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واضحة  باتت  المتقاطعة  اإلش����ارات  م��ن  مجموعة   -
الفرنسي  ال��رئ��ي��س  لحركة  السياسي  المضمون  لجهة 
فرنسا  في  معلناً  بات  ما  وفق  القائمة  ماكرون،  امانويل 
لألزمة  الغربيّة  الظهر  ب��إدارة  النظر  إلع��ادة  الدعوة  على 
التوجه  عن  تعبيراً  العقوبات  سياسة  واعتماد  اللبنانية 
الذي قادته واشنطن ألكثر من سنة تحت عنوان الضغط 
حتى يختنق حزب الله ويتراجع أمام الطلبات األميركية، 
وصارت تصريحات قصر اإلليزيه متداولة لجهة اعتبار 
تدريجياً  لبنان  بانتقال  تسليماً  األميركية  السياسة  هذه 
يبدأ  إقليمي  دول��ي  حضن  وإل��ى  الله  ح��زب  سيطرة  إل��ى 
موقع  حساسية  وأن  والصين،  بروسيا  وينتهي  بإيران 
سياسة  اعتماد  تفرض  والمنطقة  المتوسط  ف��ي  لبنان 
الله  القطيعة، بما في ذلك االنفتاح على حزب  االحتواء ال 
إلعادة العمل بتسوية سياسية داخلية تقوم على مشاركة 
ومالية  اقتصادية  بسياسات  تنهض  بحكومة  الجميع 
مصير  رأسها  وعلى  الخالفية،  القضايا  وتؤجل  إنقاذية 
عنواناً  واشنطن  تعتبره  ال��ذي  ودوره،  الله  حزب  سالح 

لحملتها العقابية بحق لبنان.
اختراق  بتحقيق  نجح  الفرنسي  الرئيس  أن  األكيد   -
ل��ل��ج��دار األم��ي��رك��ي ال���ذي ب��دأ ي��ت��داع��ى قبل ان��ف��ج��ار مرفأ 
بومبيو  مايك  أميركا  خارجية  وزير  أعلن  عندما  بيروت، 
إلى  للتوجه شرقاً،  السيد حسن نصرالله  رداً على دعوة 
دّمر  ال��ذي  االنفجار  وج��اء  ت��رك��ه،  وع��دم  لبنان  مساعدة 
قوة  الفرنسي  الرئيس  ليمنح  بيروت  في  رئيسية  أحياء 
لبنان،  في  واالقتصادي  المالي  لالستثمار  للدعوة  دفع 
حضور  وج��اء  بسببه،  الكثير  وخ��س��ارة  لخسارته  منعاً 
التي  الكلمة  ومضمون  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
ألقاها في المؤتمر، متجاهالً أي طلبات خاصة حول حزب 
الله، تعبيراً عن شبه تفويض أميركي لفرنسا، فيما كانت 
اللبنانية  األط��راف  ضمت  التي  للطاولة  الجامعة  الصورة 
التي  الحكومة  عن  نموذجاً  لتقدم  ماكرون  مع  الرئيسية 
تسعى إليها فرنسا، حيث بدالً من الحظر على حزب الله 

ظهرت المعاملة المميّزة.
إقليمّي  مناخ  مع  اللبنانية  ماكرون  مساعي  تزامنت   -
ي��رت��ب��ط ب��ال��ع��ق��وب��ات األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى إي����ران، أوح���ى بأن 
الرئاسية  االنتخابات  يسبق  مؤقت  تفاهم  مالمح  هناك 
األميركية، يؤسس لتفاهم أعمق يليها، وأن حركة فرنسا 
للحركة  أس��اس��اً  كانت  اإلي��ران��ي��ة  األميركية  الجبهة  على 
أعلنته  ما  الفتاً  ك��ان  فقد  اللبناني،  الملف  على  الفرنسية 
بمساٍع  العقوبات  م��ن  األم���وال  بعض  تحرير  ع��ن  إي���ران 
مبادالت  ع��ن  وب��ال��ت��وازي  أميركا،  م��ع  بريطانية  ألمانية 
المجّمدة  اإليرانيّة  ال��دوالرات  من  مليارات  بقيمة  تجارية 
دون  م��ن  يتم  أن  يمكن  ال  م��ا  وه��و  الجنوبية،  ك��وري��ا  ف��ي 
موافقة أميركية، وليس خافياً أن العرض األميركي حول 
الداعي لمقايضة االنسحاب األميركي بانسحاب  سورية 
 ،2011 إيران وحزب الله تحت شعار العودة إلى ما قبل 
والذي  جيفري،  جيمس  األميركي  المبعوث  لكالم  وفقاً 
حزب  بقبول  لبنان  ح��ول  ال��م��وازي  ال��ع��رض  م��ع  ت��زام��ن 
الذي  األميركي  للخط  وفقاً  البحرية  الحدود  بترسيم  الله 
اقترحه الموفد فريديريك هوف، وفقاً لكالم معاون وزير 
األحداث  طوتهما  قد  شينكر،  ديفيد  األميركية  الخارجية 
بيروت  إل��ى  هيل  ديفيد  األم��ي��رك��ي  الدبلوماسي  وي��أت��ي 
)التتمة ص9(

ال�سعودّية خارج الت�سوية

 

التي تفاو�ض عليها فرن�سا؟

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

السياسّي المحّرر  كتب 

اللبناني  ال��س��ي��اس��ي  ل��ل��م��ش��ه��د  م��ت��اب��ع��ة  م���ص���ادر  ت��ق��ول 
الدولية  المفاوضات  عليها  تقوم  أركان  ثالثة  إن  واإلقليمي 
قطعت  وإنها  وطهران،  وواشنطن  باريس  هي  واإلقليميّة 
ال��ح��اج��ة لتسوية  ف��ي ص��ي��اغ��ة  وم��ت��ق��دم��اً  رئ��ي��س��ي��اً  ش��وط��اً 
بالضرورة  ليست  جامعة،  لبنانية  حكومة  تنتج  سياسية 
بقاؤه  ي���رّج���ح  ال����ذي  األول  ال��س��ي��اس��ّي  ال��ص��ف  ح��ك��وم��ة 
في  المقبلة  النيابية  االنتخابات  بعد  لما  ال��ص��ورة  خ��ارج 
سياسية  غير  بشخصيات  حكومياً  يتمثل  فيما  موعدها، 
الشارع  يستفز  ال  بما  أعضائها،  إلى  الحكومة  رئاسة  من 
السياسية  المكونات  بالتساوي  ويرضي  الخارج  ويطمئن 
أسماء  ليس  هنا  المقصود  إن  المصادر  وقالت  الداخلية. 
أساس  أي  دون  من  اإلع��الم��ي  ال��ت��داول  في  وضعها  ج��رى 
حاكم  نائب  أو  سالم  نواف  السابق  السفير  كاسم  سياسي 
األسماء  حيث  بعاصيري،  محمد  السابق  لبنان  مصرف 
عليه  تنطبق  ال  األسماء  هذه  ومثل  بعد،  التداول  في  ليست 
أن  وتضيف  المصادر،  تقول  كما  المطلوبة،  المواصفات 
الحكومي،  المشهد  تبلور  ينتظر  ي���زال  ال  ط��وي��الً  ش��وط��اً 
خط  على  الدخول  في  الحريري  سعد  الرئيس  ترّيث  منها 

حكومة  أي  شخصياً  ترؤسه  عدم  تفضيله  مع  التسميات، 
الذي  السعودي  الموقف  المقبلة، وانتظاره  قبل االنتخابات 
كما  الله،  حزب  مع  التسوية  لغة  كل  على  متحفظاً  ي��زال  ال 
المؤتمر  ف��ي  السعودية  الخارجية  وزي��ر  كلمة  أوض��ح��ت 
تحت  م��اك��رون  امانويل  الفرنسي  الرئيس  إليه  دع��ا  ال��ذي 

لبنان. مساعدة  عنوان 
ال��س��ع��ودي ق��ائ��م، وفقاً  ال��خ��ط  ال��ف��رن��س��ي ع��ل��ى  ال��م��س��ع��ى 
مع  القائم  بالصراع  اللبناني  الملف  رب��ط  عبر  للمصادر، 
ومصر  والسعودية  فرنسا  تقف  وحيث  ليبيا،  حول  تركيا 
في ضفة واحدة، والمسعى الفرنسي يهدف لتفويض مصر 
اإليرانية  ال��م��ف��اوض��ات  تتقّدم  ل��م  طالما  اللبناني،  بالملف 
أن  على  اليمن،  ح��ول  وخصوصاً  الخليج  ح��ول  السعودية 
على  التقدم  يبدأ  عندما  اإلدارة  القاهرة  من  الرياض  تسترد 
الذي  المصري  ال��دور  الفرنسيون  ويضع  اليمني،  المسار 
ال��ع��م��اد ميشال  ال��دوح��ة وت��س��م��ي��ة  ظ��ه��ر ف��ي م��رح��ل��ة ات��ف��اق 
سليمان لرئاسة الجمهورية مثاالً لما يمكن أن يحدث راهناً، 
أن زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري يمكن  ويرون 
أن تؤسس لدور يشبه ما قام به رئيس المخابرات المصرية 

سليمان. عمر  اللواء  يومها 
)داالتي ونهرا()التتمة ص8( عون مجتمعاً إلى شكري والوفد الدبلوماسي المصري  

م�ساٍع فرن�سّية لربط لبنان بال�سراع على ليبيا لتجاوز العقدة ال�سعودّية وا�ستقطاب م�سر للت�سوية

نواف �سالم غير مطروح وا�سم الرئي�س المكّلف ينتظر موقف الرئي�س الحريرّي

الغالبّية النيابّية وجنبالط لتفوي�س بّري بلورة الم�سهد الحكومّي... والتحقيق منف�سل

 اأين المجتمع المدني اليمني

من الخطر الذي يهّدد �سنعاء؟

 اأنطون �سعاده و�سهداء بيروت

الدماء واحدة...

 مرفاأ بيروت...

وفو�سى المعلومات!

خال�ض لبنان بالدولة الديمقراطّية الحديثة

في واٍد جبلي يرتفع إلى 2200 متر، ُبنيت مدينة صنعاء 
 2500 من  أكثر  منذ  بالسكان  مأهولة  وأصبحت  اليمنية 

سنة.
إلى مركز  المدينة  السابع والثامن، تحّولت  القرنين  في 
وسياّسي  ديني  ت��راث  على  فحافظت  اإلس��الم  لنشر  هام 
يتجلّى في 106 مساجد و21 حماماً و6500 منزل، يعود 

جميعها إلى ما قبل القرن الحادي عشر.
منظمة  أدرجتها  التي  القديمة  صنعاء  تمضي  ال��ي��وم، 
على  »يونيسكو«  والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة  األمم 
قائمة التراث العالمي المهّدد بالخطر، بشكل متسارع نحو 
طرازها  تشّوه  التي  المستمرة  الُممارسات  بفعل  االندثار 

المعماري الفريد.
وهي  القديمة  صنعاء  لمدينتي  يحصل  ما  أتابع  عندما 
الحضارة  تاج  في  ثمينة  وجوهرة  العواصم  أعرق  إحدى 
اإلس��الم��ي��ة، أش��ع��ر ب��ال��ي��أس واإلح���ب���اط، خ��اص��ة عندما 
شاهدُت منازلها الشاهقة تتداعى جراء األمطار والسيول 
التحتية  البنية  تطوير  وع���دم  اإله��م��ال  وبسبب  األخ��ي��رة 
لمجاري السيول من قبل السلطات السابقة والحالية، كما 
يصل  التي  الحضارية  المعالم  تطاول  التي  هات  التشوُّ أّن 
عمرها إلى آالف السنين تعدُّ جزءاً من الحرب على الذاكرة 

اليمنيّة والتاريخ اليمني.
صمدت صنعاء قروناً طويلة في وجه الحروب والحصار 
)التتمة ص9(

... وكأّن اغتيال الزعيم أنطون سعاده كان مقدمة الغتيال 
لبنان، هذا الجزء العزيز من أمتنا، الصغير بمساحته الكبير 

في تأثيره ودوره.
زمن  ف��ي  س��ع��اده  علمانية  إل��ى  ال��ي��وم  لبنان  يحتاج  ك��م 
صعود الهويات المذهبية الضيّقة، وإلى وحدويته في زمن 

التقسيم بل التفتيت.
مع كّل أزمة تعصف باألمة ندرك أهمية سعاده وعظمة 
فكره وراهنيته، فالعدو المتربص بأمتنا لم يتغيّر وهو في 
تغّول متزايد في سورية وأطماعه تتوسع في فلسطين وقد 
حّول العراق بغزو أميركي إلى عراك مستمر بين مكوناته 
وحاول ابتزاز األردن في ما يسّمى »صفقة القرن«، وها هو 
يدّمر لبنان ألهداف باتت معروفة وأبرزها سلبه حقه في 

مقاومة المحتّل ومقارعته حتى دحره مع أذنابه وأدواته.
منذ  شواطئها  على  سعاده  الزعيم  اغتيل  التي  بيروت 
عقود ص��ارت بحراً من دم��اء، سماؤها دخ��ان حقد أسود 

عابق برائحة الموت.
هي الدماء نفسها تنزف وتتسّرب من شقوق الوطن منذ 

سبعين عاماً...
فهل يعقلون...؟

*عضو مجلس النواب األردني

تحليل  عملية  ألّي  األساسية  الركيزة  المعلومات  تعّد 
لنتائج  للوصول  يسعى  علمي  بحث  وأّي  ب��ل  سياسي، 
واق��ع��ي��ة ح���ول ال��ظ��اه��رة ال���م���دروس���ة، وال��م��ع��ل��وم��ات هي 
على  ال��ق��رار  الت��خ��اذ  تخطيط  عملية  ألّي  األول���ى  المقدمة 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  المستويات  كافة 
والثقافية، بل والعسكرية أيضاً فال حرب بدون معلومات. 
عمليات  لكّل  االنطالق  نقطة  هي  المعلومات  تعّد  وبالطبع 
تشكيل الوعي لدى الرأي العام، لذلك إذا كانت المعلومات 
دقيقة ومحددة كان ما يتبعها من تحليل أو نتائج أو تخطيط 
والعكس  كبير،  ح��ّد  إل��ى  وسليم  صائب  وع��ي  أو  ق��رار  أو 
فما  محّددة  وغير  دقيقة  غير  المعلومات  كانت  إذا  صحيح 

يتبعها حتماً سيكون غير سليم.
وف����ي ه����ذا ال��س��ي��اق ك����ان ُي��ح��ك��م ع��ل��ى ك���ف���اءة أج��ه��زة 
التي  معلوماتها  دق��ة  واق��ع  م��ن  العالم  ف��ي  االس��ت��خ��ب��ارات 
بسياسات  المتعلقة  الهامة  القرارات  اتخاذ  يتّم  عليها  بناًء 
في  س��واء  الدولية  عالقاتها  مجال  ف��ي  الخارجية  ال��دول��ة 
فإّن  العلمي  البحث  مجال  وف��ي  الحرب،  أو  السلم  أوق��ات 
أحد أهّم مسلمات المنهج العلمي تقول إنه ال يمكن تفسير 
أّي ظاهرة من ظاهرات الكون الطبيعية أو اإلنسانية إال من 
خالل األحداث السابقة على حدوثها من خالل المعلومات 
التي يتّم الحصول عليها ويتّم تسجيلها بدقة. وفي مجال 
ورسم  توقعات  إلى  التوصل  يمكن  ال  السياسي  التحليل 
)التتمة ص9(

في  المؤلمة،  الكبيرة،  الكارثة  وقعت  آب،  م��ن  ال��راب��ع  ف��ي 
والجمال،  والفن  الثقافة  عاصمة  المجيدة«،  »األبيّة  العاصمة 
الكوارث  جملة  إلى  لتضاف  المنكوبة،  بيروت  الشرائع«:  »أم 
المنكوب وكأنه ال تكفيه  البلد  التي يعاني منها هذا  والويالت 
والقضاء  الدولة  وضعف  والطائفية  والمال  االقتصاد  مآسي 
كل  في  واستهتارهم  المسؤولين  وفساد  العام  المال  ونهب 
المرافق والمؤسسات، باإلضافة إلى مفاعيل الحرب التدميرية 
الناس  ومعاناة  العدو«اإلسرائيلي«،  أنتجها  التي  اإلرهابية   -

بسبب وباء الكورونا، والالئحة تطول. 
للبنان  الخالص  وكيف  متى  نفسه:  يطرح  ال��ذي  والسؤال 

ولشعبه المتألم؟
ب��ه��دم نظامه  ل��ل��ب��ن��ان م��ن وي��الت��ه وم��آس��ي��ه إال  ال خ���الص 
علماني  بنظام  واستبداله  للكوارث  والمولّد  الفاسد  الطائفي 
جديد ركائزه: القانون والعدل والمؤسسات الحديثة والكفاءة 

والعدالة االجتماعية والديمقراطية والمساواة.
إال  ومآسيهم  وآالم��ه��م  أوجاعهم  من  للبنانيين  خ��الص  ال 
بدولة حديثة تلبي طموحات جميع اللبنانيين وتساوي بينهم 
والطمأنينة  العيش  هناء  لهم  وتؤمن  والواجبات  الحقوق  في 

والسالم.
وجشع  والفوضى  الفساد  أوبئة  من  للبنانيين  خ��الص  ال 
التّجار والمافيات وحيتان المال، ومن كل أزماتهم االقتصادية 
المسؤولين  ب��م��ح��اس��ب��ة  إال  ال��ق��ط��اع��ات  ك���ل  ف���ي  وال��م��ال��ي��ة 
الطائفيين،  السياسيين  وإقصاء  المتقاعسين،  المستهترين، 

في  االس��ت��م��رار  إال  لهم  ه��مَّ  ال  ال��ذي��ن  والنفعيين،  المنافقين 
مناصبهم واستغالل مواقعهم السلطوية على حساب مآسي 

الشعب وأوجاعه.
يموتون  وموجعة.  محزنة،  يائسة،  حالة  ف��ي  اللبنانيون 
المآسي  هول  من  ويصرخون  ويأّنون  يتوّجعون،  رخيصاً.. 
االقتصادية  واالن��ه��ي��ارات  وال��غ��الء  المعيشيّة  واألوض�����اع 
والمؤسسات  والخدمات  الكهرباء  وغياب  والصحية  والمالية 
اآلن  أصبحت  الناس  من  الساحقة  األكثرية  القانون..  وحكم 
في أدنى مستويات الفقر والعوز تتخبّط بأوجاعها وتتألم في 
الظروف القاسية التي ال ترحم وال ُتحتَمل والتي تتجلى فيها 
والموت  واإلذالل  والمرض  والفاقة  والجوع  البطالة  مظاهر 

على أبواب المستشفيات.
الكاذبة باإلصالح  اللبنانيّون سئموا من االنتظار والوعود 

والمعالجات. 
المطلوب، اآلن.. اآلن.. وليس غداً، المباشرة باإلصالحات 
الديمقراطية  ال��دول��ة  لبناء  تؤسس  التي  ال��ج��ذري��ة،  الفعليّة، 
الحديثة على قواعد أساسية. وهذه الدولة ال يجوز أن تتأسس 
المبدأ  على  تقوم  أن  يجب  بل  المذهبية  والمصالح  الدين  على 
الديمقراطي، على إرادة الشعب، وهذا يستوجب اعتماد قانون 
عن  يعبّرون  للشعب  حقيقيين  ممثلين  ينتج  عصري  انتخابي 

إرادته ويحققون مطامحه.
الشعب  دول���ة  ت��ك��ون  ان  يجب  الديمقراطية  ال��دول��ة  وه���ذه 
الواحد بكل أطيافه وأجياله ال دولة االقطاع السياسي والديني 
)التتمة ص9(

 د. علي أحمد الديلمي*

 طارق سامي خوري*

 د. محمد سّيد أحمد

 د. ادمون ملحم

بأماني  االس��ت��ه��زاء  سياسة  اّن 
األمة...  واحتقار  وآماله،  الشعب 
السياسة  أحتقرها.  سياسة  هي 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي أح��ت��رم��ه��ا هي 
لهذا  والصراحة  الحق  سياسة 

الشعب.
سعاده

{ باريس – نضال حمادة
عجالة  على  لبنان  ال��ى  ماكرون  إمانويل  الفرنسي  الرئيس  حضر 
الفرنسي، وحرص ماكرون على أن يكون  الداخل  لم يفعلها حتى في 
االمنية  القطاعات  كل  شمل  واسعاً  الزيارة  هذه  في  له  المرافق  الوفد 
المرافق  الوفد  أعضاء  من  وك��ان  والطبية،  واالقتصادية  والعسكرية 
للرئيس الفرنسي رجل األعمال اللبناني الفرنسي غسان سعادة مدير 
شركة )سي جي أم( التي تدير مرفأ الالذقية في سورية لحد اآلن، كما 
أنها تدير جزءاً كبيراً من مرفأ طرابلس الغرب في ليبيا، وهذا ما جعل 
عن  كالماً  ي��رّددون  بيروت  ال��ى  ماكرون  رافقوا  فرنسيين  إعالميين 
شبه وعود لبنانية لفرنسا بتلزيمها ورشة إعادة إعمار مرفأ بيروت، 
من دون اإلشارة الى اتفاق رسمي أو موافقة رسمية لبنانية على هذا 
الفرنسي  للرئيس  المرافق  الوفد  ضمن  سعادة  حضور  لكن  األم��ر، 
تكلفته  كانت  مهما  المشروع  هذا  تسلّم  في  فرنسية  رغبة  الى  يشير 

المادية.
في هذا الشأن يتحدث إعالميون فرنسيون رافقوا ماكرون عن بعد 
استراتيجي في سعي فرنسا لتسلّم مشروع اعادة اعمار المرفأ وذلك 
عملية  لبدء  األم��وال  جمع  بعملية  بالبدء  فرنسية  توقعات  ال��ى  يعود 
حيث  المقبلة،  األميركية  االنتخابات  بعد  وذل��ك  سورية،  في  اإلعمار 
وتأمل  االنتخابات  في  ترامب  خسارة  على  الفرنسي  الرئيس  يراهن 
له  يكون  سوف  الذي  بيروت  مرفأ  عبر  سورية  الى  بالدخول  فرنسا 
دور كبير في كل ما يتعلق بعملية إعادة اإلعمار في سورية إضافة الى 
مرفأ الالذقية الذي تديره لحد اآلن شركة )سي جي ام(.  ومن المعلوم 
أن العالقات بين ماكرون وترامب سيئة منذ وصول األخير الى البيت 
األبيض، وقلة الوّد بين الرجلين تعود الى اتهامات وجهتها المخابرات 
شهدتها  التي  الصفراء  السترات  حركة  بدعم  ترامب  إلدارة  الفرنسية 
الرئاسية  ماكرون  والية  بداية  من  سنتين  أول  خالل  الفرنسية  المدن 

في فرنسا.

البعد اال�ستراتيجّي واالقت�سادّي 
لزيارة ماكرون اإلى بيروت..
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من هو »كاظمي« لبنان؟

{ د. وفيق إبراهيم
هذا سؤال يتوقع مسبقاً تعيين رئيس حكومة جديد في لبنان 
يكون تسوية بين ثالث قوى كبرى دولية وإقليمية وقوة داخلية 
لها امتداد إقليمي في أكثر من موقع في الشرق األوسط وتحالفات 

مع بعض دوله.
جاء  الكاظمي  الحالي  العراقي  ال��وزراء  رئيس  أن  يعني  بما 
تسوية بين النفوذ اإليراني القوي في أرض الرافدين لتحالفه مع 
ناشرين  العراق  يحتلون  الذين  األميركيين  وبين  الشعبي  الحشد 
القوى  معظم  على  وسيطرة  أراض��ي��ة  في  قاعدة  عشرة  اثنتي 

السياسية الداخلية في الوسط وكردستان.
بتصوير  والداخلي  والخليجي  الغربي  اإلع��الم  نجح  لبنانياً 
عليها  يسيطر  حكومة  انها  على  المستقلة  دياب  حسان  حكومة 
طائفياً  محكوم  بلد  في  اللبنانية  باللغة  يعني  وهذا  الله.  حزب 
سيطرة شيعّية على السنة، ويراه الخليج محاولة فارسية إيرانية 
المتنّوع بدعم هذه  الداخلي  الكهنوت  العرب.. وجاء رفد  لتطويق 
أكثر  تبّناها  مفبركة،  انفعاالت  على  مشروعية  لُيضفي  االتهامات 
وريفي  وجنبالط  جعجع  أنصار  وهي  لبنان  في  طائفّية  القوى 
والحريري »االخوان« سعد وبهاء، وكتائب سامي وعبقرّية ميشال 
والخليجي،  األميركي  الطرفين  من  مأمورة  كلها  وهذه  معوض... 

