
كتب المحّرر السياسّي

المرة،  ه��ذه  عكسياً  ص��ار  وال�����دوالر،  ك��ورون��ا  رق��َم��ْي  بين  ال��ت��ن��اوب 
فالدوالر تخطى نزوالً حاجز ال�7000 ليرة مسجالً في السوق السوداء 
سعر 6800 مساء أمس، مع حديث عن فقدان الليرة من األسواق لشّدة 
عرض الدوالرات للبيع، بعدما أّدى الهبوط المضطرد والمنتظم في سعر 
صرف الدوالر خالل أسبوع إلى دفع الذين حفظوا أموالهم باالنتقال إلى 
الدوالر لبيع هذه الدوالرات خشية فقدان المزيد من قيمتها مع تواصل 
الهبوط، مما زاد بعرض الدوالرات وتسبب برفع الطلب على الليرة، وهو 
ما توقعت مصادر مصرفية ازدياده في األسابيع المقبلة وصوالً لسعر 
الثاني رقماً  لليوم  بينما سجل رقم اإلصابات بكورونا  ليرة،   5000 ال� 
يفوق الخمسين إصابة مقترباً تدريجياً من عتبة المئة، مسجالً رقم 71 
66 إصابة. وقال وزير الصحة حمد  إصابة جديدة، بعدما سجل أمس 
حسن إن االتجاه هو نحو فرض غرامات على المخلين بقرارات الحجر 
في  للفيروس،  حملهم  فحوصاتهم  تظهر  الذين  لبنان  إلى  العائدين  من 
ضوء ما تسبب به تفلت بعض المسافرين من نشر الجرثومة والتسبّب 
التفشي  للدخول في موجة ثانية من  بهذا االرتفاع بالعدد، وذلك تجنباً 
إلى مربع  الوضع وإعادته  الوزارة الحتواء  اتخذتها  معلناً عن إجراءات 

السيطرة.
سياسياً شهد لبنان مؤشرات على تبدالت في اللهجة األميركية حول 

الحكومة  رئيس  ضّم  الذي  الغداء  بعد  حكومية  مصار  أكدتها  الحكومة 
حسان دياب والسفيرة األميركية دوروتي شيا، التي كانت تقود حملة 
تغيير الحكومة وجاءت لتفتح صفحة جديدة إيجابية، كما قالت المصادر 
لبنان  التي يطلبها  الذي تخلله بحث باالستثناءات  اللقاء  أجواء  نقالً عن 
على  بالعمل  واع��دة  سورية،  يستهدف  الذي  قيصر  قانون  عقوبات  من 
نقلته  موقف  مضمون  ف��ي  م��وازي��اً  األم��ي��رك��ي  التغيّر  وج��اء  تحقيقها، 
السفيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالرغبة بتحريك ملف التفاوض 
على ترسيم الحدود البحرية، مستمعة للشروط اللبنانية، التي تعرفها، 
واعدة بالعودة بأجوبة عليها، والشروط تتضّمن تثبيت الخط المرجعي 
للحدود البحرية بالنقطة B1 على الجانب البري، واعتماد األمم المتحدة 

كراٍع للتفاوض، وتحديد سقف زمني للمفاوضات.
بالسياسات  تندد  حاشدة  طالبية  شبابية  تظاهرة  كانت  بالتوازي 
األميركية أمام السفارة في عوكر، وتعلن التمسك بالمقاومة وسالحها، 

وترفض اإلمالءات األميركية.
ال��ل��ه الشيخ نعيم ق��اس��م، ق��ال ف��ي حوار  ل��ح��زب  ال��ع��ام  ن��ائ��ب األم��ي��ن 
تلفزيوني، إن جهوزية المقاومة قابلة الستيعاب أي تهديد والتعامل مع 
المساس  تريد  التي  شروطه  بفرض  لألميركي  تسمح  ولن  متغير،  أي 
عن الكشف  راف��ض��اً  تحميه،  التي  المقاومة  وتستهدف  لبنان  بسيادة 
)التتمة ص8(
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انن��ا أمة ليس ألننا نتحّدر من أصل 
واح��د، بل ألننا نش��ترك ف��ي حياة 
واحدة في وطن واح��د يحّتم علينا 
أن نعيش اخواناً قوميين متحدين 
ف��ي هذه الجامعة الوطنية التي قّل 

مثيلها.

سعاده

- قبل تسعة شهور وغداة انتفاضة 17 تشرين األول، 
إلى  األميركي  الكونغرس  في  الخارجية  لجنة  استمعت 
مطّولة،  مداخلة  ف��ي  فيلتمان  جيفري  السابق  السفير 
على  لالستثمار  فيلتمان  دعوة  فيها  ورد  ما  أبرز  وكان 
ل��ه��ا أن تخدم  االن��ت��ف��اض��ة وت��زخ��ي��م��ه��ا ك��ف��رص��ة ي��م��ك��ن 
السياسات األميركية في لبنان والمنطقة، على قاعدة أن 
وهي  ومتصاعدة  مستمرة  واالقتصادية  المالية  األزمة 
في جزء منها ثمرة العقوبات األميركية، بهدف محاصرة 
لكن  االحتالل،  كيان  بوجه  للمقاومة  كعنوان  الله  حزب 
األزم��ة  على  االس��ت��ث��م��ار  ل��ه��ذا  ض��واب��ط  وض��ع  فيلتمان 
أوزار  بتحميلهما  المبالغة  عدم  أولها  معاً،  واالنتفاضة 
مهام فوق طاقتهما، كطرح مستقبل سالح المقاومة في 
السقف  رس��م  في  للتواضع  ال��دع��وة  وبالتالي  ال��ت��داول، 
هذا  على  تخدمه  أن  واالن��ت��ف��اض��ة  ل��ألزم��ة  يمكن  ال���ذي 
الوطني  التيار  وإضعاف  بمحاصرة  وحصره  الطريق، 
مظلة  بتوفير  ساهم  والمقاومة،  للحزب  كحليف  الحر 
رئاسة  ف��ي  وج���وده  م��وق��ع  م��ن  ومنحهما  لهما،  وطنية 
صرف  راب��ط��اً  الشرعية،  م��ن  أعلى  م��ق��داراً  الجمهورية 
المقبلة  النيابية  باالنتخابات  االس��ت��ه��داف  ه��ذا  رصيد 
وليس المبكرة. الضابط الثاني الذي وضعه فيلتمان كان 
عدم المبالغة بالضغط المالي بالتوازي مع عدم المبالغة 
يؤدي  ق��د  المالي  الضغط  م��ن  المزيد  ألن  بالتوقعات، 
قد  الضغط  من  والمزيد  العواقب،  محمود  غير  النهيار 
روسيا  كاستحضار  الحقاً  إغالقها  يصعب  أبواباً  يفتح 
إي���ران.  إل��ى  وص���والً  المشرق  دول  وتكامل  وال��ص��ي��ن، 
لتمويل  االستعداد  لوضع  الدعوة  كان  الثالث  والضابط 
لبنان  دي��ون  كل  حجم  أن  مستذكراً  الطاولة،  على  لبنان 
السعودية  تنفقها  واح��دة  سنة  كلفة  من  أق��ل  الخارجية 
على حربها في اليمن. والضابط الرابع هو عدم وضوع 
هذا  مقابل  الله  حزب  بحضور  تتصل  سياسية  ش��روط 
التي  اإلص��الح��ات  بطلب  ال��ش��روط  حصر  ب��ل  التمويل، 

وردت في مؤتمر سيدر.
- قبل ستة شهور عقد في الرياض اجتماع افتراضي 
التي  العشرين،  قمة  في  المشاركة  ال��دول  مالية  ل��وزراء 
تترأس السعودية دورتها هذه المرة، وتكلم في االجتماع 
»فرنسا  إن  وق���ال  ل��وم��ي��ر،  ب��رون��و  فرنسا  مالية  وزي���ر 
متعدد  أو  ثنائي  إط��ار  ف��ي  م��ال��ي��اً،  لبنان  لدعم  مستعّدة 
األطراف«، ونقلت وكالة »رويترز« عن لومير تحذيره في 
نهاية االجتماع من »خلط التعافي االقتصادي في لبنان 
لمواجهة  المتحدة  ال��والي��ات  تقودها  التي  الجهود  م��ع 
بين  رواب��ط  ثمة  أن  »نعرف  وتابع:  المنطقة«،  في  إي��ران 
المسألتين، لكننا ال نريد خلط قضية التعافي االقتصادي 
ال��ي��وم ف��ي حالة ط���وارئ واض��ح��ة، مع  ف��ي لبنان، وه��و 

مسألة إيران«.
ترامب،  دون��ال��د  األميركي  الرئيس  إدارة  رفضت   -
ممثلة خصوصاً بوزير الخارجية مايك بومبيو، اإلصغاء 
مع  لتعاملها  إط��اراً  وح��ددت  ولومير،  فيلتمان  لصوتي 
ديفيد  وم��ع��اون��ه  بومبيو  أس��م��اه  بما  لبنان  ف��ي  ال��وض��ع 
شينكر بالضغط األقصى، ووضع المقابل على الطاولة 
وهو تحجيم حزب الله وصوالً النتزاع تنازل من الدولة 
خط  بقبول  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  في  اللبنانية 
)التتمة ص8(

هل عاد بومبيو �إلى ن�صائح فيلتمان 

ودعوة لومير؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كورونا يثير �لذعر بالدنّو من عتبة �لـ 100 يوميًا... و�لدوالر يك�صر حاجز �لـ7000 نزواًل

�صيا »خبز وملح« في ال�صراي ووعود با�صتثناءات من »قي�صر«... وتظاهرة تنديد في عوكر

قا�سم: نحن في جهوزّية... والتغيير الحكومّي بالونات اإعالمّية... ول تهّمنا تهديدات الأميركّي

تظاهرة حاشدة في عوكر تنديداً بالسياسة األميركية ضد لبنان  )عباس سلمان(

ت�صويت �صينّي رو�صّي �إير�نّي �صد قر�ر منظمة حظر �الأ�صلحة �لكيميائّية و�أّيدته 29 دولة 

�صباغ: قرار »الكيماوّي« م�صّي�س لتحقيق اأجندات معروفة
حظر  منظمة  لدى  الدائم  سورية  مندوب  أكد 
أن  صباغ  بسام  السفير  الكيميائية  األسلحة 
الجمهورية السورية تعتبر القرار الذي اعتمده 
االستخدام  بشأن  للمنظمة  التنفيذي  المجلس 
المزعوم للسالح الكيميائي في منطقة اللطامنة 
بامتياز  مسيساً   2017 ع��ام  آذار  في  بحماة 
وطرفاً  المنظمة  في  عضواً  دول��ة  ويستهدف 
لتحقيق  الكيميائية  األسلحة  حظر  اتفاقية  في 
وق��راراً  معروفة  وأج��ن��دات  سياسية  أغ��راض 
عملت  الدول  من  مجموعة  نظر  لوجهة  منحازاً 
منذ سنوات على مشروع معاٍد للدولة السورية 
وتم تمريره من خالل ممارسة أساليب االبتزاز 

والضغوط السياسية على الدول األعضاء.
عقب  ل��ه  كلمة  ف��ي  ص��ب��اغ  السفير  وش���ّدد 
دورت��ه  أعمال  خ��الل  المجلس  في  التصويت 
اعتمد  القرار  هذا  أن  على  والتسعين  الرابعة 
بناء على التضليل وذلك من خالل استناده إلى 
استنتاجات مضللة وكاذبة لفريق أنشئ بشكل 
ثم  ومن  االتفاقية  ألحكام  ومخالف  شرعي  غير 
والترجيح  االحتمال  أس��اس  على  اتهام  بناء 
تحظى  نهائّية  استنتاجات  بمنزلة  واعتبارها 
هذا  تضمن  كما  األعضاء  الدول  جميع  بموافقة 
القانونية  الوالية  تتجاوز  جوانب  أيضاً  القرار 

للمنظمة.
ولفت صباغ إلى أن هذا القرار يوّجه رسالة 
اإلرهابية  المجموعات  سيشجع  ألنه  خاطئة 
الكيميائية  المسرحّيات  م��ن  بمزيد  للقيام 
من  ب��دالً  ال��س��وري  الجيش  الت��ه��ام  المفبركة 

تلك  لمواجهة  الدولية  الجهود  لحشد  السعي 
واالستقرار  األمن  وإعادة  وإنهائها  المجموعات 

إلى سورية.
وحّذر من أن هذا القرار سيعّزز حدة االنقسام 
من  مزيد  نحو  وي��دف��ع  األع��ض��اء  ال���دول  بين 
المتحدة  الواليات  أنه سيعطي  االستقطاب كما 
جديدة  ذرائ���ع  وفرنسا  المتحدة  والمملكة 
الرتكاب المزيد من أعمال العدوان على سورية 
جراء  بريئة  سورية  دم��اء  ب��إه��دار  والتسبب 

ممارسة هذه السياسة العدوانية.
حظر  لمنظمة  التنفيذي  المجلس  وص��ّوت 
على  أم��س،  أول  مساء  الكيميائية  األسلحة 

ما  استنتاجات  ي��ؤي��د  غ��رب��ي  ق���رار  م��ش��روع 
ُيسّمى )فريق التحقيق وتحديد الهوية( بشأن 
األسلحة  استخدام  حول  مدعاة  حوادث  ثالث 
الكيميائية في منطقة اللطامنة بمحافظة حماة 

في شهر آذار 2017.
وإيران  الروسي  واالتحاد  الصين  وصّوتت 
عن  امتنعت  فيما  دولة   29 وأّيدته  القرار  ضد 
تأييده 9 دول أخرى في جلسة شهدت انقساماً 
حاداً في اآلراء بين الدول األعضاء في المجلس 
حول مصداقّية وشرعّية نتائج عمل هذا الفريق 
مع  وتطابقها  ومصداقيتها  قانونيتها  وم��دى 

المعايير الدولية في إجراء التحقيقات.

 هيبة �لدولة من كر�مة مو�طنيها...

 و�صارقو �ل�صعب معروفون

بالوجوه و�الأ�صماء

علة العلل في بلدنا الجميل هي في سياسيّيه، أو لنقل 
في األعّم األغلب من سياسيّيه. فهؤالء ال هّم لهم إال في 
كلّف  مهما  فيها  والبقاء  المناصب  إلى  الوصول  كيفية 
القيَم الوطنية والقومية  أّي اعتبار لكّل  األمر، ومن دون 

واإلنسانية. واألخالقية 
أهدافهم  لتحقيق  ش���يء  أّي  ل��ف��ع��ل  م��س��ت��ع��ّدون  ه��م 
وأغراضهم ومصالحهم، يتاجرون بالطائفية والمذهبية. 
األوامر  ينفذون  والمفسدة.  الفاسدة  األساليب  يتّبعون 
الكبرى،  ال���دول  أم���ام  خانعين  وي��ت��زلّ��ف��ون  ال��خ��ارج��ي��ة، 
سواء في المنطقة أو على مستوى أوسع، لكي يحافظوا 
بكّل  المناصب  وع��ل��ى  ومكتسباتهم  ام��ت��ي��ازات��ه��م  على 

مستوياتها لهم ولذرّيتهم من بعدهم.
كسلعة  معها  وتعاملوا  الفلسطينية  بالقضية  تاجروا 
لَِجني األموال، ولتقديم الوالء لمن يلزم في الخارج أيضاً 

من أجل الحفاظ على الكراسي والحصص والمغانم.
على  تفّوقوا  لكنهم  ُيفترض،  كما  للشعب  ممثلون  هم 
وبيعهم  ال��م��واط��ن��ي��ن  ع��ل��ى  التمثيل  ف��ي  ه��ول��ي��ود  ن��ج��وم 
وأبناءه  ال��ب��ل��د  يبيعون  ه��م  بينما  أف��ض��ل  ب��غ��د  األوه����ام 
وم��س��ت��ق��ب��ل أج��ي��ال��ه، ف��ق��ط م��ن أج���ل م��ص��ال��ح��ه��م اآلنية 

الضيقة.
)التتمة ص6(

 القنصل خالد الداعوق �

في مو�جهة »�صفقة �لقرن« ومخرجاتها

عهد يتجّدد...

مدى  على  االل��ك��ت��رون��ي  ال��ت��واص��ل  م��واق��ع  على  ينعقد 
يوليو  ت���م���وز/   12 و   11 ف���ي  واألح�����د  ال��س��ب��ت  ي��وم��ي 
القرن  صفقة  ض��ّد  متحدون  ال��ع��رب��ي:  »الملتقى  الحالي 
)المؤتمر  عربية  هيئات  ستة  م��ن  ب��دع��وة  ال��ض��م«  وخطة 
المؤتمر  االسالمي،  القومي/  المؤتمر  العربي،  القومي 
الجبهة  العربي،  اليساري  اللقاء  العربية،  لألحزاب  العام 
ويشارك  ال��دول��ي��ة(  ال��ق��دس  مؤسسة  التقدمية،  العربية 
وقادة  الهيئات  لهذه  العامة  األمانات  أعضاء  الملتقى  في 
فصائل المقاومة واالتحادات المهنية العربية وشخصيات 
الملتقى جامعاً  محدودة من فلسطين واألردن بما يجعل 
العربي، ومن  الشعبي  العمل  لممثلين عن معظم مكونات 
غالبية تياراته الفكرية والسياسية في تحّد واضح ليس ل� 
في  بل  فحسب،  مواجهتها  ومتطلبات  الكورونا«  »جائحة 
تحّد للمشروع الصهيو/ أميركي الذي يسعى الى تجزئة 
مجتمعاتها  وتشظي  الوطنية،  كياناتها  وتقسيم  األم��ة، 
الرامية  مخططاته  كّل  تنفيذ  من  ليتمكن  الشعبية،  وقواها 
النهضوي  م��ش��روع��ه��ا  وتعطيل  أم��ت��ن��ا  م����وارد  ن��ه��ب  ال���ى 

وضرب مقوماتها الروحية والمادية...
من  ج��اءت  ق��د  الملتقى  ه��ذا  بعقد  ال��م��ب��ادرة  كانت  واذا 
في  طويل  ب��اع  لها  ب���ارزة  شخصية  خ��الل  م��ن  المغرب، 
المناضل  وهو  األمة،  وقضايا  فلسطين  أجل  من  النضال 
خالد السفياني المنّسق العام للمؤتمر القومي اإلسالمي
)التتمة ص6(

في الوقت الذي يتعّرض فيه الشعب الفلسطيني الى أعلى 
درجات الظلم والعدوان على يد الكيان الصهيوني الغاصب 
الدولي  المجتمع  لبنان  في  النيابية  األص��وات  بعض  تدعو 
إلى إخراج الفلسطينيين وإعادتهم الى بالدهم، موحية بأّن 
الفلسطينيين ومعهم األخوة السوريون هم السبب الحقيقي 
الحاكمة  الطبقة  أرك��ان  وك��أّن  االقتصادية  لبنان  أزم��ة  وراء 
في لبنان هم مجموعة مالئكة لم تقرب ماالً حراماً ولم تمّد 
يدها الى جيوب الناس ولم تسُط على ودائع المغتربين، أو 
األزمة  يفاقم  ال  لبنان  على  الخانق  األميركي  الحصار  ك��أّن 
االقتصادية وال يزيد من منسوب المجاعة التي تستبّد بقسم 
كبير من المواطنين والقاطنين وتنتشر بينهم انتشار النار 

في الهشيم.
أم��ا األق��س��ى م��ن ه��ذا اإلي��ح��اء االق��ت��ص��ادي فهو اإليحاء 
السياسي الذي يزعم أّن الفلسطيني يقيم سعيداً في لبنان مع 
أنه يتعرض كاللبناني وأكثر إلى مظالم ال تحتمل على صعيد 
المعيشة والعمل والتعليم والطبابة واإلسكان واالوكسجين 
المفقود في المخيمات، مما يجعل حياته بائسة ال يضيئها 
بهويته  التمسك  إرادة  س��وى  األم���ل  أرج��ائ��ه��ا  ف��ي  ويشيع 
بالده  إل��ى  ال��ع��ودة  أج��ل  م��ن  المتواصل  والنضال  الوطنية 
واستعادة حقوقه الكاملة، رافضاً كّل العروض والمغريات، 
ال��ذي بلغ ذروت��ه في  صامداً في وجه اإلره��اب الصهيوني 
اإلسرائيلية  العسكريتاريا  يد  على  وشاتيال  صبرا  مجزرة 
)التتمة ص6( وجماعاتها.  

 معن بشور �

 بشارة مرهج �

 غاز �لمتو�صط..

 �ل�صين تدخل  لتنفيذ

�أكبر م�صروع في قبر�ص

الحجر  أناستاسياديس  نيكوس  قبرص  جمهورية  رئيس  وضع 
األساس لتنفيذ أكبر مشروع للطاقة في الجزيرة في شكل بناء محطة 

جديدة للغاز الطبيعي المسال.
إلى  المسال  الطبيعي  للغاز  جديدة  محطة  تشييد  عقد  منح  وتّم 
بشركة  متمّثالً  الصيني  العمالق  يضّم  الذي  دولي«،  »كونسورتيوم 
الصينّية  والشركة  الصينية،  البترول  أنابيب  خطوط  هندسة 
 METRON S.A وشركة  السفن،  لبناء  تشونغهوا«  »هودونغ 
اليونانية و Wilhelmsen إلدارة السفن وهي شركة نقل نرويجية.

إن  ال��ق��ب��رص��ي��ة«،  وال��م��ع��ل��وم��ات  ال��ص��ح��اف��ة  »إدارة  وق��ال��ت 
موقع  في  األس��اس  الحجر  وضع  حفل  في  ش��ارك  أناستاسياديس 
االسم  تحمل  التي  الطاقة  محطة  من  بالقرب  للطاقة،  فاسيليكوس 

نفسه شرق ليماسول.
الطبيعي  الغاز  الستيراد  جديدة  محطة  ظهور  فإن  للخبراء،  ووفقاً 
في  الطاقة  قطاع  في  المشاكل  من  العديد  حّل  إلى  سيؤدي  المسال 
 25 و   15 بين  تتراوح  بنسبة  الكهرباء  أسعار  وسيخفض  الجزيرة 

.%
وقال الرئيس القبرصي إن »هذا المشروع معلم تاريخي حقاً، حيث 
وقيمة  استراتيجية  أهمية  ذو  وهو  رسمياً،  الفخم  المشروع  إطالق  تّم 

وطنية كبيرة«.
يورو،  مليون   290 بقيمة  المشروع«  هذا  »بفضل  أنه  وأوض��ح 
جيدة  آف��اق��اً  وستفتح  للطاقة،  ج��دي��داً  ع��ص��راً  ق��ب��رص  »ستدخل 

لالقتصاد«.
في  األوروبية  المالية  المؤسسات  دور  إلى  أناستاسياديس  وأشار 
خطط  تنفيذ  أن  أوضح  لكنه  المحطة،  لبناء  المقبلة  التكاليف  تغطية 
في  وأنه  وصعباً،  طويالً  كان  الجزيرة  إلى  الطبيعي  الغاز  توصيل 
لتعطيل  محاوالت  جرت  الماضي  العام  من  الثاني/نوفمبر  تشرين 
مشاريع  تمويل  األوروب��ي��ة  المفوضية  رف��ض  بحجة  المجمع  بناء 

الطاقة هذا العام.
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  ح�سان دياب

لن يكون »كاظمّيًا جديداً«؟

{ د. وفيق إبراهيم
إلسقاط  واإلقليمية  اللبنانية  إمكاناتهم  كامل  األميركيون  يضُع 
حكومة  تحاكي  جديدة  أخرى  تشكيل  وإعادة  دياب  حسان  حكومة 

»الكاظمي العراقية«.
حصر  على  الكاظمي  حكومة  من  حرصاً  مثالً،  ال��والء  هذا  يشمل 
السالح بيد الدولة، وهذا يعني تجريد الحشد الشعبي منه، ويتوّجه 
حصر  وه��و  سياسي  شعار  لديها  جديدة  لبنانية  حكومة  لنصب 
السالح اللبناني في يد الدولة، وباللغة األوضح تجريد حزب الله من 
سالحه، أي تماماً كما تطالب األحزاب اللبنانية الموالية لألميركيين 

و«إسرائيل«.
حسان  حكومة  في  يرون  هنا  األميركيين  أن  منطقي  بشكل  يبدو 
دياب سداً يحول دون تطبيق هذه المشاريع، ما دفع بومبيو وفريقه 
واستبدالها  دي��اب  حكومة  إقالة  لطلب  والعسكري  الدبلوماسي 

بحكومة جديدة ال تضّم وزراء من حزب الله.
سورية  من  الكهرباء  استيراد  على  أميركي  حظر  أيضاً  هناك 
ومشتقات نفطية من إيران، فاألميركيون يعرفون أن رئيس الحكومة 
تعمل  التي  التاريخية  السياسية  للمنظومة  ينتمي  ال  دياب  حسان 
على تطبيق ما يريده األميركيون واألوروبيون، وتلتبس في الموقف 

مع »إسرائيل«.
نتاج  من  ليست  دياب  حكومة  أن  األحيان  معظم  في  يتبين  بما 
تشكل  وال  انصياعها،  على  األميركيون  اعتاد  التي  التقليدّية  الطبقة 
جزءاً من منظومة تاريخية فاسدة أفلست لبنان بنهبه وسرقته منذ 
ثالثين عاماً بغطاء أميركي وأوروبي وخليجي، وتحاول تحميل وزر 

هذه المأساة لحكومة دياب.
فال أحد يصّدق مشاهد الحريري وجنبالط والجميل وجعجع وهم 
يتهمون الحكومة الحالية بأنها لم تفعل شيئاً لوقف هذا االنهيار، وهم 
على علم عميق بأنه نتائج انهيار متراكم منذ ثالثين عاماً ال يحصل 
ببضعة أشهر وال يمكن معالجته في ظل حصار أميركي مباشر على 
في  اللبنانيين  المغتربين  أيضاً  أصاب  والمصرفي،  التجاري  لبنان 

العالم.
على  أميركي  ضغط  وس��ط  االنهيار  ه��ذا  مجابهة  الصعب  وم��ن 
لبنان  إمداد  عن  تمتنع  كي  سيدر  ومؤتمرات  الدولية  النقد  صناديق 

بأي شيء.
دول  يمنعون  أنهم  مرتاح  وبضمير  األميركيين  اتهام  أيضاً  يمكن 

الخليج وخصوصاً السعودية واإلمارات عن مّد يد العون إلى لبنان.
المناخات  هذه  مثل  في  حلول  إيجاد  دياب  لحكومة  يمكن  فكيف 

الغربية العدائية والعربية الصامتة إلى حدود التآمر؟
وهل بوسعها العمل فيما تقطع القوى اللبنانية »المتأمركة« الطرق 
الحريري«  سعد  »الشيخ  ب�  األمر  وصل  حتى  البالد،  في  األساسية 
إلى حد اتهام الحكومة بالنفاق، ألنها »تزعم أنها تريد العمل وليس 
لديها كهرباء«، متناسياً أن الحكومات التي توالها أبوه الراحل رفيق 
إصالح  منعت  التي  هي  السنيورة  وحكومات  وحكوماته  الحريري 
الكهرباء، وعملت مع آخرين على استئجار باخرتين تركيتين لتزويد 
لبنان بكهرباء هي األغلى من نوعها في العالم ألن أسعارها تحتوي 
على عموالت إضافية ضخمة للرعاة »األذكياء« و«الخواجات« منهم.

لماذا يريد األميركيون إذاً نسف الحكومة؟
االنصياع  وترفض  السياسي  بالخارج  تأتمر  ال  حكومة  ه��ذه 
لمطالبه، وال تقترب إال ما ترى أنه لمصلحة عموم اللبنانيين، أما لماذا 

لم تنجز المطلوب؟
فاإلجابة واضحة وجلية وتتمركز في الحصار األميركي األوروبي 
أن  الحكومة  المفروض عليها والمستورد خليجياً، فكيف يمكن لهذه 
تعتبر أن الخطورة في سالح حزب الله فيما الطيران اإلسرائيلي يختال 
في أجواء لبنان، وأجهزة مخابراتها تسرح في محافظاتنا ودوائرنا، 
الغجر  قرية  وتحتل  الحدود  عند  الشائك  الشريط  دوري��اً  وتخترق 
وغاز  نفط  وآبار  السبع  والقرى  وكفرشوبا  شبعا  ومزارع  اللبنانية 
حزب  بإبعاد  أيضاً  تقبل  وكيف  المحتلة؟  فلسطين  مع  الحدود  عند 
 الله عن الحكومة وهو الذي يحوز على أعلى نسبة مؤيدين في لبنان؟
وال عالقة له وباعتراف أخصامه السياسيين بكل أنواع الفساد الذي 

أوقع لبنان في انهيار اقتصادي عميق جداً.
بنيوياً  يرتبط  دي���اب  حكومة  اس��ت��ه��داف  أن  ي��وض��ح  م��ا  ه��ذا 
فيسّدد  اإلقليم،  في  األميركي  النفوذ  تراجع  ترميم  يحاول  بمشروع 
والسعي  الله  حزب  استهداف  خالل  من  اللبنانية  الحكومة  على 
أو  ال��ح��ري��ري  بإمكانات  سياسّي  يترأسها  ج��دي��دة  حكومة  إل��ى 
تطمح  ال  بمستويات  أي  الريفي،  ربما  أو  سالم  ونواف  البعاصيري 
 إلى دور وطني بل تعتمد على نفوذ »قيصر« لالستيالء على السلطة.
وسورية  لبنان  على  الثقيلة  بدباباته  يمّر  »قيصر«  أن  يوضح  بما 
جوي  بقصف  اليمن  وإبادة  إيران  خنق  ومحاوالت  العراق  مجتاحاً 

بريطاني سعودي ال يرمي إال على المدنيين.
بين  الوهمي  الصراع  في  دياب  حسان  حكومة  تدخل  ال  بالمقابل 
شرق وغرب، ألنها تعرف أن العالقات الدولية لم تُعد مبنية على هذا 

النحو منذ سقوط االتحاد السوفياتي في 1989.
كل  وف��ي  مصالحها  حسب  تتعاقد  ب��ل��دان��اً  ه��ن��اك  أن  بمعنى 
تزيد  واألميركيين  الصين  بين  االقتصادّية  والعالقات  االتجاهات.. 
3 تريليونات دوالر. إلى  250 مليار دوالر فضالً عن ديون تصل   عن 

فأي شرق يجري الحديث عنه وأي غرب نريد الخروج منه؟
الحزبية  مؤسساتهم  على  الضغط  اللبنانيين  على  ف��إن  لذلك 
لتنضبط في إطار دعم الحكومة ألن طبيعة الصراع اللبناني أصبحت 
بين البحث عن المصالح الشعبية أو االنصياع للمصالح األميركية، 
سياسية  قوى  بين  تحالفات  على  يعملون  األميركيين  أن  والدليل 

ودينية إلعادة تعميق لبنان الطائفي المنزوي في قاع التخلف.
لذلك يكفي تسجيل مدى الضغط األميركي على حسان دياب عبر 
الحكومة  رئيس  بأن  جنبالط  وليد  العريق  للشهم  معلومة  تسريب 
يطالب بتعويضات من الجامعة األميركية عن مرحلة تدريسه لمدة 

طويلة فيها. 
الذين  الجامعّيون  األساتذة  يفعله  طبيعي  أمر  هذا  أن  والغريب 

يقبضون تعويضات أو رواتب تقاعدّية عند خروجهم من التدريس.
دياب  ابتزاز  »يمكن  حادثة  أنها  األميركية  السفارة  تعتبر  فلماذا 

بها«؟
جزء  هي  الجامعية  دياب  تعويضات  أن  تيمور  أبو  يعتقد  وهل 
الريوع والمغانم اإلدارية التي يجب تقاسمها على الطريقة الحريرية 

المعتادة؟
ال بد أخيراً من تأكيد أن موازنة القوى الحالية داخلياً وخارجياً، ال 
تسمح بأي تغيير حكومة ينقلها من الحيادية واإلنتاج إلى واحدة من 
الوطن لسياسات  التي تبيع مصالح  الحريري والسنيورة  حكومات 
المليارات  أصحاب  من  جعلتها  سلطة  في  ترسيخها  مقابل  الخارج 
الموالية  سياستهم  على  ثابتون  وهم  للغرق  يتجه  بلد  في  والمزارع 

لألميركيين وحلفائهم.

اأن�شطة ومواقف

الخارجية والمغتربين ناصيف  } عرض وزير 
لبنان  ل��دى  األوروب����ي  االت��ح��اد  سفير  م��ع  ح��ّت��ي 
وبرنامج   »4 »بروكسل  مؤتمر  نتائج  طراف  رالف 
للبنانيين  السماح  ومسألة  للبنان  المساعدات 
بالسفر إلى اإلتحاد األوروبي. واستقبل حّتي ممثلة 
المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
إليه  آلت  ما  عرضت  التي  جيرار  ميراي  لبنان  في 
فيروس  وتداعيات   »4 »بروكسل  مؤتمر  نتائج 
»كورونا« على النازحين. وبحث مع سفير اليابان 
بين  التقني  التعاون  اتفاقية  في  أوكوبو  تاكيشي 
لبنان واليابان  JICA. كذلك، بحث مع سفير غانا 
وقضايا  الثنائية  العالقات  في  هاموند  وينفريد 
المساعدات  موضوع  أبرزها  البلدين  تهم  قنصلية 
محمد  تونس  سفير  الغانيات.والتقى  المنزليات 
انتهاء  لمناسبة  وداعية  زي��ارة  في  بودالي  كريم 

مهامه الديبلوماسية في لبنان.
} أشار النائب فريد البستاني عبر حسابه على 
»تويتر«أنه »يوماً بعد يوم يتضح لنا أهمية إرساء 
الدولة المدنية بكّل مندرجاتها، فالمشاكل البنيوية 
تحوز  سريعة  معالجات  تتطلب  منها  نعاني  التي 
والدولة«  الشعب  بين  وثقة  وطني  إجماع  على 

على  العمل  الغد،  قبل  اليوم  ملحاً  بات  »أنه  ورأى 
وضع القوانين للعبور من دولة الطوائف إلى دولة 

المواطنة«.
}  اعتبر عضو لجنة »اإلعالم واإلتصاالت« في 

مجلس النّواب النائب أنور جمعة عبر حسابه على 
»تويتر«، أن »تويتر في لبنان ينقل أبشع الصور عن 
واقع البلد، فالتخاطب في أدنى مستوياته وميدان 
فّشات الخلق والسباب والشتم، فلم أمر على تويت 

والطروحات«  لألفكار  معالجاً  الخطاب  فيه  يكون 
وجهات  يعرضوا  أن  للمغّردين  »األجدى  أّن  ورأى 
بعضنا  ويتفّهم  باستيضاحها،  يسمح  ما  نظرهم 

بعضاً، بدل أن نؤّجج صراعنا ونزيد الهّوة بيننا«.

حتي وطراف خالل لقائهما في الخارجية أمسالنائب د. فريد البستاني

خفاياخفايا

قالت مصادر في الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق 
النقد الدولي إن تبدالً طرأ في الساعات األخيرة تغيّرت 
معه لهجة وفد الصندوق تجاه الوفد اللبناني من لهجة 

المماطلة بخلق الذرائع االنتقادّية للجهوزّية اللبنانيّة إلى 
لهجة تعالوا نبحث بخطط الخروج من األزمة بمعزل 

عن التفاصيل التي يمكن ترتيبها بعد التوصل لخريطة 
طريق للخروج من األزمة.

