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قال الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، إن العراق يدين باالمتنان 
في  محوري  إي��ران  دور  وإن  واشنطن،  تقود  ال��ذي  الدولي  للتحالف 

الحرب ضد »داعش«.
وأضاف الرئيس العراقي، على هامش »منتدى دافوس«، أن »الدعوة 
فعل  رد  بل  ع��داوة  أو  جحود  عالمة  ليست  األميركية  القوات  لسحب 
شبكة  نشرته  ما  بحسب  للسيادة«،  انتهاكاً  العراقيون  ي��راه  ما  على 

»الميادين«.
الواليات  تقوده  ال��ذي  العسكري  التحالف  كان  »لقد  بالقول  مؤكداً 
المتحدة أساسياً في إتاحة القوات العراقية بالظهور منتصرة في تلك 

المعركة الوجودية«.
وتابع صالح، ولكن »ال ينبغي ألي دولة أن تملي على العراق مع َمن 

يجب أن تكون عالقاته وكيفيتها«.
وأشار إلى أن »دور إيران محوري في الحرب ضد »داعش« ونتشارك 

معها بروابط عريقة في الجغرافيا والموارد المائية والدين«.
وقال صالح، إنه »ألمر مدّمر ومؤلم من أن أعمال العنف التي يرتكبها 
الخارجون عن القانون أدت إلى استشهاد أكثر من 600 من المتظاهرين 

األبرياء السلميين«.
وليس  الجميع«  مع  جيدة  عالقات  إلى  يسعى  »العراق  أن  وأوض��ح 

لدينا مصلحة في االنجرار إلى صراعات ليست من خيارنا وصنعنا«.
العراق  في  »داع���ش«  هزيمة  »تّمت  أن��ه  إل��ى  العراقي  الرئيس  ولفت 
والوحدات  والبيشمركة  والحشد  العراقي  الجيش  تضحيات  بفضل 

األخرى والدعم الدولي«.
واستكمل أن »استمرار الصدام بين جيراننا وحلفائنا وعدم احترام 

سيادتنا سيصعب تحقيق تطلعاتنا«.
وفي السياق، وصف صالح محمد العراقي المقّرب من رجل الدين 
مقتدى الصدر، أمس، رئيس الجمهورية برهم صالح ب� »حامي السيادة 

والثّوار«.
رئيس  »فخامة  إن  ب��وك،  فيس  على  ل��ه  منشور  ف��ي  العراقي  وق��ال 

الجمهورية حامي السيادة وحامي الثّوار«.
يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح يواصل لقاءاته بعدد من 
قادة دول العالم وكان قد أجرى محادثات مع رئيس الواليات المتحدة 
في  األجنبية  القوات  وج��ود  حول  التشاور  خاللها  تّم  ترامب،  دونالد 

العراق وتخفيضها.

التقى بعدد من قادة دول العالم بينهم ترامب على هام�س منتدى دافو�س

�ضالح: دور اإيران محوري في الحرب �ضد »داع�ش«

الراقية  التغييرية  العناوين  تتراجع  فشيئاً  شيئاً   -
في  خرجت  التي  لالنتفاضة  السلمي  المدني  وال��وج��ه 
التخريب  ص��ورة  لصالح  الماضي،  األول  تشرين   17
وال���م���ول���وت���وف وت��ك��س��ي��ر ال���س���ي���ارات ورش����ق ال���م���ارة 
الشباب  م��ح��ل  ال���س���وداء  األق��ن��ع��ة  وت���ح���ّل  ب��ال��ح��ج��ارة، 
والشابات بحضورهم المثقف والراقي، ويحتّل المشهد 
صرخات  وتغيب  المدينة،  بتخريب  يهّدد  الذي  الصراخ 
السياسي  الكالم  ليحضر  الفساد  على  والغضب  الجوع 
المباشر عن رفض حكومة يساندها لون سياسي معين، 
الرابع  قوى  ق��ادة  يقوم  فيما  إلسقاطها،  الحرب  وتعلَن 
يرون  وه��م  فيشمتون  ال��م��ب��رد،  بلحس  آذار  م��ن  عشر 
قائمة  على  الخسائر  يسجلون  ألنهم  تحترق،  عاصمتهم 

خصومهم، وفي سجل أحقادهم.
الساحات  م��ن  الشعب  فيطرد  ال��م��ح��ّرم��ات  تسقط   -
لتحتله جماعات التخريب المهزوم في سورية، بغضبها 
الله وإحباطها من دوره في صناعة هزيمتها،  من حزب 
والشعب لم يطل به المقام ليكتشف أن ال مكان ألخالقه 
مع مجموعة الشتامين، وأن ال قيمة لوجعه وجوعه عند 
لها  عالقة  ال  بحسابات  الساحات  على  يسيطرون  الذين 
بآالم وأمال اللبنانيين، وبينما ال يجد الفقراء خبز يومهم، 
بإحراق  فشلت  التي  الجماعات  تحمل  الباصات  ي��رون 
التسجيالت  ويرون  بيروت،  بإحراق  ليقوموا  سورية، 
الصوتية المصّورة لرموز كان لها باع طويل في الحرب 
على سورية، وهم يكشفون قيامهم بسرقة ثورة الناس 
وغضبهم، ويرون هذه الرموز تلبس قناع الثورة، وهم 
أنفسهم أبطال قطع الطرق وإذالل الناس عليها، والسعي 

إلشعال الفتنة من خاللها.
من  الغاضبة  ال��ص��ادق��ة  المدنية  الجماعات  بعض   -
القانون،  يحكمها  م��دن��ي��ة  ل��دول��ة  وال��م��ت��ط��ل��ع��ة  ال��ف��س��اد 
خطاباً  تحمل  وه��ي  المشهد،  ف��ي  ضائعة  نفسها  تجد 
السياسية  الطبقة  على  غضبها  وتصّب  للتغيير  جذرياً 
ببعض  تمانع  وال  ال��م��ال��ي��ة،  وال��س��ي��اس��ات  وال��م��ص��ارف 
تمنح  أنها  فتكتشف  غضبها،  لتظهير  الخشونة  رسائل 
ومدنيتها،  العاصمة  على  الحقد  من  الكم  لهذا  الشرعية 
بعناصر  النازل  الظلم  لهذا  التغطية  تمنح  أنها  وتكتشف 
أبناء الشعب  الذين ليسوا إال  القوى األمنية والعسكرية، 
بالبزة العسكرية، بهدف استدراج ظلم يلحق بمتظاهرين 
مدنيين ربما يكون أغلبهم صادقاً في التعبير عن غضبه، 
الذين  إال  منه  يستفيد  ال  وتشّوشها  الصورة  واختالط 
يحملون مشروع الفوضى، وتضيع في صخبه أصوات 
أن  قبل  الشعب  ص��وت  ض��اع  كما  ال��ح��راك،  في  الشرفاء 
إلشهار  ال��ص��ادق��ة  ال��ج��م��اع��ات  داع��ي��اً  ال��س��اح��ات،  يخلي 
الجهنمي  ال��م��ش��روع  ه��ذا  لتعرية  المثل  وف��ع��ل  موقفها 
مكشوف  أمني  مشروع  إلى  يتحول  وتركه  التخريبي، 
تتعامل معه القوى األمنية ويتصرف تجاهه القضاء بما 

القانون. يمليه 
- في 5 شباط 2006 شهدت منطقة األشرفية تظاهرة 
ُعرف  لما  رفضاً  الدنماركية  السفارة  قصدت  احتجاجية 
تحّولت  وفجأة  للرسول.  المسيئة  الدنماركية  بالرسوم 
وتكسير  سيارات  وحرق  خراب  إلى  األشرفية  ش��وارع 
تابعة  جماعات  أن  الحقاً  وظهر  الكرامات،  على  واعتداء 
الغزوة  لتلك  الفقري  العمود  النصرة كانت تشكل  لجبهة 
)التتمة ص8(

 ثورة الأقنعة ال�سوداء

على طريقة غزوة الأ�سرفية؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

إقليمياً تتواصل اإلشارات السعودية اإليجابية نحو مسارات 
بوابة  من  السعودية نحو سورية  االنفتاح  فبعد خطوة  التهدئة، 
العشرين،  مجموعة  رئاسة  السعودية  تسلم  وحفل  نيويورك 
ودعوة السفير السوري الدكتور بشار الجعفري للمشاركة في 
الحفل ومالقاته بحفاوة مميزة، تحّدث وزير الخارجية السعودية 
فيصل بن فرحان آل سعود عن مشاريع وساطات عديدة تلقتها 
السعودية لفتح باب الحوار مع إيران، وقال إن حكومته منفتحة 
على هذا الحوار وهذه الوساطات، وإنها تتطلع لعدم دعم إيران 
ألجندتها اإلقليميّة عبر العنف. وهو طلب قالت مصادر إعالمية 
بالنسبة إليران من حيث  الحاصل  باب تحصيل  إنه من  إيرانية 
نظرة  السعوديون  ينظر  فربما  التفاصيل  حيث  من  أما  المبدأ، 
مختلفة عن إيران في توصيف وضع جماعات وطنية محلية في 
اليمن ولبنان والعراق وسواها كتعبير عما يصفونه بدعم إيران 

ألجندتها بالعنف، وهذا التباين ال يحّل إال بالحوار.
وسط  منطقة  عرفتها  التي  القاسية  المشاهد  رغ��م  لبنانياً، 
شعار  ت��ح��ت  المبرمجة  ال��ش��غ��ب  أع��م��ال  بفعل  أم���س،  ال��م��دي��ن��ة 
االحتجاج على الحكومة الجديدة، وما رافقها من مواجهات مع 
القوى األمنية، التي بدت أشّد عزماً وحزماً في تثبيت الخطوط 

الحمر، بعدما تثبتت من غياب التأييد الشعبي ألعمال التخريب 
التي تفاقمت بصورة فرضت على جماعات الحراك التي كانت 
تطلق نظريات العنف الثوري التبرؤ من هذه العمليات. وبعدما 
لجماعات  الرئيسي  المكّون  أن  المعلوماتية  التفاصيل  كشفت 
التخريب يتشكل من جماعات تابعة بصورة رئيسية لتشكيالت 
وفي  سورية،  في  فشلت  التي  المسلحة  السورية  المعارضة 
طليعتها جبهة النصرة، بالتعاون مع الجمعيات اللبنانية الممّولة 
دولياً تحت اسم مجتمع مدني لرعاية هذه الجماعات السورية 
المتطرفة، تحت شعار تأمين حاجات النازحين السوريين. وما 
بات من معلومات حول هذا الملف باألسماء وأرقام الحسابات 
التحويالت والمشاركة بدورات تدريبية على الشغب  وتواريخ 
التواصل،  شبكات  على  إلكترونية  وجيوش  مدنيين،  لناشطين 
المسلحة  السورية  الجماعات  دعم  على  عملوا  لبنانيين  تضّم 
لملف  ال��الزم��ة  المعطيات  ت��وف��ر  س��وري��ة،  على  ال��ح��رب  خ��الل 
الشعبي  الحراك  عن  الجماعات  هذه  عزل  ينتظر  أمني  قضائي 
انكشف  بعدما  أخ��رى،  جهة  من  المستقبل  تيار  وعن  جهة  من 
ويستعملهما  منهما،  كل  إلى  يسيء  الفريقين  وراء  التلطي  أن 
قناعاً لنقل البلد إلى الفوضى، كما قالت مصادر أمنية على صلة 

بالملف.
الرؤساء عون وبري ودياب يتوسطون الوزراء في الصورة التذكارية للحكومة الجديدة في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا()التتمة ص8(

ال�سعودية تعلن النفتاح على م�ساريع الو�ساطات للحوار مع اإيران... بعد انفتاحها على �سورية 

دياب اأول يوم حكومة: لل�سكن في ال�سراي والت�سّلم والت�سليم �سريعًا... واليوم دبلوما�سّي

جنبالط منفتح... والحريري ينتظر... والتحاد الأوروبّي يفتح الباب... وال�سغب يوم اآخر

 دول عربية بال حكومات...

اإلى متى؟! 

دّمرت  التي  العربية  الشعوب  غالبية  تعيشه  مرير  واقع 
بناءها النفسي، تلك الحروب ومشروعات التفتيت والدفع 
أنحاء  ك��ّل  ف��ي  البشر  ص��ن��وف  مختلف  م��ن  باإلرهابيين 
العالم ليكونوا وقوداً لتدمير الدولة الوطنية المتماسكة في 
المنطقة العربية، وتدمير شعوبها، والعودة بها إلى بدايات 
التاريخ والحيلولة دون التقّدم. حتى الدول التي ال تواجه 
الحروب، فإّن حكامها يخضعون لضغوط أميركا وأوروبا 
واإلجبار  التخريب  آل��ي��ات  أي��دي��ه��م  وف��ي  االستعماريين 
باتباع سياسات تضّر عمداً بالشعوب، وهي البنك الدولي 
سياسات  استمرار  يفرض  ال��ذي  األم��ر  النقد؛  وص��ن��دوق 
المستقّل،  الوطني  المشروع  وإج��ه��اض  للغرب،  التبعية 
يلحقوا  أن  ف��ي  الفرصة  العربية،  الشعوب  على  لتضيع 
التاريخية. فهنا  المكانة  بركب الحضارة واستعادة أمجاد 
على  وتأّسست  الحضارة  ُصنعت  العربية..  منطقتنا  في 
االستعماريين  ح��ش��ود  لتأتي  اإلن��س��ان��ي،  ال��ت��ق��ّدم  ق��واع��د 
إلظالم هذه المنطقة، والعودة بها إلى التخلف الحضاري، 
ال  حمر،  هنود  سوى  يكونوا  لم  وشعوبها  المنطقة  وك��أّن 
عالقة لهم بالحضارة االنسانية، ويتنّكرون لما أحرزته من 
إضافات إنسانية كبرى وفي كل المجاالت. ومن أسف أنه 
التقّدم  إحداث  القدرة على  يمتلكون  أقوياء  أتى حكام  كلما 
النهضة للمنطقة وشعوبها،  التخلف، لتحقيق  وسّد فجوة 
والدفع بها إلى طريق الوحدة على خلفية القومية العربية، 
)التتمة ص8(

 د. جمال زهران*

الحق انتصار يشهد للنفوس التي 
ويشهد  أص��اب��ت  أنها  انتصرت 
الباطل  في  انخذلت  نفوس  على 

أنها أخطأت.
سعاده

قال المختص بشؤون األسرى الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة، إن 
أحكاماً  يقضون  الصهيوني  االحتالل  سجون  في  فلسطينياً  أسيراً   540

بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو لمرات عدة.
وأضاف فروانة في بيان صحافي، أنه وحسب تقرير إدارة السجون 
الصهيونية والذي يرصد كافة المعطيات اإلحصائية ذات العالقة حتى 
بحقهم  صدرت  قد  أسيراً،   2922 فإن  أول/ديسمبر2019،  كانون   31
أحكام بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم 61 طفالً تتراوح أعمارهم 

ما بين 14-18 عاماً.
وتابع »باإلضافة إلى األسرى المحكومين بالسجن المؤبد والذين بلغ 

يوجد  فإنه  أسيراً،   540 عددهم 
صدرت  قد  كان  أسيراً   497
بالسجن  أح���ك���ام  ب��ح��ق��ه��م 
سنة   20 م��ن  ألك��ث��ر  الفعلي 
أسيراً  و338  مؤبد،  من  وأقل 
بالسجن  أح��ك��ام��اً  ي��ق��ض��ون 
-15 بين  ما  تتراوح  لفترات 

20 سنة«.
وذك��ر ف��روان��ة، أن��ه يوجد 
المحكومين،  األسرى  بين  من 
أحكاماً  يقضون  أسير   201
ما  تتراوح  لفترات  بالسجن 
و362  س��ن��ة،   15-10 بين 
أحكام  بحقهم  صدرت  أسيراً 
 10-5 ب��ي��ن  م���ا  ت����ت����راوح 

سنوات.
وأوض����ح أن���ه وح��س��ب ما 
السجون  إدارة  تقرير  في  ورد 
أسيراً   984 فإن  الصهيونية، 
م��ن ب��ي��ن إج��م��ال��ي األس���رى 

عن  تقل  مختلفة  لفترات  الفعلي  بالسجن  أحكاماً  يقضون  المحكومين 
الخمس سنوات.

وأكد فروانة أن القضاء الصهيوني قوامه الظلم والقهر، وشرعنة هدم 
حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن المحاكم الصهيونية لم تكن يوماً 
نزيهة وعادلة وهي أداة من أدوات االحتالل وأحكامها تعسفية وقاسية، 
كما وال تجوز لها محاكمة مواطنين فلسطينيين يقاومون المحتل، فهذه 
الدولية،  واألعراف  المواثيق  كافة  أجازتها  مشروعة،  وسيلة  المقاومة 
وتندرج في سياق مسيرة كفاحية طويلة يخوضها الشعب الفلسطيني 

من أجل الحرية واالستقالل.

فروانة: 540 اأ�سيرًا فل�سطينيًا في �سجون 

الحتالل يق�سون اأحكامًا بال�سجن الموؤبد



الوطن / �سيا�سة2

حكومة دياب 

في مو�جهة �أربعة معوقات

{ د. وفيق إبراهيم 
تبدأ الحكومة الجديدة أعمالها في أجواء تنشر التشاؤم 
تضرب  بنيوّية  أزم��ة  أعنف  مجابهة  في  إمكانياتها  حول 

النظام السياسي اللبناني.
هناك أيضاً قلة من المتفائلين ترّوج لقدرة حكومة حسان 
تمهيداً  االقتصادي   – السياسي  التدهور  لجم  على  دياب 

للعمل بخطط تدريجية تعيق االستقرار.
الوسطيين  غياب  هو  المعادلة  هذه  في  المدهش  لكن 
الذين يؤمنون عادة بتسوية بين التفاؤل والتشاؤم، الذين 
يتركون عادة لما »يسمونه« بالظروف الداخلية والخارجية 
االنفجار،  نحو  دفعه  او  االنهيار  معالجة  في  كبيراً  دوراً 
لذلك فإن المهم اوالً هو نجاح حسان دياب في تشكيل هذه 
الحكومة التي يتمتع وزراؤها بثالثة عوامل على االقل: أوالً 
اختصاصات  تفهم  متمّكنة  علمية  طبقات  الى  انتسابهم 
السابقة  الحكومة  وزراء  بعكس  يحملونها  التي  الحقائب 

الشديدي التسّيس مع افتقار شديد الى الملكات العلمية.
من  يعرف  ال  معظمهم  بأن  يتنّدرون  كانوا  نقاداً  أن  حتى 
مع  الرشيق  بالتعامل  مصالحهم  يفيد  ما  إال  الضرب  جدول 

المال العام.
الذين ال  الوزراء  الثاني يتعلق باستقاللية هؤالء  العامل 
يخلون بكل تأكيد من أهواء سياسية، وهذه ميزة تسهل لهم 

تجنب تلقي أوامر مباشرة من خارج الحكومة.
»التعامل  الى  الحكومة  هذه  اضطرار  الثالث،  العامل 
منها  المتضررة  الطائفّية  األحزاب،  من  نوعين  مع  الحازم« 
القوى  او  والكتائب  واالشتراكي  والقوات  المستقبل  وهي 
الطائفية الداعمة لها في حلف الثامن من آذار. فاألولى تريد 
عرقلة أعمالها في ما يسعى بعض اطراف الجهة الثانية الى 
كاأليام  واإلدارات  ال��وزارات  في  الخاصة«  »أدواره  تيسير 

الخوالي المرتكزة على فنون التحاُصص.
لجهة المعوق الثالث فهو السياسة االقتصادية الجديدة 
المفروض بها إلغاء سياسات اقتصادية عمرها ثالثة عقود 
المصرفية  االقتصادية  الطبقة  إث��راء  أس��اس  على  قامت 
والسياسية من خالل الفساد من جهة واالستثمار بالدين من 

جهة ثانية.
التاريخي  االقتصادي  التآمر  لهذا  إلغاء  أي  أن  يعني  بما 
السياسي  الفساد  أحزاب  استنفار  إال  يعني  ال  لبنان،  على 
وحاكم مصرف لبنان وزمرته من المصارف التابعة للطبقة 

السياسية، مع تغطياتها الخارجية.
العام  المال  على  السطو  على  المعتادين  ه��ؤالء  كل  ان 
التي  األم��وال  لهم  تحفظ  تسويات  عن  البحث  يحاولون 
نهب  لمرحلة  والتأسيس  السابقة  المراحل  في  نهبوها 
تطول  لن  مشبوهة  نزاهة«  »مرحلة  تمرير  بعد  إنما  جديدة 
إال بالتزامن مع العمر االفتراضي لحكومة دياب التي يترّدد 

أنها لن تستمر أكثر من بضعة اشهر محدودة.
االقتصادية  بالسياسة  يرتبط  إض��اف��ي  ج��زء  ه��ن��اك 
الجديدة، وهو الدور الخارجي »التقليدي« في تلبية حاجات 
حريرياً،  تقديمه  يجري  الذي  االستدانة  نظام  عبر  لبنان 
وكأنه »هبات من رب العالمين الغربي« فيما هو ديٌن يتراكم 
ليؤدي دوراً اقتصادياً بخلفية سياسية، و«سيدر« واحد من 
هبات  أموالها  أن  يعتقد  أن  اللبناني  كاد  التي  اآلليات  هذه 

أوروبية بضغط من األم الحنون فرنسا.
الديون  هذه  على  اعتاش  التاريخي  لبنان  فإن  لإلشارة 
االميركي  اإلقفال  ازدادت بعد  الثمانينيات والتي  أواخر  منذ 
 – اللبنانية  للحدود  االقتصادية  للوظائف  السعودي   –

السورية.
تعزيز  المطلوب  فيما  باالستدانة  االستمرار  يفرض  بما 
مقومات إنتاج لبناني داخلي، فهل تجرؤ حكومة دياب على 
إعادة فتح هذه الحدود إلعادة تعزيز الترانزيت والسياحة 
من لبنان في اتجاه االردن والخليج والعراق؟ هذه الحدود 
بضرورة  مرتبطة  النها  صرفاً  اقتصادياً  موضوعاً  ليست 

وجود موافقات اميركية – وسعودية وربما اسرائيلية.
هو  االنهيار  لوقف  »المال«  تأمين  أن  باالختصار  يبدو 
 – داخلي  ألنه  دي��اب،  حكومة  سبيل  يعترض  معوق  اكبر 
وقابالً  موجوداً  الداخلي  المستوى  كان  فإذا  ودولي  اقليمي 
لن  عميقة  لمفاوضات  يخضع  والدولي  االقليمي  فإن  للحل 
او من معظمها  براثنها  اإلفالت من  تتمكن حكومة دياب من 
على االقل، خصوصاً لجهة ضبط الغاز اللبناني استخراجاً 

واستثماراً في اطار المطالب األميركية األميرية.
مع  لبنان  تعامل  كيفية  وه��و  ال��راب��ع  العامل  يتبقى 
والسورية  جهة  من  الخليجية   – األميركية  الصراعات 

اإليرانية من جهة اخرى.
مصراً  اللبناني  – االميركي  الخليجي  الخط  ينتفض  هنا 
على نأي مضحك للنفس يبيح له معاداة سورية واالبتعاد 
عن أي شيء إيراني بما فيه الدواء والكهرباء مقابل ارتهان 
الخشوع  الى حدود  القرون اوسطي واحترام  كامل للخليج 

لمطالب البيت األبيض.
اثر  يقتفي  لن  الله  حزب  فإن  هنا  المؤكد  الشيء  أما 
في  صمتاً  تلتزم  قد  التي  الحكومية  االضطرارات  بعض 
فتطبق  للبنان،  اقتصادية  مصالح  لتمرير  المواقف  معظم 
تجس  وقد  اإلقليم،  صراعات  عن  لسياساتها  فعلياً  نأياً 
نبض اإلقليم في الرياض وأبو ظبي والسفارات األميركية 
ذي  استقرار  لتأمين  لبنان  مع  سورية  حدود  فتح  حول 
دياب  حسان  الحكومة  رئيس  أن  علماً  للبنان،  عربي  بعد 
مع  االقتصادية  ح���دوده  فتح  ع��اود  األردن  أن  يعرف 
الى  وعمان  واالم��ارات  الكويت  عودة  جانب  الى  دمشق، 
افتتاح سفاراتها في الشام. هذا باالضافة الى بدء لقاءات 
انفراجات  الى  ت��ؤدي  قد  سورية  سعودية  دبلوماسية 
في  ونجاحها  السورية  الدولة  تماسك  تعكس  سياسية 

دحر اإلرهاب.
كي  دمشق  الى  قبله  ليصلوا  هؤالء  كل  لبنان  أينتظر 
الحج  الى  »الذاهب  مثل  فيكون  اليها؟  العودة  رحلة  يبدأ 

والحجيج عادوا منذ مدة«.
هناك اذاً، معوقات صعبة في وجه حكومة دياب، لكنها 
بشكل  االقتصادي  االنهيار  وقف  معوقات  أيضاً  تمتلك 
تدريجي وبوسائل داخلية على رأسها الغاز وفتح الحدود 
مع سورية وضرب الفساد اإلداري والسياسي واالنخراط 
خارجي  دعم  لوسائل  بحاجة  انها  كما  إنتاجي،  نظام  في 
الممثلين  لبنان  بمسيحيي  المهتم  الفاتيكان  رأسها  على 
العميقة  بالعودة  الراغبة  وفرنسا  الشرق  لمسيحيي 
األميركيين  ان  كما  المحايد،  لبنان  بوابة  من  اإلقليم  الى 
لكنهم  الله،  ح��زب  ض��رب  على  يعملون  البراجماتيين 
ليست  اللبنانية  ال��ق��وى  م��وازن��ات  ان  اي��ض��اً  يعرفون 
ويوافقون  الحريرية  المرحلة  في  كانت  كما  لمصلحتهم 
حسان  يمثلها  معتدلة  سياسية  معادلة  على  بالتالي 
الدفع  بوسعها  حيادية  أدوار  أداء  يستطيع  الذي  دياب 

التدريجية لالستقرارالوطني. نحو االستفادة 

رئي�س الحكومة من ال�سرايا:اإقالة حاكم »المركزي« غير واردة
بعد  دي��اب  غسان  الحكومة  رئيس  توّجه 
الحكومية  السرايا  إلى  الوزراء،  مجلس  جلسة 
حيث أقيم له استقبال رسمي، واستعرض ثلة 
من حرس رئاسة الحكومة على وقع موسيقى 
والمستشارين  الموظفين  صافح  ثم  الترحيب. 
يتقدمهم  ال���وزراء  مجلس  رئاسة  في  الكبار 
واألمين  مكية  محمود  القاضي  العام  األمين 
محمود  اللواء  للدفاع  األعلى  للمجلس  العام 
لإلغاثة  العليا  للهيئة  العام  واألمين  األسمر 
مكتبه  إلى  انتقل  ذلك  بعد  خير.  محمد  اللواء 
حيث تلقى التهاني من الموظفين واإلعالميين.

»أن  اإلعالميين  لقائه  خالل  دي��اب،  وأعلن 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  إقالة  موضوع 
سنبني  »أننا  مؤكداً  حالياً«،  وارد  غير  سالمة 
تبني  »ع��دم  إل��ى  داع��ي��اً  اإلي��ج��اب��ي��ات«،  على 
غير  أغلبها  في  وه��ي  تصدر  التي  اإلش��اع��ات 

صحيحة«. 
األجانب  السفراء  من  ع��دداً  التقى  أنه  وأكد 
واستعدادهم  تأييدهم  ع��ن  أع��رب��وا  »ال��ذي��ن 
العمل  »أن  على  م��ش��دداً  لبنان«،  لمساعدة 
لنيل  ال����وزاري  البيان  إت��م��ام  على  سيتركز 
اإلصالحات  بتطبيق  نبدأ  لكي  الثقة  الحكومة 
المطلوبة«. وطالب بأن »يبقى الحراك المطلبي 

غير العنفي مستمراً لكي يحاسبنا، أّما بالنسبة 
لحراك الشغب فهو يسيء إلى الحراك«، متمنياً 

أن ينتهي هذا الموضوع.
ومعادلة  ال��وزاري  البيان  عن  دياب  وُسئل  
»لجنة  فأجاب  والمقاومة،  والشعب  الجيش 
لها  اجتماع  وأول  شكلت،  ال���وزاري  البيان 
سنتطرق  عديدة  وأمور  الجمعة،  يوم  سيكون 
لنا  اتركوا  ولكن  المعادلة،  هذه  ومنها  إليها 
المجال حتى نفكر بحكمة، عن الصيغة الفضلى 

للوضع الحالي«.
ألتزم ال بهذه الصيغة وال  وأضاف »اآلن لن 

بتلك، ودعونا ندرسها بدراية«.
سئل: َمن يمثل الحراك في الحكومة؟

أول  من  وقلت  الحراك،  أمثل  أنا  »أوالً  أجاب 
الطريق إنني تبّنيت كل مطالب الحراك كرئيس 
كوزيرة  ال��وزراء  من  عدد  هناك  ثانياً  حكومة. 
في  تشارك  التي  نجم(،  كلود  )م��اري  العدل 
كذلك  الحراك،  من  جزء  وهي  الندوات  من  عدد 
)فارتينيه  والرياضة  الشباب  وزي��رة  هناك 
وسنتكلم  الحراك  في  دور  لها  كان  أوهانيان( 
وقت  في  تفصيلي  بشكل  الموضوع  ه��ذا  في 
ال��وزراء  كل  ومنهجنا  برنامجنا  وف��ي  الح��ق. 

)داالتي ونهرا(سيمثلون الحراك«. دياب يستعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة لدى وصوله إلى السراي أمس  

تاأليف لجنة �صياغة البيان الوزاري

عون في اأول جل�سة للحكومة الجديدة: ال�ستعادة الثقة 

بري: متفائل جدًا... دياب: نحن للإنقاذ

خطة الإ�سعال ال�سارع لتعطيل جل�سات الموازنة والثقة!

م�سادر الحريري لـ»البناء«: ننتظر البيان الوزاري لنحكم على الحكومة    

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن »دقة 
إلى  المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل«، الفتاً 
االقتصادية  األوضاع  معالجة  على  العمل  »ضرورة 
بالمؤسسات  ال��دول��ي  المجتمع  ثقة  واس��ت��ع��ادة 
إلى  اللبنانيين  طمأنة  على  والعمل  اللبنانية، 
اقتصادية  خطة  أعددنا  أن  »سبق  وقال  مستقبلهم«، 
وإصالحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها 

أو تعديلها عند الضرورة«.
فأشار  دياب،  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  أما 
تاريخ  في  مرحلة  وأخطر  أصعب  نواجه  أننا   إلى 
إنقاذ وطني  أن »الحكومة هي حكومة  لبنان، معتبراً 
حكومة  بل  فريق،  أو  طرف  أو  فئة  حكومة  وليست 
تأمين  »ضرورة  على  مشّدداً  واللبنانيين«،  لبنان  كل 
االستقرار وركائزه من خالل استعادة ثقة اللبنانيين 

بالدولة«. 
األولى  الجلسة  خالل  جاءت  ودياب  عون  مواقف 
في  أمس  ظهر  قبل  انعقدت  التي  الجديدة  للحكومة 
البيان  لصياغة  لجنة  شكلت  وال��ت��ي  بعبدا  قصر 

الوزاري.
لمجلس  العام  األمين  أذاع  الجلسة،  انتهاء  وبعد 
أن  إلى  فيه  أشار  بياناً  مكية  محمود  القاضي  الوزراء 
والوزيرات،  »ال��وزراء  الجلسة  مستهل  في  هنأ  عون 
الفتاً  ال��ج��دي��دة،  مهامهم  ف��ي  التوفيق  لهم  متمنياً 
مضاعفة  منا  تتطلب  التي  المرحلة  دقة  إلى  إياهم 
ُشّكلت  الحكومة  هذه  أن  سيما  وال  والعمل  الجهود 
في ظل أوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة 

للغاية«.
ثقة  اكتساب  وعليكم  دقيقة  »مهمتكم  عون  وقال 
يتطلعون  التي  األهداف  لتحقيق  والعمل  اللبنانيين 
إليها سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج 
الى تحقيق، أو األوضاع االقتصادية التي ترّدت نتيجة 
تراكمها على مدى سنوات طويلة«. ولفت إلى ضرورة 
ثقة  واستعادة  االقتصادية  األوضاع  لمعالجة  العمل 
المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على 

طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم. 
اقتصادية  خطة  أع��ددن��ا  أن  سبق  »لقد  وت��اب��ع 
وإصالحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها 
إلى »عقد جلسات  أو تعديلها عند الضرورة«، مشيراً 
األعمال  ج��داول  إلنجاز  ال���وزراء  لمجلس  متتالية 
علماً  الماضية،  األسابيع  خالل  فاتنا  ما  وتعويض 
البيان  لجنة  لتشكيل  مخصصة  الجلسة  ه��ذه  أن 

الوزاري«.
ثم قال  دياب »شكراً فخامة الرئيس، ما تفّضلتم به 
يضع اإلصبع على الجرح في واقعنا األليم الذي وصلنا 
إليه اليوم. في الواقع، وأنا أتوجه إلى السادة الوزراء 
التهاني،  ترف  تحتمل  ال  المرحلة  أن  أشعر  بالتهنئة، 
فالوضع في البلد ال يطمئن على كل المستويات. هناك 
بخوض  معنيون  وجميعنا  تنتظرنا،  هائلة  تحديات 
هذه التحديات، مجتمعين ومنفردين، هنا في مجلس 

الوزراء، وأيضاً كل وزير في وزارته«. 

انطالق  »صفارة  الجلسة  ه��ذه  تكون  أن  وتمنى 
قطار الحكومة، ألننا نواجه أصعب وأخطر مرحلة في 

تاريخ لبنان«.
وإذ أكد أن »اللبنانيين تعبوا من الوعود والبيانات 
قدراتهم  بينما  ورق،  على  حبراً  تبقى  التي  والخطط 
يطمئنهم  مستقّر  بوطن  تتبّدد  تكاد  وآمالهم  تتآكل، 
»من  أن  اعتبر  أبنائهم،  ومستقبل  مستقبلهم  إل��ى 
بوقف  يطالبوا  وأن  يصرخوا،  أن  اللبنانيين  حق 
المسار االنحداري للبلد، بينما ال يزال اإلصالح أسير 
مالي  م��أزق  أم��ام  نحن  »اليوم  وتابع  التجاذبات«. 
كارثة،  أمام  نحن  الواقع  في  واجتماعي.  واقتصادي 
وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة على 
اللبنانيين. توصيف المشكلة قد يأخذ مّنا وقتاً طويالً 
اآلن، لكن عناوين المشكالت واضحة. وأنا على يقين 

أن كالً منكم يدرك حجم المخاطر«.
الذي  االستقرار  تأمين  هو  اليوم  »المهم  أن  ورأى 
هذا  رك��ائ��ز  ترسيخ  إل��ى  ننصرف  ك��ي  البلد  يحفظ 

االستقرار من خالل استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة.
الجيش  ظهر  حماية  على  ال��ره��ان  ف��إن  ول��ذل��ك، 
اللبناني والقوى األمنية، عبر تأمين المظلة السياسية 
مع  بحكمة  التعامل  ف��ي  الحصانة  تمنحهم  التي 
التحديات، والتمييز بين االحتجاج والشغب«، مشدداً 
»على أهمية دعم الجيش والقوى األمنية، ألنهم صّمام 

أمان االستقرار«.
تبقى  أن  يجب  »الديموقراطية  أن  على  شّدد  كما 
يجب  الديموقراطي  والتعبير  ومحمية،  مصونة، 
الممارسة  ألن  ضدنا،  ك��ان  لو  حتى  عليه  الحرص 
الناس  رأي  إل��ى  االستماع  تفترض  الديموقراطية 
وصراخهم، فالشعب هو مصدر السلطة األول«، مؤكداً 
وطني،  إنقاذ  حكومة  هي  عملياً،  الحكومة،  »هذه  أن 
أو  جهة  أو  طرف  أو  فئة  حكومة  ليست  فهي  ولذلك 
علينا  اللبنانيين.  وكل  لبنان  كل  حكومة  هي  فريق. 
معالجة  في  وحكمة  الناس،  مع  بتواضع  التعامل 

المشكالت واإلشكاالت«. 
في  مختلفة  ص��ورة  تقديم  نستطيع  »أن  وتمنى 
هذه الحكومة عن مفهوم العمل الحكومي وأن يبدأ كل 
عليه  يجب  التي  الملفات  أعمال  جدول  بوضع  وزير، 

إنجازها بسرعة«.
ومالي  واقتصادي  اجتماعي  واقع  »هناك  وختم 
هناك  والمناقشات.  الدراسات  من  الكثير  يحتمل  ال 
ملفات يمكن إطالق العمل فيها سريعاً، وعلينا العمل 

ليل نهار من أجل تحقيق أهدافنا. 
نغرق  لن  وبالتالي،  سياسية،  حكومة  لسنا  نحن 
في مناقشات تؤدي إلى تجاذبات وسجاالت ال فائدة 
في  استثنائية.  الحكومة  هذه  تكون  أن  يجب  منها. 
وفي  إنجازاتها،  وفي  عملها،  خطة  وفي  وزرائها،  أداء 

إلنقاذ  يعمل  واح��د  عمل  فريق  باعتبارها  تكوينها 
لبنان. أرجو أن نعمل كثيراً ونتكلم قليالً«.

إع��داد  لجنة  ال���وزراء  مجلس  شكل  األث��ر،  وعلى 
نائبة  وعضوية  دي��اب  برئاسة  ال����وزاري  البيان 
العدل،  الخارجية،  المالية،  ووزراء:  الحكومة  رئيس 
االقتصاد والتجارة، البيئة والتنمية اإلدارية، اإلعالم، 
والشؤون  الصناعة  االتصاالت،  والرياضة،  الشباب 

االجتماعية.
الجمعة  غ��داً  لها  اجتماع  أول  اللجنة  وستعقد 

الساعة الحادية عشرة في السرايا الحكومي.

اجتماع ثالثي
ابتداًء  إلى قصر بعبدا  الوزراء وصلوا تباعاً  وكان 
الصور  أُخذت  حيث  الظهر،  قبل  العاشرة  الساعة  من 
النّواب  مجلس  رئيس  وصل  ثم  منهم،  لكل  الرسمية 
أن  قبل  مكتبه  في  عون  مع  اجتمع  حيث  ب��ّري  نبيه 

ينضم إليهما دياب.
إلى  ال���وزراء  يرافقهم  الثالثة  ال��رؤس��اء  انتقل  ثم 
الرسمية  الصورة  التقاط  تّم  حيث  الرؤساء،  حديقة 

التذكارية للحكومة الجديدة.
اكتفى  الجمهوري،  القصر  ب��ري  م��غ��ادرة  ول��دى 
بالقول رداً على أسئلة الصحافيين »بحسب اإلعالم، 

ال تفاؤل بالحكومة ولكنني متفائل كثيراً«.