وبشكل علني.
في  ومتضايقاً  محشوراً  نفسه  الحكم  معادلة  ثالثي  وجد  لذلك 
الثالثي  هذا  االستقاللية،  الشديدة  دياب  حسان  حكومة  تسويق 
المتشكل من التيار الوطني الحر المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال 
عون وحزب الله وحركة أمل التي يتزّعمها رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري. يمثل القوى الكبرى في طائفتيه المسيحية والشيعية. 
وهذا ما لعب عليه الغرب والخليج وطائفيو الداخل الذين تذرعوا 
حكومة  رئيس  مقابل  طوائفهما  في  الحكم  معادلة  ثالثي  بقوة 
مستقل ووطني وأكاديمي في بلد ال يريد هذه المواصفات بل مجرد 
وتغطياتها  الداخلي  وكهنوتها  مذهبه  لواء  يرفع  حكومة  رئيس 

العربية واإلقليمية والدولية.
غربية  بتغطية  الطائفي  بتنوعها  آذار   14 قوى  اجتمعت  لذلك 
مرفأ  وانفجار  الله،  لحزب  إسرائيلية  تهديدات  وسط  وخليجية 
بيروت واالنهيار االقتصادي، والتدخل الفرنسي المكلف أميركياً... 
اجتمعت كل هذه العناصر لتضع الشارع اللبناني امام احتماالت 
عجز  دائرة  في  الحكومة  سجنت  كما  شعبية،  مسلحة  انفجارات 
المجتمع  شامالً  عليها  األوروبي   � األميركي  للحصار  نتيجة  كامل 

وكامل اقسام الدولة.
لصالح  اآلن  حتى  تزال  ال  قوى  موازنات  يلغي  ال  االنسداد  هذا 
ثالثي عون � بري ونصرالله، لكنها تدفع نحو البحث عن كوة ضوء 
سبع  مصالح  يرعى  بدستور  محكوم  بلد  فلبنان  عتمة  جدار  في 
عشرة طائفة، بشكل فدرالي إنما ليس ببعد جغرافي منحصراً في 

التقسيم السياسي واإلداري.
الى  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  أرس��ل  »القدر«  وك��أن  بدا  هنا 
لبنان حامالً مشروع تسوية هدفها اعادة تمتين النظام السياسي 
الى الحكم مع دعم تعديالت تصبح  آذار   14 اللبناني وذلك بدفع 
الطوائف  جغرافيا  باتجاه  عمقاً...  أكثر  اللبنانية  الفدرالية  فيها 
وهذا خطير جداً، ألنها تجمع بذلك بين فدرالية سياسية وفدرالية 

جغرافية قد ترتدي للتمويه شكل صالحيات إدارية موسعة.
للتأييد  بل  به  للقدر  عالقة  ال  الذي  الفرنسي  المشروع  هذا  إن 
األميركي، يعرف أن الوصول الى لبنان دونه ضرورة المرور بحاجز 
إقليمية وازنة،  � لبنانية بمكانة  الذي يشكل قوة سوبر  الله  حزب 

وهذا ما اعترف به الفرنسيون بخلفيات أميركية، وخليجية.
لبدء  الموضوعي  الجسر  هي  دي��اب  حكومة  استقالة  فكانت 
من  سببته  مما  الرغم  على  خارجية،   � داخلية  تسوية  مشاورات 
انزعاجات عند الفريق الحاكم، لكن للضرورة أحكامها، بما يعني 
ان حسان دياب استقال، لكن السياسة المستقيمة لن تتركه وهو 

عائد إليها في أوقات قريبة وزمن أفضل.
أين لبنان اآلن؟

التالية: فرنسية مغطاة اميركيا  يخضع لمشاورات من االنواع 
الوطني،  التيار  مع  فرنسية  أمل،  حركة  وبالتالي  الله  حزب  مع 

فرنسية � أميركية خليجية.
ليس  الذي  اللبناني  الداخلي  الفولكلور  بعض  جانب  الى  هذا 
له أي قيمة فعلية، بل معنوية تتجسد في جعجعة تصيب الحلق 
وهلوسات  بالذهول،  المتابع  تصيب  جنبالطية  وإبداعات  ببحة 
حزب  بعقائد  محكوم  افتراضي  عالم  عن  وميشال  ونديم  سامي 

الكتائب وحواصله.
هل تفضي هذه المشاورات الى حكومة وحدة وطنية؟ 

احترام  على  بري   � الله  حزب   � عون  األق��وى  الثالثي  يشترك 
بمسألتين  قريب  او  بعيد  من  االقتراب  وعدم  النيابّية،  التوازنات 
اساسيتين: مدة والية الرئيس ميشال عون غير القابلة ألي تعديل 

وحق حزب الله بمقاومة إسرائيل واإلرهاب.
إعمار  إعادة  في  إقليمي  دور  الى  يسعون  الفرنسيون  كان  واذا 

المنطقة من خالل حزب الله، فهذا امر ممكن وله شروطه المقابلة.
كما أن ما يريده األميركيون من حل للخالفات حول خط هوف 
في مسألة آبار الغاز اللبنانية مع الكيان االسرائيلي، يبدو حسب 
بري أنها في نهاياتها. فيتبقى دور لبنان في الصراع على الغاز في 
مياه البحر المتوسط، وهذا أمر شائك ألن لبنان ال يعترف بالكيان 
المتوسطي  الغاز  حلف  الى  االنضمام  بالتالي  ويرفض  المحتل، 
واألميركيين  وقبرص  واليونان  و«اسرائيل«  مصر  من  المتشكل 

وبعض الدول االوروبية.
الذين  الفرنسيين  تنتظر  شائكة  مفاوضات  أن  يتبين  بذلك 
في  والمشاركة  الحكم  الى  حلفائهم  وإعادة  األتراك  إبعاد  يريدون 

اعادة اإلعمار اإلقليمية وبعض غاز المتوسط..
حزب  مع  الفت  تقارب  دون  من  األمور  هذه  استحالة  يكشف  ما 
مواضيع  في  هدايا  تقديم  يستطيع  ال  ال��ذي  الحزب  ه��ذا  الله، 
الموافقة  يستطيع  لكنه  المقاوم،  دوره  مستوى  على  استراتيجية 
على سعد الحريري رئيساً للحكومة اما ما يشابهه، لكنه لن يقبل 
على  داخلياً،  والطائفي  خارجياً  األميركي  التطّرف  يمثل  بمرشح 

شاكلة نواف سالم والريفي والمشنوق.
هذا جانب من المشكلة، أما حلقاتها األخرى فخليجية سعودية 
يجري  كما  الحكومة  لرئاسة  مرشحها  هوية  اآلن  حتى  تعلن  لم 
دائماً، وال تزال ُتصّر على تجريد حزب الله من سالحه وإال فإنها لن 

ترتضي بأي حكومة مقبلة.
لكن هناك من يقول إن هذا الرفض الخليجي هو »عدة الشغل« 
من  التنازالت  من  كمية  اكبر  انتزاع  بها،  يريدون  التي  االميركية 

حلف عون � بري وحزب الله.
وداخلية،  واقليمية  دولية،  قاسية  مشاورات  وسط  إذا  لبنان 
على  ألطرافها  المسبقة  الموافقة  هو  فيها  شيء  أسهل  أن  يبدو 
هوية رئيس الحكومة المقبل يشبه سياسياً رئيس حكومة العراق 
الكاظمي الذي تعّبر حكومته حالياً عن هدنة سياسية طويلة بين 

االميركيين وبين إيران وحلفائها في الحشد الشعبي.
تبقى مسألة اساسية تتعلق بتوزيع المقاعد واالدوار اإلقليمية 
لحزب الله والغاز وتهدئة للجبهة الجنوبية.. وهذا يعني ضرورة 
الثاني  تشرين  األميركية  االنتخابات  بعد  ما  مرحلة  انتظار 
هدنة  اج��واء  في  دياب  يترأسها  أعمال  تصريف  بحكومة  المقبل 
لمعالجة تداعيات االنهيار االقتصادي اللبناني الذي يشكل خطراً 

استراتيجياً اشد هوالً من أي فشل في تشكيل حكومة جديدة.

خفاياخفايا

قالت مصادر متابعة للتحقيقات في قضية تفجير المرفأ 
إن أحد وجوه التحقيق يستهدف التحقق من وجود تسّرب 

كميات من المواد المتفجرة المخزنة خالل السنوات التي 
تّم تخزينها خاللها، وما إذا كان لذلك عالقة بالتغاضي عن 

بقائها وإن الدول المهتمة بالتحقيق وخصوصاً فرنسا تهتم 
بذلك لشكوكها بعالقة تنظيم القاعدة بالملف.
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ت�شكيل الحكومة الجديدة... المكتوب ُيعَرف من عنوانه

{ علي بدر الدين
ألّن  أقيلت   أو  التحديات  مواجهة  حكومة  استقالت  إْن  فــرق  ال 
شهر  في  تشكلت  أن  منذ  لها  متوقعاً  كان  ما  وهذا  واحــدة.  النتيجة 
شباط من العام الحالي، ألّن التصويب عليها من بعض الحلفاء قبل 
رئيسها  وبين  بينهم  تتفاعل  لم  الكيمياء  أّن  يبدو  حيث  الخصوم، 
واإلصالح  التغيير  على  تقدر  لم  وألنها  ديــاب،  حسان  المستقيل 
أو  العجز  وأّن  اللبنانيين،  بها  وعـــدت  نوعية  إنــجــازات  وتحقيق 
تبرير  ال  ولكن  مسؤوليته،  وحدها  تتحّمل  ال  الفشل  أو  التقصير 
ال  ألنها  تقال،  أن  قبل  استقالتها  إلى  دعونا  لطالما  التقصير.  لهذا 
ثالثة  منذ  حاكمة  سياسية  طبقة  مواجهة  فــي  الصمود  تستطيع 
عقود ومتمّرسة في سياسة النفاق والخداع والمناورة ومتمترسة 
خلف بلوكات طائفية ومذهبية وخطوط حمر، وقد اخترقت مفاصل 
األزالم  وتوظيف  الفساد  سوس  نخرها  التي  ومؤّسساتها  الدولة 

العشوائي وكيفما كان.
غير أّن الرئيس دياب أصّر وعاند وكابد عله يستطيع خرق جدار 
على  عصية  زالــت  وما  كانت  التي  يعتقد(  كان  هكذا  )أو  الطبقة  هذه 
لبعضها  وانحنت  هادنت  وإْن  أخرى،  قوة  ألّي  واالنصياع  التطويع 
عند هبوب العاصفة لتعود أقوى وأكثر تماسكاً وتسلطاً على قاعدة 
اختالق  إلى  تلجأ  قّوتها  إظهار  في  أنها  مع  بينها،  المصالح  تقاطع 
معارك وصراعات وهمية لشّد عصب بيئاتها الحاضنة واستنفارها 

وتحضيرها لتكون غّب الطلب لتنفيذ األوامر.
هذه الطبقة الداعمة للحكومة أو الرافضة لها منذ تشكيلها تخطط 
لإلطاحة بها والتخلص منها وعدم إتاحة فرص النجاح وتحقيق أّي 
إنجاز »عليه العين« يمكن أن يزيد من رصيدها السياسي والشعبي. 
غير أّن االنفجار الكارثي والفاجعي في مرفأ بيروت وتداعياته على 
الــدمــار والــمــوت واإلصــابــات والمفقودين  الــداخــل والــخــارج لحجم 
الكبرى  الجريمة  لهول  المصدوم  الشعبي  الحراك  مع  بــدأت  والتي 
السياسية  الطبقة  وكّل  السلطة  وجه  في  انتفاضة  إلى  تحّول  والذي 
باعتماد أساليب جديدة كاقتحام الوزارات والمؤسسات، ثم الزيارة 
وطنية  وحدة  حكومة  لتشكيل  ودعوته  الفرنسي  للرئيس  المفاجئة 
الطبقة  تشكيلها  على  اعــتــادت  الــتــي  الــحــكــومــات  ولــيــس  بمفهومه 
السياسية منذ اتفاق الطائف. ثم السجال الذي لن ينتهي حول الجهة 
المطلوبة للتحقيق في االنفجار داخلية أو خارجية، ثم قرار تحويلها 

إلى المجلس العدلي

الحكومة  مساءلة  لجلسة  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  ودعوة 
حكومته  إلربــاك  ديــاب  استشفه  مــؤشــراً  يكون  وقــد  واستجوابها، 
وخلخلتها، بعد تدحرج استقالة الوزراء التي بدأت من الذين اختارهم، 
وبعدها كّرت السبحة والضغوط عليه من كل حدب وصوب. واألكثر 
وتركه  الحكومة  من  حلفائه  من  البعض  تنّصل  إليه  بالنسبة  إيالماً 

وحيداً من دون ناصر او معين أو سند.
الـــوزراء  وتخلي  أمــامــه  الــطــرق  وانــســداد  محاصرته  وقـــع   على 
وأدلى  له  الوحيد  المتاح  االستقالة  خيار  اتخاذ  قــّرر  عنه  والحلفاء 
بالدعوة  وختم  األســـود،  وتاريخها  السياسية  الطبقة  ضــّد  بــدلــوه 
ثالث مرات »الله يحمي لبنان« ثم يّمم وجهه إلى القصر الجمهوري 
وكلفه  قبلها  الذي  الجمهورية  لرئيس  خطياً  حكومته  استقالة  وقّدم 
بتصريف األعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، ولكن من دون تحديد 
لتشكيل  جديد  رئيس  لتكليف  الملزمة  النيابية  االستشارات  موعد 
وهو  مألوف،  غير  أمر  بأنه  المتابعون  اعتبره  ما  الجديدة،  الحكومة 
ما حصل للمرة األولى خالل االستشارات السابقة التي أفضت إلى 
بانتظار  الجميع  أّن  برأيهم  يعني  وهذا  نفسه.  دياب  الرئيس  تكليف 
ثم  أوالً،  هيل  ديفيد  األميركي  الموفد  سيحمله  الــذي  الخارج  قــرار 
لبلورة  أيلول  أول  في  لبنان  إلــى  العائد  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي رماها أمام من التقاهم من القوى 

السياسية خالل زيارته لبنان عقب انفجار المرفأ.
أّن هناك أثماناً سياسية وربما تسويات في مكان ما وفي  ويبدو 
ملفات خالفية عجلت باستقالة الحكومة لإلمساك بطرف الخيط أوالً 
مسكونة  كانت  وإْن  بمرونة  معها  التعاطي  يمكن  تفاصيل  والباقى 
ُيعرف من عنوانه بات واضحاً شكل  المكتوب  أّن  بالشياطين. وبما 
الحكومة وعنوانها ومكوناتها، وخاصة أّن اإلشارات كلها تتجه إلى 
حديدان  إال  الميدان  في  يعد  لم  ألنه  الحريري  سعد  الرئيس  تكليف 
بعد أن خبرت بعض االسماء المطروحة أو التي على الئحة االنتظار 
والتصويب  الحصار  مــن  ديــاب  حسان  المستقيل  الرئيس  معاناة 
إلى آخر  الحكومة  أنه أساء لمنصب رئاسة  التهم ومنها  عليه ورمي 

المعزوفة التي ال يمكن ألحد أن يتحّملها.
على  الحكومة  تشكيل  يكون  أن  الــحــريــري  تكليف  فــي  الخشية 
وأفسدت  تعاقبت  التي  السابقة  الحكومات  ونوعية  وشكل  قياس 
وتحاصصت وأغرقت البالد والعباد بالدين واالفالس وإفقار الناس 
وتجويعهم وسرقة أموالهم العامة والخاصة وكذلك أموال المودعين 
المخيف وإعادة فتح  الماضي  إلى  المصارف، وهذا يعني عودة  في 

آمال  مــن  تبقى  مــا  على  للقضاء  جديد  مــن  الهيكل  لصوص  مــغــارة 
التي  السياسية  الطبقة  لعنة  تالزمهم  الذين  اللبنانيين  لدى  وأحــالم 
يبدو أن ال خالص منها حتى بزلزال المرفأ الذي قتل وجرح اآلالف 
وحّول األبنية والبيوت والمستشفيات والمدارس والشركات وغيرها 
إلى ركام، وهي ما أن تغيب أقدامها حتى تطّل برؤوسها كدمغة أزلية 

ال تمحى.
التحمت  أن  بعد  الطبقة  هــذه  ضمائر  صحوة  على  اليوم  الــرهــان 
مجدداً وهي أساساً متقاربة وتتواصل من تحت الطاولة حيناً ومن 
للبقاء  السياسية  المصالح  تقاطع  قاعدة  على  أخــرى،  أحياناً  فوقها 
والناس  بالبلد  رأفة  المرفأ  زلزال  من  وتعتبر  تتعظ  وأن  الحكم،  في 
التي  المصائب  هذه  في  ومعهم  جانبهم  الى  والوقوف  ومواساتهم 
حلت بهم، بأن تساعد في تشكيل حكومة وطنية مستقلة من األكفاء 
وأصحاب النزاهة المشهود لهم بنظافة الكّف وهم يتواجدون بكثرة 

وتعرف الكثير منهم في بيئاتها.
االرتهان  من  والخروج  الناس  وعي  على  سيكون  الثاني  الرهان 
جرأة  لهم  تتوفر  وأن  الواقع  األمــر  لسياسة  واالستسالم  والتبعية 
الحقوق مهما  او سرقة  لكّل من يريد مصادرة  المواجهة والتصدي 

كانت الضغوط والتضحيات.
ما  ممكن  تغيير  أّي  على  األمــل  نعقد  أو  قليالً  أو  كثيراً  نتفاءل  لن 
مرة  وتتصارع  وتأتلف  تختلف  التي  ذاتها  السياسية  الطبقة  دامت 
وقد  الــيــوم،  يحصل  وكما  الماضي  في  حصل  كما  مـــراراً  وتتفاهم 
كما  الــدّق  في  ووجودها  مصالحها  ألّن  باألمس  كما  اليوم  اجتمعت 
ُيقال. لذا نتوقع أن يطول تشكيل الحكومة ألّن األوضاع راهناً أكثر 
تعقيداً وتأزماً على كّل المستويات خاصة في مرحلة ما بعد انفجار 
المرفأ وتداعياته الكثيرة والخطيرة والتي تحتاج إلى رئيس حكومة 
من نوع »سوبر« ووزراء غير مرتهنين وال ضعفاء. يعني أن تكون 
تسوية  هناك  كانت  إذآ  إال  استثنائية  أوضــاع  في  استثنائية  حكومة 
لدى  قــرار  ال  ألن  والدولي،  اإلقليمي  التوافق  برعاية  تحضيرها  تّم 
الذي يملك  الخارج  االعتماد على هذا  اعتادت  التي  السياسية  الطبقة 
والسؤال،  والدستورية.  الوطنية  االستحقاقات  في  وتحديداً  القرار 
هل يكون زلزال المرفأ وأرواح اللبنانيين ودماؤهم ووجعهم والنكبة 
السالم  دروب  لسلوك  وبداية  والشعب  للوطن  فداء  بهم  حلت  التي 
باتت  التي  لم تكتف بعد من تضحياتهم  أّن األرض  أم  واالستقرار؟ 
ال تعّد وال تحصى؟ وهل يفقد الشعب األمل ويستمّر األلم... ومتى 

يمكن الخروج من النفق القاتل؟

سلّم وزير خارجية شؤون المغتربين األردني أيمن الصفدي المسؤولين اللبنانيين رسالة من الملك  األردني الملك 
عبدالله  الثاني، تؤكد أن لبنان لن يكون وحده  في مواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت. 

وزار الصفدي برفقة وفد أردني، قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونقل إليه تعازي الملك 
عبدالله بضحايا اإلنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، واضعاً »إمكانات األردن في 
مستشفى  »قدمت  بالده  أن  إلى  وأشار  األليمة«،  الفترة  هذه  في  اللبنانيون  يحتاجها  مساعدة  أي  في  لبنان  تصرف 

ميدانياً، وأن جسراً جوياً سينقل تباعاً كل المعدات والتجهيزات التي يطلبها لبنان لمواجهة هذه المأساة«.
في  »مشاركته  له  شاكراً  عبدالله،  الملك  الى  تحياته  وحّمله  زيارته،  على  األردني  الوزير  شاكراً  عون  الرئيس  ورّد 
واألمين  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  من  بدعوة  الماضي  األحد  يوم  باريس  في  عقد  الذي  االفتراضي  المؤتمر 
التي  وتلك  األردنية  المملكة  أرسلتها  التي  »المساعدات  على  شكره  كما  غوتيريس«،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
تنوي إرسالها الحقاً«، وأشار إلى أنها »تعّبر عن العالقات العميقة بين الشعبين الشقيقين«، ولفت إلى أن »لبنان حّدد 

الحاجات الملحة لمواجهة تداعيات ما حصل«.
في  البحث  وجرى  بّري  نبيه  النّواب  مجلس  رئيس  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقر  في  الصفدي  التقى  كذلك   

التطورات اللبنانية .
تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزير  التقى  حيث  بسترس،  قصر  زار  األردني  الوزير  كان  ذلك  وقبيل 
ومن  عبدالله  الملك  من  وتضامن  محبة  رسالة  حامالً  أتى  انه  وأعلن  االردني  بنظيره  رحب  الذي  وهبة  شربل  األعمال 
الشعب األردني وحكومته لدعم لبنان ومؤازرته في الحادث الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت وتسّبب بخسائر في 

األرواح  وبأضرار كبيرة في الممتلكات. 
وثّمن وهبة وقوف األردن الدائم إلى جانب لبنان. 

وزار الصفدي المستشفى األردني في بيروت ومخيم تل الزعتر في برج حّمود.

مستعدون  »أننا  شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزي��ر  أعلن 
على  بقدرته  ثقة  ولدينا  الشقيق  اللبناني  الشعب  جانب  إلى  للوقوف 
مؤكداً   المرفأ«،  تفجير  فرضها  التي  التحديات  ومواجهة  األزمة  تجاوز 
ضرورة الخروج بإطار سياسي يمّكن لبنان من مواجهة األزمة ويحافظ 

على استقراره ووحدته.
رئيس  بعبدا   قصر  في  مصري،  وفد  رأس  على  التقى  شكري  وكان 
الجمهورية العماد ميشال عون ونقل في مستهل اللقاء »تحيات الرئيس 
التفجير  بضحايا  القلبية  وتعازيه  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
االجرامي الذي وقع في المرفأ«، مؤكداً »وقوفه والشعب المصري إلى 

جانب لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة«.
وأوضح أن مصر »هّبت لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق بتوجيه 
من الرئيس السيسي، وقدمت مساعدات عاجلة عبر جسر جوي شملت 
أدوية ومواد طبية«، الفتاً إلى أن »جسراً بحرياً سيؤمن المواد الالزمة 
أن  إلى  مشيراً  المتضررة«،  والممتلكات  المرفأ  وتأهيل  اإلعمار  إلعادة 
المجال،  هذا  في  لبنان  به  يتقدم  طلب  أي  الستجابة  »جاهزة  بالده 
والحكومة  السيسي  الرئيس  لدى  أولوية  له  لبنان  دعم  أن  سيما  وال 

المصرية لتأكيد  التضامن مع الشعب اللبناني«.
ورّد عون شاكراً شكري على زيارته، وحّمله تحياته إلى السيسي، 
مشيراً إلى أن »المساعدات المصرية العاجلة كان لها الدور الفاعل في 

معالجة المصابين وإغاثة المتضررين«.
وأكد أن »التحقيقات مستمرة لجالء ظروف االنفجار الذي أحيل مع 
كل  مقاربة  يفرض  التحقيق  وأن  العدلي،  المجلس  إلى  تداعياته  كل 
من  أو  المرفأ  داخل  من  كان  سواء  االنفجار،  لسبب  الممكنة  الفرضيات 

خارجه، إضافة الى معاقبة الذين قّصروا أو أهملوا في هذا الملف«.
إلى  للوقوف  الكامل  االستعداد  »لدينا  شكري   قال  االجتماع،  وبعد 
جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما نثق تماما بقدرته على تجاوز هذه 
األزمة من خالل إجراءات استثنائية في المجاالت كافة، خصوصاً في 
هذه  فرضتها  التي  التحديات  مواجهة  إلى  يؤدي  بما  السياسي  اإلطار 
والسياسية  االقتصادية  واألوضاع  »كورونا«  وأزمة  والتفجير  األزمة 
تقدم  الستمرار  والتحدي  المعاناة  من  الكثير  إلى  التراكمات  أدت  التي 

لبنان الشقيق واستقراره والحفاظ على سيادته«.
ورأى أن »هناك ضرورة للعمل في خالل هذه الفترة على األولويات 
الخاصة بالشعب اللبناني، لجهة التحديات اإلنسانية وإعادة اإلعمار، 

وثيق  بشكل  األزم��ة  ه��ذه  مواجهة  يمكنه  سياسي  بإطار  وال��خ��روج 
التجاذبات  من  البلد  ويعفي  لبنان،  ووح��دة  استقرار  على  ويحافظ 
الماضية.  الفترة  خالل  في  ووقعها  تأثيرها  لها  كان  التي  اإلقليمية 
الدبلوماسي  التمثيل  مستوى  على  وثيقة  صلة  على  نبقى  أن  ونتوقع 
مع األجهزة اللبنانية كافة، للوقوف على مدى األولويات واالحتياجات، 
ولدينا توجيهات بالعمل الوثيق من خالل األجهزة الحكومية المصرية 

لتلبية هذه االحتياجات واألولويات في أقرب فرصة ممكنة«.
وزار الوزير المصري رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التينة 
التقدمي  الحزب  ورئيس  الوسط«  »بيت  في  الحريري  سعد  والرئيس 

االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط في »كليمنصو«. 

المردة«  »تّيار  رئيس  »كمبنسكي«،  بفندق  إقامته  مقر  في  والتقى 
والوزير  فرنجية  طوني  النائب  ضم:  وفد  رأس  على  فرنجية  سليمان 

السابق يوسف فنيانوس.
التقى  كما  تصريح.  بأّي  اإلدالء  دون  من  فرنجية  غادر  اللقاء،  وبعد 
شكري الوزير السابق ملحم رياشي ممثالً رئيس حزب »القوات« سمير 
المستقيل  النائب  الكتائب  حزب  رئيس  شكري  التقى  كذلك،  جعجع. 

سامي الجمّيل على رأس وفد.
وتفقد شكري، المستشفى الميداني المصري في بيروت واطمأن إلى 
له  ونقل  الراعي  بشارة  الماروني  بالبطريرك  واتصل  فيه  العمل  سير 

تعازي مصر في الحادث األليم الذي أصاب بيروت.

ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائبة  استقبلت 
األعمال  تصريف  حكومة  في  الدفاع  وزيرة 
الدفاع  وزارة  مستشاري  كبير  عكر  زينة 
عدد  مع  لوريمر  جون  الجنرال  البريطانية 
البريطاني  حضورالسفير  في  الضباط،  من 

في لبنان كريس رامبلينغ .
وجرى خالل اللقاء، بحسب بيان للمكتب 
اإلعالمي في الوزارة،« التداول في تداعيات 
اإلنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت إنسانياً 
إل��ى دخ��ول باخرة  واق��ت��ص��ادي��اً، إض��اف��ًة 
مسح  في  للمساعدة  لبنان  إلى  بريطانية 

أضرار المرفأ«.
»أولوية  على  الوفد  أم��ام  عكر  وش��ّددت 
المهّدمة  إعمارالمنازل  إع��ادة  على  العمل 
بيوتهم،  إلى  العودة  من  الناس  يتمكن  كي 

وشكرت  إعمارالمرفأ«،  إع��ادة  الى  إضافة 
بريطانيا  أبدتها  التي  السريعة  »المساندة 
كونها من أول الدول الداعمة والتي مدت يد 

للبنان«. العون 
تعازيه  ق��دم  لوريمر،  الجنرال  ب��دوره 
ل���ل���وزي���رة ع��ك��ر ب��إس��ت��ش��ه��اد ع��ش��رات 
العاجل  ال��ش��ف��اء  متمنياً  ال��م��واط��ن��ي��ن، 
الكامل  ب��الده  دع��م  عن  وأع��رب  للجرحى، 
إلى  مشيراً  اللبناني،  وللجيش  للشعب 
المناطق  إلى  طوارىء  فرق  إرسال  »تم  أنه 
مع  التنسيق  ويتم  بيروت،  في  المتضّررة 
بهذا  الدولي  والمجتمع  المعنية  ال��وزارات 
بريطانيا  لدى  أن  إلى  ولفت  الخصوص«. 
خبراء لتقديم الدعم اإلستشاري في مسألة 

إعادة إعمار المرفأ.