{ محمد حمّية 
انقلب المشهد السياسي الداخلي رأساً على عقب... فبعد االستباحة 
األميركية للساحة اللبنانية على مدى أسابيع، تغيرت الصورة خالل 
الماضية وتّوجت أمس، بحدثين: سياسي دبلوماسي  القليلة  األيام 
السرايا  الى  شيا  دوروثي  لبنان  في  األميركية  السفيرة  بزيارة  تمثل 
شعبي  الثاني  دي��اب،  حسان  الحكومة  رئيس  ولقائها  الحكومّية 
أمني تمّثل بالتحرك الذي شهده محيط السفارة األميركّية في عوكر 
ومحاولة  لبنان  ضد  العدوانية  األميركية  السياسة  على  احتجاجاً 

اقتحام حرم السفارة والدخول اليها.
فما هي الوقائع والمعطيات التي أدت الى استبدال أجواء التصعيد 
بالحرب  والتهديد  الحكومة  بإسقاط  التلويح  حدود  الى  األميركي 

العسكرية، بأجواء حوارية وهادئة؟
فبحسب معلومات »البناء« فإن دوائر القرار المعنية في الواليات 
المتحدة تلقفت رسائل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
توقف  لم  لكنها  كبيرين،  واهتمام  بجدية  األخير  قبل  ما  خطابه  في 
تقلب  أمنية  سياسية  خطوة  على  تراهن  وكانت  لبنان  على  حربها 
إسقاط  عبر  وذل��ك  الداخلي  والحكومي  السياسي  القوى  ت��وازن 
القوى  من  حلفائها  بمساعدة  الشارع  في  دي��اب  الرئيس  حكومة 
مشرعاً  اجتماعية  وفوضى  فراغ  في  البلد  وترك  المحلية  السياسية 
القوى  إجبار  وبالتالي  والمذهبية،  الطائفية  الفتنة  احتماالت  أمام 
يرأسها  أميركية  بشروط  جديدة  حكومة  تأليف  على  السياسية 
اجراء  وإما  عليها،  المحسوبين  النافذين  المصرفيين  الموظفين  أحد 
انتخابات نيابية جديدة تظن أميركا أنها تعبث بالخريطة السياسية 
التنازل  الى  الله  حزب  تدفع  بذلك  وعلها  الحالي،  النيابي  للمجلس 
النفط  ملف  أبرزها  عدة  ملفات  في  األميركية  بالشروط  والتسليم 

والغاز في البلوك المتنازع عليه في المياه اإلقليمية. 
فالمخطط  االتجاه.  هذا  في  فيصب  الحكومة  إسقاط  هدف  أما 
األميركي بحسب معلومات »البناء« تركز على إطاحة حكومة دياب 
في  قرار  اي  اتخاذ  من  تتمكن  ال  كي  أعمال  تصريف  الى  وتحويلها 
الملفات السيادية ال سيما في موضوع النفط والغاز، وبالتالي يمنع 
لبنان من تلزيم أي من بلوكاته النفطية وال عقد اي اتفاقات اقتصادية 
مع دول عدة مستعدة لمساعدته لكسر قانون العقوبات قيصر وإنقاذ 

البلد من االنهيار ليبقى أمامه خيار وحيد هو صندوق النقد الدولي. 

والهجمة  الحكومة  إسقاط  مخطط  فشل  بعد  المصادر،  وبحسب 
الصيني  الوفدين  زيارة  سيما  ال  عدة  صعد  على  المرتدة  الحكومية 
الجديدة،  الغذائية  السلة  واتفاق  الحكومية  السرايا  الى  والعراقي 
تهديد  رسائل  حمل  نصرالله  للسيد  حاسم  خطاب  مع  ذلك  وتزامن 
لألميركيين وبعد تلّمس واشنطن جدية حكومية بالتوجه االقتصادي 
أن  عن  اإلع��الن  مع  وس��وري��ة  واي���ران  والصين  كالعراق  دول  ال��ى 
الغذائية  والمواد  بالمحروقات  المحملة  االيرانية  المساعدات  بواخر 
أوعزت  لبنان،  الى  االنطالق  اإليرانية تنتظر اشارة  المياه  ترسو في 
ولجم  بالتهدئة  لبنان  في  سفيرتها  الى  األميركية  الخارجية  وزارة 
االندفاعة التصعيدية واالنفتاح على الحكومة ورئيسها للحفاظ على 
العالقة مع لبنان وقطع الطريق على دخول دول أخرى الى الساحة 
سماع  بعد  التغّير  بضرورة  األميركية  القناعة  وتعّززت  اللبنانية. 
على  التينة  عين  في  الحاسم  اللبناني  الموقف  األميركّية  السفيرة 
لسان الرئيس نبيه بري برفض لبنان المطلق التنازل عن حقوقه في 

ملف النفط والغاز.
المقاومة  وأح��زاب  قوى  بعودة  أيضاً  فتجلى  المشهد  انقالب  أما 
السفارة  باتجاه  الشعبية  التحّركات  عبر  الشارع  على  للسيطرة 
تجاه  العدوانّية  األميركية  للسياسة  رفضاً  عوكر  في  األميركية 
تشرين   17 منذ  بالشارع  التحّكم  في  واشنطن  تفردت  بعدما  لبنان، 
حزب  وسالح  الحكومة  ضد  آذار   14 أح��زاب  تحريك  عبر  الماضي 
وتطبيق  لبنان  في  األميركية  للسياسة  داعمة  تظاهرة  وتنظيم  الله 
للمخطط  مفاجئة  ضربة  األمس  تظاهرة  فكانت  الدولية،  القرارات 
األميركي تلقفتها السفارة األميركية على أنها رسالة أمنية سياسية 
الشعب  من  وحنقاً  غضباً  طياتها  في  تحمل  وحلفائه  الله  حزب  من 
حصار  وسياسة  األميركية  العربدة  من  تالوينه  بمختلف  اللبناني 
التحرر  لبداية  إنذار  جرس  تشكل  وبالتالي  شعبه،  وتجويع  لبنان 
والسطو  اقتصادية  بوسائل  للبنان  األميركي  االجتياح  من  اللبناني 
لبنان  األميركية في  المصالح  الذي يهدد  األمر  السيادي.  القرار  على 
غرضها  الرسالة  هذه  فأدت  المنطقة.  هذه  في  التاريخي  والنفوذ 
»حضن«  الى  للعودة  لبنان  في  األميركية  الدبلوماسية  دفعت  بأن 
الثانية  الرئاستين  اللبنانية، ولذلك تنقلت شيا بين مقّري  الشرعية 

والثالثة لالحتماء من غضب الشارع.
»أمه  وأم��ام  يولد  أن  قبل  »قيصر«  قانون  الشارع  أجهض  هكاذ 
االجتماعات  فيه  عقدت  ال��ذي  المكان  عوكر  سفارة  في  أي  وأبيه« 

وُنسجت المخططات لإلطاحة بالحكومة وضرب االستقرار، بحسب 
ما أكدت معلومات رسمية ل�»البناء«.

فالواليات المتحدة بحسب مصادر نيابية في فريق المقاومة تعمل 
الى  لبنان  بدفع  لديها  مصلحة  فال  قتله،  ليس  لكن  لبنان  خنق  على 
الله وحلفاءه  األهلية ألن ذلك يدفع حزب  الكاملة والحرب  الفوضى 
الواليات  اعالن  أي  ب«  »الخطة  لتنفيذ  المقاومة  وقوى  أحزاب  من 
وفتح  إزالته  تجب  عدواني  موقع  وسفارتها  للبنان  عدوة  المتحدة 
أميركا  تلقفت  لذلك  اقتصادياً،  إلنقاذه  أخ��رى  دول  لدخول  لبنان 
لبنان  في  سفيرتها  تدجين  الى  دفعها  ما  المتنوعة  التهديد  رسائل 

وتأنيبها على تصرفاتها األخيرة.
ومطلعاً  واشنطن  في  سابقاً  لبنانياً  دبلوماسياً  مصدراً  أن  علماً 
على السياسة األميركية يؤكد ل�»البناء« أن »واشنطن ال تريد إغراق 
لبنان باالنهيار الكامل بل تريد الضغط على لبنان لتحميل حزب الله 
المسؤولية وتقليب البيئة الشعبية عليه ودفعه للرضوخ لإلمالءات 
األميركي  الضغط  استمرار  المصدر  وتوقع  اإلسرائيلية«.  األميركية 
على لبنان مع بعض الليونة في الموقف األميركي وبعض اإلجراءات 
للتخفيف من حدة األزمة اللبنانية وذلك حتى االنتخابات الرئاسية 
والمنطقة  لبنان  في  جديدة  مرحلة  مالمح  تبدأ  أن  على  األميركية 
اإلدارة  وسياسات  توجهات  تلمس  مع  المقبل  العام  مطلع  والعالم 

األميركية المقبلة«.
وبدا الربط واضحاً بين الليونة األميركية تجاه لبنان والمؤشرات 
تاله  الصيني  الوفد  كزيارة  مؤخراً،  الحت  التي  الخارجية  اإليجابية 
الوفد العراقي الى بيروت ثم ورود إشارات إيجابية من دول خليجية 
ال سيما قطر والكويت وإحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
الى  يشير  ما  بيروت.  الى  فرنسا  خارجية  وزير  زيارة  عن  والحديث 
لبنان  لمساعدة  للتأهب  المنطقة  في  لحلفائها  أميركي  أصفر  ضوء 
ضوء  الى  يتحول  متى  لكن  اإليرانية  االندفاعة  على  الطريق  لقطع 

أخضر؟ 
الحكومة  على  يستوجب  ما  األميركية  المناورات  من  الحذر  يجب 
اإليجابية  على  تراهن  وال  الشرق  على  االنفتاح  بخيار  االستمرار 
للبنان  االثنين معاً، فالشرق بات حاجة ملّحة  األميركية فقد تخسر 
الموقف  تعزز  وسيلة  لكنه  ال��غ��رب،  مع  األب���واب  إقفال  دون  من 

التفاوضي اللبناني.

�صارع المقاومة ُي�صِقط »قي�صر« في عوكر...

ن ال�صفيرة الأميركّية!  ر�صائل تهديد ُتدجِّ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار لبنان ورفاهيته، مبدياً استعداده »لبذل 
كل جهد يمكن أن يسهم في رفعة الشعب اللبناني الشقيق واستعادته لعافيته«.

موقف الرئيس السيسي جاء في رسالة خطية وجهها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونقلها إليه 
السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي الذي رافقه المستشار محمد مصلح.

وأعرب السيسي في رسالته عن تمنياته في أن تسفر المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات المالية 
لمعالجة األوضاع االقتصادية الضاغطة، »عن نجاح يفضي إلى تقليل األضرار الواقعة على االقتصاد اللبناني، 
وأن يسهم ذلك في تدفق المخصصات المنصوص عليها في مؤتمر »سيدر«، كي يتمكن لبنان من مواجهة األعباء 

كافة التي تثقل كاهله«.
وأكد ثقته بأنه »سيكون لدى المسؤولين اللبنانيين اإلرادة الالزمة إلخراج هذا البلد العزيز على قلوب العرب 

جميعاً من الظرف الذي يمر به حالياً، والنأي به عن التجاذبات اإلقليمية تفادياً لتأثيرها السلبي عليه«.
وحّمل الرئيس عون السفير علوي تحياته إلى الرئيس السيسي، شاكراً له عاطفته تجاه لبنان وحرصه على 

خروجه من األزمة الراهنة، واستعداده لبذل الجهود للمساهمة في ذلك.
وتطّرق البحث خالل اللقاء إلى األوضاع العربية واإلقليمية ومواضيع تهم البلدين.

الراهنة ومواضيع  التطورات  افق تناولت  السابق كريم بقرادوني وأجرى معه جولة  الوزير  واستقبل عون، 
الساعة.

إلى ذلك، أكد مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية أّن طلب الرئيس عون إبطال قانون تحديد آلية التعيين في 
الفئة األولى حق دستوري لوجود مخالفة في بعض مواده. وأعلن المكتب في بيان أّن الرئيس عون »ليس في 
وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية او قانونية« مشيراً إلى »أن المراجعة باتت في عهدة المجلس الدستوري 

وعلى الجميع احترام قرارات المؤسسات الدستورية«.

أمس،  دي��اب  حسان  الدكتور  ال��وزراء  مجلس  رئيس  استقبل 
فيصل  مراد،  الرحيم  عبد  النواب  ضم  التشاوري  اللقاء  نواب  وفد 
كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي، وعثمان مجذوب، هشام 
طبارة وعالء جليالتي، في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر 

طالب.
وبعد اللقاء أوضح طرابلسي أنه الزيارة هي للتشاور مع دياب  
في مجمل األوضاع السياسية واالقتصادية والمالية واالجتماعية 
»وقد استبشرنا خيراً من دولته بأن االجتماع المالي الذي عقد)أول 
طرابلسي  وق��ال  ممتازاً«  كان  الحكومي  السراي  في  أمس  م��ن(  
األيام  تكون  أن  ونتمنى  صعب،  االقتصادي  الوضع  أن  شك  »ال 

ما  بتنفيذ  المقبل  األسبوع  ستبدأ  االقتصاد  وزارة  أفضل.  المقبلة 
تم االتفاق عليه لجهة دعم سلة غذائية واسعة تطال أكبر شريحة 
من المجتمع اللبناني. كما تطرقنا مع دولته إلى موضوع الكهرباء 

وقد بدأت اإلصالحات تأخذ طريقها لتحسين واقع هذا القطاع«.
شيا  دوروث��ي  لبنان  في  األميركية  السفيرة  دي��اب  واستقبل  
العامة  األوضاع  في  البحث  وجرى  الغداء.  مائدة  إلى  واستبقاها 
أن  يمكن  الذي  والدعم  الحكومة  تبذلها  التي  »والجهود  لبنان  في 

تقدمه الواليات المتحدة لمساعدة لبنان«.
البرنامج  ومدير  العالمي  األغذية  برنامج  ممثل  دياب  والتقى 
نقوال  نبيل  السابق  النائب  يرافقه  ال��وردات،  الله  عبد  لبنان  في 

وماريا أيوب وريتا سعد، بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر 
طالب.

على  دياب  الرئيس  دولة  »أطلعنا  ال��وردات  قال  اللقاء،  وبعد 
العام  منذ  لبنان  في  الموجود  العالمي  األغذية  برنامج  نشاطات 
اللبنانيين  إلى  اإلنسانية  والمساعدات  الدعم  يقدم  حيث   ،2011
ظل  ف��ي  ال��ن��اس  ح��اج��ات  ازدادت  وق��د  السوريين.  والالجئين 
إلى  بالوقوف  ملتزم  العالمي  األغذية  وبرنامج  الراهنة،  الظروف 
وسنستمر  اإلنسانية،  المساعدات  لتقديم  اللبناني  الشعب  جانب 
أجل  من  المختصة  الجهات  وكل  اللبنانية  الحكومة  مع  بالتعاون 

تقديم الدعم لألسر األكثر حاجة في لبنان«.

ال�صي�صي في ر�صالة اإلى عون: م�صتعدون لبذل كّل جهد ل�صتعادة لبنان عافيته

دياب عر�ض و«اللقاء الت�صاوري« الأو�صاع.. ومع �صيا ما يمكن لأميركا تقديمه للبنان

عون مستقبالً السفير المصري في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

... ومستقبالً السفيرة األميركية في السراي أمس  )داالتي ونهرا(دياب مجتمعاً إلى اللقاء التشاوري
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نجم: نتمّنى م�ساهمة هيئة التفتي�ش 

في تعزيز ا�ستقاللية الق�ساء

مخزومي هّناأ عّبود: الف�ساد والفو�سى

عّطال الكثير من القطاعات في البلدية

تظاهرة  في عوكر منّددة بالح�سار الأميركي 

تمّنت وزيرة العدل ماري كلود نجم هيئة 
»التوفيق  اكتمالها  بعد  القضائي  التفتيش 
في مهامها، بما يساهم في تعزيز استقاللية 

القضاء وحسن سيره«.
تعيين  إلى  أمس  بيان  في  نجم  وأشارت 
مفتشين  ق��ض��اة  ث��الث��ة  ال����وزراء  مجلس 
على  بناء  القضائي  التفت���يش  هيئة  في 
أن  إل��ى  الف���تًة  ال��ع��دل،  وزي���رة  اق��ت��راح 
وشف���افة  جديدة  آلية  »اعتمدت  ال��وزارة 
إلى  الترش���ح  الراغبين  للقضاة  أتاحت 
ملف���اتهم  دراس���ة  وت��م��ت  ال��م��راك��ز،  ه��ذه 
األس��اس  ه��ذا  وعلى  جميعاً،  ومقاب��لتهم 
المؤهلين  األشخ��اص  الوزي��رة  اقت��رحت 
اعتبارات  أي  عن  بعيداً  الم��راكز  له��ذه 

أخرى«.
القضائي،  التفتيش  هيئة  اكتمال  ومع 
بما  مهامها،  في  التوفيق  لها  نجم  تمنت 
القضاء  استقاللية  ت��ع��زي��ز  ف��ي  ي��س��اه��م 

وحسن سيره.

مجلس  رئيس  دع��ا  آخ��ر،  صعيد  على 
في  عّبود،  سهيل  القاضي  األعلى  القضاء 
القضاة  من  المؤلفة  الناخبة  الهيئة  بيان 
العدلي  ال��ق��ض��اء  م��ن  ك��ل  ف��ي  األص��ي��ل��ي��ن 
النتخاب  االلتئام،  إلى  والمالي  واإلداري 
في  الشرف،  بمنصب  متقاعدين  قاضيين 
العاشرة  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
2020/8/7، في  من قبل ظهر الجمعة في 
قاعة »الخطى الضائعة«، في قصر العدل - 

بيروت.
المتقاعدين  »ال��ق��ض��اة  ع��ّب��ود  دع��ا  كما 
والراغبين  الشرف  منصب  في  المقبولين 
ترشحهم،  طلبات  تقديم  إلى  الترشح،  في 
على  األعلى،  القضاء  مجلس  سر  أمانة  إلى 
)البند  الذاتية  بسيرهم  مرفقة  تكون  أن 
القانون  م��ن  السادسة  ال��م��ادة  م��ن  /ب/ 
المذكور(، وبمستندات تثبت أنهم مقبولون 
المادة  من  ج/1  )البند  الشرف  منصب  في 

السادسة من القانون عينه(«.

الوطني«  »ال��ح��وار  ح��زب  رئ��ي��س  زار 
النائب فؤاد مخزوم��ي م��ع وف��د من الحزب 
ح��وار  ومن���تدى  م��خ��زوم��ي  ومؤس��سة 
م��روان  القاض��ي  بي��روت  محافظ  بيروت، 
عّبود، وجرى البحث في أوضاع ومتطلبات 

العاصمة.
الزيارة  أن  مخزومي  أوضح  اللقاء،  إثر 
مهامه  بتسلمه  ال��م��ح��اف��ظ  لتهنئة  ه��ي 
الملحة  الملفات  ف��ي  وللبحث  ال��ج��دي��دة، 

المتعلقة بالعاصمة وأهالي بيروت.
السكوت  ينبغي  يعد  »لم  أنه  إلى  وأشار 
عما يجري لبيروت وأهلها، في ظل األزمات 
معيشة  وغالء  ومياه  كهرباء  من  المتالحقة 

فاضح«. 
وق����ال«إن ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي ك��ان من 
بداي��ة  منذ  توزيع��ها  يت��م  أن  المفترض 
وفق��دت  كثي���راً  تأخ���رت  كورونا  أزم��ة 
العملة  ت��ده��ور  م��ع  ال��ش��رائ��ي��ة  قيم��تها 
بشكل  ت��وزع  أنها  إل��ى  إض��اف��ة  الوطنية، 
تخدم  ولغايات  م���دروس  وغير  انتقائي 
في  النظر  دون  من  معينة  سياسية  جهات 
حاجة باقي العائالت المستورة التي يزداد 
إلى  الحاجة  بأمس  اليوم  وباتت  عددها 

المساعدة«.
األمن  على  مخاوفه  عن  مخزومي  وعّبر 
عموماً،  واللبنانيين  بيروت  ألهل  الغذائي 
في  المتخذة  التدابير  حول  السؤال  مجدداً 
بلدية  إدارة  تحديث  إلى  ودعا  الشأن.  هذا 
جداً  ضرورية  المكننة  »أن  مؤكداً  بيروت، 

المجلس  أن  خصوصاً  المرحلة،  هذه  في 
العمل  تطوير  أساس  على  انتخب  البلدي 

وتحديثه«.
في  الحاصلة  األع��طال  ملف  أن  واعتبر 
الح��يوية،  الملفات  »من  الس��ير  إش��ارات 
ت��وازي  ج��داً  ملحة  مش��كلة  السير  فأزمة 
الكهرباء  أزم��ت��ي  وخ��ط��ورت��ه��ا  بأهميتها 
اهت��ماماً  تع��ير  ال  »الناس  وقال  والمياه«. 
بيروت  بلدية  بين  الحاصلة  للخالفات 
بالنسبة  فالم��هم  السير  إدارة  وهيئة 
تنظ��يم  ه��و  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي  للقاطنين 
الس��ير  وزح��مة  الحوادث  لتالفي  الس��ير 

الخانقة«.
المبيدات  تأمين  »ض��رورة  إل��ى  وأش��ار 
»أن  إل��ى  الفتاً  دوري«،  بشكل  الحشرية 
الكثير  عّطلوا  والتزوير  والفوضى  الفساد 
بشكل  البلدية  في  المهمة  القطاعات  من 

حقيقي وفاعل«.
حرش  إي��الء  »ض��������رورة  على  وش���ّدد 
بمشروع  مذك���راً  الالزمة،  العناية  بيروت 
على  للحفاظ  ب��ه  ت��ق��دم  ال���ذي  ال��ق��ان��ون 
يزل  »ل��م  أن��ه  وأك��د  الخضراء.  المساحات 
بها  تقدم  التي  األنابيب  هبة  تنفيذ  ينتظر 
التي  المشكلة  لمعالجة  ب��ي��روت  لبلدية 
الرملة  في  اآلسنة  المياه  طوفان  عن  نتجت 

البيضاء«.
على  الجديد  المحافظ  مخزومي  وحث 
لمصلحة  البلدي  المجلس  م��ع  التعاون 

بيروت وأهلها.

تظاهرة  أمس،  اللبنانية  والطالبية  الشبابية  المنظمات  نّظمت 
لتدخالت  استنكاراً  عوكر،  في  األميركية  السفارة  أمام  احتجاجية 
لبنان  ش��ؤون  ف��ي  شيا  دوروث���ي  وسفيرتها  األميركية  اإلدارة 

الداخلية.
الجائر  األميركي  بالحصار  منّددة  شعارات  المتظاهرون  ورفع 
التي  الدوالر  أزمة  مسؤولية  أميركا  محّملين  اللبناني،  الشعب  على 

واالجتماعية،  والمالية  االقتصادية  والتداعيات  لبنان  منها  يعاني 
وقاموا بحرق العلم األميركي.

كما أعلنوا تضامنهم مع الشعب األميركي ضّد العنصرية.
وتوجيه  للدموع  مسيلة  قنابل  إطالق  على  األمنية  القوى  وعملت 
اجتياز  حاولوا  بعدما  لتفريقهم  المتظاهرين  نحو  المياه  خراطيم 

العوائق الحديدية واألسالك الشائكة. 

السجون  في  األس��رى  عميد  أصدقاء  »لجنة  ن��ّددت  جهتها،  من 
السافرة  ب�«التدخالت  بيان،  في  سكاف،  يحيى  اإلسرائيلية« 
للسفيرة األميركية في الوضع اللبناني في محاولة لسيطرة اإلدارة 

األميركية على القرار في لبنان«.
واعتبرت اللجنة أن »من الواجب وضع حد لهذه التدخالت التي 
تعمل  األميركية  اإلدارة  ألن  الصهيوني  العدو  مصلحة  في  تصب 

الذي  المنطقة  في  الصهيوني  المشروع  لخدمة  األول��ى  بالدرجة 
سينهزم بفضل تضحيات المقاومين في لبنان وفلسطين«.

بلغت  مه��ما  خ��ّفاقة  ست��بقى  المقاوم��ة  راي��ة  أن  وأك��دت 
إلى  اللبناني  الشعب  دعت  و  وطننا«،  على  والتحديات  الضغوط 
لتنفيذ  العدو وعمالؤه على نشرها  التي يعمل  الفتن  »الوحدة ونبذ 

مشاريعهم«.

عكر تفقدت وقائد الجي�ش قاعدة حامات ومدر�سة القوات الخا�سة

�سادق النابل�سي: لفتح طريق 

ال�ستقالل ال�سيا�سي والقت�سادي

»تجّمع العلماء«: الحكومة ل تملك 

الكفاءة لإدارة الأزمة 

ف�سل اهلل: قّوة لبنان بوحدته الوطنية

ول �سرعية اأعلى من المقاومة

الم�ض�ؤولية تقت�ضي اعتماد خطاب وطني جامع

دعا رئيس »لقاء الفكر العاملي« السيد علي عبد اللطيف فضل الله »المرجعيات الدينية إلى تبّني 
خطاب وطني يجمع اللبنانيين على مواجهة الفاسدين وحماية الفقراء والتصدي للمشاريع الصهيونية 

وكّل التدخالت الخارجية السافرة التي تستهدف لبنان في أمنه واستقراره االقتصادي واالجتماعي«.
بمقاومته  بل  الجامعة  الوطنية  إرادته  من  ينال  الذي  وضعفه  بحياده  ليست  لبنان  »قّوة  أّن  وأكد 
ومكّونات الوحدة والتنّوع والحوار والعيش المشترك«، معتبراً »أن ال شرعية أعلى من المقاومة الوطنية 
الركون لسياسات توازنات المصالح  إلى »عدم  التي تمنع االستباحة والعبث بسيادة لبنان«، داعياً 

الدولية واإلقليمية التي تحّولنا إلى رعايا مستتبعين وأدوات مرتهنة للخارج«.
غياب  ظّل  في  اإلصالح  عن  الحديث  كثرة  تحتمل  تعد  لم  »الناس  أّن  إلى  الله  فضل  السيد  وأشار 
اإلجراءات الميدانية الملموسة التي تحمي الفقراء من جشع كبار التجار والمستوردين وتفشي الغالء 

والجوع القاتل واستمرار اللعبة المشبوهة الرتفاع الدوالر«.
وشّدد على أّن »مقتضيات المسؤولية الوطنية تفرض أن ال تتحّول الحكومة إلى شاهد زور في ظّل 
تخّبط األداء واستمرار االنهيار االجتماعي والمالي والمعيشي المريع«، مؤكداً »أّن الناس فقدت الثقة بكّل 
شعارات محاربة الفساد بعد تحّولها الى محطة كالم لالستثمار السياسي في وقت يغيب الدور المستقّل 
للقضاء النزيه وكّل اآلليات والمالحقات الفعلية لمحاسبة الفاسدين واستعادة أموال الدولة المنهوبة«.

ضحيته  ذهب  والذي  عيناثا  بلدة  في  حصل  الذي  المؤسف  »الحادث  الله  فضل  السيد  وشجب 
أخالقيات  عن  تعّبر  ال  مسؤولة  غير  لتصرفات  »نتيجة  واعتبره  مرعي«،  بو  ذيب  المتقاعد  الرائد 
مجتمعنا المقاوم«، داعياً إلى »وضع كّل المتسّببين والمشبوهين في عهدة األجهزة األمنية للتحقيق 
لمستوى  االرتقاء  »الجميع  مناشداً  بالحادث«،  تسّببت  التي  المحيطة  الظروف  بكّل  واإلحاطة  معهم 
وعزيزة  غالية  مرعي  بو  ذيب  الرائد  دماء  »أّن  مؤكداً  العقالء«،  عهدة  في  القضية  ووضع  المسؤولية 

كما هي كرامتنا«.

)عباس سلمان( نزع الشريط الشائك من محيط السفارة األميركية   حشد شبابي وطالبي وحزبي في عوكر رفضاً للسياسة األميركية ضد لبنان

وزي��رة  الحكومة  رئيس  نائبة  تفقدت 
الجيش  وقائد  عكر  زينة  الوطني  الدفاع 
الجوية  العماد جوزاف عون قاعدة حامات 
قائد  يرافقهما  الخاصة،  القوات  ومدرسة 
ال��ق��وات ال��ج��وي��ة وق��ائ��د م��درس��ة ال��ق��وات 
في  وجالوا  الضباط،  من  وع��دد  الخاصة 
أقسام المدرسة لالطالع على سير التدريب 
مفصل  شرح  إلى  واستمعوا  فيها،  المتطور 
يتلقاها  التي  العسكرية  التدريبات  عن 
تمنحهم  والتي  الخاصة  الوحدات  عناصر 

كفاءة قتالية عالية.
ولفت قائد المدرسة إلى أن »هذه العملية 
مستقبلية  رؤي��ة  على  مرتكزة  التدريبية 
مدرسة  ب��ن��اء  باستكمال  تتمثل  واع���دة، 

نموذجية في الشيخ طابا – عكار«.
المدرسة،  عن  وثائقي  فيلم  عرض  وبعد 
في  »يساهم  المشروع  ه��ذا  أن  عكر  أك��دت 
وتنمية  العسكرية  الجيش  ق��درات  تعزيز 
منطقة عكار«، وقالت »في ظل هذه الظروف 
على  نؤكد  الوطن،  يعيشها  التي  الصعبة 
بشتى  ودع��م��ه  ال��ج��ي��ش  ق����درات  ت��ع��زي��ز 

الوسائل«.
ث��م ان��ت��ق��ل ال��وف��د إل���ى ق��اع��دة ح��ام��ات 
القوات  عن  إيجاز  إلى  واستمعوا  الجوية، 
جولة  وكانت  وقدراتها،  وإمكاناتها  الجوية 
على  اطلعوا  حيث  ال��ق��اع��دة،  أرج���اء  ف��ي 
والمسّيرات  والطوافات  الطائرات  أن��واع 
العسكرية،  العمليات  ف��ي  المستخدمة 

وحضروا تدريباً خاصاً للقوات الجوية.

وتحدث قائد القوات الجوية عن أولويات 
تواجهها،  التي  والتحديات  الجوية  القوات 
أخذ  المواجهة  سبل  »أح��د  أن  إل��ى  مشيراً 
إدراج  يكمن  وه��ن��ا  ال��ج��ري��ئ��ة،  ال���ق���رارات 
الهوكرهنتر  ط��ائ��رات  بيع  ق���رار  مسألة 
العلم  مع  اإلطار،  هذا  ضمن  والسيكورسكي 
هو  الجريئة  الخطوة  هذه  على  اإلق��دام  أن 
العتاد  واستثمار  إدارة  حسن  ب��اب  م��ن 

المتوفر«.
بدورها، قالت عكر »الجيش هو الضمانة 
وسنعمل  قواه.  كل  بقوة  للبنان،  والحامي 
واالس��ت��ق��رار،  األم���ن  على  للحفاظ  دوم���اً 
كل  على  وسيادتها  الدولة  سلطة  وبسط 
النيل  يحاول  من  لكل  والتصدي  أراضيها 
معنويات  من  أو  العسكرية  المؤسسة  من 

الجيش«. عناصر 
أضافت »قراراتنا واضحة وثابتة، فنحن 
نثق  التي  الجيش  قيادة  جانب  إلى  اليوم 
تحتاجنا  التي  الدولة  بناء  مرحلة  في  بها 
لحماية  الجهود  وتقديم  للعمل،  جميعاً 

لبنان وحماية سلمه األهلي«.
العسكرية  ال��م��ؤس��س��ة  ع��ك��ر  وش��ك��رت 
القوات  ومدرسة  الجوية  القوات  وبخاصة 
وأدائهم  وتفانيهم  »جهودهم  على  الخاصة 
م��ؤك��دًة  ال��ت��ح��دي��ات«،  وج��ه  ف��ي  المشرف 
لجميع  والتحديث  التطوير  عملية  متابعتها 

االختصاصات في الجيش.
عون  العماد  استقبل   آخر،  صعيد  على 
أساقفة  رئ��ي��س  ال���ي���رزة،  ف��ي  مكتبه  ف��ي 

الله  شكر  المطران  للموارنة  صور  أبرشية 
نبيل الحاج على رأس وفد مرافق، حيث تّم 
استعراض موضوع إنشاء مركز استشفائي 
عضو  وق��ع  ذل��ك  بعد  إب��ل،  عين  بلدة  ف��ي 
الياس  الركن  اللواء  العسكري  المجلس 
إلنشاء  اتفاقية  الحاج  والمطران  شامية 

المذكور. المركز 
إلى ذاك، أشارت قيادة الجيش- مديرية 
مواقع  بعض  أن  إل��ى  بيان  ف��ي  التوجيه 

مفاده  خبراً  تتداول   االجتماعي  التواصل 
وقوع جريمة قتل سبعة سوريين في بيروت 

والتمثيل بجثثهم، وسرقة ما بحوزتهم.
وإذ نفت قيادة الجيش  صحة هذا الخبر 
جملة وتفصيال، أكدت عدم وقوع أي جريمة 
المواطنين  داعيًة  لبنان،  في  النوع  هذا  من 
مفبركة  أخ��ب��ار  وراء  االن��ج��رار  ع��دم  إل��ى 
تداعيات  ترك  تداولها  شأن  من  وشائعات 

خطيرة على األمن واالستقرار في لبنان.

النابلسي في  الدكتور صادق  الشيخ  اعتبر 
المتزايد  األميركي  »أّن الحضور  تصريح أمس 
وكالئهم  من  االستياء  حالة  يعكس  لبنان  في 
رغبات  إن��ج��از  ف��ي  فشلوا  ال��ذي��ن  المحليين 
الوكيل  ق��درة  محدودية  يفّسر  ما  واشنطن، 
وعجزه  اآلن  وحتى  الماضية  السنوات  طيلة 

في إتمام ما يطلبه األصيل«.
 وأشار إلى أن »تحالف الفاسدين والطغمة 
الطائفية الحاكمة يتقاطع مع حلف األعداء في 
الخارج إلخضاع لبنان وجّره إلى تنازالت في 

ملفات سيادية ووطنية، مؤكداً أن »التحالفين 
السياسي،  والقرار  بالثروة  اإلمساك  يريدان 
وم��ص��ادرة  ال��دول��ة  ممتلكات  س��رق��ة  ف��ي��راد 
والكرامة  بالعدالة  الناس  وتطلعات  أح��الم 

االجتماعي«.
المخلصين  »ك��ل  النابلسي  دع��ا  ل��ذل��ك   
ل��ل��م��س��اع��دة ع��ل��ى ف��ت��ح ط��ري��ق االس��ت��ق��الل 
بثوابت  والتمسك  واالق��ت��ص��ادي،  السياسي 
لبنان من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية 

الفلسطينية«.

