، ومرر 11 كرة 
حاسمة.

وفي مباريات أخرى، فاز فينكس صنز على 
وفيالدلفيا   ،)119-123( سلتيكس  بوسطن 
وديترويت   ،)87-90( نيكس  نيويورك  على 

بيستونز على أتالنتا هوكس )103-136(. 

-122( تمبرولفز  على  رابترز  تغلب  كما 
أورالندو  112(، وغولدن ستيت واريورز على 
على  ج���از  وي��وت��ا   ،)95  109-( م��اج��ي��ك 
سيتي  وأوكالهوما   ،)101-123( ساكرامنتو 
-119( بليزيرز  ترايل  بورتالند  على  ثاندر 

.)106

مدربا  إيفانكوفيتش  برانكو  تعيين  رسمياً،  األح��د،  أمس  القدم،  االتحاد العماني لكرة  أعلن 
للمنتخب األول. 

وكتب االتحاد العماني عبر حسابه في موقع تويتر أن »مجلس إدارة االتحاد العماني لكرة القدم 
يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرباً للمنتخب الوطني األول مع جهازه الفني 

المعاون«. 
ولم يكشف االتحاد العماني عن التفاصيل المالية أو مدة عقد إيفانكوفيتش البالغ من العمر 65 

عاما. 
ويملك إيفانكوفيتش خبرة جيدة في كرة القدم في منطقة الخليج، إذ سبق أن قاد ناديي االتفاق 

واألهلي في السعودية، والوحدة اإلماراتي. 
وسيستهل إيفانكوفيتش مهمته مع لقاء منتخب عمان أمام أفغانستان في 31 آذار المقبل ضمن 

المجموعة الخامسة للتصفيات اآلسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

من  ابتداء  غزيرة،  بأمطار  مصحوبة  عاصفة  هبوب  أستراليا،  في  الجوية  األرص��اد  توقعت 
اليوم اإلثنين، على مدينة ملبورن تحديداً، ما قد يؤدي إلى إلغاء بعض مباريات بطولة أستراليا 

المفتوحة التي ستنطلق اليوم )األثنين(.
وتصل احتمالية هطول أمطار إلى %95 صباح اإلثنين. ومن بين المواجهات التي قد تتعرض 
لإللغاء في أولى بطوالت الغراند سالم بالموسم، تلك التي ستجمع اإلسبانيين روبرتو باوتيستا 

وفيليثيانو لوبيز.

حقق المصارع اإليرلندي كونور ماكغريغور عودة مظفرة إلى حلبة الفنون القتالية المختلطة 
بإسقاط منافسه األميركي دونالد سيروني، بعد أربعين ثانية فقط من بداية النزال الذي جرى في 

مدينة الس فيغاس األميركية.
 وهي المرة األولى التي يعود فيها ماكغريغور )31 عاماً( إلى حلبة الفنون القتالية المختلطة، 
منذ خسارته أمام منافسه الروسي حبيب نورمحمدوف في تشرين األول 2018. وبدا أن اإليرلندي 
وتمكن  المختلطة،  القتالية  الفنون  في  األسماء  أبرز  أحد  منه  جعلت  التي  القدرات  من  أيا  يفقد  لم 
36 عاماً بضربات قوية قبل  من سحق منافسه المكنى »كاوبوي« )راعي البقر( البالغ من العمر 

انقضاء الدقيقة األولى من مواجهتهما. 
وأثار الفوز السريع لماكغريغور جدالً واسعاً عبر مواقع التواصل، حتى شكك بعض المتابعين 
النزال عبر شبكات  اقتنوا اشتراكات خاصة لمتابعة  الذين  المواجهة. وطالب عدد من  في نزاهة 

التلفزيون باسترداد أموالهم، واشتكوا من خسارة أموالهم من أجل أقل من دقيقة فقط. 
من جانب آخر، تحدث متابعون عن إستراتيجية جديدة للمصارع اإليرلندي سمحت له بالتفوق 

مبكراً.
وعلّق الخاسر سيروني، والذي سبق أن فاز في 36 نزاال في بطولة »يو أف سي« ويحمل الرقم 

القياسي في عدد مرات الفوز بالضربة القاضية )20(، »دّمرني.. أنا لم أَر شيئا من هذا القبيل«. 
فبما من جانبه، احتفل ماكغريغور بفوزه، قائالً:  »لقد كتبت التاريخ هنا هذا المساء« عبر الفوز 
بضربة قاضية في ثالثة أوزان مختلفة ضمن بطولة »يو أف سي«، علما أن هذا الفوز يحمل رقم 