لقاءات مو�ّصعة للوزير الم�صري في بيروت

�شكري: لإطار �شيا�شي يمّكن لبنان 

من مواجهة الأزمة ويحافظ على ا�شتقراره 

)داالتي ونهرا( عون مجتمعاً إلى شكري والوفد الدبلوماسي المصري  

عكر عر�شت ولوريمر تداعيات الإنفجار ال�شفدي ينقل ر�شالة دعم من الملك الأردني

عكر مجتمعة إلى الوفد العسكري البريطاني أمس  )مديرية التوجيه(

)داالتي ونهرا( وزيرا خارجية لبنان واألردن خالل لقائهما أمس  
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�أخبار

عون وّقع اإح�لة جريمة المرف�أ اإلى »العدلي« 

»التمييزية« طلبت اإيداعها الموقوفين

و�ضاهر تقّدم بطلب لتركه

بّري دع� المجل�س لمن�ق�سة مر�سوم الطوارئ غداً 

»التنمية والتحرير«: للم�ضي بالتحقيقات حتى النهاية

والإ�ضراع بتاأليف حكومة جامعة للإنقاذ 

اأمن الدولة: اأعلمنا ال�ضلطات 

بخطورة المواد في العنبر رقم 12

دبابات »اإ�ضرائيلية« تخرق ال�ضياج  

»تجّمع العلماء«: للإ�ضراع في الت�ضكيل 

لإخراج البلد من الماأزق
جديدة  حكومة  »تشكيل  على  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  شّدد 

بأسرع وقت ممكن، كي ال نقع في فخ تصريف األعمال«.
أن تخرج  اليوم،  »اللبنانيين ينتظرون  أن  إلى  بيان،  أشار في  وإذ 
وعلى  المستفحلة،  األزمات  مواجهة  تستطيع  وطنية  وحدة  حكومة 
جميع القوى المشاركة فيها والمتخلف عن المشاركة هو إما هارب من 
المسؤولية الوطنية أو جزء من مؤامرة إسقاط الدولة وبالتالي الكيان«، 
دعا »الفرقاء كافة إلى أن يخرجوا من األنانيات الشخصية والحسابات 
الحزبية الضيقة وينطلقوا إلى رحاب الوطن لتشكيل حكومة قوية«، 
إلى  بـ«الدعوة سريعاً  العماد ميشال عون  الجمهورية  رئيس  مطالباً 
تكون  أن  على  »التركيز  إلى  ودعا  الملزمة«،  النيابية  االستشارات 
حكومة وحدة وطنية، واألفضل أن تكون من األقطاب كي يستطيعوا 

اتخاذ قرارات مصيرية في هذه اللحظة الحرجة«.
السياسية  والشخصيات  والمرجعيات  والقوى  »األحزاب  دعا  كما 
من  العراقيل  إلزالة  وتشكيلها  بالحكومة  برأيها  باإلدالء  ستقوم  التي 
أمام هذا التشكيل، فالوزير بعد تعيينه يصبح مسؤوالً عن كل شيء 
أو نوعية  األعداد  نركز على  أالّ  الوزراء، وبالتالي يجب  داخل مجلس 
الحقائب بمقدار ما نركز على اإلسراع في التشكيل والعمل سوياً إلخراج 

البلد من المأزق الذي يعيشه«.

ودعا التجّمع، المجلس العدلي الى أن »يتولى عملية التحقيق من 
خالل قضاة لم يكن لهم عالقة باتخاذ قرارات تتعلق بنيترات األمونيوم 
داخل المرفأ، ألن كل شخص كان له عالقة يجب أالّ يكون مشاركاً في 

هذه الهيئة وال في التحقيق بل يجب أن يكون محل مساءلة«.
كذلك دعا المجلس النيابي وعلى رأسه رئيس مجلس النواب نبيه 
بري »إلى اتخاذ قرارات سريعة تساهم في تسهيل مهمة القضاء من 
خالل رفع الحصانات عن كل من له عالقة بالسماح ببقاء هذه المواد في 
المرفأ مهما علت رتبته، وكذلك ألخذ دوره في إصدار تشريعات تساهم 
المودعة  في حل األزمة االقتصادية خصوصاً في ما يتعلق باألموال 
في البنوك وتمكين المواطنين من سحبها واالستفادة منها، إضافة إلى 
مواكبة التحقيقات التي ستجريها الجهة التي كلفت بالتحقيق الجنائي 

لتكون تحت مراقبتهم بصفتهم نواباً للشعب«.
واستنكر تخّطي دبابات صهيونية السياج التقني في منطقة كروم 
الشرقي عند الخط األزرق شرقي ميس الجبل، وإضرام حرائق في تلك 
المنطقة، مطالباً »وزير الخارجية بتقديم شكوى لمجلس األمن حول 
هذا االنتهاك«. كما طالب »الجيش والمقاومة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
العدو  يفهمها  التي  الرادعة  بالطريقة  االنتهاكات  هذه  تكرار  بعدم 

الصهيوني وهي لغة القوة«.

)علي شعيب( الدبابات اإلسرائيلية بعد خروجها من المخبأ  

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
أمس، مرسوم إحالة اإلنفجار في مرفأ بيروت 

إلى المجلس العدلي.
غسان  التمييزي  العام  النائب  تبلغ  وبعد 
عام  كنائب  تابع  اإلحــالــة،  مرسوم  عويدات 
الشرطة  لدى  الجريمة  في  تحقيقاته  عدلي 
العسكرية وفي النيابة العامة التمييزية، على 
أن يتم الحقاً اإلدعاء أمام المحقق العدلي الذي 
المنتظر تعيينه من قبل وزيرة العدل بعد  من 

موافقة مجلس القضاء األعلى. 
تفرضها  ــي  ــت ال اإلجــــــراءات  إطـــار  وفـــي 
أيام  أربعة  انقضاء  عند  التحقيق  مجريات 
النيابة  أعطت  القضية،  في  التوقيفات  على 
إليداعها  الالزمة  التعليمات  التمييزية  العامة 

قاضي  ــى  إل إحالتهم  تتم  كــي  الموقوفين 
مذكرات  ــدار  إلص األول  العسكري  التحقيق 
توقيف، في انتظار تعيين محقق عدلي يضع 
يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة 
المشتبه  األولي مع بقية األشخاص  التحقيق 
إلى  تباعاً  األوراق  وإحالة  والشهود،  فيهم 

العدلي.  المحقق 
للمدير  القانوني  الوكيل  تقدم  جهته،  من 
المحامي جورج  للجمارك بدري ضاهر  العام 
بطلب  التمييزية  العامة  النيابة  من  الخوري 
لدى  توقيفه  تخطى  أن  بعد  موكله  ــرك  ت
32 من قانون  الشرطة العسكرية وفقاً للمادة 
أصول المحاكمات الجزائية، متعهداً بحضور 

التحقيق والمحاكمة. جلسات 

ضرورة  على  والتحرير  التنمية  كتلة  شّددت 
وإنـــزال  النهاية  حتى  بالتحقيقات  المضي 
العقوبات بكّل من يثبت تورطه في أي موقع كان 
سواء كان مسبباً أو مقصراً أو مهمالً أو متواطئاً 
في  باإلسراع  وطالبت  بيروت.  مرفأ  تفجير  في 
تأليف حكومة جامعة وإقرار قانون لالنتخابات 
دائرة واحدة خارج  لبنان  النيابية على أساس 

القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ.
 جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الطارئ 
أمس، برئاسة رئيس مجلس النّواب نبيه بّري، 
في عين التينة والذي خصص لمناقشة تداعيات 
في  حصل  الذي  اإلنفجار  عن  الناجمة  الكارثة 

مرفاً بيروت األسبوع الفائت . 
واستهل اإلجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن 
التعازي  بأحّر  الكتلة  وتوجهت  الشهداء  أرواح 
لذوي الشهداء متمنيًة للجرحى الشفاء العاجل 
»ما  واعتبرت  المفقودين.  عن  البحث  ومتابعة 
ألّم بالعاصمة بيروت جّراء اإلنفجار الذي حصل 
في  لبناني  بيت  كل  أصابت  فاجعة  المرفأ  في 
الصميم،  وهو جرح ال يمكن أن يلتئم إالّ بتمكين 
المالبسات  كــل  لكشف  يــده  وإطـــالق  القضاء 

المحيطة بهذه الكارثة الوطنية«. 
»السلطات  الكتلة  دعــت  اإلطـــار،  هــذا  وفــي 
التحقيق  بها  أنيط  التي  المختصة  القضائية 
للوصول  النهاية  حتى  به  المضي  الملف،  بهذا 
إلى الحقيقة كاملة وبكل شفافية، بعيداً من أي 
القصاص  وإنـــزال  سياسي  أو  إعالمي  ضغط 
الفاجعة  بهذه  تورطه  يثبت  من  كل  في  العادل 
سواء كان متسبباً أو مقصراً أو مهمالً أو متواطئاً 

وبأي موقع كان«. 
خالل  ــن  وم اللبناني  »الــقــضــاء  أن  ورأت   
إلثبات  تاريخي  امتحان  أمام  هو  القضية  هذه 
استقالليته وتأكيد جدارته بأنه قادر على إحقاق 
الحق وإقرار العداله من أجل الشهداء ومن أجل 
لبنان ومن أجل عاصمته بيروت وهو قادر على 

ذلك«. 
الشقيقة  للدول  والتقدير  »بالشكر  وتوجهت 
الداعمة  النبيلة  مواقفها  على  كافة،  والصديقة 

شتى  وفي  المستويات  مختلف  على  والمؤازرة 
المجاالت للبنان  وللعاصمة بيروت من تمكينهما 
شاطئ  إلــى  والعبور  المحنة  هــذه  تجاوز  من 
سوف  واللبنانيين  »لبنان  أن   مؤكدًة  األمــان«، 
يحفظون لألشقاء واألصدقاء، رؤساًء وبرلمانات 
وحكومات وشعوباً، وقفتهم اإلنسانيه هذه في 

القلب والعقل والوجدان«.
التي  السياسية  التداعيات  »وحول  أضافت 
خلفتها هذه الكارثة والتي نجمت عنها استقالة 
الرئيس  أطلقها  دعــوة  وسبقتها  للحكومة، 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل زيارته للبنان،  
التى  والعناوين  األفكار  من  جملة  عن  ناهيك 
تقدمت بها العديد من األطراف والقوى البرلمانية 
الكتلة على وجوب اإلسراع  والسياسية، تشدد 
بتشكيل حكومة جامعة تكون قادرة على إنقاذ 
الوطن وإعادة ثقه أبنائه وثقة المجتمع الدولي 

والعربي بالدولة وأدوارها ».
وجّددت »في هذه اللحظة المصيرية التزامها 
لمقاربة  ــداً  ــي وح سبيالً  بــالــحــوار  وتمسكها 
الخالفية كافة وفي مقدمها  العناوين والقضايا 
قانون لالنتخابات  إقرار  االتفاق واإلسراع نحو 
انتخابية  ــرة  دائ لبنان  أســاس  على  النيابية 
مجلس  وإنشاء  الطائفي  القيد  خــارج  ــدة  واح
كل  مع  والعمل  الكتلة  وقدمته  سبق  للشيوخ 
المخلصين من أجل الوصول إلى الدولة المدنية 
المعتقد  حرية  وتحمي  الطوائف  تحترم  التي 
نعمة  لبنان  في  الطوائف  تعدد   أن  قاعدة  على 

والطائفية نقمة«.
وكان رئيس المجلس قد دعا إلى جلسة تعقد 
في  الخميس،  غد  ظهر  قبل  عشرة  الحادية  في 
قصر األونيسكو، لمناقشة المرسوم الرقم 6792 

المتعلق بإعالن حالة الطوارىء في بيروت.
جنبالط

الحزب  رئيس  التينة،  عين  في  بّري  والتقى 
التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط، 
الديموقراطي«  »اللقاء  كتلة  رئيس  بحضور 
فاعور  أبو  وائل  والنائب  جنبالط  تيمور  النائب 

النّواب  مجلس  لرئيس  السياسي  والمعاون 
النائب علي حسن خليل.

أكثر  استمر  الذي  اللقاء،  بعد  جنبالط  وقال 
أالّ ننسى،  من ساعة »سأبدأ باألولويات، علينا 
هناك  بأن  أذّكــر  واأللــم،  الخسائر  فداحة  ورغم 
خطراً يستشري وهو خطر كورونا، ومعلوماتي 
تفيد بأن التفشي أصبح مجتمعياً. كما أن بعض 
على  هي  والخاصة  الحكومية  المستشفيات 
المرض يتفشى بين  حافة عدم االستيعاب ألن 
من  بد  ال  لذلك،  المسّنين.  وبين  الصغار  األوالد 
وقوى  الجيش  اتخاذ  من  بد  وال  طــوارئ،  حالة 
للمواطن  بد  ال  كما  صرامة.  أكثر  إجراءات  األمن 
وأكّرر  الوضع،  هذا  خطورة  يعي  أن  كان  أينما 
شيء  أهم  بل  الفحص،  إلى  الذهاب  كافياً  ليس 

هو القناع وعدم اإلختالط«.
قال  السياسي،  بالوضع  يتعلق  مــا  ــي  وف
حكومة،  تشكيل  تقتضي  ــور  األم »إن  جنبالط 
سّموها كما شئتم، تعالج أوالً الوضع االقتصادي 
عجزت  حيث  شيء  كل  وقبل  بيروت،  وإعمار 
الحكومات السابقة، اإلصالح. وبناء عليه، ربما 

نكون قد خطونا خطوات تدريجية نحو األمان«.
ورداً على سؤال حول رئيس حكومة تصريف 
بيروت  أحرق  »هو  قال  ديــاب،  حسان  األعمال 

وهو من أسقط نفسه بنفسه«.
على  شــروطــاً  يضع  »ال  أنــه  على  شــدد  وإذ 
الحكومة المقبلة«، قال »لكن ال بد من حكومة كي 
ال تبقى تلك الحكومة الموجودة تصّرف أعماالً«.

أضاف »ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة. 
وسأنسق  بّري  الرئيس  مع  طويالً  تحدثنا  لقد 
ألن  الخطوات  من  خطوة  كل  في  كالعادة  معه 
الوقت  لكن  الكامل،  التنسيق  المطلوب  اليوم 

الحاضر ليس وقت التسمية«.
ولفت إلى أنه تحدث أول من أمس مع الرئيس 
لدي  »كــان  وقــال  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
الجواب نفسه، ال بد من حكومة طوارئ إلخراج 

البالد من األزمات«.
وعــــرض بــــّري لـــألوضـــاع الــعــامــة وآخــر 
الخاص  المنسق  استقباله  خالل  المستجدات 
يان  لبنان  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 

كوبيش.

أنها  الدولة  ألمن  العاّمة  المديرّية  أعلنت 
مرفأ  واستثمار  إدارة  هيئة  رئاسة  أبلغت  
رقم  العنبر  في  أمنية  ثغرات  بوجود  بيروت، 
المواد  بخطورة  السلطات  أعلمت  كما   12

الموجودة فيه.
أن  إلى  أمس،  بيان  في  المديرية  وأشارت 
المرفأ  نقطة  في  الدولة  أمن  مكتب  »تمركز 
 2019 ــام  ع مــن  ــع  ــراب ال الشهر  فــي  حصل 
الفساد،  مكافحة  الرئيسّية  مهّمته  وكانت 
وجود  له  تبّين  المجال،  هذا  في  عمله  وأثناء 
قام  عندها   ،12 رقم  العنبر  في  أمنّية  ثغرات 
وأفاد  الالزمة  والتحّريات  باإلستقصاءات 

قيادته عن ذلك«.
بإجراء  ــراً  أم القيادة  »أصـــدرت  وأضــافــت 
تحقيق عدلي، فتّم ذلك بموجب قانون أصول 
العمل  أصــول  وضمن  الجزائّية  المحاكمات 
هذه  وبنتيجة  العدلّية.  الضابطة  مجال  في 
رئاسة  إلى  قضائّياً  كتاباً  أرسلت  التحقيقات 
للقيام  بيروت  مرفأ  واستثمار  إدارة  هيئة 
كافة  الصعد  على  الــضــرورّيــة  ــراءات  ــاإلج ب

هذه  وجود  بسبب  حادث  أّي  حصول  لتالفي 
المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها 

بموجب تقرير مفّصل«.
ولفتت إلى أنه«بعد حصول اإلنفجار، بدأت 
طبيعته،  حــول  والتحليالت  المقاالت  تكثر 
تصّرف  طــالــت  الــتــي  التسريبات  ــا  ــره وآخ
إلى  مشيرًة  الحادث«،  هذا  إزاء  العام  المدير 
بصمت  يعمل  مــن  سينصف  »الــقــانــون  أّن 
وسيعاقب من ضلّل التحقيق ومن تقاعس عن 

القيام بواجباته«.
حدث  مــا  ــول  ه أمـــام  »بالجميع  وأهــابــت 
المصابين،  وجراح  الشهداء  لدماء  واحتراماً 
تضلّل  ألّنــهــا  التصّرفات  هــذه  عــن  اإلبتعاد 
المسؤولين  على  وتغّطي  الجارية  التحقيقات 
مرحلة  في  اآلن  أّننا  خصوصاً  والمقصرين،  
إعالن حالة طوارئ في مدينة بيروت ما يرّتب 
وألّن  المرتكبين،  على  جسيمة  مسؤولّيات 
الوقت اآلن هو للصالة وللعمل الدؤوب بصمت 
للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق 

العدالة«.

»ميركافا«  نوع  من  »إسرائيلية«  دبابات  ثالث  أمس  خرقت 
األزرق  الخط  عند  الشراقي«  »كروم  منطقة  في  التقني  السياج 

شرقي ميس الجبل.
الذي  الدبابات  تحرك  خالل  صهيوني  جندي  أّي  يظهر  ولم 

التحصينات  خلف  إلى  تغادر  أن  قبل  فقط،  ساعة  نصف  استمر 
مجدداً.

فوسفورية  قنبلة  انسحابها،  لدى  الدبابات  إحدى  وأطلقت 
أدت إلى إشعال حريق كبير في المنطقة.

{ قال رئيس »التّيار الوطني الحّر« النائب جبران باسيل 
اآلن  األولوية  الحكومة،  استقالت  وقد  »أّمــا  »تويتر«:  عبر 
بناء  ــادة  وإع وفاعلة  منتجة  حكومة  بتأليف  لإلسراع  هي 
من  وأول  يسّهل  من  »أول  التّيار  أن  مؤكداً  بالدولة«،  الثقة 

يتعاون«.
{ لفتت وزيرة اإلعالم في حكومة تصريف األعمال الدكتورة 
منال عبد الصمد، عبر »تويتر«، إلى أنه »يتّم تداول أخبار ملّفقة 
التواصل  مواقع  على  وهمية  حسابات  عبر  صحيحة  وغير 
االجتماعي )تويتر وغيرها( ضمن حملة رخيصة ومشبوهة في 
من  التحّقق  الجميع  »على  متمنيًة  إلّي«،  ونسبه  كالم،  اختالق 

صحة أي خبر قبل نشره أو التداول به«.
طارق  األعمال  تصريف  حكومة  في  التربية  وزير  شكر   }
المجذوب عبر »تويتر« كّل من منحه ثقته خالل عمر الحكومة 
واألهل  المربين  تضحيات  أمــام  ينحني  أنه  معلناً  القصير، 
والطالب في زمن كورونا. وقال »استقلنا من أجل لبنان، إالّ أنني 
الفساد فيها.  التربية ومكافحة  لم أستقل يوماَ من مهام خدمة 

نظيف  وللرئيس  أفسدتها.  إالّ  التربية  السياسة  دخلت  ما  لكن 
الكف حسان دياب أطيب تحية«.

{ غرد النائب هاني قبيسي عبر حسابه على »تويتر« كاتباً 
النيابي  المجلس  أّن  جيداً  تعرف  أنت  السيد  جميل  » الزميل 
يحمي وحمى من كان بحاجة لحماية، ويعمل ليل نهار لحماية 
يسع  ولم  لبنان،  واستقرار  األهلي  والسلم  الوطنية  الوحدة 
ألّن  الداخل  من  بهدمه  وال  بالمؤمرات  يسقط  ولن  أحد  إلسقاط 
هذا األمر صعب عليكم، وعلى الحكومات المتعاقبة أن تتحّمل 

مسؤوليات أفعالها«.
الناصري«  الشعبي  لـ«التنظيم  العام  األمين  استقبل   }
من  وفــداَ  صيدا،  في  مكتبه  في  سعد  أسامة  الدكتور  النائب 
التنفيذي  المكتب  عضوي  ضــّم  الشيوعي«  العمل  »منظمة 
بناء  »أهمية  الجانبان  وأكد  مروة.  ومحمد  طه  زكي  للمنظمة 
لبنان  إنقاذ  أجل  من  والتغيير  المعارضة  لقوى  واسع  ائتالف 
مما يتخّبط به من أزمات وانهيارات ومن أجل مواجهة المخاطر 

التي تلوح في األفق«.

بقرادونيان:

دخلنا نفقًا مظلمًا 
النائب  الطاشناق  لحزب  العام  األمين  اعتبر 
بعد  مظلم  نفق  في  دخلنا  »أننا  بقرادونيان  أغوب 
استقالة الحكومة«، مستبعدا سرعة التشكيل نظراً 

إلى التجارب السابقة.
إطار  »في  الحكومة  استقالة  بقرادونيان  ووضع 
في  حصلت  التي  النكبة  بعد  الجديدة  المرحلة 
دياب  حسان  الرئيس  حكومة  أن  خصوصاً  المرفأ، 
كامل«،  سياسي  دعم  على  تشكيلها  منذ  تحصل  لم 
مشيراً إلى أنه  »ال يعّول على المبادرات الخارجية 
االعتبار  فــي  تأخذ  ال  ألنها  الحكومي  الملف  فــي 

التعقيدات الداخلية«.
وعن اإلسم المطروح ليكون الخلف للرئيس دياب 
أوضح بقرادونيان في حديث إذاعي، أن الصورة لم 
تتبلور لدى األطراف و«حزب الطاشناق بدوره، لم 
المستعدة  السنية  الشخصية  لجهة  أمره  يحسم 
الرئيس  »عودة  مستبعداً  جديدة«،  حكومة  لتأليف 
مستعداً  ليس  األصل  في  هو  الذي  الحريري  سعد 
عن  وسأله  التقاه  التفجير  قبيل  أنه  وكشف  لذلك« 
الموضوع فأتى جوابه بالنفي »ألن ال شيء جديداً 

ليقدمه للبنان«.
وعن أضرار انفجار المرفأ في منطقتي برج حّمود 
والمدّور، أشار بقرادونيان إلى أنه »تم إجراء مسح 
غير رسمي لألضرار من قبل فاعليات المنطقة حيث 

ُسجل دمار كبير ومبان تشكل تهديداً لقاطنيها«.

الأ�ضعد: التحقيق الدولي 

انتقا�ص من �ضيادة الدولة
أكد األمين العام لـ »التيار األسعدي« المحامي 
لبنان  في  الحكومات  تشكيل  »أن  األسعد  معن 
بل  محلياً،  قــراراً  ليس  إقالتها  أو  واستقاالتها 
بتقاطع أو تضارب المصالح اإلقليمية والدولية«، 
تملك  ال  لبنان  في  السياسية  الطبقة  »أن  معتبراً 
التفاهم  لصوت  صدى  سوى  ليست  وهي  قرارها 

الدولي أو عدمه«.
المرفأ  انفجار  »أّن  أمــس  تصريح  في  ورأى 
ومضمونه  ومكانه  توقيته  في  مشبوه  الكارثي، 
المستقيلة  الحكومة  أخــذت  أن  بعد  خصوصاً 
اتفاقات  وتوقيع  شرقاً  الذهاب  قــرار  المقالة  أو 
مرفأ  تطوير  ضمنها  ومــن  وتجارية  اقتصادية 
سورية  مع  الحديد  سكة  بخط  وربطه  بيروت 

وبين الناقورة جنوباً والعبودية شماالً«.
الحكومة  بإقالة  األميركي  قرار  »أن  إلى  وأشار 
الفريق  قبل  من  تنفيذه  وتم  االنفجار  قبل  متخذ 
االنفجار«،  بعد  اللبناني  الداخل  في  األميركي 
هو  دولــي  تحقيق  عــن  حديث  أي  »أن  معتبراً 
إلى  بنداء  وتوجه  الدولة«.  سيادة  من  انتقاص 
أنها  تعرف  أن  عليها  »التي  القضائية  السلطة 
تتسلم  أن  وعليها  وجــودي  خطر  في  أصبحت 
السياسي  االنــقــســام  ظــّل  فــي  الــمــبــادرة  زمـــام 
سير  في  كان  أّي  تدخل  ومنع  والواضح،  الحاد 
متوّرط  أّي  كشف  من  الخوف  وعدم  التحقيقات 
على  الرحمة  رصاصة  إطالق  يعني  ذلك  فإّن  وإالّ 

برّمتها«. القضائية  السلطة 
إلى  الميليشيات  ــودة  ع »مخطط  مــن  وحــّذر 
وركوب  والتوافق  التفاهم  عناوين  تحت  السلطة 
من  يحصل  مــا  »أّن  معتبراً  ــورة«،  ــث ال مــوجــات 
وزارة  مبعوث  لــزيــارة  يمّهد  وأحــداث  تــطــورات 
الذي  لبنان  إلى  هيل  دايفيد  األميركية  الخارجية 
وإّما  بالتوافق  إّما  لبنان  مصير  تحديد  شأنه  من 
حتماً  سيكون  ولبنان  واإلنفجار  الصراع  اشتداد 

من قلب العاصفة«.
ولفت إلى »أّن محوري الصراع ليسا اليوم كما 
إقليمي  توازن  هناك  أصبح  وقد   2005 عام  كان 
في  النمل  بيوت  سيدمر  الفيلة  صراع  وأّن  ودولي 

والمنطقة«. لبنان 
واعتبر أّن »استقالة عدد من النواب ال تأثير لها 
وال  أكثر  ال  شعبوياً  إعالمياً  عمالً  كونها  يعدو  وال 

أقل«.
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ا�ستق�لة حكومة دي�ب...