{ محمد حمية
صياغة  إل��ى  الجديدة  الحكومة  انصراف  مع 
برنامج عملها أو ما ُيعَرف بالبيان الوزاري لتتقّدم 
الثقة على أساسه لتبدأ  النيابي لنيل  المجلس  من 
والحياتية  والمالية  االقتصادية  األزمات  مواجهة 
حسان  الرئيس  حكومة  أن  يبدو  أنواعها،  على 
الذي  ال��ش��ارع  مع  مبكرة  بمواجهة  ب��دأت  دي��اب 
واستمر  الحكومة  والدة  إعالن  قبيل  تحركه  أطلق 
وتيرة  ارتفعت  حيث  التوالي،  على  الثاني  لليوم 
المواجهات أمس، بين المتظاهرين والقوى األمنية 
بيروت  وس��ط  تحّول  حيث  اللبناني،  والجيش 
وعمليات  حقيقية  معركة  ال��ى  النجمة  وساحة 
بالقوة  الداخلي  األم��ن  ق��وى  واستعانت  وف��ّر  ك��ّر 
بمطاردة  وق��ام��ت  الشغب  ومكافحة  ال��ض��ارب��ة 
واسعة للمتظاهرين وصلت الى منطقة مار مخايل 
– شركة كهرباء لبنان ما أّدى الى وقوع جرحى من 
الطرفين، فيما استمّر عناصر تيار المستقبل بقطع 

عدد من الطرقات في مناطق مختلفة.
المسبق  للحكم  استغرابها  مصادر  أب��دت  وإذ 
ستقّدمه  وما  برنامجها  معرفة  قبل  الحكومة  على 
عالمات  ُطرحت  للمشاكل،  ومعالجات  حلول  من 
في  الشارع  فّجرت  التي  الجهات  حول  استفهام 

وجه الحكومة؟ وما هي األهداف؟  
تيار  وال  الحريري  سعد  الرئيس  يعلن  لم  وإذ 
ال��ج��دي��دة،  الحكومة  م��ن  م��وق��ف  أي  المستقبل 
عالقته  بنفي  اإلعالمي  مكتبه  عبر  التيار  مكتفياً 
بالمواجهات مشيراً الى توجه من القيادة باالمتناع 
يجري  ما  صورة  على  تحركات  بأية  المشاركة  عن 
أن  حزبية  م��ص��ادر  الح��ظ��ت  ب��ي��روت،  وس��ط  ف��ي 

مناطق  ُتعّد  فيها  الطرقات  قطع  يتم  التي  المناطق 
ثقل لتيار المستقبل ما يحمل التيار مسؤولية كبيرة 
علماً  الممارسات،  هذه  عن  ومعنوية  سياسية  ولو 
أن الحريري بدأ قبل تأليف الحكومة بإطالق مواقف 
تصعيدية من المشاركين فيها مع تحريض سياسي 
منها  الهدف  كان  وكالمية  إعالمية  واستعراضات 
بحسب المصادر إثارة الشارع السنّي ضد الحكومة 
مصادر  أش��ارت  المقابل  في  ورئيسها.  الجديدة 
مقّربة من الحريري ل�«البناء« الى أن »الحريري لن 
فيها  والمشاركين  شكلها  من  الحكومة  على  يحكم 
وسلوكها  الوزاري  وبيانها  برنامجها  على  بناء  بل 
والتي  والمالية،  االقتصادية  الملفات  مع  وتعاملها 
على أساسها سيمنح الثقة لها أم يحجبها«، مضيفة 
الحكم  الصعب  ومن  ودقيقة  حساسة  »المرحلة  أن 

على الحكومة اآلن«.
ل�«البناء«  مستقبلية  مصادر  أش��ارت  وفيما 
بيروت  عبر  الشمال  م��ن  عناصر  استقدام  ال��ى 
مصادر  أش��ارت  مواجهات،  الفتعال  باصات  عبر 
أمنية  جهة  من  أكثر  أن  الى  ل�«البناء«  طرابلسية 
منها  بيروت  الى  تنقل  التي  المجموعات  تحّرك 
وأخ��رى  التركية  للمخابرات  يتبعون  مشغلين 
لإلماراتية ألهداف متعّددة، وبرز ما كشفته القوى 
األمنية عن توقيف بعض مثيري الشغب بحوزتهم 
وقنابل  ال��ب��ن��زي��ن  م���ادة  ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي  ع��ب��وات 
وسط  في  استخدامها  ينوون  كانوا  مولوتوف 
بيروت، ما يدل بحسب خبراء في األمن على وجود 
أدوات  بشتى  وتعّدهم  هؤالء  تجند  عمليات  غرفة 
األمنية  القوى  مع  االشتباك  على  وتدربهم  الهجوم 
وتوجههم كما تريد، مشيرة الى جهات استخبارية 
سابقين  أمنيين  مسؤولين  من  بالتعاون  خارجية 

واختراقات في بعض المواقع األمنية الرسمية.
وعلمت »البناء« أن خطة تحضر الفتعال شغب 
يومي  بشكل  النيابي  المجلس  امام  عنف  واعمال 
رئيس  ينوي  التي  الثقة  جلسات  لتعطيل  تمهيداً 
فضالً  الثقة،  الحكومة  لمنح  تحديدها  المجلس 
عن تعطيل جلسات مناقشة وإقرار الموازنة وذلك 
ما  المجلس  محيط  الى  الوصول  من  النواب  بمنع 
والمالي  االقتصادي  الوضع  مفاقمة  ال��ى  ي��ؤدي 
الشارع.  في  الحكومة  إسقاط  وبالتالي  والنقدي 
الحريري  أن  الى  ايضاً  »البناء«  مصادر  واشارت 
آذار   14 وجموع  والكتائب  اللبنانية  القوات  ومعه 
وتضيف  للحكومة،  معارضة  لجبهة  يحّضرون 
أن  للشارع  تريد  االميركية  المتحدة  الواليات  بأن 
لرسم  الحكومة  على  ضغط  كسالح  متوتراً  يبقى 
السياسية  الحمر  الخطوط  تجاوز  لعدم  حدودها 
ال سيما العالقات مع سورية واالنفتاح االقتصادي 
وموضوع  النفطي  الملف  وفي  المنطقة  دول  على 
التبعية  دائ��رة  في  لبنان  إلبقاء  وذل��ك  المقاومة، 
التحول  من  ومنعه  للخارج  والمالية  االقتصادية 

الى اقتصاد منتج ومستقل.    
وت��وق��ع��ت م��ص��ادر س��ي��اس��ي��ة ودب��ل��وم��اس��ي��ة 
على  االميركية  الضغوط  تستمر  أن  ل�«البناء« 
وشركات  أف��راد  على  المالية  والعقوبات  لبنان 
المالية  أوضاعه  واستغالل  والخارج  الداخل  في 
عليه  ال��ش��روط  ل��ف��رض  الصعبة  واالق��ت��ص��ادي��ة 
القرن  وصفقة  »إسرائيل«  وأم��ن  النفط  ملف  في 

وتحييده عن محور المقاومة. 
أما الذريعة بحسب المصادر، فهي اعتبار اميركا 
أن الحكومة هي حكومة حزب الله ومشاركته فيها، 
بوست«  »واشنطن  صحيفة  اليه  أشارت  ما  وهذا 

»الدور  مؤكدة  الله،  وحزب  الحكومة  بين  بربطها 
البالد  في  إي��ران  من  المدعوم  للفريق  المتعاظم 
على  لبنان  قدرة  حول  ومخاوف  هواجس  ومثيرة 

وقف دوامة االنهيار االقتصادي والسياسي«.
صرف  سعر  على  الحكومة  والدة  انعكس  وإذ 
الدوالر مسجالً انخفاضاً دراماتيكياً من 2220 الى 
أزمة  المال غازي وزني من  كالم وزير  أثار   2000
الشعبية  األوساط  لدى  أفعال  ردود  جملة  الدوالر 
رداً  وزن��ي  قال  حيث  واالقتصادية،  والسياسية 
الدوالر  صرف  سعر  عودة  إمكان  حول  سؤال  على 
هذا  يحصل  أن  المستحيل  »من  ليرة:   1500 الى 
مستمر  ال��م��وازي  السوق  واقعيين  ولنكن  األم��ر 
عمل  على  يتوقف  وضبطه  المقبلة  المرحلة  في 
الخارجي.«  الدعم  وعلى  الناس  وثقة  الحكومة 
ناصر  زي��اد  واالقتصادي  المالي  الخبير  وأش��ار 
سعر  أن  بكالمه  قصد  المال  »وزي��ر  أن  الى  الدين 
ال��راه��ن وال  ال��وق��ت  ال���دوالر ل��ن يعود ف��ي  ص��رف 
ليرة   2000 على  الصرف  سعر  تثبيت  ذلك  يعني 
او ما يقاربه بشكل دائم«، موضحاً الى أن »الواقع 
بدوره  المرتبط  النقدي  الوضع  على  يؤثر  األمني 
»امام  أننا  الدين  ناصر  واعتبر  باإلصالحات«، 
بداية ايجابية بانخفاض سعر الدوالر لكن ذلك قد 
يخلق سوقاً ثالثة للدوالر بعد أن يمتنع الصرافون 
ثالثة  سوق  الى  فيتسّرب   2000 بسعر  بيعه  عن 
بخلق  مصلحة  للصرافين  يكون  وقد  بأكثر  لبيعه 
غير  بشكل  ال���دوالر  بسعر  للتحكم  ثالثة  س��وق 
ناصر  بحسب  المال  وزارة  دور  وهنا  مباشر«. 
المادة  تطبيق  لبنان  مصرف  على  للفرض  الدين 
الصرافين  وإلزام  والتسليف  النقد  قانون  من   19

بسعر موّحد«.

)داالتي ونهرا( عون مترئساً الجلسة األولى للحكومة الجديدة بحضور دياب والوزراء في بعبدا أمس  

خفاياخفايا

توقفت مصادر وزارية أمام صدور بيان االتحاد 
ب بالحكومة الجديدة وبيان األمين  األوروبي المرحِّ

العام لألمم المتحدة، وبالمقابل غياب بيانات من 
الحكومات األوروبية والفرنسية خصوصاً، وكذلك 

العربية، وقالت إن األيام القليلة المقبلة سترسم 
صورة المشهد الدولي واإلقليمي في التعامل مع 

الحكومة.
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تقي الدين زار حردان: نقّدر عاليًا الدور الإيجابي

وما قّدمه »القومي« لت�شهيل عملية ت�شكيل الحكومة

عميد الخارجية في »القومي«

التقى �شفيرة �شوي�شرا في لبنان

فرنجية عر�ض الأو�شاع

مع �شفيري فرن�شا والأرجنتين

دانت التعّر�ض لالإعالميين ولّوحت بمواقف حازمة

 نقابة المحررين: تكثيف التحركات  

مع المعنيين لمالحقة مطالب ال�شحافة

بّري: لتوفير الحلول لالأزمة والبتعاد عن ت�شفية الح�شابات

ت�سليم  وت�سّلم في وزارة الدفاع

عكر: اأطلب من ال�شعب اأن يراقب ويحا�شبني

بو �شعب: الجي�ض يحمي ال�شتقرار

ترحيب محلي ودولي بالحكومة ودعوات لإعطائها فر�سة للعمل

ماكرون: �شنفعل كل �شيء لم�شاعدة لبنان 

غوتيري�ض: �شنعمل مع  دياب لدعم الإ�شالحات

أن  ب��ّري،  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  اعتبر 
األمام، فالوقت للعمل وليس  إلى  التطلّع  »علينا 
ودولة  كشعب  معنيون  كلنا  وبالتالي  للكالم، 
بعيداً  هذه  اإلنقاذ  حكومة  فرصة  من  لإلستفادة 
وتوفير  والتشّنجات  الحسابات  تصفية  عن 
بغية  والمالية  اإلقتصادية  ل��أزم��ة  الحلول 
عبر  والمؤسساتي  الحياتي  اإلستقرار  تحقيق 

برنامج من اإلصالحات واإلنجازات«.
مقر  في  النيابي  األرب��ع��اء  لقاء  خ��الل  وق��ال  
تكن  »أي���ا  التينة  عين  ف��ي  الثانية  ال��رئ��اس��ة 
والشعبية  الوطنية  المسؤولية  فإن  التحدّيات 
على  واإلستثمار  السلبيات  عن  الترفع  تقتضي 
»الحكومة  أن  مؤكداً  واإليجابيات،  الثقة  بناء 
ق��ادرة  واختصاصات  ك��ف��اءات  من  تمتلك  بما 
تشّكل  أن  يمكن  وب��رام��ج  رؤى  صياغة  على 
شرط  الراهنة  األزمة  من  للخروج  الزاوية  حجر 
كل  حكومة  أنها  واإلثبات  الوقت،  إضاعة  عدم 

اللبنانيين«.
أهميتها  على  النيابي  المجلس  »ثقة  وتابع 
الدستورية، قبلها وأهمها ثقة الشعب والمجتمع 
تمنح  أن  يفترض  وال��ت��ي  وال��دول��ي  ال��ع��رب��ي 
على  خصوصاً  واإلنقاذي  اإلصالحي  لبرنامجها 

المستويين المالي واالقتصادي«.
من  انتهائه  وفور  النواب  مجلس  »إن  وأعلن 
إقرار الموازنة العامة ومنح الثقة للحكومة، بقدر 
اإلنقاذي.  وبرنامجها  لعملها  رافعة  سيكون  ما 
ستكون عيون المجلس والنواب مفتوحة للرقابة 
والمحاسبة والمساءلة في حال التقصير والتلكؤ. 
وبالتوازي أولوية عمل المجلس ولجانه النيابية 

اإلصالحية  القوانين  كل  إقرار   باتجاه  هي  كافة 
العامة  الجلسة  أعمال  جدول  على  كانت  التي 
واسترداد  الفساد  مكافحة  قوانين  مقدمها  وفي 

األموال المنهوبة وقانون اإلنتخابات النيابية«.
اإلج����راءات  ب���«ات��خ��اذ  المعنيين  وط��ال��ب 
اإلجتماعي  األم��ن  قاعدة  لتوسيع  الضرورية 
والتخفيف من معاناة اللبنانيين في لجم ارتفاع 
وتخفيض  اإلحتكار  أشكال  كل  وإلغاء  األسعار 

الفوائد على المديونين«.
مطوالً،  النواب  أمام  المجلس  رئيس  وتوقف 
وتداعياته  المنطقة  في  المشهد  مستجدات  عند 

على لبنان إنطالقاً من مداوالت مؤتمر برلين.
برلين  مؤتمر  والشكل  الظاهر  »ف��ي  وق��ال 

وسبل  الليبي  الوضع  لمناقشة  مخصصاً  كان 
وفي  المضمون  في  لكن  هناك،  الحرب  إنهاء 
وغازاً  نفطاً  المتوسط  ثروات  كل  اإلستراتيجيا 
لبنان، بما يمثل  اقتسامها ومنها ثروات  وكيفية 
المتوسط  لبنان من نقطة محورية في جغرافيا 
على  حاضرة  كانت  األنابيب  خطوط  ومسار 

بساط البحث«.
وحّذر من أن »يحجب الغبار السياسي الرؤية 
اقتسام  سيناريوهات  وتداعيات  مخاطر  عن 

ثروات وجغرافية المنطقة«.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس بّري وزيري 
عباس  والثقافة  والزراعة  وزني  غازي  المالية 

مرتضى.

عملية  أمس،  الوطني  الدفاع  وزارة  في  جرت 
بو  الياس  السابق  الوزير  بين  والتسلّم  التسليم 

صعب وخلفه زينة عكر.
قام  بأنه  وفخره  اعتزازه  عن  صعب  بو  وعّبر 
الجيش  جانب  وإلى  الدفاع  وزارة  في  بالخدمة 
والمؤسسة العسكرية وقال »كنت من األشخاص 
المؤسسة  عن  نعرفه  ما  أن  ورأيت  تعلمت  الذين 
التي  التضحيات  أم��ام  ج��داً  قليل  هو  العسكرية 
أكان  الوطن،  كامل  على  المؤسسة  هذه  تقدمها 
على الحدود أو في الجرود أو في المدن«، مشيراً 
إلى أّن االتكال على الجيش »كي يحمينا ويحمي 
االستقرار، وال استطيع إالّ أن أنحني إحتراماً لهذه 

المؤسسة«.
أضاف »لقد حاولت كثيراً العمل على تحسين 
نعرف  وكلنا  المؤسسة  هذه  في  اإلداري  العمل 
 36 منذ  صدر  الدفاع  وقانون  قديمة  قوانيننا  أّن 
إلقراره  التطبيقية  المراسيم  أنجزنا  ونحن  عاماً، 
وزيرة  معالي  الرئيس  دول��ة  بعهدة  ووضعناه 
هي  القوانين  ألن  المهمة  ه��ذه  لتكمل  ال��دف��اع 
العمل  علينا  اإلصالح  على  نعمل  ولكي  األساس، 

على تطبيق القوانين«.
وأضاف  »حافظت على صالحيات وزير الدفاع 
جداً،  حساس  موضوع  وهذا  المؤسسة،  هذه  في 
فالبعض تختلط عليه األمور ويعتقد أن الوزير إذا 

صالحيات  من  ينتقص  يكون  صالحياته  مارس 
الجيش  لقائد  مغلوط.  أمر  وهذا  الجيش،  قيادة 
لم  األم��ر  وه��ذا  الجيش،  قيادة  في  األوح��د  ال��دور 
يختلط لدينا مرة واحدة، ولم يحصل أن ظن وزير 
الدفاع بأنه قادر، كما تحدث البعض، عن إعطاء 
أمر بالتعاطي مع المتظاهرين بعنف، ويبدو األمر 
كأنه من وزير الدفاع وفي الواقع الوزير ال صالحية 
له أن يأمر قيادة الجيش واأللوية، بل من يأمر هو 
قائد الجيش ووزير الدفاع هو مسؤول عن األمور 
كما  الوزارة،  أمور  تسّير  التي  والتواقيع  اإلدارية 
أنه مؤتمن على القانون وعلى األموال العامة. أنا 
ومبادئي  قناعاتي  وفق  الفترة  هذه  خالل  عملت 

واحترام القانون في كل القرارات التي أخذتها«.
المؤسسة  »ع��ن  م��داف��ع��اً  سيبقى  أن��ه  وأك��د 
الدفاع  وأري��د  وأحترمها  أحبها  التي  العسكرية 
وتوجه  أك��ون«.  موقع  أي  في  فيها  فرد  كل  عن 
التي  األولى  السيدة  وهي   « بالقول  عكر  الى  إلى 
تشغل هذا المنصب، نحن نفتخر أنك تسلمت هذا 
الموقع وأنا أعلم أن تفكيرك يشبه تفكيري في ما 
الحقيقي.  اإلصالح  وفي  الفساد  بمحاربة  يتعلق 
نقتنع  وك��م  المواطنين،  صرخة  سمعنا  لقد 
على  الطارئين  من  نحن  نكون  ربما  بأحقيتها، 
في  بفترة  سبقتك  وأنا  العام،  الشأن  في  العمل 
هذه المهمة، وأعرف أنك قبل أن تكوني سياسية، 

طينتك وخلفيتك تؤهالنك لتمثلي صرخة الناس. 
الصالحات  من  المزيد  ستنجزين  بأنك  أمل  كلي 
وعلى  العسكرية  المؤسسة  على  الحفاظ  مع 
معنويات الجيش وضباطه وقيادته وال سيما أن 
عالقتك بها قد تتأثر في اإلعالم بسبب ما يحدث 

في الشارع«.
الناس  أل��م  تماماً  »أدرك  عكر  قالت  ب��دوره��ا، 
حقوقهم  أب��س��ط  غ��ي��اب  م��ن  ال��ن��اب��ع  وغضبهم 
عبر  ال��س��ائ��د  اإلدارة  س��وء  بسبب  ال��م��ه��دورة، 
عمل  خاللها  لنا  كان  التي  الماضية،  السنوات 
العام  منذ  للمعلومات،  الدولية  ف��ي  أس��اس��ي 
1995، لكشف مكامن الهدر والفساد، وانطالقاً من 
ذلك أتيت ألعمل، وأعلم أن الشعب غير راض، لكن 

أطلب أن يراقب ويحاسبني«.
نائب  إنني  أقول  لكم  رسالة  أول  »في  أضافت 
التي  حقوقكم  عن  دف��اع  ووزي��رة  حكومة  رئيس 
هي حقوق وطن بكامله، أعلم أن محاربة الفساد 
هي من مطالبكم األساسية، وسأعمل لتحقيق هذا 
المطلب من خالل مجلس الوزراء وموقعي، وتقع 
بل  النجاح  فقط  ليست  مسؤولية  عاتقي  على 

التغيير لأفضل«.
وشكرت   الشهداء  ألهالي  بالتحية  وتوجهت 
الجيش  وض���ّب���اط  ال��ج��ي��ش  وق��ائ��د  ب��وص��ع��ب 

والعسكريين على جهودهم.

دولية   فعل  ردود  ال��ج��دي��دة  الحكومة  الق��ت 
الفرصة  إعطائها  على  مشددة  مرحبة،  ومحلية 
مواجهتها  وعدم  والشارع  الحراك  مطالب  لتنفيد 

بأحكام مسبقة.
الفرنسي  ال��رئ��ي��س  أك��د  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  وف��ي 
شيء  »كل  ستفعل  فرنسا  أن  ماكرون  إيمانويل 
العميقة  األزمة  في  اللبنانيين  أصدقائنا  لمساعدة 

التي يمرون بها«.
أنطونيو  المتحدة  لأمم  العام  األمين  ورّح��ب 
مؤكداً  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل  غوتيريش 
أجل  من  دياب   حّسان  الحكومة  رئيس  مع  العمل 
دعم اإلصالحات »في البلد المثقل بالديون والذي 

يصارع أزمة اقتصادية«.
بدعم  ملتزمة  المتحدة  األمم  »أن  بيان  في  وأكد 
واستقالله  واستقراره  سيادته  تعزيز  في  لبنان 

السياسي«.
اإلتحاد  باسم  الرسمي  الناطق  اعتبر  ب��دوره، 
تشكيل  ع��ن  »اإلع����الن  أن  ب��ي��ان،  ف��ي  األوروب����ي 
نحو  أساسية  خطوة  لبنان  في  الجديدة  الحكومة 
ضمان قدرة البالد على معالجة األزمات المتعددة 
على  »يتعين  أنه  إلى  مشيراً  عليها«،  تؤثر  التي 
بسرعة  تتصدى  أن  المقبلة،  اللبنانية  الحكومة 
إصالحات  وتنفذ  الحادة  االقتصادية  للتحديات 
اللبناني  الشعب  الحتياجات  لإلستجابة  هيكلية 
للفئات  مناسبة  حماية  ضمان  ويجب  وتوقعاته. 

األكثر ضعفا في المجتمع«.
في  لبنان  يدعم  األوروب���ي  »اإلت��ح��اد  أن  وأك��د 
عن  فضالً  واالقتصادية،  اإلجتماعية  اإلصالحات 
والمحاسبة  الرشيد  الحكم  تعزيز  في  مساعدته 
على  ج��دي��د،  »م��ن  م��ش��دداً  ال��ف��س��اد«،  ومكافحة 
الشراكة القوية مع لبنان وشعبه ودعمه المتواصل 
الستقرار لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وسيادته 

واستقالله السياسي«.

الراعي وقبالن
الكاردينال  الماروني  البطريرك  أجرى  محلياً، 
الحكومة  برئيس  هاتفياً  إتصاالً  الراعي  بشارة  
الحكومة،  بتأليف  مهنئاً  دي��اب،  حسان  الدكتور 
وفي  العمل  في  »التوفيق  وألعضائها  له  ومتمنياً 
كسب ثقة الشعب اللبناني الذي ينتظر منها الكثير 
وقد أصبح يعيش في حالة اقتصادية واجتماعية 

مأساوية«.
من جهةأخرى، دعا الراعي  اللبنانيين إلى عدم 
التسرع بالتشكيك والرفض وأن يمنحوا الحكومة 
وقال  عمل.  وخطة  إنقاذي  برنامج  وضع  فرصة 
وتكسبها  الثقة  تنال  أن  الحكومة  على  »يجب 
أعمال  أن  كما  اللبناني.  الشعب  من  وتستحقها 
والخاصة  العامة  الممتلكات  وتكسير  الشغب 

هذه  في  تجوز  ال  الطرقات  وقطع  الدواليب  وحرق 
لم  وإذا  للعمل،  فرصة  الحكومة  فلنمنح  المرحلة، 
تقم بعملها فحينها يكون التظاهر واإلحتجاج حقاً 
اليوم  منذ  دعمناه  الذي  المدني  للحراك  مشروعاً 

األول«.
بل  بصر،  بلمحة  يحصل  ال  »التغيير  أن  وأك��د 

يحتاج بعض الوقت«.
بدوره، تمنى رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي 
أن  تصريح  في  قبالن،  األمير  عبد  الشيخ  األعلى 
»تكون الحكومة الجديدة إسماً على مسمى، فتقرن 
المتراكمة  أزماته  من  لبنان  وتنقذ  بالفعل  القول 
اإلستقرار  وتحقق  الوطني  باالقتصاد  وتنهض 
السياسي وتعالج األزمات اإلجتماعية والمعيشية 
وتكافح  المنهوب  العام  المال  وتستعيد  المتفاقمة 
لقيام  التواقين  اللبنانيين  بثقة  لتحظى  الفساد 
دون  مواطنيها  شؤون  رعاية  تحسن  عادلة  دولة 

تمييز بينهم«.
سياسي  نهج  »بإرساء  الحكومة  قبالن  وطالب 

جديد عنوانه الشفافية والمحاسبة واإلصالح«.

نواب وفاعليات
النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو  ورأى 
نظمه  سياسي  حواري  لقاء  في  الله،  فضل  حسن 
حزب الله في زقاق البالط في بيروت »أن تشكيل 
الرأي  لدى  اإلرتياح  من  مناخاً  سيعكس  الحكومة 
ال  ودستورية  وطنية  ضرورة  وجودها  ألن  العام، 
المالية الحادة التي  بد منه للبدء بمعالجة األزمة 

يعاني منها لبنان«.
النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  وكتب 
التواصل  وس��ائ��ل  على  ه��اش��م  ق��اس��م  ال��دك��ت��ور 
اإلجتماعي »أما وأن الحكومة قد أبصرت النور بعد 
اليحتمل  إنقاذية  خطة  بوضع  فاإلسراع  االنتظار 
بمعالجة  البدء  والمطلوب  الوقت،  هدر  من  مزيداً 
األزم��ة  ح��دة  ألن  والمعيشية  الحياتية  القضايا 
وينتظرون  اللبنانيين  مضاجع  تقض  االقتصادية 
بناء  الحكومة  تعيد  وبذلك  ناجعاً،  وعالجاً  حالً 
فقدت  أن  بعد  ودولتهم  الناس  بين  الثقة  جسور 
نتيجة ما أصاب الوطن والناس بسبب السياسات 

الخاطئة التي أوصلتنا إلى اإلنهيار«.
من جهته، غّرد النائب جميل السّيد عبر حسابه 
عّينوا  الشيعة  الكالم.  »آخر  قائالً   »تويتر«  على 
وال��دروز  السنة  فعل  وكذلك  الشيعة،  وزراء  كل 
الحكومة  هذه  بين  الفرق  ما  إذن،  والمسيحيون. 
سابقون.  وزراء  وال  ن��واب  فيها  ليس  وغيرها؟ 
مرة  ألول  وتيارات  أحزاب  فيها  وليسوا  تكنوقراط 
منذ 1990. ومطلوب منهم التجرؤ على الفاسدين! 

دعوهم يعملون، والناس لهم بالمرصاد«.
»تويتر«:  على  عالمة  فادي  النائب  أمل  بدوره، 

اآلمال  قدر  على  الجديدة  الحكومة  تكون  أن  »في  
من  نخبة  تضم  أنها  والمشّجع  منها،  المنتظرة 
شعارها  وليكن  والمتخصصة،  الجديرة  األسماء 
العمل على إعادة بناء الثقة مع المواطن اللبناني 
واضح  عمل  وبرنامج  سريعة  خطوات  خالل  من 
والمعيشي  والمالي  االقتصادي  بالواقع  للنهوض 

واإلداري«.
اللبنانية«  الشعبية  »الحركة  رئيس  وتمنى 
النائب مصطفى حسين أن يشكل »تأليف الحكومة 
أخطر  البلد  بلغ  بعدما  لإلنقاذ،  فرصة  الجديدة 

األوضاع وأصعبها«.
خيرالله   فيوليت  السابقة  ال��وزي��رة  وغ��ردت   
ست  »وجود  »تويتر«:  على  موقعها  عبر  الصفدي 
دياب  حسان  الرئيس  حكومة  في  وزي��رات  نساء 
إنما هو دليل على أن طريق المساواة بين الجنسين 
صنع  مواقع  في  أساسي  كعنصر  المرأة  ووج��ود 
ال��وراء،  إلى  رجوع  وال  كبيراً  شوطاً  قطعا  القرار 
وأّن لبنان يسير وفق أهداف األمم المتحدة للتنمية 

 المستدامة 2030«.
عبر  الصفدي،  محمد  السابق  النائب  وأم��ل 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  »يكون  أن  »تويتر« 
بالوضعين  النهوض  طريق  على  إيجابية  خطوة 
الناس  تطلعات  تالقي  وأن  والمالي،  االقتصادي 

وتعمد إلى تنفيذ مطالب الحراك والشارع«.
ال��وح��دوي«  االس��الم��ي  »ال��ل��ق��اء  رئيس  ورأى 
الحكومة  »ب���والدة  أّن  ب��ي��ان،  ف��ي  غ��ن��دور،  عمر 
األمس  من  أفضل  اليوم  إن  القول  يمكن  الجديدة، 
وفق  اختيارها  جرى  واعدة،  إنقاذ  حكومة  بوجود 
معاييرعلمية، وال يهّم اللبنانيين إلى أّي طائفة او 
حزب أو جماعة ينتمي هذا الوزير أو ذاك، وهو ما 
الفرصة  وإتاحة  األخيرة  اللحظة  التقاط  يفرض 
لهذه الحكومة والمساحة الالزمة والكافية إلثبات 

نجاحها والحكم على ما ستنجزه«.
وأضاف »أّما اإلعتراض المسبق على الحكومة 
ورشة  يعرقل  أن  يجوز  وال  ظالم  اعتراض  فهو 
تعمل  أن  الحكومة  رئ��ي��س  تعّهد  وق��د  اإلن��ق��اذ. 
حكومته لتحقيق مطالب الحراك الشعبي، ولنعطه 

الفرصة«.
 واعتبر«تجّمع العلماء المسلمين، في بيان، أن 
الصحيح«،  اإلتجاه  في  »خطوة  الحكومة  تشكيل 
ودعاها إلى »اإلكثار من العمل واإلقالل من الكالم، 
التجاذبات  ف��ي  ال��دخ��ول  ع��دم  على  وال��ح��رص 

السياسية الداخلية«.
بتشكيل  اإلس��الم��ي«   العمل  »جبهة  ورحبت 
في  والنجاح  »التوفيق  لها  ،متمنيًة  الحكومة 

مهامها اإلصالحية العديدة«.
لبقايا  المواقف  بعض  ص��درت  المقابل  وف��ي 

»قوى 14 آذار« معترضة على الحكومة.

الوطني  ال��وف��اق  ح��زب  رئ��ي��س  زار 
األعلى  المجلس  رئيس  الدين  تقي  بالل 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
في  البحث  وت��ّم  ح��ردان  أسعد  النائب 

األوضاع المحلية واألقليمية .
أّن  اللقاء،  بعد  الدين  تقي  واعتبر 
إيجابي،  أم��ر  الحكومة  تشكيل  إع��الن 
الحكومة  رئ��ي��س  على  ينبغي  وك���ان 
السياسية  القوى  كافة  بإشراك  التمّسك 
المرحلة  أع��ب��اء  ت��ح��ّم��ل  ف��ي  ال��راغ��ب��ة 
واالش����ت����راك ف���ي م��ع��ال��ج��ة األزم����ات 
يشهدها  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

لبنان.
االيجابي  ال��دور  عالياً  نقّدر  أض��اف: 
قّدمه  وم��ا  القومي  الحزب  لعبه  ال��ذي 
للدفع في عملية تشكيل الحكومة، وكنا 
نأمل تذليل العقبات التي استدعت منه 

موقفاً بعدم المشاركة في الحكومة.
ومعالجة  لبنان  إلنقاذ  المسؤوليات  تحّمل  الى  الدين  تقي  ودعا 
جراء  اللبنانيين  معاناة  من  تزيد  ثقيلة  بتبعات  تلقي  التي  أزماته 
على  مشّدداً  الحاصل،  واالجتماعي  واالقتصادي  المالي  التدهور 

الحرجة  اللحظة  هذه  في  الجديدة  الحكومة  مسؤولية  هذه  أّن 
مطالبة  الحكومة  .وهذه  اللبنانيين  لبنان  بها  يمّر  التي  والصعبة 
باتخاذ كّل الخطوات اإلنقاذية، وفي مقّدمها إعادة ترتيب العالقات 
الصعيد  على  خصوصاً  للبنان  مصلحة  ذلك  في  لما  سورية،  مع 

االقتصادي.

الحزب  في  الخارجية  عميد  التقى 
قيصر  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 
لبنان  ف��ي  س��وي��س��را  سفيرة  عبيد، 
آلخر  ع��رض  وك��ان  كيرغور،  مونيكا 

المستجدات.
ال��س��ف��ي��رة ك��ي��رغ��ور أع��رب��ت عن 
المصاعب  لبنان  يتجاوز  ب��أن  أملها 
مؤكدة  بها،  يمّر  التي  االقتصادية 
جانب  إل��ى  دائ��م��اً  تقف  ب��الده��ا  أّن 
مؤّسساته  وت��دع��م  وشعبه،  لبنان 
على  الحرص  أكدت  كما  واستقراره. 
واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار 

والسياسي في كّل المنطقة.
أّن  عبيد  العميد  اعتبر  جهته  من   
الداعم  السويسرية  ال��دول��ة  موقف 
خصوصاً  تقدير،  محّل  ه��و  للبنان 
على  وشّدد  المساعدات،  تقديم  لجهة 
فاعل  دور  لسويسرا  يكون  أن  أهمية 
مع دول االتحاد األوروبي لفك الحصار 
النازحين  ع��ودة  ودع��م  سورية،  عن 

السوريين الى مناطقهم. 

النائب  »ال��م��ردة«  تيار  رئيس  استقبل 
بنشعي،  ف��ي  دارت���ه  ف��ي  فرنجية  سليمان 
في  فوشيه،  برونو  لبنان  في  فرنسا  سفير 
حضور عضو المكتب السياسي في »المردة« 
بحث  وجرى  عريجي،  روني  السابق  الوزير 
الموضوع  سيما  وال  البالد  في  التطورات 
الوضع  إل��ى  التطرق  ت��ّم  كما  الحكومي.  
االقتصادي الصعب، إضافة الى األوضاع في 

المنطقة.
مائدة  إل��ى  ضيفه  فرنجيه  واستبقى 

الغداء.
في  األرجنتين  سفير  مع  فرنجية  وبحث 
أنطوان  حضور  في  آليس  موريسيو  لبنان 
خصوصاً  لبنان  في  األوضاع  مجمل  مرعب، 
تشكيل الحكومة وانعكاسه على الوضع في 

البالد، إضافة الى الوضع اإلقليمي.

دان���ت ن��ق��اب��ة م��ح��رري ال��ص��ح��اف��ة »ال��ت��ع��ّرض ال��م��ت��ك��ّرر 
األحداث  تغطيتهم  خالل  والمصّورين  واإلعالميين  للصحافيين 
منذ السابع عشر من تشرين األول المنصرم«، معتبرًة أّن »هذا 
وغير  مداناً  عنفياً،  طابعاً  األحيان  معظم  في  إتخذ  التعّرض 

مبّرر«.
الدائم  »النقابة عّبرت عن رفضها  أّن  إلى  وأشارت في بيان، 
على  الفاعلة  والقوى  المسؤولين  لدى  وسعت  األسلوب  لهذا 
اتصاالت  »أج��رت  أنها  إلى  الفتًة  منه«،  والحّد  لوقفه  األرض 
ال��دول��ي  واإلت��ح��اد  ال��ع��رب  للصحافيين  ال��ع��ام  اإلت��ح��اد  م��ع 
بمواقف  اإلعالميون  له  يتعّرض  ما  لمواجهة  للصحافيين، 
حازمة وحاسمة تصل إلى حّد مقاضاة المعتدين أمام المحاكم 

المختصة«.
أشكاله  بجميع  بالمطلق  ال��م��ف��رط  »ال��ع��ن��ف  ل���  وأس��ف��ت 
إصابات  من  وقع  »ما  مستنكرًة  فيه«،  المستخدمة  واألساليب 
المعايير  خارج  من  المطاطي  الرصاص  استخدام  جّراء  بالغة 
التحقيقات  في  الشفافية  »اعتماد  ب�  مطالبًة  دولياً«،  المحّددة 

نتائجها«. وإعالن  الجارية 
»تتطلع  أنها  أك��دت  الحكومة«،  ب�«تشكيل  رّح��ب��ت  وإذ 
في  عنه  المعبَّر  الناس  لوجع  إستجابتها  ومدى  أدائها  إلى 
يضغط  الذي  والمزري  المتردي  الواقع  على  إعتراضاً  الشارع 
التي  الخطيرة  لأزمة  التصدي  عليها  ويتعين  البالد.  على 
والنقدي،  االجتماعي،المالي  أمنه  وتهّدد  بلبنان  تعصف 
ت��دارك  ي��ج��ر  ل��م  إذا  ب��اإلن��ه��ي��ار وال��س��ق��وط  األه��ل��ي  وس��ل��م��ه 
الحيوية  الملفات  معالجة  على  واإلنكباب  المتفجر،  الوضع 
الفساد،  مكافحة  مقدمها  وف��ي  تعقيداً،  األكثر  والحياتية 
الكهرباء،  معضلة  وح��ّل  ال��خ��ارج،  إل��ى  المهّربة  وال��ودائ��ع 
والتشهير  حديد  من  بيد  المحتكرين  وضرب  الغالء  ومكافحة 
الوطني  الصندوق  وتفعيل  الشيخوخة  ضمان  وإقرار  بهم، 

االجتماعي«. للضمان 
الجريمة  ومن  تطاق  تعد  لم  المزرية  »الحالة  أّن  واعتبرت 
الوقت،  مرور  مع  وتضُمر  عابرة،  وكأنها  األزمة،  مع  التعاطي 

يحصل.  لم  شيئاً  وكأن  عهدها،  سابق  إلى  الحياة  دورة  لتعود 
مالية،  سياسية،  طوارئ  حالة  إعالن  ينبغي  ذلك  من  وانطالقاً 
جدول  وفق  األزمات  كل  معالجة  عاتقها  على  تأخذ  اجتماعية 

محّدد«. زمني 
الصحافة  قطاع  على  بثقله  ناء  المأزوم  »الواقع  أن  ورأت 
تسريحاً  فيه  ونشهد  إال  يوم  يمّر  ال  إذ  أصالً  المتعّثر  واإلعالم 
مرتفعة  نسب  اقتطاع  أو  الوسائل  مختلف  في  وعاملين  لزمالء 
»ضرورة  على  مشددًة  يجيب«،  أو  يسأل  َمن  وال  رواتبهم،  من 
المتعمد،  االستهتار  لوقف  وجذرية  حاسمة  مواقف  اتخاذ 
ومحاكم  مؤسساتهم  في  وحقوقهم  الصحافيين  أرزاق  وقضم 
األيام،  طالع  في  ونقاش  بحث  موضع  سيكون  وهذا  العمل، 

مقتضاه«. الشيء  على  ليبنى 
المؤسسات  من  عدداً  أن  والمؤسف  »المؤلم  أّن  إلى  ولفتت 
حقوق  عن  الدفاع  سيف  تشهر  التي  واإلعالمية  الصحافية 
مطلوب  أم��ر  وه��و  معاناتهم،  على  ال��ض��وء  وتسلّط  ال��ن��اس 
في  أوقعها  ما  حقوقهم،  كامل  فيها  للعاملين  تؤدي  ال  ومشكور، 

عكسه«. وتمارس  بشيء  تنادي  وانفصام:  تناقض 
المعنيين  المسؤولين  مع  تحركاتها  »ستكّثف  أنها  وأكدت 
لتحويل  الجديدة  الحكومة  ومع  الصحافة،  مطالب  لمالحقة 
النيابي  المجلس  إلى  المحررين  نقابة  تنظيم  قانون  مشروع 
 .2017 آذار  من  الخامس  في  ال���وزراء  مجلس  أق��ّره  بعدما 
وسائر  الحّرة  المهن  نقابات  مع  اإلتصاالت  ستكّثف  أنها  كما 
ضغط  قوة  لتشكيل  والعمالية،  المهنية  والنقابات  اإلتحادات 
من  للخروج  العمل  على  مستوياتها  ب��ك��ّل  السلطة  تحفز 
اللبنانيون  عنها  يرضى  جذرية  حلول  إلى  واإلتجاه  األزم��ة، 
ورص��ده  الجديدة  الحكومة  عمل  ومواكبة  لها.  ويرتاحون 
تصويب  أجل  من  وذلك  عليه،  مالحظاتها  وتسجيل  ومراقبته 

ودقته«. التنفيذ  وسرعة  األداء 
المواطنين وإّن الجميع  الوقت ينفذ ومعه صبر  وختمت »إّن 
المحنة  مع  التعاطي  وع��دم  مسؤولياتهم  لتحّمل  مدعوون 

النعامة«. بأسلوب 

بري مجتمعاً إلى النواب في لقاء األربعاء في عين التينة أمس  )حسن ابراهيم(

حردان مستقبالً تقي الدين

عميد الخارجية وسفيرة سويسرا
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 UN�«  vK�  åÊUM��  ÂuJOKO�  Âu??J??�«—Ë√ò  W�d�   œÒb??�
 Âb� lOL��U� X�U�√Ë ¨Êu�UI�« nI� X�� UN�—«œ≈ fK��Ë
 s�  Ÿö�ù«   UN��«  iF��Ë  ¨W{dGL�«   UFzUA�«  wM��
 Ë√ W�œ√Ë ozUI� v�« …bM��L�« dO� WH��L�«  U�UN�ô« w�—

ÆŸUDI�« w� sOK�UF�« W�«dJ� ÎUEH� ¨ U�U��≈
 s� ÎUO�U� t�Ë«b� r�� U� vK�Ë Î̈«dO�√ œ Òœd� U� vK� ÎUHD�
 MIC1  W�dA�  …—«œù«  bI�  b�bL�  Î «b�b��  ‰ËUM��  ¨—U��«
  ôUB�ô«  …—«“u�  WK�L�  WO�UM�K�«  W�—uNL��«  sO�  l�uL�«
 åÊUM��  ÂuJOKO�  ÂuJ�«—Ë√ò  X�{Ë√  ¨ÂuJ�«—Ë√  W�d�Ë
 2009  ÂU� WO�UM�K�«   ôUB�ô« ‚u� XK�œ UN�√  ÊUO� w�
  ôUB�ô« …—«“Ë UN�d�√ W�UÒH� WOL�U� WB�UML� U�“u� bF�
 tFO�u�  bF�  bIF�«  «c�  lC�Ë  Æb�b��K�  WK�U�  WM�  …bL�
 2012Ø1Ø31  w�  Íd�u�  q�bF�  v�≈  2009Ø1Ø31  w�
 …—œU�   «—«dI�  ¨‰Ë_«  lO�u��«  cM�  b�bL�  —«d�  34  v�≈Ë
 d��  Ë√  ¨tK�LO�   ôUB�ô«  d�“Ë  ÎU�b�M�  ¡«—“u�«  fK��  s�
  U�uJ� q� w� W�U�u�« d�“Ë s� …d�U�� …—œU�  «—«d�
 v�≈ dN� s� b�bL��«  «d�� X�ÒuM� ÆWO�U��� ‰UL�√ n�dB�

∫‰U�L�« qO�� vK� UNM� W�dA�«  d�–Ë ÆWM�
 …d��  ‰ö�  2011Ø1Ø31  w�  WM�  …bL�  bIF�«  b�bL�  ≠