»ما  أننا  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  أعلن 
بواجباتها  تقوم  أن  الحكومة  من  ننتظر  زلنا 
إلى  ألننا  المواطن  احتياجات  تأمين  لجهة 
تزداد  تشكيلها  على  أشهر  خمسة  وبعد  اآلن 
لم  الحكومة  به  قامت  ما  وكل  سوءاً  األوضاع 
المواد  وتأمين  األسعار  على  إيجاباً  ينعكس 
التي يحتاجها المواطن وبأسعار مناسبة. كل 
الكهرباء  في  الكبير  االنقطاع  إلى  إضافة  هذا 
وسط الجو الحار والتذرع بأمور واهية لجهة 
عدم تأمين الفيول يدل على أن هذه الحكومة 
األزمة  إلدارة  تؤهلها  التي  الكفاءة  تمتلك  ال 

فضالً عن معالجتها«.
والحظ في بيان، أنه »بعد اإلعالن عن السلة 
التعاونيات  في  األسعار  زال��ت  ما  الغذائية 
أن  بل  مطرد،  ارتفاع  في  هي  بل  حالها  على 
على  يفرض  م��ا  وه��ذا  غ��الًء،  ي��زداد  بعضها 
أن  دي��اب  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس 
المتنامي  الفشل  أسباب  عن  لإلعالن  يبادر 

ويتخذ قرارات جريئة في مواجهته«.
بين  ُعقد  ال��ذي  االجتماع  يكون  أن  وأم��ل 
دياب والسفيرة األميركية دوروثي شيا أمس 
لهذه  السافرة  للتدخالت  حد  لوضع  »مقدمة 
أبلغها  الحكومة  رئيس  يكون  وأن  السفيرة 
أن  يعرف  بات  كافة  بمكوناته  الوطن  هذا  أن 

ناتجة  اللبنانيون  منها  يعاني  التي  األزم��ة 
لن  وأنهم  بلدهم  على  األميركي  الحصار  عن 
يتراجعوا عن دعمهم المقاومة عبر تجويعهم 

وإفقارهم«.
وشكر الدولة العراقية على قرارها الرسمي 
مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  أبلغه  الذي 
الكاظمي لدياب بجدية مساعدة لبنان بتأمين 
»الحكومة  التجّمع  وطالب  والنفط،  الفيول 
األمر  هذا  لتفعيل  السريعة  اإلجراءات  باتخاذ 

والبدء به اليوم قبل الغد«.
من  عدد  قيام  تكرار  الفتا  »بات  أنه  والحظ 
تسلل  بمحاولة  السودانية  الجنسية  أتباع 
المحتلة  فلسطين  مع  الحدودي  السياج  عبر 
األمر«،  هذا  حول  استفهام  عالمات  يطرح  ما 
بالتحقيق  اللبنانية  »االستخبارات  وطالب 
بتجنيد  عالقة  له  األمر  لعّل  إذ  معهم،  الكثيف 
للقيام  الصهيونية  المخابرات  لصالح  هؤالء 

بأعمال تضر باألمن الداخلي اللبناني«.
الصهيوني  االحتالل  قوات  »قيام  واستنكر 
الفلسطيني  الشاب  باتجاه  النار  بإطالق 
قرية  ف��ي  ي��ع��ق��وب  أب���و  مصطفى  إب��راه��ي��م 
اس��ت��ش��ه��اده«،  إل���ى  أدى  م��ا  ح���ارس  ك��ف��ل 
االع��ت��داءات  ه��ذه  على  للرد  المقاومة  ودع��ا 

المستمرة.

{ عمر عبد القادر غندور*
ال يتعّدى ما يأكله اللبنانيون من إنتاج أرضهم سوى 20 بالمئة في أحسن الحاالت! حتى 
الحّمص بالطحينة الذي نفاخر به على جميع شعوب العالم ليس منتجاً لبنانياً بل يأتينا من 
تركيا وأوكرانيا، فنعلّبه ونشتريه بمسّميات »بلدية«! أما الطحين الذي نستهلكه فال نحصد 
منه إال 0.03 بالمئة! ومع ذلك نطلق عليه الطحين البلدي زوراً وتلفيقاً. أما ورق العنب الذي 
يزّين موائدنا فهو اآلخر نستورده من الصين ونغلفه بأوعية زجاجية! والبازيال المعلبة مثالً 

ليست من سهولنا وأوديتنا الخضراء بل من السويد!
التالعب  يجوز  وال  بالمئة  مئة  لبناني  منتج  فهو  التبولة  منه  نصنع  الذي  البقدونس  أما 

بإنتاجه ألنه منتج »سيادي« ال نستبدله بأّي منتج آخر...
والسلة الغذائية التي أُعلن عنها، فهي محط خالف حيث تدخل فيها السياسة والنكايات، 
وهي في أحسن الحاالت أشبه بملهاة سرعان ما تتالشى في خالل أسبوع أو أسبوعين! وهي 

أشبه بالمسّكنات المنتهية الصالحية.
القطاعين  وتفعيل  تحديث  من  بّد  ال  نرقعه  ما  لدينا  يبقى  ال  وحتى  نرقع،  نبقى  ال  وحتى 
الزراعي والصناعي، وهما متالزمان قطعاً، والحلول صعبة وليست مستحيلة، ولنحاول أن 

الله. وتقول الجهات  اقترح سماحة السيد حسن نصر  أزمتنا فرصة للعالج، وكما  نتخذ من 
المعنية اّن مليون دوالر في العام تكفي لتزويد المزارعين بالبذور وخاصة لصغار المزارعين، 
وال يجوز أن تبقى المحاصيل ال تغطي تكاليف إنتاجها، واليوم تعلو الشكوى من ندرة بذار 
الهدر واالرتكابات  الدوالر، بينما مزاريب  البطاطا واألسمدة وارتفاع أسعارها قياساً بصرف 
بيروت  مرفأ  في  العمومية  األم��وال  وهدر  والرشوة  المشبوهة  والصفقات  المريبة  المالية 

والتوظيف االنتخابي والتهّرب الضريبي وغير ذلك كثير جداً!
يقّل  ال  الزراعي  القطاع  تنشيط  فإّن  الباهظة،  تكاليفها  رغم  الكهرباء  وجود  أهمية  وبقدر 

أهمية وتكاليفه ال تقاس بكلفة الكهرباء ومع ذلك تهمله الدولة!
  وقد اشتهر لبنان بتفّوق صناعاته الغذائية وهو مؤّهل للمزيد من النجاحات وتوفير مئات 

فرص العمل لمواطنيه.
وهل يجوز أن نستمّر في سياسات الهدر واستيراد غذائنا بكلفة عشرين مليار دوالر ونكتفي 

بتصدير ما قيمته ثالثة مليارات من عائدات البطاطا والفاكهة؟
وألّن االقتصاد مدولر بالكامل تقريباً، فال بّد من اختراق هذا الواقع ودعم القطاع الزراعي وهو 

أقّل كلفة من أّي شيء آخر وتوفير عشرين مليار دوالر مع اكتفاء ذاتي في سلتنا الغذائية.
*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي
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الوطن 4

بلدة  أبناء  أحد  إصابة  ظهور  أثر  على 
طلب  »ك��ورون��ا«،  ب�  حاصبيا   � جرفا  عين 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ف���ي ال��ح��زب 
النائب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ق��وم��ي  ال���س���وري 
في  حاصبيا  منفذية  م��ن  ح���ردان  أسعد 
للرعاية  ن���ور  جمعية  وم���ن  »ال��ق��وم��ي«، 
الوضع  متابعة  واالجتماعية،  الصحية 
ومساعدة  جرفا،  عين  بلدة  في  الصحي 
الوقائية  اإلج���راءات  اتخاذ  على  األهالي 
الخاصة  المستلزمات  توزيع  خالل  من 
الغرض  ولهذا  التعقيم.  وأدوي��ة  للوقاية 
إسعاف  سيارتي  ن��ور«  »جمعية  أرسلت 
المستلزمات  إل���ى  إض���اف���ة  م��ج��ّه��زت��ي��ن 
الخاصة وأدوية التعقيم، وقام القوميون 
ناظر  بحضور  األه��ال��ي،  على  بتوزيعها 
اإلذاع����ة ف��ي م��ن��ف��ذي��ة ح��اص��ب��ي��ا أن���ور بو 
س��ع��ي��د وم��ف��وض م��ف��وض��ي��ة ع��ي��ن جرفا 
حسام غازية، اللذين أكدا على الجهوزية 
ال��ت��ام��ة ل��ل��وق��وف ال���ى ج��ان��ب أه��ل��ن��ا في 
ال��م��ن��ط��ق��ة وال��م��س��اه��م��ة ف��ي ع���دم تفشي 

الوباء .

 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن 
تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا )67 
اإلجمالي  العدد  ليصبح  وافدين(  و4  مقيمين 

2082 إصابة.
اليومي  التقرير  ص��در  نفسه  السياق  وف��ي   
آخر  عن  الجامعي  الحريري  رفيق  لمستشفى 
 ،Covid-19 المستجدات حول فيروس كورونا
مناطق  في  المتواجدة  الحاالت  باألرقام  ويبين 
عدد  لمعرفة  المستشفى.  داخل  والحجر  العزل 
ترجى  اللبنانية،  األراضي  كافة  على  اإلصابات 
متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة 

العامة.
وجاء في التقرير:

»عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات 
المستشفى خالل ال�24 ساعة المنصرمة: 601 

فحص.
كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  عدد 

الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 25.
بفيروس  بإصابتها  المشتبه  الحاالت  عدد 
أخرى  مستشفيات  من  نقلها  تّم  التي  كورونا 

خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 12.
عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخل 

المستشفى خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 
داخ��ل  م��ن  م��رض��ى  ش��ف��اء  ح���االت  مجموع 
المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة 

شفاء.
عدد الحاالت اإليجابّية التي تّم إخراجها إلى 
الحجر المنزلّي بعد تأكيد الطبيب على شفائها 

سريرياً خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 0.
تّم  المستشفى:  داخل  الحرجة  الحاالت  عدد 
نقل مريض من العناية المركزة إلى وحدة العزل 
الحاالت  ع��دد  لينخفض  حالته،  تحسن  بعد 

الحرجة الى 3.
حاالت وفاة: 0

بفيروس  إصابة   14 سّجلت  السياق  وف��ي 
»ك��ورون��ا« ف��ي ال��رح��الت ال��واف��دة إل��ى لبنان 
ال��رح��الت  نتائج  ب��ات��ت  حين  وف��ي  ال��ث��الث��اء. 
اليومية تكّشف عن حاالت إيجابية وبعد حالة 
من  المصابين  أحد  تفلت  بها  تسبب  التي  الهلع 
الضروري  من  أصبح  الصحي  الحجر  إجراءات 
االجتماعية  مسؤوليته  يتحّمل  ال  من  معاقبة 
مهدداً الصحة العامة، وقد أّكد وزير الصحة حمد 

فرض  نحو  جدياً  رسمياً  »توّجهاً  وجود  حسن 
غرامة مالية مرتفعة وإجراءات قانونية في حق 
كل من يخالف قواعد الحجر المنزلي ومقتضيات 

التعبئة العامة«.
نعرف  كنا  »أن��ن��ا  إل��ى  الصحة  وزي��ر  أش��ار 
المطار  فتح  بعد  سيرتفع  المصابين  ع��دد  أن 
إسوة بالكثير من الدول«، ولفت إلى أن »بعض 

الوافدين تسببوا برفع اإلصابات«.
وأكد حسن لل�«ام تي في« »أننا ال نخفي عدد 
اإلصابات وال المناطق التي ينتمون إليها«، ورأى 
أن »رقم 71 الذي ُسّجل اليوم هو األعلى واألرقام 

ستبقى مرتفعة في األّيام المقبلة«.
 وأعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص 
والتي  بيروت  إلى  المقبلة  للرحالت   PCR ال� 
أجريت في المطار بتاريخ 2020/7/8، والتي 
أظهرت وجود أربع عشرة )14( حالة إيجابية. 

وجاءت النتائج كاآلتي:
رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 )كلها 

سلبية(.
 305 الرقم   MEA شركة  القاهرة:  رحلة 

)كلها سلبية(.
)كلها   1530 الرقم   SR شركة  برلين:  رحلة 

سلبية(.
الرقم   Air Arabia شركة  الشارقة:  رحلة 

385 )حالة واحدة ايجابية(.
 957 الرقم  اإلماراتية  الشركة  دب��ي:  رحلة 

)كلها سلبية(.
 226 الرقم   MEA شركة  كوبنهاغن:  رحلة 

)حالة واحدة إيجابية(.
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 

)كلها سلبية(.
الرقم  األثيوبية  الشركة  ابابا:  اديس  رحلة 

406 )حالة واحدة ايجابية(.
 576 الرقم   MEA شركة  أبيدجان:  رحلة 

)إحدى عشرة حالة إيجابية(.
)كلها   429 الرقم   MEA شركة  دبي:  رحلة 

سلبية(.
 216 الرقم   MEA شركة  بروكسل:  رحلة 

)كلها سلبية(.
رحلة جنيف: شركة MEA الرقم 214 كلها 

سلبية.
رحلة أميركا: طائرة خاصة )كلها سلبية(.

 381 الرقم  العربية  الشركة  الشارقة:  رحلة 
)كلها سلبية(.

الرقم  ال��ق��ط��رّي��ة  ال��ش��رك��ة  ال��دوح��ة:  رح��ل��ة 
909/416 )كلها سلبية(.

 437 الرقم   MEA شركة  ال��دوح��ة:  رحلة 
)كلها سلبية(.

وفي غضون ذلك أعلنت وحدة إدارة الكوارث 
أنه  بيان  في  ص��ور  قضاء  بلديات  اتحاد  في 
»بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور 
وسام غزال، تم اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة 
مخبرياً،  ومؤكدة  مثبتة   covid-19 بفيروس 
إصابات  و3  أفريقيا  من  لوافدين  إصابات   3
إصابات  و9  الفلسطينية  التابعية  من  لمقيمين 

محلية«.
نتائج  قليل  منذ  »ص��درت  أنه  الى  وأش��ارت 
التي أجرتها  المدروسة  الفحوصات العشوائية 
البطم،  جبال  بلدة  في  العامة  الصحة  وزارة 
وتبين إصابة 9 مواطنين كانوا من ضمن الدائرة 
المخالطة للحالة التي سجلت أمس األول. وتّم 
ساعة  حتى  مشتبهة  حالة   17 اليوم  تسجيل 

إعداد التقرير«.
القضاء  في  المصابين  ع��دد  أن  ال��ى  ولفتت 

ارتفع إلى 119 مصاباً، توّزعوا كاآلتي:
وفاة  )حالة  أفريقيا  من  واف��دة  حالة   92

واحدة(.
3 حاالت وافدة من أوروبا.

حالة واحدة وافدة من سوريا.
3 حاالت في مخيم  محلية بينها  حاالت   23

الرشيدية )حالة وفاة واحدة(.
وقد تماثل 60 منهم الى الشفاء بشكل تام«.

وأشارت الوحدة الى أنها بالتعاون مع طبابة 
خالل  من  المطار  فتح  مرحلة  ستتابع  القضاء، 
للوافدين   )PCR( المخبرية  الفحوص  متابعة 

حيث ستعتمد اآللية التالية:
1. في ما يخص الشخص العائد وقد خضع 
سلبية،  نتيجته  وكانت  الخارج،  في  للفحص 
يخضع مجدداً للفحص في المطار، ويتم إلزامه 
بالحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع 

على تعّهد بذلك.
- في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون 

حراً.
نقله  يتم  إيجابية  النتيجة  كانت  حال  في   -
في  يبقى  أن  على  منطقته،  في  المستشفى  إلى 
المستشفى في حال ظهرت األعراض عليه، وإذا 

لم تظهر يتم تحويله للحجر العام.
يخضع  لم  الذي  الشخص  يخص  ما  في   .2
غير  بلد  من  واف��داً  كان  او  الخارج،  في  للفحص 
ويلزم  المطار،  في  للفحص  يخضع  موثوق: 
بالحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع 

على تعهد بذلك.
- في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله 
في  يبقى  أن  على  منطقته،  في  المستشفى  إلى 
المستشفى في حال ظهرت األعراض عليه، وإذا 

لم تظهر يتم تحويله للحجر العام.
ُيلزم  سلبية  النتيجة  ك��ان��ت  ح��ال  ف��ي   -
من  أي��ام   10 لمدة  المنزلي  الحجر  باستكمال 
قبل  من  متابعته  وتتّم  للبنان  وصولها  تاريخ 
طبابة القضاء، وأي مخالفة لتطبيقات هذه اآللية 

ستالحق بالطرق القانونية المرعية اإلجراء.
وأكدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات 
قضاء صور أنها »الجهة الوحيدة المخولة إصدار 
بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة 
والمتعافين  المرضى  وأعداد  كورونا  بفايروس 
والحاالت المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس 
عدم  األه��ل  جميع  م��ن  آملة  ال��ق��ض��اء«،  طبابة 

االنجرار وراء أي خبر ال يصدر عن هذه الوحدة.
المصابين وفق  أعداد  تزايد  وبسبب استمرار 
جميع  نصحت  العامة،  الصحة  وزارة  تقارير 
القاطنين في قضاء صور باالستمرار في االلتزام 
التعليمات  كل  وتطبيق  االختالط  بعدم  التام 
وإرشادات  الوزراء  مجلس  رئاسة  عن  الصادرة 
وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر 

محتمل.
ونفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات 
قضاء صور، ما يتّم تداوله عبر وسائل التواصل 
من  كورونا  بفيروس  مصاباً  أن  عن  االجتماعي 
بلدة جبال البطم، ذهب إلى عرس وإلى مسبح 

وخالط العديد من المواطنين.
الصحة،  م��ن  ع���ار  الخبر  ه���ذا  أن  وأك����دت 
والصحيح هو أن المصاب من المقيمين ومعزول 

في منزل والده، وال يعاني أي أعراض صحية.
وزارة  مع  بالتنسيق  الوحدة  أج��رت  كذلك، 

الصحة وطبابة القضاء فحوصاً لمخالطين، بلغ 
عنصراً  المصاب  لكون  البلدة،  من   64 عددهم 
لكشافة  التابع  المدني  ال��دف��اع  ف��ي  متطّوعاً 
أخبار  »نشر  أن  م��ؤك��دًة  االسالمية،  الرسالة 
كهذه، يجب أن يستند إلى الدقة في االعتماد على 

المصدر، وهو وحدة إدارة الكوارث في االتحاد«.
أبو  ع��ادل  رومية  بلدية  رئيس  عن  وص��در 
حبيب البيان اآلتي: »فوجئنا بالئحة المصابين 
الصحة،  وزارة  عن  الصادرة  كورونا  بفيروس 
 34 بلغ  رومية  من  المصابين  ع��دد  أن  وفيها 
شخصاً، بينما الحقيقة أن البلدة خالية تماماً من 

المصابين.
وإذ نأسف لنشر هذا الخبر الذي تسّبب بهلع 
كبير، نتمنى على الوزارة تحديد مكان المصابين 
ليست  أنها  علماً  البلدة،  خارج  من  وهم  بدقة، 
المرة األولى التي يعلن فيها عن وجود إصابات 
خارج  اإلص��اب��ات  أن  الحقاً  ليظهر  رومية  في 

البلدة«.
وقال وزير الصحة في هذا السياق إن »هناك 
اللبنانّيين  غير  من  المصابين  من  كبيراً  ع��دداً 
الذين ينتمون الى شركة تنظيفات وهم من أُعلن 
من  خالية  البلدة  أّن  حين  في  رومية  في  أّنهم 
اإلصابات«، وأضاف: »سنتخذ إجراءات جديدة 
ابتداًء من االثنين لمنع استمرار ارتفاع  صارمة 

عدد اإلصابات بكورونا«.
اما لجنة وزارة الصحة فأنهت فحوصات ال� 
اجرتها في مقر بلدية الخرايب ل� 40  التي   pcr
مواطناً، ممن خالطوا مصابين بفيروس كورونا، 

على أن تصدر النتائج في اليومين المقبلين.
وأعلنت بلدية كوسبا في بيان انه »ال توجد 
ورد  كما  البلدة  في  كورونا  بفيروس  إصابتان 
القادمين  أحد  وإنما  الصحة،  وزارة  جدول  في 
من الكويت وهو مقيم في كوسبا، قد توّجه من 
المطار الى أحد الفنادق المجاورة ليحجر نفسه 
وقد تبلغ أن نتيجة فحص ال� PCR الذي خضع 
»الكورة  مركز  الى  وتوجه  ايجابية،  مؤخراً  له 

ريزيدانس« ليحجر نفسه«.
قضاء  ف��ي  المنصف  بلدية  رئيس  وأع��ل��ن 
 pcr �جبيل خالد صدقة أن نتائج فحوصات ال
التي اجريت اول امس، ل� 232 مواطناً من قرى 
والريحاني،  المنصف، جدايل، شيخان  وبلدات 

جاءت كلها سلبية.

بالتنسيق  والمياه  الطاقة  وزارة  أوصت 
واإلعمار،  اإلنماء  ومجلس  اإلعالم  وزارة  مع 
المذكورة  المندرجات  جميع  تنفيذ  متابعة 
ال��وزراء  مجلس  لقرار  األربعة  البنود  في 
أوص��ت  كما   ،2020/4/2 ت��اري��خ   1 رق��م 
إنشاؤها  المنوي  اللجنة  نطاق  بتوسيع 
اليه  المشار  القرار  من   4 رقم  البند  بموجب 
المهندسين  نقابة  عن  ممثالً  لتضم  اع��اله، 
المدني.  المجتمع  عن  وممثلين  بيروت  في 
نقابة  مع  التعاون  الى  المجتمعون  ودع��ا  
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ف��ي ب��ي��روت م��ن أج���ل عقد 
بسري،  مشروع  حول  علمي  نقاش  حلقات 
المقترحة  التوصيات  بتنفيذ  والمباشرة 
وإطالق  االيكولوجي  التعويض  دراسة  في 
والمنفعة  التوجيهي  المخطط  دراس���ة 
بالمشروع،  المحيطة  للمنطقة  المشتركة 
في  المقترح  البرنامج  تنفيذ  واستكمال 
يخص  بما  لآلثار  العامة  المديرية  منهجية 

الحفاظ على اآلثار في موقع المشروع.
والمياه  الطاقة  وزارة  ع��ق��دت  وك��ان��ت 
ومجلس  اإلع����الم  وزارة  م��ع  بالتنسيق 
العام  ال��ح��وار  جلسات  واإلع��م��ار،  اإلن��م��اء 
االربعاء  يومي  بسري«  »سّد  مشروع  حول 

تضّمنت  الحكومي،  السراي  في  والجمعة  
ثالث حلقات إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 

.2020/4/2 تاريخ   1
واقع  ًحول  عروضا  الحلقتان  وتناولت 
المواضيع  الى  الكلمات  وتطرقت  المشروع، 
مفتوحة  مناقشات  وكانت  والبيئية،  الفنية 
واالهمية،  الصلة  ذات  المواضيع  ح��ول 
ومخاطر  الجيولوجية  ال��ش��ؤون  ومنها 
االثر  ودراسة  والهيدروجيولوجية،  الزالزل 
ومقارنة  االيكولوجي  والتعويض  البيئي 

البدائل وغيرها.
عقدت  التي  الثالثة  الحلقة  وتناولت 
أمس، المواضيع المتعلقة باألثر االجتماعي 
وإجراءات الحفاظ على اآلثار واإلرث الثقافي 

وغيرها.
ح��ض��ر ال��ج��ل��س��ات ع����دد م���ن ال��ن��واب 
وممثلين  المعنيين  العامين  والمديرين 
العامة  اإلدارات  من  وموظفين  وزارات  عن 
ومعنيين في القطاع العام ورؤساء اتحادات 
جامعيين  وأساتذة  معنية  وبلديات  بلديات 
الى  حكومية،  غير  وجمعيات  ونقابيين 
عبر  ش��ارك��وا  وعالميين  محليين  خ��ب��راء 
مناقشات  وجرت  الرقمية،  التواصل  وسائل 

المشروع  عن  ُقدمت  التي  االسئلة  كل  حول 
المدني  المجتمع  ممثلي  من  ع��دد  قبل  من 
حضورهم  رغ��م  على  إلنشائه،  المعارض 
اإلع��الم  وزي��رة  اليه  لفتت  ال��ذي  الخجول 
كانت  الدعوة  أن  كما  نجد،  الصمد  عبد  منال 
أساساً  طالبوا  َمن  وهم  للمشاركة،  مفتوحة 

بهذا الحوار.
ل���وزارة  اإلع��الم��ي  للمكتب  ب��ي��ان  ول��ف��ت 
الطاقة والمياه، الى انه »بعد انتهاء حلقتي 
دعوتها  الطاقة  وزارة  جددت  االول،  اليوم 
المدني  المجتمع  وشخصيات  لجمعيات 
وط��رح  ال���رأي  وإب���داء  الفاعلة  للمشاركة 
الهواجس، اذ ان الفرصة بقيت سانحة لذلك 

في الجلسة الختامية«.
األوليين  الحلقتين  ف��ي  ال��ح��وار  وتمّيز 
بيروت  في  المهندسين  نقيب  من  بمداخالت 
ج��اد ت��اب��ت ح��ول ن��ق��اط ع��دة م��ث��ارة حول 
المشروع«، مشيراً الى انه »كان من األفضل 
علمية  لقاءات  الحوارات  هذه  عقد  يسبق  ان 
نظراً  المهندسين،  نقابة  سابقاً  اليها  دعت 
تميز  كما  ودوره��ا«.  النقابة  رأي  أهمية  إلى 
البيئة  ل��وزارة  العام  المدير  من  بمداخالت 
عن  مالحظات  فيها  أب��دى  هتجيان،  بيرج 

كميات  على  المشروع  وتأثير  السد  موقع 
المتساقطات بسبب قطع األشجار.

وتضمنت حلقة الحوار الثالثة المتمحورة 
حول حماية اآلثار واالرث الثقافي والشؤون 
مديرية  قبل  من  مفصالً  شرحاً  االجتماعية 
اآلثار في وزارة الثقافة حول منهجية العمل 
الحضاري  اإلرث  على  للحفاظ  المتبعة 
والثقافي في منطقة المشروع، تلتها مداخلة 
لممثلة جمعية »ايكوموس - لبنان« أعربت 
اإلج����راءات  »ت��ج��اه  ه��واج��س��ه��ا  ع��ن  فيها 
األث��ري��ة  ال��م��واق��ع  على  للحفاظ  المتخذة 
وطالبت  ال��س��د«،  منطقة  ف��ي  والطبيعية 
تنتهي  ريثما  بالمشروع  العمل  ب�«تعليق 
الحلول  وتعطي  دراساتها  من  اآلثار  مديرية 

المناسبة«.
سيزار  النائب  السابق  الوزير  تحدث  ثم 
وضرورة  المشروع  »أهمية  عن  خليل  أبي 
المواقع  على  الحفاظ  مع  بالتوازي  تنفيذه 
األثرية الموجودة فيه. فاألول ال يلغي الثاني 
مداخلته  على  ووافقه  صحيح«.  والعكس 
حكمت  النائب  العامة  األشغال  لجنة  مقرر 
جلسات  من  »عدداً  أن  الى  أشار  الذي  ديب، 
الحوار المماثلة عقدتها لجنة االشغال، وأكد 

موافقتهم  السياسية  األط��راف  كل  خاللها 
الى  بعضهم  اليوم  عاد  ثم  المشروع  على 

معارضته«.
الضاحية  بلديات  اتحاد  رئيس  طالب  ثم 

الجنوبية المهندس محمد درغام ب�«اإلسراع 
الشفة  المشروع من أجل تأمين مياه  بتنفيذ 
من  بالسكان  ومكتظة  واس��ع��ة  لمناطق 

العاصمة والساحل الممتد حتى صيدا«.

»القومي« و»جمعية نور« يتابعان بطلب من حردان الو�صع ال�صحي في بلدة عين جرفا ـ حا�صبيا

ويقدمان م�صتلزمات الوقاية ومواّد التعقيم لم�صاعدة الأهالي على اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة 

»ال�صحة«: 71 اإ�صابة جديدة بكورونا 3 حالت حرجة ول وفيات واإجراءات �صارمة اإبتداء من الإثنين

جل�صات الحوار حول »�صّد ب�صري« تو�صي بمتابعة تنفيذ قرار مجل�س الوزراء
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

التنفيذية  اللجنة  عضو  قالت   {
حنان  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
جزئياً  أكان  سواء  الضّم  إن  عشراوي: 
أو مرحلياً، ُيعّد جريمة وتدميراً ممنهجاً 
السالم،  ولفرص  الفلسطينية  للحقوق 
وأن االستمرار في توفير الغطاء لدولة 
وحرمان  مساءلتها  وع��دم  االح��ت��الل 
النساء  سيعّرض  الحماية  من  شعبنا 
والقهر  القمع  من  لمزيد  الفلسطينيات 
مناحي  جميع  على  ويقضي  والتمييز 
المرأة  تستحقها  التي  والحقوق  األمن 

الفلسطينية.
جاء ذلك خالل مشاركتها في اليوم 
المفتوح الذي ُنظم من قبل هيئة األمم 
للمرأة  العام  واالتحاد  للمرأة  المتحدة 
 20 ال�  الذكرى  بمناسبة  الفلسطينية 
وذلك   1325 رقم  األم��ن  مجلس  لقرار 

عبر تطبيق »زوم«.
الضم  تأثير  الى  عشراوي  وأشارت 
غير الشرعي على أمن واستقرار الشعب 
وجه  على  والمرأة  عموماً  الفلسطيني 
الخصوص، في ظل انتهاج »اسرائيل« 
القانون  إن��ف��اذ  وغ��ي��اب  ال��ق��وة  م��ب��دأ 
الدولي والمساءلة وترسيخ سياستها 
الوجود  نفي  على  القائمة  الممنهجة 

الفلسطيني وحقوق الفلسطينيين.
أبو  ن��ص��ري  العمل  وزي���ر  وق��ع   {
 »ADI« شركة  م��ع  اتفاقية  جيش، 
والعاملة  القانونية  ل��الس��ت��ش��ارات 
داخل أراضي العام 48، بهدف متابعة 
الحقوق القانونية للعمال الفلسطينيين 
والمتضررين من اإلجراءات الصهيونية 
انتشار  فترة  خ��الل  ضدهم  المتخذة 

فيروس »كورونا«.
إن  لها،  بيان  ف��ي  ال���وزارة  وق��ال��ت 
آالف  حرمان  إلى  أّدت  اإلج��راءات  تلك 
العمال من فرص عملهم وأجورهم من 
دون تعويض، أو إجبارهم على العمل 
ضمن ظروف عمل صعبة وغير الئقة، 
أو وقف تصاريحهم بشكل يخالف كافة 
المعايير الدولية واألخالقية واإلنسانية 

المتبعة.
المباشرة  ستتم  أنه  الوزارة  وأكدت 
برفع دعاوى قضائية فردية وجماعية، 
حقوق  ف��ي  ال��م��س��اواة  مبدأ  لتكريس 
العامل الفلسطيني بالعامل الصهيوني 
اإلسرائيلية، وحقوقه  العمل  سوق  في 
أو  الغياب  فترات  عن  التعويض  في 
التعطل القسري أو الفصل غير القانوني 

خالل فترة ظهور فيروس »كورونا«.

ال�سام

الجنائي  األم��ن  إدارة  ضبطت   {
العدلية  الضابطة  م��ع  بالتنسيق 
ال��م��رك��زي شركة  ب��م��ص��رف س��وري��ة 
هندسية معّدة للدراسات واالستشارات 
الهندسية تتعامل بغير الليرة السورية 

في مدينة دمشق.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان 
أمس، أنه تم ضبط الشركة في منطقة 
دمشق  مدينة  ف��ي  األب��ي��ض  الجسر 
على  ت��دل  وث��ائ��ق  على  فيها  وع��ث��رت 
تعاملها بغير الليرة السورية وصادرت 
منها مبلغاً مالياً وقدره ثمانية ماليين 
وجهاز  س��وري��ة  ليرة  أل��ف  وستمئة 

كمبيوتر نوع )ديسكوفيري(.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيف 
وبالتحقيق  ومحاسبها  الشركة  مدير 
بغير  الشركة  بتعامل  اعترفا  معهما 
الليرة السورية من خالل تسعير مواد 
سعر  حسب  األميركي  بالدوالر  البناء 

الصرف في السوق السوداء.

العراق

البرلمانية،  النزاهة  لجنة  قالت   {
بتكليف  ديواني  أمر  إص��دار  إن  أمس، 
والمستشار  الوكيل  ال��ح��ارس  رع��د 
المخضرم في وزارة الكهرباء العراقية، 
لوضع حلول ألزمة الكهرباء في البالد، 
هو »إعالن مسبق بأن ال حل لهذه األزمة 
مراحلها  جميع  الحارس  عاصر  التي 

منذ عام 2003«.
إن  ب��ي��ان،  ف��ي  اللجنة  وأض��اف��ت 
الكهرباء  وزراء  أغلب  راف��ق  »المكلّف 
المستحدثة  وزارتهم  فشل  وشاركهم 
شالش،  محسن  من  ب��دءاً   2003 بعد 
وك��ري��م وح��ي��د، ورع���د ش���الل، وكريم 
ع��ف��ت��ان، وق��اس��م ال��ف��ه��داوي، ول��ؤي 

الخطيب«.

الأردن

} بحث الملك عبدالله الثاني، خالل 
الخارجية  وزي��ر  مع  هاتفي  اتصال 
الجهود  ب��وم��ب��ي��و،  م��اي��ك  األم��ي��رك��ي 
وب��اء  الح��ت��واء  وال��دول��ي��ة  الثنائية 
التعاون  مواصلة  وأهمية  »كورونا«، 
االقتصادية  ال��وب��اء  آلث��ار  للتصدي 

واإلنسانية.
األميركي،  الخارجية  وزي��ر  وعبر 
خالل االتصال، عن تقديره للمملكة على 
مجابهة  في  بالده  جانب  إلى  وقوفها 

الوباء.
وجرى بحث مجمل قضايا المنطقة، 
على  التأكيد  الملك  جاللة  أع��اد  حيث 
وفي  حيالها  الثابتة  األردن  مواقف 

مقدمتها القضية الفلسطينية.
الشراكة  عالقات  االتصال  وتناول 
االستراتيجية بين البلدين، حيث أعرب 
الملك عن شكره للدعم المتواصل الذي 

تقّدمه الواليات المتحدة لألردن.

الكويت

} ث��م��ن م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
باإلنابة الدكتور فايز الظفيري لرئيس 
مبادرته  الغانم  م��رزوق  األمة  مجلس 
التي أطلقها للعمل على تكويت الطاقم 
مستشارين  وت��أه��ي��ل  االس��ت��ش��اري 
بمختلف  للمجلس  كويتيين  قانونيين 
مع  بالتعاون  القانونية  التخصصات 

جامعة الكويت.