لبن�ن اأم�م ثالثة احتم�الت 

{ حسن حردان 
كّل من يراقب المشهد السياسي بعد استقالة حكومة حسان دياب يالحظ أّن قوى ١٤ 
في  النيابّية،  األغلبّية  تحالف  مواجهة  في  الطاولة  لقلب  رهاناتها  سقف  من  رفعت  آذار 
محاولة لفرض أجّندتها السياسّية الهادفة إلى إحداث تغيير في المعادلة السياسّية على 
مستوى السلطة، عبر فرض تقصير والية مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابّية مبّكرة، 
الفوز  من  تمكينها  إلى  يفضي  قد  الحالّية  الظروف  في  إجراءها  أّن  آذار   14 قوى  تعتقد 
السلطة،  إنتاج  إعادة  بعملّية  تحكَّمها  وبالتالي  البرلمان،  في  النيابّية  المقاعد  بغالبّية 
وحماية نفوذهم ومصالحهم، بمنع أّي إصالحات حقيقّية تكشف دورهم في الفساد المالي 
واإلداري ومسؤوليتهم عن افالس البالد مالياً والتسّبب بأعنف أزمة اقتصادّية واجتماعّية 
انفجار  جريمة  في  دولّية  تحقيق  لجنة  تشكيل  فرض  إلى  وصوالً  البالد..  في  ومعيشّية 
المرفأ بهدف تزوير الحقائق والتسّتر على مسؤولية الحكومات المتعاقبة منذ عام 2013، 
تاريخ مصادرة شحنة نيترات األمونيوم ووضعها في مخزن بالمرفأ إلى تاريخ انفجارها 

في 4 آب والتسّبب بالفاجعة الكبرى التي أصابت بيروت وكّل لبنان...
حيادّية  حكومة  تشكيل  طرح  إعــادة  إلى  القوى  هذه  عادت  األهــداف  هذه  ولتحقيق 
آنفا  المذكورة  األجندة  تطبيق  من  تمّكنها  استثنائية  وبصالحيات  سالم  نواف  برئاسة 
المسؤولون  أعلنها  التي  األميركية  الشروط  الئحة  تلبية  يلتزم  سياسي  انقالب  لتنفيذ 
األميركيون كشرط للسماح بتقديم القروض من صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر، وفك 

الحصار عن لبنان... 
لكن مثل هذه الرهانات، من الصعب أن تتحقق، وهي مجرد أحالم سرعان ما يستفيق 

منها أصحابها ولو بعد حين...
التي  القوى،  موازين  أّن  له  يتبّين  البالد  في  القائم  السياسي  الواقع  في  يدّقق  من  إّن 
تمنع تحقيق أحالم واشنطن والقوى التابعة لها في لبنان، لم تتبّدل بعد استقالة حكومة 

دياب...
يحصل  لم  أّي  القوى،  موازين  في  تبّدل  نتيجة  تأت  لم  دياب  حكومة  استقالة  إنَّ  أوالً، 
انتقال بعض نواب تحالف 8 آذار والتيار الوطني الى صفوف تحالف 14 آذار على غرار ما 
حصل في أعقاب ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005... وإنَّما جاءت 
االستقالة نتيجة قرار برفع الغطاء عن الحكومة من قبل تحالف األغلبّية بعد الخطأ الذي 
ارتكبُه دياب بدعوته إلى إجراء انتخابات مبّكرة، وهو أمر ال يحظى بتأييد األغلبّية التي 

منحت الثقة للحكومة، ويصّب في طاحونة قوى 14 آذار...
أثر  الحريري  الرئيس  حكومة  استقالة  مرحلة  إلى  تعيدنا  الحكومة  استقالة  إنَّ  ثانياً، 
انتفاضة 17 تشرين األول، والتي فشلت، في أعقابها، محاوالت قوى 14 آذار استثمارها، 
وبدعم أميركي، في فرض تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط يكون هواها هوى أميركي 
األغلبّية  من  بقرار  دياب  حكومة  تشكيل  وجاء  األميركّية...  اإلمالءات  تلبية  على  وقادرة 
أو  الحريري  إعادة تشكيل حكومة توافقّية برئاسة  أن فشلت في محاولتها  النيابّية بعد 

شخصّية سنّية يوافق عليها... 
ثالثاً، إنَّ الموقف الدولي واإلقليمي والعربي حصل فيه تبّدل جزئي، لمصلحة تحالف 
األكثرّية، على خلفية كارثة انفجار المرفأ، نتيجة القلق الغربي من أن يصبح لبنان أمام 
االنفجار في  إعمار ما دّمره  اإليرانّية، إلعادة  الصينّية،  الروسية،  المساعدات  خيار قبول 
لحّل  الشرق  نحو  لبنان  توّجه  يتحقق  وبالتالي  الغربي،  األميركي  الحصار  استمرار  ظّل 
الفرنسي  الرئيس  دفع  ما  وهذا  لبنان...  في  الغرب  نفوذ  بإضعاف  ينعكس  مما  أزماته، 
ايمانويل ماكرون إلى المّسارعة لزيارة بيروت، واتصال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بالرئيس ميشال عون، ومن ثم عقد مؤتمر دولي سريع للمانحين وتخصيص مساعدات 
المدّمرة في بيروت وإعالن أكثر من دولة مثل، فرنسا  المناطق  مالّية عاجلة إلعادة بناء 
وتركيا، االستعداد إلعادة بناء مرفأ بيروت.. وهو ما أّدى إلى فتح كوة في جدار الحصار.. 

انطالقاً مما تقّدم، يطرح السؤال، ما هي اآلفاق؟ 
في ظّل عدم توافر موازين قوى لمصلحة التغيير الحقيقي في النظام اللبناني الطائفي 

الموّلد لألزمات، فإّن لبنان أمام ثالث احتماالت:
عّبر  فرنسي،  بدعم  بدأت  التي  الجهود  مع  آذار   14 قوى  تتجاوب  أن  األول:  االحتمال   
عنه ماكرون، لتشكيل حكومة وحدة وطنّية لمواجهة األزمة والظروف الطارئة والصعبة 
السابق  النائب  موقف  عكسه  ما  وهو  المرفأ،  انفجار  كارثة  أثر  على  البالد  تواجه  التي 
بالدعوة  بري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  مع  أمس  اجتماعه  أعقاب  في  جنبالط  وليد 
لتشكيل »حكومة تعالج الوضع االقتصادي وتقوم بإعمار بيروت وتحقق اإلصالح«، ما 
يعني سحب المطالبة باالنتخابات المبكرة من التداول... وبدء النزول عن أعلى الشجرة 

والعودة الى الواقعية واإلقرار بموازين القوى... 
عليها  أّن  باالعتبار  تأخذ  األغلبّية،  من  جديدة  حكومة  تشكيل  إعادة  الثاني:  االحتمال 
عدم تكرار تجربة حكومة دياب لناحية ترّددها في اإلقدام على الخطوات العملّية المتاحة 
المسارعة  وبالتالي  ودولتهم،  اللبنانّيين  على  الضاغطة  لألزمات  سريعة  حلول  إليجاد 
والعراقّية  الصينّية  العروض  قبول  إلى  الحكومة،  تشكيل  إعالن  بعد  األولى  اللحظة  من 

واإليرانّية لحّل األزمات التي يعاني منها لبنان.. 
االحتمال الثالث: استمرار حكومة تصريف األعمال لفترة طويلة ريثما تنضج الظروف 
األميركّية،  االنتخابات  نتائج  إليه  ستؤول  ما  معرفة  قبل  يتَّضح  لن  أمر  وهو  لتسويات، 
وطبيعة السياسة األميركّية التي ستسود بعدها، هل تستمر في الحرب االقتصادّية، أم 

تذهب إلى عقد التسويات في ساحات الصراع األساسّية بما فيها لبنان...
أما لماذا يبقى لبنان في مثل هذه الحالة من عدم االستقرار فإّنما يعود ذلك إلى التدّخل 
الخارجي في شؤونه الداخلية، والذي ُتشّجع عليه قوى محلّية تستقوي بالخارج على 
البالد  تكون  عندما  خصوصاً  الوطنية،  المصلحة  َتغليب  وترفض  الداخل،  في  خصومها 
معّرضة ألزمات كبرى، وتحتاج إلى تكاتف وتضامن وطني لإلنقاذ، وبالتالي الترفع فوق 

الّصراعات السياسّية وتجنيب البالد التدّخالت الخارجّية...

)حسن ابراهيم( بري مترئساً اجتماع كتلة التحرير والتنمية  



الوطن 4

»تسجيل  عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس  إص��اب��ات ج��دي��دة   309
 7121 لإلصابات  اإلجمالّي  العدد  ليصبح 

إصابة«.
»تّم  أنه  إلى  تقريرها  في  ال��وزارة  ولفتت 
العدد  7 حاالت وفاة جديدة ليصبح  تسجيل 

اإلجمالي 87 حالة وفاة«.
لمستشفى  اليومي  التقرير  صدر  وتزامناً 
رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات 
ويبين   ،Covid-19 كورونا  فيروس  حول 
باألرقام الحاالت المتواجدة في مناطق العزل 

والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:
داخل  أجريت  التي  الفحوصات  ع��دد   -«
ساعة   24 ال���  خ��ال  المستشفى  مختبرات 

المنصرمة: 871 فحصاً.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا 

الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 78.
- عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس 
المنصرمة:  ساعة   24 ال�  خال  التي  كورونا 

.17
المتواجدين  المرضى  شفاء  حاالت  عدد   -
ساعة   24 ال����  خ���ال  المستشفى  داخ����ل 

المنصرمة: 8.
داخل  من  مرضى  شفاء  حاالت  مجموع    -
 297 تاريخه:  حتى  البداية  منذ  المستشفى 

حالة شفاء.
العناية  من  نقلها  تّم  التي  الحاالت  عدد   -
المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 

.2
- عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 

.21
- حاالت وفاة: 1.

وأعلنت وزارة الصحة نتائج فحوصات ال� 
pcr  للرحات اآلتية الى بيروت والتي أجريت 
الى  اضافة   2020-8-9 بتاريخ  المطار  في 
-8-8 تاريخ  فحوصات  من  األخيرة  الدفعة 
حاالت   4 وج��ود  النتائج  وأظهرت   ،  2020

إيجابية.
بلدية  في  والبيئة  الصحة  لجنة  وأعلنت 
التنسيق  »ب��ع��د  ان��ه  ب��ي��ان،  ف��ي  ال��خ��راي��ب، 
 10 رصد  تم  الرسمية،  الطبية  الجهات  مع 
في  المستجد  ك��ورون��ا  بفيروس  إص��اب��ات 
مع  التنسيق  ويتم  الخرايب،   - كفربدا  مخيم 
لمتابعة  الفلسطيني  األحمر  الهال  جمعية 
»باتخاذ  وط��ال��ب��ت  ال��م��خ��ال��ط��ة«.  ال��ح��االت 
وال��ت��زام  وال��ح��ذر  الحيطة  درج���ات  أق��ص��ى 
يوماً،   14 الصحي  الحجر  فترة  المخالطين 
خالط  من  كل  وعلى  المسؤولية،  طائلة  تحت 
إحدى الحاالت إباغنا حتى يصار الى اتخاذ 

اإلجراءات الازمة«.
 توازيا أعلنت بلدية الزلقا - عمارة شلهوب 
بعد  المنطقة  في  العقارّية  الدوائر  إقفال  عن 
الموظفين  بين  إصابات   3 وجود  من  التأكد 

بانتظار ظهور نتائج فحوصات اآلخرين.
بيان،  ف��ي  بقاعصفرين،  بلدية  و دع���ت 
»األهالي والسوريين والمصطافين الى التزام 
التعبئة  بتدابير  والتقيد  المنزلي  الحجر 
العامة، خصوصاً بعد التأكد من وجود إصابة 
بفيروس كورونا كوفيد 19 في البلدة، حرصاً 
ستقوم  أنها  موضحة  صحتكم«،  على  منا 
في   pcr مخبرية  فحوصات  بإجراء  اليوم 
مستوصف البلدة ابتداء من الساعة التاسعة 

صباحاً.
البلدة،  البلدية »حال الطوارئ في  وأعلنت 
إلى  ودع��ت  أنواعها،  على  التجّمعات  ومنع 
المسجد  في  االجتماعي  التباعد  مبدأ  التزام 
كل  بين  المترين  مسافة  وال��ت��زام  والمصلى 
شخص وآخر، ووقف الزيارات العائلية كافة، 
العزاء  ومجالس  الدينية  المناسبات  وك��ل 
أو  سبب  دون  من  التجّول  ومنع  واألع��راس، 
البلدية »ستقوم  من دون ارتداء كمامة«، وأن 
على  حفاظاً  ال��ق��رارات  هذه  وتنفيذ  بمراقبة 

سامتكم«.
الى ذلك، عقد وزير الصحة العامة في حكومة 

مع  اجتماعاً  حسن  حمد  األع��م��ال  تصريف 
مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية 
ريك برينن   Rick Brenen، بحضور ممثلة 
وتناول  الشنقيطي.  إيمان  لبنان  في  المنظمة 
الصحية  التحديات  مواجهة  سبل  البحث 
وقت  في  المرفأ  انفجار  بعد  تضاعفت  التي 
ب� ارتفاع اإلصابات  يعاني لبنان من استمرار 

COVID-19. وشّدد حسن على التالي:
أوالً- ضرورة تخصيص، في مهلة ال تتعّدى 
الميدانية  المستشفيات  أح��د  أي��ام،  عشرة 
على     COVID-19�ب المصابين  لمعالجة 
أنواع  الستقبال  جاهزاً  المستشفى  يكون  أن 
اإلصابات كافة، من التي تشتمل على عوارض 
فائقة  عناية  إلى  تحتاج  التي  تلك  إلى  خفيفة 

وأجهزة تنفس اصطناعي.

ثانياً- أهمية االعتماد على بروتوكول جديد 
الصحي  االهتمام  إي��اء  يتّم  بحيث  للعاج 
خفيفة  عوارض  لديهم  لمن  واللصيق  الازم 
تحّسباً من احتماالت التدهور السريع لصحة 

هؤالء وتفادياً لنقلهم إلى العناية الفائقة«.
الى ذلك طرح مدير عام مستشفى الحريري 
فراس األبيض في سلسلة تغريدات تساؤالت 
المئوية  »النسبة  المقبلة:  المرحلة  خطر  عن 
)معدل  إيجابية  ج��اءت  التي  لاختبارات 
اإلي��ج��اب��ي��ة( ال زال���ت ف��ي ارت��ف��اع، )ال��رس��م 
البياني(. تجاوز المعدل المحلي 5 في المئة، 
وهو حد مقلق بحسب منظمة الصحة العالمية. 
في مستشفانا، نشهد المزيد من الحاالت لدى 
األطفال والنساء الحوامل والمرضى القادمين 

إلجراء جراحات اختيارية أو طارئة«.

ثاث  عن  تغريداته  في  األبيض  ويتحّدث 
نقاط مهمة:

- أوالً، الجهود المبذولة الحتواء الفيروس 
سيؤدي  أساسي.  أمر  المجتمع  مستوى  على 
العدد المتزايد من الحاالت إلى إعادة التركيز 
إلعادة  فرصة  هذه  كورونا.  على  أخرى  مرة 
التأكيد على تدابير السامة وإنفاذها، خاصة 

ارتداء األقنعة في األماكن العامة.
المعّرضين  األش��خ��اص  حماية  ثانياً،   -
الذين  والمرضى  السن  كبار  عالية.  لمخاطر 
يعانون من أمراض مصاحبة يشّكلون غالبية 
العناية  وح��دة  إل��ى  تحتاج  التي  ال��ح��االت 
بقواعد  االلتزام  إلى  بحاجة  إّنهم  المركزة. 
أكثر صرامة من بقية المجتمع. من مصلحتهم 
في  المحتمل  النقص  إلى  بالنظر  بذلك  القيام 

أسرة المستشفيات.
- ثالثاً، نحتاج إلى زيادة القدرة االستيعابّية 
ألسّرة العناية. استجابت المستشفيات بشكل 
سوف  كورونا،  مع  االنفجار.  وقع  عندما  جيد 
ل��رّدة  المستشفيات  مستحقات  دف��ع  ي��ؤدي 
عدد  في  الزيادة  من  يتضح  كما  مماثلة.  فعل 
الفحوصات، يمكن أن ترتفع القدرة االستيعابية 

بسرعة عندما يتم تحفيز القطاع الخاص«.
لموسم  مستعّدون  نحن  »ه��ل  وي��س��أل: 
االنفلونزا؟ هل يمكننا فتح المدارس بأمان مع 
ظهور عدوى كورونا عند األطفال والمراهقين؟ 
واحد.  وقت  في  تحدث  سوف  التحديات  هذه 
مع  متفّشياً  الفيروس  بقاء  تحّمل  يمكننا  ال 
وصول الخريف. من الواضح أّن األيام المقبلة 

ستشّكل تحّدياً كبيراً«.

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األم��م  مكتب  اعلن 
 50 سيرسل  العالمي  األغذية  برنامج  ان  اإلنسانية 
اإلمدادات  »لتعزيز  بيروت  إلى  القمح  من  طن  ألف 
االميركية  »الوكالة  مدير  جال  وقت  في  الوطنية«، 
رأس  على  بارسا  جان  بالوكالة  الدولية«  للتنمية 
شيا  دوروث���ي  االميركية  السفيرة  ترافقه  وف��د، 
ومار  المرفأ  منطقتي  في  المنكوبة  ال��ش��وارع  في 
بالمباني  لحقت  التي  األضرار  على  واطلع  مخايل، 
عمليات  سير  وعلى  والخاصة،  العامة  والممتلكات 
االغ��اث��ة ورف���ع ال��رك��ام واألن��ق��اض، وت��ح��ّدث مع 
عدداً  تفقد  كما  حاجاتهم.  على  للوقوف  المتطوعين 

من المنازل والمحال التجارية المتضررة.
ستأتي  األميركية  المساعدات  »أن  بارسا  واكد 
الجمعيات  وال��ى  اللبناني  الشعب  ال��ى  مباشرة 
تعمل  ال��ى  االزم��ة  خلية  وال��ى  والمدنية  األهلية 
تلك  معظم  وان  الحكومة،  الى  وليس  االرض،  على 
المساعدات ستكون مواد طبية سيتم توزيعها على 
مسؤول  اي  يلتقي  لن  انه  وأعلن  المستشفيات«، 

لبناني خال زيارته بيروت.

تقديم  في  »ستستمر  باده  ان  الى  بارسا  وأشار 
تفعل  كانت  كما  اللبناني  الشعب  الى  المساعدات 
مساعدة  في  تتأخر  لن  وانها  السابق،  في  دائماً 
مساعدة  اولوياتها  وان  بيروت،  في  المتضررين 

اللبناني«. الشعب 
الى  وتحّدث  مارمخايل  شارع  في  الوفد  وجال 
مع  ون��اق��ش  مطالبهم  ال��ى  واستمع  المتطوعين 
المساعدات  بيروت  USAID-مكتب  مسؤولي 
مبنى  مقابل  الوفد  توقف  كذلك  يحتاجونها.  التي 
التي  األض��رار  على  واطلع  لبنان  كهرباء  مؤسسة 

لحقت به.
عن  تتوانى  »لن  بادها  ان  بدورها  شيا  وأكدت 
الكارثة  بعد  خصوصاً  اللبناني  الشعب  مساعدة 

التي ألمت به«.
بيان،  في  التشيكية  الجمهورية  سفارة  اعلنت 
»وصول طائرتين عسكريتين تشيكيتين إلى لبنان، 
على  تشيكية  إنسانية  مساعدات  لتسليم  براغ  من 
شكل إمدادات طبية وأسرة خاصة لوحدات العناية 

المركزة لمستشفيات بيروت«.

وزار وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني 
لبنان  في  األردن��ي  السفير  يرافقه  الصفدي  أيمن 
األردن��ي��ة،  السفارة  م��ن  وف��د  م��ع  العموش  شاكر 
تجهيزه  جرى  الذي  األردني  الميداني  المستشفى 
في تل الزعتر - رأس الدكوانة بعيد وقوع االنفجار 
من  واطلع  أقسامه  في  جال  حيث  بيروت،  مرفأ  في 

المسؤولين فيه على طريقة وحسن سير العمل.
وقال في ختام الزيارة: »إن التحدي األساس هو 
هذه  من  الخروج  في  اللبنانيين  أشقائنا  مساعدة 
المأساوي«.  الحادث  تداعيات  ومعالجة  األزم��ة 
آنية،  مساعدات  عن  اآلن  نتحدث  »نحن  وأض��اف: 
الى  نقلتها  التي  ال��رس��ائ��ل  خ��ال  كذلك  تحدثت 
المدى  متوسطة  مساعدة  عن  اللبنانية  القيادة 
أزمات  من  نهض  فهو  قادر،  لبنان  المدى.  وطويلة 
كبيرة في السابق، ونحن على ثقة من أنه قادر على 
شعبه  وبعزيمة  أيضاً  األزم��ة  هذه  من  ينهض  أن 

وإرادته سيحقق طموحاته«.
وقال رداً على سؤال: »إن المنظومة العربية كلها 
مع  المطلق  تضامنهما  عن  عبرا  الدولي  والمجتمع 

ولن  األزمة  هذه  من  لبنان  يخرج  أن  يجب  لبنان، 
كل  في  معكم  وسنكون  مواجهتها  في  وحده  يكون 
لبنان  يستعيد  أن  أجل  من  الطريق،  على  خطوة 
التي  الكارثة  هذه  من  بيروت  تنهض  وأن  عافيته 

جميعاً«. أصابتنا 
والمستشفى من الدرجة الثالثة وهي أعلى درجة 
يومين  خال  تجهيزه  وتم  ميداني  مستشفى  ألي 
 40 بينهم  شخصاً   148 من  طبيا  كادرا  يضم  وهو 
18 من أصحاب االختصاص ويضم غرفتي  طبيباً، 
 48 الى  باإلضافة  فائقة  عناية  وغرفتي  عمليات 
ومختبر  األشعة  لتصوير  ومركز   ICU و15  سريراً 
بيروت  الى  تصل  الفريق  طائع  وبدأت  وط��وارئ. 

يوم الجمعة على متن طائرات عسكرية أردنية.
 - ال��دول��ي  الحريري  رفيق  مطار  ال��ى  ووصلت 
محملتان  كويتيتان  عسكريتان  طائرتان  بيروت 
بعشرات األطنان من المواد الغذائية والطبية مهداة 
ترسلها   التي  اليومية  المساعدات  ضمن  لبنان  الى 
البلدين  بين  ال��ج��وي  الجسر  إط��ار  ف��ي  الكويت 

لمساندة لبنان جراء االنفجار.

بدأ مرفأ بيروت يستعيد أنفاسه لانطاق 
المدير  الرئيس  أمس  صباح  فحضر  مجدداً، 
مكتبه  ال��ى  القيسي  باسم  المكلف  ال��ع��ام 
المدراء  الى  واجتمع  المرفأ  ادارة  مبنى  في 
التعليمات  وأع��ط��ى  المصالح  ورؤس����اء 
واإلدارات  األجهزة  كل  عمل  لتسهيل  الازمة 
لتسهيل  المرفأ  ف��ي  المتواجدة  الرسمية 
من  والبضائع  السلع  ودخول  خروج  عملية 

حرم المرفأ وإليه . 
ال��م��رف��أ حركة  وق���د ش��ه��د داخ���ل ح���رم 
مكاتب  تأمين  ع��ن  فضاً  للطرق  تنظيف 
لتتمكن  والجمارك  االمنية  لاجهزة  بديلة 
اسرع  في  بعملها  القيام  من  االدارات  هذه 
في  عادياً  عماً  اليوم  يكون  وقد  ممكن،  وقت 

المرفأ.
يستعيد  بيروت  مرفأ  »ان  القيسي  وأكد 
وموظفيه  عماله  ب��إرادة  تدريجياً  عافيته 
واشراف االدارة التي لن ترتاح قبل ان يعود 
ليلعب  بها  امتاز  التي  المكانة  الى  المرفأ 
حوض  ش��رق  منطقة  في  المحوري  دوره 

المتوسط«.
عالية  »ال��ج��ه��وزي��ة  ان  ال���ى  وأش�����ار 
والتنسيق والتعاون مع األجهزة األمنية في 
الازمة  بالسرعة  االنطاق  من  مكننا  المرفأ 

والعمل يتحسن تدريجياً«.
التفريغ  متعّهدي  تجّمع  رئيس  وأعلن 
والشحن جوزف عواد »جهوزية المتعّهدين 
التي  الخسائر  من  الرغم  على  بعملهم  للبدء 

تعّرضوا لها«.
إيلي  الدولية  الماحة  وأعلن رئيس غرفة 
اليوم  صباح  تصان  باخرتين  عن  زخ��ور 
من  حمولتهما  لتفريغ  ب��ي��روت  مرفأ  إل��ى 

. المستوعبات 
وقال زخور: كما توقعنا، استأنفت شركة 
باخرتين  تشغيل  أمس  أول  مساء   BCTC
الحاويات،  محطة  في  بالحاويات  محّملتين 
 CMACGM ل��ش��رك��ة  ت��اب��ع��ة  األول�����ى 
 Arkas ل��ش��رك��ة  وال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��رن��س��ي��ة 

التركية.
إدارتا  تمكنت  بعدما  اإلنجاز  هذا  ويأتي 
تأمين  من  بيروت  BCTC  ومرفأ  شركة 
صيانة تجهيزات المحطة ال سيما 5 رافعات 
جسرية) Gantry Cranes(  على رصيف 
حتى  ال�15  الرافعات  من  الحاويات،  محطة 

تاريخه.
العام  العمالي  االتحاد  رئيس  واستقبل 

بيروت  مرفأ  وعمال  موظفي  نقابة  رئيس 
مالكي  ن��ق��اب��ة  م��ن  وف����داً  األس��م��ر  ب��ش��ارة 
الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، وبحث 
يحتاجونها  التي  التسهيات  ف��ي  معهم 
تأمينها  يمكن  التي  اللوجستّية  واإلجراءات 
والبضائع  السلع  نقل  في  عملهم  الستئناف 

من مرفأ بيروت وإليه.
ما  على  االتفاق  تم  االجتماع  وبنتيجة 

يلي:
التي  األضرار  حجم  من  التأكد  ضرورة   -
يتعّدى  والتي  واآلليات  الشاحنات  أصابت 

عددها المئتي شاحنة وآلية.
باحاته  وتنظيف  القبان  على  الكشف   -

وتأمين الكهرباء له.
وال��راب��ع  الثالث  الحوضين  تنظيف   -

للتمكن من استقبال البواخر.
وخ���روج  دخ���ول  إج�����راءات  تسهيل   -

الشاحنات من المرفأ وإليه.
ت��س��ري��ع اس��ت��ك��م��ال  -  اإلص�����رار ع��ل��ى 
من  ب��ي��روت  م��رف��أ  يتمكن  ك��ي  اإلج�����راءات 
تمهيداً  م��ع��دودة  اي��ام  خ��ال  ال���ذروة  بلوغ 
البضائع  تنقل  التي  البواخر  بادخال  للبدء 