Æ”U�� q�d� o�U��« d�“u�« q�� s� ¨‰UL�_« n�dB�
 Î«¡b� WO�U���  «d� Àö� vK� dN�√ 3 …bL� bIF�« b�bL� ≠

ÆÍËUM�� ôuI� o�U��« d�“u�« q�� s� ¨2013Ø7Ø1 s�
 o�U��« d�“u�« q�� s� ¨2016Ø9Ø30 w� bIF�« b�bL� ≠

Æ‰UL�_« n�dB� …d�� w� dN�√ 6 …bL� »d� ”dD�
 ‰ö�  2018Ø12Ø31  w�  dN�√  3  …bL�  bIF�«  b�bL�  ≠

ÆÕ«d��« ‰UL� d�“u�« q�� s� ‰UL�_« n�dB� …d��
 b�bL��« —«d� m]K�� r� ¨ ôU��« iF� w�  t�√ v�«  —U�√Ë
 sO� ¨2017 ÂUF�« w� qB� UL� ¨bIF�« …b� ¡UN��« bF� ô≈
 fK��  —«dI�  mÒK���  r�Ë  ‰Ë_«  s�dA�  30  w�  bIF�«  vN��«

Æ2017Ø11Ø17 w� Í√ ÎU�u� 17 bF� ô≈ b�bL��U� ¡«—“u�«
 w��«  WO�ü«  `??{«Ë  qJA�  œb��   bIF�«  Ê«  v�«  X�H�Ë
 b�bL��  WO�UM�K�«  W�—uNL��«  X��—  ‰U�  w�  UN�U��«  V��

 ‰U� w� Ë√  ¨©¡UN��ô«  b�u� q�� ÎU�u� 60® bIF�«  b�b�� Ë√
 ÂuJ�«—Ë√  Ê√  v�≈  …—U??�ù«  —b��  Æb�UF��«  ¡UN�S�  UN���—

ÆbIF�« w� …œb�L�« qNL�U� X�e��« UL�UD�
 ÎU��d� Î«—«d� XLK��« ¨2019Ø12Ø31  w�  t�≈ X�U�Ë 
 W�œQ�  w� —«dL��ô«  W�dA�«  s� VKD�  ôUB�ô«  d�“Ë s�
 sO� v�≈ …—«œù« bI� w� tOK� ’uBM� u� U� o�Ë UN�UN�
 W�—«dL��ô  UMO�Q�  UN�  rOK���«  r�O�  w��«  WN��U�  UN�ö�≈
 WN�� ÎUC�√ ÎU�{«Ë ÊU� U�œ— Ê« v�« …dOA� ¨ÂUF�« o�dL�«
 WOKLF�  ÂU��«  U�œ«bF��«Ë  UN�UO�ËR��  s�  UNOK��  Âb�
 Í—«œ≈  r??�œË   «¡«d???�≈  s�  p??�–  t�KD��  U�  l�  rOK���«
 q�  ÎUO�U���«   cH�  X�U�  UN�√  ULK�  ¨WO�UI��ô«  …d�H�«  w�
 UN�« v�≈ …—U�ù« —b�� ÆrOK���« WN�� W�b�UF��« UN�U��u�

ÆrOK���« WOKL� ¡b� a�—U�� W�U��« v�� mK��� r�
 ¡«—“u�«  V��  UL�  ¨d�“u�«  s�  t Ò�uL�«  »U�J�«  Ê√  XMK�√Ë
 U�—«dL��« d�H� Íc�« Íb�UF��« —U�ù« qJA� ¨d�c�« WH�U��«
 s� WO�ö�_« UM�O�ËR�� v�≈ W�U{ùU� ¨UH�√ W�d� …—«œ≈ w�
 UL� ¨⁄«dH�« w� Ÿu�u�« VM��Ë ÂUF�« o�dL�« dOO�� ÊUL{
 w� ÆWO�U� dzU�� WM�e��« b�J� b�Ë WO�U{≈ ¡U��√ V�d� b�

 ¡«d�≈Ë rOK���« WOKLF� ÊËÒbF���Ë ÊËe�U� s�� ¨‰U� Í√
 w� Î «—«d� UMOIK� —u�  ôUB�ô« …—«“Ë l� W�“ö�«  UB�U�L�«
 œuI�Ë …—«œù« UNO�« qI�M�� w��« WN��« WOL��Ë ¨ÊQA�« «c�

ÆsO�b���L�« qL�
 cM�  UL�  UN�UO�ËR�L�  WE��  d�¬  v��  UN�«e��«   b�√Ë
 WO{UL�«   «uM�  dAF�«  w�   bL��«  YO�  ¨‰Ë_«  ÂuO�«
 ŸUD�  sJ�  UL�  ¨WOL�UF�«  WO�u�uMJ��«   «—UJ��ô«  Àb�√
 qO��« v�≈ w�U��« qO��« s� ‰UI��ô« s� ÊUM�� w� ÍuOK��«
  b�√Ë  Æl�«d�«Ë  Y�U��«  sOKO��U�  l�D�U�  Î «—Ëd�  ¨f�U��«
 –≈ Î̈UOL�U�Ë ÎUO�d� ÎU�bI�� Î «e�d� ÂuO�« ÊUM�� q��� Ê√ Î «d��
 W�d� YO� s� ÎUO�d� WF�«d�«Ë ÎUOL�U� 21?�« W��dL�« w� u�

ÆW�bI�L�« ‰Ëb�« s� dO�� vK� p�c� ÎU�uH�� ¨X�d��ù«
 ôË  X�U�  W�dAK�  UN�—«œ≈  Ê«  vK�  ÊUO��«  w�   œÒb??�Ë
 WO�U�  s�  WO�Ëb�«  dO�UFL�«  qJ�  lC��Ë  W�UH�  ‰«e??�
 s�®  WOL�U�  oO�b�   U�d�  d��  Í—«œù«Ë  w�UL�«  oO�b��«
 ÂU�√  WI�U�  WIKF��  qzU��  Ë√   UHK�  ô  Ê√Ë  ©Èd�J�«  l�—_«
 Í_  Êu�œ  Í√  UNOK�  V�d��  ôË  ¨Èd�√  WN�  Í√  Ë√  ¡UCI�«

ÆX�U� WN�

 ŸU??H??�—«  w??�  W�uJ��«  qOJA�  r??�U??�
 bO�  ¨XM�  —«bIL�  W�—ôËb�«  ÊUM��   «bM�
 b�u�Ë—uO�« ‚UI���« v�« t�Ò�� —UE�_« Ê√
 c�Q�  Ê√  ÷d??�??H??�  Y??O??�  ¨s??�d??N??�  b??F??�

Æt�QA� Î«—«d� …b�b��« W�uJ��«
 ¨ÊUO�  w�  ÊUM��  ·—UB�  WOFL�  XK�√Ë
 w�U��≈  l�Ë  W�uJ��«  qOJA��ò  ÊuJ�  Ê√
 Î «bONL�  œö��«  w�  W�UF�«  ŸU???{Ë_«  vK�
 ÍœUB��ô«Ë wM�_« —«dI��ô«Ë WI��« …œuF�

ÆåW�K� f�√ vK� w�UL�«Ë
 ÎU��U�d�ò …b�b��« W�uJ��« s� XF�u�Ë
 —U���ô« w� c�Q� ÎU�{«Ë ÎUO�U�Ë ÎU�œUB��«
 w� ÊUM�� UNN�«u� w��« ÂU���«  U�b���«
 ö�  W�uJ��«  d�U��  Ê√Ë  ¨WM�«d�«  WK�dL�«
 lL�√  w��«   U??�ö??�ù«  cOHM�  w�  dO�Q�
 ‰Ëb??�«  UN�Ò�d��  w��«Ë  ÊuO�UM�K�«  UNOK�

ÆåWIOIA�«Ë WI�bB�«
 UNOH�u�Ë  UNMzU�“  WOFL��«   b�U�Ë
 ÊuJ�� UN�Q� ÎU�uL� w�UM�K�« ÂUF�« Í√d�«Ë
 s�  ÷uNM�«  w??�  …b�U�LK�  …ÒbF���ò
 WL�U�L�«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   U??�“_«
 ¨åw�UM�K�« VFA�« v�« WMO�QLD�« …œu� w�
 cOHM�Ë  œ«b????�≈  V??�«u??�??�ò  U??N??�√  …b??�R??�
 s�Ë  ¨WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   U�UO��«
 ÊUM��  W�KBL�  WF�U�  …—uA�  ÍQ�  q���

 ÆåsOO�UM�K�«Ë
 Í“U�  b�b��«  ÊUM��  WO�U�  d??�“Ë  b??�√Ë
 WO�dB�  W�“√  œö��«  ÁbNA�  U�  Ê√ò  ¨w�“Ë
 U�bNA�  r�  W�œUB��«Ë  W�bI�Ë  WO�U�Ë

Æåt�œôË cM�ò ÊUM��
 Ác�  w??�  U�—dL��«  «–≈  Ê√ò s???�  —Òc???�Ë

 vK�  V��Ë  ¨”ö??�ù«  v??�≈  qBM�  W??�“_«
 ÎU�–UI�≈ ÎU��U�d� Ë√ WD� TON� Ê√ W�uJ��«

ÆåÎö�U�
 œö��«  Ê√  v??�≈  w??�“Ë  —U??�√  sO�  w??�Ë
 V��Ë  ÍœUB��«  ‘ULJ�«  W�U�  w�  ÒdL�
 W??�“_«  Ê√ò  vK�  œÒb??�  ¨WI��«  …œU??F??�??�«
 «–≈ò  ÎözU�  ¨åÃ—U��«  s�  bO�Q�  v�≈  ÃU���
 ÁcN� w�—U� r�œ vK� W�uJ��« qB�� r�
 dE�M�  ‚«u??�_«ò  ÎUHOC�  ¨å…dO��  WKJA�
 W�uJ��«  vK�  V��Ë  W�uJ��«  Z�U�d�
 ‚u��«  j�C�  Î̈ö�U�  ÎU��U�d�  ÂbI�  Ê√
 qLF� j��d� WK�IL�« WK�dL�« w� W�“«uL�«
 t�√ ¨w�“Ë b�√ X�ô n�u� w�Ë ÆåW�uJ��«
 dF�  v�≈  —ôËb�«  œuF�  Ê√  qO���L�«  s�
 ÆWO�UM�K�«  …dOK�«  q�UI�  o�U��«  ·dB�«
 ‚u??�??�«  j??�??{ Ê√ v??K??� w????�“Ë œÒb????�Ë
 qLF� j��d� WK�IL�« WK�dL�« w� W�“«uL�«

ÆW�uJ��«
 ÊUO� w� ¨ÊUM�� ·dB� `{Ë√ ¨p�– v�«
 539  r??�—  jO�u�«  rOLF��«ò  —b??�«  t??�√
 ·—UBLK�  w�U��«  w�U��«  Êu�U�  17  w�
 w��«   U��RL�«Ë  WO�UL�«   U��RL�«Ë
 WO�dBL�«Ë  WO�UL�«   UOKLF�«  v�UF��
 q�bF��  oÒKF��Ë  WO�Ëd�J�ô«  qzU�u�U�
 ≠  30  a�—U�  7548  r�—  w�U�_«  —«dI�«
 WO�UL�«   UOKLF�U�  ’U��«  2000≠03

ÆåWO�Ëd�J�_« qzU�u�U� WO�dBL�«Ë
 rOLF��«  «c??�  WOL�_  Î«d??E??�ò  ∫·U???{√Ë
 w�dBL�«  ŸUDI�«  s??zU??�“  vK�  Áb??z«u??�Ë
 ÊUM��  ·dB�  rN�  ¨ÂU�  qJA�  œUB��ô«Ë

∫wK� U� vK� —uNL��« Ÿö�«

 ·—UBL�«  ¡öLF�  rOLF��«  «c�  `L�  ≠
 q��®  l�b�«   U�UD�  wK�U�Ë  ÊUM��  w�
 ÂUOI�«  ©  MasterCard  Ë  VisaCard
 Instant®  W???�—u???�  W??O??�U??�  q??�ËU??�??�??�
 ÍuOK��« …eN�√ Â«b���« d��  ©Payment
  Applications  W��UML�«   UIO�D��«Ë
 w�U��U�Ë ÆÎUI�U� t� ÎU�uL�� sJ� r� U� «c�Ë
 q� ÊUJ�S� `��√ ¨rOLF��« «c� —Ëb� bF�
 W�UD� Ë√ ÊUM�� w� w�dB� »U�� t�b� s�
 ‰«u�ú� s�¬Ë Í—u� q�u�� ¡«d�≈ WO�dB�
 w�dB�  »U��  t�b�  d�¬  h��  Í√  v�«
 WKO�{ WHKJ�Ë WO�dB� W�UD� Ë√ ÊUM�� w�
 ÁcN�  W�uLF�«  nI�  ÈbF��  ô  YO�  Î̈«b??�
 ©0.5%®  W�L�U�  nB�  W�—uH�«  q�ËU���«

 rOLF��«  «c�  ‰ö�  s�Ë  Æq�u���«  WLO�  s�
 ‰ULF��«  s??�  ·—U??B??L??�«  s??zU??�“  sJL��
 q�ËU���«  ¡«d??�ù  W��UML�«   UIO�D��«
 —U��K�  l�bK�  Ë√  rNMO�  ULO�  W??�—u??H??�«

Æ…d��« sNL�« »U��√Ë
 vK�  jI�  ÎU??�u??I??�  rOLF��«  ÷d??�  ≠  
 …eN�√  d��  Òr��  w��«  W�—uH�«  q�ËU���«
 dO�UFL�«  l�  ÎUO�UL�  p�–Ë  Î «dB�  ÍuK��«
 W��UJ�Ë  ‰U���ôU�  W??�U??�??�«  W??O??�Ëb??�«

Æ‰«u�_« iOO��
 nOH��  s??�  rOLF��«  «c??�  r�U��   ≠
 l�œ  WKO�u�  W�bIM�«  ‚«—Ë_«  ‰ULF��«
 WM�¬  WO�Ëd�J�«  l�œ  WKO�Ë  ·U{«  t�uJ�

ÆåW�“ö�« dO�UFL�« w�u���Ë WF�d�Ë

ájOÉ°üàbG QÉÑNCGh ó«YGƒe

º¡°SCGh äÓªYh §Øf

º∏°ùJh  º«∏°ùJ
 W�UMB�«  …—«“Ë w� rK���«Ë rOK���«  qH� Íd��
 w�  ¨tK�«  V�  œUL�Ë  —u�U�  u�√  q??z«Ë  s�d�“u�«  sO�

ÆÂuO�« dN� q�� …d�UF�«
 Íd��  ¨dNE�«  q��  nBM�«Ë  …dA�  W�œU��«  w�Ë
 d�“u�«  sO�  ‰UL�«  …—«“Ë  w�  rK���«Ë  rOK���«  WOKL�
 Í“U�  b??�b??�??�«  d??�“u??�«Ë  qOK�  s��  wK�  o??�U??�??�«

Æw�“Ë
 rK���«Ë  rOK���«  Íd��  dNE�«  bF�  v??�Ë_«  w??�Ë
 bL��  o??�U??�??�«  d??�“u??�«  sO�   ôU??B??�ô«  …—«“Ë  w??�

Æ◊«u� ‰ö� b�b��« d�“u�«Ë dOI�

 Üô¡àdGh OÉ°ùØdG áëaÉµe{

 ∫GƒeC’G OGOôà°SGh »Ñjô°†dG

 â«H »a Ihóf záHƒ¡æªdG

óMC’G ähô«H
 —uC�� œËb????� ö???� ¡U???D???�Ë —«u????� v??I??�??K??� U???�œ
 w��dC�«  »dN��«Ë  œU�H�«  W��UJ�ò  Ê«uMF�  …Ëb??�
 w{UI�«   UNO�  d{U��  åW�uNML�«  ‰«u�ô«  œ«œd��≈Ë
 …UCI�« d??�??�√ b???�√ u???�Ë ¨f??�«d??� ‰—U???� w??�??�d??H??�«
 ¨œU�H�« W��UJ� ‰U�� w� sOBB��L�« sOO��dH�«
 œ«œd��≈Ë  ‰«u�ô«  q�u��  rz«d�  ¨w��dC�«  »dN��«
 ŒuOA�«  fK��  uC�  —uC��Ë  ÆW�uNML�«  ‰«u�ô«
 UN� ÊuJO� w��« tO�u� w�U�� —u�UMO��« ≠ w��dH�«
 s� W��� W�—UAL�Ë  UHKL�«  Ác� ‰u� WLO� WK�«b�
 w�  sOD�UM�«Ë  sOO�ö�ù«Ë  sOOL�œU�_«Ë  sOL�NL�«

Æw�bL�«  lL��L�«
 W�U��« s� ¨w�U��« 26 w� q�IL�« b�_« Âu� p�–Ë
 W�U� w� ¨dNE�« bF� W�œU��« W�U��« v��Ë WF�«d�«
 ≠  ©d??H??�_«  XO��«®  å Ëd??O??�  XO�ò  w�   «d{U�L�«

ÆuJ�œu��« l�UI� ¨ÂUA�« o�d� ¨ ËdO�
 —u��b�«  vI�KL�«  o�M�  ∫???�   ULK�  ¡UIK�«  Z�U�d�
 –U��ô« »d�GL�« w�ö�ô« ¨©ozU�œ 10® œuL� ‰ö�
 ‰—U�  w{UI�«  …d{U��  ¨©ozU�œ  3®  ‘u�d�  dL�
 30® »«u????�Ë ‰«R????� …d??�??�Ë ©W??I??O??�œ 45® f??�«d??�

©WIO�œ
 Ë«  —u??C??�??�«  b??O??�Q??�Ë  WF�«dLK�Ë  ÆW??�U??�  …u??�b??�«

∫—«c��ô«
03832853 ∫œuL� ‰ö� Æœ vI�KL�« o�M� ≠

70720109 ∫—bO� dL� WO�ö�ù« WI�ML�« ≠
 å…UCIK�  wMNL�«  lÒL���«ò  l�  oO�M��U�  …ËbM�«Ë

ÆU��d� w�

 ÅLôj z… qôÑdG π≤ædG{

¬YÉªàLG
 w�  Íd??�??�«  qIM�«  ŸUD�   U�UI�Ë   «œU??�??�«  XMK�√
 …d�UF�«  w� Î «—dI� ÊU� Íc�«  UN�UL��«  qO�Q� ÊUM��
 w�ULF�«  œU??�??�ô«  ÒdI�  w??�  fOL��«  Âu??O??�«  dN�  q��

 Æo�ô Ìb�u� v�≈ ¨ÂUF�«

≠ÑàdG  π«°UÉëe º«∏°ùJ
 m���«  dB�  …—«œù  WF�U��«  ¡«dA�«  ÊU��   d�U�
 qO�U��  rÒK��  WOKL�  Âu??O??�«  åw??�??�d??�«ò  „U??�??M??�??�«Ë
 w�  ¨2019  r??�u??L??�  ŸU??I??�??�«  w???�  m??�??�??�«  w???�—«e???�
 ÆWO�U�F�«  ‚dH�  bM�  ¨p�KF�  w�  …—«œù«  w�œu���
 …œu�  s??�  b�Q��«  Ÿœu���  q??�  w??�  Ê«dO��  v??Ò�u??�Ë

 ÆÊ“u�« WOKL�Ë ‰uB�L�«

 ≈°†Jôªd  ≥«aƒàdG
 w� »u??�??�??�«Ë `??L??I??�« w???�«—e???� W??�U??I??�  Q??M??�

 vC�d�  ”U��  W�«—e�«  d�“Ë  ¨ÊUO�  w�  ¨ŸUI��«
 t�  WOML��  ¨…b�b��«  W�uJ��«  w�  t�BM�  tO�u��
 sOO�UM�K�«Ë  sO�—«eLK�  dO�  u??�  UL�  o??O??�u??�??�«ò
 ¡UM�√  w�uO�  vC�d�  ÊQ??�  WI�  vK�  r??�  s??�c??�«
 ULO�  ô  ¨»uKDL�«  ÂUL��ô«  sO�—«eL�«Ë  ŸUI��«
 tK�UA�Ë  w??�«—e??�«  l??�«u??�«  s�  bOF��  fO�  t??�«Ë

Æåt� U�KD��Ë

¢ù∏HGôW  áaôZ  ™jQÉ°ûe
 oO�u�  ‰ULA�«Ë  fK�«d�  W�d�  fOz—  vI��«
  UOFL��«  s??�  Î «b????�Ë  ¨W??�d??G??�«  d??I??�  w??�  w??�u??�œ
 …—«œ≈  fK��  uC�  —uC��  ¨WOHAJ�«Ë  WOK�_«
 l�—UA�  w�  tF�  Y��Ë  ¨oLO�«  vHDB�  W�dG�«

ÆW�—UL���ô«Ë  WOzUL�ù«  W�dG�«
 VFK�  X??�U??�ò  w��«  W�dG�«  ‰UL�Q�  b??�u??�«  Á Òu??�Ë
 W�œUB��ô«  …U??O??�??�«  w???�  Î «e??O??L??�Ë  Î U?????�“«Ë  Î «—Ëœ
 l�—UAL�«  ‚ö�≈  w�  W�U��  UNKF��  UL�  ¨WOM�u�«
 W�bI�� W�ƒ— vK� bL�F� w��« Èd�J�« W�—UL���ô«
 ¨wKFH�« cOHM��« WK�d� UN�uK� vK� qLF�« w�b���
 w�UM�K�«  dL���L�«   U�UO��«  w�K�  UN�√  ULO�  ô
 ’d�  s�  ·ôü«   U��  d�u�Ë  w�Ëb�«Ë  w�dF�«Ë
 w�   UFKD��«  “ ÒeF�ò  UNF�—UA�  Ê√  Î «b�R�  ¨åqLF�«
 fK�«d�  s�  wM�u�«  œUB��ôU�  ÷uNM�«  oOI��

ÆåÈd�J�«

 ¨¡UF�—_«  f??�√  jHM�«  —UF�√  XF�«d�  ˚
 W�U�Ë  U??F??�u??� t??O??� X??�U??� Íc???�«  X??�u??�«  w??�
 ‚u��U�  izU�  œu�Ë  ÊQA�  WO�Ëb�«  W�UD�«
 WO�U�  w??�U??�??�«  ÂU??F??�«  s??�  ‰Ë_«  n??B??M??�«  w??�
 s� r??�U??� q?? ÒD??F??� ÊQ??A??� ·ËU??�??L??�« W????�«“ù
 UO�O�  ÃU��≈  iH�  v�≈  ÈÒœ√  W�dJ��   UOKL�

ÆÂU��«  s�
 ‰œUF�  U??�  Ë√  Î U�M�  30  X??�d??�  ÂU??�  j??�??�Ë
 qO�d�K�  Î «—ôËœ  64.29  v???�≈  W??�??L??�U??�  0.5
 ¨g�M�d�  XO�u��  0731  W??�U??�??�«  ‰u??K??�??�
 l�«d�Ë Æ¡U�ö��« Âu� W�L�U� 0.3  ‰e� Ê√ bF�
 v�≈  W�L�U�  0.6  Ë√  Î U�M�  33  w�dO�_«  ÂU��«
 0.3  iH��«  Ê√  bF�  qO�d�K�  Î «—ôËœ  58.05

Æo�U��«  ÂuO�«  w�  W�L�U�
 –≈  ¨f???�«  W??O??�Ë—Ë_«  r??N??�_«  XAF��«  ˚
 ”ËdO�  ¡«u???�???�ô  s??O??B??�«  œu??N??�  X??L??�U??�
 ¡U???�Ë s???� ·ËU???�???L???�« W???zb???N???� w???� U????�Ë—u????�

 ÆwL�U�
 rN�ú�  600  f�u��  d�RL�«  l??H??�—«Ë
 d�RL�« ‚uH� sO� w� W�L�U� 0.2  WO�Ë—Ë_«

ÆWIDML�«  w�  tz«dE�  vK�  w�UL�ô«  f�«œ
 WO�UD�d��«  wK�dO�  W�uL��  rN�  bF�Ë
 600  f�u��  d�RL�«  —bB���  W�L�U�  W��
 l�d��  UN�≈  ‰“UML�«  ¡UM�  W�d�  X�U�  U�bF�
 ÊuOK�  455  w??�«u??�??�  sOL�U�LK�  b??z«u??F??�«
 Èb�  vK�  ©—ôËœ  ÊuOK�  594®  wMO�d��«
 W�uL��  rN�  l??�«d??�Ë  ÆsOK�IL�«  sO�UF�«
 rN�  bI�  ULMO�  W�L�U�  1.6  WO�UL�«  U��U�

ÆW�L�U�  1.7  w�UD�d��«  ÍœuF��«  pM��«
 Î UO�UF�  w�UOI�«  wJO�  d�RL�«  q��  ˚
 uO�u�  W??�—u??�  w??�  ‚ö??�ù«  bM�  Î UF{«u��
 0.7  wJO�  d�RL�«  lH�—«Ë  ÆWO�UL�«  ‚«—Ëú�
 ÷ÒuFO�  WDI�  24031.35  q��O�  W�L�«  w�
 W�K��«  w??�  U??�b??Ò�??J??�  w??�??�«  d??zU??�??�??�«  r??E??F??�
 ·U{√  ULMO�  W??�??L??�U??�  0.9  X??G??K??�Ë  W??I??�U??�??�«
 W�L�U�  0.5  Î U�UD�  l??�Ë_«  fJ�u�  d�RL�«

ÆWDI� 1744.13  v�≈
 w�  Èu���  v??�œ√  bM�  Ë—u??O??�«  ÒdI��«  ˚
 ÊQ�  U??F?? Ò�u??� q??� w??� ¨¡U???F???�—_« f??�√ d??N??�
 Íe�dL�«  pM��«  w�   U�UO��«  uF�U�  vÒM���
 ÂuO�«  ÊuFL���  sO�  …—c�  …d��  w??�Ë—Ë_«

ÆfOL��«
ÆÍ≈Æœ“  ÀU��√  bNF�  Á«d??�√  `��  dN�√Ë
 s�dL���L�«   U??�u??M??F??�  Ê√  w??�U??L??�_«  u??O??K??�œ
 Êu??�U??� w???� l??�u??�??L??�« s???� d??�??�Q??� X??M?? Ò�??�??�

 …—U���«  ‚U??H??�«  l??O??�u??�  Ê√Ë  w??�U??�??�«  w??�U??�??�«
 ‰U�ü«  “e�  sOB�«Ë  …b��L�«   U�ôu�«  sO�

 ÆU�Ë—Ë√  w� œUB��«  d��√  Ì·UF��
 “—u� b??�«  œ—b??�U??�??� Ê«d??�R??L??�«  q?? Ò�??� ˚
 WFH�d�   U�u���  lL�L�«  „«b??�U??�Ë  500
 j??�Ë ¨¡U????F????�—_« f????�« `??�??H??�« b??M??� …b???�b???�
 s�dL���L�«  ◊U????�Ë√  w??�  ÊU??M??�??L??�«  d??�U??A??�
 ”ËdO�  wAH�  ¡«u��ô  sOB�«  œuN�  qCH�

ÆÂ«Æw�ÆÍ¬ W�d� s� W�u�  UF�u�Ë
 w�UMB�«  e??�u??�  Ë«œ  d??�R??L??�«  l???H???�—«Ë
 qBO�  W�L�U�  0.23  ‰œUF�  UL�  WDI�  67.59
 b�«  œ—b??�U??�??�  œ«“Ë  ¨WDI�  29263.63  v??�≈
 Îö���  W�L�U�  0.28  Ë√  WDI�  9.23  “—u??�
 42.81  „«b??�U??�  ÂÒb??I??�Ë  ¨WDI�  3330.02

ÆWDI� 9413.61  v�≈ W�L�U� 0.46  Ë√ WDI�
 ZOK��«   U????�—u????�  r??E??F??�  X???F???�«d???�  ˚
 qJA�  œuF�  ULO�  ¨¡U??F??�—_«  f??�√  WO�Ozd�«
 j��Ë  Æ„u??M??�??�«  rN�√  w??�  dzU��  v??�≈  dO��
 uJ�«—√  W�ËbK�  „uKLL�«  jHM�«  ‚öL�  rN�
  √b�Ë Æ‰U�— 34.5 v�≈ W�L�U� 0.3 W�œuF��«
 rN�  WODG�  f??O??�d??O??�  W??O??�U??L??�«  W??�u??L??�??L??�«
 l�  v�UL��  UL�  åœUO��U�ò  WO�u��  uJ�«—√
 XF{ËË  ¨Èd�√  …d�L�   U�d�   UO�u�
 ©—ôËœ 9.06®  ÎôU�— 34  bM� Î U�bN��� Î «dF�

Æ rN�K�
 qCH�  W�L�U�  Î «b??�«Ë  w��u�√  d�R�  œ«“Ë
 W�L�U�  1.4  ‰Ë_«  w��u�√  pM�  rN�  œuF�
 14.9  W??C??�U??I??�«  W??ÒO??L??�U??F??�«  r??N??� ŸU???H???�—«Ë

ÆW�L�U�
 ◊u�� l� W�L�U� 0.2 d�RL�« bI� w�œ w�Ë
 rN� …—U��Ë W�L�U� 8.6  ‚dAL�« pM� rN�

ÆW�L�U�  Î «b�«Ë  W�—UIF�«  —UL�≈
 ◊u��  l??�  W�L�U�  0.1  dD�  d�R�  ‰e??�Ë
 ‚u��«  w??�  q??I??�??�«  Í– d??D??�   U??�U??M??� r??N??�
 0.7  œu�uK� dD� rN� ÷UH��«Ë W�L�U� 0.5

ÆW�L�U�
 pM� s� r�b�«  iF�  bN� W�—u��«  sJ�
 UFH�—«  s�cK�«  ÊU�d�«  ·dB�Ë  wM�u�«  dD�

ÆVO�d��«  vK�  W�L�U�  0.5Ë  W�L�U�  0.3
 d??�R??�  œ«“  ¨Z???O???K???�???�«  W??I??D??M??�  Ã—U???????�Ë
 0.8  W�dBL�«  W�—u��U�  W�œUOI�«  r??N??�_«
 Í—U���«  pM��«  rN�  ŸU??H??�—«  qCH�  W�L�U�
 0.9  ¨œö???�???�« w??� Ã—b???� p??M??� d??�??�√ ¨w???�Ëb???�«
 1.7  p�d�J�≈  Íb�u��«  rN�  œuF�Ë  W�L�U�

ÆW�L�U�

WOK�ô«  UOFL��« s� «b�Ë tzUI� ‰ö� w�u�œ

ágƒÑ°ûe äGƒYO :øjôLCÉà°ùªdG áæéd

q…ô«é¡àdG ¿ƒfÉ≤dG ò«Øæàd
 w�  s�d�Q��L�«  ‚uI�  s�  ŸU�b�«  WM��   —Òd�  
 W�—U���« s�U�ú� s�d�Q��L�« l� q�«u��« ÊUM��
 Êu�UI�«  o??�Ë  WOMJ��«  s�U�ú�  s�d�Q��L�«Ë
 W�U�  ¨n??�«u??L??�«  oO�M�  q??�√  s??�  92Ø159
 ¨WO�UM�K�«  …dOK�«  dOG�   «—U��ù«   ôb��  W��M�U�
 dO�√ UL� WO�M�_«  öLF�« ·d� dF� ŸUH�—« bF�

ÆåÎUI�U�
 dI�  w�  W�UF�«  UN��ON�  ÎU�UL��«  WM�K�«   bI�Ë
 w� sO�b���L�«Ë ‰ULF�«  U�UIM� wM�u�« œU��ô«
 W�œUB��ô«  W??�“_«   «b����  w�  Y��K�  ¨ÊUM��
 vK�Ë v�«bI�« s�d�Q��L�« vK� U�dO�Q�Ë WO�UL�«Ë

ÆÂU� qJA� s�d�Q��L�«  U�� q�
 ‘UI�  bF�ò  UN�√  ¨ÊU??O??�  w??�  WM�K�«  XMK�√Ë
 —u??�_«  t??O??�≈  X??�¬  U??�  ÎU??�u??B??�Ë  ¨ «b���L�«
 ÷UH��«  qFH�  W�b�UI��«   U�UFL�«Ë  V�«Ëd�«Ë
 ÊU�K�Ë WO�M�_«  öLF�« ÁU�� …dOK�«  ·d� dF�
  U�L� ÒwHO� ·d� s� tM� Z�� U�Ë ¨lDI�«  ‚u�
 XH�u� ¨—UF�_« ¡ö�Ë —u�_« hOKI� s�Ë ·u�_«
  «—UIF�« —U�� iF� t� ÂuI� U� ÂU�√ W�UF�« W�ON�«
 Êu�U�  cOHM�  ‚ö??D??�«  ‰u??�   U??F??zU??�  dA�  s??�

 ¨ÊU�K�« qOJA� qFH� ÍdO�N��« œu�_«  «—U��ô«
 ¡b��  W�u�A�   «u�œ  l�   UFzUA�«  Ác�  o�«d�Ë

Æå‚ËbMB�« w� ‚uI��« »U��√ qO���
 ·bN�« W�zU� W�ËU��  UFzUA�« pK� w�ò  √—Ë
 WM��  Ê√  ÎULK�  ¨v�«bI�«  s�d�Q��L�«  n�u��  UNM�
 v�≈  Êu�UI�«  w�  Y���«  XK�√  b�  ‰bF�«Ë  …—«œô«
 rN�H�√  ¡ôR�  Ê√  ÎUC�√  ÎULK�Ë  ¨q�IL�«  ◊U��  dN�
 fK��  fOz—  …b�UML�  X�u�«  iF�  cM�  «ËœU??�
 bO�Q��  ¨œu??�??�  qON�  fOzd�«  ¨v??K??�_«  ¡UCI�«

Æå «—U��ô« ÊU�� qL� ‚öD�«
 WF�U��  «Ë—d??�ò  sOFL��L�«  Ê√  ÊUO��«  œU??�√Ë
 o�UML�«  W�U�Ë  fK�«d�Ë   ËdO�  w�  rN�KL�
 q�√  s�  ÁË√b�  Íc�«  „d���«  d�uD�Ë  ¨WO�UM�K�«
 t�«b���«Ë  ÍdO�N��«  œu???�_«  Êu�UI�«  ¡U??G??�≈
 o�Ë  92Ø160  Êu??�U??I??�«  —«d???�≈  v??�≈  …œu??F??�U??�
 ‚uI� s� ŸU�b�«  WM�� t� X�bI� Íc�«  ŸËdAL�«
 w�UOM�« fK�L�« ¡UC�√Ë fOz— v�≈ s�d�Q��L�«
 b�b�  Êu�U�  vK�  qLF�«  v�≈  p�c�  u�b�  Íc??�«Ë
 v�«bI�« s�d�Q��L�« —U���ô« w� c�Q�  «—U��ö�

ÆåsOJ�UL�«  —UG�Ë

 ‰Ëd�� W�d� ¨W�—U���«  U�öF�« rOOI� w� WBB��L�« WOL�UF�« åf�UM�U� b�«d�ò W��R�  —U��«
 —UOK�  11.39 u�� XGK� WLOI� ¨ «—U�ù« w� v�Ë_« W�—U���« W�öF�« ÊuJ�� ©„u�œ√® WOM�u�« w��u�√

Æ—ôËœ
 W�L�«  w� 145Ë ¨o�U��«  ÂUF�«  s� W�L�«  w� 28.6 XGK� W�—U���« UN�LO� w� …œU�“ W�dA�« XII�Ë

Æ2017  ÂU� w� ¨W�uL�L�« Èu��� vK� WO�u� WKI� À«b�ù WO�«d�« UN�O�O�«d��« ‚ö�≈ cM�
 ÂUF�  j�Ë_«  ‚dA�«  w�  Î «uL�  Ÿd�_«  W�—U���«  W�öF�«  d��F�  å„u�œ√ò  ÊS�  ¨W�dA�« l�uL� ÎUI�ËË

Æ—ôËœ  «—UOK� 10 UN�LO� “ËU��� WO�«—U�≈  W�—U��  W�ö�  ‰Ë√Ë  ¨2020
 r�UF�« Èu��� vK� WLO� d��_« v�Ë_« dAF�« W�—U���«  U�öF�« nOMB� v�≈ ÎUC�√ „u�œ√ XLC�«Ë
 ¨d�U��«  ÊUDK�  ¨UN�U�d�  W�uL��Ë  å„u�œ√ò  ?�  ÍcOHM��«  fOzd�«  qB�  UL�  ª“UG�«Ë  jHM�«  ‰U��  w�
 j�Ë_« ‚dA�« WIDM� w� sO�cOHM��« ¡U�ƒd�«Ë ¨WOM�u�« jHM�«  U�d� ¡U�ƒ— sO� nOMB� vK�√ vK�
 ¡«œ_U�  ¡UI�—ô«  vK�  ÂuI�  W�UI�  ¡U�—≈Ë  W�—U���«  W�dA�«  W�ö�  e�eF�  w�  Á—Ëb�  ¨UOI�d�√  ‰UL�Ë

ÆWLOI�«  e�eF�Ë eÒOL�L�«
 hO�d� bM� p�UL�« tOK� qB�� Íc�« ÍœUB��ô« bzUF�« w�U� UN�Q� W�—U���« W�öF�« WLO� ·dF�Ë

ÆW�u�HL�« ‚u��« w� W�—U���« t��ö�
 ¡«œ_« p�– w� UL� ¨q�«uF�«Ë dO�UFL�« s� W�uL�� q�U� ‰ö� s� W�—U���« W�öF�« …u� rOOI� r��Ë

Æ‰UB�ô«Ë o�u���« WDA�√Ë ¨Í—U���« ¡«œ_«Ë ¨sOL�U�L�« ‚uI�Ë ¨W�ËdL�«Ë ¨Í—U���«Ë wKOGA��«
  «œ«d�≈  w�  W�—U���«  W�öF�«  …u�  WL�U��  W���  b�b��  w�  W�—U���«  W�öF�«  WLO�  Â«b���«  r��Ë

ÆW�dA�«

 §°ShC’G ¥ô°ûdG »a kGƒªf ´ô°SC’G ..∑ƒfOCG

Eleventh year / Thursday / 23  January 2020 / Issue No. 3144
3144 œb??F�« Ø 2020 w�U��« Êu�U� 23 Ø fOL)« Ø …dA� W�œU(« WM��«



5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

ال��س��ل��ط��ة  رئ���ي���س  اس��ت��ق��ب��ل   {
أم��س،  ع��ب��اس،  محمود  الفلسطينية، 
الله،  رام  مدينة  في  الرئاسة  مقر  في 
ديفيد  الجنرال  ألستراليا  العام  الحاكم 
عباس،  ورحب  المرافق.  والوفد  هيرلي 
يزور  الذي  الكبير  األسترالي  بالضيف 
فلسطين ألول مرة، مؤكداً تطلع فلسطين 
أستراليا  مع  الثنائية  العالقات  لتعزيز 
الصديقين،  الشعبين  مصلحة  فيه  لما 
واإلنمائي  االق��ت��ص��ادي  ال��دع��م  مثمنا 
ذلك  ف��ي  بما  أس��ت��رال��ي��ا،  تقدمه  ال���ذي 
عباس  وأطلع  لألونروا.  المقدم  الدعم 
األوضاع  مستجدات  آخر  على  الضيف 
به  تمّر  وما  الفلسطينية،  األراض��ي  في 
التزام  ع��دم  ج��راء  السياسية  العملية 
الجانب الصهيوني باالتفاقيات الموقعة 

برعاية دولية.
الفساد،  مكافحة  هيئة  وق��ع��ت   {
تعاون  مذكرة  أم��س،  الصحة،  ووزارة 
االستراتيجية  تضمين  بهدف  مشترك، 
النزاهة  لتعزيز  القطاعية  عبر  الوطنية 
ضمن   2022-2020 الفساد  ومكافحة 

الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة.
ك��م��ا ت��ه��دف ال��م��ذك��رة ال��ت��ي ج��رى 
مدينة  ف��ي  ال�����وزارة،  بمقر  توقيعها 
في  المشترك  ال��ت��ع��اون  إل��ى  نابلس، 
عمل،  وورش  ول��ق��اءات  ب��رام��ج  تنفيذ 
الوزارة  في  العاملين  لدى  الوعي  لرفع 
مكافحة  بقانون  الخاصة  بالتشريعات 
واإلج��راءات  األنظمة  وتطوير  الفساد، 
بما  ال��وزارة،  بها لدى  المعمول  واألدل��ة 
والشفافية  النزاهة  معايير  مع  ينسجم 

وحوكمتها.
ال��وط��ن��ي  ال��م��ج��ل��س  خ���اط���ب   {
الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداته 
االستيطانية  اإلج��راءات  خطورة  بشأن 
الحقوق  وسلب  الجديدة،  الصهيونية 
الفلسطينية غير القابلة للتصرف بطرق 
على  االستيالء  مقّدمتها  وف��ي  شتى، 
األرض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها 

للمستوطنين.
متطابقة  رسائل  في  المجلس  ودعا 
أمس،  الزعنون،  سليم  رئيسه  وجهها 
العربية  البرلمانية  االتحادات  لرؤساء 
واآلس��ي��وي��ة،  واألفريقية  واإلس��الم��ي��ة 
وال��ب��رل��م��ان��ي��ن ال��ع��رب��ي واألوروب�����ي، 
واالتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات 
البرلمانية األوروبية واألورومتوسطية، 
والتصّدي  دول��ي،  رفض  أوس��ع  لحشد 
ل��س��ي��اس��ة االح���ت���الل االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
وضم  قضم  في  وإجراءاته  ومشاريعه 

األرض الفلسطينية.