أربع هزائم.  22 في مسيرته مقابل 

نظم اتحاد بلديات جبل عامل، بالتعاون مع بلدية بني حيان، في قاعة وملعب البلدية، دورة 
الرياضية  التربية  حصة  خالل  تستخدم  التي  والتمهيدية  الصغيرة  األلعاب  حول  عملية  تدريب 
الهادفة  الرياضية  خطته  ضمن  الخطوة  هذه  وتأتي  الكروية،  المدارس  في  التدريب  وحصص 
ومدربي  الرياضية  التربية  مادة  ومنشطي  ألساتذة  والمهاراتية  الفنية  القدرات  وتطوير  دعم  إلى 
المدارس الكروية، بإشراف المدرب الوطني يحيى شعيب، وبحضور رئيس االتحاد علي ياسين 

ورئيس البلدية يحيى جابر. 
حيان  بني  بلدية  رئيس  فيها  شكر  بكلمة  الدورة  الزين  علي  الحاج  االتحاد  رئيس  افتتح  وقد 
واألعضاء »على اهتمامهم بكل ما يتعلق باالستضافة«. وأكد اهتمام االتحاد ب«التنمية البشرية 

كهدف رئيس من أهدافه في كل قرى االتحاد«. 
الرياضية  األنشطة  من  مجموعة  والمدربين  األساتذة  وبمشاركة  شعيب  المحاضر  نفذ  بعدها 

الموجهة والتي تساعد في إضفاء جو من المرح لدى الناشئين.

كشفت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية أن مسؤولي برشلونة راغبون في الحصول على 
خدمات الالعب أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميالن اإليطالي، لتدعيم دفاع البلوغرانا.

 وتعاني خطوط دفاع النادي الكتالوني هذا الموسم وتحديدا في قلب الدفاع في ظل تقدم جيرارد 
بيكيه في العمر، وإصابات الفرنسيين النغليت وصامويل أومتيتي المتكررة، ورحيل توديبو إلى 

شالكه األلماني على سبيل اإلعارة. 
وكان باستوني البالغ 20 عاماً قد حظي على ثقة المدرب أنطونيو كونتي، الذي بدأ بإشراكه في 
التشكيل األساسي »للنيراتزوري«، حيث لعب حتى اآلن 10 مباريات، وحجز موقعه في التشكيلة 
إلى  انتقل  الذي  السابق،  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  مدافع  غودين،  دييغو  حساب  على  األساسية، 

اإلنتر مطلع هذا الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي أبدى رغبته هو اآلخر بضم باستوني، في ظل األزمة 
وإصابة  كومباني،  فنسنت  البلجيكي  رحيل  خلفية  على  الموسم،  هذا  منها  يعاني  التي  الدفاعية 

الفرنسي إيمريك البورت. 
 23 ووفقا لتقديرات موقع »ترانسفير ماركت« تبلغ القيمة التسويقية لالعب الشاب ما يقارب 
مليون يورو. وانضم باستوني إلى صفوف إنتر ميالن قادماً من أتالنتا االيطالي في صيف العام 
2017، ثم لعب لموسمين على سبيل اإلعارة في أتالنتا ثم بارما، قبل أن يعود رسميا إلى صفوف 

الفريق مع بداية الموسم الحالي.
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اللهم نجِّ الفا�سدين 

من عذاب الآخرة

 يكتبها الياس عشي

حكايات  يشبه  والفاسدين  الفساد  على  الكالم 
إال  واحـــدة  مــن  تنتهي  إن  مــا  ولــيــلــة«،  ليلة  »ألـــف 

! وتنقلك لواحدة أخرى 
إلى  فاتَح مصَر عاد  العاص  بَن  أّن عْمراً  يحكى 
بِن  لمعاويَة  قال  عظيمة.  ثروة  وبحوذته  دمشق 

أبي سفيان :
الــقــيــامــة قــد قامت،  الــمــنــام، كـــأّن  ـــُت فــي  - رأي
وأنت  إلــيــك  فنظرت  للحساب،  الــنــاُس  وأُحــضــر 
بما  كشف  يــديــك  وبــيــن  الــعــرق،  بلّلك  قــد  واقـــف، 

. الجبال  كأمثال  ارتكبَت 
: فقال معاوية 

-  فهل رأيَت شيئاً من دنانير مصر؟
وهيّئ  اآلخــرة،  عــذاب  من  الفاسدين  نــجِّ  اللهّم 
»الكلينيكس« ليمسحوا عرقهم يوم  لهم جباالً من 

المجيب. السميع  وأنت  الدينونة! 