المختلفة«.
لبرنامج  التنفيذي  المدير  تفقد  ذلك،   الى 
المتحدة  لامم  التابع  العالمي  االغ��ذي��ة 
في  كان  حيث  طرابلس،  مرفأ  بيزلي  دايفيد 
تصريف  حكومة  في  ال��وزي��ران  استقباله 
ميشال  والنقل  العامة  االش��غ��ال  األع��م��ال 
نعمة،  راوول  والتجارة  واالقتصاد  نجار 
كرامي،  فيصل  النائب  الكرامة  تيار  رئيس 
مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، رئيس غرفة 
ونقيب  دبوسي،  توفيق  والتجارة  الصناعة 

عمال المرفأ احمد السعيد.
واطلعوا  المرفأ  أرج��اء  في  الجميع  جال 
الستقبال  واس��ت��ع��داده  ج��ه��وزي��ت��ه  ع��ل��ى 
المقدمة  الغذائية  بالمواد  المحملة  البواخر 
قدرة  ومدى  العالمي،  االغذية  برنامج  من 
وفق  ال��م��واد  ه��ذه  استيعاب  على  العنابر 
الطرق والمواصفات العلمية، وإمكان تزويد 
الستقبال  التركيب  سريعة  جديدة  عنابر 

المواد الغذائية المرسلة من البرنامج.
وقال الوزير نجار سنطلب أن يوضع ثلث 
في  وضعها  المقرر  من  كان  التي  اإلمكانات 
االه��راءات  إنشاء  جانب  الى  بيروت،  مرفأ 
طرابلس،  مرفأ  ال��ى  تنقل  ان  والتخزين، 
تكون  ان  يمكن  طرابلس  ان  على  ونصر 

من  وهي  لبنان  في  األول  االقتصادي  المرفأ 
فهذا  المتوسط،  الشرق  في  المرافئ  اه��م 
في  واستراتيجياً  مهماً  دوراً  يلعب  المرفأ 
لبنان  بين  الترانزيت  عملية  وفي  التجارة 
كما  العربية،  وال���دول  وال��ع��راق  وس��وري��ة 
في  ومهماً  أساسياً  دوراً  يلعب  ان  يمكنه 

المنطقة«. انماء 
وخ��ت��م: »ه��ن��اك ع��ن��ص��ران أس��اس��ي��ان 
ويتذكر  يعود  ان  اولها  األزمة،  من  للخروج 
بشعبنا،  تكمن  التنافسية  ميزتنا  أن  لبنان 
ويجب  القتصادنا،  المهم  البشري  العنصر 
نقبل  ان  علينا  ثانياً  انفسنا،  على  نعتمد  ان 
المساعدات من األصدقاء والدول لمساعدتنا 
من  عليه  كان  لما  اللبناني  االقتصاد  ليعود 

حيث االزدهار والرخاء والعيش الواحد«.
أض��رار  ألتفحص  هنا  »ان��ا  بيزلي:  ق��ال 
وأتأكد  االحتياجات  هي  ما  وارى  المرفأ 
ما  على  يحصل  اللبناني  الشعب  ان  م��ن 
مدى  ما  هنا،  السؤال  الغذاء.  من  يحتاجه 
يحتاجها  التي  المدة  هي  وما  األضرار  حجم 
وكيف  م��ج��دداً،  العمل  ال��ى  للعودة  المرفأ 
الشعب  لمساعدة  ال��غ��ذاء  مشكلة  سنحل 

اللبناني؟«.
طرابلس  مرفأ  ف��ي  هنا  »نحن  اض���اف: 

لنطلع على حجم استيعابه للمواد الغذائية، 
الشعب  ان  من  للتأكد  معاً  سنعمل  الننا 
اللبناني يحصل على ما يحتاجه من الغذاء 
في  بوسعنا  ما  وسنعمل  المأساة،  هذه  في 
قد  فكثيرون  الناس،  لمساعدة  الظرف  هذا 
الناس  وظائفهم.  فقدوا  قد  وكثيرون  ماتوا 
وسنعمل  هنا،  نحن  لذلك  للمساعدة  تحتاج 
في  لبنان  في  الناس  لمساعدة  بوسعنا  ما 
هذا  الى  والمجيء  المأساوية.  اللحظة  هذه 
يمكن  ال  ألنه  االهمية،  غاية  في  امر  المرفأ 
العمل  ويجب  مرافئ  دون  من  الناس  إطعام 
الشعب  لمساعدة  وسريعة  طارئة  بصورة 

اللبناني«.
اطمئن  ان  »أري���د  نعمة:  ال��وزي��ر  وق���ال 
بالقمح  نقص  ي��وج��د  ال  ان��ه  اللبنانيين 
هناك  ي��ك��ون  اال  نسعى  نحن  وال��ح��ب��وب، 
ويلفورت  ونشكر  المستقبل،  في  نقص  اي 
وان  طن،  الف   130 تقديمهم  على  بروغرام 
قدرة  كان  دمرت  الذي  االه��راءات  بين  قارنا 
تأمين  وبالتالي  طن  الف   125 استيعابها 
إنجازاً  3 شهور يعتبر  خال  طن  الف   130
نظفنا  قد  سنكون  الفترة  هذه  وفي  كبيراً، 
بيروت  مرفأ  في  األهراء  أمام  التي  المساحة 
القمح  لتسلم  البواخر  ارساء  مكان  وتأمين 

في ظرف أسبوعين او ثاثة، لنبدأ بعد ذلك 
ان  وقلت  سبق  وانا  بيروت،  مرفأ  في  العمل 
 %  30 يقارب  ما  يستوعب  طرابلس  مرفأ 
ان  يجب  لذلك  للبنان  والعلف  الحبوب  من 
مرفأ  في  االستيعاب  هذا  من   %  30 نضع 

طرابلس«.
ب��دراس��ة  يقوموا  ان  »طلبت  واض���اف: 
المكانية وضع اهراءات في طرابلس وصيدا 
والبقاع وذلك ليكون لدينا عدد من المخازن 
ان  ممكن  كارثة  اي  لمواجهة  االستراتيجية 

تحل بنا«.
طرابلس  »م��رف��أ  ك��رام��ي:  النائب  وق��ال 
ومن  لبنان،  تجاه  بواجباته  للقيام  جاهز 
الدولة  سيطرة  تحت  فهو  األمنية  الناحية 
معجل  قانون  باقتراح  وسأتقدم  اللبنانية، 
عائدات  من  نس��بة  اقتطاع  الى  يهدف  مكرر 
بيروت،  مرفأ  وإعمار  بناء  إلع��ادة  المرافئ 
بيروت  مرفأ  مك��ان  للحلول  نسعى  ال  الننا 
بعض��ه  مع  يتكامل  لبنان  اقتصاد  إن  بل 

البعض«.
طرابلس  مرفأ  أن  فأكد  دبوسي  تحدث  ثم 
االوق���ات  ك��ل  ف��ي  للبنان  ال��خ��دم��ات  ي��ق��دم 
بل  الصعبة،  الفترة  ه��ذه  في  وخصوصاً 
دائماً  وهو  وسورية،  للعراق  الخدمات  يقدم 

المنطقة  في  محورياً  دوراً  ليلعب  موجود 
ومع  المخلصين  اللبنانيين  مع  بالتعاون 
تحب  التي  والدولية  الخارجية  الجهات 
التركيبة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  وتعتبره  لبنان 

الكونية«.
طرابلس  مرفأ  لمدير  كلمة  كانت  وختاما، 
الذي أعلن »ان مرفأ طرابلس جاهز الستقبال 
كل  واستيعاب  العالم،  في  البواخر  اكبر 
التي  والمواد  والحبوب  القمح  من  يلزم  ما 

اللبنانيون«. يحتاجها 
اول  ب��ت��ف��ري��غ  أم���س  ب��وش��ر   ، ال���ى ذل���ك 
11500 طن من  باخرتين تجارتين تحمان 
القمح بعد دخولهما حرم ميناء صيدا الجديد 
وشوهدت  رصيفه،  على  ورسوها  ايام  قبل 
محّملة  الميناء  من  تخرج  وهي  الشاحنات 
مستودعات  ال��ى  ينقل  ك��ان  ال��ذي  بالقمح 
كما  استوردها،  الذي  التجار  بأحد  خاصة 
كورنيش  بجانب  ع��دة  شاحنات  اصطفت 
المرفأ تنتظر  الجنوبي مقابل  البحري  صيدا 
لنقل  الميناء  رصيف  باتجاه  لتتقدم  دورها 

القمح. 
وأكد القيمون في مرفأ صيدا ان »ال خوف 
من انقطاع القمح او فقدانه الن هناك بواخر 

اخرى في طريقها الى المرفأ«.
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الأبي�ض يحّذر: هل يمكن احتواء كورونا بعد الآن في لبنان؟

م�شت�شفى ميدانّي اأردنّي في را�ض الدكوانة وطائرتان طبيتان ت�شيكيتان اإلى بيروت

وجولة اأميركية في ال�شوارع المنكوبة.. الم�شاعدات مبا�شرة لل�شعب

حركة ن�شطة في مرفاأ بيروت ل�شتعادة عافيته واليوم عمل عادي

بيزلي يّطلع على جهوزّية مرفاأ طرابل�ض وبدء تفريغ حمولة باخرتي القمح في ميناء �شيدا

بيزلي يطلع على جهوزية مرفأ طرابلس في حضور نجار ونعمة وكرامي جولة لمدير USAID في منطقتي المرفأ ومار مخايل

OMT لزبائنها: قب�ض اأّي مبلغ 
من الخارج بالدولر ابتداء من ال�شبت

من  ال��واردة  التحاويل  »تسليم   OMT »شركة  باشرت 
من  التالي  اليوم  في  حصراً  األميركي  وبالدوالر  نقداً  الخارج 
االستثنائي  للوضع  نظراً  وذلك  لبنان،  مصرف  تعميم  إصدار 
حوالى  يتطلب  التعميم  تطبيق  أن  علماً  لبنان.  به  يمر  الذي 
في  بما  األميركي،  بالدوالر  النقدية  الس��يولة  إلدارة  أسبوع 
في  الوكاء  شبكة  على  والتوزيع  الخارج  من  الشحن  ذلك 

لبنان.
المغتربين  تهافت  ظل  وفي  عليه،  »بناء  بيان:  في  وقالت 
 »OMT« تمكنت  لبنان،  في  ذويهم  إلى  األموال  إرسال  على 
إن  نقداً.  الدوالرات  أيام من دفع عشرات مايين  أربعة  خال 
ال��دوالرات  وشحن  يونيون«  »ويسترن  مع  المقاصة  عملية 
 »OMT« قدرة  من  حد  مما  أيام،  خمسة  تتطلب  الخارج  من 
مراكز  عبر  األميركي  بالدوالر  النقدية  السيولة  توفير  على 

وكائها«.
من  ال��واردة  التحاويل  »تسليم  التزامها  الشركة  وأك��دت 
الزبائن  من  وتطلب  وحصراً،  نقداً  األميركي  بالدوالر  الخارج 
محدودة  وكائها  لدى  الدوالر  كم��يات  أن  يتفهموا  أن  الكرام 
لتأمين  ال��خ��ارج  م��ن  ال����دوالرات  شحنة  وص��ول  حين  إل��ى 
أي مبلغ مرسل  الازمة، بحيث يمكن قبض  النقدية  السيولة 
2020/8/15 وذلك في كل مراكز  لكم ابتداء من يوم السبت 

وكائها«.
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5الوطن / �سيا�سة
المحتلة فل�سطين 

ال��س��ل��ط��ة  رئ���ي���س  ه���ات���ف   {
أمس،  عباس،  محمود  الفلسطينية 
للجبهة  ال��م��س��اع��د  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
القيادة   - فلسطين  لتحرير  الشعبية 
على  مطمئناً  ناجي،  ط��ال  العامة 
أحمد  للجبهة  العام  األمين  صحة 

جبريل.
وت��م��ّن��ى ع��ب��اس خ��ال االت��ص��ال 
على  وجل  عز  الله  يمّن  أن  الهاتفي، 

جبريل بالصحة والعافية.
الرئيس  ناجي  شكر  جانبه،  من 
متمنياً  اللفتة،  هذه  على  الفلسطيني 

له موفور الصحة.
بيان  في  الثقافة  وزارة  نعت   {
أبو  نافذ  الفلسطيني  الكاتب  لها، 
في  المنية،  واف��ت��ه  ال���ذي  حسنة، 

بيروت عن عمر )59 عاماً(.
حسنة،  أبو  نافذ  الراحل  أن  ُيذكر 
فلسطيني،  وإعامي  وكاتب  سياسي 
غادرها   ،1961 العام  غزة  في   ولد 
نكسة  نتيجة  ص��غ��ي��راً  وع��ائ��ل��ت��ه 
وله  متزوج   ،1967 العام  حزيران 
أربعة أبناء، درس في جامعة دمشق 

وتخّرج منها في العام 1983.
كتب المقاالت الثقافية والسياسية 
الصحف  م��ن  العديد  ف��ي  واألدب��ي��ة 
والدوريات العربية، وعمل منذ العام 
تنفيذي لقناة فلسطين  كمدير   2010
المؤلفات  من  العديد  ولديه  اليوم، 

األدبية والروائية والثقافية.
} أعلنت مواقع صهيونية سقوط 
بالون أطلق من غزة على بعد 70 كم 

بين الخليل وعراد.
في  أمس  صباح  حرائق  واندلعت 
غاف  مستوطنات  في  عدة  مناطق 
بالونات  سقوط  ج��راء  غ��زة،  قطاع 

حارقة.
الصهيونية   7 القناة  وأوضحت 
مساحات  في  اندلعت  الحرائق  أن 
زراعية في كيبوتس إيرز وفي منطقة 
بالونات  سقوط  نتيجة  هانر  أور 
على  اإلطفاء  وحدات  وتعمل  حارقة 

إخمادها.
حريقاً   30 من  أكثر  أن  إلى  ُيشار 
بفعل  أم��س،  أول  بالغاف  نشبت 
إطاق البالونات الحارقة والمتفجرة 
من قطاع غزة، وعلى إثرها قرر العدو 
أبو  ك��رم  معبر  إغ���اق  الصهيوني 
صحيفة  وفق  القطاع،  جنوب  سالم 

»يديعوت أحرونوت«.
ح��دود  ع��ل��ى  التصعيد  وي��أت��ي 
من  االحتال  تنّصل  بعد  غزة  قطاع 
قطاع  مع  المبرمة  التهدئة  تفاهمات 

غزة.

ال�سام

بالتزكية  صباغ  حموده  ف��از   {
خال  اليوم  الشعب  مجلس  برئاسة 
ال���دورة  م��ن  االف��ت��ت��اح��ي��ة  الجلسة 
التشريعي  للدور  األولى  االستثنائية 

الثالث.
العجاني  أك��رم  محمد  ف��از  كما 
في  المجلس  لرئيس  نائباً  بالتزكية 
ما فاز كل من سلوم السلوم وميساء 
المجلس  سر  أميني  بمنصب  صالح 
وف��اي��زة  األب���رش  سليمان  ومحمد 

المراقبين. العذبة بمنصب 
النظام  من   »29« المادة  وحسب 
مكتب  والي���ة  م���دة  ف���إن  ال��داخ��ل��ي 
من  ت��ب��دأ  م��ي��ادي��ة  س��ن��ة  المجلس 
تاريخ انتخابه على أن يعاد انتخابه 
المجلس بعد  أول جلسة يعقدها  في 
انتهاء المدة ويستمر مكتب المجلس 
يتّم  أن  إلى  صاحياته  ممارسة  في 

انتخاب المكتب الجديد.

العراق

محافظة  في  أمني  مصدر  أفاد   {
ال��ب��ص��رة، أم����س، ب���ان���دالع ن���زاع 
استخدمت  المحافظة  في  عشائرّي 

خاله أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وقال المصدر، إن »نزاعاً عشائرياً 
في  الحسين  حي  منطقة  في  اندلع 
فيه  استخدمت  البصرة  محافظة 
والثقيلة،  المتوسطة  األسلحة  أنواع 
من  شخص  مقتل  خلفية  على  وذلك 

إحدى عشائر المحافظة«.
عدم  طلب  الذي  المصدر  وأضاف 
»مناشدات  أن  اسمه،  عن  الكشف 
عديدة صدرت من المواطنين لغرض 
تدخل القوات األمنية في فض النزاع 

الذي أثار هلعاً كبيراً«.

الأردن

} أعلن األردن رسمياً، أمس، نّيته 
فيروس  ضد  الروسي  اللقاح  ش��راء 

.)19 كورونا المستجد )كوفيد 
وقال وزير الصحة سعد جابر، إن 
الروسي،  اللقاح  شراء  »ينوي  األردن 
الروسية  السلطات  سيخاطب  وإنه 
محاربة  تجاه  فعاليته  عن  للكشف 
أن��ه في  ال��ف��ي��روس«. وأض��اف جابر 
توزيعه  سيتم  اللقاح  ش��راء  »ح��ال 

على األردنيين مجاناً«.
فاديمير  الروسي،  الرئيس  وكان 
أول  تسجيل  عن  أمس،  أعلن  بوتين، 

لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

الكويت

الخارجية  وزير  نائب  اجتمع   {
خ��ال��د ال��ج��ارال��ل��ه، اف��ت��راض��ي��اً مع 
لدى  العربية  مصر  جمهورية  سفير 
خال  تّم  حيث  القوني،  طارق  الباد 
العاقات  أوجه  من  عدد  بحث  اللقاء 
إلى  إضافة  البلدين،  بين  الثنائية 
الساحتين  على  األوض��اع  تطورات 

والدولية. اإلقليمية 
ح��ض��ر ال���ل���ق���اء م��س��اع��د وزي���ر 
نائب  مكتب  ل��ش��ؤون  ال��خ��ارج��ي��ة 

الوزير السفير أيهم العمر.

اأخبار الوطن الحتالل يدخل رتاًل محّماًل بمعّدات لوج�ستّية من العراق اإلى ريف الح�سكة.. والميلي�سيات تختطف 9 مدنيين من بلدة �سويدان

دير الزور: »العكيدات« تمنح الحتالل الأميركّي و«ق�شد« مهلة �شهر لالن�شحاب من �شرق الفرات

نفي من الجي�سين العراقي والكويتي ب�ساأن ا�ستهداف رتل ع�سكري اأميركي قرب الحدود.. وا�ست�سهاد �سابط واإ�سابة مقاتل ومدنيين في هجوم �سمالي البالد

بغداد: عدم مناق�شة الكاظمي خروج القوات الأميركّية بزيارته لوا�شنطن قد يعر�شه للم�شاءلة البرلمانّية

نتنياهو يحّذر حما�س من مغّبة الت�شعيد

والف�شائل تهّدده اإذا لم يرفع الح�شار عن غزة

حّمل اجتماع وجهاء وشيوخ قبيلة »العكيدات« 
العربية الذي عقد، أمس، في قرية ذيبان في ريف 
دير الزور الشرقي، »التحالف الدولي« الذي يقوده 
االحتال األميركي »المسؤولية الكاملة عن حالة 
تكون  بأن  والمطالبة  واالغتياالت  األمني  الفلتان 
والتأكيد  حصراً،  العرب  ألبنائها  المنطقة  إدارة 

على وحدة سورية واستقالها.
ونقل عن مصادر أهلية في ريف دير الزور، بأن 
ما يقارب الخمسة آالف شخص بينهم عدد كبير 
الوجهاء وشيوخ قبيلة »العكيدات »العربية  من 
اجتماعاً  عقدوا  األخ���رى،  والقبائل  والعشائر 
موسعاً في منزل شيخ عام القبيلة إبراهيم خليل 
»التحالف  قوات  وأمهلوا  ذيبان  قرية   في  الهفل 
لتحقيق  فقط  واحداً  شهراً  الاشرعي  األميركي« 
المطالب التي خرج فيها االجتماع  وأهمها الكشف 
عن  واإلف��راج  االغتياالت  بعمليات  الفاعلين  عن 
المعتقلين وإخراج مسلحي تنظيم »قسد« الموالي 

للجيش األميركي من مناطق شرقي دير الزور.
وتقع بلدة ذيبان تحت سيطرة الجيش األميركي 
من  اختيارها  أن  ويرجح  له،  موالين  ومسلحين 
الجتماعهم،  مقراً  العربية  والعشائر  القبائل  قبل 

بمثابة رسالة توضح جدية مطالبهم.
وتابعت المصادر بأن االجتماع العشائري أدان 
حالة الفلتان األمني والفساد اإلداري والعسكري، 
واالغتياالت التي كان آخرها اغتيال الشيخ مطشر 
يتحمل  التي  الخلف  مخلف  دعار  وقريبه  الهفل 
الخاضع  »قسد«  تنظيم  مسلحو  مسؤوليتها 

للجيش األميركي.
يسّمى  ما  »العكيدات«،  قبيلة  بيان  وحّمل 
األميركي  الجيش  بقيادة   ال��دول��ي«  »التحالف 
المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في مناطقهم 
شرقي الفرات فهو يمثل القوى الفاعلة على األرض 

وهو َمن أسس سلطات أمر الواقع ويشرف عليها.
في  العقيدات  وقبيلة  الهفل  الشيخ  وطالب 
البيان »بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال 
الشيح مطشر الهفل مؤلفة من أشخاص مهنيين 
محققين  أش��خ��اص  وب��م��ش��ارك��ة  ومختصين 
ولديهم الخبرة الطويلة من القبيلة يرشحهم وهو 

شخصياً«.
»بتسليم  الدولي  التحالف  البيان  طالب  كما 
أن  على  )السوريين(  ألصحابها  المنطقة  إدارة 
إدارة  في  الكامل  دوره  العربي  المكّون  يأخذ 
والنزاهة،  الكفاءة  لديهم  بمن  وقيادتها  المنطقة 
ومطالبة )التحالف األميركي( وكل القوى الفاعلة 
في الملف السوري بالدفع باتجاه الحل السياسي 
ووح��دة  السوريين  جميع  حقوق  يضمن  ال��ذي 

سورية واستقالها«.

الفوري  اإلف��راج   بضرورة  القبيلة  طالبت  كما 
حلول  وإيجاد  المظلومين  المعتقلين  جميع  عن 
)الواقعة  المخيمات  لقضية  وإنسانية  جذرية  
النساء  وإعادة   »قسد«(،  مسلحي  سيطرة  تحت 

واألطفال إلى أهلهم وذويهم.
ال��دول��ي«  »ال��ت��ح��ال��ف  المجتمعون  وم��ن��ح 
الاشرعي  مدة زمنية ال تتجاوز شهراً واحداً بدءاً 
من أمس، أماً في االستجابة لبنود البيان وإعادة 
للعدالة  المجرمين  وتسليم  أهلها  إلى  الحقوق 
والمساهمة الفاعلة في استقرار البنية المجتمعية 

للمنطقة.
»العكيدات«  قبيلة  تمركز  ب��ل��دات  وش��ه��دت 
)الشحيل  الشرقي  ال��زور  دير  ريف  في  العربية 
والطيانة وذيبان والحوايج( احتجاجات شعبية 
كبيرة، حيث تمكن المحتجون من السيطرة على 
األميركّي،  لاحتال  العميل  »قسد«  تنظيم  مقار 
إثر تعّرض مجموعة من شيوخ القبيلة لمحاولة 
اغتيال قتل فيها الشيخ مطشر الهفل وأحد أقربائه 
مانع  وخاله  الهفل  إبراهيم  الشيخ  منها  ونجا 

الهفل.
وفي السياق، أدخلت قوات االحتال األميركي 
وتعزيزات  ب��م��واد  المحملة  اآلل��ي��ات  م��ن  رت���ًا 
المعابر غير  العراق عبر أحد  آتية من  لوجستية 
خرق  في  وذلك  السورية  األراضي  إلى  الشرعية 

جديد للقوانين واألعراف الدولية.
أن  حميس  تل  ريف  في  أهلية  مصادر  وذكرت 
الماضية  الليلة  أدخلت  األميركي  االحتال  قوات 
رتاً يتضمن »آلية شاحنة« وصهاريج وعدداً من 
الهمرات محّملة بمواد لوجستية عبر معبر الوليد 
غير الشرعي قادمة من األراضي العراقية واتجهت 
إلى ناحية تل حميس في ريف القامشلي الجنوبي 
لتكمل طريقها باتجاه القواعد غير الشرعية في تل 

بيدر شمال الحسكة.
وأدخلت قوات االحتال األميركي خال األشهر 
القليلة الماضية آالف الشاحنات المحملة بأسلحة 
عبر  الحسكة  إلى  ولوجستية  عسكرية  ومعدات 
المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها الاشرعي 
النفط  ولسرقة  السورية  الجزيرة  منطقة  في 

والثروات الباطنية السورية.
من جهتها، نفذت ميليشيا )قسد( المدعومة من 
جديدة  مداهمات  حملة  األميركي  االحتال  قوات 
سويدان  بلدة  في  المدنيين  من  ع��دداً  واختطفت 
جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك في 
االحتجاجية  المظاهرات  على  للسيطرة  محاولة 
االحتال  وق��وات  الميليشيا  تلك  بطرد  المطالبة 

األميركي من المنطقة.
)قسد(  ميليشيا  أن  أهلية  مصادر  وذك���رت 
داهمت منازل المواطنين في بلدة سويدان جزيرة 
واختطفت 9 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة 
كما نشرت حواجز عدة داخل البلدة لمنع األهالي 
التي  االحتجاجية  المظاهرات  في  المشاركة  من 
الزور  دير  ريف  من  عديدة  وبلدات  قرى  تشهدها 
االحتال  للمطالبة بطرد ميليشيا )قسد( وقوات 

األميركي.
شعبية  مظاهرات  ال��زور  دي��ر  ري��ف  ويشهد 
األميركي  االحتال  بطرد  للمطالبة  متواصلة 
التنكيل  ف��ي  أمعنت  التي  )ق��س��د(  وميليشيا 
عدد  وح��ص��ار  ممتلكاتهم  وس��رق��ة  ب��األه��ال��ي 
الشبان  عشرات  واعتقال  والبلدات  القرى  من 
وسرقة  العشائر  وشيوخ  وجهاء  واستهدافها 

ثروات منطقة الجزيرة.
على صعيد التعاون السوري الروسي، بحث 
السفير  مع  يازجي،  نزار  السوري،  الصحة  وزير 
مجاالت  يفيموف،  ألكسندر  دمشق،  في  الروسي 

التعاون بين البلدين، خاصة ما يتعلق بجائحة 
كورونا.