ال�سام

التربية  وزارة  مبنى  في  عقدت   {
التربية  وزير  برئاسة  مباحثات  جلسة 
والتعليم  التربية  ووزي��ر  العزب  عماد 
رّكزت  ميرزائي  حاجي  محسن  اإليراني 
سورية  بين  التعاون  تطوير  سبل  على 
سيما  وال  التربوي  المجال  في  واي��ران 
ترميم المدارس وطباعة الكتب وتطوير 

ودعم التعليم المهني والتقني.
وأشار الوزير العزب خالل المباحثات 
إلى أن زيارة الوفد اإليراني تأتي لمتابعة 
والمعارف  الخبرات  تبادل  واستكمال 
على  االتفاق  تم  أنه  مبيناً  البلدين  بين 
اتفاقيات  لتوقيع  العريضة  الخطوط 
ومذكرات تفاهم تتضمن أفضل الوسائل 
التربية  أس��ال��ي��ب  لتطوير  وال��س��ب��ل 
الخبرات  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  والتعليم 

والزيارات بين البلدين.

العراق

شيروان  نينوى  عن  النائب  أعلن   {
دوبرداني، االربعاء، ان الرئيس مسعود 
القرى  اهالي  اعادة  على  وافق  البرزاني 
وال��زم��ار  ال��خ��ازر  مناطق  ف��ي  العربية 
بيان،  في  دوب��ردان��ي  وق��ال  والربيعة. 
البرزاني  الرئيس مسعود  »تباحثنا مع 
في  العربية  القرى  أهالي  إع��ادة  حول 

مناطق الخازر وناحية زمار وربيعة«.
»الرئيس  ان  دوب���ردان���ي  واض���اف 
ان  اإلقليم  داخلية  وزير  وجه  البرزاني 
موعداً  المقبل  شباط  شهر  نهاية  تكون 
نهائياً لعودتهم بالتنسيق مع محافظة 
حضره  »اللقاء  ان  الى  الفتة  نينوى«، 
نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد 
ولطيف  الجربا  مدلول  احمد  والنواب 
الكلداني  واس��وان  ال��ورش��ان  مصطفى 

وطعمة اللهيبي«.

الأردن

األردن  صناعة  غرفتي  رئيس  أكد   {
أن  الجغبير  فتحي  المهندس  وعمان 
ستشهد  األردن«  ف��ي  »ص��ن��ع  حملة 
تحديث  بعد  ج��دي��دة  انطالقة  قريباً 
بما  محاورها،  وتطوير  استراتيجيتها، 
يضمن تفاعالً أكبر من القطاع الصناعي 
بحيث  الحملة،  وبرامج  نشاطات  في 
للمنتجات  الترويج  الحملة  تستهدف 

الصناعية مباشرة.
ترؤسه  خ���الل  الجغبير  وأض����اف 
»صنع  لحملة  العليا  اللجنة  الجتماع 
غرفة  مبنى  في  عقد  الذي  االردن«،  في 
مجلس  أن  أم��س،  مساء  عمان  صناعة 
ادارة الغرفة، وبناء على نتائج الدراسة 
األردن«  في  »صنع  لحملة  التقييمية 
اب��وغ��زال��ة  ش��رك��ة  تكليف  ت��م  وال��ت��ي 
قرر  تنفيذها،  لالستشارات  وش��رك��اه 
لتحقيق  الحملة  استراتيجية  تغيير 
الترويج  في  منها  المتوخاة  األه���داف 
اس��اس  وعلى  الوطنية،  للصناعات 

تشاركي ومؤسسي.

الكويت

مرزوق  األمة  مجلس  رئيس  قال   {
الالئحي  حقي  »اس��ت��خ��دم��ت  ال��غ��ان��م 
يتعلق  م��ا  ف��ي  ال��ع��ام��ة  للمصلحة 
المالية  وزي���رة  تصريح  ب��ت��داع��ي��ات 
والذي نقل في بعض الصحف واستمر 
متين  الكويت  اقتصاد  وعموماً  اللغط، 
اختالالت  وج��ود  ع��دم  يعني  ال  وه��ذا 
أرزاق ودخل  يجب إصالحها بعيداً عن 

المواطن«.

اأخبار الوطن
طائرات الجي�ش الأميركي تنتهك اأجواء الح�سكة بتحليق ا�ستعرا�سي ون�سر مدّرعاته بالقرب من تل تمر 

بيدر�سون يتوقع �جتماعًا جديدً� للجنة �لد�ستورية �إما في فبر�ير �أو مار�س..

و�لجعفري يوؤكد �أولوية ��ستعادة �لجوالن �ل�سوري �لمحتّل

»النجباء« ت�سف الرئي�ش بـ»النف�سالي« والع�سائب تهّدد الأميركان.. وال�سدر ل يريد ميلي�سيات غير من�سبطة في التظاهرات

تر�مب و�سالح �تفقا على ��ستمر�ر �لتعاون �الأمني 

»الهيئة الدولية« تدين اإعدام الحتالل ثالثة اأطفال فل�سطينيين في غزة

حقوقي: �الحتالل تعّمد �لجريمة رغم �إمكانية �إعادتهم

صّرح مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سورية 
غير بيدرسون، بأنه يتوقع عقد اجتماع جديد للجنة 

الدستورية إما في فبراير/ شباط، أو مارس/ آذار.
وقال بيدرسون في دافوس، حيث يعقد المنتدى 
االقتصادي: »آمل أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع 
أو  فبراير  في  السورية  الدستورية  للجنة  جديد 

مارس، لكن في أقرب وقت ممكن«.
باسم  المتحدثة  فينتون،  جينيفر  وأع��ل��ن��ت 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث 
زيارة  نيته  عن  أمس،  بيدرسون،  غير  سورية،  إلى 
موسكو في نهاية األسبوع الجاري وعقد مباحثات 
سيرغي  الروسيين،  والدفاع  الخارجية  وزيري  مع 

الفروف وسيرغي شويغو.
وتمهيداً لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت 
في  جنيف،  في  السورية  الدستورية  اللجنة  أعمال 
ال� 30 من تشرين األول/ أكتوبر، تحت رعاية األمم 

المتحدة.
وتتكّون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، 50 
)الحكومة  المشاركة  الفئات  من  فئة  لكل  عضواً 

السورية، المعارضة والمجتمع المدني(.
لمزاعم  رفضها  تأكيد  دمشق  ج��ّددت  ذل��ك،  إلى 
ألفين  ع��ام  دوم��ا  في  الكيماوي  السالح  استخدام 
في  الخبير  تصريحات  إلى  مشيرة  عشر،  وثمانية 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية إيان هندرسون.
وشددت دمشق على وجود تناقضات في تقرير 
األسلحة  حظر  لمنظمة  العام  المدير  مكتب  رئيس 
نتائج  أن  أوضح  قد  هندرسون  وكان  الكيميائية. 
مع  وتتناقض  الواقع  مع  تتوافق  ال  المنظمة  تقرير 
التقرير  مصداقية  في  مشككاً  الهندسية،  الخبرة 

النهائي.
المتحدة  األمم  لدى  الدائم  سورية  مندوب  وكان 
المحتل  الجوالن  استعادة  أن  أكد  الجعفري،  بشار 
»ستبقى  الدولي،  القانون  يكفلها  التي  السبل  بكل 

أولوية لسورية والبوصلة التي لن تحيد عنها«.

األمن  مجلس  اجتماع  خالل  الجعفري  وطالب 
للقيام  المجلس  األوس���ط،  الشرق  ح��ول  الثالثاء 
اإلسرائيلي بوقف  ب�«إلزام سلطات االحتالل  بدوره 
الجوالن  في  االستيطانية  العدوانية  ممارساتها 

السوري المحتل«.
آثار  »بسرقة  الصهيوني  الكيان  قيام  إلى  وأشار 
الجوالن ونهب ثرواته بما فيها النفط السوري الذي 
شركات  مع  بالتعاون  ونهبه  الستخراجه  تسعى 
أميركية إضافة إلى االستيالء على ممتلكات األهالي 
جديدة  احتاللية  مخططات  وإق��ام��ة  وأراض��ي��ه��م 

عليها«.
»إسرائيل«  إج��راءات  أن  على  الجعفري  وش��دد 
االستيطانية »تنتهك بشكل جسيم القانون الدولي 
معه  يتعامل  ال��ذي  اإلنساني  ال��دول��ي  وال��ق��ان��ون 
وبنفاق  المعايير  في  فاضحة  بازدواجية  البعض 

فاق كل الحدود«.
لعملية  المتحدة  األم��م  منسق  الجعفري  واتهم 
التزامات  ب�«انتهاك  مالدينوف،  نيقوالي  السالم 

اإلسرائيلي  االحتالل  عن  الحديث  وتجاهله  واليته 
للجوالن السوري في إحاطاته بهدف التعتيم على 

الجرائم اإلسرائيلية الخطيرة فيه«.
الذكرى  العام  هذا  »تصادف  الجعفري:  وق��ال 
التي  المتحدة  األم��م  إلنشاء  والسبعون  الخامسة 
رافقتها القضية الفلسطينية على مدى 73 عاماً من 
عمرها، إال أنها لم تلق من هذه المنظمة إال مواقف لم 

تجد طريقها للتطبيق«.
عشرات  م��رور  بعد  الوقت  يحن  »أل��م  وأض��اف: 
السنين على االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية 
ألن يضطلع مجلس األمن بمسؤولياته لحفظ السلم 
المتحدة  األم��م  ق���رارات  ووض��ع  الدوليين  واألم��ن 
السوري  الجوالن  في  أهلنا  لينعم  التنفيذ  موضع 
إقامة  وكذلك  بالحرية  ولبنان  وفلسطين  المحتل 
قرار  عليها  أكد  التي  المستقلة  الفلسطينية  الدولة 
الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 المعتمد قبل 

ثالثة وسبعين عاماً؟«.
الشعبي  الرفض  حدة  تصاعد  ووسط  ميدانياً، 

النفط السورية  ضد استمراره بالسطو على حقول 
األميركي  االحتالل  جيش  قام  البالد،  شرقي  شمال 
باستعراض جديد عبر تسيير مروحياته على علو 
تحليق  تبعها  الحسكة،  مدينة  سماء  في  منخفض 
تمر،  تل  من  بالقرب  مدرعاته  ونشر  حربية  طائرة 
وهي المرة األولى التي يقوم بمثل هذه االستعراضات 
منذ احتالله الالشرعي ألجزاء من األراضي السورية 

شرقاً.
طائرات  إن  الحسكة  محافظة  في  مصدر  وق��ال 
علو  على  المدينة  فوق  حلقت  األميركي  االحتالل 
الساعة  تجاوزت  ولمدة  دائ��ري  وبشكل  منخفض 
تقريباً ظهر أمس، قبل أن تجدد تحليقها المستمر منذ 

قليل وحتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وأكد بأن الطائرات األميركية أجرت للمرة األولى 
مراكز  تضم  التي  المدينة  سماء  في  تحليقها  خالل 
بشكل  مناورات  سورية،  وعسكرية  مدنية  ومواقع 

دائري، وحلقت على جميع الجهات ضمن المدينة.
العلم  ت��رف��ع  م���درع���ات  أن  م���ص���ادر،  وأك����دت 

األميركي، انتشرت عند مداخل ومخارج بلدة تل تمر 
يقوم  فيما  الحسكة(،  غربي  كم   35( االستراتيجية 
على  بالمنطقة  دوري��ات  بتسيير  األميركي  الجيش 
مدار الساعة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية 
الالشرعي،  الدولي(  )التحالف  يسمى  لما  التابعة 

فوق سماء المنطقة.
بها  يقوم  التي  االستعراضية  الحركات  وتشير 
جيش االحتالل األميركي في شمال شرقي سورية، 
المحمومة  محاولته  إلى  أم��س،  تحليق  فيها  بما 
عليها  ظهر  التي  ال��ص��ورة  وط��أة  م��ن  للتخفيف 
أكدت  بعدما  طرق  وقطاع  نفط  كلصوص  جنوده 
الواليات المتحدة اقتصار نشاطها في سورية على 
خالل  من  وذلك  واستثمارها،  النفط  حقول  سرقة 
استعادة بعض حضوره العسكري االستعراضي 
في  التمدد  عبر  النفط،  حقول  خ��ارج  مناطق  في 
سماء المنطقة التي باتت أجزاء واسعة منها تحت 
سيطرة الجيش العربي السوري بدعم من القوات 

الروسية.

أم��س،  صالح  برهم  العراقي  الرئيس  أج��رى 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  مع  محادثات 
العالمي  االقتصادي  المنتدى  أعمال  هامش  على 
في دافوس، تّم خاللها التشاور حول وجود القوات 

األجنبية في العراق وتخفيضها. 
الجهود  تكثيف  »ض��رورة  اللقاء  خالل  أكد  برهم 
على  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  إرس���اء  أج��ل  م��ن  الدولية 
أن  ال��ى  مشيراً  واإلقليمي«،  ال��دول��ي  الصعيدين 
ترسيخهما وتعزيزهما هو »السبيل الوحيد لضمان 

تحقيق السالم الشامل في المنطقة«.
وشدد صالح على أن العراق »يحرص على إقامة 
والحلفاء،  األص��دق��اء  جميع  مع  متوازنة  عالقات 
ويحقق  المستقل  قراره  واحترام  سيادته  يعّزز  بما 
التطور  وم��واص��ل��ة  ال��ع��راق��ي،  الشعب  مصالح 
االقتصادي وإعادة اإلعمار وعدم السماح أن يتحّول 

العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات«.
بدوره أكد الرئيس األميركي دعم بالده الستقرار 
العراق وحرصها على »توثيق العالقات المشتركة 
يخدم  بما  البلدين  بين  التعاون  حجAم  وتوسيع 
مصلحة الشعبين«، مثّمناً »الدور العراقي المحوري 

في المنطقة«.
ونظيره  ترامب  الرئيس  إن  األبيض  البيت  وقال 
التعاون  على  الحفاظ  على  اتفقا  صالح  العراقي 

األمني بين العراق والواليات المتحدة.
»النجباء«  حركة  وصفت  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
ف��ي ال��ع��راق رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ب��ره��م صالح 
ب�«االنفصالي«، وذلك للقائه الرئيس األميركي، فيما 
أكدت حركة »عصائب أهل الحق«، أن العراق يعيش 

مرحلة من »االحتالل«.
نصر  »النجباء«  حركة  باسم  المتحّدث  وق��ال 
رئيس  إل��ى  وجهه  مقتضب  بيان  ف��ي  الشمري، 
عليها  وحكمت  بيدك  نفسك  »أسقطت  الجمهورية: 
يكون  أن  العراقيين  يشّرف  ولن  والهوان  بالذل 
أيها  أرحل  وشهدائهم،  بدمائهم  يستهين  َمن  منهم 
على  صالح  تصويت  إلى  إشارة  في  االنفصالي«، 
عام  ال��ع��راق  كردستان  إقليم  انفصال  استفتاء 

.2017
من جهته قال األمين العام ل�«عصائب أهل الحق« 
قيس الخزعلي في مقطع مصّور، إن »العراق يعيش 
للقرارين  أميركا  تمتثل  لم  ولما  االح��ت��الل،  تحت 
من  بخروجها  الخاصين  والشعبي  السياسي 

العراق، فإن فصائل المقاومة بأتّم جهوزيتها«.
ستنطلق  التي  التظاهرة  الخزعلي  ووص���ف 
من  األميركية  القوات  بإخراج  للمطالبة  الجمعة 
العراق، بأنها »ثورة العشرين الثانية التي ستطرد 

األميركان مثلما طردت البريطانيين قبل 100 عام«.

العراقي  محمد  صالح  حساب  ق��ال  ذل��ك،  إل��ى 
»ال  أمس،  الصدر،  مقتدى  الدين  رجل  من  المقرب 

نريد الميليشيات غير المنضبطة في تظاهراتنا«.
في  حسابه  على  نشرها  رس��ال��ة  ف��ي  وك��ت��ب 
َمن  منا  ليس  المتظاهرون.  »أيها  »فيسبوك«: 
عن  فضالً  بكلمة  ولو  تشرين(  )ثوار  على  يعتدي 
غيرها. ليس منا من يعتدي على الممتلكات العامة 

والخاصة. ليس منا من يحمل السالح«.
انتمائه  ع��ن  يعلن  م��ن  منا  »ل��ي��س  وأض���اف 
أو  العسكري  أو  الطائفي  أو  العرقي  أو  العقائدي 
غير ذلك. ليس منا من يخاف المحتل. ليس منا َمن 
يرضى بالفساد. ليس منا من ال يريد سيادة العراق 

واستقالله«.
وتابع »ليس منا من يريد النيل من وحدة العراق 
أرضاً وشعباً. ليس مّنا من يثير الفتن واإلشاعات. 
ليس  األمنية.  القوات  على  يعتدي  من  منا  ليس 
في  نريدهم  وال  المنضبطة،  غير  الميليشيات  منا 

مظاهراتنا«.
من  عدد  بين  الصدامات  أمس  تجّددت  وكانت 
ساحة  في  العراقية  األمنية  والقوات  المتظاهرين 
الطيران وقرب سريع محمد القاسم وسط العاصمة 

العراقية بغداد.
وقال مصدر، إن »التوترات عادت، اليوم، بالقرب 

وسط  الطيران  وساحة  القاسم  محمد  طريق  من 
العاصمة بغداد بين متظاهرين والقوات األمنية«.

استخدمت  األم��ن  ق��وات  أن  إل��ى  المصدر  ولفت 
إلبعاد  للدموع  المسيلة  والقنابل  الحي  »الرصاص 

المجاميع عن الطريق السريع«.
وأك���د ال��م��ص��در أن���ه »ل���م ت���رد ل��غ��اي��ة اآلن أي 

إصابات«.
ستيفن  العراق  في  البريطاني  السفير  وأدان 
المفرطة« تجاه  المميتة  »القوة  هيكي، استخدام 
وإجراء  النفس  ضبط  إلى  داعياً  المتظاهرين، 
متظاهر«   600« مقتل  في  موثوقة  تحقيقات 

حتى اآلن.

االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  الجريمة  إن  حقوقي  خبير  قال 
الصهيوني الليلة )قبل( الماضية بحق ثالثة أطفال على الحدود 
إعدامهم  القوات  تلك  تعّمد  تؤكد  غ��زة،  قطاع  وسط  الشرقية 
بدم بارد بعد محاصرتهم ومعرفة الجيش أنهم أطفال، مشدًدا 
الحدود بحال كانوا فعالً  أنه كان باإلمكان تسليمهم ألمن  على 

متسللين.
المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان في  وصّنف رئيس 
جنيف رامي عبده أمس، جريمة قتل األطفال في دير البلح بأنها 

تدخل ضمن صالحيات المحكمة الجنائية.
وأعدم جيش االحتالل الصهيوني الليلة الماضية ثالثة أطفال 
فلسطينيين بزعم تسللهم من السياج الفاصل من وسط قطاع 
من  األمني  السياج  يجتازون  وهم  رصدهم  »تم  أنه  زاعًما  غزة، 

جنوب القطاع ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود«.
الجيش طّوق مكان األطفال الثالثة وأطلق النار عليهم مباشرة 
أثناء نزعهم مالبسهم بطلب من قوات االحتالل بعد محاصرتهم، 

وزعم أنهم ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية تجاه قواته.
ومتعّمدة  واضحة  مخالفة  الجريمة  هذه  أن  عبده  واعتبر 
الحائط  بعين  ضرب  وهي  الدولي،  للقانون  االحتالل  قوات  من 

للحماية الخاصة المقررة لألطفال وفقه.
ومن وجهة نظر عبده، فإن جيش االحتالل لم ُيقِدم على إعدام 
ثالثة أطفال بشكل مباشر إال ألنه يضمن غطاًء لهذه العملية كما 
دولي  صمت  »هناك  قائالً:  للمدنيين،  السابقة  اإلعدام  عمليات 
غير مبرر على صعيد المؤسسات الحقوقية كالجمعية العامة 
ومجلس األمن أو على صعيد الدول، األمر الذي اعتبرته سلطات 
االحتالل غطاًء لعملياتها المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين«.

كما أكد أن جيش االحتالل يعمد دائًما إلى سياسة االستهداف 
المباشر واإلعدام الميداني ضد المدنيين الفلسطينيين، وفي هذا 
السياق استطرد بالقول »إن أكثر حاالت قتل الفلسطينيين كانت 
باستهداف مقصود سواء في الحروب على قطاع غزة أو مسيرات 

العودة أو خالل مداهمات تلك القوات في الضفة الغربية«.

الشعب  حقوق  لدعم  الدولية  الهيئة  أدان��ت  السياق،  وفي 
الصهيوني  االحتالل  جنود  نفذها  التي  الجريمة  الفلسطيني 
المنتشرة على طوال السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة 
بذريعة  جثامينهم  واحتجاز  فلسطينيين  أطفال  ثالثة  بإعدام 

تسللهم عبر السياج الحدودي جنوب القطاع.
وأشارت الهيئة، في بيان صحافي إلى ان قوات االحتالل قامت 
بتطويق  الحدودي  السياج  من  األطفال  القتراب  رصدها  حال 
لتعليمات  النصياعهم  أّدى  ما  األطفال،  ومحاصرة  المنطقة 
في  عليهم  النار  بإطالق  االحتالل  جنود  قام  وعندها  الجنود، 
أدى  الذي  األمر  بارد،  وبدم  القانون  نطاق  خارج  إعدام  عملية 
لمقتلهم فوراً، رغم أن الجنود كانوا قادرين على احتجازهم، وما 

زالت قوات االحتالل تحتجز جثامينهم.
وأكدت الهيئة ان قتل األطفال الثالثة تّم في إطار جريمة قصدية 
وإعدام خارج نطاق القانون وتشكل استهتاراً واضحاً وخطيراً 
بأحكام القانون الدولي اإلنساني، وال سيما أحكام اتفاقية جنيف 
الرابعة التي تؤكد مبادئ التمييز والتناسب واإلنسانية، معبرة 
العمدي  الصهيوني  الحربي  لالستهداف  استنكارها  بالغ  عن 

وغير المتناسب للمدنيين األطفال.
ومؤسساته  ال��دول��ي  المجتمع  الدولية  الهيئة  وطالبت 
على  والقانونية  والدبلوماسية  السياسية  الضغوط  بممارسة 
دولة االحتالل، لوقف استهدافها للمدنيين الفلسطينيين وال سيما 
األطفال وتوفير الحماية للفلسطينيين داخل األراضي المحتلة، 

بما فيها قطاع غزة الضفة الغربية، والقدس المحتلة.
نية  توجد  ال  أنه  كبير  صهيوني  أمني  مصدر  أكد  جهته  من 
لتسليم جثامين الشهداء الثالثة الذين أعدمتهم قوات االحتالل 

واستشهدوا بعد زعم تسللهم من شرق المحافظة الوسطى.
قوله  المصدر  عن  العبرية  اليوم«  »إسرائيل  صحيفة  ونقلت 
توّجهت  الذي  الوقت  في  الجثامين،  لتسليم  نية  توجد  ال  إنه 
فيه عائلة الضابط األسير في قطاع غزة »هدار غولدين« بطلب 

لوزارة الجيش الصهيوني بعدم تسليم الجثامين.

قالت السلطة الفلسطينية، إن »تدمير حل الدولتين لن ينهي 
كفاح الشعب الفلسطيني«، مطالبة مجلس األمن الدولي بوقف 

االستيطان وإنهاء االحتالل الصهيوني.
جاء ذلك في إفادة لمراقب فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير 
رياض منصور، خالل جلسة للمجلس بشأن »الحالة في الشرق 

األوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية«.
االستهانة  يمكن  »ال  المجلس:  ألعضاء  منصور  وأض��اف 
)ل��ألراض��ي  الصهيونية  ال��ض��م  مخططات  وق��ف  ب��ض��رورة 
الفلسطينية المحتلة(، وهناك حاجة التخاذ إجراءات فورية قبل 

فوات األوان«.
تأكيده  الثالثاء،  بينيت،  نفتالي  العدو،  دفاع  وزير  وج��ّدد 
اعتزام »إسرائيل« فرض السيادة بشكل دائم على المنطقة )ج( 
فيها.  الفلسطيني  البناء  ووقف  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 
الغربية،  الضفة  من  المئة  في   60 نحو  المنطقة  هذه  وتشكل 

وتسيطر عليها »إسرائيل« بشكل كامل.
دول  جانب  )من  األمن  مجلس  عرقلة  استمّرت  »وإذا  وتابع: 
داعمة للكيان الصهيوني( عن أداء واجباته المنصوص عليها في 
ميثاق األمم المتحدة، فنحن نحّث جميع الدول على التصرف بما 
السياسية والقانونية«. وأردف قائالً: »هناك  يتفق والتزاماتها 
إجراء واحد فقط يمكن أن يبعدنا عن الحافة، وهو إنهاء االحتالل 
القدس  مع  فلسطين،  لدولة  االستقالل  وتحقيق  الصهيوني، 
الشرقية عاصمة لها، على أساس القانون الدولي، وقرارات األمم 

المتحدة، ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية«.
والغربي  الشرقي  بشقيها  القدس  مدينة  »إسرائيل«  وتعتبر 
عاصمة موحدة وأبدية لها، بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس 

الشرعية  لقرارات  استناًدا  المأمولة،  لدولتهم  عاصمة  الشرقية 
الدولية، التي ال تعترف باحتالل »إسرائيل« لها منذ عام 1967.

واستطرد منصور: »أقول ألولئك الذين يعتقدون أن تدمير »حل 
أنتم مخطئون. وبالرغم  الفلسطيني  الكفاح  الدولتين« سُينهي 
من كل التحديات لن نتخلى عن مواطنينا وعن تطلعات الشعب 
الفلسطيني للعيش بحرية وعلى قدم المساواة في وطنه، جنًبا 
إلى جنب مع جيرانه، بما في ذلك الشعب الصهيوني، في سالم 

وأمن«.
أميركيين  مسؤولين  م��ن  م��ت��وات��رة  تصريحات  وتفيد 
وإسرائيليين بأن خطة التسوية السياسية األميركية المرتقبة، 
»حل  مبدأ  إلى  تستند  ال  القرن«،  ب�«صفقة  إعالمًيا  والمعروفة 
مع  متوافقة  الصهيونية  المستوطنات  أن  وتعتبر  الدولتين«، 

القانون الدولي، وال تشكل عقبة أمام السالم.
ودعا منصور مجلس األمن إلى »إدانة االستعمار الصهيوني 
في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك التهديدات 
بضم األراضي التي يجب أن تتوقف علي الفور. وهذا يعني أيًضا 
الوقف الكامل لجميع أنشطة االستيطان الصهيوني في األرض 

الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية«.
والممارسات  السياسات  جميع  »إنهاء  ضرورة  على  وشّدد 
ووضع  الجماعي،  العقاب  ذلك  في  بما  األخرى،  القانونية  غير 
المشروع على غزة، وجميع أعمال  حد لحصار »إسرائيل« غير 

االستفزاز والتحريض والعنف«.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعاً متردية 
فازت  أن  منذ  للقطاع  متواصل  صهيوني  حصار  جراء  للغاية، 

حركة »حماس« باالنتخابات التشريعية، صيف 2006.

�ل�سلطة �لفل�سطينية لمجل�س �الأمن: 

�الحتالل و�ال�ستيطان لن ينهيا كفاحنا
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عربيات / دوليات 6
قالت مصادر عراقية 

إن لقاء الرئيس 
األميركي بالرئيس 

العراقي على هامش 
مؤتمر دافوس 
يكشف الخطة 

األميركية بمواجهة 
القرار البرلماني 

والحكومي بإخراج 
األميركيين عبر 

اللعب بالورقة 
الكردية وصوالً 

ربما للتلويح بدعم 
االنفصال مقابل 
معاهدة عسكرية 

بين اإلقليم الكردي 
واألميركيين.

كوالي�سكوالي�س روحاني يحّذر الأوروبيين من نق�ض التزامهم

وظريف: اأوروبا لم ت�شبع اأطماع ترامب حتى ببيعها �شرفها
بالده  أن  روحاني،  حسن  اإليراني  الرئيس  أكد 
لم تكن تسعى المتالك األسلحة النووية وال زالت ال 

تسعى.
اإليرانية  الحكومة  اجتماع  خالل  أشار  روحاني 
السيد  اإليراني  المرشد  »فتوى  أن  إلى  أم��س،  أول 
علي خامنئي، واضحة حول األسلحة النووية ولن 
نعمل إال بها«، مشّدداً على أنه »لو أصبحت عالقتنا 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيئة فلن نسعى 

أيضاً المتالكها«.
ارتكبت  المتحدة  »الواليات  أن  روحاني  واعتبر 
خطأ كبيراً واخترقت القوانين ونقضت التعهدات«، 

آمالً أن »ال ترتكب أوروبا الخطأ نفسه«.
الرئيس اإليراني توّجه للدول األوروبية الموقعة 
على االتفاق النووي بالقول: »إذا التزمتم بتعهداتكم 
سنلتزم نحن أيضاً بتعهداتنا، بالنسبة لنا تهديداتكم 
ُملزم  االتفاق  أن  تعلم  األطراف  وجميع  لها،  قيمة  ال 

للجميع«.
فعليكم  التزاماتكم  ونقضتم  أخطأتم  »إذا  وتابع: 
لسنا  أننا  تعلمون  وأنتم  التبعات،  كل  تتحّملوا  أن 

مسؤولين عنها«.
كما رأى روحاني أن »رفض أوروبا االلتزام بتنفيذ 
تعّهداتها هو تّكبر وغطرسة أمام الشعب اإليراني«، 

ُيهَزم  ال  أن شعبنا  أن يعلموا  أن »عليهم  إلى  مشيراً 
أبداً«.

وتطّرق روحاني خالل االجتماع الحكومي للشأن 
الرئيسي  »الهدف  أن  معتبراً  اإلي��ران��ي،  الداخلي 
أفراد  أكثرية  مشاركة  هو  المقبلة  االنتخابات  من 

الشعب«.
وأشار إلى أن »إقبال المواطنين على االنتخابات 
يعتمد على وجود جّو تنافسي«، مؤكداً أنه »يجب أن 

يثق الشعب من صحة وأمن المنافسة االنتخابية«.
اإليراني  »الشعب  أّن  عن  أيضاً  تحّدث  روحاني 
يمكن  وال  بمفرده  قراراته  يتخذ  ومقاومته  بإيمانه 
على  م��ش��ّدداً  م��ك��ان��ه«،  ي��أخ��ذ  أن  األب��ي��ض  للبيت 
القدرة  ب��دون  مستحيلة  االقتصادية  »ال��ق��درة  أن 

السياسية«.
االتجاه  في  »التحرك  إلى  اإليراني  الرئيس  ودعا 
الثقافية  األرب��ع  القوى  على  باالعتماد  الصحيح 
موضحاً  والسياسية«،  واألمنية  واالقتصادية 
وصمود  وجود  من  أقوى  قّوة  أّي  لدينا  »ليس  أّنه 

وتضحية ووحدة الشعب«.
وبينما رأى روحاني أنه »يجب كسب رضا عامة 
»لن  واحد  تّيار  رضا  كسب  أّن  على  شّدد  الشعب«، 

يحقق أّي نتيجة«.
اإليراني محمد  الخارجية  اعتبر وزير  من جهته، 
أمام  الوقوف  تستطع  لم  »أوروب��ا  أن  ظريف،  جواد 
أطماع الرئيس األميركي دونالد ترامب، حتى ببيعها 

شرفها«.
األخير  اإلجراء  إلى  »تويتر«،  على  ظريف  وأشار 

للدول األوروبية الثالث »ألمانيا وبريطانيا وفرنسا«، 
بتفعيل آلية فض النزاع حول االتفاق النووي.

سابقاً،  قلته  ما  لتكرار  »نأسف  ظريف:  وكتب 
األسبوع  الثالث  األوروبية  الدول  باعت  حينما  وأنه 
الماضي بقايا االتفاق النووي للحد من زيادة رسوم 
المستوردة،  األوروبية  السلع  على  ترامب  حكومة 

حذرنا من أن هذا األمر سيجعل ترامب أكثر طمعاً«.
ركيزة  كل  وفقدان  الشرف  بيع  »بعد  وأض��اف: 
وأساس أخالقي وقانوني، جرى طرح تهديد آخر في 

مجال الرسوم«.
ووّجه وزير الخارجية اإليراني النصيحة ألوروبا 
أداء  تظهر  أن  ألوروبا  األفضل  من  كان  »لقد  بالقول: 

أفضل في مجال حماية السيادة«.
الجديدة  التهديدات  إلى  ظريف  إش��ارة  وج��اءت 
االقتصادي  دافوس  منتدى  في  ترامب  أطلقها  التي 
العالمي، والتي حذر فيها الدول األوروبية، بأنه »إن 
واردات  على  الرسوم  فإن  معها،  اتفاق  يحصل  لم 

السيارات من أوروبا ستكون خياراً جيداً«.

األميركي  وال��ب��اح��ث  البروفيسور  كتب 
ال��ش��رق  ب��ش��ؤون  المختص  ك���ول،  خ���وان 
األوسط، مقالة في موقعه »إنفورمد كومنت« 
حول اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة 
بياناته  وس��رق��ة  ب��ي��زوس،  جيف  أم���ازون، 
الواتسآب  خالل  من  له  فايروس  إرسال  عبر 
بن  محمد  السعودي  العهد  ول��ي  واتهامه 
الفيروس  له  أرس��ل  ال��ذي  هو  بأنه  سلمان 
وكشف خصوصّياته لصحيفة »ذا ناشيونال 
عالقته  فضحت  التي  األميركية  انكوايرر« 
إلى طالقه  أّدى  ما  أميركية  الغرامية بمذيعة 
الهائلة  ثروته  نصف  وخسارته  زوجته  من 

لمصلحتها.
بن  محمد  أن  عن  »الكشف  إن  كول  وق��ال 
في  م��ح��وري��اً  دوراً  لعب  ق��د  نفسه  سلمان 
نشر  بسبب  بيزوس  حياة  تدمير  محاولة 
السعودية  حول  بوست  واشنطن  صحيفة 
قشعريرة  يرسل  أن  يجب  ترامب،  ودونالد 
ولي  م��ع  الحديث  أط���راف  ت��ج��اذب  م��ن  لكل 

العهد السعودي عبر واتسآب«.
عامة  عالقات  برحلة  سلمان  إبن  قام  فقد 
 ،2018 عام  ربيع  في  المتحدة  الواليات  إلى 
في  التنفيذيين  المديرين  بكبار  خاللها  التقى 
ورجال  هوليوود،  ومنتجي  فالي،  سيليكون 
الكثير  األعمال في نيويورك. كما حصل على 
الحقاً  استخدمها  فهل  هواتفهم،  أرق��ام  من 

من  وكم  واتسآب؟  عبر  هؤالء  إلى  للتحّدث 
من  سلمان  اب��ن  عليها  حصل  التي  األس��رار 
النخبة األميركية، وكم هي مفيدة في حمالت 

االبتزاز والضغط، بحسب خوان؟
صهر  أن  نعلم  »نحن  الكاتب  وأض���اف 
جاريد  ومستشاره  ترامب  دونالد  الرئيس 
بشكل  سلمان  ابن  إلى  أيضاً  تحّدث  كوشنر 
المعلومات  وه���ذه  وات��س��آب.  عبر  مكثف 
هاتف  ك��ان  إذا  م��ا  ح��ول  ال��ت��س��اؤالت  تثير 
من  بالمثل  لالستغالل  تعّرض  قد  كوشنر 
قد  الذي  األمر  السعودية،  االستخبارات  قبل 
الواليات  سياسة  على  للتأثير  كوشنر  يبتز 

المتحدة في الشرق األوسط.
وتابع »في الواقع، على حد علمنا، ربما تّم 
الطريقة  بهذه  ترامب  دونالد  هاتف  اختراق 
من قبل ابن سلمان. ال يمكننا إال التكهن بشأن 
هو  األبيض  البيت  هذا  ألن  األم��ور،  هذه  مثل 
سبيل  على  لكن  التاريخ.  في  شفافية  األقل 
أرادوا  لطالما  السعوديين  أن  نعلم  المثال، 
هل  سليماني.  قاسم  اإليراني  الجنرال  وفاة 
كان لديهم أي من األسرار القذرة على كوشنر 
لهم  يسمح  أن  شأنه  من  ك��ان  مما  وترامب 
بابتزاز الواليات المتحدة الغتيال سليماني؟ 
هل قاموا بتوريط الواليات المتحدة تقريباً في 
تسريبات  أظهرته  أمر  )وهو  إيران  مع  حرب 
يحاولون  كانوا  السعوديين  أن  ويكيليكس 

ذلك في عام 2006(.
ورئيس  مؤسس  هو  كول  خوان  أن  يذكر 
 »Informed comment« ت��ح��ري��ر 
)التعليق المستنير(. وهو أستاذ التاريخ في 
مركز  في  مساعد  وأستاذ  ميشيجان  جامعة 
دراسات الخليج في جامعة قطر. وهو مؤلف 
كتب عديدة آخرها »محمد: نبي السالم وسط 

صراع اإلمبراطوريات«.
أول  المتحدة  األمم  في  خبيران  قال  فيما 
أمس، إن لديهما معلومات تشير إلى »احتمال 
بن  محمد  السعودي  العهد  ول��ي  ض��ل��وع« 
بيزوس  جيف  هاتف  اخ��ت��راق  في  سلمان، 
عام  في  أم��ازون  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

.2018
كاالمار  أنييس  عن  مشترك  بيان  وص��در 
ب��اإلع��دام  الخاصة  المتحدة  األم��م  م��ق��ّررة 
خارج نطاق القضاء، وديفيد كاي مقرر األمم 
التعبير،  بحرية  المعني  الخاص  المتحدة 
أشارا فيه إلى أن تلك المزاعم »تتطلب تحقيقاً 
من  وغيرها  المتحدة  ال��والي��ات  من  ف��وري��اً 

السلطات المعنية«.
وتابع البيان: »تطبيق تجسس إسرائيلي 
ربما استخدم الختراق هاتف مؤسس أمازون 

جيف بيزوس«.
فيصل  السعودية،  الخارجية  وزير  وكان 
بالده  أن  إل��ى  أش��ار  سعود،  آل  فرحان  بن 

رئيس  هاتف  اخ��ت��راق  مزاعم  في  ستحقق 
شركة »أمازون« جيف بيزوس »إذا تّم تقديم 

أدلة«.
ووصف التقارير التي تحدثت عن اختراق 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهاتفه 

ب�«السخيفة«.
وكشفت صحيفة »الغارديان« البريطانية 
شركة  ومالك  مؤسس  أن  مصادر  عن  نقالً 
بيزوس  جيف  األميركي  الملياردير  أم��ازون 
في  »اخ��ت��رق«  المحمول  هاتفه  أن  أبلغ  قد 
وات��س��آب  رس��ال��ة  تلقيه  بعد   2018 ع��ام 
من  يبدو  ما  على  إرسالها  تم   WhatsApp
السعودي  العهد  لولي  الشخصي  الحساب 

محمد بن سلمان.
ستيفاني  الصحيفة  م��راس��ل��ة  وكتبت 
أنه  واشنطن  من  تحقيق  في  كيرتشغسنر 
الذي  الرقم  من  المشفرة  الرسالة  أن  يعتقد 
ملفاً  تضّمنت  سلمان  بن  محمد  استخدمه 
ضاراً تسلل إلى هاتف أغنى رجل في العالم، 

وفقاً لنتائج التحليل الجنائي الرقمي.
»من  أن  التحليل  ه��ذا  وج��د  وت��اب��ع��ت: 
الهاتف  إلى  التسلل  يكون  أن  جداً«  المحتمل 
)بفيروس(  مصاب  فيديو  ملف  عن  نجم  قد 
السعودي  الوريث  حساب  من  إرساله  تم 
»واشنطن  صحيفة  صاحب  ب��ي��زوس،  إل��ى 

بوست«.

ستستضيف  أنها  أم��س،  الجزائر،  أعلنت 
الجوار  دول  خارجية  ل��وزراء  اجتماعاً  اليوم 
الليبي لبحث مسار التسوية السياسية لألزمة 

الليبية، ومناقشة التطّورات األخيرة هناك.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية 
اجتماع  العاصمة،  بالجزائر  اليوم،  »سينعقد 
لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة 
ك��ل ِم��ن ت��ون��س وم��ص��ر وال���س���ودان وتشاد 
وزي��ر  االج��ت��م��اع  ه��ذا  يحضر  كما  والنيجر. 
الخارجية المالي، نظراً لتداعيات األزمة الليبية 

على هذا البلد الجار«.
وأضاف البيان »يندرج هذا اللقاء في إطار 
لتدعيم  الجزائر  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود 
الليبي  الجوار  بلدان  بين  والتشاور  التنسيق 
الليبيين  مرافقة  أجل  من  الدوليين  والفاعلين 
عن  لألزمة  السياسية  التسوية  بمسار  للدفع 
األطراف  مختلف  بين  الشامل  الحوار  طريق 
من  والجار  الشقيق  البلد  هذا  لتمكين  الليبية 
وبناء  يعيشه  الذي  العصيب  الظرف  تجاوز 

دولة مؤسسات يعمها األمن واالستقرار«.
واستضافت العاصمة األلمانية برلين، األحد 
بمشاركة  ليبيا  حول  دولياً  مؤتمراً  الماضي، 
االتحادية،  روسيا  من  كل  عن  وممثلين  قادة 
والواليات المتحدة األميركية، ومصر، وفرنسا، 
وتركيا،  وأل��م��ان��ي��ا،  وال��ص��ي��ن،  وبريطانيا، 
إلى  والكونغو،  والجزائر  واإلمارات  وإيطاليا، 

األوروب���ي،  واالت��ح��اد  المتحدة،  األم��م  جانب 
واالتحاد األفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بياناً ختامياً دعوا فيه 
لتعزيز الهدنة في البالد، ووقف الهجمات على 
منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية 

موّحدة، وحظر توريد السالح إلى ليبيا.
وكان قد دعا مجلس األمن الدولي أول أمس، 
طرفي النزاع في ليبيا للتوّصل »في أقرب وقت 
إحياء  يتيح  مما  النار،  إط��الق  لوقف  ممكن« 
العملية السياسية الرامية لوضع حّد للحرب 

الدائرة في البالد.
ختام  في  ص��در  بيان  في  المجلس  وذك��ر 
ليبيا  ح��ول  برلين  قمة  نتائج  ح��ول  اجتماع 
التي عقدت األحد الماضي، أن »أعضاء مجلس 
األمن يحّضون األطراف الليبية على المشاركة 
بشكل بّناء في اللجنة العسكرية المسّماة 5+5 
من أجل إبرام اتفاق لوقف إطالق النار في أقرب 

وقت ممكن«.
من  العسكرية،  اللجنة  ه��ذه  وستتشكل 
خمسة ضّباط يمّثلون القوات الموالية لحكومة 

الوفاق الوطني، وخمسة ضّباط يمثلون قوات 
المشير خليفة حفتر.