اأخبار الوطن
الجي�ش ال�سورّي يت�سّدى لهجوم مجموعات اإرهابّية مدعومة من النظام التركّي بريف الالذقية.. وتجّمع وطنّي بريف القام�سلي تنديداً بـ )قانون قي�سر(

رو�شيا ردًا على بومبيو ب�شاأن الت�شويت في مجل�س الأمن حول �شورية: محاولة لت�شويه الحقائق والواقع

رئي�ش هيئة الح�سد ال�سعبّي يوؤّكد اأن الن�سر على داع�ش تحّقق بف�سل فتوى المرجعّية وتالحم قواتنا الأمنّية

الكاظمّي بمنا�شبة الذكرى الثالثة لتحرير المو�شل: العراقّيون �شجلوا �شفحة بي�شاء اأخرى في تاأريخهم

نيكاراغوا توؤكد رف�سها لمخططات الحتالل.. ورام اهلل رّحبت بموقف الإكوادور الراف�ش ل�ستخدام القوة والتهديد في العالقات الدولّية

ماكرون: اأي خطط ل�شم اأرا�ٍس فل�شطينّية مخالفة للقانون الدولّي

وصفت وزارة الخارجية الروسّية تصريحات 
حول  بومبيو،  مايك  األميركي  الخارجية  وزير 
بشأن  الدولي  األمن  مجلس  في  روسيا  تصويت 
الحقائق  لتشويه  أخرى  محاولة  بأنها  سورية، 

من أجل مصالح أنانية ضيقة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، أمس:

التي  الطريقة  من  أمل  بخيبة  تشعر  »موسكو 
بومبيو  األميركي  الخارجية  وزي��ر  بها  سمح 
مجلس  في  المناقشات  على  بالتعليق  لنفسه 
آلية  حول  القرار  مشروع  بشأن  الدولي  األم��ن 
عبور الحدود إليصال المساعدات اإلنسانّية إلى 
الحقائق  لتشويه  أخرى  محاولة  هناك  سورية. 
السياسية  المصلحة  أجل  من  الواقع  وتشويه 

الضيقة«.
عبور  بآلية  يتعلق  »فيما  البيان:  وأض��اف 
الحدود، فنحن ال نعترض على تمديدها. ولكننا 
الوضع  مع  تتماشى  لجعلها  ضرورية  نعتبرها 
الحقيقي على األرض، خاصة في إدلب، ولتفادي 
اإلنسانية  اإلمدادات  إنشاء  مع  يتعارض  وضع 

من داخل مناطق البالد عبر خط التماس.
عن  الروسية  الخارجية  وزارة  أعربت  كما 
معها  يشترك  وَمن  المتحدة  الواليات  أن  أسفها 
المؤسسات  في  التالعب  في  ينجحون  باألفكار، 
السياسي  النظام  خدمة  »في  البحتة  اإلنسانية 
العربية  ال��ج��م��ه��وري��ة  ف��ي  السلطة  لتغيير 

السورية«.
وفي وقت سابق، دعا بومبيو، دول العالم إلى 
معاقبة روسيا والصين على الفيتو المزدوج في 
بلجيكا  قّدمته  قرار  مشروع  ضد  األمن  مجلس 
معبري  عمل  ع��ام  لمدة  يمدد  ال��ذي  وألمانيا، 
الحدود )باب الهوى وباب السالم( على الحدود 

بين سورية وتركيا لتقديم المساعدة اإلنسانية 
عبر الحدود إلى سورية.

باستخدام  التفويض  ينتهي  أن  المقرر  ومن 
لألمم  التابعة  ال��ح��دود  عبر  المساعدة  آلية 

المتحدة، في 10 يوليو/ تموز الحالي.
أجرتها  التي  االت��ص��االت  أفضت  ذل��ك،  إل��ى 
ال��ق��وات ال��روس��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي س��وري��ة مع 
مياه  إع��ادة  إل��ى  والتركي،  األميركي  الطرفين 
الشرب للحسكة، وإبعادها عن المنافسات التي 
تخوضها تنظيمات مسلحة )كردية وتركمانية( 
خاضعة لهما، التي أدت إلى انقطاع متكرر لمياه 
الشرب عن نحو مليون مدني من سكان محافظة 

الحسكة شمال شرقي البالد.
في  الحكومية  المياه  مؤسسة  عام  مدير  وأكد 
العكلة،  محمود  المهندس  الحسكة،  محافظة 
الشرب  لمياه  بئراً   20 يقارب  ما  تشغيل  عودة 
جهود  نجاح  بعد  وذل��ك  المحافظة،  لتغذية 
الطرفين  الروسية مع  القوات  واتصاالت أجرتها 

األميركي والتركي.
سورية  عسكرية  م��ص��ادر  أك��دت  ميدانياً، 
بهجوم واسع نفذته بعض المجموعات المسلحة 
على  الهاون  بقذائف  أمس  أنقرة  من  المدعومة 
الربيعة  بلدة  شمال  العسكرية  المواقع  بعض 

في ريف الالذقية الشمالي.
الساعة  ح��وال��ي  »ف���ي  ال��م��ص��در:  وأض����اف 
ال��ت��اس��ع��ة م��ن ص��ب��اح أم����س، ق��ام��ت بعض 
من  المدعومة  المسلحة  اإلرهابية  المجموعات 
النظام التركي بهجوم واسع على بعض مواقعنا 
العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف الالذقية 
األسلحة  أن��واع  مختلف  مستخدمين  الشمالي 

المتوسطة والخفيفة وقذائف الهاون«.

المنطقة  في  العاملة  قواتنا  »تصّدت  وأضاف 
كبيرة  خسائر  اإلرهابيين  وك��ّب��دت  للهجوم 
باألرواح والسالح، وبدون أي خسائر في صفوف 

قواتنا«، بحسب البيان.
أن  سانا  وكالة  ذك��رت  متصل،  سياق  وف��ي 
لمدرعات  للجيش السوري اعترض رتالً  حاجزاً 

أميركية في الحسكة وأجبره على العودة.
اعترضوا  الحاجز  أف��راد  إن  الوكالة  وقالت 
قرية  ف��ي  األميركي  لالحتالل  م��درع��ات  »رت��ل 
على  وأجبروه  تمر  تل  ريف  في  تحتاني  منسف 

العودة«.
العربي  البعث  ح��زب  صفحة  ذك��رت  بينما 
الفيسبوك،  ف��ي  الحسكة،  ف��رع   - االش��ت��راك��ي 
السورّي  الجيش  في   154 للفوج  »حاجزاً  أن 
في  األميركي«  لالحتالل  مدرعات  ثالث  اعترض 

القرية وأجبرها على العودة.
التركي  لالحتاللين  ورفضاً  آخر،  صعيد  على 
االقتصادية  ب��اإلج��راءات  وتنديداً  واألميركي 
ما  سيما  وال  سورية  على  المفروضة  القسرية 
القصير  قرية  أهالي  نظم  قيصر(  )قانون  يسمى 
في ريف القامشلي في محافظة الحسكة تجمعاً 
القوات  بخروج  مطالبين  احتجاجياً  وطنياً 
من  ش��رع��ي  غير  بشكل  ال��م��وج��ودة  األجنبية 
ونهب  االنتهاكات  ووق��ف  السورية  األراض���ي 

ثروات وخيرات البالد.
العلم  بإحراق  التجّمع  في  المشاركون  وقام 
الالشرعي  الوجود  األميركي تعبيراً عن رفضهم 
)قانون  يسمى  لما  واستنكاراً  األميركية  للقوات 
في  السوري  المواطن  يستهدف  ال��ذي  قيصر( 
لقمة عيشه كما رّددوا هتافات رافضة لالحتالل 
بكل أدواته وأشكاله وممارساته من نهب وسرقة 

للثروات والمحاصيل الزراعية.
اإلبراهيم  حسون  حميد  القصير  قرية  مختار 
قيصر(  )قانون  األهالي  رفض  تصريح  في  أكد 
الذي يستهدف تجويع الشعب السوري، مشدداً 
على وقوف أهالي القرية »وقفة رجل واحد« إلى 
جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد 
اإلرهاب حتى طرد آخر إرهابي وآخر محتل عن 

أرض الوطن.
في  المشاركين  أح��د  شيباني  عايد  ب��دوره 
إلى  مماثل  تصريح  في  أش��ار  الوطني  التجّمع 
الرفض لالحتاللين  اليوم تعبير عن  »الوقفة  أن 
ال��ت��رك��ي واألم���ي���رك���ي وت��ن��دي��د ب��ال��ع��ق��وب��ات 

سورية  على  المفروضة  القسرية  االقتصادية 
ولنؤكد للعالم أننا نرفض الوجود غير الشرعي 
خيرات  تنهب  التي  والتركية  األميركية  للقوات 

البالد«.
أهالي  من  المئات  الماضي  االثنين  وخ��رج 
بمظاهرات  القامشلي  ري��ف  في  طرطب  قرية 
الشرعي  غير  الوجود  على  احتجاجاً  شعبية 
وتنديداً  والتركي  االميركي  االح��ت��الل  لقوات 
على  يفرضونها  التي  االقتصادية  بالعقوبات 
بوقف  تطالب  الفتات  ورفعوا  السوري  الشعب 
سرقة النفط السوري وطرد المحتل من األراضي 

السورية.

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أمس، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير الموصل 
شهداء  هم  ال��ي��وم،  نستذكرهم  من  »أعظم  إن 
اسمه  رفعت  التي  الشامخة  المثابات  العراق، 
بأسباب  وأمّدته  الكرامة  للعراق  وحفظت  عالياً 
بقائه، مثلما بقي عبر عصور طويلة، مناراً للعالم 

وقبلة للناظرين، وموطناً للحضارة األولى«.
سجلوا  »العراقيين  أن  الكاظمي  وأض���اف 

كتبوها  تأريخهم،  في  أخ��رى  بيضاء  »صفحة 
ألجل  وتآخيهم  وبتالحمهم  أبنائهم،  بتضحيات 
إلى  مشيراً  الموصل«،  بتحرير  العراق  وح��دة 
وفي  بلدهم  بإعمار  »سينتصرون  العراقيين  أن 

حربهم على الفساد والفاسدين«.
بانتصاراتها  األمم  »تفتخر  الكاظمي:  وتابع 
للوحشية  رمزاً  كانوا  الذين  التأريخ،  عتاة  على 
حق  وم��ن  لإلنسانية،  وأع����داًء  والعنصرية 

نصرهم  بذكرى  يفتخروا  أن  اليوم  العراقيين 
وأخرجها  الموبقات  كل  جمع  من  على  األب��رز، 
بشكل استهدف وجودهم وديمومة عيشهم على 

ضفاف النهرين العظيمين«.
ديسمبر  األول/  كانون  في  العراق،  وأعلن 
تنظيم  قبضة  من  أراضيه  كامل  تحرير   ،2017
»داع����ش« ب��ع��د ن��ح��و 3 س��ن��وات ون��ص��ف من 
احتّل  ال��ذي  اإلرهابي  التنظيم  مع  المواجهات 
نحو ثلث البالد معلناً إقامة ما أسماها »الخالفة 

اإلسالمية«.
التفتيش  عمليات  العراقية  القوات  وتواصل 
أنحاء  في  »داع��ش«  فلول  ومالحقة  والتطهير 
التنظيم  ظ��ه��ور  ع���ودة  ع��دم  لضمان  ال��ب��الد، 
قوات  تتمركز  بينما  مجدداً،  الفارين  وعناصره 
مع  ال��ح��دودي  الشريط  على  الشعبي  الحشد 
عناصر  تسلل  ل��م��ح��اوالت  للتصّدي  س��وري��ة 

التنظيم اإلرهابي المتكررة.
الحشد  هيئة  رئيس  أكد  متصل،  سياق  وفي 
الشعبي فالح الفياض في ذكرى تحرير الموصل 
أبناء  تلبية  ل��وال  ليتحقق  يكن  لم  »النصر  أن 

الحشد النداء«.
وقال الفياض: »لم يكن النصر أيضاً ليتحقق 
والشرطة  ال��ع��راق��ي  الجيش  تضحيات  ل��وال 
وأب��ن��اء  اإلره���اب  مكافحة  وق���وات  االت��ح��ادي��ة 
نستذكر  الموصل،  تحرير  ي��وم  في  العشائر. 
أب���و مهدي  ال��ش��ه��ي��د  االن���ت���ص���ارات  م��ه��ن��دس 

المهندس«.
كما أشاد »بالتنسيق العالي والتالحم الكبير 
عّجل  الذي  تشكيالتهم،  بمحتلف  المقاتلين  بين 
دحر  أنه  كما  واأله��داف،  المصير  ووحد  بالنصر 
بحسب  والهوان«،  الهزيمة  وأذاقهم  الدواعش 

تعبيره.
أمس،  المشتركة،  العمليات  قيادة  وأصدرت 
الموصل  مدينة  لتحرير  الثالثة  بالذكرى  بياناً 
عناصر  سيطرة  من  العراقية  األراض��ي  وجميع 
ملحمة  »كانت  بالقول:  مؤكدًة  »داعش«،  تنظيم 
العسكري  النصر  بوابة  هي  الموصل  تحرير 
وهي  اإلره��اب��ي��ة،  داع��ش  خ��راف��ة  على  الكامل 
أبنائكم  بدماء  خالصة  بامتياز  عراقية  ملحمة 

وتضحياتهم«.
إلى  وعرفان  تقدير  تحية  القيادة  ووّجهت 
في  شرف  أوسمة  حملوا  الذي  »الجرحى  من  كل 
أبناء  ولكل  ال��ع��راق،  م��دن  كبرى  ثانية  تحرير 
العون  كانوا  الذين  نينوى  ومواطني  الشعب 

الحقيقّي في تحقيق النصر«.
حيدر  النصر  تحالف  رئيس  أصدر  ذلك،  إلى 
لتحرير  الثالثة  ال��ذك��رى  في  بياناً  العبادي، 
بهمة  تحقق  االنتصار  أن  على  مشدداً  الموصل، 

أبطالنا وبدمائهم وبفتوى المرجعية الدينية.
في  »نستذكر  ل��ه:  بيان  في  العبادي  وق��ال 
مدينة  تحرير  على  سنوات   3 م��رور  اليوم  هذا 
عصابات  احتلتها  أن  بعد  العزيزة،  الموصل 
داعش اإلرهابية وهدمت وخربت وقتلت وهجرت 
في  النصر  عن  »اإلع��الن  مستطرداً:  أبناءها«، 
الموصل كان يراه العالم بالمعجزة في ضوء ما 
يمر به العراق حينها من صعوبات كبيرة ونظرة 
العالم لبلد اعتقدوا أنه انتهى وتقّسم، ولكنه عاد 

بقوة«.
وف���ي وق���ت س��اب��ق، اس��ت��ع��ادت ال��ق��وات 
العراقية السيطرة على الموصل، وسط قصٍف 

تابعة  مواقع  على  العراقية  القوات  من  جوي 
تحرير  »عملية  إط��الق  بعد  داع��ش،  لتنظيم 

الموصل«.
وفي اآلونة األخيرة، عثرت قوات الجيش في 
لداعش  و«مضافات«  أنفاق  على  األخيرة  اآلونة 
في  واسعة  استباقية  بعملية  ناسفة  وعبوات 
وفي  نينوى  محافظة  غ��رب  جنوب  الصحراء 

الثرثار بصالح الدين.
قوات  أن  العراقية  الدفاع  لوزارة  بيان  وذكر 
»مضافات«  و6  نفقين  على  عثرت   20 ال�  الفرقة 
عملية  خالل  نأسف  وح��زام  ناسفة  عبوات  و6 
الصحراء  في  الفرقة  قطعات  نفذتها  واسعة 
بحيرة  إلى  وصوالً  البعاج،  قضاء  غرب  جنوب 
قيادة  م��ع  الفاصلة  ال��ح��دود  وإل��ى  سنيسلة، 

عمليات الجزيرة وعمليات صالح الدين.
عمليات  قيادة  قوات  نفذت  آخر،  جانب  ومن 
وادي  غرب  واسعة  تفتيش  عملية  الدين  صالح 
للعدو،  مضافات   5 تدمير  عن  أسفرت  الثرثار، 
تحتوي  نفق  شكل  على  الحجم  كبيرة  إحداها 
على حزام ناسف ومواد تفجير وصواعق ومواد 

غذائية ومواد طبية.

ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طلب 
نتنياهو  بنيامين  الصهيوني  الوزراء  رئيس  من 
فلسطينية،  أراٍض  لضم  خطط  أي  عن  التخلي 
محّذراً من خطر ذلك على السالم، وفق ما أفاد به 

قصر اإلليزيه.
فيه  عرض  بيان  في  أمس،  اإلليزيه  وأوضح 
أن  ونتنياهو  ماكرون  بين  جرت  هاتفية  مكالمة 
الرئيس الفرنسي ذّكره »بالتزام فرنسا من أجل 
السالم في الشرق األوسط وطالبه باالمتناع عن 

اتخاذ أي إجراء لضم أراٍض فلسطينية«.

سيكون  اإلج���راء  ه��ذا  »مثل  أن  على  وش���ّدد 
مخالفاً للقانون الدولي وسيقّوض إمكان تحقيق 
سالم  إحالل  شأنه  من  دولتين  أساس  على  حّل 

دائم بين الصهاينة والفلسطينيين«.
رفضها  نيكاراغوا  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 
أرض  من  اجزاء  ضم  الصهيونية  الحكومة  قرار 
أنه لن يكون  الفلسطينية بالقوة، مؤكدة  الدولة 
يتمكن  حتى  المنطقة  في  واستقرار  سالم  هناك 
وتكريس  مصيره  تقرير  من  الفلسطيني  الشعب 
القدس  وعاصمتها  أرضه  على  المستقلة  دولته 

الشرقية.
جاء ذلك في بياٍن رسمٍي صادر عن الحكومة 
النيكاراغوية، أكدت فيه ضرورة احترام القانون 
الدولي وميثاق األمم المتحدة وقراراتها من أجل 
تراقب  وأنها  الدوليين،  والسلم  األم��ن  تحقيق 
قرار  إن  حيث  عميق،  بقلٍق  األخيرة  التطورات 
الجانب  أح��ادي  ق��راراً  ُيعّد  الصهيوني  الضم 
وق���رارات  ال��دول��ي��ة  األع���راف  جميع  ويخالف 
»حل  تنفيذ  ويهدد  الصلة،  ذات  المتحدة  األمم 
في  والسلم  األمن  يهّدد  الذي  األمر  الدولتين«، 

المنطقة ككل.
تنضم  أنها  النيكاراغوية  الحكومة  وأك��دت 
اقامة  تحقيق  دع��م  على  ال��دول��ي  اإلج��م��اع  إل��ى 
وضمانات  متساوية  بحقوق  تتمتعان  دولتين 
والتنمية  االجتماعية  والرفاهية  االمن  لتوفير 
الضرورية لشعبيهما. وبأنه بات من الضروري 
الحل  ه��ذا  تحقيق  نحو  الجهود  تتضاعف  أن 
مستوياٍت  الى  الصراع  بتأجيج  السماح  وعدم 

غير مسبوقة.
لحقوق  الثابت  دعمها  نيكاراغوا  وج��ددت 
استمرار  على  وش��ددت  الفلسطيني،  الشعب 
وقوفها إلى جانب فلسطين في مختلف المحافل 
ينال  أن  أجل  من  األصعدة  كافة  وعلى  الدولية 

الشعب الفلسطيني حريته.
الله بموقف جمهورية نيكاراغوا  رام  ورحبت 

الرافض لمخططات الضم.
والمغتربين  الخارجية  وزارة  رحبت  كما 
اإلك����وادور  جمهورية  بموقف  الفلسطينية، 
العالقات  القوة والتهديد في  الرافض الستخدام 
من  الجانب  أح��ادي��ة  إج���راءات  وألي  الدولية، 
وميثاق  الدولي  للقانون  خرقاً  تشكل  أن  شأنها 
والجمعية  األمن  مجلس  وقرارات  المتحدة  األمم 
لضم  الصهيونية  الخطة  ذلك  في  بما  العامة، 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
اكدت  االكوادورية  الخارجية  وزارة  وكانت 
خالل مراسلة رسمية وجهتها لوزارة الخارجية 

القضية  تجاه  الثابت  موقفها  والمغتربين، 
في  الفلسطيني  الشعب  وحقوق  الفلسطينية، 
حدود  على  المستقلة  أرضه  على  مصيره  تقرير 

الرابع من حزيران عام 1967.
دعمها  على  االكوادورية  الخارجية  وشددت 
أي جهود تهدف للتوصل الى حل سياسي سلمي 
الشرعية  أساس  على  األط��راف،  لجميع  وعادل 
 ،)2334( األم��ن  مجلس  ق��رار  خاصة  الدولية، 
»حل  دع��م  ال��دول��ي  المجتمع  على  أن  م��ؤك��دة 
خطراً  تشكل  قد  خطوات  أي  ورفض  الدولتين«، 

حقيقياً عليه.
ومصر  وألمانيا  فرنسا  خارجية  وزراء  وكان 
عن  التخلي  على  »إسرائيل«  حّضوا   قد  واألردن 

خططها ضّم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
مشتركة  قمة  بعد  بيان  ف��ي  ال���وزراء  وق��ال 
أي  أن  على  متفقون  »نحن  الفيديو  تقنية  عبر 
 1967 عام  المحتلة  الفلسطينية  لألراضي  ضم 
سيشكل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض أسس 

عملية السالم«.

بيان  في  األوروب��ي،  االتحاد  طالب  ذلك،  إلى 
صادر عن وزير خارجية االتحاد جوزيب بوريل، 
عن  بالتخلي  الجديدة  الصهيونية  الحكومة 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  أراض  ضم  خطط 
وذلك  الدولي،  القانون  احترام  بضرورة  وذّك��ر 
في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة 

عضواً.
»يحّث  األوروبي  االتحاد  أن  البيان  في  وجاء 
»إسرائيل« على االمتناع عن أي قرار أحادي من 
فلسطينية  أرض  أية  ضم  إلى  ي��ؤدي  أن  شأنه 
للقانون  خرقاً  يشّكل  ال��ذي  األم��ر  وهو  محتلة، 

الدولي«.
األوروبي  االتحاد  يخّطط  السياق،  هذا  وفي 
اتخذت  إذا  »إسرائيل«  على  عقوبات  لفرض 
قراراً بالضم، والتي هي مقاطعة زيارات وزراء 
طالب  ت��ب��ادل  وق��ف  »إس��رائ��ي��ل«،  ل���  خارجية 
وإلغاء تقديمات لصالح األبحاث »اإلسرائيلية« 
اليورو  مليارات  تقليص  إل��ى  ستؤدي  التي 

لصالحه.

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس، أن العراق يسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن نهري 
دجلة والفرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب لوكالة األنباء العراقية )واع(: »إن وزير الموارد المائية 
أنقرة  التفاوض مع  التركي فاتح يلدز في بغداد على إعادة  مهدي رشيد ركز خالل لقائه مع السفير 
»وجود  إلى  مشيراً  والفرات«،  دجلة  نهري  مياه  من  المعقولة  الحصة  يحدد  اتفاق  إلى  للوصول 

محاوالت مع إيران بهذا الخصوص«.
وأوضح ذياب أن »وزير الموارد المائية طلب من وزارة الخارجية مفاتحة الجانب اإليراني لتحديد 
لقاء والمباشرة بعملية التفاوض حول المياه«، الفتاً إلى أن »العراق لم يصل حتى اآلن إلى تفاهمات 
الحدودية وخاصة  المدن  الجانب الشرقي على  المقبلة من  األنهر  حول قضايا حيوية، بسبب تأثير 
محافظة البصرة التي تتأثر بارتفاع المد والجزر، إضافة إلى محافظة ميسان ومنطقة بدرة وجصان 
ومندلي وخانقين، والتأثير المباشر على خزن المياه في سدي دربندخان وحمرين اللذين يعتمدان 

على الواردات المائية من الجانب اإليراني«.
وأوضح أنه »لم يتّم التوصل إلى حلول مع طهران وأنقرة بشأن الواردات المائية، وأن المباحثات 
األخيرة مع تركيا، التي جرت العام الماضي لم تلق تجاوباً بشأن مطلب العراق المتعلق بحل المشاكل 
الناجمة عن اإليرادات المائية«، مؤكداً أن »تركيا تريد إطالة أمد التفاوض لتطوير مشاريعها المخطط 
الوقت  وكسب  والفرات،  دجلة  حوضي  تشمل  التي  األناضول  شرق  جنوب  منطقة  تطوير  وهي  لها، 

إلكمال هذه المشاريع، من دون أن يقطعوا خط التواصل مع العراق«.
يذكر أن 90 % من واردات نهر الفرات تأتي عبر تركيا، فيما ال تتجاوز الواردات المائية لنهر دجلة 

المقبلة من إيران سوى 17 % فقط.
وفي وقت سابق، أكد ذياب أن تشغيل سد »إليسو« لن يكون له تأثير سلبي على العراق هذه السنة، 

وأن الوضع المائي في العراق مستقر جداً.
وبدأت تركيا ملء خزان السد في يوليو/ تموز الماضي، وسيولد السد 1200 ميغاواط من الكهرباء 

ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة اإلنتاجية.

العراق ي�شعى اإلى اتفاق جديد 

ب�شاأن نهَرْي دجلة والفرات

الفل�شطينيون ي�شّيعون 

ال�شهيد اإبراهيم اأبو يعقوب

برصاص  ارتقى  الذي  يعقوب  أبو  إبراهيم  الشهيد  أمس،  سلفيت،  مدينة  في  الفلسطينّيون  شّيع 
االحتالل في قرية كفل حارس في الضفة الغربية.

أبو  إلى استشهاد  أّدى  وكان جيش االحتالل ومستوطنوه أطلقوا الرصاص بطريقٍة عشوائّيٍة، ما 
يعقوب وإصابة محمد عبد السالم.

ودعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطينّي في الضفة إلى إغالق الّطرق، وعرقلة حركة جيش 
تشييع  مسيرة  في  الفاعلة  المشاركة  إلى  سلفيت  في  الفلسطينيين  داعيًة  ومستوطنيه،  االحتالل 

الشهيد أبو يعقوب بعد صالة الجمعة التي أقيمت فوق أرض كفل حارس.
وفي السياق، أكدت أّن المقاومة الشاملة هي الخيار  القادر على مواجهة االحتالل ومخّططاته في 
الضّم والتوّسع، كما دعت أبناء الشعب الفلسطينّي في الضفة إلى إغالق الطرق وعرقلة حركة جيش 

االحتالل ومستوطنيه. 
واقتحمْت  الله،  ورام  القدس  مدينتي  مْن  شّباٍن  ثالثة  أمس،  فجر  االحتالل  قوات  اعتقلت  ذلك،  إلى 

مخيم الجلزون، حيث تصّدى شبان فلسطينّيون العتداءاتها.
الغربية،  الضفة  في  واسعة  واعتقاالٍت  دهٍم  حملة  أمس،  أول  شنْت  قد  االحتالل  قوات  وكانْت 

واقتحمْت قرية كفر نعمة غرب رام الله، حيث تصّدى لها الفلسطينيون.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن برصاص االحتالل، وإصابة آخر في قرية كفل 
حارس في سلفيت. وأضافت أن الشاب وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، 

بعد إصابته بالرصاص الحي في رقبته.
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�أخبار / تتمات 6
قال مصدر عراقي إن ترتيبات ماليّة قد 

أنجزت لتخصيص كوتا من النفط الخام 
للبنان لتتم مقايضتها بمشتقات نفطية مع 

مصاٍف معتمدة لهذا النوع من األعمال وإن 
عائد العراق من العملية سيحتسب على 

أساس تسعير ثمن المشتقات التي 
يفاوض عليها لبنان مع المصفاة ويتم 
فتح حساب ائتماني بموجبه تقيد عليه 

مستحقات تبادلية لحساب لبنان بالسلع 
والخدمات.

كوالي�سكوالي�س

عباس  اإلي��ران��ي��ة  الخارجية  باسم  المتحدث  ق��ال 
“التكهنات واألكاذيب المفبركة حول وثيقة  موسوي، إن 
ال�25  التعاون االستراتيجي بين إيران والصين لألعوام 

المقبلة ذات جذور خارجية”.
اإليراني،  للتلفزيون  تصريح  في  موسوي  وأض��اف 
المصالح  “رؤيتنا للعالقات مع الصين تعتمد  أن  أمس، 

الوطنية خاصة المصالح المتبادلة للشعبين”.
سيتم  نهائية  الوثيقة  تصبح  “حينما  أنه  وأوض��ح 

نشرها ولن تؤدي إلى أي مشكلة”.
بعد  تطو  لم  مراحلها  ف��إن  الحال  “بطبيعة  وتابع: 
أيضاً  اآلخر  الجانب  في  دراستها  تنبغي  المسودة  وهذه 
ليتم إعدادها والتوقيع عليها، وبالتالي يجب أن تحظى 
وحينها  اإلسالمي  الشورى  مجلس  في  النواب  بموافقة 

تتحول إلى قانون ونكون نحن ملزمين بتنفيذه”.
واعتبر “التكهنات واألكاذيب المفبركة في هذا الصدد 
إي��ران  بين  “العالقات  ق��ائ��ال:  خارجية”،  ج��ذور  ذات 
الذين  األميركيين  خاصة  كثيرون،  أع��داء  لها  والصين 
هذا  مثل  بأن  سيشعرون  القصوى  الضغوط  يمارسون 
التعاون خاصة في الجانب االقتصادي سيكلفهم غالياً، 
ويتيقنون بأن سياساتهم ستفشل ولهذا السبب يسعون 
إلثارة األجواء وبث األكاذيب حول هذا التعاون ليمنعونا 

منه عن طريق ضغوط الرأي العام”.
بأنها  وصفتها  أنباء  على  اإليرانّية  الرئاسة  وعلّقت 

مثيرة للجدل بشأن “منح جزيرتين” إلى الصين.
محمود  عن  اإليرانية  “فارس”  أنباء  وكالة  ونقلت 
بأن  اإليرانية،  الجمهورية  رئيس  مكتب  مدير  واعظي 

اإليرانية  العالقات  تخريب  إلى  تسعى  التقارير  “تلك 
الصينية”.

واتهم واعظي وسائل إعالم أجنبية بأنها “تسعى إلى 
تخريب العالقات اإليرانية الصينية”.

وكانت تقارير صحافية تطّرقت إلى بنود اتفاقية زعمت 
أنها مسّربة بين إيران والصين منح جزر وقواعد عسكرية 
القطاعات  جميع  في  االستثمار  مقابل  للصين  وجوية 
مقدمة  مبالغ  ودفع  والعسكرية،  واألمنية  االقتصادية 

لطهران لشراء النفط الخام اإليراني.
اإلي��ران��ي:  الجمهورية  رئ��ي��س  مكتب  م��دي��ر  وق���ال 
لألعوام  الشامل  التعاون  التفاقية  الموجهة  “االنتقادات 
ال� 25 القادمة المزمع توقيعها بين إيران والصين، عملية 
تخريب العالقات اإليرانية الصينية وانطلقت من وسائل 

إعالم خارجية”.
دوماً  ملتزمة  كانت  “الحكومة  بقوله:  واعظي،  وتابع 
بالمصادقة على ما تنبغي المصادقة عليه، وتفعل كذلك 
كل ما هو بحاجة إلى المصادقة من قبل مجلس الشورى 

اإلسالمي”.
وأكد المسؤول اإليراني: “ال يوجد أي عمل سري لدينا، 
اإليرانية  العالقات  لتخريب  يسعى  تيار  هنالك  ولكن 
الصينية انطلق من وسائل إعالم خارجية، ولألسف هنالك 

أفراد انتهازيون في الداخل يعملون على هذا النهج”.
هذا  في  تطرح  التي  “الشبهات  أن  إلى  واعظي  وأشار 
الصدد لتشويش أفكار الرأي العام بالقول مرة إن الحكومة 
تعتزم منح جزيرة كيش )للصين( والقول مرة أخرى إنها 

تريد منح جزيرة قشم”.

�لخارجية �لإير�نّية: وثيقة �لتعاون مع �ل�سين لي�ست نهائّية وهناك �أكاذيب حولها
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عابد  محمد  الدكتور  الراحل  الكبير  المفكر  مؤسسة  عام  وأمين   
الوطن  أقطار  من  جاء  قد  معها  السريع  التجاوب  فإّن  الجابري، 
المتنوعة، والتي باتت تدرك  األمة  العربي كافة، كما من تيارات 
حاضر  على  الضاغطة  التحديات  لمواجهة  السليم  المدخل  اّن 
كافة  النهضوية  تياراتها  بتالقي  يكمن  إنما  ومستقبلها  األمة 
العالقات بينها في ظّل  التي أصابت  األليمة  الجراح  كّل  وتجاوز 
لتبرير  فيها  مكان  ال  ومنزهة  وصادقة  جريئة  نقدية  مراجعة 
أخطاء وخطايا وقعنا بها، او للتشهير ببعضنا البعض وتحويل 
ماضي العالقات بيننا الى سجن نبقى في أسره بدالً من أن يكون 

مدرسة نتعلم منها...
الى  كما  الملتقى،  هذا  الى  للدعوة  المباشر  التحرك  كان  وإذا 
الملتقى المماثل السابق في بيروت في 2019/7/7، هو التصدي 
التي  اليوم  الصهيونية  الضّم  ولخطة  باألمس  القرن«  »صفقة  ل� 
هزيمة  التأجيل  اّن  رغم   – عنها  اإلعالن  تأجيل  اعتبار  ينبغي  ال 
لنتنياهو وداعميه في واشنطن – إسقاطاً لها، فإّن المشاركين في 
والسياسية  الفكرية  المواقف  تباين  رغم  يدركون،  الملتقى،  هذا 
المحيط  من  تمتّد  عدة  مخرجات  القرن«  »صفقة  ل�  اّن  بينهم، 
أقطار  على  الحروب  استمرار  هو  شّك  دون  وأبرزها  الخليج،  الى 
واالحتراب داخل أقطار أخرى، حيث أثبتت األحداث األليمة التي 
نمّر بها جميعاً أّن أحداً من أبناء األمة قد ربح من هذه الحروب أو 
– استعماري  االحتراب، وأّن الرابح األكبر هو المشروع الصهيو 

الذي بدأ بالتجزئة ليستمّر بالتفتيت.
»صفقة  ل�  الحقيقية  البداية  إّن  القول  بديهيات  من  ولعله 
استمر  جائر  حصار  بعد  العراق،  باحتالل  بدأت  إنما  القرن«، 
يسعون اليوم الى تطبيقه في فلسطين وسورية  وهم  عاماً.   13

ولبنان واليمن وصوالً الى الجمهورية اإلسالمية في إيران.
بعد  االبن  بوش  جورج  يعلن  أن  الصدف  قبيل  من  يكن  ولم   
مشروع  ان   ،2003 عام  العراق  على  الحرب  في  مهمته  إتمام 
الشرق األوسط الجديد قد بدأ تنفيذه، والذي هو في نهاية األمر 
الواليات  في  حاكم  فلكّل  القرن«...  »صفقة  عن  مبكرة  نسخة 
المتحدة او دول الغرب االستعمارية مشروعه ل� »صفقة القرن« 
او  هنا  من  قانون  او  هناك،  من  مشروع  او  هنا،  من  حلف  باسم 

مخطط من جهة ثانية.
واضحة  ب��ات��ت  ال��ت��ي  وال��ض��ّم  الصفقة  م��خ��رج��ات  أول  م��ن 
لألردنّيين عموماً، ملكاً وحكومة وشعباً، هو أن يدفع األردنيون، 
ولخطة  المشؤومة  للضفقة  المباشر  الثمن  الفلسطينيين،  مع 
األردن  بين  ومتواصالً  قوياً  تنسيقاً  يتطلب  ما  وه��و  ال��ض��ّم، 
قدرة  األردنية  القيادة  يمنح  داخلياً  شعبياً  وتماسكاً  وفلسطين. 

أكبر على المواجهة.
من  لبنان  يشهده  م��ا  ه��و  أي��ض��اً،  المخرجات  ه��ذه  يتقّدم 
ضغوطات وحروب وحصار تستهدف تجريده من مصادر قوته 
في  حققت  التي  الباسلة  وبمقاومته  شعبه  بوحدة  والمتمثلة 

سنوات انتصارات، ما عجزت عنه حكومات ودول وجيوش...
حرب  من  سورية  تشهده  ما  أيضاً  المخرجات  هذه  يتقّدم  كما 
وصوالً  متواصلة،  وأميركية  صهيونية  واعتداءات  وفيها،  عليها 
سورية«  في  المدنيين  »حماية  يّدعي  الذي  قيصر«  »قانون  الى 
الذي  سورية  في  العربي  الشعب  هو  منه  األكبر  المتضّرر  فيما 
عليه  المفروضة  الظالمة  الحرب  هذه  بسبب  األثمان  أغلى  يدفع 
التاريخية  التحررية  القومية  مواقفه  بسبب  سنوات.  عشر  منذ 
تجاه قضايا األمة كلها، وفي طليعتها قضية فلسطين التي شكلت 
تصفيتها  محاوالت  وجه  في  الكأداء  العقبة  الدوام  على  سورية 

كما شكلت والسند المباشر لكّل حركة مقاومة في وجهها.
من  مصر  تشهده  ما  هو  أيضاً  الصفقة  ه��ذه  مخرجات  من 
وأمنها  النهضة،  سّد  خالل  من  المائي  ألمنها  مباشر  استهداف 
الوطني من خالل اإلرهاب في سيناء، وأمنها القومي من خالل ما 
إال بتعزيز  يجري في ليبيا... وهذا االستهداف ال يمكن مواجهته 

ممكن  جهد  كّل  وبذل  مصر،  حول  واإلسالمي  العربي  االلتفاف 
لتعزيز الجبهة الداخلية في القطر العربي األكبر.