يازجي  إن  السورّية  الصحة  وزارة  وقالت 
روسيا  لرئيس  الخاص  الممثل  يفيموف،  التقى 
وبحث  سورية،  مع  العاقات  لتطوير  االتحادية 
معه »مجاالت التعاون في المرحلة المقبلة، لجهة 
توفير المستلزمات والتجهيزات الطبية، ال سيما 

الخاصة باالستجابة لجائحة كورونا«.
وأضافت الوزارة أن يازجي »ثمن دعم روسيا 
خاصة  المجاالت،  مختلف  في  السوري  للشعب 
التي  الصعوبات  لتخفيف  الصحي،  المجال 
فرضتها الحرب والحصار االقتصادي الجائر على 

الباد«.
وك����ان آخ���ر ت��ل��ك ال��م��س��اع��دات م��ا ق��ّدم��ت��ه 
الدولية  والمنظمة  الروسية  »روس��ار«  جمعية 
األرثوذكسية  اإلمبراطورية  »الجمعية  الروسية 

الفلسطينية« إلى سورية.
ميدانياً، أسقطت المضادات األرضية في قاعدة 
حميميم طائرة مسّيرة في ريف الاذقية، حسبما 

أوردته وكالة »سانا« السورية الرسمية.
وذكر مراسل »سانا« أن الدفاعات األرضّية في 
قاعدة حميميم تصّدت لطائرة مسّيرة في أجواء 
األراضي  في  إسقاطها  إلى  أدى  ما  جبلة،  مدينة 
أطراف  على  العسالة  لقرية  التابعة  الزراعية 

المدينة.
وأفاد المراسل بأنه لم تقع أي خسائر في مكان 

سقوط الطائرة المسّيرة.
وذكرت الوكالة أن المضادات الجوية أحبطت، 
االعتداءات  عشرات  األخيرة،  األشهر  مدى  على 
بطائرات مسيرة أطلقتها »التنظيمات اإلرهابية« 
وتم  ال��اذق��ي��ة  ب��ري��ف  حميميم  م��ط��ار  ب��ات��ج��اه 

إسقاطها.

عامر  الخارجية  العاقات  لجنة  عضو  أك��د 
الفايز، أمس، أن ملف خروج القوات االجنبية من 
العراق سيكون حاضراً خال زيارة رئيس الوزراء 
بحال  انه  الى  مشيراً  الميركا،  الكاظمي  مصطفى 
أمام  نفسه  سيضع  فإنه  الملف  ه��ذا  بحث  ع��دم 

المساءلة البرلمانية.
وقال الفايز، إن »رئيس مجلس الوزراء والوفد 
االنتهاء  تم  ما  سيناقش  واشنطن  الى  له  المرافق 
التي جرت  المباحثات  االولى من  الجولة  منه في 
مغلقة«،  تلفزيونية  دائرة  عبر  الشهر  قرابة  قبل 
المهمة  الملفات  م��ن  العديد  »هنالك  ان  مبيناً 
واالقتصادية  والعسكرية  األمنية  الجوانب  في 
والصحية والسياسية التي تستوجب طرحها في 

أي حوارات تجري بين بغداد وواشنطن«.
وأض����اف ال��ف��اي��ز أن »م��ل��ف إخ����راج ال��ق��وات 
العراق  من  خصوصا  واالميركية  عموماً  األجنبية 
الوزراء  رئيس  زيارة  في  حاضر  خروجها  وآلية 
الى واشنطن، تطبيقاً لقرار مجلس النواب«، الفتاً 
الملف  هذا  مناقشته  عدم  بحال  »الكاظمي  ان  الى 
البرلمان  تأكيد  أمام  نفسه  سيضع  فانه  المهم، 
الى  يتعرض  وقد  القرار،  هذا  تطبيق  وجوب  على 

المساءلة من قبل البرلمان«.
بكل  االميركية  القوات  »خروج  ان  الفايز  وأكد 
قريبة،  فترة  خال  يحصل  لن  العراق  من  قواتها 
على اعتبار أن أميركا ال ترغب بخروج قواتها من 
الوقت نفسه  لكن في  الحاضر،  الوقت  العراق في 
فإن العراقيين لن يرّحبوا بأي قوات أجنبية على 
غيرها  او  تركية  او  اميركية  أكانت  سواء  ارضهم 
التي ينبغي أن تخرج ألن البلد ليس بحاجة لها«.

في  المشتركة  العمليات  قيادة  نفت  ذلك،  إلى 

العراق، أمس، أن يكون »منفذ جريشان الحدودي 
بين العراق والكويت، تعّرض لعمل تخريبي«.

المشتركة،  العمليات  باسم  الناطق  وق��ال 
بعض  تناقلته  »م���ا  إن  ال��خ��ف��اج��ي،  تحسين 
األنباء، عن حدوث عمل تخريبي عار عن  وكاالت 

الصحة«.
العامة  األرك����ان  رئ��اس��ة  نفت  جانبها،  م��ن 
وسائل  عبر  ت��داول��ه  يتم  م��ا  الكويتي  للجيش 
اإلعام المختلفة حول تعّرض أحد المراكز لهجوم 
وتؤكد  الشمالية  الكويتية  الحدود  على  تخريبي 
األنباء  وكالة  حسب  ومستقرة،  آمنة  الحدود  بأن 

الكويتية »كونا«.
مصادر  عن  نقلت  قد  »رويترز«،  وكالة  وكانت 
جريشان  معبر  قرب  انفجاراً  بأن  عراقية  أمنية 
تنقل  قافلة  االثنين  مساء  استهدف  ال��ح��دودي 

معدات للقوات األميركية.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن ال��م��ص��ادر ق��ول��ه��ا، إن 
العربيتين،  الدولتين  بين  وقع  ال��ذي  »االنفجار 
لقافلة  مسلحة«  »جماعة  استهداف  ع��ن  نجم 
المشار  »الجماعة  أن  مضيفة  أميركية«،  عسكرية 
تحمل  قافلة  قرب  إلى  ناسفة  عبوة  هربت  إليها، 
دولة  مع  الحدود  قرب  األميركي،  للجيش  عتاداً 

الكويت«.
وكانت مصادر أفادت بأن سلسلة من العبوات 
األميركّي  للجيش  عسكرياً  إقامة  موقع  استهدفت 

في منطقة حدودية بين العراق والكويت. 
المواّد  لعبور  مخصصة  المستهدفة  والنقطة 

اللوجستية للجيش األميركي.
وقت  في  تبنى  الكهف  أصحاب  تنظيم  وك��ان 
عند  أميركية  وآليات  معدات  تدمير  عملية  سابق، 

منفذ جريشان على الحدود العراقية الكويتية.
في المقابل، نفت قيادة العمليات المشتركة في 
بين  الحدودي  جريشان  »منفذ  يكون  أن  العراق، 

العراق والكويت، تعرض لعمل تخريبي«.
المشتركة،  العمليات  باسم  الناطق  وق��ال 
بعض  تناقلته  »م���ا  إن  ال��خ��ف��اج��ي،  تحسين 
األنباء، عن حدوث عمل تخريبي عار عن  وكاالت 

الصحة«.
تموز/يوليو  شهر  في  المجموعة  تبّنت  كما 
للجيش  تابع  كبير  لوجستي  دع��م  رت��ل  تدمير 
أجانب  أمنية  حمايات  من  توابعه  مع  األميركي، 
الجنسية في منطقة مكيشيفة في محافظة صاح 

الدين.
إن  حينها  ق��ال��ت  عشائرية  م��ص��ادر  وك��ان��ت 
انفجاراً استهدف رتل دعم لوجستي يتبع الجيش 
األميركي قرب منطقة مكيشيفة في محافظة صاح 

الدين.
الشهر  واشنطن  بقيادة  التحالف  وقلّص  هذا 
الماضي عدد أفراده في العراق، وحّول مهمتهم إلى 
استشارية  فرق  من  تتكون  استشاريين  مجموعة 

من 13 دولة من أعضاء التحالف.
المستشارون  سيعمل  التعديات  وبموجب 
قيادة  ف��ي  االت��ص��ال  ض��ب��اط  م��ع  العسكريون 
واحد  مركزي  موقع  ضمن  العراقية  العمليات 
»راي��ان  العميد  إدارة  تحت  بغداد  العاصمة  في 

ريداوت« من ساح البحرية األميركي.
المحادثات األخيرة بين واشنطن وبغداد  وفي 
إن  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  قال 
القوات  بانسحاب  »التزامهما  يؤكدان  البلدين 

األميركية من العراق«.

كانون   5 وكان البرلمان العراقي قد صّوت في 
 5 من  نيابي  ق��رار  على  الماضي  الثاني/يناير 
العراقية  الحكومة  مطالبة  ضمنها  من  إج��راءات 
على  أجنبية  قوات  أي  وجود  إنهاء  على  بالعمل 
طلب  بإلغاء  الحكومة  وإلزام  العراقية،  األراضي 
تنظيم  لمحاربة  الدولي  التحالف  من  المساعدة 

»داعش«.
اإلعام  خلية  أفادت  متصل،  أمني  سياق  وفي 
العراقية،  ال��ق��وات  ب��أن  أم��س،  العراقي،  األمني 
محافظة  في  إرهابية  لعناصر  تعرضاً  ص��دت 

كركوك، شمالي الباد.
القوات  أن  امس،  بيان  في  الخلية  وأوضحت 
كركوك  بمحافظة  ال��ري��اض  ناحية  في  األمنية 
الماجد،  قرية  على  إرهابية  لعناصر  ت��ص��ّدت 

شمالي العاصمة بغداد.
عن  أس��ف��ر  ال��ت��ع��رض  أن  الخلية،  وأض��اف��ت 
الثالث  اآلل��ي  المشاة  ل��واء  في  ضابط  استشهاد 
وجرح  االتحادية،  بالشرطة  الخامسة  بالفرقة 
ال��م��دن��ي��ي��ن، وأح���د ع��ن��اص��ر الحشد  اث��ن��ي��ن م��ن 

العشائري.

العدو،  وزراء  رئيس  نتنياهو  بنيامين  هّدد 
حركة حماس، والفصائل الفلسطينية في غزة، 

من مغبة التصعيد العسكري.
 20 ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  ف��ي  نتنياهو  وق���ال 
األخ��رى  والمنظمات  »ح��م��اس  الصهيونية، 
شاهدت ودرست ما جرى في الماضي، وعليها 
أن تتعلم من الدروس السابقة وأن ال ُتعيد الكّرة 
هذه  تتذكر  أن  عليها  أقترح  ولذلك  أخرى،  مرًة 

الدروس«.
وشدد على أن الكيان الصهيوني لن يسمح 
لمن وصفهم بأي من »أعدائها« بشن أي هجمات 
عليه، مشدًدا على »أننا سنعمل بقوة لمنع ذلك 

سواء قرب أو عن بعد الحدود«.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ينفذ أعماالً 
من  لكن  الجمهور،  عن  إخفاؤها  يتم  عسكرية 
ويأخذونه  يعرفونه  »األع����داء«  ب���  وصفهم 
كما  حساب،  أل��ف  له  ويحسبون  بالحسبان 

زعم.
واعتبر أن قرار المحكمة العليا الصهيونية، 
بشأن إلغاء قرار هدم منزل عائلة األسير نظمي 
أبو بكر المتهم بقتل جندي بحجر في يعبد، بأنه 
قرار مؤسف، مؤكًدا أنه سيتم تقديم طلب إلعادة 

النظر فيه.
وبشأن السيادة والضم، قال رئيس الوزراء 
إال  يتم  ل��ن  السيادة  تطبيق  إن  الصهيوني، 

بموافقة أميركية.

مشغول  ترامب  الحقيقة  في  »لكن  وأضاف 
من  نتمكن  أن  وآم��ل  أخ��رى،  قضايا  في  حالًيا 

تعزيز االعتراف بسيادتنا قريًبا«.
مع  الخافات  من  للعديد  نتنياهو  وتطرق 
غانتس،  بيني  وزعيمه  أبيض   - أزرق  حزب 
الميزانية بضرورة  مؤكًدا على موقفه من ملف 
تضر  خطوة  أي  وأن  واح���د،  لعام  تمريرها 
الترشح  من  منعه  مشروع  ومنها  باالئتاف 
ويقود  باالئتاف  سيضّر  المقبلة  لانتخابات 

النتخابات جديدة.

غزة  في  الفلسطينية  الفصائل  أن  إلى  ُيشار 
»كان«  قناة  وذك��رت  نتنياهو.  بدورها  هددت 
الصهيونية، نقاً عن تقارير عربية، أن الفصائل 
تجاهل  حال  في  بالتصعيد  تهدد  غزة،  بقطاع 

العدو مطالب رفع الحصار عن غزة.
 ووفقا لقناة كان، أكدت مصادر فلسطينية من 
البالونات  بإطاق  ستستمر  الفصائل  أن  غزة، 

المفخخة، ومستعدة للتصعيد.
في  مصادر  إن  الصهيونية،  القناة  وقالت 
أن  نفسها،  للصحيفة  صرحت  حماس،  حركة 

مفاوضات صفقة التبادل عالقة، بسبب الرفض 
الصهيونّي لدفع ثمن الصفقة.

أن  المصادر،  ه��ذه  أضافت  للقناة،  ووفقاً 
العدو  ألن  عالقة،  التبادل  صفقة  مفاوضات 
الصهيوني يرفض اإلفراج عن األسرى الذين تّم 

تحريرهم في إطار صفقة »شاليط«.
االح��ت��ال  جيش  وزي���ر  أن  إل��ى  وأش����ارت 
بغزة،  المشاريع  تطوير  أن  ص��رح،  غانتس، 
المستعمرات  إل��ى  العمال  بدخول  والسماح 
الصهاينة  الجنود  بعودة  مرتبط  الصهيونية، 

األسرى بغزة.
»عملية  إن  ق��ال��ت  ال��م��ق��اوم��ة  ف��ي  م��ص��ادر 
حماس  قبل  من  تجريبّية  صواريخ   9 اط��اق 
إلى  واضحة  رسالة  بمثابة  وه��ي  مقصودة، 
واستعداد  الحاصل  التصعيد  بجّدية  االحتال 
غزة«،  على  ُتفرض  قد  مواجهة  ألّي  المقاومة 
مضيفة أن »المقاومة لن تتراجع عن خطواتها 
بنود  جميع  تنفيذ  في  يماطل  االحتال  دام  ما 
الشعبية  »الفعاليات  وأن  التهدئة«،  تفاهمات 
ستستمّر،  المتفّجرة  البالونات  في  المتمّثلة 
المقاومة  أجنحة  مختلف  استعداد  إلى  إضافة 
عليها«.  فرضت  ح��ال  العسكرية  للمواجهة 
وتابعت المصادر أن »إطاق الصواريخ بمثابة 
رّد ميداني على وزير الجيش الصهيوني، بيني 
غانتس، الذي هّدد قطاع غزة مرات عدة خال 

اليومين الماضيين«.

أعلنت وزارة النقل السورية خلو الموانئ السورية من أي مواد قابلة لانفجار، بعد جوالت ميدانية 
في الموانئ للتأكد من سامتها، عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي خلّف آالف القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة في بيانها عدم وجود أي مواد قابلة لانفجار في الموانئ السورية، وعدم وجود على 
اإلطاق لدى الجمارك أي متروكات جمركّية في المرافئ، قابلة لانفجار.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ اللحظات األولى لكارثة انفجار بيروت قامت الجهات المعنية بجوالت 
ميدانية والتأكد من سامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.

التواصل  مواقع  بعض  تتداولها  التي  اإلشاعات  وراء  االنجرار  عدم  إلى  المواطنين  البيان  ودعا 
االجتماعي.

في  اإلسامي  الجهاد  لحركة  السياسّي  المكتب  عضو  أكد 
أن االحتال الصهيوني يعيش  الحساينة،  فلسطين يوسف 
المخاطر  أو  الداخلي،  الصعيد  على  سواء  عميق،  مأزق  في 
التي تهّدد مستقبله في ظل تنامي وتعاظم قوى  الوجودّية 

المقاومة في المنطقة.
إن  أم��س،  ل��ه،  متلفزة  تصريحات  في  الحساينة  وق��ال 
مأزقه  من  للخروج  المتعّددة  محاوالته  إطار  وفي  »الكيان 
غزة،  قطاع  على  والحصار  الخناق  تشديد  ق��ّرر  ال��راه��ن، 
بموجب  عليه  المترتبة  وتعهداته  التزاماته  من  والتنصل 
من  جعل  ولذلك  الدولية،  والقوانين  واالتفاقّيات  التفاهمات 
قضية فتح معابر غزة وإغاقها وسيلة للضغط على شعبنا 
والتضييق عليه، وابتزاز مقاومته من أجل الرضوخ لمطالب 

وسياسات االحتال العدوانية«.
وقّررت سلطات االحتال مساء اإلثنين، إغاق معبر »كرم 
كما  والوقود،  اإلنسانّية  المواد  دخول  باستثناء  سالم«  أبو 
إشعار  حتى  ومستلزماتها  البناء  مواد  إدخال  منع  قّررت 
باتجاه  الحارقة  البالونات  إط��اق  تصاعد  بذريعة  آخ��ر، 

مستوطنات »غاف غزة«.
الذي  الفلسطيني  »الشعب  أن  على  الحساينة  وش��ّدد 
الرضوخ  األحوال  من  حال  بأي  يقبل  لن  المقاومة،  احتضن 

لمطالب االحتال، أو السماح البتزاز مقاومته«.
الشعب  ع��ل��ى  ال��ص��ه��ي��ون��ّي  »ال���ع���دوان  أن  إل��ى  ول��ف��ت 
خياراته  عن  ثنيه  في  يفلح  لن  تعاظم،  مهما  الفلسطيني 
المقاومة  وستبقى  االح��ت��ال،  مواجهة  ف��ي  المشروعة 
وماحقات  لمضايقات  تعرضت  مهما  االنكسار  على  عصّية 

واستهدافات«.

دم�شق: خلو الموانئ ال�شورّية 

من اأي مواد قابلة لالنفجار

»الجهاد«: الحتالل ي�شتخدم معابر غزة 

لل�شغط على �شعبنا وابتزاز مقاومته

Twelfth year / Wednesday / 12  August 2020 / Issue No. 3303
3303 العــدد   /  2020 آب   12  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 



عربيات / دوليات6

تتابع مصادر دبلوماسيّة 
المبعوث  عربيّة تحّركات 
األممي في اليمن لمعرفة 

درجة تقّدم التفاوض 
الجاري بين إيران وأميركا 
عبر القناة الفرنسية ومدى 

شراكة السعودية في هذا 
التفاوض. وقالت المصادر 
إن هناك تقدماً بطيئاً يوحي 

ببرود على المسار اإليراني 
السعودي.
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طهران تنفي وجود مباحثات مع وا�شنطن ب�شاأن رفع العقوبات

الواليات المتحدة لم تقّيم المخاطر ب�شكل كامل على المدنّيين عندما باعت اأ�شلحة لل�شعودّية!

بعد ت�ضجيل �أول لقاح �ضد فيرو�س »كوفيد ـ 19« في العالم 

خم�س دول �شتنتج لقاح كورونا الرو�شّي

تقرير �إخبارّي

خالل قرن كامل.. نترات االأمونّيوم قاتل يفتك باالآالف حول العالم 

األنباء بوجود مباحثات  اإليرانية على  الخارجية  علقت 
غير  األميركية  العقوبات  رفع  بشأن  المتحدة  الواليات  مع 

الهادفة، بشكل مؤقت.
األنباء  على  »تعقيباً  الخارجية:  وزارة  بيان  في  وجاء 
التي تحدثت، نقالً عن مصدر مجهول، بوجود مباحثات مع 
الهادفة بشكل  الواليات المتحدة بشأن رفع العقوبات غير 
مؤقت، نؤكد أن هذه األنباء غير واقعية، ومن غير الواضح 

ما هو الغرض منها«.
»إيلنا«  لوكالة  مسؤول  إيراني  مصدر  نفى  جهته  من 
وجود أي مفاوضات بين إيران وأميركا ودول أوروبية لرفع 

جزء من العقوبات عن طهران.
ال  إنه  الرسمية  غير  اإليرانية  للوكالة  المسؤول  وق��ال 
توجد أي مفاوضات بين إيران وأميركا، سواء بشكل مباشر 
أو عبر وسطاء«، مضيفاً أنه »ال يمكن لألوروبيين أن يبادروا 
دون  من  األخ��رى  ال��دول  إلى  مقترحات  أو  رسائل  وينقلوا 

موافقة إيران، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح«.
عن  ذلك  قبل  نفسها  الوكالة  كشفت  أن  بعد  ذلك  وجاء 
مصدر وصفته بالمطلع طلب عدم اإلعالن عن اسمه، وجود 
العقوبات  ل�»رفع  بريطانيا  من  مدعومة  ألمانية  مساع 
األميركية غير الهادفة التي تؤثر اقتصادياً بصورة أساسية 

على الشعب اإليراني بشكل مؤقت وكخطوة أولى، على أن 
حوار  بعد  اإلقليمية  القضايا  في  العمياء  النقاط  تقييم  يتم 
إيران  وحتى  وأميركا  بإيران  المتعلقة  القضايا  بشان  عام 

والسعودية«.
تقييم  ستعيد  المقابل  في  »إي��ران  أن  المصدر  وأض��اف 
الخطوات التي اتخذتها خالل الشهور الماضية فيما يخص 

الملف النووي«.
توصل  ح��ال  »ف��ي  إن��ه  »إيلنا«  لوكالة  المصدر  وق��ال 
الطرفان إلى نقاط إيجابية سيكون إلغاء العقوبات نهائياً، 
كما ستتسع دائرة القضايا المطروحة للحوار بناء على أن 

إيران العب أساسي في المنطقة«.
بشأن  المتحدة  الواليات  »تقييم  أن  عن  المصدر  وكشف 
عشرة  غضون  في  جاهزاً  سيكون  هذا  األوروب��ي  المقترح 
حظر  لتمديد  الدولي  األمن  مجلس  »تقييم  أن  مؤكداً  أيام«، 

التسلح على إيران غير إيجابي«.
عن  ع��ّب��رت��ا  وبريطانيا  »أل��م��ان��ي��ا  إن  ال��م��ص��در  وق���ال 
على  التسلّح  حظر  لتمديد  األميركي  للمقترح  معارضتهما 
إيران واإلشراف المباشر على أنشطتها النووية خارج إطار 
أنه  تعتقدان  ولندن  »برلين  أن  مؤكداً  الدولية«،  الوكالة 

ستكون لذلك تداعيات سلبية على سلوك إيران«.

سقوط  خطر  كامل  بشكل  األميركّية  الخارجية  تقّيم  لم 
ضحايا مدنيين عندما مضت قدماً في بيع كمية ضخمة من 

الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية.
الواليات  في  حكومية  رقابية  لهيئة  تقرير  في  وج��اء 
الخارجية  لوزارة  العام  »المفتش  أن  أمس،  ونشر  المتحدة، 
لم  أنها  أو  كامل  بشكل  المخاطر  تقّيم  لم  ال��وزارة  أن  وجد 
المدنيين  صفوف  في  الخسائر  لتقليل  الالزمة  التدابير  تتبع 
والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه 

في االعتماد الطارئ لوزير الخارجية في أيار 2019«.
ولم يتخذ التقرير موقفاً بشأن ما إذا كان التذّرع بالطوارئ 
مستحقاً، وقال إن »وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة 

تصدير األسلحة«.
المبيعات  ببعض  سمحت  »ال��وزارة  أن  التقرير  يجد  ولم 
دون  من  التوجيه  دقيقة  الذخيرة  من  ألج��زاء  الصغيرة 
مراجعة الكونغرس حتى قبل قرارها في مايو 2019«، قائالً 

إنها »دون الحّد الذي يرقى لمراجعة الكونغرس«.
وأشار التقرير إلى أن »معظم مبيعات األسلحة التي أقّرت 

هذا  التحقيق  بدء  عند  سلمت  قد  تكن  لم  الطارئ،  األمر  وفق 
العام«.

ويعّد التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمراً محورياً 
للمفتش  أيار،  في  المفاجئة  ترامب  دونالد  الرئيس  إقالة  في 

العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق.
كانت  التي  إقالته  بشأن  الكونغرس  في  لجان  وتحقق 
واحدة من سلسلة إقاالت بهيئات رقابية قام بها ترامب مما 

أثار القلق على الرقابة.
الرئيس  إدارة  قرار  في  التحقيق  طلب  الكونغرس  وكان 
دونالد ترامب في أيار 2019 بالمضي قدماً في صفقة معّدات 
8 مليارات دوالر للسعودية ودول أخرى  عسكرية بأكثر من 
طريق  عن  الكونغرس  من  مراجعة  دون  من  اعتمادها  تم 

توصيفها ب�»الطارئة« بسبب التوترات مع إيران.
ومنع أعضاء من الكونغرس بعض المبيعات بدافع القلق 
من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة »رايثيون 
تكنولوجيز« ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المدنيين 

وكارثة إنسانية في الحرب األهلية باليمن.

وافقت روسيا على »إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في خمس دول، 
وتتيح السعة لدينا إنتاج 500 مليون جرعة سنوياً«. وفق ما قاله كيريل 
دميترييف، رئيس صندوق االستثمار المباشر الروسي  )RDIF(، خالل 
مؤتمر عبر اإلنترنت في المركز الصحافي الدولي متعّدد الوسائط التابع 

لوزارة الخارجّية. 
في  لقاحات  إلنتاج  اتفاقّيات  أبرمنا  »لقد  الروسي:  المسؤول  وأكد 
خمس دول، ولدينا اآلن القدرة على إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح 

يمكن إطالقها في غضون 12 شهراً«.
المملكة  مع  مناقشة  »تجري  أنه  الصندوق  أف��اد  سابق،  وقت  وفي 
إلنتاج  وكوبا  والهند  والبرازيل  وكازاخستان  السعودية  العربية 

اللقاح«.
تشرين  في  يبدأ  قد  كوبا  في  »اإلن��ت��اج  إن  أم��س،  دميترييف  وق��ال 

الثاني«.
أول  »تسجيل  عن  أمس،  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  وأعلن 

لقاح ضد فيروس كورونا في العالم«.
الحكومة: »على حد  الروسّي خالل اجتماع مع أعضاء  الرئيس  وقال 

علمي تّم اليوم صباحاً تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا 
المستجد«.