المالحة  حركة  ُعلّقت  آخ��ر،  صعيد  على 
الجوية أمس، في مطار معيتيقة في العاصمة 
إلط��الق  ت��ع��ّرض��ه  ع��ق��ب  ط��راب��ل��س  الليبية 
في  الفاعل  الوحيد  المطار  وه��و  ص��واري��خ، 

طرابلس.
وأعلنت إدارة مطار معيتيقة تعليق الرحالت 
للهجوم  تعّرضه  نتيجة  آخر«،  إشعار  »حتى 

الصاروخي.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد 
محمد قنونو إن »المطار تعّرض لقصف بستة 
صارخ  تهديد  في  اآلن،  حتى  غ��راد  صواريخ 
جديد  خ��رق  وف��ي  الجوية  المالحة  لحركة 
ومتكّرر لوقف إطالق النار«، الذي تّم التوصل 
 12 الليبية المتصارعة منذ  إليه بين األطراف 

كانون الثاني الحالي.
حفتر  خليفة  المشير  ق��وات  قنونو  واتهم 

ب�«تنفيذ هذه الهجمات«.
قد  معيتيقة  مطار  م��ن  ال��رح��الت  وك��ان��ت 
بعد   2019 األول  كانون  منتصف  استؤنفت 

ثالثة أشهر من تعليقها.
قاعدة  األس���اس  ف��ي  ك��ان  معيتيقة  مطار 
عسكرية قبل أن ُيستخدم ألغراض مدنية بديالً 
لمطار العاصمة طرابلس الدولي الذي تعّرض 

ألضرار كبيرة خالل معارك عام 2014.

معلومات عن احتمال �شلوع اإبن �شلمان 

في اختراق هواتف في الإدارة الأميركّية

للمرة الأولى.. اإمراأة تتولى من�شب رئا�شة الجمهورية اليونانية
اليوناني  البرلمان  انتخب  نوعها،  من  األولى  هي  سابقٍة  في   
إيكاتيريني  القاضية   ،300 أص��ل  م��ن  نائباً   261 بغالبية 
هذا  تتولى  امرأة  أّول  لتصبح  للجمهورية،  رئيسًة  ساكيالروبولو 

المنصب في البالد.
اليمين  عاماً،   63 العمر  من  البالغة  ساكيالروبولو  وستؤدي 
13 آذار المقبل، عند انتهاء والية سلفها المحافظ  الدستورية في 

بروكوبيس بافلوبولوس.
رشح  قد  ك��ان  ميتسوتاكيس  كيرياكوس  الحكومة  رئيس 
الحزبية  االنقسامات  عن  ل�«ُبعدها  المنصب  لهذا  ساكيالروبولو 

التقليدية في البالد«، واصفاً إياها ب�«مرشحة الوحدة والتقدم«.
من جهته أشار ميتسوتاكيس الذي واجه انتقادات في السابق 
أّن  إلى  امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته،  لتعيينه 

»األوان قد حان لتنفتح اليونان نحو المستقبل«.
يشهده  ال��ذي  »التمييز  أن  على  الحكومة  رئيس  وش���ّدد 
المجتمع اليوناني بحق النساء، سيتغّير من اآلن وصاعداً، بدءاً 

بقمة هرم السلطة«.
الخطوة،  بهذه  اليسارية  المعارضة  رئيس  رّحب  بالتوازي، 
قائالً إن الرئيسة الجديدة »خدمت العدالة وحماية الحقوق الفردية 
والحيادية الدينية للدولة على الدوام«، معتبراً أن انتخابها »يكافئ 

القيم التقدمية التي دافعت عنها بصفتها قاضية«.
رئيسة  انتخابها  قبل  شغلت  قد  كانت  ساكيالروبولو  أّن  يذكر 
اختراقاً  حققت  كما  الدولة.  مجلس  رئيسة  منصب  للجمهورية، 
في  البالد  في  محكمة  أعلى  رأس  على  ام��رأة  أول  أصبحت  حين 
تشرين األول 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس 

تسيبراس.
في  إجازة  على  حائزة  الُمنتخبة  الرئيسة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي »أثينا« و«باريس 
مع  البيئة  قضايا  عن  شرسة  مدافعة  أنها  كما  -ال��س��ورب��ون«، 
حرصها على الحفاظ على االستثمار في البالد التي شهدت أزمة 

مالية استمرت عقداً من الزمن.

تعليق المالحة الجوية في مطار معيتيقة بعد تعّر�صه لهجوم �صاروخّي

اجتماع لوزراء خارجّية دول الجوار الليبّي 

في الجزائر لبحث الت�شوية ال�شيا�شّية للأزمة الليبّية

الأطراف ال�شيا�شّية 

تتجاهل مبادرة �شنعاء.. 

وضعاً  اليمن  فيه  يشهد  ال��ذي  الوقت  في 
العدوان  استمرار  ج��راء  متدهوراً  إنسانياً 
الحديث  فيه  يتكثف  السعودي،  والحصار 
عن  أيضاً  والدولية  الغربية  األطراف  قبل  من 
ضرورة توصل اطراف االزمة الى حل سياسي 
إلنهاء  الوحيد  الحل  هو  باعتباره  اليمن  في 

معاناة الشعب اليمني. 
الواقع  هو  األطراف  تلك  تتجاهله  ما  ولكن 
تمثل  والذي  اليمنية  الساحة  على  السياسي 
صنعاء  قّدمتها  التي  األحادية  بالمبادرات 

للتوصل الى سالم حقيقي وعادل في اليمن.
لدى  األوروبي  االتحاد  سفراء  من  وفد  وزار 
للدعوة  اي��ام  منذ  صنعاء  العاصمة  اليمن، 
مساعدات  على  الحصول  فرص  تحسين  إلى 
إنسانية ووقف الحرب بشكل فوري، مؤكدين 
أن »الحل السياسي السلمي هو الحل الوحيد 
اليمن  أم��ن واس��ت��ق��رار  إل��ى  ال���ذي س��ي��ؤدي 

والمنطقة«.
تحالف  فيقف  المقابلة،  الجهة  ف��ي  أم��ا 
يخفف  ال  والذي  السعودية،  بقيادة  العدوان 
عن اعتداءاته ضد المدنيين اليمنيين، فحسب 
غاراته  وشن  الغاشم  عدوانه  في  يتمادى  بل 
والمدفعي  ال��ص��اروخ��ي  وق��ص��ف��ه  ال��ج��وي��ة 
والمحافظات  السكنية  المناطق  باستهداف 
والحديدة  وصعدة  صنعاء،  فيها  بما  اليمنية 

في خرق سافر للهدنة واتفاق ستوكهولم.
إطار  في  جهودها  ورغ��م  صنعاء  سلطات 
السالم  جهود  أن  ترى  السياسية  التسوية 
إلى نيات صادقة من جميع  اليمن تحتاج  في 
ومرتزقتها،  السعودية  فيها  بما  األط���راف 
النفس  عن  الدفاع  بمبدأ  متمسكة  فصنعاء 
استمر  طالما  لليمنيين  م��ش��روع  ح��ق  وه��و 
إغ��الق  واستمر  عليهم  والحصار  ال��ع��دوان 
تحمل  التي  السفن  واحتجاز  صنعاء  مطار 
في  الغذائية  وال��م��واد  النفطية  بالمشتقات 

اليمنية. الموانئ 
وَمن يتابع التطورات على الساحة اليمنية، 
وقّدمت  جهداً  تأُل  لم  صنعاء  حكومة  أن  يرى 
الكثير من اجل تحقيق حل عادل لألزمة اليمنية 
اليه  التوصل  تم  الذي  السويد  اتفاق  إطار  في 
عام  االول  كانون  بين االطراف اليمنية في 13 

المتحدة.  االمم  برعاية   2018
التي  السالم  مبادرة  هي  الجهود  تلك  ومن 
في  األعلى  السياسي  المجلس  رئيس  أعلنها 
اليمن مهدي المشاط عشية ال�21 من سبتمبر 
قضت  والتي  أح��ادي  بشكل  الماضي  العام 
وإفساح  السعودي  العمق  استهداف  بوقف 
حرص  منطلق  من  السالم  جهود  امام  المجال 
اليمني  الشعب  معاناة  انهاء  على  صنعاء 
مصالح  يحقق  بما  العادل  للسالم  والجنوح 
اليمنيين  اليمني ويحافظ على موقف  الشعب 

وحقهم في الدفاع عن الوطن.
المجلس  رئ��ي��س  أك���د  اإلط����ار،  ه���ذا  وف���ي 
السياسي األعلى، الذي ناقش مع وفد السفراء 
اإلنساني  ال��وض��ع  االث��ن��ي��ن،  األوروب��ي��ي��ن، 
تحتاج  السالم  جهود  أن  اليمن  في  المتدهور 
معتبراً  األطراف،  جميع  من  صادقة  نيات  إلى 
استمرار إغالق مطار صنعاء الدولي في الوقت 
يعانون  ممن  المرضى  آالف  فيه  يحتاج  الذي 
في  معالجتها  إمكانيات  تتوفر  ال  أم��راض��اً 
المستشفيات المحلية السفر إلى الخارج وكذا 
بالمشتقات  المحملة  السفن  احتجاز  استمرار 
نيات  عن  يعبر  ال  الغذائية،  والمواد  النفطية 

سالم  إلى  للوصول  األج��واء  لتهيئة  صادقة 
حقيقي وعادل.

وسبق ان اعلن وزير الخارجية في حكومة 
لقائه  خ��الل  ش��رف،  هشام  اليمنية،  اإلن��ق��اذ 
ال��وص��ول إلى  س��ف��راء االت��ح��اد االوروب���ي أن 
إلطالق  شامال  وقفاً  يتطلب  سياسية  تسوية 
بشكل  الحصار  ورفع  الجبهات  كل  في  النار 
من  ع��دد  ات��خ��اذ  ذل��ك  يسبق  أن  على  ك��ام��ل 
موضحاً  عاجل،  بشكل  الثقة  بناء  إج��راءات 
العملية  »تحييد  تشمل  اإلج���راءات  تلك  أن 
الدولة  موظفي  مرتبات  ودف��ع  االقتصادية 
وإعادة فتح مطار صنعاء و السماح بالدخول 
النفطية  بالمشتقات  المحملة  للسفن  الدائم 
أي  دون  الحديدة  ميناء  إلى  الغذائّية  والمواد 

عوائق«.
بمحافظة  المحلّية  السلطة  أدانت  ذلك  الى 
العالمي  األغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  ق���رار  ال��ح��دي��دة 
المساعدات  إدخال  منع  المتحدة  لألمم  التابع 
للمرة  الدريهمي  مديرية  وعزل  لقرى  الغذائية 
إطار  خارج  تقع  والتي  التوالي  على  الثالثة 

المدينة المحاصرة منذ قرابة العام.
المحلية  السلطة  عن  صادر  بيان  وأوضح 
المساعدات  دخول  منع  قرار  أن  بالمحافظة 
تحالف  دول  من  بتوجيهات  ج��اء  الغذائية 
جرائمه  إلى  تضاف  جريمة  وُيعّد  العدوان؛ 

وحصاره المستمر على مدينة الدريهمي.
وأشار البيان إلى أن »قرار برنامج األغذية 
تماهي  على  وي��دل  وص��ادم  مهين  العالمي 
دول  م��ع  وتواطئها  المتحدة  األم��م  منظمة 
العدوان، لالستمرار في تعميق معاناة سكان 

المديرية«.
وحمل البيان األمم المتحدة مسؤولية تردي 
وعزل  ق��رى  في  الكارثي  اإلنساني  الوضع 
مديرية الدريهمي؛ مؤكداً أن »السلطة المحلية 
كانت تقوم بمعية فرع المجلس األعلى إلدارة 
وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي 
بنقل وإيصال المعونات واإلشراف عليها بكل 

سالسة وانتظام دون أي عوائق«.
الى  اإلش���ارة  تنبغي  ال��س��ي��اق،  ه��ذا  وف��ي 
قامت  عندما  صنعاء  م��ن  أح��ادي��ة  م��ب��ادرة 
الثالثة  الحديدة  موانئ  من  قواتها  بسحب 
في  عيسى(  رأس   – الصليف   – )الحديدة 
للتمهيد  نية  حسن  ك��ب��ادرة   ،2019 أي���ار 
الحرب  إلنهاء  سياسية  مفاوضات  إلج��راء 
الدائرة في اليمن، وهي المبادرة التي وضعت 
أمام  محرج  موق���ف  في  السعودي  التحالف 
اتفاق  لتنف���يذ  عرقلته  بسبب  المتحدة،  األمم 
محي��ط  من  قواته  سحب  ورفضه  السويد 
مدينة  عن  الحصار  ورف��ع  الحديدة  مدينة 
في  العسكرية  العمليات  ووق��ف  الدريهمي 

الحديدة.
وم��ن��ذ إط���الق ال��رئ��ي��س ال��م��ش��اط م��ب��ادرة 
اليوم  حتى  أشهر  أربعة  قبل  اليمنّية  السالم 
أي  ال��س��ع��ودي  ال��ع��دوان  تحالف  يظهر  ل��م 
غير  المبادرات،  هذه  تجاه  إيجابي  تجاوب 
أن  يرون  العسكريين  والخبراء  المحللين  أن 
فكل  التحالف  دول  صالح  في  يُعد  لم  الوقت 
مختلف  ف��ي  اليمن  فيه  يتقّدم  يمضي  ي��وم 
المجاالت العسكرية وتحديداً في مجال سالح 
الجّو المسير والدفاعات الجوية والصاروخية 
فعلى الرياض أن تفكر بقبول مبادرات السالم 
مع  عليه  ُتجبر  ان  قبل  صنعاء  تطرحها  التي 

انتهاء صبر اليمن االستراتيجي.
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»�شي اأن اأن« تعلن اإ�شابة جنود اإ�شافيين 

بال�شربة الإيرانية لقاعدة عين الأ�شد

نقلت قناة »سي أن أن« األميركية عن القيادة المركزية األميركية أن جنوداً أميركيين إضافيين، ُنقلوا 
إلى ألمانيا لتلقي العالج بعد إصابتهم في القصف اإليراني على قاعدة عين األسد الجوية في العراق.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية األميركية النقيب بيل أوربان، إنه »مع استمرار العالج الطبي، 
تم تحديد أعضاء إضافيين في الخدمة على أنهم يعانون من إصابات محتملة«، موضحاً أنه »ونظراً 

لطبيعة اإلصابات التي لوحظت بالفعل، فمن الممكن تحديد إصابات إضافية في المستقبل«.
وكانت القيادة المركزية قد أعلنت الخميس الماضي، أن 11 جندياً من القوات األميركية قد أصيبوا 
بالهجوم اإليراني في 8 كانون الثاني على قاعدة عين األسد الجوية، وأن »العديد منهم خضعوا للعالج 

من أعراض االرتجاج الناتجة عن االنفجار، وما زالوا يخضعون لتقييم حالتهم الصحية«.



الفلسطيني  الشعبي  النضال  جبهة  مكتب  في  لقاء  ُعقد 
البارد،  نهر  مخيم  في  الفلسطينية  القوى  تحالف  من  بدعوة 
الحزب  في  عكار  منفذية  من  ووف��د  التحالف،  ممثلي  ض��ّم 
والشؤون  العمل  ناظر  ض��ّم  االجتماعي  القومي  ال��س��وري 
رؤوف  والشباب  التربية  ناظر  الدين،  عز  زياد  االجتماعية 
نبيل  االجتماعية  وال��ش��ؤون  العمل  نظارة  ناموس  نافع، 

حموضه.  فواز  الحصنية  مديرية  ومدير  الرفاعي، 
الفلسطينية  القوى  تحالف  لممثلي  كلمات  اللقاء  تخلّلت 
والتهجير  القتل  على  قام  الصهيوني  العدو  كيان  اّن  أكدت 
مقاومة  سوى   شعبنا  أمام  خيار  من  وما  الفظيعة  والمجازر 

العدو. هذا 
مع  التفاوض  أشكال  من  شكل  أّي  أّن  الكلمات  واعتبرت 

الشهداء... المبادئ والقيم وتنكر لدماء  العدو هو تخّل عن 
من  العربي  العالم  يشهده  ما  أّن  إلى  المتحدثون  ولفت 
وقوى  دولنا  في  القوة  مكامن  يستهدف  إنما  وفوضى،  حروب 
االجتماعي  النسيج  ولضرب  الخصوص،  وجه  على  المقاومة 

والمذهبية. الطائفية  الفتن  زرع  خالل  من 
وال��ع��ودة  التحرير  بحق  التمسك  ال��ى  الكلمات  ودع��ت 
أهمية  على  وشّددت  العدو،  لقتال  وحيداً  سبيالً  وبالمقاومة 

االحتالل. لدحر  الفلسطينية  القوى  كّل  بين  الوحدة 
التحالف  عن  صدرت  التي  البيانات  إلى  المتحدثون  ولفت 
الساحة  على  يجري  عما  المخيمات  حيادية  أك��دت  والتي 
ألّي  بريد  صندوق  المخيمات  تكون  ان  ورف��ض  اللبنانية، 

طرف.
وشعبه،  لبنان  مصلحة  ف��ي  يصّب  م��ا  ك��ّل  دع��م  وأك���دت 
سنوات  منذ  اللبناني  الشعب  يعانيه  ما  تعاني  فالمخيمات 
اجتماعية  معيشية  اقتصادية  وأوض���اع  وفقر  بطالة  م��ن 
وزير  وق��رار  االون��روا  ميزانية  تخفيض  آخرها  ج��داً،  صعبة 

الفلسطينية. العمالة  بشأن  اللبناني  العمل 
المرئية  اإلع��الم  وسائل  جميع  على  المتحدثون  وتمّنى 
في  يجري  بما  الفلسطينية  المخيمات  زّج  عدم  والمسموعة 
وعلى  المشتركة،  الوطنية  والقيم  الثوابت  على  وأكدوا  لبنان، 

الكامل. التحرير  حتى  المقاومة  دعم 
القومي  السوري  الحزب  الى  تحية  الفصائل  ممثلو  ووجه 

فلسطين. تجاه  لمواقفه  وأعضاء  قيادة  االجتماعي 
العمل والشؤون االجتماعية  وألقى كلمة منفذية عكار ناظر 
للقاءات  اليوم هو استكمال  »لقاؤنا  فيها:  الدين، جاء  زياد عز 
سابقة، ففلسطين هي قضية مركزية في صميم عقيدة حزبنا، 
بلفور  وع��د  وم��ؤام��رات  اليهودي  الخطر  ال��ى  نّبه  والزعيم 
في  الشهداء  أوائ��ل  قّدم  وحزبنا  العشرينات،  منذ  المشؤوم 
وحسين  العاص  سعيد  مثل  الصهيوني  العدو  مع  المواجهات 

وغيرهم. البنا 
لذلك  النيل  الى  الفرات  من  هو  اليهود  مع  الصراع  حقيقة 
حرب  هي  فحربنا  معهم،  مفاوضات  أو  لتسوية  وج��ود  ال 

الوجود«.
التفاف  العربي هو عملية  العالم  اليوم في  وتابع: »ما نراه 
مذهبية  داخلية  الى  وتحويلها  الحقيقية  المعركة  عن  وإلهاء 

طائفية.
تجويع  معركة  بدأت   1975 منذ  بجديد،  ليس  الوضع  هذا 
بسياسات  ومؤامرات  لخطط  تنفيذاً  بل  عبثاً  وليس  الشعب 

االنهيار. الى شفير  الدولة  اإلفقار حتى تصل 
خفض  م��ن  بأشكاله  والترهيب  الضغط  أساليب  رغ��م 
الفلسطينين  وتذليل  الخدمات  لخنق  االون���روا  لميزانية 
المضّي  عن  يثنينا  لن  التوطين  لفرض  المشبوهة  والقرارات 
في نضالنا وتبقى فلسطين هي البوصلة والشعب الفلسطيني 

يبقى الحّي صاحب االرادة التي ال تموت«.
يجب  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ب��ال��ش��أن  يتصل  م��ا  ف��ي  »أم���ا  أض����اف: 
منعاً  علني  موحد  بشكل  الموقف  توضيح  الفصائل  على 
االساسي  الهدف  وأن  العكر،  بالمياه  واالصطياد  الستدراجهم 
الكبير  االنتصار  فبعد  المقاومة،  على  الضغط  هو  يحصل  لما 
2006 ثم سورية على الهجمات التكفيرية، بدأت  2000 و  في 
القوى  جميع  التفاف  هو  المطلوب  لذلك  االقتصادية،  الحرب 

معاً«. والتكاتف  بعضها  حول 
ندعوها  فنحن  الجديدة  الحكومة  بخصوص  »أما  وتابع: 
المقابل  وفي  االفخاخ،  من  والحذر  مسؤولياتها  تحّمل  الى 
الفوضى.  نحو  االنجرار  لعدم  الشارع  في  الوعي  على  نعتمد 
مصلحة  في  يصّب  ال  وهذا  نفطية  دولة  أصبح  اليوم  لبنان 
إلفشال  تعمل  بل  »إسرائيل«  أم��ن  لحفظ  الساعية  أميركا 
الداخلية لرهن  النفطي عبر أدواته  الى المشروع  دخول لبنان 
للحفاظ  وبنوكها  الخارج  لدول  واالقتصادي  السياسي  القرار 

الخفي. االستعمار  على 
التكاتف  عبر  هو  الحقيقي  النجاح  ب��أّن  مقتنعون  ونحن 
الفصائل  جميع  وندعو  واستمراريتها،  اللقاءات  وتفعيل  سوياً 
هذه  من  للخروج  والتنسيق  الرؤية  لتوحيد  عكار  زيارة  الى 

المحتلة«. فلسطين  عن  البوصلة  لتحريف  ومنعاً  األزمة 

7 ن�شاطات

»القومي« اأقام احتفااًل تاأبينيًا للمنا�سل الراحل يو�سف خمي�ش في حبو�ش

مهدي: ثبت اأّن اتهام حزبنا بعرقلة ت�سكيل الحكومة اندرج في �سياق حمالت التجّني واالفتراء

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  النبطية  منفذية  أقامت 
احتفاالً تأبينياً بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاة المناضل القومي 

يوسف خميس.
قضاء  حبوش/  بلدة  حسينية  في  أقيم  ال��ذي  التأبين  حضر 
عميد  وكيل  مهدي،  سماح  األعلى  المجلس  عضو  من  كّل  النبطية 
وسام  د.  النبطية  عام  منفذ  فرحات،  محمد  الحدود  عبر  ش��ؤون 
القومي  المجلس  أعضاء  من  عدد  المنفذية،  هيئة  وأعضاء  قانصو 
أمل  وحركة  الله  حزب  من  وف��ود  الحزبية،  الوحدات  ومسؤولي 

والحزب الشيوعي اللبناني وحزب البعث، ورجال دين.
بلدة  إلمام  كلمة  كانت  ثم  الكريم،  القرآن  من  آيات  تليت  بداية 

حبوش السيد علي مكي.

مهدي
عضو  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مركز  كلمة  وألقى 

المجلس األعلى سماح مهدي، وجاء فيها:
حيث  من  لبنان  جنوب  أرض  على  معتز  أبو  يجمعنا  »كعادته 
حياته  في  فهو  محيدلي،  سناء  االستشهادية  عليائها  إلى  ارتقت 

الطبيعية كان يجمعنا حوله ال كرفقائه فقط، بل كأوالده.
يجمعنا اليوم في ذكرى مرور ثالثة أيام على انتقاله بالوفاة من 
هذه الدنيا التي كان فيها واحداً من أبناء الحياة. انتمى إلى صفوف 
القرن  ثمانينيات  بداية  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
العديد من المسؤوليات  الماضي، ناضل في صفوف الحزب متولياً 

من ضمنها منفذ عام النبطية ووكيل عميد الداخلية.
عمليات  من  مجموعة  في  األساسيين  المشاركين  من  واحداً  كان 

جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، األمر الذي أّدى إلى قصف منزله 
كان  التي  الشهادة  وُح��رم  فنجا  االحتالل،  قوات  قبل  من  مرة  غير 
في  سعاده  فكر  نشر  على  له  عوناً  كانت  نجاته  لكن  إليها.  يسعى 

الوطن وعبر الحدود.
من  أتينا  عندما  معنا  حصلت  بحادثة  أستعين  أن  لنفسي  أسمح 
يغادر  أن  قبل  الفقيد  ابن  على  للسالم  الرفقاء  من  مجموعة  بيروت 
لبنان ليلتحق بعمله خارج الكيان، حيث استأذنا الراحل أن يسمح 

لنا باصطحاب الرفيق معتز في جولة.
توّزعنا على السيارات، ولدى وصولنا إلى حاجز القوة المشتركة، 

طلب منا العسكري التوقف جانباً وتسليمه الهويات، فامتثلنا.
الحزب  في  لكم  كم  شباب،  )يا  وسألنا  تبّسم  عليها  اطالعه  لدى 
على  مكتوب  )هل  بدورنا  وبادرناه  السؤال  استغربنا  القومي(، 
جباهنا أننا قوميون؟ كيف عرفتنا؟( كان جوابه مفاجأة لنا زادتنا 
سني  مشغرة،  من  )شيعي  قال  عندما  الحزب  إلى  بانتمائنا  فخراً 
من  وأرثوذكسي  القاع  من  كاثوليكي  الشوف،  من  درزي  شبعا،  من 

الكورة، ما الذي يجمعكم سوى الحزب القومي؟(.
المتعلق  الساعة  حديث  إلى  أدخ��ل  أن  الحادثة  هذه  من  أردت 

اللبنانية. الحكومة  بتشكيل 
مجموعة  إلى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  تعّرض  لقد 
بحجة  الحكومة  تشكيل  بعرقلة  اتهامه  أبسطها  كان  االفتراءات  من 
دون  بطائفة  أو  آخ��ر  دون  باسم  أو  أخ��رى،  دون  بحقيبة  تمسكه 

سواها.
الحزب  في  أّن  تؤكد  قليل  قبل  ذكرتها  التي  فالحادثة  الله،  معاذ 
ملزمين  لسنا  فنحن  والطوائف.  المذاهب  ك��ّل  من  رفقاء  القومي 

اإلصالحي  المبدأ  أّن  يعلم  الجميع  أّن  خاصة  سواها،  دون  بطائفة 
األول من مبادئ الحزب ينص على فصل الدين عن الدولة.

أمل  األستاذة  للمحامين  السابقة  النقيبة  اسم  بطرح  تمسكنا  أما 
الحكومة  بتشكيل  المكلف  الرئيس  طرحه  بعدما  جاء  إنما  حداد 
أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  االختصاص.  أصحاب  من  كواحدة 
فنحن رأينا فيها شخصية وطنية مرموقة مشهود لها بمواقفها، هذا 
فضالً عن أنها انتخبت نقيبة للمحامين. فجاءت تزكية الحزب السم 
العرقلة.  باب  من  ال  الحكومة  تشكيل  تسهيل  باب  من  حداد  النقيبة 
ونحن في مطلق األحوال شكلنا دفعاً للتسريع في تشكيل الحكومة 
في  الحكومي  العمل  تعطيل  يستمّر  أن  نرضى  ال  تقاعس  ظّل  في 
الذي  الوقت  الرابع دون حكومة في  البالد خاصة مع دخول الشهر 

تتقاعس حكومة تصريف األعمال عن القيام بواجباتها.
وهنا أؤكد على موقف الحزب الواضح لجهة الوقوف مع مطالب 
في  ونرفض  ومشاربهم  فئاتهم  مختلف  على  وحاجاتهم  الناس 

الوقت عينه أن يستغل أّي كان أّي حراك مطلبي لمآرب شخصية.
كريمة  حياة  كلهم  شعبنا  أبناء  يحيا  أن  ومع  المطالب،  مع  نحن 

هانئة، تتأّمن لهم فيها كّل مقومات الحياة العزيزة.
أرض  على  الصامدين  شعبنا  أبناء  وأنتم  اليوم،  بينكم  أقف  وأنا 
السوري  الحزب  قيادة  باسم  ف��رداً  ف��رداً  أشكركم  لبنان،  جنوب 
القومي االجتماعي ال لتقديمكم العزاء لنا بمصابنا، بل ألنكم تقّبلتم 

معنا هذا العزاء. فأنتم مثلنا أهل المصاب.
وتوجه مهدي إلى الرفيق معتز – ابن الراحل قائالً:

علم  عائلتكم  وسلم  لها،  أهل  وأنت  الراية  سلمك  يوسف  الرفيق 
الحمل  لهذا  أهل  بأنكم  نثق  ونحن  لبنان،  أرز  يحمي  الذي  الزوبعة 

جنوب  وك��ّل  والنبطية  حبوش  في  شعبنا  أبناء  ك��ّل  مثل  مثلكم 
لبنان.

وبما  سنكون،  ما  نحن  اإليمان  وبهذا  نحن،  ما  نحن  اإليمان  بهذا 
سورية  لتحي  يدوي  العالم  في  هتافنا  سيظّل  سنكون  وبما  نحن 

وليحي سعاده.
ثم توجه المشاركون إلى ضريح الراحل المناضل القومي يوسف 

حيدر خميس وأّدوا هناك التحية الحزبية تكريماً له. 
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لقاء لتحالف القوى الفل�سطينية و»القومي« في عكار

زياد عز الدين: المطلوب التفاف كل القوى المقاومة في مواجهة الحرب االقت�سادية

مهدي يلقي كلمته
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أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون شروط الخروج 
من االتحاد األوروبي، قبل رفعه للملكة التي من المنتظر 

أن تقره ليصبح نافذا.
مشروع  على  للموافقة  ال��ل��وردات  مجلس  واض��ط��ر 
سابق  وقت  في  العموم  مجلس  رفض  أن  بعد  القانون 

أمس جميع التعديالت المقترحة.
يناير،   31 في  األوروب��ي  االتحاد  بريطانيا  وستغادر 
الطرفان  خاللها  يجري  انتقالية،  فترة  ستبدأ  ذلك  وبعد 

مفاوضات تجارية.
بوريس  البريطاني،  ال���وزراء  رئيس  ق��ال  ذل��ك،  إل��ى 
يمكن  أوروب��ا  أن  يعتقد  ال  إنه  أم��س،  مساء  جونسون، 

العرض  من  أس��وأ  التجارية،  للشراكة  عرضا  تقدم  أن 
األميركي.

بريطانيا  أن  صحفي  مؤتمر  في  جونسون  وأوض��ح 
»إغراق«  إلى  تؤدي  شراكات  أي  في  الدخول  تحاول  لن 
البالد  تنوي  اتفاق  ألي  عالية  معايير  وستضع  السوق، 

أن تفرضه.
وقال رئيس وزراء بريطانيا إنه مليء بالتفاؤل، بشأن 

الجدول الزمني لصفقة التجارة مع االتحاد األوروبي.
وكان جونسون قد قال في تصريحات سابقة إنه من 
المتوقع أن تعلن بريطانيا في مطلع فبراير/شباط، عن 

أهدافها لشراكتها المستقبلية مع االتحاد األوروبي.

عقد  إنه  الماضي،  األسبوع  جونسون،  مكتب  وق��ال 
األوروب��ي��ة  المفوضية  رئيس  مع  إيجابيا«  »اجتماعا 

أورسوال فون دير لين.
األوروبي  االتحاد  مع  بريطانيا  تجري  أن  المقرر  ومن 
محادثات تجارية طويلة األجل بعد خروجها منه نهاية 

الشهر الجاري.
الوزراء  رئيس  »كان  بيانه:  في  جونسون  مكتب  وأكد 
واضحا أن المملكة المتحدة لن تمدد فترة التنفيذ إلى ما 
2020، وأن أي شراكة مستقبلية يجب  31 ديسمبر  بعد 
محكمة  اختصاص  أو  المحاذاة  من  نوع  أي  تتضمن  أال 

العدل األوروبية«.

2020 لمؤتمر نزع السالح في قصر األمم المتحدة في جنيف،  انطلقت أعمال دورة 
برئاسة صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، وممثل بالده لدى مكتب 

األمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
ودعا بوقادوم، أعضاء المؤتمر إلى االستلهام بمبادئ األمم المتحدة من أجل تعبئة 

إرادتهم السياسية الالزمة لبعث هذه الهيئة.
الهامة  وبإسهاماتها  المجال  هذا  في  بها  المعترف  وجهودها  الجزائر  بموقف  وذّكر 

التي قدمتها في مجال نزع السالح وبشكل خاص نزع السالح النووي.

كما دعا إلضفاء ديناميكية جديدة على أعمال الهيئة بما يمكنها من استئناف دورها 
باعتبارها هيئة متعددة األطراف والوحيدة المؤهلة للتفاوض في مجال نزع السالح.

الثقة  تسوده  مناخ  إرس��اء  على  جاهدة  ستعمل  الجزائرية  الرئاسة  أن  وأض��اف 
والهدوء الضروريان لضمان السير الحسن ألشغال المؤتمر، وشجع كافة الوفود على 

تقبل االختالفات وتغليب المصلحة الجماعية خدمة لألمن الشامل.
الجزائر  من  كل  التوالي  على  الهيئة  هذه  رئاسة  ستتولى  التناوب  لمبدأ  ووفقاً 

واألرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغالديش وبيالروسيا.

العموم البريطاني يتبنى اتفاق الخروج 

من االتحاد بعد رف�ض التعديالت المقترحة

الجزائر تتولى رئا�سة موؤتمر نزع ال�سالح في �سوي�سرا

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في صور

عن  بوكالته  بعلبكي  غسان  محمد  طلب 
مالك  اسم  تصحيح  خشاب  ابراهيم  معين 
ليصبح  شحور  و1517   1019 العقارين 
محمد وهبي خشاب بدالً من محمد بن وهبة 
شحور  و852   470 والعقارين  خشاب 
ليصبح محمد وهبي خشاب بدالً من محمد 

بن الحاج وهبه خشاب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري 
باسم حسن

إعالن تلزيم
تلزيم شراء مكيفات لزوم ادارة الجمارك

بطريقة استدراج عروض
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم 
شهر  من  عشر  الثامن  فيه  الواقع  الثالثاء 
تجري  وعشرين،  ألفين  العام  من  شباط 
المديرية العامة للجمارك في مركزها الكائن 
البنك  بناية   - الصلح  ري��اض  ساحة  في 
المراقب  مكتب   - السابع  الطابق   - العربي 
إس��ت��دراج  المالية،  ال��ش��وؤن  ل��دائ��رة  اول 
ادارة  ل��زوم  مكيفات  ش��راء  تلزيم  ع��روض 

الجمارك.
ليرة  ماليين  ثالثة  المؤقت:  التأمين 

لبنانية/ 3،000،000 / ل.ل.
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
االط���الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص  ال��ش��روط 
المالية  الشؤون  دائرة  من  عليه  والحصول 

- المديرية العامة للجمارك.
الدائرة  إل��ى  ال��ع��روض  تصل  ان  يجب 
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم 
شهر  من  عشر  السابع  فيه  الواقع  االثنين 

شباط من العام ألفين وعشرين.
مدير عام الجمارك 
بدري ضاهر 
رقم التكليف 76

إعالن تلزيم
الجامعة  في  المناقصات  لجنة  تجري 
عامة  مناقصة  اج���راء  إع���ادة  اللبنانية 
لزوم  وحماية  حراسة  أعمال  تقديم  لتلزيم 
على  اللبنانية  الجامعة  وف��روع  وح��دات 
أساس سعر يقدمه العارض وذلك في مبنى 
المبنى  اللبنانية  للجامعة  المركزية  اإلدارة 

الزجاجي - مقابل المتحف.
اليوم الخميس الواقع فيه 2020/1/30 

الساعة 10،30
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
الشروط الذي يمكن اإلطالع والحصول عليه 

لدى دائرة اللوازم خالل الدوام الرسمي.
مقابل   - المركزية  االدارة  ال��ع��ن��وان: 

المتحف الوطني - الطابق الثاني
مكتب السيدة: ندى صميلي

ال���ع���روض وط��ل��ب��ات  ت��ص��ل  ان  ي��ج��ب 
قلم  ال��ى  المناقصة  اع���ادة  ف��ي  االش��ت��راك 
رئاسة  ف��ي  المشتركة  االداري����ة  ال��دائ��رة 
الثانية  الساعة  قبل  اللبنانية  الجامعة 
اليوم  يسبق  عمل  يوم  آخر  من  ظهراً  عشرة 

المحدد العادة المناقصة.

 بيروت في 21 كانون الثاني 2020
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
رقم التكليف 78

اعالن تلزيم
شراء مطبوعات لزوم المديرية العامة 

للجمارك
بطريقة استدراج العروض

يوم  من  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  في 
شهر  م��ن  ال��س��ادس  فيه  ال��واق��ع  الخميس 

شباط من العام الفين وعشرين،
في  للجمارك  العامة  المديرة  تجري 
الصلح-  رياض  ساحة  في  الكائن  مركزها 
 - السابع  الطابق   - العربي  البنك  بناية 
المالية،  الشؤون  لدائرة  أول  المراقب  مكتب 
مطبوعات  شراء  لتلزيم  عروض  استدراج 

لزوم المديرية العامة للجمارك.
قيمة التأمين/1.500.000/ل.ل. )فقط 

مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية(
ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر  ت��ق��دم 
االط���الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص  ال��ش��روط 
العامة  ال��م��دي��ري��ة  م��ن  عليه  وال��ح��ص��ول 

للجمارك - دائرة الشؤون المالية.
الدائرة  ال��ى  ال��ع��روض  تصل  ان  يجب 
من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المذكورة 
شهر  من  الخامس  فيه  الواقع  االربعاء  يوم 

شباط من العام الفين وعشرين.
بيروت في 21 كانون الثاني 2020
 مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 80

إعالن مزايدة
صادر عن المديرية العامة للتعاونيات

بموجب  عباس  هدى  المصفي  المنفذ: 
القرار رقم 2/215 ت تاريخ 2018/9/28

التعاونية  الجمعية  ع��ل��ي��ه:  المنفذ 
السقي  إبل  في  الغذائي  للتصنيع  اإلنمائية 

)قيد الحل(
تمام  في  األول��ى  للمرة  المصفية  تطرح 
الجمعة  ي��وم  صباحاً  العاشرة  الساعة 
بالمزاد  للبيع   2020/1/31 فيه  الواقع 
العلني المعدات واألدوات العائدة للجمعية 
في  الغذائي  للتصنيع  اإلنمائية  التعاونية 
2/215 ت  إبل السقي بعد صدور قرار رقم 
التعاونية  الجمعية  المتعلق بحل وتصفية 
وهي مولد بخار، براد ستانلس، حلة بخار 
حلة  خ��الط،  ب��دون  بخار  حلة  خ��الط،  مع 
للكركة،  غاز  غاز،  كركة  المراطبين،  لتعقيم 
طاولة ستانلس 150 سم، طاولة ستانلس 
خضار،  قشارة  خضار،  قطاعة  سم،   100
غاز  صغيرة،  بندورة  ماكنة  تفاح،  ماكنة 
تسكير  آل��ة  ستانلس،  طنجرة  صناعي، 
ستانلس،  مكبس  الغاز،  على  فرن  أكياس، 
 30 ميزان  كغ،   15 ميزان  ليمون،  عصارة 
كغ، آلة لكسر الكشك، مطحنة زعتر وسماق، 
ب��ن��دورة،  عصير  مكنة  زي��ت��ون،  رص��اص��ة 
ميزان قياس كغ واحد، ميزان حليب، ماكنة 
أوتوماتيك،  غسالة  الضغط،  على  تنظيف 
للمناقيش،  فرن   ،KVA  13 كهربائي  مولد 

كبيرة  غ��از  قنينة  رق��اق��ة،  ف���رن،  عجانة 
وبعض الخردة.