والحرب في اليمن أيضاً، سواء من خالل ما يتعّرض له شماله 
جنوبه  له  يتعّرض  ما  او  وحصار،  وتدمير  وقصف  عدوان  من 
»صفقة  خدمة  إطار  في  ايضاً  تستخدم  حلفاء،  بين  احتراب  من 
بفلسطين  متمسكاً  وسيبقى،  كان  عظيم،  شعب  ومعاقبة  القرن« 

وكل قضايا أمته.
أما تحويل الساحة الليبية الى ساحة حروب إقليمية ودولية، 
فليس هدفها فقط تدمير بلد عربي، كان شعبه وال يزال، حريصاً 
مع  بدأت  حرب  وهي  وكرامته،  وحريته  وإسالمه  عروبته  على 
ال يهّدد األمن  اقتتاالً  الغزوة األطلسية قبل تسع سنوات لتستمر 
لشمال  القومي  األمن  استهداف  أيضاً  هدفها  بل  لليبيا،  الوطني 
التي  العربي  المغرب  ودول  مصر  سيما  ال  وغربها،  أفريقيا، 
في  الفتن  أنواع  كّل  إشعال  الى  االستعمارية  المخططات  تسعى 

ربوعها...
عن  بعيدة  ليست  فهي  العربية،  والجزيرة  الخليج  دول  أما 
يدفع  استعماري   – الصهيو  المشروع  اّن  بل  االستهداف،  دائرة 
لن  وإقليمية  وعربية  محلية  سياسات  في  بعضها  إغ��راق  الى 
تؤدي إال الى تبديد ما تبقى من مواردها، وابتزاز أكبر قدر ممكن 
من أموالها، وإشعال االضطرابات في داخلها، ودفعها ألن تكون 
أهداف  رأس  في  هو  ال��ذي  التطبيع  قافلة  في  األول��ى  القاطرة 

»صفقة القرن« المشؤومة ...
ولعّل ما يشهده السودان اليوم من استغالل مطالب مشروعة 
في الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية، من أجل إيقاع السودان 
مع  والتطبيع  الوطني،  والتفكك  الداخلي،  الصراع  مهاوي  في 
وأهدافها  ال��ق��رن«  »صفقة  مخرجات  عن  بعيداً  ليس  ال��ع��دو، 

الخبيثة...
والغاية  الهدف،  هي  فلسطين  قضية  تصفية  تبقى  وبالتأكيد 
وتعزيز  التجزئة  ترسيخ  اجل  من  والمدخل  الصفقة،  هذه  من 
التوجه  تعزيز  يتطلب  ما  وهو  المنطقة،  في  التفتيت  مشاريع 
الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  المدّمر  االنقسام  لتجاوز  المبارك 
كبرى  انتفاضة  إلطالق  الفلسطينية  والجهود  الطاقات  وتوحيد 
لن تؤدي الى سقوط »صفقة القرن« ومخرجاتها فقط، بل تؤدي 
وعاصمتها  المحتلة  الفلسطينية  األرض  عن  االحتالل  دحر  الى 

القدس.
وإذا كانت مواجهة »صفقة القرن« ومخرجاتها مهّمة األمة بكّل 
أقطارها فإّن الرّد الشامل عليها يكمن في تبني لمعادلة الخالص 
 1- أربع،  مهمات  على  وتقوم  العراق  احتالل  بعد  أعلناها  التي 
بين  والعالقات  للتجارب  مراجعة   2- األرض،  احتالل  مقاومة 
ونتخلص  منها،  اإليجابي  لنطّور  وتياراتها  وقواها  األمة  أبناء 
مما علق بها من شوائب، -3 مصالحة تبني للمستقبل وتخرجنا 
الوطن  أبناء  لكّل  تسمح  فمشاركة   4- الماضي،  سلبيات  من 

المساهمة في تقرير مصيرهم...
استعماري   – الصهيو  المشروع  ليست  إذن  القرن«  »صفقة 
على  األعداء  يتوقف  ولن  تزال،  وما  األمة،  واجهته  الذي  الوحيد 
على  والقضاء  أمتنا  سحق  أج��ل  من  مماثلة  مشاريع  إخ��راج 
مستقبلها وآمالها، وتحويلها من أمة قائدة في اإلنسانية الى أمة 
تابعة وذيل للدول االستعمارية ومقاومة هذه الصفقة اليوم، بكّل 
مخرجاتها وفي مقدمها خطة الضّم الصهيوني تكون باالستمرار 
عشرات  منذ  الممتّدة  استعماري  الصهيو/  المشروع  مقاومة  في 
فحيث  وتياراتها،  أقطارها  بكّل  األمة  وحدة  وفي  السسنوات، 
كانت  وحيث  تنتصر،  المقاومة  كانت  تتوفر،  الوحدة  هذه  كانت 

تتعثر كانت المقاومة تتراجع.
من هنا، يكتسب ملتقى »متحدون« كخطوة على طريق توحيد 

الرؤى والجهود أهمية استثنائية في ظروف استثنائية.
* األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

عهد يتجّدد ... )تتمة �ص1( في مواجهة ... )تتمة �ص1( 

هيبة الدولة ... )تتمة �ص1( 

ماَرسوا السرقة علناً ومن دون أّي وازع أو رادع، ضخموا قيمة المشاريع 
كلفت  التي  المشاريع  هذه  إخضاع  عبر  األصول  تقتضيه  بما  يلتزموا  ولم 
المليارات من الدوالرات إلدارة المناقصات، ثم للرقابة المسبقة والالحقة، 
بأسماء  المقاولين  أنفسهم  هم  وكانوا  بالتراضي،  تلزيماتهم  كانت  بل 
صورية يدور أصحابها في فلك كبار القوم، فكانت النتيجة أّن المشاريع لم 
تنفذ كما يجب، في كّل القطاعات من دون استثناء، في الطرقات التي نراها 
وسقوفها،  جدرانها  والمهترئة  المعتمة  األنفاق  وفي  بالحفر،  مليئة  اليوم 
الهاتف  وفي  ه��دراً،  تذهب  التي  المياه  وفي  تأتي،  ال  التي  الكهرباء  وفي 
العادي والخلوي الذي تنقطع اتصاالته على عدد الدقائق ثم تأتي الفواتير 
كّل  في  به  معمول  هو  كما  الثواني  وليس  أيضاً  الدقائق  عدد  على  الزعبرة 
دول العالم، وُيقال األمر نفسه عن اإلنترنت وأليافه البرية والبحرية التي 

سمعنا عنها الكثير ولم نَر سرعة وال من يسرعون.
ثم جاءت المصارف وِمن خلفها وِمن أمامها المصرف المركزي، ومعهم 
ثالثة  طوال  بأسمائهم  ومفاتيحها  كراسيها  طّوبوا  الذين  السلطة  أرباب 
عقود من الزمن، جاؤوا ليتواطأوا على ودائع المواطنين مقيمين ومغتربين، 

ويواصلوا النهب الذي مارسوه ولم يشبعوا طيلة الفترة السابقة.
بأّي حق أو عدالة أو قانون تقوم المصارف، ويسمح لها البنك المركزي، 
من  وقليلة  محّددة  مبالغ  سحب  على  وإجبارهم  المودعين  على  بالتقنين 
اللبنانية حتى لمن كانت وديعته بالعمالت األجنبية،  ودائعهم، وبالليرة 
وبسعر أدنى بكثير من سعر صرف هذه العمالت في السوق، في حين أّن 
هذه الودائع هي بكاملها حّق ألصحابها ويمكنهم متى أرادوا التصّرف بها، 
وسحبها بالعملة التي أودعوها في المصارف التي تفرض عليها القوانين 

أن تكون على قدر األمانة، ال أن تخون هذه األمانة وتخالف القوانين.
واألمر الذي يشكل مدعاة لألسف الشديد هو أّن َمن أعطيت لهم مسؤولية 
تنفيذ القوانين نراهم يعاونون المصارف في ما تقوم به تجاه المودعين، 
تلّبي  بأن  المصارف  وإلزام  الممارسات  أن يكون دورهم منع هذه  من  بدالً 
هذه  أّن  خاصة  أعمارهم،  جنى  لديها  وأودع��وا  بها  وثقوا  الذين  حاجات 
نتيجة  طائلة  أرباحاً  الماضية  الثالثين  السنوات  طيلة  حققت  المصارف 
استثمار أموال المودعين في سندات الخزينة اللبنانية بفوائد عالية جداً. 
أموال  بفضل  هو  المصارف  خزائن  في  أرب��اح  من  تراَكم  ما  أّن  يعني  بما 
بكّل  مقبولة  غير  بذرائع  اليوم  أموالهم  المصارف  تحجز  الذين  المودعين 

األشكال والمقاييس.
هذه األرباح الطائلة مضافة إليها المبالغ الهائلة التي ذهبت في مزاريب 
الهدر والسرقات والصفقات، هي نفسها التي تمثل اليوم حجم الدين العام 
وصلت  الذي  العام  الدين  هذا  ألّن  الثقيلة.  أعبائه  تحت  لبنان  يرزح  الذي 
أرقامه إلى الفلك، لم يتكّون نتيجة االستدانة من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية 
تساهم  أن  شأنها  من  ومرافق  قطاعات  وفي  التحتية  البنى  في  وإعمارية 
في تحريك عجلة االقتصاد والنمو بما يعيد إلى الخزينة العامة كلفة تلك 
أدّق  بتعبير  أو  لُيصَرف  العام  الدين  أتى  بل  مضاعفة.  أضعافاً  المشاريع 
سندات  على  المرتفعة  الفوائد  تغطية  على  منه  جداً  كبيرة  بنسبة  لُيهَدر 
الخزينة، التي وصلت في منتصف التسعينيات إلى حوالى 45 في المئة، 
حسابات  وإلى  المصارف  خزائن  إلى  الخيالية  العائدات  هذه  دخلت  وقد 

أصحابها وأصحابهم في لبنان والخارج.

من هناك بدأ مسار تعاظم أرقام الدين العام حتى وصل اليوم إلى نحو 
100 مليار دوالر، أّي بما يفوق مّرتين أو أكثر حجم الناتج المحلي المقّدر 
العامين  في  تدهور  بل  انخفض  والذي   ،2018 عام  دوالر  مليار   55 بنحو 
المالية  األزمة  انفجار  نتيجة  جداً  متدنية  مستويات  إلى  و2020   2019
الحاصلة  الفضائح  تغطي  كانت  التي  الطرابيش  تركيب  قصة  وانكشاف 

في إدارة المالية العامة في البلد.
السلطة  في  ش��ارك  َمن  كّل  يتحّملها  ذلك  عن  المسؤولية  أّن  واألكيد 
طوال تلك السنوات، سواء في الحكومات المتعاقبة أو في مصرف لبنان. 
هؤالء  يتحّمل  بأن  تكون  المعالجة  طريق  على  األولى  الخطوة  فإّن  ولذلك 
من  ارتكبوه  ما  تبعات  وإداراتها  المصارف  أصحاب  ومعهم  المسؤولون 
وأن  خصوصاً،  المودعين  وبحق  عموماً  اللبنانيين  بحق  موصوفة  جرائم 
يعيدوا إلى الخزينة العامة كّل ما جنوه من أموال بشكل مخالف للقوانين، 
والهندسات  الخزينة  سندات  على  قصد  عن  المضخمة  الفوائد  وتحديداً 
المالية التي حصلت بين 2016 و 2019، وهي مبالغ بمليارات الدوالرات 

وتفوق بأضعاف المساعدة التي يطلبها لبنان من صندوق النقد الدولي.
وإذا لم يتّم تنفيذ هذه الخطوة، ولم تتّم محاكمة هؤالء على ما اقترفوه 
خطط  عن  ُيقال  ما  كّل  ف��إّن  وشعبه،  واقتصاده  الوطن  بحق  جرائم  من 
ولن  ورق  على  حبراً  يبقى  سوف  ومالية  اقتصادية  ومعالجات  إصالحية 

يؤّدي إلى النتائج المرجّوة.
الشعب  كرامة  فيما  الدولة؟  هيبة  ُيسّمى  عما  الحديث  يمكن  كيف  ثّم 
ُتنتهك يومياً إما على أبواب المصارف أو المستشفيات أو مخازن بيع المواد 
المواطنين قادرة على تأمين  الغالبية العظمى من  الغذائية، حيث لم تعد 
واالقتصادية  واالجتماعية  المعيشية  األزم��ات  تفاقم  نتيجة  يومها  قوت 
والمالية؟ هناك مواطنون ُحجزت أموالهم في المصارف وتدّنت قيمتها كثيراً 
المصارف  تغطية  يريد  الذي  لبنان  لمصرف  الدكتاتورية  القرارات  نتيجة 
أموالهم  سحب  األجنبية  بالعمالت  للمودعين  ُيسمح  حيث  وحمايتها، 
األجنبية  للعمالت  الفعلي  السعر  نصف  من  أقّل  وبسعر  اللبنانية  بالليرة 
في السوق، وأيضاً للمودعين بالليرة اللبنانية يتّم تقنين سحوباتهم وفق 
القرار لفروع المصارف.  ما تراه إدارة هذا المصرف أو ذاك، وأحياناَ يعود 
الذين يتحّكمون باألسواق  الغذائية  المواد  واألمر نفسه ينطبق على تجار 

واألسعار كما يشاؤون...
أمام  عاجزة  الدولة  كانت  وإذا  المواطن،  كرامة  من  هي  الدولة  هيبة  إّن 
أو خارجية. فهذا  أو خاضعة لضغوط داخلية  التجار والمحتكرين،  مافيا 
يعني أّن هناك انتهاكاً لالستقالل والسيادة، وال بّد في هذه الحال أن يتحرك 
اللبنانيون باتجاه المطالبة باستفتاء شعبي تجريه شركة خاصة محلية 
أو أجنبية يتّم تكليفها بهذه المهمة كما يحصل في كّل دول العالم الستطالع 
رأي المواطنين ومعرفة ماذا يريدون، وبالتالي العمل على تحقيق إرادتهم. 
ذلك  يريدون  ال  المسؤولين  ألّن  رأي��ه،  عن  المواطن  ُيسأل  ال  عندنا  ولكن 
خاصة أنهم يدركون أّن الناس وصلت إلى مرحلة لم تُعد معها قادرة على 
وباتت  والوعود،  واالجتماعات  اللجان  من  وملّت  األعباء،  هذه  كّل  تحّمل 

الحاجة ملحة إلى حلول سريعة لتأمين أبسط مقّومات الحياة...
*أمين عام منبر الوحدة الوطنية

صحيح أننا تقاسمنا الشقاء والعذاب مع أخوتنا الفلسطينيين ولكننا تقاسمنا أيضاً الخبز والملح معهم من دون أن ننسى لحظة أّن النضال المشترك 
الذي خضناه معاً في الجنوب والبقاع وبيروت وخلده وعين دارة ضّد االحتالل الصهيوني المتمادي هو الذي أّسس لمرحلة جديدة أشرقت فيها أنوار 

النهضة وسقطت فيها العنجهّية الصهيونّية تحت أقدام أطفال الحجارة وأبطال المقاومة ومعهم انتفاضة الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وإذا كان البعض ُينكر عن جهل أو عن قصد هذا التحّول التاريخي الذي تحقق بفعل التضحية والشهادة والدماء اللبنانية الفلسطينية فهذا ال يغّير شيئاً من 
الحقيقة التي تتبّدى اليوم واضحة في عجز الكيان الصهيوني عن متابعة دوره المرسوم في كسر إرادة المنطقة وفرض التوطين عليها وإذالل شعوبها كما 
كان يفعل قبل حرب تشرين وعصر المقاومة. إلى الذي ال زال يعيش في الماضي أسيراً لتشنجاته وانكساراته فإّن عهداً جديداً يشّق اآلن طريقه من بين الركام 

والدماء. إنه عهد البطولة الصادقة التي تختزنها صدور األطفال والشباب في المخيمات واألحياء والحواري على امتداد األرض العربّية.
*وزير ونائب سابق

تقرير �إخبارّي

 اأزمة ت�صدير

 الأ�سلحة البريطانّية لل�سعودّية

2015 منحت بريطانيا تراخيص  العام  آذار من  اليمن في  منذ بدء حرب 
وفقاً  السعودية،  العربية  للمملكة  إسترليني  مليارات   5 بنحو  أسلحة  بيع 
األسلحة  تجارة  بيانات  تحليل  عبر  ناشطون  إليها  خلص  الستنتاجات 

وبيانات الصادرات البريطانية.
السالح  مبيعات  إجمالي  من  المئة  في   43 المشتريات  تلك  ومثلت 
البريطانّية، وإن كانت وسائل إعالم بريطانّية تقول إن الرقم الحقيقي يفوق 
بتصدير  للندن  تسمح  المفتوحة  بالرخصة  ُيسّمى  ما  هناك  ألن  بكثير،  ذلك 
أسلحة للمملكة دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية، بحسب هيئة اإلذاعة 

البريطانية “بي.بي.سي”.
وتورنيدو  تايفون  مقاتالت  للرياض،  لندن  تبيعها  التي  األسلحة  ومن 

وقنابل دقيقة التوجيه.
عامي  بين  السعودية  فإن  السالم،  لبحوث  ستوكهولم  معهد  وبحسب 
2015 – 2019، صعدت كأكبر مستورد في العالم بنسبة 12 % من واردات 
ُمصّدر  كثاني  المتحدة  الواليات  بعد  بريطانيا  وجاءت  العالمية،  األسلحة 
لألسلحة األساسية للسعودية، وفقاً لتقرير نشرته إذاعة »DW« األلمانية.

وتضاعفت واردات السعودية من األسلحة الرئيسية أكثر من ثالث مرات، 
فيما بين عامي 2012 و2017، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بحسب 

“بي.بي.سي”.
َمت حمالٌت  وظل ذلك مثار جدل بين الحكومة والمعارضة، ومن أجل ذلك ُنظِّ

كبيرة في السنوات األخيرة، لمنع مواصلة تصدير األسلحة للرياض.
كان آخر تلك الحمالت “الحملة ضد تجارة األسلحة” التي نجحت في نقل 
المعركة إلى القضاء، وظلت تكثف جهودها حتى صدر حكم في حزيران من 

العام الماضي بتعليق تراخيص بيع األسلحة للسعودية.
عام  مرور  وبعد  فيه،  وطعنت  الحكم  على  اعتراضها  أبدت  الحكومة  لكن 
“على أساس  أعلنت استئناف إصدار التراخيص بعد تقييم قالت إنه جرى 

قانوني صحيح”، وفقا ل�”بي.بي.سي”.
وأضافت أن االدعاءات التي يدعيها أعضاء “الحملة على تجارة األسلحة” 
المطالبين ب�”وقف تصدير األسلحة تدور حول حوادث معزولة، ال ُتعدُّ نمطا 
على  وقدرة  نية  لديها  “السعودية  أن  إلى  مشيرة  االنتهاكات”،  من  واضحا 

االمتثال للقانون اإلنساني الدولي”.
“سيضغط على  إنه  المعارضة في بريطانيا،  العمال، رئيس  وقال حزب 

الوزيرة تروس لشرح قرارها للبرلمان”.
ل�”دور  بالده  تقدير  واالس،  بن  البريطاني  الدفاع  وزير  أبدى  جهته  من 
المملكة في التصدي لمهددات االستقرار في المنطقة وخصوصاً فيما يتعلّق 

بحماية الممرات البحرية وضمان حرية المالحة فيها”.
كما أكد في اتصال مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، حرص 
حكومة بالده على “تعزيز العالقات الدفاعية بين البلدين الصديقين ال سيما 

في مجال الصادرات العسكرية للمملكة”.

الخارجية  وزي���ر  أع��ل��ن  آخ���ر،  صعيد  على 
الروسي، سيرغي الفروف، أمس، عن “التحضير 
لعقد جلسة بين روسيا والواليات المتحدة بشأن 
الفضاء الخارجي في أواخر شهر تموز الحالي”.

وقال الفروف خالل مؤتمره الصحافي: “لقد تم 
االتفاق على عقد اجتماع بين موسكو وواشنطن 
سيكون بإشراف نائب وزير الخارجية الروسية 
للرئيس  الخاص  والمبعوث  ريابكوف،  سيرغي 
مارشال  النووية  األسلحة  من  للحد  األميركي 

بيلينغسلي في أواخر هذا الشهر”.
وأضاف الفروف قائالً: “اتفق المسؤوالن على 
العملية  إطار  في  عمل  مجموعات  ثالث  إنشاء 
التي يشرفون عليها. أعتقد أنه من 25 تموز إلى 
30 تموز سيعقدون اجتماعاً  إلى   27 أو من   30

لمجموعة العمل المعنية بالفضاء في فيينا”.
“دعنا نَر، نحن ال نرفض  وتابع الفروف قائالً 

أبداً التحدث والحوار”.
األميركية  ال��روس��ي��ة  ال��م��ش��اورات  وع��ق��دت 
يومي  فيينا  في  االستراتيجي  االستقرار  حول 
الفائت. وكان الوفد الروسي  حزيران   23 و   22
الخارجية  وزير  نائب  برئاسة  المحادثات  في 
مارشال  واألميركي  ريابكوف  سيرغي  الروسية 
مسألة  ال��ط��رف��ان  ن��اق��ش  حيث  بيلينغسلي، 
االستراتيجية  األسلحة  الحد من  تمديد معاهدة 

3-”، والحفاظ على االستقرار. “ستارت 
ك��م��ا ص����ّرح وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي، 
الهجومية  األسلحة  من  الحد  “معاهدة  ب��أن 
قدرها  أصبح  قد  )ستارت3-(  االستراتيجية 
عدم  المتحدة  الواليات  ق��ّررت  أن  بعد  محتوماً 

تمديدها”.
وقال الفروف في دورة ل��”قراءات بريماكوف” 
تمديد  عدم  قرار  أن  “يبدو  اإلنترنت:  عبر  عقدت 
الواليات  اتخذته  قد  ستارت3-  المعاهدة  هذه 
استمرار  إن  حيث  بالفعل،  األميركية  المتحدة 
هذا  في  المحادثة  نقل  ض��رورة  على  التأكيد 
ليس  كإطار  ثالثي  إطار  إلى  كامل  بشكل  الشأن 
قدره  أصبح  قد  األمر  هذا  أن  على  يدّل  بديالً،  له 

محتوماً بالفعل”.
ذلك  على  “عالوة  ف��إن��ه  ل��الف��روف،  ووف��ق��اً 
تشترط الواليات المتحدة ضرورة إدراج أحدث 
تتصرف  أنها  أي  فيها،  الروسية  األسلحة  أنواع 

مثل َمن يطرق باباً مفتوحاً”.
من  الحّد  معاهدة  تبقى  الحاضر،  الوقت  في 
األسلحة الهجومية االستراتيجية “ستارت3-” 
مدفيديف،  ودميتري  أوباما  باراك  وقعها  التي 
في 8 نيسان من عام 2010 في براغ، المعاهدة 
الوحيدة النافذة بين روسيا والواليات المتحدة 

بشأن الحد من األسلحة.
2021، وحتى اآلن  وتنتهي االتفاقية في عام 
تمديدها.  تنوي  كانت  إذا  ما  واشنطن  تقرر  لم 
مستعدة  بأنها  مراراً  بدورها  روسيا  وصرحت 

لمناقشة هذا األمر.
ف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، أع��ل��ن الف������روف، أن 
في  ارتفعت  قد  نووية  مواجهة  اندالع  “مخاطر 
الواليات  وأن  خطيرة،  بشكل  األخيرة  اآلون��ة 
األم��ن  بمصطلح  االع��ت��راف  ت��رف��ض  المتحدة 

االستراتيجي”.
وقال الفروف “أوافق على أن المخاطر النووية 
زادت بشكل كبير في اآلونة األخيرة، وأن الوضع 
في مجال األمن واالستقرار االستراتيجي الدولي 
أيضاً  واضحة  واألسباب  كبير.  تأخر  حالة  في 
استعادة  المتحدة  ال��والي��ات  تريد  للجميع: 
تطلق  فيما  النصر  وتحقيق  العالمية  الهيمنة 
مصطلح  وترفض  العظمى،  القوى  تنافس  عليه 
التنافس  وتسميه  االستراتيجي،  االستقرار 

االستراتيجي. إنهم يريدون الفوز”.
الروسية  الخارجية  وزارة  أكدت  أيام،  ومنذ 
االختياري  بالوقف  بصرامة  تلتزم  “روسيا  أن 
للتجارب النووية وتلتزم بجميع أحكام معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية”.
عكس  “على  ب��ي��ان:  ف��ي  الخارجية  وق��ال��ت 
عاما   20 قبل  عليها  صدقنا  المتحدة،  الواليات 
بشأن  خالف  أي  أن  نفترض  بنجاح،  وننفذها 
يمكن  الصلة  ذات  لاللتزامات  االمتثال  معايير 
الشامل  الحظر  معاهدة  إط��ار  في  حله  ويجب 

للتجارب النووية بعد دخولها حيز التنفيذ”.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه “حتى 
المعاهدة،  هذه  على  المتحدة  الواليات  تصدق 
االمتثال  قضية  البلد  ه��ذا  ممثلي  مع  تناقش 
النووية  التجارب  حظر  مجال  في  لاللتزامات 

بنتائج عكسية”.
أن  “يبدو  بيانها  الخارجية  واستكملت 

الوقف  عن  للتخلي  تستعد  المتحدة  الواليات 
الطوعي للتجارب النووية”.

روسيا  أن  ال��روس��ي،  الدبلوماسي  وأع��ل��ن 
قمة  خالل  النووية  الحرب  منع  مسألة  ستطرح 

النووية” المزمع عقدها. “الخماسية 
جلسة  خالل  الشأن،  هذا  في  الف��روف،  وقال 
اإلنترنت:  عبر  المنعقدة  بريماكوف”  “قراءات 
سنطرح هذا الموضوع، موضوع عدم  “بالطبع 
السماح بحرب نووية واستحالة االنتصار فيها، 

خالل قمة الخماسية المزمع انعقادها”.
األهم من ذلك، يجب  “ولكن  وأضاف الفروف 
في  ال��واردة  تلك  من  أضعف  الصياغة  تكون  أال 
السوفياتي  االتحاد  بين  الصلة  ذات  الوثائق 

والواليات المتحدة”.
المخاطر  أن  على  “أوافق  الف���روف  وت��اب��ع 

النووية زادت بشكل كبير في اآلونة األخيرة، وأن 
الوضع في مجال األمن واالستقرار االستراتيجي 

الدولي في حالة تأخر كبير”.
“واألسباب  الروسي  الخارجية  وزي��ر  وأك��د 
المتحدة  الواليات  تريد  للجميع:  أيضاً  واضحة 
استعادة الهيمنة العالمية وتحقيق النصر فيما 
وترفض  العظمى،  القوى  تنافس  عليه  تطلق 
وتسميه  االستراتيجي،  االس��ت��ق��رار  مصطلح 

التنافس االستراتيجي. إنهم يريدون الفوز”.
قد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وك��ان 
الثانية،  العالمية  الحرب  عن  مقال  في  أع��رب 
“عقد اجتماع  نشر في وقت سابق، عن أمله في 
التابعة  الخمس  النووية  الدول  لقادة  شخصي 
شاكراً  ممكن،  وق��ت  أق��رب  في  المتحدة  لألمم 

الشركاء الدوليين لالتفاق على عقدها”.

لفروف يحّذر من مخاطر �لمو�جهة �لنووّية 

وقدر«�ستارت- 3« محتوم ب�سبب عدم تمديدها..

 بوتين يبحث الو�سع في ليبيا مع اأع�ساء مجل�س الأمن الرو�سي.. 

ونحو 69% من المواطنين الرو�س يثقون به 

أفادت نتائج استطالع للرأي، أمس، بأن 68.8 في المئة من المواطنين الروس يثقون بالرئيس 
الروسي، فالديمير بوتين.

 وُطلب من المستطلعة آراؤهم االختيار من قائمة السياسيين الذين يثقون بهم، فأشار 68.8 في 
المئة منهم إلى الرئيس، و27.3 في المئة أفادوا بعدم ثقتهم به.

الذين يوافقون على أنشطتهم من قائمة  آراؤهم باإلضافة إلى ذلك، أولئك  واختار المستطلعة 
السياسيين فسّمى 64.2 في المئة الرئيس بوتين.

وتم إجراء استطالع الرأي من قبل مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، في الفترة ما بين 29 
حزيران و5 تموز.

وبحث الرئيس الروسي فالديمير بوتين، مع أعضاء مجلس األمن الروسي الدائمين، عبر تقنية 
الفيديو، الوضع في ليبيا وجنوب شرقي أوكرانيا ومنطقة البلقان.

حول  اآلراء  تبادل  “تم  بيسكوف:  دميتري  الروسية،  الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
عدد من القضايا الدولية، وعلى وجه الخصوص، تّم التعبير عن األسف النعدام أي ديناميكية في 

تسوية األزمة في شرقي أوكرانيا... وكييف ال تلتزم باتفاقيات مينسك أو باريس”.
ووفقاً لبيسكوف، تم التطرق  في االجتماع، إلى “الوضع في ليبيا، مع التركيز على عدم وجود 

بديل للتسوية السلمية في هذا البلد”.
كما لفت إلى أنه “في سياق شؤون البلقان، تّمت اإلشارة إلى ضرورة بناء جميع العمليات مع 

مراعاة القرار األساسي لمجلس األمن الدولي رقم 1244.”
روسيا  أجندة  على  المدرجة  واالقتصاد  المجتمع  قضايا  مناقشة  تمت  ذلك  إلى  باإلضافة 

الداخلية.
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�ساق قاتليه اإلى مزبلة التاريخ

أنطون سعاده األرض بدمه، وساق قاتليه  1949، سقا  الثامن من تموز  فجر 
إلى مزبلة التاريخ.

لقد ظّن عمالء العدو وقوى االستعمار وأدواتهم، أنهم باغتيال سعاده يغتالون 
القضية التي آمن بها والمشروع المقاوم الذي أطلقه، لكن ظّنهم خاب. فسعاده، 
شمخ عزاً، وبقي حياً في نفوسنا جيالً بعد جيل، أّما قاتلوه، فانتهوا أمواتاً، ال ذكر 

لهم وال ذكرى.
قال سعاده: »انا أموت أما حزبي فباق«،.. مات سعاده جسداً،.. لكنه بقي حياً 
ضد  مقاوماً  حزباً  ذاته،  النهج  على  يزال  ال  حزبه  وها  وهادياً.  معلماً  حزبه،  في 

العدو اليهودي، وضد كل الطغاة والبغاة والمتآمرين.
غارقون  وحزبه،  سعاده  على  المؤامرة  من  جزءاً  يكونوا  أن  ارتضوا  الذين  إّن 
في وحول الذل والخيانة، أما سعاده فمجبول بالعز، مبادؤه تسير بهديها أجيال 
من  يغترفون  اليه،  يعودون  والكتاب  للباحثين  مرجعاً  بات  وفكره  النهضة، 

معينه، ألنهم فكر للمستقبل وللحياة الحرة.
بملء  أقسمنا  ونحن  تموت،  ال  عّينها  التي  والقضية  يجّف،  ال  نبع  سعاده  فكر 
مع  تعاقدنا  أمتنا...  ولخالص  قضيتنا  النتصار  مخلصين  جنداً  نكون  أن  اإلرادة 

سعاده.. وما على المتعاقد  الحر إال أن يعمل بما تعاقد عليه.
 خالص األمة منوط بنا.. أكتافنا أكتاف جبابرة.. لن نخذل زعيمنا لن نخذل 
أرادها  كما  تكون  كي  أمتنا،  شأن  إعالء  سبيل  في  عندنا  ما  أغلى  سنقدم  حزبنا، 
ابداً  أبية وليحي سعاده خالداً  األمم. ولتحي سورية حرة  أمة حرة بين  سعاده 

في نفوسنا.

{ وائل رؤوف نافع
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قامت  سعاده،  أنطون  استشهاد  ذك��رى  تموز  من  الثامن  بمناسبة 
السوري  الحزب  في  الزهراني   � صيدا  لمنفذية  التابعة  تفاحتا  مديرية 
عبدالله  الشهيد  ضريح   على  زه��ر  باقة  بوضع  االجتماعي  القومي 
بعجور  خليل  د.  الزهراني   � صيدا  عام  منفذ  بحضور  وذلك  الجيزي، 
وناظر اإلذاعة في المنفذية محمد غدار ومدير مديرية تفاحتا جمال هاشم 

وهيئة المديرية.
ُيذكر أن الرفيق عبدالله الجيزي ارتقى شهيداً في منطقة العاقبية إثر 

عملية بطولية قام خاللها بتفجير آليات عسكرية للعدو اليهودّي ومن ثم 
االشتباك مع قوة الدعم التي وصلت. وهو أول شهيد يرتقي في مواجهة 
مباشرة مع العدو، وقد شكل باستشهاده قدوة للعديد من فتيان المنطقة 
بسلسلة  قامت  قتالية  مجموعات  ضمن  أنفسهم  ينظمون  راحوا  الذين 
عمليات حّولت العاقبية الى مثلث رعب ال تجتازه قوات العدو إال بحماية 

جوية وبسرعة جنونّية وهي تطلق النار على جانبي الطريق. 
أبو  طالب  الشهيد  ضريح  على  الزهر  من  باقة  المديرية  وضعت  كما 

ريا الذي استشهد بعد تنفيذ عملية اقتحام لموقع العدو في خراج بلدة 
برعشيت، وسقط فيها عدد من جنود العدو وعمالئه قتلى وجرحى.

بوضع  الزهراني   � صيدا  لمنفذية  التابعة  جزين  مفوضّية  وقامت 
العدو  اغتاله  شداد الذي  جوزيف  الشهيد  ضريح  على  الورد  من  باقة 
وذلك  جزين.  باتر  منطقة  من  العدو  اندحار  عشية  وعمالئه  الصهيونّي 

بحضور مفوض مفوضية جزين طوني أبو عقل.
هذا وقد أدى القوميون التحية للشهداء بالمناسبة.

مديرية تفاحتا ومفو�ضية جزين في »القومي« اأحيتا الثامن من تموز..