درد�صة �صباحية

{ غرام محمد - سانا
المنصرم  العام  خالل  طرطوس  آثار  دائرة  نفذت 
عمريت  مواقع  في  األثرية  التنقيبات  من  مجموعة 
على  العثور  عنها  نتج  المرقب  وقلعة  وصافيتا 

مجموعة من اللقى األثرية المهمة.
وبّين رئيس دائرة آثار طرطوس المهندس مروان 
بعض  على  عمريت  موقع  في  العثور  تّم  أنه  حسن 
الكسر الفخارية كما تّم الكشف عن قبر فردي منحوت 
وعلى  إلنسان  عظمي  هيكل  وعلى  المتحّجر  بالرمل 

فخارّي  غليون  من  وجــزء  فخارّي  ســراج  منها  لقى 
وبعض األدوات الصوانّية.

األثرية  الكشوف  أن  وفي برج صافيتا بّين حسن 
أضافها  التي  الفرسان  قاعة  تحديد  مــن  تمّكنت 
أنه  موضحاً  م.   13 القرن  منتصف  في  الصليبيون 
من خالل األعمال تبين أن التالوس »جدار مائل« تّم 
اكتشافه وهو جزء من الجدار الخارجي وليس جزءاً 
جدار  لتدعيم  أضيف  أنه  ويرجح  البوابة  جدار  من 
في  التنقيب  أعمال  متابعة  ضرورة  مؤكداً  البوابة، 
التالوس  امتداد هذا  السبر والتوّسع به لمعرفة  هذا 

ومعرفة حدود غرفة الفرسان.
 أما أعمال التنقيب في قلعة المرقب والتي تنفذها 
البعثة السورية الهنغارية المشتركة فشملت حسب 
حسن إجراء بعض األسبار والقيام بأعمال التوثيق 
ودراسة  وترميم  رسم  إلى  إضافة  السابقة  للمواسم 
الكسر واللقى الفخارية واألثرية الناتجة عن األعمال 

باستخدام أحدث األجهزة والتقنيات الحديثة.
وفي سياق مّتصل أوضح مدير الدائرة أنه انطالقاً 
المراحل  معرفة  مجال  في  العلمي  البحث  أهمية  من 
بعثة  شكلت  السوري  الساحل  لشواطئ  التاريخية 

والتفتيش  البحث  بغرض  روسية  سورية  مشتركة 
مياه  في  الماء  تحت  األثرية  والمواقع  البقايا  عن 
مدينة طرطوس وجزيرة أرواد والتي باشرت عملها 

خالل هذا العام.
البعثة أجرت مسوحاً وفق شرائح  أن  إلى  وأشار 
شاطئ  ومقابل  أرواد  جــزيــرة  محيط  فــي  مــحــددة 
وتّم  متطّورة  مسح  أجهزة  باستخدام  وذلك  عمريت 
تحتاج  والتي  للمعطيات  وفقاً  النقاط  بعض  تحديد 
العام  المقبلة خالل  المرحلة  إلى دراسة وتدقيق في 

.2020

مبا�صرة �لتنقيبات تحت �لماء في طرطو�س و�أرو�د ولقى �أثرية في عمريت و�صافيتا

مليون جنيه ��صترليني ثمن عملة ذهبية نادرة 

للملك �لبريطاني �إدو�رد �لثامن

حملة �صخرية �إلكترونية من بزة �لقو�ت �لف�صائية 

�لأميركية �لجديدة: منا�صبة للغابات �لف�صائية

عملة  المقتنيات  جمع  هواة  أحد  اشترى 
سيادية نادرة عليها صورة الملك البريطاني 
إدوارد الثامن تعود لعام 1937 وذلك مقابل 
مليون   1،31 أي  استرليني  جنيه  مليون 
على  بريطانية  عملة  أغلى  يجعلها  ما  دوالر 