معطلة  شبه  األدوات  ه��ذه  أن  علماً 
ماليين  ثالثة  بمبلغ  خمنت  وق��د  بأغلبها 
قيمة  من   60% هو  الطرح  ب��دل  وأن  ل.ل، 
الحضور  بالشراء  الراغبين  فعلى  التخمين 
العقار  في  وذلك  أعاله   – المحّدد  بالموعد 
الحمام  نبع  الشرقي  الخيام  مدخل   4530
%5 رسم  إليه  باثمن نقداً مضافاً  مصحوباً 

الداللة نقداً.
المصفي هدى عباس 

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية � مديرية المالية العامة � مديرية الواردات � دائرة التشريع الضريبي ومتابعة اإلعتراضات - قسم العالقات 
الضريبية الدولية � المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت � كورنيش النهر � 
مبنى وزارة المالية � بلوك A الطابق الخامس، لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم  كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر 
هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا 

.http://www.finance.gov.lb اإلعالم على موقع اإللكتروني التابع لوزارة المالية

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
1531665RR180186661LBبشير كامل غالييني

تبدأ مدة اإلعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف : 65

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية � مديرية المالية العامة � مديرية الواردات � دائرة كبار المكلفين � المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور 
إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت � كورنيش النهر � مبنى وزارة المالية � الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم  كل منهم خالل مهلة 
ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم، وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه 

سيتم نشر هذا اإلعالم على موقع اإللكتروني التابع لوزارة المالية :

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
453386RR199501780LBالنجوم لإلتصاالت ش.م.م

1815040RR199501612LBشركة أنديمول ميدل إيست بروداكشينز ش.م.ل

تبدأ مدة اإلعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف : 66

زوج����ة ال��ف��ق��ي��د: م����اري ارم��ن��اك 
مومجيان

ابنه: زياد بطرس
ابنتاه: جوليا بطرس زوجة النائب 

الياس بو صعب وعائلتها
ص��وف��ي ب��ط��رس زوج���ة ج��وزف 

الهندي وعائلتها
فقيدهم  ي��ن��ع��ون  وأن��س��ب��اؤه��م 

المرحوم

خليل يوسف بطرس
أمس  تعالى  رحمته  إلى  المنتقل 
األربعاء الواقع فيه 22 كانون الثاني 
الدينية.            واج��ب��ات��ه  متمماً   2020
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة 
الخميس  اليوم  ظهر  بعد  من  الثانية 
في 23 الجاري في كاتدرائية القيامة، 

الرابية.
ويومي  الدفن  قبل  التعازي  تقبل 
الجمعة والسبت في 24 و 25 الجاري 
ابتداًء من الساعة الحادية عشرة قبل 
الظهر ولغاية الساعة السادسة مساًء 

في صالون الكاتدرائية.
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التي عرفت بغزوة األشرفية. ويذكر اللبنانيون 
اللبنانية  القوات  حزب  قائد  تصريحات  يومها 
التي توّجهت لطمأنة أهالي األشرفية ودعوتهم 
الجماعات،  هـــذه  مـــن  ــق  ــقــل وال الـــخـــوف  لــعــدم 
يزالون  ال  الحلفاء  وألن  كحلفاء.  ومعاملتهم 
سعد  الـــرئـــيـــس  يــرتــكــب  أال  يــفــتــرض  حــلــفــاء 
الذين يجري  أن هؤالء  الحريري غلطة تصديق 
والشمال،  طرابلس  أهل  هم  بيروت  إلى  جلبهم 
بقايا  من  األشرفية،  غــزوة  جماعات  ذات  فهم 
وأن  ســوريــة،  فــي  هــزمــت  الــتــي  النصرة  جبهة 
يــتــذكــر بـــأن الــحــرب فــي ســوريــة انــتــهــت، وأن 

المدينة التي تحترق هي بيروت.
- لم يعد الرئيس الحريري رئيساً للحكومة، 
أشّد  تعاني  الــتــي  المدينة  زعــيــم  يـــزال  ال  لكنه 
شوارعها  فـــي  وتــخــتــلــط  صــعــوبــة،  لــحــظــاتــهــا 
الحريري  الرئيس  خروج  من  الغضب  جماعات 

مـــن الــحــكــم بــالــجــمــاعــات الـــتـــي تـــريـــد إحــــراق 
جماعات  تغسل  أن  ينتظر  ومثلما  العاصمة. 
الرئيس  ُيسأل  هؤالء  من  يدها  النظيفة  الحراك 
الرد  كــان  ومثلما  منهم،  موقفه  عــن  الحريري 
السيد  جمع  الذي  باللقاء  األشرفية  غزوة  على 
حــســن نــصــرالــلــه بــالــعــمــاد مــيــشــال عـــون، الــرّد 
الحكومة  برئيس  الحريري  الرئيس  بلقاء  اليوم 
حــســان ديــــاب، لــعــزل جــمــاعــات الــتــخــريــب عن 
البلد  الــمــشــروع، وحــمــايــة  الــغــضــب  جــمــاعــات 
الفوضى  مــن  مــزيــد  مــن  خصوصاً  وعاصمته 
حزب  من  باالنتقام  فالرغبة  المقبلة.  السوداء 
الله إذا كانت هدفاً يتقبل الحريري جعله عنواناً 
إذا  الجديدة  الحكومة  فشل  وإظهار  للمرحلة، 
كان الحريري يقبله مشروعاً له، وهما ال يليقان 
َمن  مع  التسامح  يبرران  ال  وزعامته،  بمكانته 

يريد إحراق العاصمة وبالتالي إحراق البلد.

زالت  ال  التي  الشغب،  أعمال  لمراقبة  يوماً  يكن  لم  األول  الحكومي  اليوم 
التعامل  كيفية  الجديدة  الحكومة  ترسم  أن  قبل  األمنية  الــقــوى  عهدة  فــي 
حسان  الحكومة  رئيس  قــرار  األول،  اليوم  في  حكومياً  البارز  فكان  معها. 
ألعباء  وجيرانه  سكنه  منطقة  عــن  تخفيفاً  الــســراي،  إلــى  سكنه  نقل  ديــاب 
مصادر  قالت  كما  المتواصل،  بالعمل  لــقــراره  وتثبيتاً  األمنية،  الترتيبات 
السراي، التي قالت إن الرئيس دياب دعا فريقه لتحّمل ساعات العمل الطويلة 
كحكومة  حكومته  به  وصف  لما  ترجمة  نفسه  من  كما  منهم  سيطلبها  التي 
الدوام، بل عندما يتمّكن  الحريق مع نهاية  إنقاذ، »فاإلطفائي ال يترك موقع 
إلى  طلب  الحكومة  رئيس  أن  المصادر  وقالت  الموقف«.  على  السيطرة  من 
الوزراء تسلّماً وتسليماً سريعاً في وزاراتهم، بعيداً عن االحتفاليات، وحّدد 
العمل،  وبــدء  لوزاراتهم  الـــوزراء  تسلّم  عمليات  لنهاية  موعداً  الجمعة  يــوم 
سيكون  الثقة  لنيل  الحكومة  خالله  من  ستتقدم  الذي  الــوزاري  البيان  حيث 
في  عليها  المنصوص  الشهر  مهلة  نهاية  قبل  إنجازه  ويجب  الطاولة،  على 
الدستور، بصورة تتيح لرئيس مجلس النواب تحديد موعد لجلسة الثقة بعد 
انتهاء مجلس النواب من مناقشة وإقرار الموازنة نهاية هذا الشهر، وتوقعت 
مناقشة  المقبل  شباط  شهر  من  الثاني  األسبوع  يشهد  أن  متابعة  مصادر 

البيان الوزاري وموعداً لجلسة الثقة بالحكومة.
االتحاد  من  كل  موقف  برز  والخارجي  الداخلي  السياسي  الصعيد  على 
األوروبي الذي رأى في تشكيل الحكومة خطوة أساسية على طريق إخراج 
شهور،  ثالثة  منذ  فيه  الوضع  على  تهيمن  التي  العاصفة  األزمــة  من  لبنان 
الذي رّحب بوالدة  أنطونيو غوتيريس  المتحدة  العام لألمم  وموقف األمين 
إنجاز  من  الحكومة  هــذه  تتمّكن  أن  الفريقان  أمــل  وقــد  الجديدة.  الحكومة 
للبنان،  العون  يد  الدولي من تقديم  المجتمع  ليتمكن  الموعودة  اإلصالحات 
للرئيس  مكثفاً  دبلوماسياً  يوماً  اليوم  سيكون  الخارجي  السياق  هذا  وفي 
دياب بلقاءات تضم سفراء أغلب الدول الغربية الفاعلة، وفي طليعتها فرنسا 
االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  موقف  زال  ال  داخلياً  بينما  وبريطانيا؛ 
السياسي  المشهد  فــي  فاصلة  نقطة  يشكل  جنبالط  وليد  السابق  النائب 
الفرصة وما ينقل عنه  الحكومة  الحكومة، خصوصاً مع دعوته لمنح  حول 
من رفضه لدعوات تشكيل جبهة معارضة بوجه الحكومة، متسائالً عما إذا 
كان الوضع يحتمل هذا العبث بينما البلد يواجه خطر االنهيار فوق رؤوس 
الجميع، وجاء كالم مصادر تيار المستقبل عن أجواء الرئيس سعد الحريري 
بالقول إنه في انتظار البيان الوزاري للحكومة ليبني موقفه منها، ليفتح باباً 
لتبريد جبهات سياسية يخشى أن تحيط الحكومة بالتوترات، في ظل إشارات 
يؤكدها قريبون من رئيس الحكومة، أنه ليس بوارد منافسة أحد على زعامة، 
وأنه لم يقبل مهمة اإلنقاذ بخلفية مزاحمة على زعامة طائفته، بل إنه يسعى 
لتوسيع دائرة اإلحاطة التي تحتاجها الحكومة للنجاح بمهمة اإلنقاذ الصعبة، 
ويأمل أن يتم التعامل معه ومع الحكومة من هذا الموقع وعلى هذا األساس.

أمس،  ليل  منتصف  حتى  األمنية  والقوى  المتظاهرين  بين  المواجهات  واستمّرت 
قبل أن تنجح قوى مكافحة الشغب والقوى الضاربة في قوى األمن الداخلي بمؤازرة 
الجيش اللبناني الى حسم الموقف ومطاردة المشاغبين الى منطقة مار مخايل وإخالء 

ساحة النجمة ووسط بيروت بشكل تام.

وعلى صعيد المواقف الدولية من الحكومة الجديدة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
»األزم��ة  من  الخروج  على  لبنان  لمساعدة  ش��يء«  »كل  ستفعل  فرنسا  أن  ماكرون 

العميقة« التي تعصف به.
وفي أول موقف أميركي من الحكومة، لفت وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن 
»واشنطن لن تقّدم مساعدات إال لحكومة لبنانية غير فاسدة وتلتزم بإجراء إصالحات 

وتستجيب لمطالب الشعب«.
وهّيأت  الحالية  المطالب  مع  الحالية  الحكومة  تجاوبت  »إذا  أنه  بومبيو  وأوضح 
الوضع لتشكيل قادة جدد فإننا مستعدون للعمل معها ونريد التعاون مع هذا النوع 
لبنان  في  نراها  التي  »االحتجاجات  أن  إلى  مشيراً  العالم«،  كل  في  الحكومات  من 

والعراق تطالب باحترام السيادة«.
أن  ل�«البناء«  حديث  في  اعتبر  منصور  عدنان  السابق  الخارجية  الوزير  أن  إال 
يطلبه  بما  لبنان  ودعم  سيدر  اموال  عن  باإلفراج  يترجم  أن  يجب  الفرنسي  »الكالم 
ويحتاجه للخروج من أزمته المالية واالقتصادية وإال سيبقى الكالم في إطار التمنيات 
والمجامالت«، محذراً من شروط ستواكب الدعم الدولي، وأبدى منصور استغرابه من 
الله، مشدداً في تعليقه  الكالم األميركي الصحافي عن ان الحكومة هي حكومة حزب 
على كالم بومبيو أن »الواليات المتحدة تدرك بأن الحكومة ليست لحزب الله بل تتخذ 
أميركا من مشاركته بوزيرين وحقيبتين متواضعتين ذريعة للضغط على الحكومة«، 
متوقعاً استمرار واشنطن بسياسة الضغط على لبنان عبر العقوبات المالية وتحريك 
الثروة  باستثمار  »إسرائيل«  وإشراك  النفط  بملف  المتعلّقة  الشروط  لفرض  الشارع 
صفقة  مواجهة  عن  وإبعاده  المقاومة  محور  من  لبنان  وإخراج   9 البلوك  في  النفطية 
القرن وإلزامه بتوطين الفلسطينيين في لبنان والنأي بنفسه عن أزمات المنطقة، أي 
إبقاء النازحين في لبنان«، واستبعد منصور اتخاذ الحكومة قرارات تتعلق بالقضايا 
االستراتيجية كاالنفتاح االقتصادي على سورية وحل أزمة النزوح أو استيراد أسلحة 
وكهرباء وصناعات من دول حليفة للبنان والمقاومة كإيران«، ورأى منصور أن »اللقاء 
السوري السعودي في األمم المتحدة مؤشر سياسي على تغيرات في المنطقة وخطوة 
ما  والسعودية  سورية  بين  العالقة  استعادة  صعيد  على  عليها  البناء  يمكن  أولى 

ينعكس على المنطقة كلها ومنها لبنان، لكن األمر يحتاج الى وقت«.
وكشف وزير الشؤون االجتماعية والسياحة رمزي مشرفية عن اتصاالت تلقاها من 

عدد من السفراء األجانب وأبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان.
على صعيد آخر، برز كالم وزير المال غازي وزني عن أزمة الدوالر، وفي رده على 
المستحيل  »من  قال:  ليرة   1500 الى  الدوالر  صرف  سعر  عودة  إمكان  حول  سؤال 
المقبلة  المرحلة  في  مستمر  الموازي  السوق  واقعيين  ولنكن  األمر،  هذا  يحصل  أن 
وضبطه يتوقف على عمل الحكومة وثقة الناس وعلى الدعم الخارجي«. وقد انخفض 
أن  الى  ل�«البناء«  اقتصادية  مصادر  وتشير  ليرة،   2000 الى  ال��دوالر  صرف  سعر 
2000 بالتزامن مع  »الصيارفة عمدوا أمس االول الى خفض سعر الدوالر لديهم الى 
التأليف، فهناك من  السعر سيتراجع بشكل تلقائي بعد  أن  الحكومة إلدراكهم  إعالن 
الخبير  وأشار  الدوالر«،  صرف  سعر  تخفيص  في  إنجاز  أي  الحكومة  منح  عدم  أراد 
كان  ما  الى  الدوالر  صرف  سعر  عودة  أن  الى  الدين  ناصر  زياد  واالقتصادي  المالي 
عليه قبل االزمة يحتاج الى وقت والى عودة الثقة الى المواطنين كما يتطلب إجراءات 
على الحكومة اتخاذها لكشف حالة المصارف لجهة مالءتها وضبط جشع الصيارفة. 
وهذا يتحدد في اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد نيله الثقة النيابية«. وأوضح ناصر 
الدين أن »وزير المال قصد بكالمه أن سعر صرف الدوالر لن يعود في الوقت الراهن 
انخفاض  أن  واكد  يقاربه«،  ما  او  ليرة  وال يعني ذلك تثبيت سعر الدوالر على 2000 
وأمنية  سياسية  كانت  ال�2000  فوق  ما  ارتفاعه  »أسباب  بأن  يؤكد  الصرف  سعر 
الحكومة  تتخذها  أن  يجب  التي  اإلجراءات  »من  واضاف:  المودعين«،  ثقة  وتراجع 
لخفض سعر الدوالر أكثر هو تخفيض الطلب عليه عبر منح المصارف ومصرف لبنان 
التسهيالت للشركات المستوردة ما يخفف الطلب على الدوالر وبالتالي يخفف لعبة 

المضاربة«.

اعتبر رئيس إتحاد الكّتاب والمثقفين المغتربين طلعت 
العبد الله، »أن تشكيل الحكومة استحقاق وطني ال يمكن 
الحكومة  ه��ذه  »نجاح  أّن  مؤكداً  أهميته«،  من  التقليل 
واعتماد  به  وعدت  بما  اإللتزام  على  قدرتها  بمدى  مرهون 

نهج الشفافية والنظافة واجتثاث الفساد من جذوره«.
وقال »على الحكومة أن تحظى بثقة اللبنانيين المقيمين 
والمغتربين، وال يكفي أن تنال ثقة مجلس النواب«، مشيراً 
غياب  ظ��ّل  في  كثيراً  يعاني  اللبناني  الشعب  »أّن  إل��ى 
الفساد  نهج  واعتماد  المسؤوليات  وتحّمل  اإلصالحات 

والمحاصصة«.
األوض��اع  إلنقاذ  الجهود  من  المزيد  »ب��ذل  إل��ى  ودع��ا 
مشّدداً  خطرة«،  مرحلة  بلغت  التي  والمالية  االقتصادية 
على أّن »الفرصة متاحة أمام الحكومة لتعيد الثقة بلبنان، 
زالوا  وما  كانوا  الذين  المغتربين  أبنائه  ثقة  خصوصاً 
باقتصاده  النهوض  وضمان  أمانه  وصّمام  لبنان  ثروة 
وترسيخ  المالية  تحويالتهم  استمرار  على  وتحفيزهم 
ومؤسساته  ال��وط��ن  إل��ى  واإلطمئنان  األم���ان  مقومات 

وقطاعاته وفي مقدمها القطاع المصرفي«.

العبداهلل: الفر�سة متاحة 
ال�ستعادة ثقة المغتربين بلبنان

تدريجياً،  الحلم  على  يقضوا  لكي  القوة،  وغرور  واالستعباد  الظلم  جحافل  وتأتي  إال 
الناصر  عبد  جمال  )نموذج  أخرى.  مرة  البدايات  إلى  وشعوبها  المنطقة  دول  لتعود 
وقوداً  ُيستخَدم  أن  أيضاً  أسف  ومن  األخيرة(.  السبعين  األعوام  في  األوضح  هو   –
تكفي  بثروات  الله  حباهم  المنطقة،  أهل  من  جزء  الفتن،  ونشر  الحروب  إلشعال 
بعضهم  تدمير  في  الثروات  هذه  لتوظيف  المقبلة،  السنين  آالف  العربية  للشعوب 
البعض، والمشاركة باألموال واإلرهابّيين في تدمير دول عربية، واألصل أنها شقيقة، 
وأنها جزء من قومية واحدة. هكذا الحال الذي وصلنا إليه في منطقتنا العربية، حيث 
الرجعية  دول  من  مدعومين  األوغاد،  االستعماريين  أمام  مستباحة  بالدنا  أصبحت 
العربية التي هي أشّد قسوة وخيانة من الصهاينة، كما قال عبد الناصر يوماً ما.. في 
الغربي،  )االستعمار  في:  بوضوح  حّددهم  حيث  لألمة،  السياسيين  لألعداء  تحديده 
أن  أن يكون هناك ما يمكن  العربية(. ولذلك ليس مستغربا  والصهيونية، والرجعية 

نسّميه ب� )العرب الصهاينة(!
وتقودها  حكومات،  بال  عربية  دول  ثالث  لنرى  الوقت،  هذا  نعيش  أن  يمكن  هل 
حكومات مؤقتة لتسيير األعمال، بال سلطات حقيقية وهذه الدول هي: لبنان والعراق 
يتحرك  ال  وكيف  البلدان؟!  هذه  في  الشعب  مصالح  تسيير  يمكن  فكيف  والجزائر؟! 
سياسات  تتبّنى  جديدة،  حكومات  لتشكيل  المشهد  في  الموجودون  السياسيون 
معاكسة لما هو قائم من أجل تحقيق مصالح الشعب التي انهارت وتدهورت بسبب 
من  الغالبية  مصالح  وهي  العامة  المصالح  تغليب  يتّم  ومتى  السياسيين؟!  هؤالء 
لتصير  تتدحرج  والتي  المشكلة  تقع  ذلك  في  إّن  الخاصة؟!  المصالح  على  الشعب، 

أزمة.
فكيف يسمح السياسيون )الطبقة الحاكمة( في لبنان، أن تتدهور عملتهم الوطنية، 
ال�  يتجاوز  بما  الدوالر  يصبح  أن  معقول  هل  الشعب؟!  أموال  نهب  قد  محدود  وعدد 

يتعّدى  وال  صغير  والبلد  دوالر،  مليار   )100( ب�  َمدين  والبلد  لبنانية،  ليرة   )2000(
عدد سكانه )5( ماليين؟! أفيقوا أيها السياسيون قبل فوات األوان، وتعلموا من الحراك 
أنه األخير، وراجعوا مواقفكم وسياساتكم، وكفى تهريجاً، فالشعوب ال  الثالث وأظّن 
فوق  تيجاناً  يضعكم  أو  الزبالة(،  )سلة  المزبلة  في  يضعكم  أن  إما  والتاريخ  ترحم، 

الرؤوس، ولكم االختيار.
كما أّن الشعب في سورية وفي اليمن وليبيا، يعاني من مشاكل ضخمة وبال حدود. 
الخيانة،  رائحة  تحمل  ودولية  إقليمية  مؤامرات  ظّل  في  الوطنية  العمالت  وتدهورت 
وبشكل غير مسبوق، األمر الذي أسهم في تدهور مستويات المعيشة في هذه البلدان 

بشكل صارخ.
السبب الرئيسي لمعاناة سورية اقتصادياً هو الحصار والعقوبات الظالمة من جهة 
وسرقة النفط من جهة ثانية والتخريب الكبير الذي دّمر المنشآت االقتصادية والبنى 
التحتية، فبقاء سورية واقفة هو معجزة، كيف واّن الدولة ال تزال تغطي فارق الدعم في 

أسعار الغاز والمازوت والخبز والكهرباء وتنفق عليها ربع الموازنة العامة.
خاصة  رعاية  إلى  يحتاج  الشهداء،  وقّدم  بالده،  يترك  لم  الذي  السوري  الشعب   
وجراحة نفسية كبيرة أشاركهم فيها بكّل ما أستطيع. فهم شركاء الجمهورية العربية 
عن  أدافع  المصري..  الشعب  عن  أدافع  ما  وبقدر  الشمالي،  اإلقليم  ويمثلون  المتحدة 
الشعب السوري، وبقدر ما أدافع عن الشعب العربي في حقه أن يعيش حياة كريمة 

ومستقرة، وكفى دماراً وخراباً... والله الشاهد.
العام  واألمــيــن  الــدولــيــة،  والــعــالقــات  السياسية  العلوم  *أستاذ 
المقاومة، ورئيس  العربي واالسالمي لدعم خيار  المساعد للتجمع 

الجمعية العربية للعلوم السياسية.

كشف مسؤولون في قبرص، أمس، ان تركيا ربما تكون سرقت بيانات فنية مّكنتها 
قد  و«توتال«  »إيني«  شركتا  كانت  قبرص  جنوب  موقع  إلى  حفر  سفينة  إرسال  من 

اختارته مسبقاً إلجراء عمليات حفر استكشافية.
وقال كيرياكوس كوشوس، المتحدث باسم الحكومة، إنه على الرغم من أن السلطات 
القبرصية ليس لديها دليل قاطع، إال أنه يعتقد أن تركيا حصلت على بيانات ساعدت 

في توجيه سفينة الحفر الخاصة بها إلى الهدف المحّدد.
ويقع الهدف في منطقة منحت قبرص شركتي إيني وتوتال ترخيصاً إلجراء بحث 

عن الهيدروكربونات فيها.
13 منطقة قبرصية  وُسمح للشركتين بإجراء أعمال حفر استكشافية في سبع من 

تشكل منطقة اقتصادية خالصة.
و«هناك معلومات، ربما تكون صحيحة، بأنهم سرقوا خططاً ودراسات من شركة 

تصريحات  في  كوشوس  قاله  لما  وفقاً  محدد«،  مكان  إلى  ذهبوا  السبب  لهذا  بعينها، 
للتلفزيون الرسمي.

وأضاف أنه ال يشير إلى أن إيني أو توتال سلمت تركيا البيانات.
وشّدد على أن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي من خالل االستمرار في أنشطة 
دولة  تركيا  أصبحت  الحظ،  »لسوء  مردفاً:  القبرصية،  المياه  في  قانونية  غير  حفر 

قرصنة في شرق البحر المتوسط«.
حول  إيني  مع  سرية  مفاوضات  تجري  قبرص  بأن  تركياً  ادعاء  كوشوس  ونفى 

البحث عن مواد هيدروكربونية في المنطقة.
األوروبي  االتحاد  أن  كريستودوليدس  نيكوس  القبرصي  الخارجية  وزير  وصّرح 
الحفر  عمليات  في  المشاركة  الشركات  أو  األفراد  ضد  عقوبات  فرض  في  قدماً  يمضي 

غير القانونية قبالة قبرص.

قبر�ض تّتهم تركيا ب�سرقة بيانات مهمة للبحث عن النفط



9 اآراء

هل تنجح الحكومة في االمتحان

اأو تف�شل فيذهب ريحها؟

{ علي بدر الدين
حكومته  والدة  ف��ي  دي��اب  حسان  الرئيس  نجح 
قياسي  وبزمن  تكليفه  بعد  ح��ّدده  ال��ذي  الوقت  في 
لتشكيل الحكومات في لبنان، ساعدته على تخفيف 
سبيل  على  منها  متعّددة،  عوامل  الزمن  السبق  هذا 
ملعب  في  حصراً  كانت  التأليف  عملية  أّن  المثال 
أن  بعد  آذار(   8( واح��د  لون  من  سياسي  فريق  في 
تسميته  آذار(   14( اآلخر  السياسي  الفريق  رفض 

حكومته. في  والمشاركة 
االنجرار  من  والخوف  الشارع  ضغط  استمرار 
ارتفاع  مؤشراتها  من  محسوبة  غير  منزلقات  إلى 
والمتظاهرين  األمنية  القوى  بين  المواجهات  وتيرة 
بلغت  التي  والمالية  االقتصادية  األوض��اع  واأله��ّم 
ت��داع��ي��ات��ه��ا على  ت��ح��ّم��ل  ح����داً ال ق����درة ألح���د ع��ل��ى 
العمل  وسوق  اإلنتاجية  والقطاعت  الوطنية  العملة 
الفراغ  يطول  أن  من  والخوف  اللبنانيين  ومعيشة 
الحكومي بعد ان تقاعدت حكومة تصريف األعمال 
القانوني  اإلطار  في  حتى  مسؤولياتها  عن  وتخلت 
المسموح فيه، إضافة إلى تقارير المنظمات النقدية 
لبنان  في  المالية  األزمة  عمق  أظهرت  التي  الدولية 
والقروض  المساعدات  من  وحرمانه  وتعقيداتها 

والهبات.
أو تسويقها  الحكومة  اعتبار  السابق ألوانه  ومن 
من  قادمة  وكأنها  ونموذجيه  استثنائية  أنها  على 
تضّم  بأنها  التباهي  يفيدها  ول��ن  مالئكي،  كوكب 
س���ت وزي�����رات، وه����ذا أم���ر ط��ب��ي��ع��ي وال م��ان��ع من 
بأّن  التفاخر  أو  ال��س��ي��دات،  م��ن  جميعها  تشكل  أن 
في  أح��د  إليها  يسبقها  ل��م  حقيبة  تسلّمت  إح��داه��ّن 

برّمتها. المنطقة 
ظروف  في  ولد  عادية  حكومة  المعايير  بكّل  إنها 
استثنائية وهنا تكمن أهميتها وليس ألّي سبب آخر، 
منتجاً  يكون  العادة  فوق  عمالً  منها  المطلوب  ألّن 
إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  مضاعفة  وجهوداً  وفاعالً، 
ولدت  التي  الحكومة  هذه  وعلى  األوان،  فوات  قبل 
لها  المشهود  الحاكمة  السياسية  الطبقة  رحم  من 
بإنتاج حكومات على قياسها وشاكلتها ووفق نهج 
الحكومات  تشكيل  في  تعتمده  ال��ذي  المحاصصة 
بطموحاتها  تبالغ  أال  الوطن  مساحة  على  وغيره 
بصمت  وت��ع��م��ل  ت��ت��واض��ع  وان  ح��ج��ره��ا  ت��ك��بّ��ر  وال 
المعذب  لبنان  لشعب  إرض��اء  ومسؤولية  وبجدية 

والتوزير. التكليف  في  النعمة  ألولياء  وليس 
البيان  بإنجاز  االستعجال  الحكومة  ه��ذه  على 
ع��ن��د تشكيل  م��ن��ه  ب���ّد  ال���ذي ال  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال����وزاري 
وقد  ي��ط��ول،  أال  اللبنانيون  يأمل  وال��ذي  الحكومة 
ك��ن��س��خ��ة ط��ب��ق األص���ل ع��م��ا سبقه،  ي��ك��ون ج���اه���زاً 
السياسي  ال��م��ش��ه��د  ع��ل��ى  اس��ت��ج��ّدت  إض��اف��ات  م��ع 
المحطة  إل���ى  ل��ل��وص��ول  وال��م��ال��ي،  واالق���ت���ص���ادي 
الحكومة  ف��ي  النيابية  الثقة  جلسة  وه��ي  األخ��ي��رة 

التكليف. أرقام  مع  أرقامها  تتقارب  وقد 
ال  واقعاً  أم��راً  باتت  الحكومة  اّن  األمر  في  المهّم 
يمكن الطعن بها او وأدها أو إسقاطها أال في جلسة 
يتخذ  لم  اإلسقاط  قرار  أّن  اآلن  لغاية  ويبدو  الثقة. 
النظر  عدم  تقتضي  الوطنية  والمصلحة  أعلم  والله 
من  الفارغ  النصف  الى  النظر  أو  واحدة  بعين  اليها 
هدف  إل��ى  اآلن  منذ  تحويلها  الخطأ  وم��ن  ال��ك��أس 
أن��ه��ا ل��ن تحقق  ل��ل��ت��ص��وي��ب ع��ل��ي��ه وال��ج��م��ي��ع ي���درك 
فرصة  أعطاءها  ب��ل  زمانها،  ول��ى  وق��د  المعجزات 
الصعب  االمتحان  في  تنجح  علها  ثقيل  الحمل  ألّن 

ريحها. فيذهب  تفشل  أو 
سره  وض��ع  الله  و»إّن  القول   عليها  ينطبق  وق��د 
ليس  مسبقاً  عليها  فالحكم  لهذا  خلقه«.  بأضعف 
بإجراءات  القيام  طور  في  زالت  ما  وهي  محله  في 
أورثتها  ال��ت��ي  ال��س��اب��ق��ة  للحكومات  اإلرث  ح��ص��ر 
ت��ن��وء الجبال  ال��ت��ي  م��ن األزم���ات وال��م��ش��ك��الت  ك��م��اً 
الحكومة  شكل  تجاوز  الجميع  وعلى  حملها.  عن 
حكومة  ه��ي  ه��ل  ت��ح��دي��ده،  الصعوبة  م��ن  ب��ات  ألن��ه 
محاصصة  تكنو  او  تكنوقراطية  أو  تكنوسياسية 

و»تكنوجميالت«... حكومة   أنها  بدعة  وآخر 

{ حسن حردان
على الرغم من اّن عملية تشكيل حكومة الدكتور حسان 
لناحية  للناس،  بالنسبة  سلبية  صورة  أعطت  قد  دياب، 
ظرف  ف��ي  تشكيلها،  عملية  شابت  التي  المحاصصة 
ووضعاً  اقتصادياً  انهياراً  لبنان  فيه  يواجه  استثنائي 
جانباً،  الخاصة  المصالح  وضع  إلى  يحتاج  دقيقاً  مالياً 
في  الوقت  إضاعة  عدم  في  والجدية  االستعداد  وإب��داء 
تجاذب حول توزيع الحقائب والحصص.. على الرغم من 
للنجاح  حقيقية  فرصة  أمام  الجديدة  الحكومة  فإّن  ذلك، 
في إحداث تغيير في مسار األزمة يحقق انفراجاً اقتصادياً 
بنتائج  أتت  انتفاضتهم  بأّن  للناس  الثقة  ويعيد  ومالياً 
ان  تستأهل  الجديدة  الحكومة  وأّن  لمصلحتهم  إيجابية 
نعطيها الفرصة ألجل تحقيق مطالب اللبنانيين المحقة.. 
وبالمقابل على قوى ومجموعات الحراك السلمي مسؤولية 
لناحية  لبنان،  فيها  يمّر  التي  الحساسة  اللحظة  هذه  في 
كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة من ناحية، وتحديد 
من  الطرقات  وقطع  والتخريب  العنف  أعمال  من  الموقف 

ناحية ثانية:
تحقيق  منها  مطلوباً  ليس  الجديدة  الحكومة  اّن  اوال: 
وبدعم  بالناس  االستقواء  تستطيع  وإنما  المعجزات، 
حكومة  يجعلها  حقيقي  فرق  إلح��داث  النيابية  االغلبية 
عن  بعيدة  انها  سيما  ال  واإلن��ج��از،  العمل  على  ق��ادرة 
التجاذبات السياسية التي كانت تسود حكومات الوفاق 
برنامجاً  الحكومة  تبّنت  ما  فإذا  المنتجة..  غير  الوطني 
في  العفوية  الشعبية  االنتفاضة  طرحته  مما  مستوحى 
الحيوية  المطالب  بعض  بتنفيذ  وب��دأت  األول��ى،  أيامها 
سيما  ال  واإلصالحية،  واالجتماعية  االقتصادية  والمهمة، 
المشتبه  إحالة  عبر  والفاسدين،  الفساد  محاربة  لناحية 
القضاء،  استقاللية  قانون  إق��رار  بعد  القضاء،  إلى  بهم 
واستعادة  المنهوبة  وحقوقها  الدولة  أم��وال  واسترداد 
الكهرباء والنفايات، وإيجاد  أزمات  مواردها، والبدء بحّل 

عبر  العربية  ال��دول  إلى  اإلنتاج  لتصدير  عملية  حلول 
الحكومة  مع  االتصال  خالل  من  لذلك،  التسهيالت  تأمين 
يمكن  فإنه  ذلك  في  الحكومة  نجحت  حال  في  السورية.. 
عندها تبديد الصورة السلبية التي رافقت والدتها، وخلق 
مناخ إيجابي لدى عامة اللبنانيين، الذين يريدون أفعاالً 
دون  من  تبقى  وأق��واالً  وع��وداً  وليس  مطالبهم،  تترجم 

تنفيذ..
ثانياً: عندما يبدأ اللبنانيون تلّمس استجابة الحكومة 
حسان  الرئيس  حكومة  تستطيع  فقط  عندها  لمطالبهم، 
التي  المجموعات  وعزل  الناس،  غضب  تحتوي  ان  دياب 
تمارس العنف وتريد منع الحكومة من العمل وإسقاطها في 
الشارع، لصالح اإلتيان بحكومة مستقلين اختصاصيين 
ليس  ألنه  واقعي  غير  طرح  طبعاً  وهذا  هم..  يختارونها 
سياسياً،  ورأياً  موقفاً  يملك  ال  مستقّل  اختصاصي  هناك 
في حين اّن هذه المجموعات ومن يقف وراءها من جهات 
تمكنها  قوى  موازين  تملك  ال  وخارجية  محلية  سياسية 
من فرض مثل هذا المطلب الذي تدعو اليه للسيطرة على 

السلطة..
ثالثاً: في هذا السياق فإّن الحراك السلمي الذي يرفض 
ما تقوم به هذه المجموعات التي تمارس العنف والتخريب 
مطالب  الفوضى،  الى  البالد  دفع  وتريد  الطرقات،  وقطع 
المجموعات  وتعرية  العبثي،  العنف  لهذا  رفضه  بإعالن 
الناس  مطالب  إلى  تسيء  ألنها  وعزلها  عليه،  تقدم  التي 
ال��ح��راك  مجموعات  على  ال��وق��ت  نفس  وف��ي  المحقة، 
مع  السلمية،  تحركاتها  مواصلة  على  الحرص  السلمي، 
إعطاء الحكومة الفرصة لتنفيذ ما تعّهدت به لناحية تلبية 
على  للضغط  السلمي  التحرك  يكون  وأن  الناس،  مطالب 
يكون  ان  اي  المطالب..  بتلبية  تلكأت  حال  في  الحكومة، 
شعارات  يرفع  او  وعدمياً،  سلبياً  وليس  إيجابياً  التحرك 
سياسية ليس لها قابلية التحقيق في ظّل موازين القوى 
الحالية، التي تفرض طرح مطالب وشعارات قابلة للتنفيذ 

من خالل التحرك السلمي الضاغط على الحكومة...

{ شوقي عواضة
قائد  اغتيال  على  ترامب  إدارة  إق��دام  أعقاب  في 
ارتفاع  ووسط  سليماني  قاسم  الجنرال  القدس  فيلق 
أبيب وطهران.  العسكرية بين تل  المواجهة  احتماالت 
)تل  جامعة  في  القومي  األم��ن  أبحاث  معهد  أص��در 
أبيب( تقريره السنوي الخاص الذي تضّمن التقديرات 
للكيان  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ت��ه��دي��دات  االس��ت��رات��ج��ي��ة 
واحتماالت المواجهات الحروب التي قد تواجه الكيان 

خالل عام 2020، 
وجاء في التقرير اّن احتمال خوض الكيان لحروب 
2020 مع ترجيح  متعددة الجبهات كبير خالل العام 
المواجهة العسكرية مع إيران أو عبر فصائل المقاومة 
غزة  جبهة  إغفال  دون  وال��ع��راق  سورية  من  ك��ّل  في 
المقاومة  فصائل  مع  والمواجهة  لالشتعال  القابلة 

الفلسطينية. 
أبحاث  معهد  رئيس  نائب  يدلين  عاموس  رّكز  وقد 
للعام  السنوي  التقرير  تقديمه  خالل  القومي  األم��ن 
ريفلين  رؤوفين  الصهيوني  الكيان  لرئيس  الجاري 
المجاالت  كافة  في  الصهيوني  الكيان  إنجازات  على 
منطقة  تشهده  م��ا  ظ��ّل  ف��ي  والعسكرية  السياسية 
كيانه.  منها  يستفيد  صراعات  من  األوس��ط  الشرق 
وشمل التقرير توصيات القتراح استراتيجيات جديدة 
إعادة  مع  الكيان  يواجهها  التي  التحديات  لمواجهة 
تعزيز  على  والعمل  الخارجية  السياسات  في  النظر 
القوة  مستوى  ورف��ع  واإلقليمية  الدولية  التحالفات 
أية مواجهة عسكرية مع  الردعية في محاولة لتجّنب 
إيران ومنع حزب الله من تطوير ترسانته الصاروخية 
ذلك  يتطلب  وقد  حقيقياً  تهديداً  تشكل  أصبحت  التي 
لتدمير  الله  لحزب  واستباقية  وقائية  ضربة  توجيه 
ترسانته. ووفقاً للتقديرات )االسرائيلية( يرى باحثون 

صهاينة أنه من السابق ألوانه.

أّن  على  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ب��ال��ش��أن  ب��اح��ث��ون  وأش���ار 
والتقييمات  السيناريوات  مع  ينسجم  المعهد  تقرير 
الصعيد  على  س��واء  الواقع  أرض  على  والتقديرات 
من  أن���ه  ي��ع��ت��ق��دون  لكنهم  اإلق��ل��ي��م��ي،  أو  ال��داخ��ل��ي 
اإلستراتيجي  التحّول  مالمح  تحديد  آلون��ه  السابق 
للتقديرات  وف��ق��اً  األوس���ط  ال��ش��رق  سيشهده  ال���ذي 
العسكرية  المؤسسة  على  يجب  فإنه  )اإلسرائيلية( 
وتطّور  اإليرانية  القوات  تموضع  لمواجهة  االستعداد 
مشروع إيران النووي من خالل تعزيز القدرات القتالية 
تصعيد  احتمال  ظّل  في  الخارجية  العمليات  وتكثيف 
العسكرية  المواجهة  حّد  الى  يصل  قد  إيراني  أميركي 
الكيان  على  تداعيات  بوجود  سيتسّبب  مما  المباشرة 
وخطر كبير يتجلى واضحاً على الجبهة الشمالية مع 
الذي  اإليرانية  القوات  تواجد  بسبب  وسورية  لبنان 
الجبهة  اشتعال  احتمال  في  رئيسياً  سبباً  يكون  قد 
اّي وقت مضى  القادمة أكثر من  المرحلة  الشمالية في 
افيف  الصهيوني  الجيش  أرك���ان  رئيس  اك��ده  أم��ر 
كوخافي الذي اكد سابقاً احتمال نشوب مواجهة على 

الجبهة الشمالية. 
اما على مستزى تقييم التحالفات فقد أشار التقرير 
في  سيما  ال  المتحدة  الواليات  مع  التحالف  قوة  الى 
سيتصاعد  التحالف  هذا  واّن  سليماني،  اغتيال  ظّل 
فقد  الجنوبية  الجبهة  وبخصوص  ق��وة.  وس��ي��زداد 
اّن عدم التوصل الى هدنة دائمة في  أشار التقرير الى 
تعّرض  استمرار  ظّل  في  المواجهة  احتمال  يعزز  غزة 
)المستوطنات الصهيونية( للهجمات الصاروخية من 

قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
تحديات كثيرة وتهديدات وجودية يواجهها الكيان 
المقاومة  محور  مواجهة  في  للتقرير  وفقاً  الصهيوني 
بهجوم  القيام  ال��ى  ب��ه  تدفع  ق��د  جبهات  ع��دة  على 
في  النطاق  واسعة  لحرب  مقّدمة  يشكل  قد  استباقي 

المنطقة وبالتأكيد سيكون الكيان الخاسر األكبر فيها.