وتحية لل�ضهداء عبداهلل الجيزي وطالب اأبو ريا وجوزيف �ضداد وباقات ورد على اأ�ضرحتهم 

باقة ورد على ضريح الشهيد طالب أبو رياالتحية أمام ضريح الشهيد عبدالله الجيزي

باقة على ضريح الشهيد حوزيف شداد

ذكرى  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  عكار  لمنفذية  عدبل التابعة  مديرية  أحيت 
األشبال  المسيرة  وتقّدم  عدبل،  في  الحزب  شهداء  ضريح  إلى  رمزية  بمسيرة  الزعيم  استشهاد 
والزهرات حملة األكاليل، وشارك األب ريمون يعقوب، إضافة إلى منفذ عام عكار ساسين يوسف 
وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من األمناء وأعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات ومجموعة 

من القوميين. 
وعند ضريح الشهداء، وقف المشاركون دقيقة صمت تحية للشهداء، وألقى مدير مديرية عدبل 
جهاد دياب كلمة، أشار فيها إلى أّن  الثامن من تموز، هو يوم الفداء والتضحية المتّوج بدم الشهادة، 

وأن شهر تموز هو شهر الوفاء لزعيم قّدم دمه من أجل أمته.
وقال دياب: اغتالوك يا زعيمنا وظنوا واهمين أنهم باغتيالك يقضون على الفكرة والحركة التي 

أطلقت. 
اغتالوك يا زعيمنا جسداً لكنهم لم يستطيعوا القضاء على فكرك ومبادئك ونهجك،.. وها أنّت يا 

زعيمي حيٌّ وخالد وهم األموات.
حّي يا زعيمنا في نفوس القوميين ووجدان األمة،.. في مسيرة النضال والمقاومة التي أطلقتها، 

هذه المسيرة المتواصلة حتى تنتصر قضيتنا.
  وتابع: إن سعاده أراد الحق والخير والجمال ألمته، وباستشهاده قدم لإلنسانية أروع مثال عن 

معاني التضحية في سبيل قضية تساوي الوجود.. ونبذ األنا الفردية من أجل نحن االجتماعية.
وختم: نقتدي بزعيمنا وباعث نهضتنا، بفكره ومبادئه وبنهجه الصراعّي دفاعاً عن هوّية أمتنا 

وكرامة شعبنا وعّزته.

مديرية عدبل في »القومي تحيي ذكرى ا�ست�سهاد �سعاده بم�سيرة رمزية اإلى �سريح �سهداء الحزب

جهاد دياب: نقتدي بزعيمنا وباعث نه�ضتنا، بفكره ومبادئه وبنهجه ال�ضراعّي

جهاد دياب

مديرية اأميون في »القومي« تزور اأ�سرحة ال�سهداء في ذكرى ا�ست�سهاد �سعاده

اليا�س النجار: م�ضتمّرون على نهج �ضعاده النت�ضار الق�ضّية التي عّينها

لمناسبة الثامن تموز، ذكرى استشهاد أنطون سعاده، 
في  الكورة  لمنفذية  التابعة  أميون  مديرية  من  وفد  زار 
شهداء  أضرحة  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب 
الحزب في أميون، ووضع إكليالً من الزهر، وأّدى التحية 

الحزبية.
من  كلمة  النجار  الياس  أميون  مديرية  مدير  وألقى 
أضحى  تموز،  من  الثامن  أن  فيها  أكد  المناسبة،  وحي 
يوماً للفداء، ففي هذا اليوم قبل 71 عاماً استشهد أنطون 
العدو  وأدوات  عمالء  نّفذها  جريمة  في  اغتياالً  سعاده 

الصهيونّي وقوى االستعمار.
ونحن  بدمه،  وأمته  حزبه  افتدى  سعاده  إن  أضاف: 
عن  نحيد  فال  وسلطاته،  الزعيم  نؤيد  ان  أقسمنا  الذين 
القسم  تطبيق  على  نعاهده  المستقيم،  النهضة  صراط 
في كل مناحي حياتنا، لُيشار إلينا بأننا تالمذة سعاده.. 
من  ونعمل  وحّدده،  رسمه  الذي  ذاته  النهج  على  وبأننا 

أجل انتصار القضية القومية التي عّينها.
أن  حزبنا،  شهداء  ولكل  لسعاده،  الوفاء  عهد  وختم: 
تضحيات  من  تتطلبه  ما  بكل  النهضة  مسيرة  نواصل 

حتى بلوغ الغاية التي نصبو إليها.
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 (1¢U áªàJ) ... ôYòdG ô«ãj ÉfhQƒc

  «u�œË  WO�dO�_«   «b�bN��U�  r�U�  n���«Ë  ¨UN�«b�√Ë  W�“uN��«  Ác�   U�O�d�  ÊuLC�  
 ö�  ◊uGC�«   b�  U�bF�  √u�ú�  Î U�œUH�  w�dO�√  l�«d��  »U��«  Î U��U�  ¨W�ËUIL�«  Õö�  Ÿe�
 W�uJ��« p�UL� v�≈ r�U� —U�√Ë ÆÊUM�� w� —Ëœ q� sOO�dO�_« …—U��� wN�M� b�Ë ÈËb�
 Ê√ «b�R� ¨UN�UF�√  dNE�� W��UML�«  W�dH�«  UN�M� Î U��U� ¨UNzUI�� ¡UHK��«  p Ò�L�Ë ¨UN�U�uJ�Ë
 w� sO�—UAL�« s� Î «b�√ Ê_ ¨UN� Î U�b� ”U�√ ô ¨WO�ö�≈  U�u�U� ô≈ sJ� r� U�dOOG�  «u�œ
 Èu� W���  «u�b�« Ác� bI�H� w�U��U�Ë ¨W�uJ��« dOOG� s� Y�b��U� Î UOMF� sJ� r� W�uJ��«

ÆWO�«bBL�« s� v�œ_« b��« UN�ML� W�“ô WO�UO�

 jD�L�«  ÷UN�≈Ë  w{UL�«  Ÿu��_«  WO�dO�_«  WO�UM�K�«   U�öF�«  œU�  Íc�«  Òw�U�uK�b�«  d�u��«  bF�Ë
 WO�dO�_« …dOH��« …—U�e� q�L� b�b� w�dO�√ l�«d� “d� ¨Ÿ—UA�« w� W�uJ��« ◊UI�S� w�—U��« w�dO�_«
  U�œU�� W�u� tF�  d�Ë »U�œ ÊU�� W�uJ��« fOz— XI��« YO� ¨WO�uJ��« U�«d��« v�« UO� w�Ë—Ëœ
ÆÊUM�K� w�dO�_« r�b�« —«dL��« UO�  b�√Ë s�bK��« sO� ÊËUF��« e�eF� q��Ë WO{UL�« WK�dLK� ÎU{«dF��«Ë

 ULNMO� W��UB� t�√  «b� U�  U�œU�L�«  öLJ��«Ë ¡«bG�«  …bzU� v�≈  UO� t�HO{ »U�œ fOzd�«  vI���«Ë
 —œUB�  —U�«Ë ÆWOK�«b�« ÊËRA�« w� UO� q�b� »U�œ œUI��«Ë w{UL�« Ÿu��ô« qB� Íc�« ‰U���« bF�
 w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô«Ë w�UL�« l{u�« ‰u� ‘UIM�« e�d�Ë Î «b� WO�U��≈ X�U�  U�œU�L�«ò Ê√ v�« å¡UM��«ò
 w� ÊUM�� …b�U�L� …b��L�«  U�ôu�« t�FK� Ê√ sJL� Íc�« —Ëb�«Ë w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� W�uJ��« WD�Ë
 w� t�b� U� ‰U� ·d� q�Ë WO�dO�_« …dOH��« l� …dO�_« WK�dL�« w� qB� UL� ÷d� Èd� UL� Æå UHKL�« Ác�
 ‚dA�« sO� d�� u� ÊUM�� Ê√ b�√ »U�œ ÊU�� W�uJ��« fOz—ò Ê√ WO�uJ� ◊U�Ë√ XHA�Ë ÆŸu{uL�« «c�
 Q�KO� U�dO�Ë ¡U�dNJ�« w� l�—UALK� t� d�u��� w��« ’dH�«Ë »dG�«Ë ‚dA�« vK� `�HM� u�Ë »dG�«Ë
 oO�D� ÊQ� w� W�U�— bF� WO�—U��« …—«“Ë Ê√ WO�dO�_« …dOH��« mK�√  ÊUM��ò Ê√ ◊U�Ë_«  œU�√Ë ÆåUN�
 `M� ÁU�� W�Ëd� «Ëb�√ sOO�dO�_«ò Ê√ œbB�« «c� w� å¡UM��«ò XLK�Ë ÆåW�uKDL�«  «¡UH�ù«Ë dBO� Êu�U�
 …œb�� ‰Ëœ s�Ë Èd�_« œ«uL�« iF�Ë  U�Ëd�L�« s� t�U�U� b��  U�uIF�« Êu�U� s�  «¡UM���« ÊUM��
  ôU�L�« nK��� w� …b��L�«  U�ôu�« …b�U�� VK� ÊUM��ò Ê« ◊U�Ë_« X�U{√Ë ÆåU�“d�√ ‚«dF�« ÊuJ� b�
 Íc�« l�«u�« Îö�u� qL��� bF� r� ÊUM�� Ê√ ULO� ô  U{ËUHL�U� qO�F��« WN�� bIM�« ‚ËbM� l� ULO� ôË

Æåt� dL�
 WO�UM�K�« W�U��« v�« w�«d�ô«Ë wMOB�« ‰u�b�« s� w�dO�_« ·u��«ò Ê√ v�« å¡UM��«å?� WO�UO� —œUB� X�H�Ë
 w� W�uJ��« ◊UI�ù UN�KL� Ê√ X�—œ√ sDM�«Ëò Ê√ v�« …dOA� ¨å…b���L�« WO�dO�_« W�uOK�« Ác� d�H� U� u�
 l�b� U� v{uH�«Ë W�U�L�« v�« ÊUM�� o�eM� ô w� UN�D�Ë UN�uK� dOOG� v�«  bLF� ¨qAH�U�  ¡U� Ÿ—UA�«
 sO��Ëb�« –uH� l Ò�u� U� WO�«d�ù« WOMOB�«  «b�U�L�«Ë r�b�« ÂU�√ bK��« `�� v�« sO�dJ� ÁƒUHK�Ë tK�« »e�

Æåw�OK��« w�dG�« w�dO�_« –uHM�« »U�� vK� ÊUM�� w�
 Ác� w� Íe�d� ·b� UN� …b��L�«  U�ôu�«ò Ê√ v�≈ ¨r�U� rOF� aOA�« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« VzU� —U�√
 W�ËUI� W�d� tK�« »e�ò Ê√ v�« ÎU��ô ¨åsOOMOD�KH�« ‚uI� VK�� Ê√Ë WM�LD� qOz«d�≈ ÊuJ� Ê√ u�Ë WIDML�«

Æå2000 ÂUF�« w� —UB��« d��√ oI�Ë UNLK� oOI�� s� UNFM�Ë ÊUM�� s� qOz«d�≈ œd� b�Ë
 »uKDL�«Ë ¨qOz«d�≈Ë tK�« »e� sO� WKJAL�« q� Ê«d�≈Ë U�dO�√ sO� X�O� ÊUM�� w� WKJAL�«ò Ê√ ¨r�U� È√—Ë
 W�U� XII�Ë W�ËUIL�«Ë VFA�«Ë gO��« WÒO�ö��« W�uEML� W�ËUIL�«  ¡U�Ë sO�u�K� «Îd�F� ÊUM�� ÊuJ� Ê√

ÆåbK��« «c� s� ¡e� tK�« »e�Ë ¨rN� W��M�U� ÷u�d� d�_« «c�Ë ÆÊUM�K� W�œUO�
 ¨ÊUM�� W�KBL� qLF�« UMOK� s��Ë ¨U�b�d� w��«  U�uMLL�« Õd� lOD��� w�dO�_« V�U��«ò Ê√ v�« XH�Ë
 ·UH��ô« w� UM�d� UM�b� Ê_ t�«b�bN� cOHM� vK� —œU� uO��u� p�U� WO�dO�ô« WO�—U��« d�“Ë Ê√ ÎU�uKF� fO�Ë
 sL{ u� ÊUM�� v�« w�«d�ù« jHM�« ‰u�Ë lM� s� uO��u� Y�b�ò Ê√ v�≈ «ÎdOA� ¨åWO�dO�_« ◊uGC�« vK�
 b�«u�� w��« ÂuO�« W�uJ��« Ê√ ÊËd��F� rN�_ ¨ÂuO�« …œu�uL�« s� WHK��� W�uJ� u� ŸËdAL�« «c�Ë ¨ŸËdA�

ÆåqOz«d�« W�KBL� ÊUM�� vK� …dDO��« b�d� w��« U�dO�√  U�UO� qDF� UNO�
 ¨åtK�« »e� …—b� VK� t�b� tK�« »e�Ë ÊUM�� vK� q�U��« w�dO�_« jGC�« q�ò Ê√ vK� ¨r�U� œb�Ë
 UM�b� fO� s�� n�_« …dLK� t� ‰uI� ¨l�«d�� b� »e��« Ê« jGC�« ‰ö� s� t�√ bI�F� s� „UM� ÊU� «–«ò UÎHOC�

ÆåŸu��« —UO� v�« qB� s�Ë UM�u�U� w� « Îœu�u� fO� Âö���ô«Ë …œUNA�« Ë√ dBM�« U�« s�—UO� Èu�
 «ÎdOA� ¨åUNL�b�Ë UNF� qLF� Ê√ UMOK�Ë WO�UJ�« W�dH�« UN�M� V��Ë WO�U� W�uJ��« Ác�ò Ê√ ¨r�U� b�√Ë

Æåw�UM�K�« q�«b�« w� qO�UH� t� X�O�Ë UM�UI�Ë UM�UL��« Ã—U� WO�Ëb�« WLJ�L�« Ÿu{u�ò Ê√ v�≈
 ¨U�œö� …—UH� Âd� v�« UO� qB� Ê√ qO��Ë WÒO�uJ��« U�«d��« w� WÒO�dO�_« …dOH��« œu�Ë l� s�«e��U�Ë
 ÆWO�dO�_« …—«œù« W�UO� vK� ÎU�U���« d�u� W�U� w� ÎU�UB��« WOMOD�KH�«  ULEML�«Ë W�—U�O�« ÈuI�« cH�
 ÊËœ s� WÒO�dO�_« …—UH��« vM�� v�≈ W�œRL�« q�«bL�« vK� WÒOM�_« ÈuI�« t��d{ Íc�« wM�_« ‚uD�« ‰U�Ë

ÆUNO�≈ sOLB�FL�« ‰u�Ë
 ¨åWIDML�«Ë  ÊUM��  w�  WO�dO�_«  WO�UO��«   ö Ò�b��«  XC�—ò   U�U��  lÒL���«  ‰ö�  ÊuLB�FL�«  œÒœ—Ë
 WO�UL�«Ë W�œUB��ô«  UO�«b��«Ë ÊUM�� UNM� w�UF� w��« —ôËb�« W�“√ WÒO�ËR�� …b��L�«  U�ôu�«ò sOKÒL��
 WÒ�b�b��« oz«uF�« wD�� w� «uKA� U�bF� ¨…—U���U� WOM�_« ÈuI�« o�— v�≈ rNCF� bL�Ë ÆåWÒO�UL��ô«Ë

ÆrNI�dH�� Ÿu�bK� WKO�L�« q�UMI�« iF� XIK�√Ë ÁUOL�« rO�«d� WÒOM�_« ÈuI�« X���Ë ¨WJzUA�« „ö�_«Ë
 rEF� X����« ULO� ¨…—UH��« jO�� s� sO���L�«  bF�√ VGA�« W��UJ�  «u� s� W�uL��  dC�Ë

Æ…d�UE��« w� W�—UAL�«  U�uL�L�«
 ÷d�F� w��«  U�IF�«Ë WK�dL�«  U�uF� „—b� »U�œ fOzd�«ò Ê√ å¡UM��«å?� W�uJ��« fOz— —«Ë“ qI�Ë
 w� dO�� ·ö�Ë ‘UI� q�� ÊU� Íc�« w�UL�« nKL�U� W�U� WO�U��«  «—uD� „UM�Ë X�U� tMJ�Ë ¨W�uJ��«
 …—ËdC� lM��« lOL��«Ë ÎUO�U��≈ ÊU� U�«d��« wI� dO�ô« w�UL�« ŸUL��ô«ò Ê√ v�« Î «dOA� ¨åWO{UL�« WK�dL�«
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 W�dB�  W�U�—   “d�  ¨X�uJ�«Ë  dD�Ë  ‚«dF�U�  …b�  ‰Ëœ  s�  WO�U��ù«   «d�RL�«  bF�Ë  p�–  ÊuC�  w�
 ‰UAO� W�—uNL��« fOz— v�« w�O��« ÕU�H�« b�� ÍdBL�« fOzd�« s� W�U�d� XK�L� ¨ÊUM�� ÁU��U� WO�U��«
 rN�Ô� Ê√  sJL� bN� q� ‰c�� ÊËÒbF���ò ∫‰U�Ë ¨t�ÒO�U�—Ë ÊUM�� —«dI��« vK� dB� ’d� UNO� b�√  Êu�
 l� ÊUM�� UN�d�� w��«  U{ËUHL�« dH�� Ê«ò q�√Ë Æåt�O�UF� t�œUF��«Ë oOIA�« w�UM�K�« VFA�« WF�— w�

Æåw�UM�K�« œUB��ô« vK� WF�«u�« —«d{_« qKI� ÕU�� s� WO�UL�«  U��RL�«
 ¨‰Ëb�«  s�  œb�  vK�  WO�—U��«  t��u�  w��  nO�U�  sO�d�GL�«Ë  WO�—U��«  d�“Ë  q�«Ë  ‚UO��«  w�Ë
 sO�ËR�L�« ÊUJO�UH�«Ë U�Ë— v�« t�—U�“ ‰ö� U�œ WO�—U��« d�“Ëò Ê« w�U�uK��œ —bB� b�√Ë qI� U� V���Ë
 vK� jGC�«Ë WÒ�œUB��ô«  t��“√  w� tL�œË WÒO�Ëœ  «b�U�L� Áb�— q�« s� ÊUM��  V�U� v�«  ·u�u�«  v�«
 Íc�«  ÊUJO�UH�«  vK�  Î «dO��  ‰ÒuF�  ÊUM��ò  Ê√  —bBL�«  œU�√Ë  Æå «b�U�L�«  s�  b�eL�«  dO�u��  w�Ëb�«  lL��L�«
 t�ôUB�« Íd�ÔO� w�u�d�« w�dJ�« Ê√ v�« ÎUM�LD� ¨ «¡UIK�« s� w�� Ãd� b�Ë l�«Ë w�UO� –uHM� l�L��
 f�«u� rN�b�Ë ÊUM�� l{Ë vK� ÎU�UL� sOFKD� tO�ËR�� ÊuJ� W�uJ��« WLN� qON��� WÒO�Ëb�« WO�UO��«

ÆåWIDML�« w� Íd�� U� ¡«“≈
 Î «œuM� UN�UL�√ ‰Ëb� sÒLC�� Ê√ l�u�L�« s�Ë «b�F� w� q�IL�« ¡U�ö��« W�œU� W�K� ¡«—“u�« fK�� bIF�Ë
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 iF�ò Ê√ v�« W��ô ¨åqOz«d�« l�UI� WOL�U� W�d� b�u� ö� …b� WO�d� ‰Ëœ w� qLF�Ë ¨œuNO�« l�  U�ö�
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Æd�� ÊuL�— W�UD�« d�“Ë —uC�� ‰U�L�« «c� w� W�uJ��« WD�Ë WOzU�dNJ�«
 Íc�« ¨ÊUM�� w� l{u�«ò Ê√ s� tOK�U� qOAO� ÊU��ù« ‚uI�� WO�U��« …b��L�« r�_« W{uH�  —Òc�Ë
 iF�ò  Ê√  v�«  ÊUO�  w�   —U�√Ë  ¨å…dDO��«  s�  W�d��  Ãd��  ¨t��—U�  w�  W�œUB��«  W�“√  √u�√  t�«u�

ÆåÊ«Ë_«  «u� q�� Î «—u� „d���« UMOK� ¨W�“_« Ác� V���  uL�« dD� ÊuN�«u� ÎUHF{ d��_« sOO�UM�K�«
 q��« o�d� vK� ¡U�dNJ�« W�“√ Ê√ å¡UM��«ò XLK�Ë ¨WO�UO��«  U�“_« W��UFL� U�œuN� W�uJ��« q�«u�Ë
 lH�d�� ¡U�dNJ�«   UD�� W�cG�� WK�IL�«  WKOKI�«  ÂU�_« ‰ö�  ËdO� Q�d� v�« q�u� d�«u� Àö� ‰u�Ë l�
 WOz«cG�« WK��« vK� ‚UH�ô« cOHM� √b�� Ê√ l�u�L�« s�Ë Æo�U��« v�« —u�_« …œu� v�� ÎUO��—b� W�cG��«  U�U�
 ·dB�«  dF�  ÷UH��«  w�U��U�Ë  Ÿu��√  ‰ö�  W�U�  lK��«  —UF�«  ÷UH��U�   UF�u�  l�  q�IL�«  Ÿu��_«
  œUB��ô« d�“Ë vH�Ë Æb�«u�« —ôËbK� …dO� 6800 œËb� v�« ÎU�u�K� ÎU{UH��« f�« ¡U�� q�� YO� ÎUO��—b�
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 Ê√ È√—Ë ¨åUNO�≈ ÊuL�M� w��« o�UML�« ôË  U�U�ù« œb� wH�� ô UM�√ò w�u�eHK� `�dB� w� s�� b�√Ë

ÆåWK�IL�« ÂU Ò�_« w� WFH�d� vI��� ÂU�—_«Ë vK�_« u� ÂuO�« q Ò� Ô� Íc�« 71 r�—ò
 sK�Ô√ s� r�Ë  UHOEM� W�d� v�« ÊuL�M� s�c�« sOÒO�UM�K�« dO� s� sO�UBL�« s� Î «dO�� Î «œb� „UM�ò Ê≈ ‰U�Ë
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 ¨∆—«u�  ôU� ‰U�I��« vK� ¡UI�ù« l� ¡UM���« Í√ ÊËœ s� W�UF�« WM�UC�«  U�ON�« lOL� WIH� vK� …œ—U��«
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 Ê√ ÊËœ s� WK�u� dN�_ tM� U�—Òc� bI�Ë ¨w�—U� tO�≈ UMK�Ë Íc�« l{u�« ¨WO�D�« U�œ«u�Ë UN�U�eK��� v�œ√

ÆåÎUO�U� ÎU�«–¬ vIK�

ôëÑdG á©°ùH πLQ ...»°Vƒ©dG

*—U� t�U� ”U�� Æœ ˝

 WF�� ¨ Ïq�— UO�b�« s� q��—« ¨ÂuO�« «c� q�� w�Ë w{UL�« ÂUF�«
ÆÆÆd���«

 sL�d�«  b��  ªd���«  WF��  ÊU�  Ïq??�—  œu�FL�«  —U??�œ  v�≈  Óo���«
 W�B�« d�“ËË WO�«d�ù« ≠ WO��uJ�« W�«bB�« WOFL� fOz— w{uF�«
 tKL�Q� „—U�L�« ÁdL� vC�√ q�Î_« Òw�«d�≈ ÏnÒI�� ÆX�uJK� o��_«
 ô  ÆW�dFL�«Ë  rKF�«  dA�  e�eF�Ë  ¡«dIH�«Ë  sO�u�uL�«  W�U�≈  w�
 WOL�œU�√ e�d� fOz— ÊU� ÆWO�D�« ÂuKF�«Ë W�U�D�« ‰U�� w� ULO�
 V�dF� WO�ËR�� v�u�� ÊU� YO� ¨w�dF�« r�UF�« w� WO�D�« ÂuKF�«
 V�UML�« `KDBL�« œU��≈Ë W�eOK��ô« WO�D�«  U�KDBL�« ¡UI��«Ë
 w�ö�ù«  VD�«  vHA���  w{uF�«  f Ò�√  ÆWO�dF�«  WGK�«  w�  UN�
 WOLKF�«  «“U��ù«  U��≈Ë ¨ÍbOKI��« w�ö�ù« VD�« ¡UO�≈ q�√ s�

ÆXC� ÌÊËd� cM� sOLK�L�« ¡ULKFK� WK�cL�«
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 ¨w�—UH�«  ZOK��«  ÁUO�  ÀÒuK�  f�U�  t�b�  ÊU�  UL�UD�Ë  ¨W�d���«
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 Î̈ «b� WMOL� WO�O�«d��« ÌWFK� W�U�L� w� ÁUOL�« pK� ÒÊQ� bI�F� ÊU�Ë
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 Òb{  WO�ö�ù«Ë  WO�HM�«  »d��«Ë  åUO�uH�«d�≈ò  ?�  Z�Ëd��«  ¡«u??�√
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 ∫2016  —«–¬  w� w��uJ�«  W�_« fK�� s� Ì…u�b� œö��«  «uK�œ b�
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9 مرويات قومية

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص هذه الصفحة صبيحة كل يوم سبت، لتحتضَن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي، 
التماعات  تراث حزبهم وتاريخه  إلى  الحزب، فأضافوا عبرها  اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار  صنعها قوميون 

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

أننا كأّمة، استمرار مادي  أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك  المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب  وحتى يبقى 
روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة 

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.
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كنت كتبت عن العمل التأسيسي الذي قام به بتمّيز االمين سايد 
العلّية، والذي  المعروفة بزاروب  المركز  النكت في منطقة محيط 
محمد  االمين  ابرزهم  من  الرفقاء،  من  جيد  عدد  انتماء  عن  اسفر 

نحلة)1(.
حضوراً  الالذقي  راش��د  محمد  االمين  سجل  المنطقة  تلك  في 
الصديق  المواطن  منها  عرفت  ناجحة  عائلة  اسس  وهو  الفتاً، 
عبد الحفيظ الالذقي)2( والرفيق ماهر الذي كان نشط حزبياً في 
منفذية الطلبة ثم في منفذية بيروت، الى ان غادر الى كندا، فتابعت 

التواصل معه في مرحلة تولّي لعمدة شؤون عبر الحدود.
الصدق  بمزايا  كما  بمناقبه،  بالتزامه،  تمّيز  الذي  ماهر  الرفيق 
مرض  مع  مرير  صراع  بعد  مؤخراً  خسرناه  واالستقامة  والجرأة 

السرطان.
على  صفحته  على  النكت  سايد  االمين  نشرها  التي  الكلمة 
الفايسبوك تحكي بلوعة عن معرفته الوطيدة بالرفيق ماهر، وعن 
االمين سايد وان يوصي  ان يتحدث مع  امكنه  ايامه االخيرة وقد 
بفضل  تحقق  ما  وهذا  الزوبعة،  بعلم  نعشه  يلف  بأن  فادي  ابنه 
الرفيق  بينهم  من  كندا  في  رفقاء  واهتمام  سايد،  االمين  سعي 

عصام ابو فاعور والرفيق فادي عبد الرحمن بشناتي.
الرفيقة  بشقيقته  اتصلت  سايد  االمين  كلمة  على  اطالعي  فور 
سلمى التي تتواصل مع عائلة االمين الراحل محمد راشد الالذقي 
العزاء  لها  مقدما  لينا  شقيقته  مع  وتحدثت  لها،  رديفة  كعائلة 
ماهر  فادي  الصديق  المواطن  الى  مناسبة  كلمة  وجهت  والحقاً 

الالذقي.
* * *

كلمة االمين سايد النكت 
الرفيق ماهر الالذقي الى دنيا الخلود

الشديد، وأنين جوفي  ان اخفي دموعي، وال حزني  ال استطيع 
الذي فاض، للحظة، حتى االختناق، وانا احادث اختك لينا واختي 
الصباح، فكيف وعندما  سلمى عند وصول خبر رحيلك، عند هذا 
احادث اختك الحنونة سلمى، بالطبع الموقف تفارق وانا احادث 
عبد  واخويك  سعاده،  نهضة  هدى  على  أنشأته  الذي  فادي  ابنك 
»حزني  لهم  قلت  بل  الموت،  يغلبنا  ال  حياة،  ابناء  فنحن  وعماد، 
كبير بقدر ما ارتاحت نفسك المتعبة من العذاب« الذي أخذك الى 
اتونه المرض الخبيث الذي تآكل جسدك لكنه ما نال من ارادتك، 
المرحة  وروحك  كالصبح  بيننا  كانت  التي  بسمتك  ارتسام  ومن 
كحفيف  تسمع،  ان  وبالكاد  لي،  االخيرة  كلمتك  كانت  بل  ضياء، 
الى  ان تسير  القدر، قبل  المتواكب مع عصف رياح  الشجر  أوراق 
ما  سورية  تحيا  سايد  حبيبي  اخي  رفيقي   « االبدية،  غيبوبتك 
على  وتعب  النهضة«،  ها  وابن  رفيقي  هو  بفادي  اوصيك  بدي 
في  دموعا  وانبتت  االختناق،  حتى  عيوني  دمعت  الكالم،  لسانه 
واياه  امضينا  برفيق  اعتزازاً  اشرقت  انما  االحتراق  حتى  جوفي 
مرحلة النضال في عائشة بكار واثناء الحصار، في بيروت. وبين 
مناقباً  العابق  الراحل  األمين  ابن  هو  النهضة،  وشباب  الطلبة 
وعزاُ نهضوياُ محمد راشد الالذقي، هو ابن والدة حّملها القدر وزر 
خبر وفاة حبيبها ماهر قبل ان تغادر هذه الدنيا، أم العبد، حضن 
نهضوي احتضننا ونحن في عائشة بكار ابناء لها يعج دارها بنا 

ليالً نهار.
ايام  الخبز  المحيط  منه  اطعمنا  فرن  كان  منزلهم  مقابل  في 
تصّدى  بطالً،  شهيداً  منه  نهض  وادع  منزل  وبجيرته  الحصار، 
مكتبنا  كان  حيهم  متكيء  وعلى  المصري،  عدنان  ببطولة،  للعدا 
في  للحزب  ونشاطاً  حياة  ضج  الذي  بكار  عائشة  في  الشعبي 

احياء كادت ان تقفل امام نهضتنا.
في  نهضوا  الذين  والمواطنين  والرفقاء  ماهر  الرفيق  ك��ان 
بهم  تعج  كانت  جديد.  نهار  لبلوج  كالثريا  تناثروا  الحقبة  تلك 
المرّوعة  الناس  بين  ما  يتنقلون  المرير.  الحصار  اثناء  المالجيء 
بين ملجأ وآخر. ال يفقهون باآلالف المؤلفة من الصواريخ والقنابل 
وال  الفراغية  وال  النبالم  قنابل  ال  المغيرة،  الطائرات  تلقيها  التي 
بين  يتنقلون  تخيفهم،  كانت  نيوجرسي،  قذائف  وال  العنقودية، 
االحياء يبلسمون الجراح ويقدمون كل عون وعناية، ويوصدون 
البيت  هذا  من  ولينا  ماهر  وك��ان  وبطولة،  ع��زاً  بيروت  بوابات 

وميض زوبعة حمراء وسطوع مناقب آذار. 
يمحوه  لن  لقاء  لنا.  لقاء  آخر  وك��ان  الفائتة،  السنة  التقيتك 
الزمن بعد طول فراق، تفارقنا فيه الى قارات بعاد، وتواعدنا للقاء 
عصام  الحبيب  والرفيق  الماضي،  شباط  شهر  كندا،  في  عندكم، 
لندون تلك الذاكرة، لكن الكورونا حالت دون االقالع، والقدر دون 

اللقاء.
جثمانك  يلف  بان  امنيتك  ان  ابنكم،  ف��ادي،  عزيزنا  اخبرني 
االخير  لقائنا  في  واذكر  قلبك،  الى  األحب  الحمراء،  الزوبعة  علم 
بهجتك  عن  لي  عّبرت  ما  البديعة،  جباع  في  الصيفي  منزلكم  في 
عصام  الرفيق  طالب  وبانه  الزوبعي،  األحمر  اللون  ترتدي  بانك 
بذلك فلبى الرفيق عصام االمنية، واستلم فادي الحبيب العلم قبل 
رحيلك بقليل وقال لي باهجاُ معتزاً على الهاتف: »يبدو ان والدي 
يا  رفرف  مرتاحا«  مطمئناً  روحه  فاغمق  وصل  قد  العلم  ان  شعر 
الرفقاء  الحبيب، في عليائك وستبقى روحك بين  يا رفيقي  ماهر، 

والمعارف ضياء، والبقاء لألمة.
* * *

النعي الحزبي
نعى الحزب السوري القومي االجتماعي الرفيق المناضل ماه
ر الالذقي الذي توفي في تورنتو _كندا عن عمر ناهز ال�55 عاًما.
الرفيق الراحل، بدأ مسيرته الحزبية في منفذية الطلبة في بير
وت وشارك في العديد من المهام النضالية، ال سيما أثناءالحصا

ر اليهودي للعاصمة بيروت.
هو من الرفقاء المتمّيزين عطاًء والتزاماً، وقد ثبت على إيمانه ا

لقومي، وبّر بقسمه الحزبي.
والده األمين الراحل محمد راشد الالذقي

والدته الفاضلة فاطمة غملوش
زوجته الينا زينكو قسكاي

ولده الرفيق فادي
شقيقاه:

عبد الحفيظ،  زوجته ايناس السيد
عماد، زوجته وفاء جمعة

شقيقتاه:

سلمى زوجة فؤاد فليفل
ولينا زوجة عماد الحسامي

ونظراً لإلجراءات الوقائية من جراء وباء كورونا، ُيقام للرفيق 
الراحل مأتم رمزي في تورنتو � كندا ويوارى جثمانه الثرى

تقبل التعازي على األرقام التالية:
نجله الرفيق فادي )0016137708548(  كندا

شقيقة الراحل سلمى )0011053310129(  كندا
شقيقة الراحل لينا )009613345312(  بيروت

شقيق الراحل عماد )0017057185593(  الواليات المتحدة
  )39156511 شقيق الراحل عبد الحفيظ )00131 

الواليات المتحدة
البقاء لألمة

* * *
الممّيز  عن  عممتها  كنت  التي  النبذة  نشر  نعيد  وبالمناسبة 
ذلك،  له  يتسنى  لم  من  عليها  فيطلع  الالذقي  راشد  محمد  االمين 

وتعريفاً عن احد المميزين من امناء الحزب في بيروت.
األمين محمد راشد الالذقي

كان يشّع في محيطه جواً من االحترام وصدق االنتماء
في الجزء الثاني من مجلده »من الجعبة« يقول األمين جبران 
جريج عن مديريات منفذية بيروت )في الفترة 1935/11/16 – 

1936/11/16( ما يلي: 
مديرية رأس بيروت ومديرها ناجي تميم 

– ساقية الجنزير ومديرها علي اللبان
الزهيري أديب  المصيطبة ومديرها  – وطى 

النار«  »جبل  مديرية  تسمية  لنفسها  اتخذت  وقد  البسطة   –
مديرها محمد راشد الالذقي

– الناصرة واتخذت لها تسمية مديرية »النصر« مديرها علي 
بيضون

– األشرفية ومديرها بهيج سمعان 
الله  عبد  مديرها  ال��ب��الط،  زق��اق  ومنها  النجمة  منطقة   –

الجارودي
- منطقة كركول الدروز، مديرها صالح بكداش يعاونه الرفيق 

حسن بكداش« .
يضيف : » كان الحد األدنى للمديرية أربعين عضواً، وقد شذت 
الوفير من األعضاء  العدد  لثمانين، ما عدا  النار« فاتسعت  »جبل 
المنتشرين في المصيطبة والمزرعة والجميزة وعائشة بكار وفي 

الضواحي » .
هذا يعني أن األمين محمد راشد الالذقي كان منتمياً إلى الحزب 

في تلك الفترة. أما كيف انتمى ؟
يفيد األستاذ عبد الحفيظ الالذقي عن كيفية إنتماء والده األمين 

محمد راشد الالذقي، بما يلي:
الالذقي  الشاب محمد  1934 وبينما كان  العام  » ذات يوم من 
مع صديقيه محمد شامل وعبد الرحمن مرعي )الثنائي المسرحي 
لمسرحية  التمارين  ببعض  يقومون  ومرعي«(  »شامل  بعد  فيما 
بنهضة  يبشر  زعيمه  سري  حزب  يوجد  أنه  أخبراه  منزله،  في 
جديدة. هذا ما دفعه للتوجه مع محمد شامل إلى أحد األمكنة في 
شاب  استقبلهما  هناك  الحزب.  هذا  إلى  ليتعرف  المعرض  شارع 
فدار نقاش بينهما ثم طلبا مقابلة الزعيم وعندما دخال، وجدا نفس 