اإلطالق.
ونقلت رويترز عن ريبيكا مورغان رئيسة 
صك  بمصلحة  العمالت  جمع  هواة  خدمات 
عام   1100 إلى  تاريخها  يرجع  التي  العملة 
الثامن  إلدوارد  السيادية  »العملة  إن  قولها 
بأكبر  وتحظى  العمالت  أنــدر  مــن  واحـــدة 
أن  غريباً  ليس  وبالتالي  العالم  في  اهتمام 
العمالت  بين  جديداً  قياسياً  رقماً  تسجل 

المعدنية البريطانية«.
عمالت  ســت  مــن  واحـــدة  العملة  وكــانــت 
عندما  الملكية  العملة  صك  مصلحة  أعّدتها 
 1936 عام  في  العرش  الثامن  إدوارد  اعتلى 
أول  من  اعتبارا  للتداول  إنتاجها  مقرراً  وكان 

كانون الثاني عام 1937.
في  العرش  عن  تنازل  إدوارد  الملك  لكن 
األميركية  ليتزّوج   1936 عام  األول  كانون 

إلغاء  إلى  أدى  الذي  األمر  سيمسون  واليس 
اإلنتاج الواسع للعملة.

عيار  الذهب  من  المصنوعة  العملة  وتزن 

22 قيراطاً 7،98 غرامات وهي أصغر وأخف 
قليالً من الجنيه المعدني الحالي.

)رويترز(  

الجديدة  العسكرية  البزة  لــون  تسّبب 
عرضت  التي  األميركية،  الفضاء  لقوات 
بسخرية  الثاني،  يناير/كانون   17 في 

اإلنترنت.  مستخدمي 
البزة الموحدة للقوات  وبعد نشر صورة 
المستخدمون  الفضائية على تويتر، تعرف 
بأنها  ــا  ــوه ــف ووص ــر  ــض األخ لــونــهــا  عــلــى 

للغابات«. »مناسبة 
سبب  فضولهم  آخــرون  معلقون  وأبــدى 
سيكون  مرتديها  أن  رغم  البزة  لون  تمويه 
قــوات  وجـــود  معنى  ــا  وم األرض،  خـــارج 

فضائّية.
الجديدة  البزة  أن  المعلقين  أحد  الحظ 
الفضاء  قوات  كانت  إذا  فقط  مفيدة  ستكون 
مخلوقات  مــن  االخــتــبــاء  تريد  األميركية 
»حــرب  فيلم  فــي  ظهرت  التي  ــس«  ــوك »إي

النجوم«.
لن  الخارجي،  الفضاء  »في  آخر:  وكتب 

يرى أحد كم أنتم مضحكون«.
األميركية  الفضاء  قوات  ممثلو  وأوضح 
للجيش  الحالي  التمويه  زي  أخــذوا  أنهم 

المال،  لتوفير  كأساس  الجوية  والــقــوات 
سيبدو  البزة،  هذه  في  ذلك،  إلى  باإلضافة 
من  زمالئهم  مثل  الفضاء  قـــوات  مقاتلو 
سيعملون  التي  القوات  من  األخرى  األنواع 

معها.
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب عن 

ديسمبر/كانون  في  فضائية  قوات  إنشاء 
توقيع  حفل  خالل  الماضي  العام  من  األول 
 40 تخصيص  سيتم  العسكرية،  الميزانية 
البداية،  في  الفضاء،  لقوات  دوالر  مليون 

وسوف تتكّون من 200 شخص.
)تويتر(  

ال ينتبه الكثير من الناس عند تعّرضهم لنزالت البرد أو اإلنفلونزا، 
وال يدركون أن »نزلة البرد« التي تبدو بسيطة قد تكون »قاتلة«.

نشرت مجلة »كليفالند كلينك« الطبية المتخصصة، تقريراً، حول 
متى تكون »نزلة البرد« قاتلة. 

البرد  نــزالت  إن  المعدية  األمــراض  اختصاصي  تايغ،  آالن  وقــال 
واإلنفلونزا »مرض شديد ومعٍد، يجب أخذها على محمل الجد«.

الواليات  2000 حالة وفاة في  أكثر من  اإلنفلونزا بالفعل  وسببت 
المتحدة فقط هذا الشتاء حتى اآلن.