{ حسن عقيل*
الذي يشهده  الحراك  أكثر من وجهة نظر حول طبيعة وأهداف  رغم وجود 
المطالب  العديد من  التغاضي عن أحقية  ال يمكنه  فإّن أحداً  اللبناني،  الشارع 
التي يرفع رايتها الموجوعون، وهي مطالب يؤّدي تحقيقها إلى إحداث صدمة 
الجهة  أّن  أهّمها  أّن دون تحقيقها عقبات كأداء،  المواطنين. غير  إيجابية لدى 

المخّولة قانوناً إقرارها، هي نفسها الجهة التي تحول دون ذلك.
األم��وال  إع��ادة  قانون  تقّر  أن  مثالً  السياسية  السلطة  من  نطلب  فكيف 
كيف  أم  الناهبون!  هم  عائالتهم  وأفراد  السلطة  هذه  رجال  ومعظم  المنهوبة؟ 
نطلب منها رفع الحصانة عن أفرادها؟ ومعظم هؤالء وأزالمهم هم من ارتكبوا 
هم  أَوليسوا  الفاسدين؟  بمحاكمة  ستأذن  وكيف  العام!  بالمال  الموبقات 

وزبانيتهم من عاث فساداً وإفساداً؟!
الذين  وهم  والبرية؟  والنهرية  البحرية  األمالك  إعادة  منهم  نطلب  كيف  ثّم 
أنفسهم  هم  أَوليسوا  األم��الك!  هذه  على  بلطجيتهم  وأي��دي  أيديهم  وضعوا 

المقاولون والسماسرة والمستثمرون والمنتفعون؟!
واستعادة  المالية؟  الهندسات  إلغاء  المركزي  المصرف  من  نطلب  كيف  أم 
األموال من المصارف؟ أَوليس هذا المصرف وهذه المصارف هم من استفاد من 

أموال الهندسات؟! 
فكيف  زج���اج،  م��ن  بيوتهم  ال��ك��ّل  ف��اس��د؟  إل��ى  يشير  ف��اس��داً  رأي��ت��م  ه��ل 

يتراشقون؟!
الطبقة  معظم  بين  المستشري  الفساد  جماح  كبح  إلى  سبيل  ال  أن  والواقع 
السياسية إال من خالل القضاء. هكذا هو الحال في الدول المتقّدمة، وهكذا يجب 

أن يكون في لبنان. 
يراقب  إيطاليا،  في  عادياً  قاضياً   1992 العام  قبل  بيترو  دو  أنطونيو  كان 
بأسى تجاوزات رجال المافيات وارتكاباتهم. ولم يكن هناك ما ينّم عن إمكانية 
نفسه  معلناً  بيترو  دو  صدر  في  المارد  استيقظ  أن  إلى  براثنهم،  من  الخالص 
مذّكرة  أول  إص��داره  بالده. ومع  رّوع��ت  التي  الطغمة  من  لمواطنيه  مخلّصاً 
توقيف، وكانت بحّق »السياسي الكبير« ماركو شييزا، دّبت النخوة في صدور 
عدد من القضاة اآلخرين الذين أطلِق عليهم تسمية »األيادي النظيفة«، فنفضوا 
فكانت  الشفعاء«.  »اّتصاالت  تلّقي  عن  وامتنعوا  النافذين،  ملّفات  عن  الغبار 
النتيجة اعتقال وتوقيف اآلالف مّمن خضعوا للتحقيق من كبار رجال السياسة 

والمال واألعمال.
وكلّما قرأ اللبناني عن نخوة االيطالي دو بيترو يّمم خياله نحو »العدلية«، 
منتظراً بشوق »خروج« أحد المجلّلين باألسَود ممتشقاً سيف العدل صارخاً: 
أعيدوا مال الدولة للدولة وإالّ.. فما عاد يمكن الرهان إال على القضاء، ورغم كّل 
ما ُيقال عن تسييس أو تبعّية القضاء، وما ُينسب من فساد إلى بعض القضاة، 
نفق  في  إليها  الشخوص  يمكن  التي  الوحيدة  الضوء  شعلة  هو  القضاء  يبقى 

األزمة...
فيا قضاة لبنان إّن الشعب المنهك يطالبكم بالنهوض، وقلب الطاولة على 
خاللها  من  تعّطلون  وقانونية«  قضائية  »ث��ورة  بإعالنكم  الجميع،  رؤوس 
القوانين التي سّنتها طبقة المنتفعين والتي مّكنتها من اإلثراء بموجب القانون. 
إذ ال سبيل اليوم للقول إّن ما قام به فالن أو فالن ينطبق على نصوص القانون 
القواعد  إلى  والعودة  النصوص  هذه  تعطيل  يجب  بل  محاسبته،  يمكن  فال 
هذه  مع  منسجمة  منها  المشكو  األفعال  كانت  إذا  ما  لمعرفة  العاّمة  القانونية 

القواعد أم ال.
من  تستجدونها  فال  الحصانات،  منطق  على  بالتمّرد  الشعب  يطالبكم 
المحاكم  قاعات  إلى  الجميع  واستدعوا  بها،  العمل  وقف  قرِّروا  المسؤولين. 

محكمة  في  عادية  غير  محاكمات  امتيازات  المرتكبين  منح  يمكن  فال  العادية، 
تكون  لن  الذي  وال��وزراء  الرؤساء  لمحاكمة  األعلى  كالمجلس  العادية  فوق 
مهّمته إال االمتناع عن اّتهام أّي من المسؤولين، فضالً عن الحكم عليه. فالبريء 
مثوله  يخشى  ومن  قضائية،  سلطة  أّي  أمام  المثول  يخشى  ال  االرتكابات  من 
اإلحتماء  من  وتمكينه  امتيازات  المرتكب  منح  يجوز  وال  المرتكب،  سوى  ليس 

بحصانات. 
يا قضاة لبنان، إّن الناس تطالبكم بالمبادرة إلى:

إلى أن تثبت براءته، وليس بريئاً  � اعتبار كّل من تولى سلطة عاّمة مّتهماً 
وعقارات  وأموال  حسابات  على  الحجز  بإلقاء  وتطالبكم  إدانته.  تثبت  أن  إلى 
من  ومنعهم  والنافذين،  والمتعّهدين  وأزالمهم،  عائالتهم  وأفراد  السياسيين 
مغادرة البالد، وإعطاء هؤالء مهلة أيام إلثبات أن ال ُشبهة على ما يملكون، فإن 

لم ُيثبت ذلك صادروا أمالكه لمصلحة الخزينة التي أفرغوها.
في  المودعة  المنهوبة  األموال  استعادة  قانون  مشروع  بصياغة  التدخل   �
السلطة  هذه  تصدره  قانون  بكّل  يحيط  الشك  كون  تنفيذه،  لضمان  الخارج 
ألنه سيكون مشوباً بالغموض الذي يعيق استرجاع هذه األموال نظراً لكونها 

مودعة بأسمائهم.
منها  استفادت  التي  األموال  واسترجاع  المالية،  الهندسات  مفاعيل  إلغاء   �

المصارف والمتمّولين.
ما  بدفع  المخالفين  وإلزام  والنهرية،  والبرية  البحرية  األمالك  استعادة   �

االكتفاء بتضمينهم رسوم وغرامات.  لها، وعدم  أرباح باستثمارهم  جنوه من 
فال تسويات مع المعتدين.

� محاسبة كّل من استغّل منصبه الرسمي، واستعادة ما قبضوه من تنفيعات 
ورشاوى وسمسرات استفادوا منها عبر الهبات والقروض أو صرف النفوذ.

الدولة،  من  عليها  حصلت  التي  األموال  بإعادة  الوهمية  الجمعيات  إلزام   �
ومراقبة كيفية صرف الجمعيات القائمة فعالً لألموال التي تمنح لها. 

� وضع أعمال مؤسسة كهرباء لبنان وشركتي الخليوي والمؤسسات العاّمة 
تحت المجهر...

االجتماعي. ومالحقة  العبث باألمن  المجال ألزالمه  نافذ يتيح  كّل  � مالحقة 
كّل من يثبت أنه حّمل الدولة أعباء كان يمكن تفاديها.

أيها القضاة، آن لكم أن تبادروا إلى نجدة وطنكم المقهور واستعادة أموال 
أّنكم  عنكم  المواطن  يقول  أن  تقبلوا  ال  المستضعف،  وشعبها  المفلسة  دولتكم 
اكتفيتم من مهامكم بتوقيف لص عادي! أو موظف صغير! أو بتوقيف معسر لم 

يتمكن من تسديد قيمة شيك!
أيها القضاة، داخل كّل منكم »دو بيترو« متحّفز، آن لكم أن تطلقوا له العنان، 
ونفخر  بلبنان  نفخر  حتى  رهباناً،  العدل  قصور  في  واعتكفوا  هواتفكم  أغلقوا 
تحميكم...  بشرية  دروع��اً  الناس  فستجدون  أنفسكم  على  تخشوا  وال  بكم، 

قوموا... وأعلنوها »ثورة«...
*حقوقي

{ د. حسن مرهج
بين الحين واآلخر يخرج إلى العلن فصل جديد من فصول التطبيع 
علني  خليجي  تطبيع  عن  الحديث  مستغرباً  يعد  لم  إذ  »إسرائيل«،  مع 
مع إسرائيل، فاألمر بات يتّم بصورة علنية ودون مواربة، صحيح أّن 
أشكال التطبيع متعّددة األوجه، إنما الصحيح ايضاً أّن ما تتّم هندسته 
اإلعالمي  فالتطبيع  واق��ع��ا،  أم��را  وج��ي��زة  م��دة  بعد  سيكون  خليجاً، 
والسياحي والرياضي والثقافي، ما هو إال واجهة لما يدور في الغرف 
بين  المباشر  السياسي  التنسيق  عن  عدا  وخليجياً،  إسرائيلياً  المغلقة 
باتت  التطبيع  طبخة  أّن  فالواضح  و«إسرائيل«.  الخليج  حكام  بعض 
في مرحلة التخّمر، على األقّل هذا ما ترشح به العديد من المؤشرات، 
سعودي،  أخضر  ضوء  بعد  علناً،  التطبيع  تتبنّى  البحرين  كانت  وإْن 
خاصة أنه عندما سافر وزير خارجية »إسرائيل« يسرائيل كاتس إلى 
مؤتمر في واشنطن العام الفائت، التقى علناً وصافح ووقف اللتقاط 

صورة مع نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.
كاتس  سافر  الفائت،  العام  من  تموز  يوليو/  من  سابق  وقت  وفي 
اّدعى  حين  في  المتحدة،  لألمم  مؤتمر  في  للمشاركة  أبوظبي  إل��ى 
أن  كوهين  يوسي  )الموساد(  اإلسرائيلية  االستخبارات  وكالة  مدير 
سلطنة  في  دبلوماسية  بعثة  لفتح  موافقة  على  حصلت  »إسرائيل« 
اعتيادية  غير  خطوة  اتخذت  التي  العمانية،  الحكومة  ونفت  ُعمان. 
باستضافة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي، 
هذا اإلعالن بشدة، لكن ليس هناك شّك في أنه يوجد شكل من أشكال 

التقارب يجري وراء الكواليس.
بدأ  قد  و«إس��رائ��ي��ل«،  الخليج  دول  بين  الجليد  إّن  نقول  أن  يمكننا 
بالذوبان، فالنشاطات الدبلوماسية األخيرة تشي صراحة إلى تقارب 
ضمن  للجميع  الواضحة  الحقيقة  ولعّل  والمضمون،  األركان  واضح 
هذا السرد، بأّن قضية فلسطين لم تعد ذا أهمية لدى حكام الخليج، كما 
أهميته  تراجعت  قد  »اإلسرائيلي«،   � العربي  بشقيه  الصراع  ماهية  أّن 
ولم يعد مطروحاً للنقاش أو تأويل مساراته، ولعّل األمر األكثر أهمية 

الذي سمح لدول الخليج بتحريك المياه الراكدة مع »إسرائيل«، قضية 
»إيران فوبيا« التي هندستها واشنطن، ويبدو أنها نجحت في تسويق 
الهواجس  تقاطع  ُي��ف��ّس��ره  ال���ذي  األم���ر  الكثيرين،  ل��دى  ال��ف��ك��رة  ه��ذه 
إيران.  الهواجس اإلسرائيلية، تجاه  السعودية مع  الخليجية وتحديداً 
وإْن  علنية،  خطوات  باتخاذ  الخليج  دول  لحكومات  سمح  األم��ر  هذا 
كانت حذرة، نحو تطبيع عالقاتها مع »إسرائيل«، حتى إّن هذه الدول 
نقل  مثل  »إسرائيل«،  ل�  المؤيدة  ترامب  إدارة  سياسات  على  وافقت 
اإلسرائيلية  »السيادة  ب�  واالعتراف  القدس،  إلى  األميركية  السفارة 

على مرتفعات الجوالن«.
تكمن  »إسرائيل«،  مع  السعودي  التطبيع  عملية  في  األه��ّم  الجانب 
فقد  خصوصاً،  والسعودي  عموماً،  الخليجي  لعام  ال��رأي  تهيئة  في 
عمل القادة السعوديون على تحسين صورة »إسرائيل« عبر اإلعالم، 
لتصل الصورة إلى متابعي هذا اإلعالم السعودي ناصعة البياض، وقد 
سمحت السلطات السعودية لعدد من الشخصيات السعودية بمقابلة 
»إسرائيل«  باسم  المتحدثين  كبار  واستقبال  بل  علناً،  اإلسرائيليين 
 ،2017 الثاني  في وسائل اإلعالم السعودية. وفي نوفمبر/ تشرين 
مقابلة  السعودي  اإلخباري  »إي��الف«  موقع  نشر  المثال،  سبيل  على 
مع رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي آنذاك غادي أيزنكوت اقترح فيها 
على »إسرائيل« أن تتبادل المعلومات االستخبارية مع السعودية في 
للمدّونين  المملكة  تسمح  كما  إي��ران.  ض��ّد  المشترك  كفاحهما  إط��ار 
بالتشجيع على التطبيع مع »إسرائيل«. وتلقى أحد المدّونين، ويسمى 
»محمد سعود«، تصريحاً من حكومته للقيام بزيارة علنية إلى القدس 
ف��ي ي��ول��ي��و/ ت��م��وز ال��م��اض��ي، ك��ج��زء م��ن وف��د إع��الم��ي ع��رب��ي م��ن 6 
بالكنيست،  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  التقى  أشخاص 

آفي ديختر.
تشجيعها،  أو  التبادالت  لهذه  بالسماح  السعودية  الحكومة  قيام 
المزيد  م��ع  بالمملكة،  ال��ع��ام  ال��رأي  أقلمة  إل��ى  تسعى  أنها  إل��ى  يشير 
في  االستراتيجية  وب���دأت  »إس��رائ��ي��ل«.  م��ع  المفتوحة  العالقات  م��ن 
الشرق  بالفعل؛ ففي استطالع أجراه »معهد واشنطن لسياسة  العمل 

»يجب  أنه  على  السعوديين  المجيبين  ثلثا  وافق   ،2017 عام  األدنى« 
السالم  م��ح��ادث��ات  ف��ي  ج��دي��داً  دوراً  تلعب  أن  ال��ع��رب��ي��ة  ال���دول  ع��ل��ى 
المزيد  التخاذ  حوافز  للجانبين  تقّدم  وأن  اإلسرائيلية،  الفلسطينية 
من   25% إل��ى   20% نحو  يوافق  وبالمثل،  المعتدلة«.  المواقف  من 
على  ما«  حّد  »إلى  والسعوديين  واإلماراتيين  واألردنيين  المصريين 
يأتي  ال  عندما  حتى  »إسرائيل«،  مع  تعمل  أن  يجب  العربية  الدول  أّن 

السؤال على ذكر القضية الفلسطينية.
في جانب ال بّد من اإلضاءة عليه، حيث أنه وبعد أيام، ومع اقتراب 
ذكرى »المحرقة اليهودية«، سيجتمع عدد من زعماء العالم في معسكر 
المعلومات  وبحسب  بولندا،  في  آوشفيتس  السابق  النازي  االعتقال 
العهد السعودي محمد بن سلمان،  فإّن هناك شخصاً مقّرباً من ولي 
تبنٍّ  إل��ى  صراحة  يشي  وه��ذا  المناسبة،  ه��ذه  ضمن  خطاباً  سيُلقي 

واضح لعملية التطبيع، بل والتقارب أكثر فأكثر مع »إسرائيل«.
العهد  ول��ي  أث��ار   ،2018 نيسان  أب��ري��ل/  ففي  اإلط���ار،  ذات  وف��ي 
القادة  ح��ث  عندما  ال��ج��دل  م��ن  م��وج��ات  سلمان  ب��ن  محمد  السعودي 
الفلسطينيين على »قبول السالم مع إسرائيل«، محذراً من أنهم يجب 
تعليقات  أّن  ويبدو  »يصمتوا«.  أن  أو  السالم  بمقترحات  يقبلوا  أن 
استعداد  على  كانوا  السعوديين  أّن  إلى  تشير  العادية  غير  العهد  ولي 
الفلسطينيين. ولكن  انتظار  التطبيع مع »إسرائيل« دون  للتحرك نحو 
السالم،  عملية  ف��ي  حقيقي  ت��ق��ّدم  يحدث  ل��م  وطالما  ي��ح��دث.  ل��م  ه��ذا 
»إسرائيل«  مع  المفتوحة  العالقات  إبقاء  السعودية  على  فسيتوجب 

قيد االنتظار، علناً على األقّل.
دونما  ق��وي،  بشكل  يسير  التطبيع  مسار  أّن  يبدو  النتيجة،  ف��ي 
الخليجي،  المجتمع  داخل  االنقسامات  أّن  حتى  تأخيرات،  أو  عوائق 
لشخصيات  مرتقبة  زي��ارة  نشهد  فهل  الخليج،  حكام  على  تؤثر  لن 
يوم  أّن  خاصة  »إس��رائ��ي��ل«؟  إل��ى  السعودية  في  الحاكمة  العائلة  من 
إطار  في  زعيماً،   40 من  أكثر  »إسرائيل«  سيزور  المقبل،  الخميس 
ضمن  من  سلمان  بن  محمد  سيكون  وهل  اليهود«؟  »محرقة  مناسبة 

الشخصيات؟ هذه 

المطلوب من الحكومة الجديدة.. والحراك ال�سلمي 2020 عام المواجهة مع الكيان ال�سهيوني

لثورة ق�سائية تطيح بالمرتكبين

 االنتقام من الف�شل

في تخريب �شورية 

خالل سنوات الحرب على سورية فتحت قوى الرابع 
المعارضة  رموز  من  لمئات  لبنان  أبواب  آذار  من  عشر 
أجهزة  لحساب  المسلح  العمل  في  المنخرطة  السورية 
تنظيم  لفروع  المنتمية  أو  ودولية  إقليمية  مخابرات 
النصرة  جبهة  آذار   14 قادة  ووصف  المختلفة  القاعدة 
أشرف  السابق  الوزير  لسان  على  بالثوار  م��رة  علناً 
ريفي ومرة بالثوار السوريين على لسان الوزير السابق 
التقدمي  الحزب  رئيس  وصف  عن  عدا  المشنوق،  نهاد 
للشعب  والوحيد  الشرعي  بالممثل  للنصرة  اإلشتراكي 

السوري. 
لحم  أكياس  السوريين  النازحين  لجعل  الباب  فتح 
سورية  تخريب  لجماعات  المنتمين  ه��ؤالء  لحساب 
هؤالء  لضم  للنازحين  الدولية  المساعدات  وسخرت 
لنشاطات جماعات التخريب عبر جمعيات تتوّلى اليوم 
ُيراد  التي  الشعبي  الحراك  ساحات  إلى  شحنهم  دور 

تحويلها إلى ساحات خراب.
في  كمعاونين  يعملون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  اللبنانيون 
سورية  في  التخريب  لجماعات  العملياتية  الشؤون 
المسلحين  وينقلون  السالح  فيخزنون  الحرب  أثناء 
آذار  من  عشر  الرابع  قوى  بتسهيالت  بعضهم  ويحظى 
جرى  كما  السلطة  في  نفوذها  من  وتغطية  واحتضانها 
في صيدا مع حركة أحمد األسير بوجه الجيش اللبناني 
تحّولوا اليوم إلى  و»ثوار« و»قادة ثورة«، وفق وصفهم 

من وسائل اإلعالم الخليجية والممّولة من الخليج. 
مشروع تحويل الحراك الشعبي إلى فوضى وتخريب 
تخريب  في  الفشل  من  لالنتقام  تهدف  خطة  هو  أمني 
بوجه  خ��راب  ساحة  إل��ى  لبنان  تحويل  عبر  سورية 
الغضب  لحال  المبرمج  باالستغالل  وحلفائها  المقاومة 
وتتحّمل  صنعتها  اقتصادية  أوض��اع  على  الشعبي 
آذار  من  عشر  الرابع  قوى  قيادة  األساسية  مسؤوليتها 
وحّولتها  الطائف  منذ  االقتصادي  بالملف  أمسكت  التي 

العقوبات األميركية على لبنان إلى كرة نار ملتهبة. 
يتوقف  الشعبي  للحراك  السلمي  المسار  إع���ادة 
يكفي  بما  أس��اءت  التي  التخريب  جماعات  عزل  على 
فشلها  من  لالنتقام  وتسعى  وفشلت،  سورية  لبلدها 
الحراك  في  الناشطة  الجمعيات  بمواقف  والتدقيق 
السوريين  النازحين  لعودة  الرافضة  بعضها  ومواقف 
باسمهم  ال��واردة  المساعدات  سرقة  على  والمتعّيشة 

ُيسهم في فهم المشهد.
التعليق السياسي
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ثقافة وفنون10

النور ال يجال�س قلبًا 

ال ُين�صُت اإليه!    

{ د. منير سعيد مهنا*
انقضاء  مع   تولد  الحكايات  تتمّهلي.  وال  الوقت،  أسماء  شّكلي 
من  لتستبيَحُه  عزلته  عن  المعنى  انفضاض  بعد  تحيا  صرختها 

جديد. قولي: 
- في هذا الصبح انكشف الصباح  على وجه آخر، الشمس قيَد 
الوالدة على ذاكرة البصر، والساردون رهن زمٍن يشير الى األشياء 

وال تشير إليه األشياء. 
وأمضي في المناجاة ما بين البكور والشروق. ثم قولي: 

- ها هو وعدي أشطره على بياض اللحظات األولى، ال تغالطوا 
النور بأوهام سوداء، وال تغتالوا اليقين قبل أن تعرفوه. الماكرون 
ال نجاة لهم، وحده المتوكل يصُل عين الحقيقة بقلبه فيشهد على 

أسرارها بنور القلوب. 
ومن  الضحى.  تستوفي  حتى  الغداة  باب  على  المقروء  تابعي 

شرفاتها قولي: 
- لكّل مطاف بدء ال يبدأ إال إذا تجرأ على فّض انكماشه، وتحّرك 
نحو مداره، وسار الى فاتحة تحققه. الساعون يبحرون في شوقهم 
وال ُيغالون، سبيلهم في الرجاء حجة عليهم وسعيهم في الحق غاية 

ال منتهى. 
وإن جاوزِت الّضحى حتى الهاجرة والزوال. قولي: 

- البائن ُيشهُد به وال ُيشهُد عليه، نبأ المريدين أنهم ال يتكلفون 
قبول الصواب، وال يتعّجبون من مواضعه، الوضوح مستجلى في 

حضرة مداركهم بالتمكين وعلى ذوي األلباب  ُيلقى الصواب. 
واستقبلي الظهر، ثم  شاهدي كيف يالقي الواصل وصله في تمام 
حالُه  يفنى  ال  تناظر  كل  فيحتويه،  بأصله،  الظّل  ويّتحد  اإلشهار، 

بحاله يبقى المقيم فيه على حدِّ األفتراق. 
ثم قولي:

الظالل  أرض  في  المتكّوم  المدى  مشتهاة،  عناٍق  لحظُة  تلك   -
منعكس  الوقت  ويتراءى،  ويّشُف  ي��رُقّ  الحجاب  يعود،  البعيدة 
الرواح نحو العصر  على ذاته في مرآة والزمن واحد، واستجمعي 
ال  العيون  عين  بالتماعة  فارتشفيه  الضوء  مذاق  كل  لِك  والقصر، 

تتخاتل إال متى كان التخاتل إخفاًء لسّر أو تهيباً لكشف.
وحينٍذ قولي:   

- كّل توافٍق ال يؤجّجه الشوق هالك في االنعكاس، الريح التي 
ذاته  من  خارجاً  يجري  الذي  والنهر  تحّط،  التي  نفسها  هي  ترفع 

يعود اليها. النور مرقوم في النور كما في الظلمات. 
وإذا بان األصيل ومررِت بالعشّية حتى الغروب، اجمعي تعاليِك 
على جناحين من بدء وفراق، ما بعد التطواف تسيل األشجان من 
السراب  شقوق  على  ويستريح  لغتها،  الضفاف  وتنشُد  طقوسها 

المتَعُبون. 
وفي تلك اللحظة قولي:   

ما  فيه  مالقون  أنتم  غياب  من  تنزعجوا  ال  المحبون  أيها  يا   -
خالف  ومن  الطريق.  إلى  الحّب  ه��َداُه  العون  التمس  من  تزرعون 

باطنه ظاهره، ضاعت منه اللطائف بين العبارات واإلشارات.
يا أّيها المتلّمسون انصتوا الى أنس قلوبكم، النور ال يجالس قلباً 

ال ينصت إليه.
*أستاذ جامعي.

لطيفة تطرح فيديو كليب 

اأغنيتها »اأخبروني«

على  التونسية  لطيفة   للفنانة  » أخبروني »  أغنية  كليب  ُطرح 
»يوتيوب«، واألغنية من كلمات نزار قباني، وألحان طالل، وتوزيع 
الذي  األح��الم«  »في  الجديد  ألبومها  من  الموجي  يحيى  موسيقي 
يضّم 14 أغنية، أما الكليب فقد حمل توقيع المخرج اللبناني وليد 
ناصيف. الجدير ذكره أن لطيفة التونسية كانت قد طرحت أيضاً 

أغنيتها »في األحالم« على أحد التطبيقات الموسيقية.
وقد كتبت لطيفة مشوقة الجمهور ألغنيتها على حسابها الخاص 
على أحد مواقع التواصل االجتماعي: »استنوا اغنيتي الجديدة في 

األحالم من البومي الجديد أقوى واحدة بعد يومين«.

م�صل�صل »�صّر« يحقق نجاحًا باهراً 

من اأ�صبوعه االأول

على  عرضه  من  األول  األسبوع  منذ  »سر«  مسلسل  تصّدر 
على  تداوالً  األكثر  الوسوم  قائمة  دخل  إذ   ،»MBC4  « شاشة 
أحد مواقع التواصل االجتماعي، وتصّدرها في عدد من الدول 
العربية، إضافة الى دخوله الئحة األعمال األكثر مشاهدة على 

إحدى منصات اإلنترنت.
داليدا  مغنية ،  كوسا،  باسم  بسام  بطولة  من  المسلسل 
خليل، وسام حنا، فادي إبراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، 
سلوان،  رانيا  مراد،  حسان  حمدان،  أبو  سامي  طعمة،  نيكول 
أسعد  الهاني،  جوي  علي،  أبو  جاد  أنيش،  طارق  كامل،  نوال 
أبو  هشام  قمري،  ليلى  فخري،  تانيا  كبابة،  مايكل  رش��دان، 

سليمان، ونيكول جوي فارس.

�إ�ضاءة
عر�ض باليه لأطفال عّبروا باأج�سادهم عن اأحالم الغد في �سورية الم�ستقبل

�ســـدور كتـــاب 

»اإيقاعات الإبداع في الطبيعة والفّن« لكمال القنطار

افتتاح معر�ض القاهرة الدولي للكتاب في م�سر 

بم�ساركة 40 دولة... واإطالق تطبيق لأول مرة

{ لورا محمود
أن يبدع األطفال في زمن الحروب فهذا شيء يعّبر 
عن إرادة الحياة لديهم وأن يبدعوا ويعملوا ليشاركوا 
أن  يعني  فهذا  جيد،  مستوى  على  فنية  بعروض 
إرادتهم أقوى من أن تكسرها حرب أو أن تؤثر فيها أي 
ثقافة غريبة عن مجتمعهم. فكّل طفل هو فنان صغير 
عن  البعيدة  الصادقة  بطريقته  مكنوناته  عن  يعّبر 
بعيداً  المبدع  خياله  على  يحافظ  أن  واألهم  التكلّف، 
عن صورة الحرب والدمار التي علقت كثيراً في ذهنه 
وأن يحظى برعاية نفسية وفكرية تحيده عن النتائج 
تعّددت  لذا  داخله،  في  الحرب  تتركها  التي  السلبية 
ولعّل  يشعرون  عما  األطفال  بها  يتحدث  التي  الفنون 
الذي  الباليه  وعرض  الفنون.  هذه  أفضل  من  الرقص 
أقيم في المركز الثقافي العربي في صحنايا في ريف 
دمشق جاء معّبراً عن كّل طفل أراد أن يقول نحن هنا 

ننفض غبار الحرب عّنا لنبني غد سورية المشرق .
وبعد العرض كان ل�«البناء« لقاء مع مدربة الباليه 
تّم  ال��ذي  العرض  عن  تحدثت  التي  فرعون  س��ارة 
األطفال  رغبة  وعن  تقريباً  شهرين  منذ  له  التحضير 
وبشكل  كثيراً  تدّربوا  فقد  جميالً،  عرضاً  يقّدموا  بأن 
السبع  المشاركات  متواصل رغم صغر سنهم فأعمار 

في العرض بين 5 سنوات و 12 سنة.
منوعة  راقصة  فقرة   11 قّدمنا  فرعون:   وتابعت 
بين الباليه الكالسيك والباليه المعاصر وفقرة واحدة 
األطفال  أدرب  وأن��ا  اإليقاعي،  الجمباز  فيها  قدمنا 
التي  األولى  المرة  وهذه  سنتين.  منذ  معهم  وأتعامل 

نقّدم فيها عرضاً جماعياً مع األطفال.
وأضافت: أرى نفسي بهؤالء األطفال فقد كنُت بعمر 
الثالث سنوات عندما بدأت برقص الباليه واستمريت 
ثم  سنوات،  ألرب��ع  وتوقفت  سنة   12 لمدة  بالرقص 
بدأت من جديد وشاركت ببطولة الجمهورية ألحصل 
مستوى  على  الباليه  رقص  في  الثانية  الجائزة  على 
األيام  من  يوم  في  الباليه  تركت  إذا  وأتمّنى  سورية، 
أن يكون هناك َمن يتابع هذه المسيرة وأطمح أن نقّدم 

عروضاً على مستوى أفضل وفي أماكن مختلفة.
عندما  ل�«البناء«  فقال  فرعون  هشام  المخرج  أما 

أقدم  أن  حاولت  المساعدة  سارة  المدربة  مني  طلبت 
هو  فالعرض  ولألطفال.  لها  اللوجستي  الدعم  كل 
التي  الحرب  عبارة عن محاولة لتقدم مواهب من بلد 
دافعاً  نكون  أن  حاولنا  لذا  المآسي  من  الكثير  عاشت 
لألطفال ليستمروا ألنهم المستقبل، وقد اجتهدوا كثيراً 
شكر  أوجه  أن  وأري��د  العرض.  هذا  ليقّدموا  وتدربوا 

للمركز الثقافي ألنهم كانوا متعاونين جداً معنا.
وأضاف: أنا باألساس أحب الفّن وفّن الباليه خاصة 
ألنه فن جميل والفّن في سورية ليس بجديد، فمنذ قدم 
سواء  والفنانين  للمبدعين  والدة  وسورية  التاريخ 
بفّن  حتى  أو  سورية  به  تشتهر  الذي  العمراني  بالفن 
الرسم أو الغناء أو التمثيل والموسيقى. فالحضارات 
على  الفنون  بكّل  تهتم  كانت  سورية  على  المتعاقبة 

اختالف صنوفها.
بإحساسهم  يرقصون  فاألطفال  للباليه  وبالنسبة 
أن  استطعنا  إذا  اإلحساس  وهذا  بعضالتهم،  وليس 
فهذا  جسدية،  بتعابير  ونترجمه  األطفال  من  نخرجه 
يعني أننا استطعنا أن نخرج الجمال الذي في داخلهم 
وهذا شيء مهم، فنحن نتواصل مع بعضنا مثالً بلغة 

اإلشارة وأيضاً بلغة الجسد.
واإلقبال  الفنون  من  النوع  بهذا  األهل  اهتمام  وعن 
الفّن، ولكن  اقباالً على هذا  أن هناك  نّوه فرعون  عليه 
وأنا  الفتيات.  من  هن  الباليه  يرقصون  الذين  معظم 
يجب  الفنون  من  نوع  فأي  خاطئ،  شيء  هذا  أن  أرى 
تعبيري  فّن  هو  فالباليه  واحد.  بجنس  نخّصه  ال  أن 
مرنة  األطفال  أجسام  إن  يقول  جماعي  رأي  وهناك 
أداء أي حركة مهما كانت صعبة  وطياعة قادرة على 
يشّجعوا  أن  األهل  على  يجب  لذا  الممارسة  خالل  من 
الفّن  أنواع  إناثاً على مختلف  أو  أطفالهم سواء ذكوراً 
هو  الفنون  من  نوع  فأي  أنثى.  أو  بذكر  حصره  وعدم 
نما  سورية  في  عشناها  التي  األزم��ة  وخ��الل  رسالة 
األهل  فأصبح  أكثر،  الناس  عقول  في  الثقافي  الفكر 
يعطون ألبنائهم  حرية أكثر بما يخّص الفّن، فقد كان 
يمتلكها  موهبة  أي  من  األه��م  هو  العلمي  التحصيل 
الطفل لكن اليوم أصبح هناك تواٍز باالهتمام. فالطفل 
اليوم يتابع دراسته، إضافة إلى تنمية موهبته وهذا 

يجعل عقله يعمل بطريقة أفضل.

التدريب  أكاديمية  أو  السينمائي  المعهد  وع��ن 
االفتتاح،  طور  في  وهو  فرعون  يديره  ال��ذي  الفّني 
سورية  في  فرعان  له  المعهد  أن  إلى  فرعون  أش��ار 
ومدة  المقبل  آذار  شهر  أوائل  أبوابه  وسيفتح  ولبنان 
السينما،  يخّص  ما  كل  ُويدرس  سنتان  فيه  الدراسة 
اإلخراج  فاختصاص  أكثر.  متخصصة  بطريقة  ولكن 
العلوم  لكل  إضافة  وحده  والسيناريو  وحده  يدرس 
التخرج  بعد  الطالب  ويعطى  األخ��رى  السينمائية 
في  بها  معترف  أميركية  وشهادة  سورية  شهادة 
موهوب  سوري  لكل  أمل  بمثابة  وهو  العالم  دول  كل 
أمل  بمثابة  أي��ض��اً  وه��و  العالمية،  أب���واب  ليطرق 
المعهد  في  لها  مكاناً  تجد  ال  ربما  كثيرة  لمواهب 
آالف  عليه  يقّدم  ال��ذي  المسرحية  للفنون  العالي 

الطالب ويقبل منهم القليل.
تدرس  الفني  التدريب  أكاديمية  فرعون:  وتابع 
على  الممثل  ون��درب  السينما  يخص  ما  كّل  تحديداً 
المايكرفون،  خلف  والوقوف  الكاميرا  أمام  الوقوف 
إضافة إلى بعض المواد التي تخّص المسرح فالغاية 
على  قادرة  سينما  لدينا  يكون  أن  المعهد  مشروع  من 
عالمية  بالمهرجانات  والمشاركة  للعالمية  الوصول 
بطريقة  ال��س��وري  وال��ف��ّن  س��وري��ة  ع��ن  ن��ع��ّرف  وأن 

صحيحة.
األطفال  فيه  يتدّرب  ال��ذي  »إب���داع«  معهد  مديرة 
ل�«البناء«  لفتت  الحوش  سهير  الباليه  رقص  على 
في  حصة  للفّن  يكون  أن  يحاول  إبداع  معهد  أن  إلى 

يرفع  راٍق  تعبيري  فّن  فالباليه  التعليمي،  برنامجه 
بوسائل  يعّبر  فالطفل  الطفل.  لدى  التعبير  سوية  من 
مختلفة سواء بالرسم أو بالموسيقى أو الغناء ورقص 
نفسه  عن  طفل  كل  ليعّبر  أيضاً  وسيلة  هو  الباليه، 
هذا  على  الكبير  اإلقبال  من  تفاجأنا  وقد  يشعربه  وما 
النوع من الفنون لذلك أردنا أن يكون لهذا الجهد الذي 
يقوم به األطفال عرض خاص بهم يشّجعهم أكثرعلى 

االستمرار.
السارة  المدّربة  اختيار  تّم  لقد  الحوش:  وأضافت 
ألنها بطلة سورية في الرقص المعاصر والباليه ولها 
أن  على  ونعمل  األطفال  مع  التعامل  في  طويل  باع 

يكون هناك عروض أهم في األيام المقبلة. 
عن  معهم  لقائنا  خالل  ل�«البناء«  األطفال  وعبر 

فرحتهم بمشاركتهم بهذا العرض.
قالت:  العرض  في  المشاركات  إحدى  فرعون  لين 
قمنا  التي  فالحركات  العرض.  هذا  على  كثيراً  تدربنا 
المستمر  التدريب  مع  لكن  الشيء،  بعض  صعبة  بها 
أصبحت أجسامنا مرنة لذلك استطعنا تقديم الفقرات 

الراقصة بدون أخطاء.
بدورها الطفلة كريستين نجار قالت: منذ أسبوعين 
وكنا  يومي  بشكل  العرض  هذا  على  نتدرب  ونحن 
فيه  عرضاً  نقدم  حتى  المدربة  لتوجيات  نستمع 
الحركة  ال��ى  اض��اف��ة  يحتاج  فالباليه  ان��س��ج��ام، 
التي  بالموسيقى  اإلحساس  إل��ى  ايضاً  الصحيحة 

نرقص على أنغامها.

الطبيعة والفّن«  اإلبداع في  يقّدم كتاب »إيقاعات 
بين  الخالق  للحوار  حصيلة  تمثل  إيقاعات  جملة 
الطبيعة  ومظاهر  المبدع  ونشاطه  اإلنساني  الوعي 
في  تجلياتها  من  مالمح  عبر  بالحركة  الجياشة 

المختلفة. الفنون والعلوم 
كمال  ألفه  ال��ذي  الكتاب  من  فصل  كل  واختص 
القنطار والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب 
في  تجلياتها  من  وبشواهد  واح��دة  إيقاعية  بقيمة 

الطبيعة والفنون والبنى الرياضية والمنطقية.
عناوين  حملت  فصول  تسعة  الكتاب  وتضّمن 
»التكرار« و»التواتر والتناوب« و»التضاد والتنافي« 
و»ال��ت��ن��اظ��ر وال��ت��ن��اف��ر« و»ال��ن��م��و« و»ال��ت��ح��اك��ي« 
والتداخل«  و»التقاطع  والتسلسل«  و»التتالي 

عبرها  مبيناً  اإليقاعيين«،  والتكامل  وشالتركيب 
وأسرارها  اإليقاعات  تلك  إلى  اإلنسان  انتباه  كيفية 

مبتكراً منها كل ما أثرى المعرفة وأمتع الوجدان.
والفكرية  الفلسفية  القراءة  بين  الكتاب  ويدمج 
وبين التحليل الذاتي العاطفي للمؤلف اللذين سعى 
اإلنسان  بين  الجدلّية  العالقة  لتوضيح  عبرهما 

والطبيعة وتأثر الفرد بما حوله.
س��وري  وك��ات��ب  باحث  القنطار  كمال  أن  يذكر 
وهيئة  الثقافة  وزارة  عن  له  صدر   1947 مواليد 
في  و»النسبة  والطبيعة«  الفكر  بين  »جدل  الكتاب 
و»رحلة  الطبيعة«  في  و»النسبة  اإلنساني«  اإلبداع 
في الالنهاية« وقيد الطبع »حوار بين العلم والفّن«.

افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة 
أمس،  للكتاب،  الدولي  القاهرة  لمعرض  ال�51 

بمشاركة 40 دولة.  
المصري  الرئيس  رعاية  تحت  المعرض  ُيقام 
يوماً   14 مدار  على  ويستمّر  السيسي،  الفتاح  عبد 

4 شباط المقبل. تنتهي 
ويحتفي المعرض هذا العام بتولي مصر رئاسة 
السنغال،  اختيار  خ��الل  م��ن  األفريقي  االت��ح��اد 
محور  وتحديد  الشرف،  ضيف  دول��ة  باعتبارها 
للفعاليات  عنواناً  التنّوع«  ثقافة  أفريقيا..  »مصر 

التي تناقشها ندوات وفعاليات المعرض.