الشخص الذي تكلما معه أوالً، فهو نفسه الزعيم ».
أما األمين جبران جريج فله رواية أخرى، مشابهة، إذ يقول في 

الجزء األول من مجلده »من الجعبة« الصفحة 307 ما يلي:
» تّم اتصال الرفيق عبد الفتاح زنتوت من رأس بيروت بصديقه 
راشد  بمحمد  وطيدة  صداقة  على  كان  الذي  شامل  محمد  الحميم 
النهضة  الالذقي فاتصل به لتبشيره باالكتشاف السعيد بوجود 
فعقدا  سبيلها  في  بالعمل  إلشراكه  االجتماعية  القومية  السورية 
قدماً  السير  فيها  قررا  ونقاش  وبحث  تشاور  جلسة  أثرها  على 
الدعاة لهذه  لقاء مع أحد  الطريق فاتفقا مع زنتوت على  في هذه 

الرسالة القومية الشريفة .
» حدث اللقاء في مكتب الحزب السري في شارع »فوش« فقابال 
فيه شخصاً أخذ يشرح لهما األفكار الجديدة وبعد مضي ما ينوف 
الشخص  هذا  فاستدعى  اقتنعا  الساعة  ونصف  الساعة  على 
الرفيق عبد الفتاح زنتوت الذي تسلّمهما وأخذ بدوره يشرح لهما 
فلم يمانعا  القسم  من  االنتماء بدءاً  التي تسبق  الجديدة  المرحلة 
في ارتباطهما بالقسم، وااللتزام بالقوانين السارية المفعول بهذا 

الحزب السري وأصبحا عضوين فيه.
» على أثر هذه العملية عرض الرفيق زنتوت عليهما تعريفهما 
لقاؤهما  فيها  تّم  التي  الغرفة  إلى  فقادهما  الحزب  هذا  بزعيم 
هذا  أن  عرفا  عندما  دهشتهما  كانت  ما  ولشد  األول  بالشخص 

الشخص هو زعيم الحزب بعينه .
» بهذا االنتماء بدأ عهد جديد لمنطقة رأس النبع والبسطة فقد 
إلدخال  تفويض  على  الالذقي  راشد  محمد  الجديد  الرفيق  حصل 
يعاونه  وانطلق  آنذاك،  السري  الحزب  في  الصالحين  المواطنين 
صادقة  عزيمة  بكل  المهمة  هذه  في  شامل  محمد  الجديد  الرفيق 

أعطت نتائج مذهلة في هذه المحلة« .
ويضيف األمين جبران جريج في الجزء الثالث من مجلده »من 

الجعبة« فيروي:
 1936 الثاني  تشرين  شهر  أواس��ط  في  فتندلع  األي��ام  وتمر 
تمثلت  مسيحية  طائفية  أحزاب  أبطالها  بيروت  في  طائفية  فتنة 
مقابل  في  اللبنانية«  »الكتائب  و  اللبنانية«  »الوحدة  بحزبي 
نداًء  سعاده  وجه  حينها  النجادة«.  »حزب  و  المسلم«  »الكشاف 
ألحقه بمقال في مجلة »الجمهور«  ثم  االجتماعيين  القوميين  إلى 
من  فرقاً  تنظم  كي  بيروت  منفذية  ووجه  الغوغاء«  »دم  بعنوان 
توزع  والبسطة  الجميزة  أحياء  إلى  تسير  االجتماعيين  القوميين 
مخازن  تعرضت  كانت  أن  بعد  الفتنة  تفاقم  دون  وتحول  نداءه 
المحمديين في األحياء المسيحية للتعدي، ودعا عدد من خطباء 

الجوامع إلى التصدي للمسيحيين.
يومئذ كان األمين محمد راشد الالذقي منفذاً عاماً لبيروت. يروي 
قبرصي  الله  »عبد  من  األول  الجزء  في  قبرصي  الله  عبد  األمين 
العمد  لمجلس  رئيساً  سعاده  عينني  لماذا  أذكر  لست  يتذكر«: 
دائماً، من قبل ومن بعد،  الذي كان رئيساً  عوضاً عن نعمة تابت 
ألني  للمجلس  رئيساً  سعاده  من  بمرسوم  عّينت  أني  أجزم  لكني 
كما  األشرفية،  في  العامين  للمنفذين  مؤتمراً  الصفة  بهذه  عقدت 
للتوجه  أياس  مأمون  بقيادة  الواحدة  فرقتين  إلى  أوامر  أصدرت 
إلى  للتوجه  المسيح  عبد  جورج  بقيادة  والثانية  األشرفية  إلى 

جموع  مواجهة  غاية  في  نفسه  الزعيم  من  بطلب  وذلك  البسطة، 
العصبيات  نبذ  إلى  والدعوة  التهدئة  خطب  وإلقاء  المتظاهرين 
نداء  وزعنا  كما  القومي  اإلخاء  في  واالنصهار  والطائفية  الدينية 
وجه  في  للوقوف  االجتماعيين  القوميين  إلى  سعاده  وجهه  كان 

التعصب الطائفي البغيض » .
يومياته:  من  األول  الجزء  في  فيقول  المسيح  عبد  جورج  أما 
وكان  البيان  طبع  الشعب.  إلى  التاريخي  نداءه  الزعيم  »وضع 
أماكن  في  المعدة  االجتماعية  القومية  للفرق  نوزعه  أن  علينا 
متعددة من أحياء بيروت. وكان مركز انطالقنا بيت صالح لبكي 
مدرسة  ق��رب   )1( الصائغ  سلمى  وبيت  الكبير،  السراي  ق��رب 

األميركان للبنات ».
* * *

إثر وفاته، كتبت عنه »البناء« في قسمها الثقافي، ومما قالت:
راشد  محمد  األمين  كان   ،1937/11/19 عماطور  يوم  في   «
الطولى  اليد  له  وكان  للداخلية،  عميد  مسؤولية  يتولى  الالذقي 
كانت  توقيف  مذكرة  أن  رغم  الكبير  الحزبي  الحشد  تنظيم  في 
صدرت بحقه من قبل المستنطق العام. ويوم عماطور يعتبر من 
القوتان: قوة حكومية تطوق  المشهودة حيث تالقت  الحزب  أيام 
على  من  القوة  هذه  تطوق  خفية  اجتماعية  قومية  وقوة  الساحة 

السطوح ومن جوانب المداخل إلى الساحة ».
الموجبة  األسباب  الدرك  وقائد  القائمقام  فأبلغه  الزعيم  وصل 
الرفيق كامل  العام  المنفذ  إلى  الزعيم  المهرجان، فأحالهما  إللغاء 
أبو كامل )األمين فيما بعد( للتفاوض والمشورة. في هذه األثناء 
االجتماعيين  القوميين  من  الكبير  الحشد  أمام  خطابه  الزعيم  بدأ 
األوراق  يكشف  العام  المنفذ  بدأ  فيما  والشوف،  عماطور  وأبناء 
المستورة فتبرز إلى الميدان ورقة اثر ورقة: هنا سالح على سطح 
ترى  المحلية  السلطة  جعل  مما  الخ...  مدخل  على  سالح  وهناك 
بأم عينها أن االصطدام لن يكون لصالحها كما أنه لم يعد بإمكانها 

إلغاء المهرجان والزعيم كان قد بدأ الكالم ». 
)جبران جريج الجزء الثالث من مجلده من الجعبة( .

 –  1936/11/16 مرحلة  يغطي  ال���ذي  ال��ج��زء  ه��ذا  وف��ي 
في   )207 )ص  جريج  جبران  األمين  يقول   1937/11/16
بعد  سعاده  اعتقال  فترة  في  الحزبي  العمل  عن  حديثه  معرض 
»يوم بكفيا« الشهير: »كان مفوض الداخلية الرفيق قاسم حاطوم 
حركة دائمة ال يغيب حتى يحضر، وهو يتفقد المناطق ويستثير 
الهمم، ويدعو إلى االنضباط التام. كذلك كانت منفذية بيروت التي 
تسلمها الرفيق سعيد البستاني بعد الرفيق محمد راشد اللذدقي 
الذي كان قد أصبح عميداً للداخلية ثم سجيناً إثر اعتقاله في مركز 
الحزب حيث كان على موعد مع الرفيقين صالح الشيشكلي وخالد 
سابقة  معرفة  دون  معه  السجن  إلى  الموعد  هذا  فجّرهما  أديب، 

بهما، فكان سجن فتعارف ولقاء ».
في أواخر الثالثينات اعتقل األمين محمد راشد الالذقي مع غيره 
من مسؤولين ورفقاء، وسيق إلى معتقل المية ومية. وعندما وصل 
سعاده إلى الوطن في 1947/3/2 عائداً من مغتربه القسري كان 
األمين الالذقي يتولى مرة جديدة مسؤولية منفذ عام بيروت، وقد 

ساهم بتنظيم االستقبال الحاشد الذي لم تشهد له بيروت مثيالً.
أنه  إال  األم��ان��ة.  رتبة  محمد  األم��ي��ن  منح   1954 ال��ع��ام  ف��ي 
وظيفته  األول  لسببين:  الحزبي  العمل  عن  ابتعد  أواخرها  في 
انشقاق  والثاني  للديوان،  كرئيس  بيروت  بلدية  في  الحساسة 
الفتنة  حوادث  من  تبعها  وما  المسيح(  )عبد   1957 عام  الحزب 
في  الحزبي  العمل  على  تركته  الذي  السلبي  واألث��ر   1958 عام 

مناطق بيروت حيث كانت تتمركز »المقاومة الشعبية« .
بنشاط  الحزبية  المهام  لتولي  ع��اد  السبعينات  في  أن��ه  إال 
كما  مرة،  من  أكثر  بيروت  لمنفذية  »خازناً«  فكان  الفتين  واندفاع 
الذين عملوا في بيروت وتعرفوا على  الرفقاء  للمالية.  كان ناظراً 
األمين الالذقي، عرفوا فيه القومي االجتماعي الصادق، الصريح، 
جواً  محيطه  في  يشع  فكان  المؤمن،  المحب،  المناقبي،  المبدئي، 

من االحترام المقرون بالحب والثقة.
ومع أن رتبة األمانة سقطت عن األمين محمد كما عن غيره من 
حاملي الرتبة في العام 1970 بفعل إلغاء رتبة األمانة بعد مؤتمر 
األمين،  بحضرة  إليه  يتوجهون  استمروا  الرفقاء  أن  إال  ملكارت، 

احتراماً له وتقديراً اللتزامه الواعي وتفانيه.

بطاقة هوية
والده إبراهيم علي الالذقي .

والدته وداد فاخوري .
ولد عام 1910 في دمياط )مصر( حيث كان يقيم والده ويعمل 

.
بعد وفاة والده عادت الوالدة بأطفالها إلى لبنان .
درس في المدرسة العلمانية الفرنسية )الالييك( .

اقترن من السيدة فاطمة غملوش )من جباع( .
ماهر  الرفيق  عماد،  الحفيظ،  عبد  سلمى،   : أوالد  بخمسة  رزق 

ولينا.
أشق��اؤه:

- األستاذ عبد الحفيظ .
- األستاذ محمد طاهر له أكثر من مؤلف في القراءة العربية .

- الرفيق مصطفى الالذقي، أستاذ جامعي في حلب، متأهل من 
الرفيقة نعم فاخوري.

- الشاعر الرفيق أمين الالذقي.
من أقربائه: - األمين بشير فاخوري .

- الرفيق الشاعر صالح اللبابيدي
- الرفيق زكريا اللبابيدي .

توفي في 1991/1/30 إثر نوبة قلبية حادة .
 1940 العام  من  فيها  للديوان  كرئيس  بيروت  بلدية  في  عمل 

لغاية العام 1974 .

هوامش: 
نحلة: كنت اشرت إليه في اكثر من نب\ة وهو  محمد   -  1
كان تميز بنضاله الحزبي. وهو ما زال مستمرا في حضوره 

الالفت في مديرية عائشة بكار 
الى  المقاصد،  في مستشفى  مديرا  طويلة  لفترة  كان   -  2
الواليات  الــى  غــادر  وصحية.  اجتماعية  أخــرى  مؤسسات 

المتحدة حيث ما زال مقيما 

رحيل الرفيق ماهر محمد را�شد الالذقي 

االمين سايد النكت والرفيق ماهر محمد راشد الالذقيالرفيق ماهر محمد الالذقي

زيارات  عبر  شخصياً  عرفتها  وقد  تأسيسها،  منذ  الحزب  البرازيلية  العاصمة  عرفت 
عديدة إليها، وإلى »المثلث« أوبرلنديا، غويانا وأنابوليس، وقد تحدثت عن ذلك في نبذات 

وفي حلقات »سيرتي ومسيرتي«. 
بين  وجدتها  وقد  الشمال(،  من  )الثاني  حردان  نواف  االمين  جانب  إلى  الصورة  في 

محفوظاته، الرفقاء: 
أحمد  نصر)3(  رياض  مسوح)2(  خليل  مقصود،  مطرب  فرح،  فايز  جبرين)1(،  نبيه 

رعد)4(.

هوامش:
المجاورة لبلدة »الكفرون« )صافيتا(، وقد عرفته  كركر«  »نبع  بلدة  من  جبرين:  نبيه   -  1
مديراً لمديرية برازيليا، كما عرفت شقيقه )واال ابن عمه( المواطن رفيع جبرين وعقيلته 

الرفيقة سالم كوزاك. 
عام الوسط البرازيلي. عرفته  منفذ  مسؤولية  تولّى  »مرمريتا«.  من  مسوح:  خليل   -  2
جيداً كما عدد من رفقاء آل مسوح في برازيليا، أذكر منهم كمال، عيسى )عاد إلى بلدته 

مرمريتا(، وشقيقاه حنا وبسام. 
»برازيليا«  آل نصر في  »الــحــاكــور«، وقــد عرفت من  من  أنــه  أرّجــح  نصر:  ريــاض   -  3
المواطن الغيور، رجل األعمال ناصر، وأشقاؤه األمين ظافر )الذي عاد إلى الوطن وهو 
الذي  خالد  والرفيق  شاكر،  الراحل  عامر،  الصديق  الحزبية(،  المحكمة  في  عضو  حالياً 

أسّجل له دائماً استضافته لي أثناء زيارتي إلى برازيليا. 
يوسف في أكثر من مناسبة، هما من  الرفيق  وشقيقه  ذكره  على  أتيت  رعد:  أحمد   -  4
بلدة »سير الضنية«. كان الرفيق أحمد موظفاً في السفارة العراقية في »برازيليا«، وتولّى 

مسؤوليات محلية أكثر من مرة.  

رغم أّن اإلدارة الحزبية في مرحلة نعمة ثابت اعتمدت علماً غير علم الزوبعة، وقد أتينا 
على ذلك في نبذة سابقة )مراجعة موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية 
www.ssnp.info( فإن فروعاً حزبية أبت إاّل أن ترفع علم الزوبعة، ورفقاء يضعون على 

صدورهم الشارة، وفي صدورهم ألف عزيمة وإيمان عظيم. 

هوامش: 
لإلطالع على النبذة الخاصة بيوم »اإلصالح« مراجعة الموقع المشار إليه آنفاً.

من تاريخ الحزب في برازيليا 

الحشود أمام فندق القاصوف

يوم الإ�شالح في �شهور ال�شوير

فندق  في  الحزب  أقامه  كان  الذي  المهرجان  عن  عّممنا   ،2017/02/03 بتاريخ 
القاصوف في »ضهور الشوير« وُسّمي ب� يوم اإلصالح)1(. 

رئاسة  ثابت  نعمة  توّلي  مرحلة  في  اُقيم  الذي  المهرجان  ذلك  عن  الصور  بعض  هنا 
الحزب أثناء غياب سعاده عن الوطن. 
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�سرقتني الأيام

{ محمد البندر

لي من رغيف الجوع حزُن سنابِل
ومن الحقول الصفر نزُف مناجِل

ومن الرحى جرٌح بكّف أميرتي
وبقبضة المحراث خُط أناملي

جّدي الذي عجَن التراَب بدمعه
وبثوبه المرقوِع  بعض أصائِل

وأبي بنى من حلمه وطن النجوم 
ومن مرايا البحر وجه سواحِل

وعباءُة الحّب اليتيمِة كم غفا
في حضنها الشتوّي دفُء منازِل

يا حضن أمي كم اتوق لضمة
تشفي غليَل جوارحي ودواخلي

سرقتني االيام في مدن الهوى
ونساء تلك األرض كنَّ عواذلي 

قالوا هنا وطني يريد شبابه
خاب الرجاء بموطن هو قاتلي

ارثيك يا وطن الجمال فكم نعى
فيك الشباب قوافالً لقوافِل

عذرا سئمُت العهر في بلد الخنا
سأعود نحو أزقتي وبالبلي

مروان خوري يطرح اأغنيته الجديدة 

»كّمل حياتك« الأ�سبوع المقبل

أكد الفنان  مروان خوري  أنه يستعد لطرح أغنيته الجديدة 
األسبوع المقبل ويقول: »هي من كلماتي والحاني وتوزيع داني 
تسميته  يمكن  ال  بسيطة  بطريقة  سيكون  والتصوير  خوري 
وعفوية(  )مهضومة  طريقة  سنعتمد  إننا  بل  كليب،  فيديو 

بالتصوير«.
مواقع  أح��د  على  الخاصة  صفحته  عبر  نشر  ق��د  وك��ان 
بالقول:  وعلّق  الجديدة  أغنيته  بوستر  االجتماعي  التواصل 

»انتظروا جديدي، كمل حياتك«.
غّنية..  مش  »هيدي  أغنية  خوري  أعمال  آخر  أن  إلى  يشار 
اللبناني،  األحمر  الصليب  إلى  أهداها  والتي  تحية«،  إلُهْن  هي 
الطبي  الجسمين  إلى  كما  ج��داً،  كبيرة  تضحيات  يقّدم  الذي 
خصوصاً  المستشفيات،  في  العاملين  وجميع  والتمريضي 
اللبناني  الجيش  إلى  باإلضافة  كورونا،  فيروس  انتشار  منذ 
والقوى األمنية التي تحرص على تنفيذ قوانين السالمة العامة 

في الفترة الراهنة الصعبة، التي يعيشها اللبنانيون.

�سميرة �سعيد تطرح كليب 

»جرالك اإيه«

أطلقت الفنانة المغربية  سميرة سعيد  فيديو كليب أغنيتها » 
جرالك ايه »، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الخاص  حسابها  عبر  أغنيتها  كليب  عن  سميرة  وأعلنت 
على احد مواقع التواصل االجتماعي، قائلة: »الضحكة راحت 
يحقق  الكليب  بدأ  وقد  اي��ه«،  جرالك  خ��وف..  مكانها  واترسم 

رواجا بين الجمهور.
ومن ناحية أخرى، شاركت سعيد في أوبريت »أنت أقوى« 
من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر 
حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان، وكانت نشرت مقطع 
ترقص  وهي  فيه  ظهرت  الكليب  تصوير  كواليس  من  فيديو 

برفقة إبنها شادي الذي ظهر معها.

ق�صيدة
اأطفاٌل يت�صاركون معاني العّز وال�صمود 

في معر�ض الفّن التوعوّي »الفرا�صات الملّونة« 

ال خوف على الجامعة!  

طرح فيلم توم هانك�ض »Greyhound« اإلكترونّيًا  رزان مغربي تت�صارك بطولة »�صابر ورا�صي« مع اأحمد اآدم

{ فاطمة حسين
المعرض  تضمنها  فنية  لوحة  ستين  من  أكثر 
الفنانة  تقيمه  ال��ذي  لألطفال  الثاني  السنوي 
التشكيلية ليال بو حسن بمشاركة 26 طفالً وطفلة 
اجتماعية  مواضيع  حمل  والذي  مختلفة  بأعمار 

وتوعوية ووطنية ومناظر طبيعية.
وقالت الفنانة بو حسن: إن األطفال اليوم بأمس 
والفكرية  والثقافية  األدبية  الرعاية  إلى  الحاجة 
وأفكارهم  مواهبهم  وتوجيه  تنشيط  خ��الل  من 
السلبي  واثرها  التلفزيون  شاشات  عن  وإبعادهم 
في الوقت الراهن. ومن هنا كانت تسمية المعرض 

ب� الفراشات الملّونة«.
الثقافة  اعتبار  إل��ى  األهالي  حسن  بو  ودع��ت 
بناء  عبرهما  ونستطيع  المجتمع  نصف  والفّن 

جيل واع يصنع مستقبله بكل ثقة وإرادة.
المعرض الذي أقيم في صالة طرطوس القديمة 
رس��وم  فيه  تنوعت  ال��ب��ح��ري  ال��ك��ورن��ي��ش  على 

 13 دي���ب  »م��اري  الطفل���تان  ومن��هم  األطفال 
رس��متا  اللتان  عاما«   12 حم���دان  و«ريمي  عاما« 
ارتداؤه���ا  الواج���ب  ل��ألدوات  توعوية  لوحات 
الك���مامات  مث��ل  كورون��ا  فيروس  من  للوقاية 

اليدوية. والقفازات 
سنوات  تسع  أحمد  علي  الطفل  جّسد  حين  في 
وباأللوان الخشبية إحدى معارك الجيش العربي 
معتبراً  تخيلها،  كما  الميدان  أرض  في  السوري 
التي  والتضحيات  البطوالت  تضاهي  بطولة  ال  أن 

قدمها بواسلنا دفاعاً عن أرض الوطن.
يونس  يارا  الثامن  الصف  في  الطالبة  وعبرت 
السوريين  العلم والجندي  العالقة بين  عن رمزية 
أنهما  معتبرة  للعلم  التحية  يؤدي  وهو  لترسمه 

رمزان لصمود وعزة الوطن.
لتشجيع  فرصة  المعرض  اعتبروا  األه��ال��ي 
لتنمية  المستمر  التدريب  متابعة  على  أبنائهم 
المهارات  وتحفيز  وتثقيف  تنمية  ألن  مواهبهم 

بعمر مبكر من أهم ركائز بناء المجتمع.

{ زياد كاج*
ج��راح  م��ن  وتتألم  األي���ام  ه��ذه  الجامعة  تئن 
تتعثر،  تكاد  تلهث،  قبل.  من  بها  ُتَصب  لم  عميقة 
يخافون  ناسها؛  يتألم  ومعها  تقع.  ولن  ال  لكنها 
عليها وعلى أنفسهم. بينهما صحبة صانع الفخار 
أشجار  ُتشبه  الجامعة  فالجامعة  وف��خ��ارات��ه. 
الرياح  مع  والرقص  اللعب  أتقنت  التي  حرمها 
الشديدة وال انكسار. جذورها تكاد تصافح جارها 
بعض  تفقد  قد  الكورنيش.  على  والمشاة  البحر 
المعمر  جسدها  على  الزمن  يترك  قد  أغصانها، 
عزيزة.  شامخة  واقفة  تبقى  لكنها  اآلث��ار،  بعض 
مختلفة؛  بساتين  من  فيها  حضروا  ورود  ناسها 
أّلفت بينهم فتقاربت القلوب وصارت عائلة واحدة 

األسوار. — ضمن 
شماتًة   — اليوم  الخارج  من  للبعض  يحلو    
»تيتانيك«  بسفينة  الحالي  وضعها  يشبه  أن   —
 15 في  األطلسي  شمال  في  غرقت  التي  العمالقة 
نيسان 1912 وعلى متنها 2224 راكباً غرق منهم 
الجبال  من  تحذيرات  تلقيها  رغم   ،1500 من  أكثر 
زمن  في  بحرية  كارثة  أضخم  اعُتبرت  الجليدية. 
االتفاقية  إنشاء  الى  البحرية  الكارثة  وأدت  السلم 
 .1914 سنة  البحر  في  الحياة  لسالمة  الدولية 
السفينة التي أنقذت بقية الركاب من المياه الباردة 
لبت  »كارباثيا«؛  اسمها  ك��ان  المحّتم  وال��م��وت 
نداءات االستغاثة بعد ساعة ونصف وتمكنت من 
إنقاذ 705 ركاب. لكنها عادت وغرقت سنة 1918 
العالمية  الحرب  خالل  المانية  غواصة  بطوربيد 
وال  المستغيث  التاريخ  يتذكر  كيف  غريب  األولى. 

المنقذ! يتذّكر 
من  اس��ت��ف��ادوا  م��ن  أنفسهم  ه��م  ال��ش��ّم��ات��ون    
خيراتها؛ يتحدثون عن »سوسة« الفساد في بعض 
والحاصدين  الزارعين  من  كانوا  وهم  أشجارها؛ 
معاً. الجامعة ليست جزيرة معزولة عن المحيط.

ليست  ب���ي���روت  ف���ي  األم��ي��رك��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
األوائل  المؤسسين  أن  رغم  المتهورة  »التيتانيك« 
ن��اراً  فشاهدوا  بيروت  رأس  ال��ى  البحر  من  أت��وا 
من  بنيت  »السفينة«  الرواية.  تقول  كما  تلة  على 
الجامعة  أما  المحيط.  هيبة  لتكسر  العظمة  غرور 
تراب  على  والمعرفة  الحكمة  بتواضع   فتأسست 
مصنع  أفضل  ال��ى  ال��زم��ن  تقلبات  م��ع  للتحّول 

للعقول في المنطقة.
نيويورك  في   W M Thomas أطلقها  الفكرة   
اس��م:  تحت   1866 سنة  لتتبلور   1862 سنة 
القس  برئاسة  البروتستانتية«  السورية  »الكلية 
Daniel Bliss بعد انطالقتها في مجموعة مباٍن 
بيروت  في  البالط  زقاق  في  متواضعة  مستأجرة 

في  ال��م��دارس  أول  كانت  طالباَ.   19 وبحضور 
الشرق األوسط التي تستقبل إناثاً في صفوفها.

األزمات.  من  كتلة  من  ألماً  تئن  اليوم  الجامعة    
نفسه:  ال��وق��ت  وف��ي  ص��وب  ك��ل  م��ن  عليها  هّبت 
الصحية  وتداعياتها  العالمية  الكورونا  جائحة 
األمنية  التوترات  واالقتصادية،  واالجتماعية 
ارتفاع  أزم��ة  والمنطقة،  البلد  ف��ي  والسياسية 
الفساد  ظاهرة  وتشظي  انفجار  محلياً،  ال��دوالر 
وظهور  وغيره«،  بيروت  صنوبر  »على  ونشره 
األزمات االجتماعية أمام طبقة من الشباب المتعلم 
والمحبط والفاقد لألمل واألفق. هي أمام »جبل من 

نار« وليس أمام »جبل جليدي«. 
»فلتكن  مدخلها  على  نقش  جامعة  تسقط  لن    
لهم حياة ولتكن حياة أفضل« من اإلنجيل المقدس. 
لن تتعثر مؤسسة علّم فيها الزعيم أنطون سعاده 
الذي  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مؤسس 
النهضة.  بنور  ويشّع  المعرفة  قوة  ينشر  يزال  ال 
كان  الذي  مالك  شارل  الفيلسوف  عايشها  جامعة 
سان  في  المتحدة  األمم  ميثاق  على  الموقعين  من 
المعلم  أيضاً  وعرفها  1945؛  سنة  فرانسيسكو 
المفكر  ح��اوي،  خليل  الشاعر  البستاني،  بطرس 
قسطنطين زريق، الدكتور كمال الصليبي، وهشام 
أبو  وعمر  الصروف  يعقوب  والشعراء  شرابي، 
ريشة وعمر فروخ واألديبة غادة السمان والشاعر 

كمال ناصر والصحافي غسان تويني.
شابة  بعقول  الرئيسية  بوابتها  من  دخلوا  كثر   
بين  جسراً  شكلت  وثقافة  بوعي  وخرجوا  طرية 
والنائب  الحص،  سليم  الرئيس  وغ��رب:  ش��رق 
ول��ي��د ج��ن��ب��الط، ع���ادل ع��س��ي��ران، اي��ل��ي س��ال��م، 
حنان  حبش،  جورج  ح��داد،  وديع  البزري،  نزيه 
االجتماع  عالم  الحسيني،  القادر  عبد  عشراوي، 
)رئيس  حمادي  سعدون  ال��وردّي،  علي  العراقّي 
طوقان،  إبراهيم  الشاعر  سابقاَ(،  العراق  وزراء 
محمد جابر األنصاري )مفكر بحريني(، المعمارية 
منظمة  )رئيس  صالحي  أكبر  علي  حديد،  زه��ا 
)رئيس  جمعة  الله  عبد  االيرانية(،  الذرية  الطاقة 
غاني  أشرف  وأيضاً:  السابق(.  السعودية  أرامكو 
عبد  يمين  الله  عبد   ،2014 أفغانستان  رئيس 
عكرة  ريم  المالديف،  جزر  جمهورية  رئيس  القيوم 
رئيس  فياض  س��الم  العالمّية،  األزي��اء  مصّممة 
وهي  عبود  كريمة  الفلسطينية،  للحكومة  سابق 
أمل  العربي،  العالم  في  محترفة  مصورة  أول 
 Charles مدللي سفيرة لبنان في األمم المتحدة، 
سفير أميركي سابق وجورج حلو عالم   Hostler

NASA الفضائية. في وكالة 
أمضيت  سنة.   35 منذ  الجامعة  ومع  في  أنا    
 Clerk بصفة  المستشفى  ف��ي  سنة   15 منها 

 ..Clark الغريب في األمر أن البعض كان يلفظها(
بجودتها(  معروفة  انكليزّية  أحذية  ماركة  وهي 
أدرس  وأنا  والممرضات  والمرضى  األطباء  وسط 
 12 أمضيت  ثم  اللبنانية.  الجامعة  في  اإلع��الم 
نصار،  هيلدا  السيدة  مع  الطبية  المكتبة  في  سنة 
الوزن  الثقيلة  الطبية  الكتب  المكتبة، وسط  مديرة 
والمجالت وطالب وطالبات الطب والتمريض وكل 
ما له عالقة باختصاص الصحة. ثم الثالثة ثابتة 
أزال  ال  حيث  الحرم،  في  »يافت«  مكتبة  في  كانت 
لقمان  الدكتور  ب��إدارة  سنوات   8 منذ  اليوم  أعمل 

محو.
35 سنة؟ سنوات    ماذا علمتني الجامعة خالل 
مّرت كأنها لحظات! كأنها وميض رعد وخير المطر 

كثير.
»يتعرى«  اإلنسان  أن  اكتشفت  المستشفى  في 
عندما يدخلها مريضاً، ليتحول الى مخلوق خائف 
والممرضات،  وطبيبه  الهواء«  بحبال  »متعلق 
الدافئ  البيت  الى  للعودة  والدقائق  الساعات  يعد 
للعالج،  مكاناً  فقط  ليست  المستشفى  والحنون. 
بل هي أيضاَ، أفضل األمكنة الكتشاف معدن البشر 
أو  البلد  أو  دياناتهم  عن  النظر  بغض  وجوهرهم 
أن  المستشفى  علّمتني  منها.  أتوا  التي  المنطقة 
بعض  وأن  خلقاً؛  الناس  أكرم  هم  األغنياء  بعض 
مخالطة  لي  كانت  أخالقاً.  الناس  أفقر  هم  الفقراء 
منهم  تلقنت  كثر  وممرضات  أطباء  مع  وصداقة 
أشرف الدروس في اإلنسانية والتضحية من أجل 

راحة وشفاء المريض ومواساة أهل الفقيد.
  في المكتبة الطبية شعرت أنني تراجعت قليالً 
الشرسة  الطب  جبهة  على  الورائية  الخطوط  الى 
باالنتماء  فيها  يوماً  أشعر  لم  والتي  والصعبة 
ودرسي  الكبرى  غربتي  كانت  والفكري.  الثقافي 
لرؤية  فرحت  نفسه.  الوقت  في  والمفيد  القاسي 
»الكلية  مرحلة  في  وه��م  الطب  وطالبات  ط��الب 
تشبه  الطب  مهنة  في  التراتبية  الطبية«.  الحربية 
أفضل  من  أت��وا  العسكرية.  التراتبية  ما  حد  الى 
دخول  الى  تخولهم  جامعة  أفضل  الى  المدارس 
مكتبي  على  الكتب  العالم.  في  الجامعات  أفضل 
كثيرة وثقيلة. ال أفهم منها سوى العناوين. سألت 
الى أن صارت معلمتي. تبين الحقاً  كثيراً مديرتي 
حسين!  صدام  ومعنا  نفسه  اليوم  في  ولدنا  أننا 
مديرتي  وصارت  النكتة  يشبه  ما  الى  األمر  تحّول 
المكتبة. صغر عالمي  تحتفل بعيدها والزمالء في 
وأصبحنا عائلة واحدة. خبرتي في المكتبة الطبية 
عالم  وم��ع  الكومبيوتر  جهاز  مع  »صالحتني« 
مع  خاصة  أح��د..  مع  الجرة  تكسر  »ال  اإلنترنت. 
من هم أعلى منك في الوظيفة«. هذا ما استخلصته 
سماعة  وال  مصل  كيس  فيها  أَر  لم  سنة   12 بعد 

عزيز.  وف��اة  على  يبكي  أح��داً  أسمع  ول��م  طبيب 
الشاشة.  وعلى  كتب  في  أحرف  الى  الطب  تحول 

الدم صار حبراً.
مكتبة  في  الوراء.  الى  يقودني  كان  الزمن  كأن   
انفتحت  نفسي.  ق��رب  نفسي  وج���دت  »ي��اف��ت« 
كصائم  مصدق..  غير  العربية  الكتب  على  شهيتي 
»يا  الفطر.  عيد  يوم  أول  في  البقالوة  علبة  يفتح 
األدب  في  وإنكليزية  عربية  كتب  أخيراً،  الله«.. 
النفس..  وعلم  واالقتصاد  والسياسة  والتاريخ 
كل  من  »الجنيناتي«:  طريقة  على  القارئ  وأن��ا 
شتلة وردة. أحّب التنوع وأحب المعرفة المتنوعة 
هذه  ملعبي.  فاألفق  عميقاً..  أحفر  ال  المصادر. 
أقول  وال   – برفقة  عمري  من  الثماني  السنوات 
قلبي.  على  واألعز  األغنى  كانت  الجامعة   — في 
ثقافتي  أثمرت  لقد  المناسب.  المكان  في  وجدتني 
اإلنكليزي  واألدب  اإلعالم  في  وتخصصي  العامة 
المنزلي  الحجر  فترة  خالل  »يافت«.  مكتبة  في 
البقاء  اإلدارة  منا  طلبت  الكورونا،  جائحة  ظل  في 
للجامعة  اشتقت  أنفجر.  كدُت  البيت.  من  والعمل 
أمقته.  كنت  ال��ذي  للروتين  وللزمالء؛  وللمكتب 
البيت.  الى  بل  العمل،  الى  ذاهب  إنني  أقول  ال  أنا 
روح.  بال  مكان  مجرد  هي  مما  أكثر  بيتنا  الجامعة 
لو قدر لحجارتها ألشجارها ألبنيتها ومقاعدها أن 

لفعلت. تتكلم.. 
أموراً  علمتني   AUB المهنية  حياتي  مدرسة    
كلمتي  أن  اكتشفت  الدراسة.  مقاعد  على  تدرس  ال 
أفضل  من  هما   »Sorry و»   »Thank You  «
الكلمات وال تقلالن من قيمة اإلنسان إذا نطق بهما 
اياه  علمتني  ما  أهم  أن  يبقى  معينة.  مواقف  في 
 .»professionalism هي»  الحبيبة  جامعتنا 
للسخرية  م��وض��وع  ال��ى  نحّولها  أننا  صحيح 
موظفي  معظم  بها  يمتاز  صفة  فعالً  لكنها  أحياناً، 
أي  مع  وتنتج  تعمل  أن  هي  االحترافية  الجامعة. 
تختلف  أن  دون  من  عنك  مختلفاً  كان  ولو  شخص 
أس��وار  تتخطى  ص��داق��ات  معه  تنسج  أن  معه. 
المؤسسات  معظم  تفتقده  م��ا  وه��ذا  الجامعة. 