بفعالية  يعمل  أنه  أعلم  أنني  من  الرغم  »على  قائالً:  بوتين،  وأضاف 
االختبارات  جميع  اللقاح  اجتاز  وقد  مستقرة  مناعة  يشكل  فهو  كبيرة، 

الالزمة«.
بإنتاج  األخرى  والبلدان  الدول  أن »تقوم  يأمل  أنه  إلى  وأشار بوتين 

وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجّد في المستقبل القريب«.
باللقاح  تطعيمها  تم  قد  بناته  إحدى  بأن  الروسي  الرئيس  وصّرح 

الجديد ضد فيروس كورونا، وهي بصحة طبيعية بعد اللقاح.
تم  ال��ذي  ك��ورون��ا،  ضد  للقاح  المنتجة  الروسّية  الشركة  وأطلقت 

.V« تسجيله يوم أمس 11 آب، اسم »سبوتنيك
وتم اختيار هذا االسم نظراً لما يحمله من رمزية ألن أول قمر صناعي 

روسي حمل اسم »سبوتنيك« وتم إطالقه عام 1957.
ضد  لقاح  أول  تسجيل  لكون  بالذات  االسم  هذا  المختصون  واختار 
وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، ال تقل أهمية عن 

إطالق أول قمر صناعي روسي.

{ إعداد: سماهر الخطيب
أعادت المآساة اللبنانية إلى أذهان العالم، مآسي أخرى 
مشابهة، فقبل »بيروتشيما«، يقف مركب نترات األمونيوم 
الزراعية،  باألسمدة  استخدامه  ُيشاع  الذي  الكيميائي، 
وراء العديد من الكوارث التي أودت بحياة كثيرين في دول 
والصين،  وفرنسا،  وبلجيكا،  وألمانيا،  كبريطانيا،  عّدة 

والواليات المتحدة األميركية.
له  كيميائي  مركب  بأنه  األم��ون��ي��وم  ن��ت��رات  وُي��ع��رف 
القياسية  الشروط  في  ويوجد   ،NH4NO3 الصيغة 
الماء  في  االنحالل  سهلة  اللون  عديمة  بلورات  شكل  على 
ويستخدم  الهواء.  مع  تماسها  لدى  بسهولة  تتسّيل  وهي 
المركب بشكل أساسي في صناعة المتفجرات المستخدمة 
نظراً  يستخدم  كما  الهندسية؛  واإلنشاءات  المناجم  في 

لمحتواه العالي من النتروجين في تركيب األسمدة.
فيما يعمد العديد من الدول مؤخراً على التقليل التدريجي 
من استخدام نترات األمونيوم ضمن التطبيقات االستهالكية 
إساءة  والحتمالية  المادة  هذه  مع  التعامل  لخطورة  نظراً 
انفجار هذا  استخدامها. وقد شهدت دول عدة كوارث جراء 

المركب، منها انفجار مرفأ بيروت سنة 2020.
من  أكثر  بحياة  أودى  الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  وقبل 
متفاوتة،  بجروح  اآلالف  إصابة  إلى  وأدى  شخصاً   157
البشرية  فجعت  والممتلكات؛  األم��وال  في  خسائر  وأوقع 

بكوارث عدة بسبب مادة نترات األمونيوم.
وتعد نترات األمونيوم من مكّونات األسمدة التي تسّمى 
أو  كبيرة  أكياس  في  المزارعون  ويشتريها  األمونترات، 
ولكنها  لالشتعال،  قابلة  غير  منتجات  وه��ي  ب��ال��وزن، 

مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.
تصنيع  في  األمونيوم  نترات  استخدام  أيضاً  ويمكن 
كانت  حال  في  نسبياً  آمنة  مادة  وتعّد  المتفّجرة،  األدوات 
لكنها  صحيح؛  بشكل  تخزينها  وجرى  التلّوث  عن  بعيدة 
خلطها  تّم  أو  التلّوث  طالها  لو  الخطورة  شديدة  تكّون 

بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل غير آمن.
مصدراً  األمونيوم  نترات  شكلت  الماضي  القرن  وخالل 
للعديد من المآسي حول العالم، عرضية كانت أو جرمية، 
وأدت إلى دمار هائل في مناطق متعددة من العالم. نرصد 

أبرزها:
عاشتها  المركب  ه��ذا  تاريخ  في  مسجلة  حادثة  أول 
كنت  مقاطعة  في   )Faversham( فافيرشام   مدينة 
أسوأ  كأحد   1916 نيسان   2 يوم  إنجلترا،  شرقي  بجنوب 

الحوادث الصناعية بتاريخها.
بفافيرشام  تركزت  األول��ى،  العالمية  الحرب  فأثناء 
التي عملت بشكل دؤوب على  الذخيرة  العديد من مصانع 

توفير حاجيات الجيش البريطاني على جبهة القتال.
وعقب حريق مجهول المصدر قيل إنه أتى على عدد من 
اعتمد لتخزين  الفارغة وامتد نحو مخزن خشبي  األكياس 
األمونيوم  ونترات  تي  إن  تي  مادتي  من  طن   200 حوالي 
 ،)Amatol( أماتول  مادة  صناعة  في  استخدمت  التي 

جّد في حدود الساعة الثانية وعشرين دقيقة زواالً انفجار 
هائل أودى بحياة 115 شخصاً وأصاب 700 آخرين.

وفي عام 1921، أسفرت ثاني حادثة مسجلة في تاريخ 
561 شخصاً، كانت في مصنع »بي  المركب عن مقتل  هذا 
التي  األلمانية   )Oppau( أوباو  منطقة  في  إف«  إس  آي 
شهدت  حيث  لودفيغسهافن،  مدينة  من  جزء  اليوم  هي 
الحرب  نهاية  عن  سنوات   3 من  أقل  مضي  بعد  ألمانيا 
بمصنع  الصناعية  كوارثها  أسوأ  إحدى  األولى  العالمية 

شركة باسف )BASF( الكيميائي.
البرجية  الصومعات  بإحدى  متتاليان  انفجاران  ووقع 
كبريتات  مادتي  من  طن   4500 حوالي  لتخزين  المعتمدة 
صناعة  في  المستخدمة  األمونيوم  ونترات  األمونيوم 
األرض  في  واسعة  حفرة  لظهور  ذلك  أّدى  وقد  األسمدة. 
561 شخصاً وإصابة  19 متراً وأسفر عن وفاة  بلغ عمقها 

اآلالف.
 7 بحوالي  حينها  المالية  الخسائر  ق��درت  ذل��ك،  إل��ى 
ليجد  أوباو  منازل  من   80% ودّمر  أميركي  دوالر  ماليين 
مأوى  دون  من  الشوارع  في  أنفسهم  شخص   6500 بذلك 
مدناً  االنفجار  أوقعها  التي  االرتدادية  الهزات  بلغت  كما 
  )Heidelberg( وهايدلبرغ   )Mannheim( كمانهايم 

وأوقع بها جانبا من الخسائر المادية.
االنفجار  لضحايا  جنازة  أقيمت  التالية،  األيام  وخالل 
الرئيس  ضمنهم  من  كان  شخص  ألف   70 نحو  حضرها 
األلماني فريدريش إيبرت )Friedrich Ebert( ورئيس 

.)Hugo Lerchenfeld( الوزراء هوغو ليرشنفيلد

إثر  الفرنسية  بريست  مدينة  اهتزت   ،1947 عام  وفي 
التي  ليبرتي«  »أوشن  النرويجية  الشحن  سفينة  انفجار 
من  نصيبها  لفرنسا  كان  فقد  المادة.  بهذه  محملة  كانت 
 ،1947 تموز   28 يوم  ففي  األمونيوم.  نترات  مع  المآسي 
أوسيان  النرويجية  الشحن  بسفينة  النيران  اندلعت 
بأكثر  محملة  كانت  التي   ،)Ocean Liberty( ليبرتي  
المواد  من  والعديد  األمونيوم  نترات  من  طن  آالف   3 من 
ميناء  ق��رب  تواجدها  أثناء  االلتهاب،  سريعة  األخ��رى 
ألحق  انفجاراً  المنطقة  بذلك  لتشهد   )Brest( بريست 
شخصاً   29 وف��اة  عن  وأسفر  بالميناء  جسيمة  أض���راراً 

وإصابة اآلالف.
وفي العام نفسه، فّجر حريق نحو 2300 طن من المادة 
سيتي  تكساس  ميناء  في  سفينة  متن  على  الكيميائية 
وقيل   ،1947 نيسان   16 يوم  الحريق  واندلع  األميركي. 
العمال،  أحد  بها  ألقى  مشتعلة  سيجارة  عقب  بسبب  إنه 

على متن السفينة غراندكامب.
ألسنة  أن  إال  الحريق،  إخماد  محاوالت  من  الرغم  وعلى 
بالسفينة  األمونيوم  نترات  تخزين  مواقع  بلغت  قد  اللهب 
لتشهد المنطقة بذلك انفجاراً هائالً تبعته انفجارات أخرى 

طالت مرافق أخرى محاذية للميناء.
نيترات  فيها  تسّببت  التي  الكارثة  هذه  أسفرت  وقد 
 3500 قرابة  وإصابة  شخصاً   581 وفاة  عن  األمونيوم 
بنحو  حينها  المادية  الخسائر  قدرت  كما  بحروق  آخرين 
بال  أنفسهم  شخص  ألفا  وجد  فيما  دوالر..  مليون   100

مأوى عقب خراب أكثر من 500 منزل.

اتهم  حيث  األميركي  الشارع  غضب  الكارثة  هذه  أث��ارت 
حياة  وتهديد  السالمة  إجراءات  بإهمال  المسؤولين  كثيرون 
الناس. وقد عرفت هذه القضية نهايتها منتصف الخمسينيات 
 17 يعادل  مبلغ  دفع  على  األميركي  الكونغرس  موافقة  عقب 

مليون دوالر لنحو 1394 من ضحايا االنفجار.
1995، فقد فّجر رجل عبوة وزنها طنان من  أما في عام 
أوكالهوما،  مدينة  في  اتحادي  فدرالي  مبنى  أمام  السماد 

شخصاً. مما أسفر عن مقتل 168 
وزنها  يبلغ  كبيرة  كمية  انفجرت  أيضاً،  فرنسا  وفي 
ألحد  مستودع  داخل  األمونيوم  نترات  من  طن   300 نحو 
عام  تولوز  لمدينة  الجنوبية  الضواحي  في  المصانع 
وإصابة  شخصاً   31 مقتل  إلى  االنفجار  وأدى   ،2001

بجراح.  2500
بمادة  محّملة  قطار  عربات  انفجرت   ،2004 عام  وفي 
نترات األمونيوم في مدينة رينغشون في كوريا الشمالية، 
من  أكثر  وإصابة  قتيالً   154 من  أكثر  بسقوط  تسبب  مما 
في  منزل  آالف   8 على  يزيد  ما  وتدمير  شخص،   1200

المدينة.
تّم تفجير مخزون نترات األمونيوم في   ،2013 في عام 
مصنع »ويست فيرتاليزر« لألسمدة في بلدة ويست غرب 
 15 مقتل  عن  أسفر  مما  متعّمد؛  بشكل  األميركية،  تكساس 

شخصاً وإصابة نحو 200 بجراح.
وفي 2015 انفجر 800 طن من نترات األمونيوم بمدينة 
في  متسببة  الصينية،  الساحلية  الواليات  في  تيانجين 

173 شخصاً وتدمير منطقة بأكملها. مقتل أكثر من 
بيروت  مدينة  له  تعّرضت  الذي  الهائل  االنفجار  وبعد 
سواء  االنفجار  عقب  بلبنان  أودت  التي  والكارثة  اللبنانية 
تعمدت  سياسية،  أو  اقتصادية  بيئية  أو  إنسانية  أكانت 
من  التدريجي  التقليل  على  م��ؤخ��راً  ال��دول  م��ن  العديد 
االستهالكية  التطبيقات  ضمن  األمونيوم  نترات  استخدام 
إساءة  والحتمالية  المادة  هذه  مع  التعامل  لخطورة  نظراً 

استخدامها. 
على  تطبيقها  سيتّم  التي  السالمة  تدابير  وتخضع 
المواد الكيميائية الخطرة مثل نترات األمونيوم في االتحاد 
 ،Seveso بتوجيهات  تسّمى  توجيهات  لثالثة  األوروب��ّي 
كانت  التي  ميالنو  شمال  بلدة  اس��م  على  سّميت  والتي 

مسرًحا لحادث كيميائي كبير في عام 1976.
المواد  م��ع  تتعامل  التي  الشركات  جميع  وتخضع 
يتعلق  فيما  صارمة  لرقابة  التوجيهات  في  المدرجة 
على  والتأثيرات  ال��ط��وارئ  وإج���راءات  اآلم��ن  بالمخزون 
حد  على  البيئية  أو  البشرية  س��واء  المحيطة،  المنطقة 

سواء.
ما  وسط  البشري  لجنسه  قاتل  أكبر  اإلنسان  ويبقى 
وجني  جلدته  أبناء  حساب  على  البقاء  جموح  من  يعتليه 
المزيد من األموال بغض النظر عن الوسيلة حتى لو كانت 
إلى  الجشع  شدة  من  البقاء  غريزة  لتتحول  قاتالً  سالحاً 
البشر  معه  مهلكاً  البشر  بني  أي��دي  على  للبشرية  فناء 

والحجر..

م�ضادر ر�ضمّية تو�ضح �لموقف 

�لليبي من �لمبادرة �لأميركّية

س���ادت ح��ال��ة م��ن ال��ج��دل ب��ش��أن ال��رؤي��ة 
السالح  منزوعة  لمنطقة  تهدف  التي  األميركية 

في ليبيا تشمل سرت والجفرة.
بالموافقة  تقر  لم  الليبية  الرسمية  المواقف 

على المقترح حتى اآلن، أو الرفض القاطع.
على  حاسم  بشكل  الليبي  الجيش  يعلق  لم 
األمر حتى اآلن، في حين اقترح رئيس البرلمان 
األميركي  السفير  على  صالح،  عقيلة  الليبي، 
الموّحدة  الليبية  للسلطة  مقراً  س��رت  جعل 

المقبلة.
هذه  تكون  أن  يلحظ  »المقترح  أن  موضحاً   
المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات 

نيابية مقبلة«.
وأكد صالح أنه »ناقش مع المسؤول األميركي 
»وجود  على  تحفظه  عن  معرباً  النفط«،  قضية 
النفطية  المنشآت  في  المسلحة  الميليشيات 

وعلى أن يكون لها أي دخل في ملف النفط«.
من ناحيته قال النائب محمد العباني عضو 
البرلمان الليبي، إن »سرت والجفرة وسط ليبيا 
حال  لسان  أصبحتا  النفطي،  الهالل  وبوابتا 
وحشودهم  العسكريين  وغاية  السياسيين 

العسكرية«.
سرت  نحو  تدفع  التي  »ال��دول  أن  وأضاف   
رأي  لها  السالح  من  خالية  كمنطقة  وجفرة 
األراضي  تقسيم  إلى  تؤدي  قد  أخ��رى،  وغاية 
تمكنها  كنتونات  ع��دة  في  وتشظيها  الليبية 
لشركاتها  والتمكين  عليها،  يدها  وض��ع  من 
الغاز  وخاصة  الليبية،  الثروات  استغالل  من 

والنفط والموقع االستراتيجي المميز«.
الوطني  الجيش  إب��ع��اد  »ف��ك��رة  أن  وت��اب��ع 
عن  خطورة  تقل  ال  والجفرة،  سرت  عن  الليبي 
واقفون  واللصوص  حراسها  من  البنوك  إخالء 

بأبوابها«.
إمكانيات  فيها  سرت  »مدينة  أن  وأوض��ح 
ومقار إدارية وقاعات تؤهلها ألن تكون عاصمة 
الجيش  وتأمين  بحماية  لكن  الليبية،  للدولة 
والشرطة األمنية، وأن كرة إبعاد الجيش، فهي 
فكرة مرفوضة ومستهجنة، وسبيل إلى تقسيم 
لخدمة  دولية  برعاية  خيراتها  ونهب  الدولة 

دول بعينها«.
 فيما قال رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي 
الميهوب، إن »أّي عملية سحب  في ليبيا طالل 
الميليشيات  باتجاه  تكون  أن  يجب  للسالح، 

أوالً«.
المنظمة  مستشار  الرميح  رمزي  قال  فيما 
»السفارة  إن  القومي،  األمن  لدراسات  الليبية 
كل  في  التأكيد  على  تصّر  ليبيا  في  األميركية 
في  السالح  منزوعة  منطقة  على  منشوراتها 

سرت والجفرة«.
وأضاف، أن »المنطقة منزوعة السالح بحكم 
جنود،  وال  أسلحة  فيها  يوجد  ال  أنه  القوانين 
لن  الليبي  الداخل  وأن  التقسيم،  يعني  ما  وهو 

يقبل بها تحت اي ظرف«.
في  ج��اءت  الليبية  »الرؤية  أن  على  وش��دد 
حل  آلية  وأن  سابق،  وقت  في  القاهرة  إع��الن 
األزمة تتضّمن الشروع في سيناريوهات الحل 
السياسي، ببقاء القوات عند النقاط التي تقف 

عندها«.
وشّدد على أن »ما جاء على لسان المستشار 
صحيح،  غير  النواب  مجلس  لرئيس  اإلعالمي 
على  األميركي  السفير  مع  اتفق  صالح  وأن 
منطقة منزوعة السالح غير دقيق، ولم يتطّرق 
تصريحات  وكذلك  ال��ن��واب،  مجلس  بيان  له 

المستشار عقيلة صالح التلفزيونية«.
ظهر  كما  للنقاش  طرح  »األمر  أن  على  وأكد 
أن  يرد  لم  أنه  إال  األميركية،  السفارة  بيان  في 

عقيلة صالح وافق على المقترح«.
إن  ليبيا،  ف��ي  األميركية  السفارة  وق��ال��ت 
»السفير نورالند سافر إلى القاهرة االثنين  10 
بين  ليبيا  حول  األخيرة  المناقشات  عقب  آب، 
وكذلك  السيسي،  والرئيس  ترامب  الرئيس 
الخارجية  ووزير  بومبيو  الخارجية  وزير  بين 
المسؤولين  ك��ب��ار  م��ع  ل��ل��ت��ش��اور  ش��ك��ري، 
دائم  وق��ف  تحقيق  خطوات  ح��ول  المصريين 
للقوات  كامل  انسحاب  وتحقيق  النار  إلطالق 
السياسي  الحوار  ودعم  والمرتزقة،  األجنبية 

الذي تيسره األمم المتحدة«.
السفير  »رح��ب  ال��س��ف��ارة:  بيان  وبحسب 
نورالند مع شركائنا المصريين بالزخم الناتج 
على  وشّدد  حزيران،   6 في  القاهرة  إعالن  عن 
الليبيين  القادة  لجميع  المتحدة  الواليات  دعم 
والساعين  المسؤولية،  بروح  يتحلّون  الذين 
يعيد  أن  شأنه  من  للصراع،  سلمي  حل  إل��ى 
لليبيا سيادتها ويعّزز اإلصالحات االقتصادية، 

ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي«. 
النواب  مجلس  برئيس  السفير  التقى  كما 
عقيلة صالح للتعّرف على جهود مجلس النواب 
للترويج لحّل منزوع السالح في سرت والجفرة، 
وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف 
النفط  عائدات  إدارة  ضمان  مع  الحيوي  عملها 
والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤّدي 
إلى انتخابات موثوقة وسلمية. وأعرب السفير 
مجلس  رئيس  ل�»تطلعات  دعمه  عن  نورالند 
الليبية  العناصر  جميع  وتطلعات  ال��ن��واب 
وضمان  الصراع  إلنهاء  ليبي  لحّل  المسؤولة، 

مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي«.
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أكدت رئيسة تجّمع النهضة النسائيّة منى فارس أن »االنفجار ـ النكبة 
كان صدمة مدّوية خاصة أن الطبيعة البشرية ضعيفة وقد ال تستوعب 
لهول  األلــم  يحل  الصدمة  بعد  ما  ولكن  فــوري،  بشكل  له  تتعّرض  ما 
والدمار،  والجرحى  الشهداء  من  الهائل  الكم  هذا  خلفت  التي  الكارثة 
والحزن على بلد مكسور. إن بيروت المدينة هي جزء من تاريخ األمة 
للدراسة  قصدها  من  وكل  للمنطقة،  الثقافي  التكوين  ومن  وماضيها 
المدينة  فهي  اليها.  ليعود  غــادرهــا  حياته  مــن  مــا  مرحلة  فــي  والعمل 
المقاومة ونحن على ثقة بأن هذه المدينة النابضة بالحياة ستعود إلى 

ألقها بإرادة أبنائها«.
وأضافت: »لعل الظاهرة المهمة في بيروت تتمثل في العمل الطوعي 
للمساعدة، وقد ترجم هذا األمر من خالل تواجدنا كتجمع نهضة نسائي 
أسر  رعــايــة  ومؤسسة  الصحية  الــرعــايــة  ومؤسسة  نــور  جمعية  مــع 
القوميين.  والطالب  النهضة  وكشافة  النهضة  شباب  واتحاد  الشهداء 
وهذا دليل على أن العمل االجتماعي ليس فقط عمل خير، انما هو عمل 
الوطن  كل  تختصر  وبيروت  االنتماء،  ركيزته  بامتياز  وقومي  وطني 
وتمثل الحلم الذي نسعى إليه لتوحيد األمة، والعمل الوطني الذي نقوم 
في  سينتصر  الذي  األمد  الطويل  للصراع  صغير  نموذج  إال  هو  ما  به 

النهاية«.
قالت:  المتضررين،  للناس  اليد  مد  الــى  بالمبادرة  يتصل  ما  وفــي 
»ناسنا في مختلف المناطق اتصلوا بنا قائلين إنهم جمعوا كل ما أمكنهم 
هناك  وحتى  المتضررة،  للناس  غذائية  ومــواد  عينية  مساعدات  من 
لدى  متأصلة  المبادرة  روح  إذاً  البيوت،  إلصــالح  تطّوعوا  أشخاص 
حين  السنة  في  مرة  نراهم  الذين  من  اشخاصاً  هناك  أن  حتى  الناس، 
نقيم معرض المونة البيتية اتصلوا بنا وقّدموا ما تيسر لهم وهذا دليل 

أننا كجمعيات جزء ال ينفصل عن الناس«.
وختمت: »انطالقاً من كل ما ذكرته اريد ان احيي مبادرة تشكيل هيئة 

طوارئ اجتماعية والتي نحن كمؤسسات رديفة من ضمنها لنكون في 
خدمة الناس، ذلك ألن قيام البلد على أسس ثابتة هو من ضمن المهام 
تألو  لن  والتي  الرديفة  والمؤسسات  العقائدية  األحــزاب  من  المطلوبة 
أسس  على  وبنائه  البلد  لتحصين  وتوعيتها  الناس  مع  للتواصل  جهداً 

متينة«.

زياد العسل
وصعبة  وقاسية  مظلمة  محطة  بيروت  مرفأ  انفجار  حادث  شّكل 
البشر  على  أتت  التي  الكارثة  لهول  نظراً  والعالم  اللبنانيين  على  جداً 

والحجر، في ظل روايات عدة لم تكشف حقيقتها بعد.
وفي حديث خاص لموقعنا رأى منفذ عام البقاع الغربي في الحزب 
الطائفي  النظام  أن  منعم  نضال  الدكتور  اإلجتماعي  القومي  السوري 
الواّلد لكل األزمات، وما حصل في  المسؤول عن كل فساد وهو  هو 

المرفأ كارثة كبيرة حلّت ببيروت وكل لبنان.
وأعداد  ارتقوا  الذين  الضحايا  من  الكم  هذا  كثيراً  آلمنا  لقد  أضاف: 
أن  بــّد  وال  الــهــائــل،  الــدمــار  مــن  الحجم  وهــذا  والمفقودين،  الجرحى 
الفاجعة  المسؤوليات، وأن تكون هذه  إلى تحديد  التحقيقات  تتوصل 

الكبيرة التي حلت بلبنان فاتحة للمحاسبة والمساءلة والعقاب.
االجتماعيين  والتضامن  للتكافل  هي  اليوم  األولوية  أن  إلى  ولفت 
وتقديم كل عون ومساعدة للمتضررين من االنفجار، ونحن نشارك 
واالجتماعية  الــصــحــيــة  الــرديــفــة  والــمــؤســســات  شــبــابــنــا  خـــالل  مــن 
أخالقياً  واجباً  نعتبره  الــذي  الــدور  بهذا  نقوم  والكشفية  والشبابية 

ووطنياً. وإنسانياً 
على  نشدد  ولــذلــك  فظيع،  حــدث  منعم:  ما  قــال  ســؤال  على  ورداً 
نرى  ولــذلــك  مــوازيــة،  فاجعة  هــو  الفاجعة،  فــي  البعض  استثمار  أن 
أن الــوقــت لــيــس لــالســتــغــالل والــتــشــفــي والــكــيــديــات، بــل الــوقــت هو 

الثقة  ملء  لنا  ونحن  االنفجار.  تداعيات  من  للحد  والتضامن  للتعاون 
للوصول  وبالقضاء  المؤسسات  وسائر  اللبناني  الجيش  بمؤسسة 
التي  الجديدة  االقديمة  المعزوفة  قاطعاً  الحقيقة.. ونرفض رفضاً  الى 
أنه يخدم  يعزفها البعض لجهة المطالبة بتحقيق دولي، نعرف جميعاً 

أجندات خارجية.
طرح  ورؤيته  عقيدته  من  وانطالقاً  القومي  الحزب  أن  منعم  وأكد 
عصرياً  قانوناً  واقترح  متكامالً  إصالحياً  وبرنامجاً  المدنية  الدولة 
الواحدة  الدائرة  مرتكزات  على  يقوم  لبنان  في  النيابية  لالنتخابات 
الــطــائــفــي، وقــانــونــاً لالحوال  الــقــيــد  والــنــســبــيــة واالنــتــخــاب خــــارج 
بعيداً  اإلنساني  والحضور  المساواة  قاعدة  احترام  على  الشخصية، 
التي ال تقدم وال تضيف للمشهد سوى مزيد  عن االنتماءات األخرى 

من األزمات الداخلية.
التي  األســبــاب  عن  يبحث  بــأن  معني  الشباب  جيل  أن  إلــى  وأشــار 
جلبت على شعبنا وأمتنا كل هذه الويالت، وأن ينضم هذا الجيل إلى 
مسيرة التغيير الجذري، علماً أن التغيير ال يتم عبر أطر مقنعة تحمل 
احزاب  خالل  من  بل  متعددة،  والءات  ولها  ومذهبية  طائفية  جينات 

نهضوية تحمل مشروعاً حقيقياً لالنقاذ والتغيير.
إنتاج  يعيد  الــذي  الطائفي  النظام  بهذا  الكبرى  مصيبتنا  وخــتــم: 
نــفــســه، أمـــا الــحــل الــجــذري فــهــو بــالــدولــة الــمــدنــيــة الــمــقــاومــة للعدو 

الصهيوني، وبثقافة المواطنة التي هي اساس بناء الدولة المدنية.