وأطلق ألول مرة تطبيق إلكتروني باسم معرض 
المعرض  برنامج  يحمل  للكتاب،  الدولي  القاهرة 
الزائرين  الثقافية، ويساهم في مساعدة  وأنشطته 
ت��ع��رض��ه من  ال��ن��ش��ر وم��ا  أم��اك��ن دور  وم��ع��رف��ة 
اإلصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة 

ومواعيدها.
ويضّم المعرض في دورته الحالية 808 أجنحة 
السابقة،  ال��دورة  عن  جناحاً   86 بزيادة  عرض، 
و99  وأجنبية،  وعربية  مصرية  نشر  دار  و900 
سور  من  مكتبة  و41  العالمية،  النشر  لدور  وكيال 
فعالية   3502 يحتضن  أنه  عن  فضالً  األزبكية، 

ثقافية وفنية متنّوعة.
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11ريا�سة / ت�سلية
بطولة �آ�سيا تحت 23 عامًا في تايالند

�لنهائي �لموعود بين �ل�سعودية وكوريا

نتائج قرعة �أفريقيا لت�صفيات مونديال قطر

�لمنتخبات �لعربية في مجموعات متفاوتة

�نجاز �لتون�صية �أن�س جابر في �أ�صتر�ليا

هل ي�صطدم بجد�ر �لدنماركية فوزنياكي؟

نادي 6 �أكتوبر ي�صّم �لالعب �لأكبر عالميًا

عز �لدين بهادر عمره 75 عامًا 

الدوري الأميركي بكرة ال�سلة للمحترفين

فوز مثير لكليبرز على د�ل�س مافريك�س

صناعة  ج��اب��ر،  أن��س  التونسية  واص��ل��ت 
للتنس،  المفتوحة  أستراليا  ببطولة  التاريخ 
جارسيا،  كارولين  الفرنسية  أزاح��ت  بعدما 

أمس األربعاء، من الدور الثاني للبطولة. 
على  التفّوق  في  التونسية  البطلة  ونجحت 
بمجموعتين  عالمياً،   46 المصنفة  غارسيا 
اللعب،  من  دقيقة  و36  ساعة  بعد  لمجموعة 
لتتأهل إلى الدور الثالث، وهو إنجاز تاريخي. 

ورغم أنَّ التونسية لم تدخل المواجهة جيداً، 
لكنها   ،)6-1( األول��ى  المجموعة  وخسرت 
وفازت  توازنها  واستعادت  بعيد،  من  عادت 

بالمجموعتين الثانية والثالثة. 
عندما  المباراة،  في  المهم  المنعرج  ك��ان 
في  غارسيا  إرسال  األولى،  للمرة  أنس  كسرت 
لتفرض   ،)1-2( لتتقدم  الثانية  المجموعة 
بعد ذلك سيطرتها المطلقة، وُتنهي المجموعة 

 .)2-6(
المجموعة  في  سيطرتها  أن��س  وواص��ل��ت 
 ،)3-6( انتهت لمصلحتها أيضاً  التي  الثالثة، 
الثالث  ب��ال��دور  اللعبة  عمالقة  إل��ى  لتنضم 

ال��دور  في  جابر،  أن��س  وستواجه  للبطولة. 
الثالث، الدنماركية كارولين فوزنياكي.

فوزنياكي  كارولين  رفضت  جهتها،  وم��ن 
التعجل في االعتزال، أمس األربعاء، إذ انتفضت 
 �  1 التأخر  المصنفة األولى عالمياً سابقاً، بعد 
5 في المجموعة األولى، وفازت على األوكرانية 
ديانا ياسترمسكا 7-5 و7-5، في الدور الثاني 

لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. 
مبكرا  ستخرج  الدنماركية  الالعبة  أن  وبدا 
بلقبها  فوزها  شهدت  التي  بارك،  ملبورن  من 
في  ال��ك��ب��رى،  األرب���ع  ال��ب��ط��والت  ف��ي  الوحيد 
أشواط  بستة  وفازت  انتفضت  لكنها   ،2018
عاماً،   19 عمرها  البالغ  الالعبة  أمام  متتالية، 

في المجموعة االفتتاحية.
اللعب  ستعتزل  التي  فوزنياكي،  ونجحت 
لقوة  افتقارها  تعويض  في  البطولة،  هذه  بعد 
أسلوبها  على  االعتماد  طريق  عن  الضربات، 
على  ياسترمسكا  منافسها  وإجبار  الدفاعي، 

ارتكاب العديد من األخطاء. 
 0-3 متأخرة  نفسها  فوزنياكي  ووج��دت 

في المجموعة الثانية أيضا، لكنها تعافت مرة 
فرصة  سادس  من  المباراة  وحسمت  أخ��رى، 

ياسترمسكا  منافستها  على  لتتفوق  متاحة، 
المصنفة 23.

قيد  عن  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  أعلن 
أكبر العب في العالم حيث يبلغ عمره 75 عاما. 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  قيده  تم  وقد 
الذي  أكتوبر”   6“ نادي  فريق  بقائمة  الحالية 

يلعب في دوري القسم الثالث المحلي. 
صفحته  ع��ل��ى  ال��م��ص��ري  االت��ح��اد  ون��ش��ر 
الدين  عز  قيد  خبر  فيسبوك  على  الرسمية 
موسوعة  سيدخل  أن��ه  إل��ى  مشيراً  ب��ه��ادر، 
بدء  مع  العالمية  القياسية  لألرقام  غينيس 
مشاركته في المباريات الرسمية التي دعي لها 

مندوبو الموسوعة للتوثيق والتصوير. 
الالعبين  جمعية  علق رئيس  جانبه،  من 
على  الغني  عبد  مجدي  المصرية  المحترفين 
القانونية،  الناحية  من  سليم  بأنه  بهادر  قيد 
الالعبين  قيد  لسن  معين  حد  يوجد  ال  حيث 

بدوري القسم الثالث. 
يوكوهوما  نادي  مهاجم  أن  ذكره  والجدير 
الياباني كازويوشي ميورا )53 عاما(  الالعب 
موسوعة  ف��ي  القياسي  ال��رق��م  ص��اح��ب  ه��و 

غينيس كأكبر العب كرة قدم في العالم.

نقطة   36 ل��ي��ون��ارد  ك���واي  س��ّج��ل 
ليفوز  مرتدة  كرة   11 على  واستحوذ 
 107-110 كليبرز  أنجلوس  ل��وس 
كرة  دوري  في  مافريكس  داالس  على 

للمحترفين.  األمريكي  السلة 
على  نقطة   30 بذلك  ليونارد  وأحرز 
التوالي،  على  السادسة  للمباراة  األقل 
نقطة   18 شاميت  الن���دري  وأض���اف 
بعد  نقطة   16 وليامز  ل��و  سجل  كما 

المشاركة كبديل مع كليبرز. 
وأضاف مونتريزل هاريل كل نقاطه 
النصف  خالل  نقطة   12 عددها  البالغ 

الثاني من المباراة.
عمالق  دونتشيتش  ل��وك��ا  ون��ج��ح 
 36 تسجيل  في  المقابل  في  مافريكس 
كرات  عشر  على  استحوذ  كما  نقطة 
لكن  حاسمة  كرات  تسع  ومرر  مرتدة 
أربعة  من  سلسلة  توقفت  النهاية  في 

متتالية.  انتصارات 
نقطة   13 ه���ارداواي  تيم  وأض��اف 
بوبان  ال��ع��م��الق  زميله  سجل  فيما 
السابق،  كليبرز  العب  ماريانوفيتش، 
كرات  سبع  على  واستحوذ  نقطة   12

مرتدة. 
وعاد كريستابس بورزينغيس العب 
مباريات  عشر  غياب  بعد  مافريكس 
عشر  وسجل  الركبة  في  إصابة  بسبب 

نقاط بعدما اكتفى بإحراز رمية ثالثية 
واحدة من ثماني محاوالت.

لضربة  تعرض  مافريك��س  لكن   
باول  دوايت  العبه  سقط  عندما  كبيرة 
إصابة  م��ن  يعاني  أن��ه  وب���دا  أرض���ا 
الربع  خالل  العرقوب  وتر  في  خطيرة 

األول.
المباراة  إلى  العودة  من  يتمكن  ولم   

بعد ذلك.
كليبرز  الع��ب  ج��ورج  ب��ول  وغ��اب   
التوالي بسبب  للمباراة السادسة على 
عضالت  في  بشد  إصابة  من  معاناته 

الخلفية.  الفخذ 
العب  بيفرلي  باتري  يشترك  ول��م 
بسبب  ال��ث��ان��ي  النصف  ف��ي  كليبرز 
سجل  بينما  الفخذ  في  عضلية  إصابة 
تسع نقاط من ثالث رميات ثالثية في 

اللعب. من  دقيقة   15
بوسطن  ف��از  النتائج،  باقي  وف��ي 
ليكرز  أنجليس  لوس  على  سيلتيكس 
انديانا  على  جاز  ويوتا   ،107  �  139
ترايل  وبورتالند   ،88  �  118 بيسرز 
ووري��رز  ستايت  غولدن  على  بليزرز 
سبيرز  انطونيو  وس��ان   ،24  �  129
ودنفر   118  �  120 صنز  فينيكس  على 
تمبروولفز  مينوسوتا  على  ناغتس 

.100  �  107

نابولي يهزم حامل �للقب لت�صيو

ويتاأهل �إلى نهائي كاأ�س �إيطاليا

نتائج �لدوري �للبناني 

للتايكو�ندو- رجال و�صيد�ت 

جاد �لحاج م�صاعدً� لجو مجاع�س

�لتحاد �لآ�صيوي ينقل مباريات خارج �ير�ن!

ت�صيل�صي يقع في فخ �لتعادل �لأر�صنالي

ليبقى ر�بعًا في �لترتيب و�لر�صنال 13

لقاء �صبه موؤّكد بين ليون و�صان جرمان

في نهائي كاأ�س ر�بطة �لأندية �لفرن�صية

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً إلى 
أولمبياد طوكيو 2020 رسمياً، بعد فوزه على 
المباراة  في  نظيف،  بهدف  أوزبكستان  نظيره 
التي جمعت الفريقين، مساء أمس األربعاء، في 
دور األربعة لبطولة كأس األمم اآلسيوية تحت 

التي تستضيفها تايالند. 23 عاما 
السعودي  المنتخب  تأهل  ال��ف��وز  وب��ه��ذا   
عاماً،   23 تحت  آسيا  بكأس  النهائية  للمباراة 
ومن ثم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد 

غياب 24 عاماً. 
المباراة  في  الوحيد  األخضر  هدف  سجل 
من   87 الدقيقة  في  العمران  ناصر  الالعب 
منطقة  خارج  من  قوية  بتصويبة  اللقاء،  عمر 

الجزاء. 

تمكن  للمباراة،  الضائع  ب��دل  الوقت  وف��ي 
الثاني  الهدف  تسجيل  من  غريب  الرحمن  عبد 
لألخضر بتصويبة بعيدة المدى، قبل أن يقوم 

الحكم بإلغاء الهدف بداعي التسلل.
 ،2020 طوكيو  أولمبياد  إلى  وسيتأهل  هذا 
األولى،  الثالثة  المراكز  أصحاب  المنتخبات 
والتي   ،23 تحت  آسيا  أم��م  ك��أس  بطولة  في 

تستضيفها تايالند. 
إلى  يتأهل  لم  السعودي  المنتخب  أن  يذكر 

األولمبياد، منذ أولمبياد أتاالنتا 1996. 
المجموعة  عبر  السعودية  منتخب  وصعد 
الثانية بعد فوزه على اليابان بنتيجة 2-1 ثم 
تعادله مع قطر دون أهداف وفوزه على سورية 

بهدف نظيف. 

المنتخب  تخطى  الثمانية،  دور  وف��ي 
األرض  ص��اح��ب  تايالند  عقبة  ال��س��ع��ودي 
السعودي  المنتخب  وسجل  رد،  دون  بهدف 
4 مباريات واستقبل مرماه هدفاً  4 أهداف في 

واحداً. 
المدير  الشهري  سعد  ش��دد  ال��ف��وز،  وبعد 
على  أن  السعودي،  األولمبي  للمنتخب  الفني 
آسيا  كأس  بلقب  الفوز  أجل  من  القتال  فريقه 
تحت 23 سنة« مضيفاً »نريد أن نعود باللقب 
القاري إلى السعودية بعد تحقيق الهدف األول 

بالتأهل إلى األولمبياد«.
عبر  األوزبكي  المنتخب  صعد  جانبه،  ومن 
المجموعة الثالثة بعد التعادل مع إيران بهدف 
لكل منهما والفوز على الصين بهدفين دون رد 

والخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل 
الثمانية  دور  في  اإلم���ارات  على  وف��از  ه��دف، 
أه���داف   9 ال��ف��ري��ق  وس��ج��ل   ،1-5 بنتيجة 

واستقبل 4 أهداف.
النهائي  نصف  الدور  في  ثانية  مباراة  وفي 
نظيره  على  الجنوبية  ك��وري��ا  منتخب  ف��از 
كيم  للفائز  سجل   ،  )0  �  2( بنتيجة  األسترالي 
)د67(،  غيونغى  دونغ  ولي  )د56(  ووان  دي 
بمثابة  األول  الشوط  مجريات  جاءت  بعدما 
من  واالرت���داد  اللترقب  مصحوب  نبض  جس 
الطرفين، لينقض الكوريون في الشوط الثاني 
وينهوا اللقاء لمصلحتهم. وعليه، سيتواجه في 
السعودية  منتخبا  المقبل  األحد  يوم  النهائي 

وكوريا الجنوبية.

للتصفيات  الثاني  ال���دور  ق��رع��ة  أس��ف��رت 
اإلفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم “قطر 
الثالثاء  مساء  سحبها  ج��رى  التي   ”2022
متفاوتة  مجموعات  عن  القاهرة،  في  الماضي 

الصعوبة بالنسبة للمنتخبات العربية.
بوركينا  الجزائر،   :)A( األولى  المجموعة   �

فاسو، النيجر، جيبوتي.
زامبيا،  تونس،   :)B( الثانية  المجموعة   �

موريتانيا، غينيا اإلستوائية.
الرأس  نيجيريا،   :)C( الثالثة  المجموعة   �

األخضر، إفريقيا الوسطى، ليبيريا.
� المجموعة الرابعة )D(: الكاميرون، كوت 

ديفوار، موزمبيق، ماالوي.
أوغندا،  مالي،   :)E( الخامسة  المجموعة   �

كينيا، رواندا.
� المجموعة السادسة )F(: مصر، الغابون، 

ليبيا، أنغوال.
جنوب  غانا،   :)G( السابعة  المجموعة   �

إفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا.
السنغال،   :)H( الثامنة  المجموعة   �

الكونغو، ناميبيا، توغو.
غينيا،  المغرب،   :)I( التاسعة  المجموعة   �

غينيا بيساو، السودان.
� المجموعة العاشرة )J(: جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.
المشاركة  ال�40  المنتخبات  توزيع  وتم 
بواقع  مجموعات،   10 على  ال��دور  ه��ذا  ف��ي 
بعد  وذل��ك  مجموعة،  ك��ل  ف��ي  منتخبات   4
للتصنيف  وفقاً  مستويات،   4 إلى  تقسيمها 
أص��دره  ال��ذي  للمنتخبات  األخ��ي��ر  العالمي 
)الفيفا( الشهر الماضي، وضّمت كل مجموعة 
منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات 

األربعة.
الشكل  على  األربعة  المستويات  وج��اءت 

التالي:
نيجيريا،  تونس،  مصر،  األول:  المستوى   -

مالي،  غ��ان��ا،  المغرب،  السنغال،  ال��ج��زائ��ر، 
الكاميرون، كونغو الديمقراطية

كوت  فاسو،  بوركينا  الثاني:  المستوى   -
الرأس  أوغندا،  غينيا،  إفريقيا،  جنوب  ديفوار، 
والكونغو  زامبيا،  بنين،  الغابون،  األخضر، 

برازافيل
موريتانيا،  مدغشقر،  الثالث:  المستوى   -
الوسطى،  إفريقيا  كينيا،  موزمبيق،  ليبيا، 

زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو
توغو،  أنغوال،  ماالوي،  الرابع:  المستوى   -
تنزانيا،  اإلستوائية،  غينيا  رواندا،  السودان، 

إثيوبيا، ليبيريا، وجيبوتي.

القدم عقب فوزه على  إيطاليا لكرة  النهائي ببطولة كأس  الدور نصف  إلى  تأهل فريق نابولي 
التسيو بهدف وحيد في دور الثمانية من البطولة. 

وسجل هدف الفوز لنابولي العبه لورنزو إنسيني في الدقيقة الثانية من المباراة، ونجح فريق 
الجنوب اإليطالي في الحفاظ على تقّدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.   

وشهدت المباراة إهدار شيرو إيموبيلي ركلة جزاء لفريق التسيو في الدقيقة العاشرة. 
كما شهدت طرد لوكاس لييفا العب التسيو والسيد هساي العب نابولي في الدقيقة 19. وصعد 
الدور بعد فوزه على بيروجيا بهدفين نظيفين في دور الستة عشر، بينما صعد  إلى هذا  نابولي 

التسيو إلى هذا الدور بفوزه على كريمونيزي برباعية نظيفة. 
في  أتالنتا  على  تغلب  بعدما  البطولة  من  الماضية  النسخة  لقب  حامل  هو  التسيو  أن  يذكر 

المباراة النهائية بهدفين نظيفين. 

المرحلة  للتايكواندو  اللبناني  االتحاد  نّظم 
للتايكواندو  اللبناني  »ال��دوري  من  الثانية 
مدى  على  أسود(  )حزام  والسيدات«  للرجال 

يومين في نادي المون السال . 
حلبات  أرب���ع  على  ال��م��ب��اري��ات  ت��وّزع��ت 
وطني  حكم   31 تحكيمها  قيادتها  في  وشارك 

دولي. 
حضر البطولة رئيس االتحاد الدكتور حبيب 

ظريفه وامين السر الماستر مارك حرب. 
العبي  يصّنف  ال��دوري  ه��ذا  أن  ال��ى  يشار 
ستقام  التي  آسيا  لبطولة  اللبناني  المنتخب 
في لبنان في آذار المقبل الثاني في مجمع نهاد 

نوفل- زوق مكايل.
وفي ما يلي الئحة باسماء أوائل الفئات عند 

الذكور:
- علي الحسيني– نادي المون السال

- كريم الحسيني– نادي المون السال 
- عبيدة فرج –نادي اللواء الرفيد  

- مارك خليفه –نادي المون السال 
- ليوناردو شيبان - نادي ابناء نبتون

- طارق موصلي –نادي المون السال
- كيفن ابي صالح –نادي النسر االسود

وعند السيدات:
- راي راعي– نادي المريميين

- آنا حداد– نادي األنترنيك أنطلياس
- مارييال بو حبيب– نادي المون السال

- ميال زين– نادي المون السال
� ليتيسيا عون– نادي المون السال

- كارلي حرفوش– نادي انور
- كريستينا جاين طانيوس– نادي بودا

- ورد سلمان- نادي المون السال
- كارال بستاني– نادي سكوادرا

مساعداً  مدرباً  الحاج،  جاد  هوبس،  فريق  مدرب  تعيين  السلة،  لكرة  اللبناني  االتحاد  أعلن 
لمنتخب لبنان، الذي يقوده المحلي جو مجاعص. 

تضم  حيث   ،2021 الهند  إلى  المؤهلة  آسيا  كأس  تصفيات  لخوض  األرز  منتخب  ويستعد 
21 شباط  العراق في  لبنان لمواجهة  العراق والبحرين والهند. ويستعد  لبنان كل من  مجموعة 

المقبل، في أولى مباريات التصفيات، وأمام البحرين في 24 من الشهر ذاته. 
الواليات  في  المحترف  الشرتوني  جوزيف  الالعب  ضم  السلة  اتحاد  أعلن  أخ��رى،  جهة  من 

المتحدة، والعب الحكمة السابق، ليكون ضمن صفوف المنتخب الوطني.  
بمعسكر  لاللتحاق  الجاري؛  الشهر  من   29 يوم  يصل  س��وف  الش���رتوني  أن  االتح���اد،  وأكد 

رجال األرز. 

لدوري  التمهيدي  الدور  من  مباراتين  نقل  األربعاء،  أمس  القدم،  اآلسيوي لكرة  أعلن االتحاد 
األبطال من إيران إلى مالعب محايدة، بسبب مخاوف أمنية في البالد. 

وتأجلت، يوم الثالثاء، مباراتان في دوري األبطال لفريقين إيرانيين إذ كان سيلعب شهر خودرو 
اإلمارات بعدما  المواجهتان في  الكويتي وستقام  الكويت  البحريني، واالستقالل ضد  الرفاع  ضد 

أصدرت حكومات عديدة تحذيرات بالسفر إلى إيران. 
اللعب في مالعب محايدة، وهو ما وافقت  االتحاد اآلسيوي في بيان: »من أجل مساعدة  وقال 
ال�25 من  المباراتين في  اللجان المختصة باالتحاد اآلسيوي، فإن االتحاد اآلسيوي سيقيم  عليه 

يناير 2020 في اإلمارات العربية المتحدة«. 
وسيباهان-  بيروزي  -منها  األبطال  دوري  في  إيرانية  أندية  أربعة  أن  محلية  تقارير  وذكرت 
لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها في  إذا  المسابقة  اللعب في  أنها سترفض  أكدت 

هذه المسابقة القارية.

سقط فريق تشيلسي االنكليزي في فخ التعادل على أرضه أمام جاره أرسنال بنتيجة )2-2( 
في »ديربي« العاصمة لندن الذي جمعهما مساء الثالثاء الماضي ضمن منافسات الجولة ال�24 

من الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وحملت ثنائية تشيلسي توقيع كل من اإليطالي جورجينهو واإلسباني سيزار ازبيليكويتا في 

الدقيقتين )28 من ضربة جزاء، و84( على الترتيب.
مارتينيلي  واإلسباني  غابرييل  البرازيلي  من  كل  »المدفعجية«  الضيوف  ثنائية  سجل  بينما 

هيكتور بيليرين في الدقيقتين )63، و87( على التوالي.
وأكمل أرسنال اللقاء بعشرة العبين بعد طرد مدافعه البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 26 من 

زمن الشوط األول للقاء الذي أقيم على ملعب »ستامفورد بريدج«.
ترتيب  في  الرابعة  المرتبة  ويحتل  نقطة،   40 إلى  التعادل  هذا  بعد  رصيده  تشيلسي  ورفع   

»البريميرليغ«. 
ترتيب  سلم  على  عشر  الثالث  المركز  في  وبقي  نقطة،   29 إلى  رصيده  أرسنال  رفع  بينما 

الدوري.

بات فريق ليون أول طرف يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس رابطة األندية الفرنسية لكرة القدم، 
بفوزه على ضيفه فريق ليل بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي بتعادلهما 2-2. 

وتقدم ليل بواسطة العب وسطه البرتغالي الدولي ريناتو سانشيس، في الدقيقة 13، لكنه لم 
ينعم بتقدمه طويال ألن موسى ديمبيلي أدرك التعادل لليون بعدها بأربع دقائق من ركلة جزاء. 

ثم تقدم ليون بهدف حسام عوار قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بتسديدة بعيدة، لكن لويك 
جزاء  ركلة  من  األخير  الرمق  في  التعادل  بإدراكه  الترجيح  ركالت  خوض  فرض  في  نجح  ريمي 

أيضاً. 
المباراة  من  الفائز  مع  النهائي  في  ليلتقي   ،3-4 بنتيجة  الترجيح  ركالت  في  ليون  وتفوق 
الثانية في نصف النهائي التي ستجمع في وقت الحق اليوم بين ريمس وباريس سان جيرمان، 

وتبدو كّفة الخير أرجح للوصول إلى النهائي.

Eleventh year / Thursday / 23  January 2020 / Issue No. 3144
السنة احلادية عشرة / اخلميس / 23 كانون الثاني 2020 / العــدد 3144



تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
info@al-binaa.com  البريد اإللكتروني  
التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

ع�سى األاّ يعيَد التاريخ نف�سه

{ يكتبها الياس عشي

الحكومة، ُولدت  وأخيراً 
الصبي«،  »أبـــو  عــن  ألبــحــث  مهتّماً  لست  وأنـــا 
ضوء  نقطة  آخره  في  ليس  دهليز  في  أدخل  وأن 
الحكومة  هــذه  تنجح  أن  يهّمني  مــا  كــل  واحـــدة، 
أخرى  ضفة  إلــى  اللبنانيين  تنقل  وأن  العتيدة، 
خيال  صاحبة  تكون  وأن  »التماسيح«،  من  خالية 

المتراكمة. األزمات  قادر على تجاوز  مبدع 
أن  الحكومة  هــذه  بــه  تقع  أن  يمكن  مــا  وأســـوأ 

المدرسة ألبيه: العائُد من  الولد  تكّرر ما قاله 
لي،  رويتها  التي  القّصة  أبــي،  يا  تذكر  هل   _
الــمــدرســة، بسبب شــقــاوتــك في  مــن  عــن طـــردك 

صغيراً؟ كنَت  عندما  الصف، 
قال األب: بكّل تأكيد…

التاريخ  يعيد  أن  مضحكاً  ألــيــس  ـــن:  االب قــال 
؟ نفَسه

درد�صة �صباحية

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طرد 
في  وصرخ  وّبخه  أن  بعد  إسرائيلياً  شرطياً 
وجهه داخل كنيسة القديسة حنة في القدس 

الشرقية.
احترام  األمــن  قــوات  من  ماكرون  وطلب 
وهو  سماُعه  يمكن  حيث  وقوانينه،  المكان 
»لم  قائالً  حــادة  بنبرة  أمــن  رجــل  يخاطب 
أنا  ــرج..  أخ أمــامــي..  به  قمت  ما  يعجبني 
يحّق  ال  القوانين،  نعرف  ولكننا  ــف.  آس
فلنلتزم  آخــر،  شخصاً  يستفّز  أن  أحد  ألي 
التي  القوانين  احترموا  رجاء   )...( بالهدوء 
الجميع  فليحترم   )...( قرون  منذ  تتغّير  لم 

القوانين«.
وأعادت الحادثة إلى األذهان تصرفاً مماثالً 
قام به الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، 
بعد مالحظته مضايقات مارستها قوات األمن 
اإلسرائيلية خالل زيارته القدس الشرقية في 

.1996 أكتوبر   22
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في  مشاركتها  خالل  تويوتا  شركة  أعلنت 
المساهمة  نيتها  عن   CES 2020 معرض 
المستقبل«  »مدينة  بـ  يسّمى  ما  تطوير  في 
في  ستشيد  التي   Woven City المتطورة 

اليابان.
مدينة  أن  إلى  الشركة  في  الخبراء  وأشار 
مكان  بمثابة  ســتــكــون   Woven City
تطوير  على  القادرين  المتفّرغين  للباحثين 
التحكم  تقنيات  مثل  الحديثة،  التكنولوجيا 
بالروبوتات، وتقنيات المنازل الذكية والذكاء 
إلى أشياء  التقنيات  الصناعي، وتحويل هذه 

يستفاد منها في عالمنا اليومي.
ـــال الــرئــيــس  ــروع ق ــش ــم ـــذا ال وحــــول ه
مسألة  »إن  تويودا:  آكيو  للشركة،  التنفيذي 
حتى  الياء،  إلى  األلف  من  كاملة  مدينة  بناء 
فرصة  يمثل  هــذا،  مثل  صغير  نطاق  على 
بما في  المستقبلية،  التقنيات  فريدة لتطوير 
التحتية  للبنية  الرقمي  التشغيل  نظام  ذلك 

للمدينة«.
وأضــــاف »اتـــصـــال الــنــاس والــمــبــانــي 
خالل  من  البعض  بعضهم  مع  والمركبات 
سيساعدنا  االستشعار،  وأجهزة  البيانات 
الصناعي  الذكاء  تكنولوجيا  اختبار  على 
المتصلة في كل من العالمين الفعلي والمادي 

وتعزيز إمكانيات هذا النوع من التقنية«.
وفقاً   Woven City مدينة  وستضّم 

شوارع  الشوارع،  من  أنواع  عّدة  للمعلومات 
ــوارع  وش السريعة،  للمركبات  مخصصة 
الشخصية  التنقل  لــمــركــبــات  مخصصة 
والسكوتر،  الدراجات  مثل  السرعة  منخفضة 

وشوارع خاصة بالمشاة.
تويوتا تبني 

من  فستصنع  المدينة  ــذه  ه مباني  ــا  أم
ثاني  غــاز  انبعاثات  مــن  للتقليل  الخشب 
أوكسيد الكربون، وسُتغطى أسطحها بألواح 
الطاقة من ضوء الشمس، كما  خاصة إلنتاج 

في  تساهم  نباتات  المباني  تلك  على  ستزرع 
زيادة إنتاج األكسجين.

ستجّهز  الــمــديــنــة  هـــذه  ــي  ف ــازل  ــن ــم وال
بروبوتات ومساعدات منزلية ذكية، وتقنيات 
حاجاتهم  تلبية  على  سكانها  تساعد  خاصة 

اليومية.
للمتابعة:
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فيبيتسكايا،  كسينيا  الروسية  ــازت  ف
الــكــون  ــدات  ــي »س جــمــال  ملكة  بمسابقة 
سيدات  فيها  شاركت  مسابقة  في   »2020

من دول العالم كافة.
 43 العمر  من  تبلغ  الروسية  المتسابقة 
واجهت  وقد  أطفال،  ألربعة  أم  وهي  عاماً 
المشاركات  من  كبير  عدد  من  قوية  منافسة 

من مختلف أنحاء العالم.
ــات  ــح ــري ــص ــــي ت ــا ف ــي ــن ــي ــس قـــالـــت ك
على  الصعب  من  كان  إنه  لـ«سبوتنيك«، 
على  وأثنت  األجمل،  اختيار  التحكيم  لجنة 
دور عائلتها وأصدقائها الذين قّدموا لها كل 

الدعم.
ألنني  لفوزي  سعيدة  »أنا  قائلة  وتابعت 

الروسية  المرأة  جمال  إظهار  من  تمّكنت 
الجمال  بين  التوفيق  على  وقدرتها  للعالم، 

الخارجي والمهنة واألمومة«.
الكتب  ــراءة  ق تهوى  كسينيا  بــأن  ُيذَكر 
ــة لــمــمــارســتــهــا رقــص  ــاف ــاإلض األدبـــيـــة ب

التانغو.
)سبوتنيك(  

ماكرون يوّبخ �سرطيًا »اإ�سرائيليًا« 

ويطرده من كني�سة في القد�س اأم�س

تويوتا تبني »مدينة الم�ستقبل«!

ملكة جمال »�سيدات الكون 2020« رو�سّية

اليابانيون يطبعون وجبات ال�سو�سي بطابعة ثالثية الأبعاد
أن  سكاكي،  ريسوكه  اليابانية،   Dentsu شركة  مدير  أعلن 
الطعام  من  ورخيصة  لذيذة  وجبات  سيتناولون  األرض  سكان 
 30 إال بعد  المطبوع بطابعات ثالثية األبعاد، لكن ذلك لن يحدث 

عاماً.
مبدئياً  جديدة  تكنولوجيا  اخترع  قد  إنه  سكاكي،  قال،  بينما 
لطبخ السوشي باعتباره وجبة السمك اليابانية التقليدية، مضيفاً 
أعوام  أن الطباعة ثالثية األبعاد لهذا الطبق ستكون غالية لمدة 5 
الطعم  إن  إذ  التكنولوجيا،  في  تعديالت  عليها  تدخل  حتى  مقبلة 

النادر بحاجة إلى عملية ضبط معقدة.
وحسب سكاكي فإنه بحاجة إلى طابعات على مستوى الخاليا 
والجزيئيات. وعلى سبيل المثال يمكن أن تحل الصلصة والساكي 

والخل محّل الحبر الذي تستخدمه بعض الطابعات.
)كومسومولسكايا برافدا(  

توصل علماء إلى اكتشاف نظام جديد في مناعة جسم اإلنسان يمكن 
استخدامه لعالج جميع أنواع السرطان تقريباً.

وأشار فريق من العلماء في جامعة كارديف البريطانية وفقاً لما نشرته 
مجلة »ساينتفيك أميركان« العلمية األميركية إلى أن العالج الجديد يعمل 
الدفاع األول واألساسي ضد أي  ُيعّد خط  الذي  المناعة  على تحفيز نظام 

عدوى ودفعه لمهاجمة الخاليا السرطانية والقضاء عليها بصورة كاملة.
ويرّكز العالج على نوع من الخاليا المناعية يطلق عليها »الخاليا التائية« 
الموجودة في كريات الدم البيضاء التي توجد فيها مستقبالت تجعلها ترى 
السرطانية، لكن  الخاليا  الكيميائية لألدوية وتتحفز لمواجهة  التركيبات 
األهم في ذلك العالج أن الخاليا المناعّية بعد الحصول على العالج تصبح 

أكثر ذكاء وتهاجم الخاليا السرطانّية من دون أن تمّس األنسجة السليمة.
بالسرطان  مريض  دم  عينة  أخذ  على  الجديدة  العالج  فكرة  وتقوم 
برمجتها  وإعادة  وراثياً  وتعديلها  العّينة  من  التائية  الخاليا  واستخراج 
لتتمّكن من استكشاف مستقبالت تجعلها قادرة على استكشاف السرطان 
والقضاء عليه، ثم يتم زرع الخاليا المعدلة بأعداد وافرة وإعادة حقنها في 
المريض بالطريقة نفسها المستخَدمة في طرق العالج التقليدية للسرطان.

هناك  تزال  ال  إنه  المتخصصة  العلمية  »نيتشر«  مجلة  قالت  جانبها  من 
حاجة إلجراء فحوص أكثر تعّمقاً للتأكد من أمان ذلك العالج على البشر.

)نيتشر(  

تمكنت إمرأة بريطانية من التغلب على سرطان عنق الرحم متحدية 
توقعات األطباء بعدما أنجبت توأًما من اإلناث بصحة جيدة.

الرحم  عنق  استئصال  لعملية  عاماً(   40( آلين  ريبيكا  خضعت 
بخطر  مهّددة  لتصبح   ،2017 عام  في  بالسرطان  إصابتها  بسبب 

اإلجهاض عند حدوث أي حمل محتمل.
بعد  طفل  إلنجاب  السعي  كيركوود  أندرو  وزوجها  ريبيكا  وبدأت 
أشهر عدة من العملية، رغم تأكيد األطباء بأن حملها لن يكون ثابتاً. 

وبالفعل أجهضت ريبيكا بعد 10 أسابيع من حملها األول.
بتوأم،  حامل  بأنها  ريبيكا  اكتشفت   2019 يونيو/حزيران  وفي 
أن  األقدار شاءت  أن  إال  وخشيت من تعّرضها لإلجهاض مرة أخرى، 

يثبت الحمل حتى موعد الوالدة.
خضعت  بعدما  جيدة،  بصحة  اإلنــاث  من  توأماً  ريبيكا  أنجبت 

لعملية قيصرية دامت ألكثر من ساعتين.
وقالت ريبيكا معلقة على تجربتها: »لم أكن أتوقع أن ينجح حملي 

الثاني، وأن أنجب توأًما دفعة واحدة. إنها معجزة حقيقية بالفعل«.
  )ديلي ميل(

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن اكتشاف معلمة تعمل في وزارة 
حصلت  إذ  مزّيفة،  ودكتوراة«  وماجستير  »بكالوريوس  بشهادات  التربية 

على رواتب ومكافآت وبدالت تقدر بآالف الدوالرات.
وزارة  وكيل  طلب  فقد  الكويتية،  »القبس«  صحيفة  ذكرت  ما  وحسب 
التعليم العالي »صبيح المخيزيم« من ديوان الخدمة المدنية، عدم االعتداد 
بمعادلة شهادات الموظفة وهي: البكالوريوس في العلوم شعبة اإلحصاء 
اإلحصاء  شعبة  والماجستير   ،2005 سنة  الحاسب  وعلوم  الرياضي 
سنة  الرياضي  اإلحصاء  شعبة  الفلسفة  ودكتوراة   ،2008 في  الصادرة 
2013، وجميعها يحمل اسم إحدى الجامعات المصرية، مؤكداً أن معادالت 

الشهادات الثالث لم تصدر من التعليم العالي.
وطالب ديوان الخدمة في وزارة التربية بكتاب رسمي باتخاذ اإلجراءات 
أو  وضعها  بتعديل  صدرت  قــرارات  أي  وسحب  الموظفة،  ضد  القانونية 
تغيير مسماها الوظيفي، إضافة الى سحب أي قرارات مالية صادرة استناداً 
للمؤهالت المشار اليها، وما ترتب عليها من آثار، وذلك في ضوء كتاب وزارة 

التعليم العالي بعدم االعتداد بمعادلة هذه المؤهالت.
مختلفة،  مهن  في  موظفيها،  من  العديد  أن  اكتشفت  قد  الكويت  وكانت 
)القبس( حاصلون على مؤهالت علمية مزورة، خالل السنوات الماضية. 

إيركوتسك شرق سيبيريا، بعيد  المئات من سكان مقاطعة  احتفل 
الغطاس في مياه بحيرة البايكال المتجّمدة.

تيمناً  سنوياً  ُيقام  الذي  االحتفال،  هذا  في  األطفال  عشرات  وشارك 
بغطاس السيد المسيح في نهر األردن من قبل يوحنا المعمدان.

المياه المتجّمدة إحدى وسائل العالج من  هذا وُيعتبر الغطس في 
الكثير من األمراض. للمشاهدة:

اليوم( )روسيا   https://youtu.be/lOWqlFg9SI8

طّورت شركة “إل جي” لألجهزة اإللكترونية ذراعاً آلية فائقة التكنولوجيا 
إس”  أيه  “سي  معرض  في  والضيافة  الطهي  في  مهاراتها  تستعرض 

لإللكترونيات في الس فيجاس.
وتتيح هذه الذراع إمكانية وضع تلك األواني فيها ثم إزالتها منها. واآلن 
ممكن أن نجد أنفسنا قريباً نسخر من تلك الفترة البدائية عندما كنا نضطر 
 ”LG“ موقع  تعبير  حد  على  بأيدينا،  األطباق  غسالة  مع  التعامل  إلى 
جي”  “إل  شركة  طّورتها  التي  اآللية  األذرع  من  مجموعة  تدير  الرسمي. 
الكورية الجنوبية، المشهد في مطعم مستقبلي في المعرض، حيث تقوم 

بتخمير قهوة “باريستا” ثم تقوم بالتنظيف بعد ذلك.
صناعة  تناسب  مختلفة  بمهام  القيام   ”LG CLOi “ أذرع  تستطيع 
غسالة  في  األوانــي  ووضع  والطهي  الطلبات  أخذ  ذلك  في  بما  الضيافة، 

األطباق والتنظيف.
طورت شركة “إل جي” لألجهزة اإللكترونية ذراعاً آلية فائقة التكنولوجيا 
إس”  أيه  “سي  معرض  في  والضيافة  الطهي  في  مهاراتها  تستعرض 

لإللكترونيات في الس فيجاس.
صناعة  تناسب  مختلفة  بمهام  القيام   ”LG CLOi “ أذرع  تستطيع 
غسالة  في  األوانــي  ووضع  والطهي  الطلبات  أخذ  ذلك  في  بما  الضيافة، 

األطباق والتنظيف.
https://youtu.be/-3G9G2Y49Gg :للمشاهدة من الرابط

قالت الممثلة الرسمي لوزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن الشرطة 
كانوا  فولغوغراد،  مدينة  في  المزّيفين  المحامين  من  مجموعة  احتجزت 
غير  بشكل  للمواطنين  القانونية  الخدمات  لتوفير  وهمية  عقوداً  أبرموا  قد 
قانوني. وفًقا لشرطة فولغوغراد، قام أشخاص من مدن ساراتوف وبنزا 
في  اإلقليمية«  القانونية  المساعدة  »مركز  بافتتاح  الروسية،  وفولغوغراد 
بالمواطنين  موظفوهم  اتصل  حيث  اتصال،  مركز  وأنشأوا  فولغوغراد، 

وعرضوا عليهم خدمات قانونية بشكل احترافي.
وقد أبرم موظفو المركز عقودا وهمية مع العديد من المواطنين الروس، 
قام  الخدعة  اكتشاف  وعند  حقوقية،  شهادات  على  حصولهم  عدم  رغم 
المتضررون بتقديم الشكاوى لشرطة المدينة، التي تعاملت مع الموضوع 

بشكل فوري.
من  معظمهم  ضحية،   50 تحديد  »تم  المدينة  شرطة  بيان  في  وجــاء 
المتقاعدين، والمبلغ األولي لألضرار التي لحقت بالمواطنين قدر بحوالي 

30 مليون روبل«، أي ما يقارب النصف مليون دوالر.
إلقاء  للبيان، تم رفع دعوى جنائية من قبل المتضررين، كما تم  ووفقاً 
)وكاالت( القبض على المشتبه بهم، رغم محاولتهم الهرب خارج البالد. 

معلمة كويتية تعمل ب�سهادات 

جامعية مزورة منذ 12 عامًا

طقو�س الغط�س في بحيرة 

متجّمدة بعيد الغطا�س

اأذرع اآلّية ُتعّد القهوة ثم ت�سع 

الأكواب في غ�سالة الأطباق

..وال�سرطة الرو�سية توقف محامين 

مزّيفين بعد احتيالهم على 50 �سحية

اكت�ساف ثورّي يمّهد لعالج عالمي 

لجميع اأنواع ال�سرطان

اإمراأة تتحدى �سرطان الرحم 

وتنجب تواأم اإناث

تطوير اآلية جديدة 

لت�سخي�س فيرو�س كورونا
حقوق  مجال  في  للرقابة  الروسية  الفيدرالية  الهيئة  موقع  أعلن 
روس  علماء  أن  نــادزور«  بوتريب  »روس  المواطن  ورفــاه  المستهلك 
يمكنها  كورونا  فيروس  لتشخيص  مــواد  أسبوع  من  أقل  في  ــّوروا  ط

اكتشافه في مرحلة مبكرة.
وأشارت الهيئة في تقرير نقلته وكالة أنباء سبوتينك إلى أن الفريق 
استطاع بعد أقل من سبعة أيام من نشر معلومات عن التسلسل الجيني 

للفيروس بتطوير مواد للتشخيص المختبري لمسبب المرض الجديد.
ويثير انتشار فيروس جديد من ساللة كورونا ذعراً صحياً عالمياً 
الجهاز  في  الحادة  االلتهابية  ــراض  األع ذات  الفيروسات  من  لكونه 
)سبوتنيك( التنفسي. 
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