الرسمية والخاصة في هذا البلد.
بسيارة   College Hall مبنى  تفجير  بعد   
مفخخة في حرم الجامعة سنة 1991، واستشهاد 
وت��ض��ّرر  ال���ردم  ت��ح��ت  ص��ال��ح��ة  منير  ال��م��وظ��ف 
وكان  المستشفى  في  لي  زميل  اتصل  المكتبة، 
السيدة  التمريض،  قسم  بمديرة  المخضرمين  من 
لها  قال  -لبنانية.  أميركية  وهي  مورو  غالديس 
منفعالً وبكل صدق: »أنا أريد التبرع بمعاشي هذا 

الشهر للمساهمة في إعادة بناء الكولج هول«.
  ال خوف على الجامعة.

* روائي لبناني. 

طرحت منصة »آبل بلس« الرقمية لطرح فيلم 
توم  للنجم   »Greyhound« والدراما  الحروب 
عبر  لها  الرسمّي  الموقع  عبر  ال��ي��وم،  هانكس، 

اإلنترنت.
وكان من المقّرر أن يتم عرض الفيلم في 8 أيار 
الماضي في صاالت السينما، قبل أن يتم رفعه من 

التقويم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
قام توم هانكس، بإنتاج وكتابة سيناريو الفيلم 
الذي تستند قصته حول رواية »الراعي الصالح« 

للكاتب اإلنجليزي سيسيل سكوت فروستر. تدور 
الثانية،  العالمية  الحرب  فترة  خ��الل  األح��داث 
يصير الكابتن إرنست كروس مسؤواًل عن مدمرة 
أميركية في وقت مبكر من الحرب، لكنه يصير أمام 
امتحان صعب حينما تالحقه قطع بحرية تابعة 

للقوات النازية عبر شمال األطلنطي.
يشارك في البطولة: توم هانكس، لي نوريس، 
ستيفن جراهام، إليزابيث شو، ديفين درويد، روب 

مورجان، وإخراج آرون شنايدر.

»صابر  فيلم  في  مغربي،  رزان  اللبنانية  الفنانة  تشارك 
وراضي« مع الفنان أحمد آدم، لتقدم دور البطولة النسائية بعد 
تأليف محمد  10 سنوات والعمل من  لمدة  السينما  غيابها عن 

نبوى وإخراج أكرم فريد.
لم  جديداً  دوراً  العمل  أح��داث  خالل  مغربي،  رزان  وتجسد 
الدور  أن  كما  الحقيقية،  شخصيتها  عن  وبعيداً  قبل  من  تقدمه 
يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل 

»رسايل«.
وتدور أحداث العمل، في إطار كوميدي يبعث باألمل والطاقة 

اإليجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل.
وانطلق تصوير الفيلم في مطلع األسبوع الحالي، في مدينة 
اإلنتاج اإلعالمي، حيث تستعد رزان لاللتحاق بأسرة العمل وبدء 
تصوير مشاهدها خالل األيام المقبلة، كما تعكف الجهة المنتجة 

للعمل على التعاقد مع باقي الفنانين للمشاركة في الفيلم.
فيلم »صابر وراضي« تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد 
وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وتدور 
أحداثه في إطار كوميدي كعادة أحمد آدم في أعماله إال أنه يبتعد 
في هذا العمل عن شخصية القرموطي التي قّدمها في آخر فيلمين 
وهما »قرمط بيتمرمط« العام الماضي و«القرموطي على خط 

النار« عام 2017.
الفترة  الفيلم  تصوير  لبدء  يستعدون  العمل  صناع  وكان 
الماضية لعرضه في موسم عيد األضحى المقبل، لكنهم فضلوا 
تأجيل التصوير في انتظار تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
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11ريا�سة / ت�سلية
كابي مارون ... حّلق في »الطائرة« نجمًا

لعب منتخب ال�صين في بلدته بـ 700 ليرة

قرعة دوري اأبطال اأوروبا بكرة القدم

�صراع مبكر بين الكبار و»ال�صيتي« في خطر
خيبة الإنتر �صببها »فيرونا«

تعادل في الوقت القاتل

فادي عالمة وهاغوب ترزيان في »ريبالي«

اإدارة النجمة بين مطرقة »مطر« و�صندان »ح�صن«

وفاة لعب هوكي على الجليد اأثناء التدريب

{ ابراهيم موسى وزنه
ابن   ،)1954 العام  )مواليد  م��ارون  كابي  حرص  صغره  منذ 
بلدة البوار الكسراونية على مرافقة شقيقيه روفايل وريشار اللذان 
كان يلعبان ضمن صفوف منتخب مدرسة الشانفيل � جبيل للكرة 
الطائرة، وكانت اللعبة شعبية بامتياز في القرى والبلدات الجبيلية 
وزينتها  الصيفية  المهرجانات  تقام  كانت  حيث  والكسروانية، 
وعلى  بول«.  »الفولي  في  وخصوصاً  الرياضية  التحدي  لقاءات 
والمتابعة  المرافقة  البيت كابي، فمن  خطى شقيقيه سار صغير 
وجد نفسه العباً ضمن فريق صّفه وسريعاً مع منتخب مدرسته 

الرسالة ضبية وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.

تألقه المدرسي أوصله إلى المنتخب 
أنظار  م��ارون  كابي  لفت  المدارس  بطولة  ضمن  مباراة  ذات   
العب منتخب لبنان بالكرة الطائرة سمير السنكري، المشرف على 
وفور  ضبية،  الرسالة  مدرسة  لمنتخب  المواجه  الفريق  تدريب 
منتخب  بتمارين  االلتحاق  منه  السنكري  طلب  المباراة  انتهاء 
الذي كان في مرحلة االختيار قبل تحضيره للمشاركة  المدارس 

في البطولة العربية المدرسية التي سيستضيفها لبنان. 
برزت  »بعدما  قائالً:  األولى  تألقه  سنوات  على  مارون  ويعلّق 
في تمارين منتخب المدارس بمركز الضارب، وانتسابي إلى فريق 
عداد  في  ألكون  السنكري  سمير  الكابتن  دعاني  البوار  الشراع 
منتخب لبنان الذي كان يتحّضر للمشاركة في أولمبياد ميونيخ 

 ... )1972(
ويومها حصلت اعتراضات من قبل البعض، لجهة اختيار العب 
ثانية!  درجة  فريق  مع  ويلعب  عمره  من  عشرة  الثامنة  يكمل  لم 
نادي  ورئيس  اللعبة  اتحاد  رئيس  تدّخل  المرحلة  تلك  وخالل 
ميونيخ  إلى  الطريق  أمامي  ممهداً  القاصوف،  شحادة  البوشرية 
البوشرية  مع  فبقيت  ناديه  إلى  لالنضمام  طلبني  عودتي  وفور 
الالعبين  ، وكان يضّم في صفوفه نخبة من   1975 العام  لغاية 
كمحمد بدر الدين وكمال حداد وأحمد محبوب والحقاً انضم جان 

همام ... 
ومع البوشرية أحرزت العديد من األلقاب أهّمها بطولة لبنان 
إحرازنا  أنسى  لن  أيضاً،  االنجازات  سياق  وفي   ... مرات  لثالث 
المركز األول في البطولة المدرسية العربية التي استضافها لبنان 

في العام 1973 ». 

3 مواسم مع البوشرية ب� 3000 ليرة
عن البدل المادي الذي حصل عليه عند توقيعه على كشوفات 
نادي البوشرية، يخبرنا كابي: »قبضت 3000 ليرة لبنانية مقابل 
أن ألعب ثالثة مواسم، ولم نكن نقبض أب أجر شهري، وهذا حال 
معظم الالعبين الذين لعبوا في تلك الفترة، وبعضهم اضطر للسفر 

واالحتراف الخارجي لتأمين مستقبله«. 
وعن المرحلة االنتاجية األفضل في تاريخه الرياضي ، يضحك 
كابي ويقول: »في العام 1982 عندما ُعرض علّي تدريب منتخب 
»مرفأ ضبية« مقابل 3000 ليرة شهرياً، وفي نفس الوقت جاءني 
ألفي  مقابل  الزلقا  ج��ورج  سان  مدرسة  من  آخر  تدريبي  عرض 
ليرة شهرياً، فخالل هذه الفترة � االنتعاش المادي � والتي امتدت 
محلي  تطوير  على  ساعدني  ما  جمعت  سنوات  ثالث  من  ألكثر 

وتوسيعه«.
عدد  إلى  مارون  كابي  سافر  البوشرية  ونادي  المنتخب  ومع 
كبير من الدول العربية واألوروبية تركت في خزان ذاكرته محطات 

وصداقات ال تنتسى، وهنا يعترف بأن العصر الذهبي له وللعبة 
الحقبة، وفي مرحلة الحقة شارك مع  في لبنان كانت خالل تلك 
المنتخب الوطني في تصفيات األلعاب األولمبية »موسكو 1982« 

التي أقيمت في البحرين. 

االنتساب إلى المعهد الوطني
مستنداً إلى قامة رياضية ممشوقة ولياقة بدنية عالية، وادائه 
المعهد  إلى  الدخول  مارون  كابي  قرر  األول،  المنتخب  مع  الالفت 
الوطني للرياضة في العام 1973 ، فنجح بتفّوق ، متخصصاً في 

مجال الكرة الطائرة. 
منتخب  استضافة  السنة،  تلك  في  المضيئة  المحطات  ومن 
الشراع في بلدته  الصين لخوض مباراة ودية على ملعب نادي 
عّدة  الصين  منتخب  »لعب  السياق:  ه��ذا  في  ويتذكر  ال��ب��وار، 
فكرة  وطرحت  للعبة،  اللبناني  االتحاد  من  لدعوة  بناء  مباريات 
الموافقة  وتّمت  البوار،  في  الشراع  نادي  ملعب  على  استضافته 
شرط تأمين التكاليف )700 ليرة لبنانية( وبالفعل تواجه منتخبا 
لبنان والصين على أرض ملعب نادي الشراع في بلدتنا وجاءت 
2 ، وهذه من أجمل   �  3 النتيجة لمصلحة منتخب لبنان بنتيجة 

ذكرياتي مع اللعبة«.

إلى حبوب بعد الحرب
بلدة  من  البوار  في  منزله  قرب  منطلق  ومن   1976 العام  في 
حبوب، التحق كابي مارون بفريق حبوب الرياضي، مدّرباً والعباً، 
وفي مرحلة الحقة سافر عّدة مرات مع نادي غزير، كما انضم إلى 
أوستراليا  إلى  معه  وسافر  الطائرة  بالكرة  لبنان  قدامى  منتخب 

)1997 و1998 و2003( كالعب ورئيس للبعثة أحياناً. 
الجالية  منتخب  ضد  أوستراليا  في  كانت  لعبها  مباراة  وآخر 
اللبنانية في سيدني، ليتفّرغ إلى عمله، حيث كان قد افتتح محالً 
لبيع التجهيزات واأللبسة والمعدات الرياضية يحمل اسمه )كابي 
سبور( مقلّداً زميله ورفيق دربه في المصلحة رافي مومجوغليان، 

بطل لبنان بكرة الطاولة وصاحب محالت )رافي سبور(. 
وتفّرغت  مواسم  عّدة  »لعبت  يقول:  حبوب  مع  انجازه  وعن 
أندية  مصاف  إلى  باالرتقاء  ونجحنا  متواصل  بشكل  لتدريبه 
الدرجة األولى في العام 2010 ، ولم يزل الفريق في موقعه ألنه 
ُبني على أسس متينة، وهناك من يسهر ويعمل لبقائه مشّعاً تحت 

األضواء«.

رأي خبير .. من رئيس اللجنة الفنية
لم يقطع كابي مارون حبل عالقاته الوطيدة مع غالبية عائلة 
الكرة الطائرة، خصوصاً وانه قاد العديد من المباريات الرسمية، 
الفعاليات  تجمع  وفي  القدامى  تجمع  في  فاعل  عضو  اليوم  وهو 
وفعاليات  أندية  ورؤساء  نواباً  ويضّم  جبيل  بالد  في  الرياضية 
بلدية واختيارية، وبناء على هذه الحيثية سّماه زميله وليد يونس 

أيام رئاسة األخير التحاد اللعبة رئيساً للجنة الفنية )2008(. 
وعن مستوى اللعبة حالياً قياساً إلى زمنه الجميل يقول كابي 
مارون: »في أيامنا كان كل فريق يضّم مجموعة كبيرة من النجوم، 
أما اليوم بالكاد يبرز العب واحد أو العبين على ابعد تقدير مع كل 
فريق، ومن المؤسف غياب النقل التلفزيوني عن اللعبة التي لم تزل 
على انتشارها في عدد كبير من البلدات، فالنقل يسهم في تشجيع 
الرعاة وارتقاء المستوى، وال تقل الكرة الطائرة إثارة وتشويق عن 

كرة السلة وكرة القدم«.  

أوروبا  أبطال  دوري  من  الحاسمة  األدوار  قرعة  أسفرت 
لكرة القدم، التي جرى سحبها أمس الجمعة في مدينة نيون 

السويسرية، عن مواجهات نارية بين كبار القارة العجوز.
مانشستر  فريق  مسار  إنكلترا  في  الصحف  ووصفت   
عنونت  فقد  األب��ط��ال.  دوري  ف��ي  »الكابوسي«  ب���  سيتي 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية مسار السيتي ب�: »كابوس 
وبايرن  يوفنتوس  من  كل  وج��ود  في  سيتي  لمانشستر 

ميونيخ أو برشلونة في طريقه نحو المباراة النهائية«.
الضوء  تليغراف«  »ديلي  صحيفة  سلطت  جانبها  ومن 
من  الفائز  أمام  سيتي  لمانشستر  المحتملة  المواجهة  على 
إلى  المقابل  في  مشيرة  النهائي،  ربع  في  ويوفنتوس  ليون 
إلى  للوصول  كبيرة  فرصة  جيرمان  سان  باريس  امتالك 

النهائية.  المباراة 
سيتي  مانشستر  على  أن��ه  عن  الصحيفتان  وتغافلت 
إلى  مساره  في  التفكير  قبل  أوال،  مدريد  ريال  عقبة  اجتياز 

مواجهة  في  للغاية  صعبة  ستكون  مهمته  ألن  النهائي، 
في  زي��دان،  الدين  زين  الفني  مديره  بقيادة  الملكي  الفريق 
مباراة اإلياب بينهما، بالرغم من فوز الفريق اإلنكليزي على 

اإلسباني بهدفين مقابل هدف واحد في عقر داره.  
بينما ذكرت صحيفة »ذا صن« المواجهة المرتقبة بين السيتي 
والملكي، وقالت: »مانشستر سيتي ينتظر ليون أو يوفنتوس في 

حال تخطيه لريال مدريد، في مسار كابوسي نحو النهائي«. 
بالنسبة  سالكا  سيكون  الطريق  أن  يبدو  المقابل،  في 
إن  النهائية،  المباراة  إلى  جيرمان  جان  سان  باريس  لفريق 
األسودين  للحصانين  أو  آخر،  رأي  مدريد  ألتلتيكو  يكن  لم 

أتاالنتا اإليطالي واليبزغ األلماني.  
مواجهة  عن  أسفرت  النهائي  ربع  ال��دور  قرعة  أن  يذكر 
الفائز من »موقعة« ريال مدريد ومانشستر سيتي مع الفائز 

من مواجهة ليون الفرنسي ويوفنتوس. 
وسيتواجه الفائز من مباراة نابولي وبرشلونة مع الفائز 

اآلخر،  الجانب  وفي  ميونيخ.  وبايرن  تشيلسي  مباراة  من 
أتاالنتا  فريق  ويأمل  مدريد،  أتلتيكو  بفريق  اليبزيغ  اصطدم 

في مواصلة مغامراته أمام باريس سان جيرمان.

الدرجة  الثالث في دوري  المركز  إنتر ميالن لخيبة أمل جديدة وأهدر فرصة استعادة  تعرض 
األولى االيطالي لكرة القدم بعد أن سجل فيرونا هدفا متأخرا ليتعادال 2-2. وبدا أن فريق المدرب 
أنطونيو كونتي عبر الجزء الصعب عندما قلب تأخره إلى تقدم 2-1 في بداية الشوط الثاني لكن 

ميغيل فيلوسو أدرك التعادل لصاحب األرض قبل خمس دقائق من النهاية. 
على  صفر   2- بفوزه  أتالنتا  تخطاه  أن  بعد  نقطة   65 برصيد  الرابع  المركز  إنتر  ويحتل 
النهاية.  من  مباريات  سبع  قبل  المتصدر  يوفنتوس  عن  نقاط  بعشر  إنتر  ويتأخر  سامبدوريا. 

ويحتل فيرونا المركز التاسع برصيد 43 نقطة.
3-3 مع ضيفه ساسولو بعدما استقبل  ومنذ استئناف الدوري اإليطالي اكتفى إنتر بالتعادل 
تقدمه  رغم  بولونيا  أمام  ملعبه  في   1-2 خسر  الماضي  األحد  ويوم  دقائق  عشر  آخر  في  هدفين 

-1 صفر وإهداره ركلة جزاء بعد أداء جعل كونتي يستشيط غضباً.

يحّل عضوا لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، النائبين فادي عالمة وهاغوب ترزيان، ضيفين 
على برنامج »ريبالي« الرياضي الحواري األسبوعي من على شاشة تلفزيون OTV، وذلك بعد 
غٍد األحد )18.30( للحديث عن ملفات رياضية عدة، أبرزها الضرائب التي فرضتها وزارة المال 
الرياضة، إضافة  الرياضية، وتمويل  القوانين  الرياضية، وكيفية تحديث مشاريع  النوادي  على 
إلى مشروع قانون تشريع األندية الرياضية الصحية )GYM(  واألكاديميات الرياضية المنتشرة 

في كل المناطق اللبنانية. 
اإلعداد  في  ويشارك  نصار،  إيلي  الزميل  وتقديم  إعداد  من  اسبوعي  رياضي  برنامج  »ريبالي، 

الزميل عبد الناصر حرب.

إلى  حسن،  عباس  النجمة،  نادي  حارس  من  المقدمة  الشكوى  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  رد 
االتحاد اللبناني، للبت فيها. 

المادية  مستحقاته  على  الحصول  أجل  من  النجمة،  فريقه  ضد  بشكوى  تقدم  قد  حسن  وكان 
وفسخ عقده، عقب األزمة االقتصادية التي أصابت لبنان. 

من جهته، اعتبر نادي النجمة، عبر صفحته الرسمية، أن الالعب خسر الدعوى المقّدمة للفيفا. 
لكن مصادر مقربة من الحارس حسن، أكدت أن قرار الفيفا طبيعي، ومن الممكن التوجه إلى محكمة 

التحكيم الرياضي.
بنسبة  عائلته  وسط  المغرب  في  مستمر  أنه  مطر،  نادر  الالعب  أكد  آخر،  نجماوي  سياق  وفي 
كبيرة، خالل الفترة المقبلة. وينتظر مطر، قرار االتحاد اللبناني لكرة القدم، بشأن نزاعه مع ناديه، 
من أجل الحصول على فسخ عقده جّراء األزمة االقتصادية التي ضربت لبنان، وقال مطر لمقربين 

بأنه يدرس مع وكيل أعماله في المغرب، بعض العروض المقدمة له.
 واستبعد مطر، فكرة العودة إلى لبنان في الوقت الحالي، بسبب ضبابية المشهد في بالد األرز 

واألزمات التي لحقت بالكرة اللبنانية. 
وشدد على أنه جاهز لاللتحاق بالمنتخب الوطني في أي وقت.

أعلن دوري الدرجة األولى الروسي لهوكي الجليد للشباب، أمس الجمعة، وفاة الالعب بافيل 
مدينة  في  التدريبي،  معسكره  خالل  أورال«  جنوب   - أورال  »يوجني  فريق  مهاجم  كروتيكوف 

أورسك. 
وقال الموقع الرسمي للدوري في بيان له: »هذا الصباح، في معسكر التدريب، شعر العب نادي 
الهوكي »جنوب أورال« بافيل كروتيكوف بأنه ليس على ما يرام. وتم إجراء اإلسعافات األولية من 

قبل طبيب النادي. 
ومن ثّم تم نقل الالعب بسيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة، قبل أن يتوفى. التشخيص 
الالعب يشتكي من مشاكل صحية. ولعب بافيل كروتيكوف  الرئوي. لم يكن  األولي هو االنسداد 

لنادي »سرياركا« الكازاخستاني هذا الموسم، وشارك في 32 مباراة في الدوري.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
نحو  غرونلند  إكتشف  نروجي  زعيم  1 .

982
عالم،  خ��الف  ال��ق��ط،  بحجم  ح��ي��وان  2 .

قنوط
وضع خلسة، فتلت الحبل، صوت األلم 3 .

عيش هني، سالم، متشابهان 4 .
مدينة ألمانية، جزيرة أندونيسية 5 .

فّرق، يوجد ويحدث، عائلة 6 .
من النجوم، قّبلك 7 .

رقد، للندبة، من الحمضيات 8 .
من أنواع السمك، مدينة تركية، قرأ 9 .

دولة أفريقية، إنتفاخ لمرض 10 .
يكتبان، إسم موصول، يبس الخبز 11 .

كثر شحمه، أقرضيهما المال 12 .

عمودياً: 
طبيب فرنسي راحل إكتشف مع فيدال لقاًحا مضاًدا للتيفوئيد 1888. 1

مرفأ إيطالي على مصب التايمز في بحر الشمال، أجالس على الشراب 2 .
نعم )باألجنبية(، يأخذ بالثأر، طلى باأللوان 3 .

سكان البادية، لإلستفهام 4 .
راتب، من األحجار الكريمة، أمر عظيم 5 .

عائلة عالم من علماء الطبيعة الفرنسيين، أحالم 6 .
صغيرة  أسنانهم  كانت  من  الحرب،  في  للحملة  تهيأ  باألمر،  إعتنى  7 .

ومتالصقة
فّك، من أعظم شعراء الدولة العباسية 8 .

ضمير منفصل، نوتة موسيقية، شاهده 9 .
مدينة فرنسية، ضربتم بقبضة اليد 10 .

وافقيه الرأي، جيد )باألجنبية(، ضمير متصل 11 .
أدعم، مدينة إسبانية 12 .
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أو   Sudoku
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي 
على  تقوم  الفكرية، 
في  األرق��ام  ترتيب 
الفارغة،  المربعات 
وضع  يتم  أن  على 
 9 1 الى  األرقام من 
الخانات  في جميع 
 81 ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 
عدم  يجب  خ��ان��ة. 
عينه  الرقم  تكرار 
أو  السطر  نفس  في 
الجدول  او  العمود 
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:Sudoku حل
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حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
3 ( دربتهم 4 (  ( ودان، ريال   2 أيك، يك  1 ( جان فان 
بان كي مون، رنم 5 ( ود، ناس، الحين 6 ( ليمون، اما، وج 
7 ( يرسانه، كينا 8 ( با، االمن 9 ( يناسبه، سنونو 10 ( 

ربان، حد 11 ( وكلته، ماالبو 12 ( تم، يأسرنا، تن. 

عموديا:
1 ( جون بول، بيروت 2 ( اج، اد، يان، كم 3 ( ندين، مر، 
امل 4 ( فا، كنوسوس، تي 5 ( انديانا، برها 6 ( رمس، ناهب 
اهل، امر 8 ( تنام، اسنان 9 ( كره، الكمن، ال 10 (  البو،   )  7

يمرح، ينوحا 11 ( يا، نيون، ندبت 12 ( كليمنجارو، ون.

حلول العدد ال�سابق

Twelfth year / Saturday / 11  July 2020 / Issue No. 3278
3278 العــدد   /  2020 متوز   11  / السبت   / عشرة  الثانية  السنة 

مارون األول من اليمين وقوفاً إلى جانب جان همام رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية

نظيره  استضاف  عندما  لبنان  منتخب  بقميص   )11( مــارون  كابي 
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غابي مارون ... نجم لبناني في الكرة الطائرة



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

الغرائز الم�ستركة بين ال�سيا�سيين والح�سرات

{ يكتبها الياس عّشي

الذي يمارسه بعض السياسيين في لبنان، وبكثير  الكيدي  التصّرف 
من النرجسية، ذكرني بصحافي زار عباس محمود العقاد، فوجد على 

مكتبه بعض المجلدات في غرائز الحشرات، فسأل مستغرباً:
ـ وما شأنك بالحشرات، وأنت تكتب في األدب وما إليه؟

فأجاب العقاد:
ـ وهل نسيَت أنني أكتب أيضاً في السياسة؟

فأجاب السائل:
ـ نعم… نسيت، والحّق معك، فما ُيستغنى عن العلم بطبائع الحشرات 

رجٌل يكتب عن السياسة والسياسيين.

درد�صة �صباحية

لبنان... الفقر والغالء

{ غدير حمية
ُيقاس مستوى تطّور أّي »دكانة« أو منشأة أو مؤسسة أو بلد باألرقام والنسب التي تكون 
كفيلة بتحديد مؤشر الربح والخسارة لتبني على الشيء مقتضاه، وتستطيع تالياً معرفة 
النمو والتطّور  الخطط االستراتيجّية وإما تستمّر في تحقيق  وجهة عملها، فإما تعّدل في 
األول  فالشرط  البشرّي،  العنصر  بمستوى  ُيقاس  فإنه  األداء،  ناحية  من  أما  والمكاسب. 
لتحقيق التمّيز والتطّور هو االهتمام بنوعّية وجودة العاملين من خالل تدريبهم وتنميتهم 

وإشراكهم في العمل ودعمهم وفهم متطلباتهم وتحفيزهم ليحققوا إنتاجّية.
الربح  إلى  يسعى  استراتيجي  مخطط  ألّي  تمهيد  وهي  بحتة،  اقتصادية  المقّدمة  هذه 
واالستمرار. بمعنى أصّح وبعد كّل هذا الطرح، يتبّين لنا أّن أهّم مقّومات النجاح على مستوى 
الفرد أو الجماعة هو اإلحصاء، بشقيه الرقمي والبشري، المسؤول عن تقديم الحقائق بشكل 

واضح ودقيق للتنبؤ بمسار عمل األحداث في المستقبل ووضع السياسيات المناسبة. 
في لبنان، الصورة مختلفة تماماً. تّم التجاوز عن وزارة التخطيط واالستغناء عن التكامل 
والتعاون بين الوزارات عمالً بمبدأ »كّل يغني على لياله«، فالليل يستر العيوب كما السرقات 
كما  البشرية.  التنمية  دوائــر  مؤّسساته  عن  وغابت  والصفقات.  والمحاصصات  والهدر 
أستعيض عن مبدأ »الرجل المناسب في المكان المناسب« بكلمة واحدة هي »المحسوبية« 
التي تغلق كّل المنافذ بوجه من كّد وتعب ليصل إلى مركز مهم يناسب قدراته التعليمية 
وإمكاناته المهنية، وتؤهله فقط لتعليق شهاداته لوحات زيتية على جدران منزله ومالزمة 
سريره بانتظار تأشيرة الهروب. واألنكى من كّل ذلك هو الغياب شبه الكلي لدائرة اإلحصاء 
على  موافقون  نحن  سرائرهم.  في  الراقدين  وأولئك  العاملين  أعداد  معرفة  عن  المسؤولة 
وجود البطالة ولكن هال تتنازلون وتحّددون لنا كم يبلغ عدد العاطلين عن العمل؟ ال حياة 

لمن تنادي.. لبنان يا أهل الخير قائم بقدرة قادر.
البطالة وحدة وطأتها.. »تعبنا« عبارة  لبنان من مرارة  الكورونّي، عانى  الزمن  ما قبل 
طالما رّددها الشباب اللبناني »العاطل عن العمل«. أما ما بعد زمن كورونا فالواقع أمّر، ذلك 
أن الشباب استقال من منصب ترديد العبارات أو القيام باالنتفاضات وما شابه ذلك وعقد 
العزم الذي ال رجعة فيه على المغادرة، ألّن الوطن ليس األرض التي خلقت فيها وترعرعت، 

إنما تلك تكفل لك أدنى حقوقك المفقودة في »الجزيرة اللبنانية«. 
أخرى  مرة  المحاولة  يمكنك  وال  حالياً،  متوفر  »غير  اإلحصاء  أّن  إلى  ولفتنا  سبق  طبعاً 
ونسب  العمل  عن  العاطلين  أعــداد  حول  رسمية  أرقــام  أي  تتوفر  ال  لذا  لبنان«،  في  فأنت 
البطالة، بالرغم من األهمية القصوى لهذا األمر كمؤشر اقتصادي واجتماعي. في ما عدا إعالن 
أي قيمة  لم يعد لألجور  %30، وأنه  أكثر من  البطالة بلغت  أن نسبة  العمل مؤخراً  وزارة 
فعلية، خصوصاً بعد االرتفاع غير المسبوق والمفجع لسعر صرف الليرة واالنهيار المالي 
المسؤولين،  مختلف  من  الجميلة  الوعود  سلسلة  الكلمات  هذه  بعد  وتوالت  واالقتصادي. 
إال أن هذا البلد المنهك لم يُعد يحتمل االعتكاز على الخطابات والشعارات المثالّية وترداد 
عبارات الطموحات الواهية، إذ تشّبع اللبنانيون حتى التقّيؤ من المصطلحات الرنانة التي 
تبدأ بـ«سوف« و«نعدكم« و«سنعمل جاهدين« و«رؤيتنا المستقبلية« و«سنصّب جهودنا« 
وتنتهي بالعدم. المطلوب اليوم هو التنفيذ.. التنفيذ فقط، بعدما بات اللبنانيون يرزحون 

تحت صيغة ثالثّية ال شريك لها هي »بطالة – فقر – غالء«.
بات لبنان اليوم يحتّل المراتب األولى من ناحية التأثير السلبي للوضع االقتصادي على 
أوانهم بسرعة الفتة  لبنان وكبروا قبل  االجتماعية. هرم شباب  السكاني والطبقات  الهرم 
وموجعة. في هذا البلد الصغير لم تعد فئة الشباب قائمة، شاخوا وهم في ربيع عمرهم. 
ُسرقت أحالمهم وأهدافهم وتطلعاتهم وانطفأ بريق أعينهم وجاعوا.. نعم جاعوا، وما بعد 
الجوع أمران: إما الهجرة أو االنتحار.. جاعوا، بعدما تدهورت قيمة العملة المحلية مقابل 
الدوالر الذي تصّر الدولة على اعتماده، وارتفعت أسعار السلع بجنون، وانعدمت الوظائف، 
وصرفت معظم المؤسسات عمالها تعسفاً، واكتسح الفقر كّل األماكن إلى أن اضمحلت أخيراً 

الطبقة الوسطى التي كانت في ما مضى شرياناً رئيسّياً ومحّركاً أوالً لعجلة االقتصاد.
المضحك المبكي المذّل أننا عند كتابة أّي مقال أو نص تحليلي أو خاطرة أو حتى شعر، 
نبتدئ الكالم بما هو إيجابي، وننصفه بـ »لكن« يليها كلمة »لبنان«.. اعتدنا أن يكون هذا 
البلد دائماً في المواقع السلبية األولى.. يا لغرابة هذا البلد الذي ال تعبير آخر الستمراره سوى 
أنه ال يزال قائماً بمعجزة إلهية.. الله غفور رحيم لكنه أيضاً شديد العقاب.. لذلك فاآلتي أعظم 

وأفجع...

اآخر الكالم

قوميون من منفذية المتن الجنوبي عند ضرح الزعيم في ذكرى استشهاده

امام مكتب منفذية حلب

من مسير عدبل

زيارة اضرحة شهداء الحزب في أميون

من مسير حلب  الرمزي

ثلة من األشبال في مسيرة عدبل

اإنقاذ غزال �سورّي نادر في ريف الالذقّية
 16« ببحيرة  محيطة  قـــرى  ــي  ــال أه عــثــر 
على  السورية،  الالذقية  محافظة  في  تشرين« 
النادر  السوري  الغزال  نوع  من  مصاب  غزال 

المهّدد باالنقراض، فأسعفه مختصون.
الــســوريــة  الجمعية  ــن  م فــريــق  وتــوّجــه 
وتمت  المنطقة،  إلى  والتوثيق  لالستكشاف 
معالجة الغزال وتزويده بكل ما يلزم، ويخضع 
اآلن للمراقبة حتى تعافيه بشكل كامل، قبل أن 

يتم إطالقه إلى البرية من جديد.
فيصل  مع  »سبوتنيك«  وكالة  تواصلت 
الجمعية،  في  اإلعالمي  المسؤول  يعسوب، 
فقال:  النادر،  الغزال  إنقاذ  عن  تحّدث  الذي 
أقل  وخالل  بسرعة  األهالي  نداء  لبينا  »نحن 
من 3 ساعات، وفريقنا المكّون من أخصائيين 
الذين  وأطباء،  وصيادلة  وزراعيين  بيئيين 
البرية  الحياة  موضوع  في  الخبرة  يملكون 
أولية،  كإسعافات  الحيوانات  ومعالجة 
الحراج  مؤسسة  مساعدة  ــى  إل بــاإلضــافــة 
الغزال  فحص  بيطرياً  طبيباً  أرسلوا  الذين 

وعالج الغزال«.
ويتابع: »الطبيب يتابع حالته بشكل مباشر 
وهو يخضع اآلن لفترة نقاهة، وهناك أشخاص 
أيضا  يتابعون  القرية  أهالي  مع  كوادرنا  من 
قد  بانه  الطبيب  يقرر  وعندما  الغزال،  حالة 
تعافى كلياً عندها سيعود إلى موطنه األصلي 
في  جزيرة  على  أطلقنا  الغزالن،  جزيرة  وهي 
توثيق  بعد  الــغــزالن  جزيرة  مشقيتا  بحيرة 
اليوم  2017، ونحن نسعى  الغزال عام  وجود 

لتحويلها محمية طبيعية«.
يعسوب  أكد  سوريا  في  الغزالن  أعداد  وعن 
وثائق  »حتى  ويقول:  دقيقاً،  رقماً  يملك  ال  بأنه 
أحد  يكن  لم  الحكومية  البيئية  البعثات  آخر 
أحسن  لكن  ــم،  ــرق ال ــذا  ه تحديد  على  قـــادراً 
يتجاوز  ال  الغزالن  عدد  بأن  تقول  التقديرات 
المئات في هذه المنطقة تحديداً، أي في الجزء 

الشمالي الغربي من محافظة الالذقية«.
ويستطرد بقوله: عندما كنا نتكلم عن الغزال 
السوري كان بعض الناس يكذبون حتى وجود 

الغزال في سورية، حتى أنهم اتهمونا بتركيب 
فيديو عنه، لكننا استطعنا توثيقه بعد انتظاره 
في  متخفون  الشباب  حيث  أيــام،   4 من  ألكثر 

من  النوع  هذا  لكون  ــروره،  م بانتظار  الرمال 
عند  يومين  من  ألكثر  وتختفي  تركن  الغزالن 

إحساسها بوجود أشخاص في محيطها.
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