وأوضح تايغ أن »أسوأ أمر هم أولئك الذين لم يصابوا باإلنفلونزا 
أبداً، فهم سيكونون عرضة ألعراض أسوأ مما هي معتادة في نزالت 

البرد العادية«.
واستمّر بقوله »ينبغي أن تحذر عندما تبدأ عالجات اإلنفلونزا في 
األوجاع  وتستمر  الحرارة  درجات  ارتفاع  وتستمر  االستجابة  عدم 

العميقة في الجسم ونسبة إرهاق أكبر، أنت إذن أمام خطر كبير«.
أمام  فأنت  أسبوع،  غضون  في  البرد  من  تتعاَف  لم  »إذا  واستدرك 

نوع من اإلنفلونزا أخطر بكثير ويمكن أن يتسّبب في وفاتك«.
أعراض اإلنفلونزا القاتلة: - عدم االستجابة للعالج.

كل  في  آالم   - الجسم.  حــرارة  درجــة  وارتفاع  الحمى  استمرار   -
واإلرهاق  بالتعب  شعور   - متقطعة.  قشعريرة   - الجسم.  عضالت 

المستمر. - عدم التعافي من نزلة البرد في غضون أسبوع.
المضاعفات األكثر خطورة

ويمكن أن تؤدي اإلصابة بنزلة البرد أو اإلنفلونزا، إلى مضاعفات 
أكثر خطورة، قد تؤدي لإلصابة بأمراض مزمنة أكثر خطورة.

ومن بين المضاعفات الخطيرة التي قد تصيب جسم اإلنسان، هي:
- اإلصابة بااللتهاب الرئوي الجرثومي:

أو  الحوامل  النساء  أو  عامين  سن  تحت  لألطفال  قاتالً  يكون  قد 
البالغين األكثر من 62 عاماً.
- ضعف الجهاز المناعي:

تكرار اإلصابة بصورة مستمّرة تدمر الجهاز التنفسي.
- الربو:

مع تكرار اإلصابة بااللتهاب الرئوي.
)كليفالند كلينك(  

أعلنت السلطات الصينية أن إجمالي عدد السكان في البر الرئيسي 
تجاوز 1،4 مليار نسمة بنهاية عام 2019.

لإلحصاء  الدولة  مصلحة  عن  الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  ونقلت 
العام  نهاية  مع  مليار   1،40005 إلى  وصل  السكان  تعداد  إن  قولها 

الماضي بزيادة 4،67 مليون عن العام األسبق.
وماكاو  كونغ  هونغ  منطقتي  في  السكان  تعداد  الرقم  يشمل  ولم 

اإلداريتين الخاصتين وتايوان والصينيين المقيمين خارج الصين.
في  العمل  ــّن  س فــي  األشــخــاص  ــدد  ع واصــل  نفسه  الــوقــت  ــي  وف
أي  العمل  سن  في  األشخاص  عدد  أن  مسح  أظهر  حيث  االنخفاض، 
ليصل  ألفاً  الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 قد تقلّص بمقدار 890 
إجمالي  من  بالمئة   64 ليشكل  األسبق  العام  عن  مليون   4،896 إلى 

عدد السكان.
 2013 وبدأ عدد األشخاص في سن العمل في االنخفاض منذ عام 
تعداد  محّل  ليحّل  المقياس  هــذا  نشر  في  المصلحة  ــدأت  ب عندما 

األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 59.
البالد  أنــحــاء  فــي  رضيع  مليون   14،65 ــد  ول  2019 عــام  وفــي 
بانخفاض قدره 580 ألفاً عن العام األسبق مواصالً االنخفاض للعام 

الثالث على التوالي.
 2016 وبدأت الصين في السماح لألزواج بإنجاب طفلين في عام 
ما أنهى سياسة »الطفل الواحد« المطّبقة منذ عقود لمواجهة المخاوف 

المتزايدة بشأن شيخوخة السكان.
)شينخوا(  

في  األشهر  التراسل  تطبيق  مستخدمي  من  كبير  عدد  اشتكى 
يضرب  مفاجئ  عطل  من  األحد،  أمس  مساء  »واتسآب«،  العالم 

التطبيق.
»واتــســآب«  تطبيق  أن  إلــى  ديتكتور«  »داون  موقع  ــار  وأش
العاملة  نسخه  في  مفاجئ  لعطل  تعّرض  لفيسبوك،  المملوك 
»آيفون«  هواتف  على  إس«  أو  و«آي  »أندرويد«  تشغيل  بنظام 

و«ويندوز موبايل«.
عطل  مــن  اشتكوا  َمــن  معظم  أن  ديتكتور«  »داون  وأوضــح 
مقاطع  أو  صور  إرســال  من  تمكنهم  عدم  من  اشتكوا  واتسآب، 

فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.
المسؤولين  أو  »فيسبوك«  شركة  من  رسمي  رد  أي  يصدر  ولم 

عن تطبيق »واتسآب«، لتوضيح سبب العطل.
للعطل،  تعّرضت  التي  بالدول  الخاصة  الخريطة  وأظهرت 
وأوروبــا  أفريقيا  وشمال  الخليج  منطقة  في  معظمها  أن  فظهر 

وماليزيا. والهند 
)سبوتنيك(  

�صكان �ل�صين يتجاوزون مليار 

و400 مليون ن�صمة في 2019

عطل مفاجئ ي�صرب »و�ت�صاآب«.. 

يعيق �إر�صال �لملفات �لمرفقة

متى تكون نزلة �لبرد »قاتلة«؟

الطق�س اليوم غائم مع اأمطار 

غزيرة وانخفا�س حرارة وثلوج 

على 1200 م. وغداً على 800 م.

وصل منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، وأمطار 
وثلوج تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم 

غد الثالثاء، حيث ينحسر تدريجياً.
ان  الجوية  االرصاد  مصلحة  في  التقديرات  دائرة  وتوقعت 
يكون الطقس اليوم االثنين غائماً جزئياً الى غائم مع انخفاض 
وتتساقط  المرتفعات،  على  وضباب  الحرارة  بدرجات  اضافي 
أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، 
مستوى  ويتدّنى  متر   1200 ارتفاع  على  الثلوج  تتساقط  كما 
تساقطها ليالً مع تدّني درجات الحرارة ليالمس 1000 متر وما 

دون ذلك في المناطق الداخلية. 
غائم  الى  فغائم  الثالثاء  غداً  لبنان  في  المتوقع  الطقس  أما 
جزئيا مع استمرار االنخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار 
متفرقة تكون غزيرة خالل الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج 
بدءاً  تدريجياً  الطقس  ويستقر  فوق،  وما  متر   800 ارتفاع  على 
من بعد الظهر ويستمّر تأثير الكتل الباردة بموجات من الصقيع 
تؤدي الى تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن الـ 1000 متر 

وما دون ذلك في المناطق الداخلية.
-   درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 8 الى 
 2 6 درجات، في الداخل من  2 الى  الجبال من  فوق  درجة،   15

الى 7 درجات.
-   الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها من 20 

الى 35 كم/س تشتّد أحياناً لتصل لـ 60 كم/س.
على  أحياناً  وسيئ  الساحل،  على  متوسط  االنقشاع:     -

المرتفعات بسبب الضباب وخالل فترة غزارة األمطار.
-   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85% .

-   حال البحر: مائج. 
-  حرارة سطح الماء: 18 م.

-   الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
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أكد أطباء أخصائيون جزائريون، أن أكثر من 40 في المئة من المصابين بمرض 
العقم في البالد هم من الرجال، حسبما نقلته اإلذاعة الرسمية الجزائرية.

الرجل  خضوع  أهمية  على  محلية  طبية  فعالية  في  مشاركون  أطباء  وشدد 
للعقم  التقنية  األسباب  بتشخيص  المتعلقة  الطبية  الفحوص  مراحل  لجميع 
على  نهائياً  القضاء  خالل  من  إال  حسبهم  يتأتى  ال  وذلك  المرض،  هذا  الحتواء 
»المغالطة« السائدة بأن المرأة وحدها تتحّمل مسؤولية العقم ومسؤولية عدم 

اإلنجاب.
من  بالمئة   10« أن  سابق  وقت  في  أعلنت  الجزائرية  الصحة  وزارة  أن  يذكر 
ماليين   4 يعادل  ما  أي  اإلنــجــاب«،  وصعوبة  بالعقم  مصابون  الجزائريين 
)اإلذاعة الرسمية الجزائرية( شخص. 

�أطباء يك�صفون ن�صبة �لم�صابين بالعقم من �لرجال في �لجز�ئر


	Binaa P01
	Binaa P02
	Binaa P03
	Binaa P04
	Binaa P05
	Binaa P06
	Binaa P07
	Binaa P08
	Binaa P09
	Binaa P10
	Binaa P11
	Binaa P12