{ يوسف المسمار
يقول سعاده: »أردُت ليس لنفسي، بل أردُت لألمة، أردُت 
لهذه األمة أن تعرف حالها، وسرُت في تحقيق إرادتي غير 
آبه لمن قام يرميني بالنار، ألني أردت إنقاذ األمة وتحقيق 

مجدها«.
من أجل إنقاذ األمة وتحقيق مجدها، أسس سعاده الحزب 
بديع  نظامه  مناقبياً  حــزبــاً  االجتماعي،  القومي  الــســوري 
ليكون وسيلة فّعالة تحّركها عقيدة النهضة باتجاه ُمثُل عليا 
العظمة  امتداد  اآلفــاق  في  وتمتّد  وتتسامى  ترتقي  عظيمة 
الالمتناهية في الوجود جاعالً العيش والموت من أجل إنقاذ 
الحياة الفضلى وسيلتان لكل َمن  األمة وتحقيق مجدها في 
أصبح  حتى  حركتها  في  وانصهر  بها  وآمــن  العقيدة  وعى 
من  األمــة  إنقاذ  أجل  من  النتصارها  شرطاً  موته  أو  عيشه 

الويل الذي حَلّ بها وتحقيق مجدها. 
وتساميها،  مجدها  وتحقيق  األمـــة  انــقــاذ  الــغــايــة  وألن 
فليس مستغرباً أن يقول سعاده: »إن موتي شرط النتصار 
قضيتي« كما كان عيشه شرطاً إليجاد القضية، والتي لواله 

لما كان لنا قضية.
أموت  »أنــا  استشهاده:  قبيل  سعاده  عن  الينا  وصــل  ما 
وسيجيء  سينتصرون،  عقيدتي  وأبناء  فباق،  حزبي  أما 
وأختمها  رسالتي  أتممُت  وقد  لموتي.  انتقاماً  انتصارهم 
بدمي«. فهذه األقوال، هي تجسيد صادق وآمين لقوله في 

:1935 الخطاب المنهاجي عام 
على  والقبضات  القلوب  فيها  عقدنا  التي  الساعة  منذ   «
الوقوف معاً والسقوط معاً في سبيل تحقيق المطلب األعلى 
االجتماعي  القومي  الــســوري  الــحــزب  مــبــادئ  فــي  المعلن 
نظرنا  ووّجهنا  المحراث  على  أيدينا  وضعنا  غايته،  وفي 
الى األمام، الى المثال األعلى، وصرنا جماعة واحدة، وأمة 
الحياة ألنها  أمة تحب  الجميلة -  الحرة  الحياة  واحدة تريد 
الى  طريقاً  الموت  كــان  متى  الموت  وتحب  الحرية،  تحب 

الحياة«.
موته  بعد  باٍق  أنه  سعاده  عنه  قال  الذي  الحزب  هو  هذا 
حزبهم  ببقاء  سينتصرون  الحزب  هــذا  عقيدة  أبناء  وأن 
مات  كما  أيضاً  يموتون  أفــراد  هم  الحزب  أعضاء  أن  رغم 
الحزب  ويبقى  كمجتمع  األمة  لتحيا  كفرد  سعاده  قدوتهم 
بــعــد مــوتــهــم وســيــلــة الــحــفــاظ عــلــى حــركــة نــهــضــة األمـــة 
انتصارهم  هو  الحزب  بقاء  فيكون  انتصارها.  وتحقيق 
إنقاذ األمة وتحقيق مجدها« تستمر  أن »حركة  الذي يعني 
أحياًء  األبــرار  األمة  هذه  أبناء  فيستمر  الوجود  في  فاعلًة 

أجيالها. ضمائر  في 
وهذا هو قرار حكم االنتقام العادل لموت سعاده ِمن كل 
َمن أراد لألمة الهالك بدالً من اإلنقاذ، والذل بدالً من المجد. 
الباطل  من  االنتقام  هو  سعاده  قول  يعنيه  الذي  واالنتقام 
والظلم، وتنوير أبناء الباطل والظلم بتعاليم مبادئ مدرسة 
هذا الحزب الباقي بعد غيابه حتى يعودوا الى حضن الحق 
في  واالنتقام  االجتماعي.  القومي  اإلخاء  بيئة  في  والعدل 
على  الطغيان  أن  كما  عينه  الــعــدل  حكم  هــو  هــو  الــقــول  هــذا 
الفساد والمفاسد هو العدل كذلك، ومن يرى عكس ذلك فقد 

ضلَّ ضالالً بعيداً.
أسلم  َمن  منّا  العالمين  لرب  مسلمون  »كلنا  سعاده:  قال 
أسلم  مــن  ومــنــا  بــالــقــرآن  لله  أســلــم  مــن  ومــنــا  باالنجيل  لله 
وديننا  حقنا  في  يقاتلنا  عــدو  من  لنا  ليس  بالحكمة...  لله 
وحدهم  هم  الصهاينة  اليهود  ألن  ذلك  اليهود«،  اال  ووطننا 
أعداؤنا وكل من يعتدي علينا هو عدو. ولوال اعتداء اليهود 
إن  لنا.  أعداء  إنهم  قلنا  لما  ارضنا  الصهاينة علينا واحتالل 
وكلمة  اليهود،  »اســرائــيــل«  ببني  خــاص  إلــه  هو  اليهود  الــه 
تعني  التي   ) ايــل   + »اســرة  كلمتين:  من  مركبة  »اسرائيل« 
العالمين  على  والمفضلة  والمصطفاة  المختارة  الله  اسرة 
العالمين  بحقوق  استهان  فقد  للعالمين  عام  خير  إله  وليس 
وأوطانهم  غيرهم  بحقوق  يستهينون  به  المؤمنين  وجعل 
وال  البشر،  جميع  الشامل  الخير  عن  خــرج  فقد  وأديانهم 
الذي  الحكيم  الــرحــيــم  المحب  الــلــه  مــع  نــســاويــه  أن  يــصــّح 
يحّب ويرحم ويهدي. وشتان بين إله محب رحيم هاٍد وإله 
الوجودية  الحرب  تنتهي  ان  وهيهات  مضلل.  ظالم  مبغض 
بين المعتدي والمعتدى عليه اال بالقضاء على احدهما. فاذا 
اذا  أما  والكراهية.  والعدوان  الظلم  يسود  المعتدي  انتصر 
ويفيض  الــســالم،  يعّم  فبانتصاره  عليه  المعتدى  انتصر 

الخير، ويحصل االزدهار.
 ويــبــقــى كـــالم ســعــاده هــو الــدلــيــل الـــذي ال دلــيــل سواه 
ويبقى  الهالك،  من  ومصيرنا  وحياتنا  وجودنا  إنقاذ  الى 
العالمين  لرب  مسلمون  كلنا  الزمان:  مدى  يخفق  شعارنا 
لرٍب  وليس  المطلق  الخير  هو  الذي  الحكيم  الرحيم  المحّب 
أعداء  من  لنا  وليس  المطلق،  الشر  هو  ظالم  حاقد  مبغض 
المعتدين،  اليهود  إال  ووطننا  وديننا  حقنا  فــي  يقاتلوننا 
اليهود، والويل لمن ال يعرف وال يميّز  المعتدين  وأصدقاء 
شرك  في  ويسقط  للصديق  فيتنكر  والصديق  العدو  بين 

العدو.
من  المنطلق  ســعــاده  مــوت  بعد  الباقي  هــوالــحــزب  هــذا   
الى  دائــمــاً  والمتّجه  المحيية،  التنويرّية  العامة  الــمــبــادئ 
الواحدة  إنه حزب الجماعة  العليا.  الُمثُل  األمام والى أسمى 
الحّرة  الحياة  تحب  التي  الناهضة  الواحدة  واالمــة  الواعية 
الحياة  الى  طريقاً  الموت  كان  متى  الموت  وتحب  الجميلة، 
الحّرة الجميلة وليس طريقاً الى حياة العيش الذليل القبيح، 

من  العيش  حياة  محبة  او  الموت  أجل  من  الموت  محبة  وال 
أجل العيش.

»انقاذ  الــفــرد حــيــاة عيشه مــن أجــل  وكــمــا أحــب ســعــاده 
حركة  لتبقى  الموت  أيضاً  أحب  فقد  مجدها«  وتحقيق  أمته 
نهضة األمة السورية مستمرة في الحزب السوري القومي 
االجتماعي الذي يدوي صوت أعضائه: »كل ما فينا هو من 
األمة، وكل ما فينا هو لألمة. الدماء التي تجري في عروقنا 
طلبتها  متى  فينا  األمـــة  وديــعــة  إنــهــا  ملكنا.  ليست  عينها 
دمه  بتقديم  وختمها  رسالته  ســعــاده  أتــّم  وقــد  وجــدتــهــا«. 

لتحيا أمته حّرة جميلة عزيزة سيّدة.
إنه قال بل كانت غايته  ُيقال عنه  أن  لم تكن غاية سعاده 
لها  وُيؤّمن  بها  حلَّ  الذي  الويل  من  أمته  ُيخرج  أن  الكبرى 
لها حزب األمة وجعله  مستوى حياة زاهراً وراقياً فأسس 
الفضائل  وتحديث  االجتماعية،  القيم  لتجديد  حياة  مدرسة 
واألخــذ  الــنــافــعــة،  الــراقــيــة  المعرفة  وعــصــرنــة  اإلنــســانــيــة، 
رسالة  النتصار  الــصــراع  بمهمة  والــقــيــام  الــنــافــع،  بالعلم 
القومية  الفلسفة  بتقديم  األمــم  مــن  وغيرها  ألمته  الــهــدى 
الروحية   - المادية  الموّحد  التفاعل  فلسفة   - االجتماعية 
»التفكير   : فلسفة  إنها  سعاده  عنها  قال  التي   ) المدرحية   (
للمذاهب  الجامعة  النظرة  يقدم  الــذي  االجتماعي  القومي 
حياته  في  بأمته  باراً  فكان  المتنافرة«.  الجديدة  االنسانية 

وفي موته. 
لتوضع  الكتابة  أجــل  من  الكتابة  سعاده  هــدف  يكن  لم 
على  وتستريح  اقواله  وتسجل  المكتوبة  ومقاالته  كتبه 
والسائحين  المكتبات  رواد  نظر  لتلفت  المكتبات  رفــوف 
فيعجبون  الــكــاتــب  ســعــاده  عــن  ليتحدثوا  الــقــراءة  وهـــواة 
بــمــقــاالتــه وأفـــكـــاره وأقـــوالـــه ويــمــدحــونــه كــكــاتــب عبقري 
قومية  نهضة  خلق  الحقيقي  هدفه  كــان  بل  استشرافي، 
الشك  ومن  النور،  الى  الظلمة  من  األمــة  تخرج  اجتماعية 
الى  التخلّف  ومن  النظام،  الى  الفوضى  ومن  اليقين،  الى 
الحياة  الى  ورفعها  الذليل  العيش  من  األمة  وإنقاذ  التقدم، 

الكريمة.  الحرة 
سعاده لم تقتصر جهوده على ما كتب فقد قال أكثر مما 
وجميع  والمواطنين  والرفقاء  األمناء  أمام  وأقواله  كتب، 
كتب  ما  مجموع  تساوي  قد  إليهم  وتحّدث  بهم  التقى  من 
قال  ما  بعض  في  شك  من  كان  واذا  كتب.  مما  أكثر  وربما 
أو في بعض ما كتب، فالشك يكون ويجب أن يكون في كل 
االجتماعية  القومية  النهضة  فلسفة  مضمونه  يعارض  ما 

النهضة. يتوافق وينسجم مع غاية  وما ال 
ظناً  سعاده  اغتالوا  االجتماعية  القومية  النهضة  أعــداء 
اكتشفوا  وعندما  النهضة،  حركة  على  قضوا  أنهم  منهم 
النهضة  مبادئ  على  ثابتاً  صــامــداً  بقي  النهضة  حــزب  أن 
وعلماء  الحكمة،  حكماء  ال  الفتنة  فالسفة  جيّشوا  وغايتها 
التضليل ال معلمي الهداية، وأبواق الدعاية ال إعالميي نشر 
الحقائق، واقالم العبودية ال أبطال الحرية، ومّولوا ودعموا 
صفوف  في  ليبثوا  واولئك  هؤالء  كل  ويدعمون  ويمولون 
وخواطر  والبلبالت،  الشكوك  أفكار  النهضة  وبنات  ابناء 
الخداع والغش، ونظريات التطور، وآراء الفوضى والتفلت 
على  القضاء  من  ليتمكنوا  وأخالقي  نظامي  ضابٍط  كل  من 
وإطفاء  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  نهضة  حركة 

جذوة الحركة لتتحول الى خمود وعدم.
القومية االجتماعية  النهضة  إن كل قوٍل يعبّر عن حقيقة 
ورسالتها هو لسعاده، وعلينا نحن ابناء الحياة أن نثبت أننا 
تالمذة نبدع، وأن نكتشف ما بقَي مضمراً في عقل سعاده 
أبطاالً  ـــا  أرادن المعلم  ألن  عليه  لنزيد  ايــضــاً  منه  وننطلق 
ما  مثل  يبدعون  الحياة  شؤون  كل  في  مصارعين  مبدعين 
أبدع، ويسعون الى إبداع فوق ما أبدع لننتقم لموته. وهذا 
هو  فالمعلم  لموته.  العادل  الحكم  يعني  الــذي  االنتقام  هو 
في  بها  الجميلة  النفوس  تتسامى  قمٍم  الى  انطالق  قاعدة 
النفوس  وتتخّدر  تتراخى  ارتــحــال  محطة  وليس  الحياة، 

الذليلة بالوصول اليها فتستسلم للعيش الذليل. 
كم نحن بحاجة الى أن فهم بعمق قوله الحكيم البليغ: »إن 
الجميع،  القضية قضية  القضية ليست قضيتي وحدي، بل 
أن يعمل  ُينتظر منه  الذي  الوحيد  أكون  أن  العدل  فليس من 
مبرر،  غير  شك  كل  عند  يــتــرددون  اآلخـــرون  بينما  دائــمــاً، 

ويتزعزعون أمام كل خشية«.
خيرأ.  منه  يرجى  ال  فعل  الــى  يتحول  ال  الــذي  الــقــول  إّن 
الى  باألمة  ويسيرون  النهضة  يحققون  الذين  هم  الفاعلون 
النصر وال يتلهون باالقوال. واذا كان ال بد من القول فليكن 
قولنا دائماً وأبداً لمصلحة حزب نهضة أمتنا، وعدم االلتهاء 
بما ال ينفع نهضة األمة، فسعاده ما أراد لنفسه شيئاً بل أراد 
إنجازاته  وكل  أفعاله  وكل  أقواله  كل  فكانت  شيء  كل  لألمة 
وتحقيق  األمة  إنقاذ  اجل  من  أيضاً  موته  وحتى  حياته  وكل 
وموته،  حياته  في  قدوتنا  وكان  اليه  دعانا  ما  وهذا  مجدها. 

:1936 سنة  الثاني  تشرين  ولنتذكر معاً خطابه في 16 
» أيها السوريون القوميون 

جنوداً  كــونــوا  الــقــومــيــة.  لقضيتكم  أمــنــاء  رســـاًل  كــونــوا 
الداخليين. التجزئة واالنقسام  لتحاربوا 

كونوا سداً منيعاً ضد الدعوة الى بعث النعرات الهدامة.
يد  فــي  آلــة  يكونوا  ال  أن  بهم  تجتمعون  َمــن  كــل  أوصـــوا 
رجال يستثمرون الشعب في سبيل منافعهم، هؤالء الذين 

اتخذوا الرعونة نظاماً لهم والمنفعة الشخصية دستوراً.
كونوا قوميين دائماً إن المستقبل لكم«.

منعم والزميل العسل

منى فارس

�سعاده نقطة انطالق

ولي�س محطة ارتحال

رئي�سة تجّمع النه�سة الن�سائّية منى فار�س: العمل االجتماعي 

 

لي�س فقط عمل خير اإنما هو عمل وطني وقومي بامتياز ركيزته االنتماء

 النا�س مالأى بالمبادرة للعطاء والم�ساعدة

وهذا تكري�س للوجدان القومي الذي يجمعنا

 :»TV منفذ عام البقاع الغربي في »القومي« د. ن�سال منعم لموقع »�سنا

نثق بالجي�س اللبنانّي ونرف�س معزوفة التحقيق الدولي
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وزارة المالية
مديرية المالية العامة

مديرية الواردات
إعالم تبليغ

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – المكلفين 
بشارة  شارع   – بيروت  في  الكائن  الدائرة  مركز  الى  للحضور  المرفق  الجدول  في  أسماؤهم  الواردة 
الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين 
يوماً من تاريخ نشر هذا االعالم، واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

المشار إليها أعاله، علماً أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ اللصق

1176755RT000165691LB2020/16/62020/2/7دينا احمد عزت الزين

1190399RT000165889LB2020/15/62020/2/7شركة دامو ش. م. م

309572RT000166386LB2020/15/62020/2/7ميس ش.م.م.

309730RT000166387LB2020/16/62020/2/7ميتامورف اويل انجينيرنغ اوف شور ش.م.ل.

72373RT000166399LB2020/17/62020/2/7عصام فايز مكارم

313363RT000166421LB2020/16/62020/2/7هويدا اسماعيل طويل

316014RT000166437LB2020/15/62020/2/7هنري طانيوس كيروز

319511RT000166440LB2020/16/62020/2/7وسام نديم ابو شقرا

319823RT000166448LB2020/16/62020/2/7سيريل ريمون خوري

320646RT000166450LB2020/17/62020/2/7عمر عادل المشرفية

321449RT000166452LB2020/15/62020/2/7احمد حسن شربتلي

324578RT000166461LB2020/17/62020/2/7نسيب انطوان نصر

2612770RT000166470LB2020/16/62020/2/7حسين غملوش

622194RT000166482LB2020/15/62020/2/7بهجت شكري فخرو

623117RT000166486LB2020/16/62020/2/7محمد احمد غالية

623123RT000166487LB2020/16/62020/2/7يسر حسن يونس

2625581RT000166515LB2020/16/62020/2/7عمارة لتطوير البناء ش.م.م

634774RT000166544LB2020/16/62020/2/7سامر عفيف عبدالحق

635474RT000166545LB2020/17/62020/2/7زياد زهير الديماسي

637733RT000166563LB2020/27/52020/2/7نجوى تيريز يوسف االنجليزي

3349593RT000166586LB2020/16/62020/2/7احمد عبد الرحمن الحريري

2642724RT000166710LB2020/15/62020/3/7تست بريب انستيتيوت ش.م.م

2163997RT000166896LB2020/16/32020/2/7نصار مهندسون معماريون اوف شور ش.م.ل

2171559RT000166902LB2020/15/62020/2/7اكتيف اكس اي تي سوليوشنز ش.م.م

2181853RT000166910LB2020/15/62020/2/7تيروار اي سيليكسيون ش.م.ل

2191180RT000167001LB2020/15/62020/2/7ريتايل تيرابي ش.م.ل

3rd PARTY ENGINEERING L.L.C2660434RT000167061LB2020/15/62020/2/7

2213965RT000167090LB2020/17/62020/3/7بيكلز ش م ل

 K2C Constructors شركة
ش م ل

2266956RT000167109LB2020/15/62020/2/7

2390080RT000167135LB2020/27/52020/2/7اس . ام ش م ل اوف شور

2398846RT000167141LB2020/15/62020/7/7شركة ميماج ش.م.م

2670324RT000167157LB2020/15/62020/2/7شركة كاميليون مانجمنت ش م م

1217837RT000167166LB2020/15/62020/2/7شركة فايف اونس ش.م.م

1180476RT000167241LB2020/17/62020/2/7كمال حسين عطار

311498RT000167255LB2020/16/62020/2/7شيرين حكمت الزعيم

892960RT000167409LB2020/15/62020/2/7س.د. لبنان ش.م.م

947071RT000167444LB2020/16/62020/2/7فيننسيار دولوفان هولدنغ ش.م.ل

954420RT000167448LB2020/15/62020/2/7رواد رضوان مراد

228774RT000167578LB2020/16/62020/2/7شركة تكنولوجيا  ش.م.م

228786RT000167582LB2020/15/62020/2/7بيروت. كوم ش.م.ل

229995RT000167584LB2020/15/62020/2/7شركة جيوفيزيون ش.م.ل

CARACTERE 234377كاراكتير ش.م.مRT000167721LB2020/15/62020/3/7

236734RT000167726LB2020/15/62020/2/7ابو مرعي الينز ش.م.ل اوف شور

243994RT000167735LB2020/16/62020/3/7من حواضر البيت/لصاحبها لبيب محمد الحجار

فلور وكولور Fleurs Et Couleurs لصاحبتها 
جوسلين الياس مخول

244050RT000167740LB2020/15/62020/3/7

249356RT000167744LB2020/15/62020/3/7غروب سباكتروم للتعهدات ش.م.م

251968RT000167753LB2020/15/62020/3/7منيرفا هولدنغ ش.م.ل.

263664RT000167765LB2020/15/62020/2/7الوغيت - احمد حميداني وشركاه

276757RT000167774LB2020/15/62020/3/7كونسلتينغ اند دفلوبمنت سرفيسز

281388RT000167775LB2020/15/62020/2/7منتجات التغذية الحديثة ش.م.م

289357RT000167782LB2020/15/62020/2/7كواليتي ماركت لصاحبها عادل احمد البلهوان

289907RT000167783LB2020/15/62020/2/7شركة ابجد ش.م.م

293675RT000167785LB2020/15/62020/2/7شركة خالد العبد الله وشركاه العقارية

FOOD STYLE SARL 296542فود ستايل ش.م.مRT000167789LB2020/15/62020/2/7

600122RT000167960LB2020/16/62020/2/7سامية علي الغول

504950RT000167972LB2020/15/62020/7/7ديكرانوهي كلينك طراقجيان

965566RT000168009LB2020/15/62020/2/7نوبار انطوان كسابيان

966880RT000168013LB2020/17/62020/2/7بريميوم بروجكتس ش.م.م

361RT000168103LB2020/4/62020/3/7شركة سنشوري ش.م.م.

1613RT000168129LB2020/16/62020/2/7الشركة العربية المتحدة للصحافة ش.م.ل

1640RT000168131LB2020/16/62020/2/7ريفر اند سي ش.م.ل

2079RT000168143LB2020/15/62020/2/7محالت الياس صحناوي واوالده ش.م.ل

2294RT000168149LB2020/15/62020/2/7شركة كرتونال ش.م.ل

2531RT000168154LB2020/17/62020/2/7اوجيه لبنان ش.م.ل

2655RT000168158LB2020/15/62020/2/7شركة اب دايت غارمنت ش.م.م

2667RT000168160LB2020/17/62020/2/7شركة ايوب اللبنانية للصناعة ش.م.ل )اليكو(

2706RT000168162LB2020/16/62020/2/7شركة امكو انترناسيونال ش.م.ل

739803RT000168255LB2020/15/62020/2/7سليم ابراهيم زيدان

انترنشونال ستافينغ اند كونسلتينغ كومباني 
ش.م.م

998467RT000168309LB2020/16/62020/2/7

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ اللصق

1028459RT000168314LB2020/15/62020/3/7شركة سبلندور تليكوم ش.م.ل اوف شور

1050425RT000168318LB2020/16/62020/2/7مريا علي ناصر الدين

1065020RT000168323LB2020/15/62020/2/7فيغا لالستثمار واالدارة هولدنغ ش.م.ل

1091676RT000168325LB2020/5/62020/6/7شربل بولس الشعار

391330RT000168342LB2020/15/62020/2/7شربل مرعي الخوري

1177208RT000168346LB2020/15/62020/2/7آجيل تكنولوجي ش.م.م

1184862RT000168348LB2020/15/62020/2/7شركة ارت غروب هولدنغ ش.م.ل

1226323RT000168361LB2020/15/62020/3/7ج-فود ش.م.م

شركة فور سيزنس بارك رزورتس استايتس 
ش.م.ل

6560RT000168433LB2020/15/62020/3/7

الشركة اللبنانية العقارية للبناء الحديث 
والتحسين القروي

64634RT000169004LB2020/15/62020/3/7

671693RT000169019LB2020/15/62020/3/7زلفا سعيد برجاوي

615365RT000169061LB2020/17/62020/2/7ديمة يوسف فران

344004RT000169112LB2020/16/62020/2/7علي مصطفى معين جابر

شركة سوليا للخدمات الغذائية SFS )سناء 
شريف وشركاها(

2846772RT000166643LB2020/25/62020/2/7

2860400RT000166651LB2020/25/62020/3/7غولدفش وان - ش م ل

2871708RT000166656LB2020/25/62020/2/7اللبنانية الدولية لالمن والتعهدات 2 ش.م.ل

2879729RT000166660LB2020/25/62020/2/7تاجودا ش.م.ل

3361331RT000166681LB2020/25/62020/2/7جمعية رواد االعمال في االرياف

3364770RT000166685LB2020/25/62020/2/7دي تي بار ش م ل

3365556RT000166687LB2020/25/62020/3/7بوكجا ش م ل

FREDDY’S HOUSE3365753RT000166709LB2020/25/62020/2/7

3375774RT000166725LB2020/25/62020/2/7شركة رويال التجارية  انترناشيونال ش م ل

3380352RT000166727LB2020/26/62020/2/7مدرسة العقول النشطة

 Massaad Horeca Supplirs (M.H.S.(
sal offshore

3383095RT000166729LB2020/25/62020/2/7

3387843RT000166730LB2020/26/62020/2/7شيربا ش.م.ل

3397916RT000166736LB2020/26/62020/2/7ذا تشانيل ش م م

 MENAMARKETPLACE S.A.L
OFFSHORE

3401991RT000166738LB2020/25/62020/9/7

FLYP3408654RT000166742LB2020/25/62020/6/7 ش م ل

3413481RT000166776LB2020/25/62020/2/7مروان حمزة ش م م

3418899RT000166780LB2020/25/62020/2/7آي أش أس للخدمات الصحية لبنان ش م م

3144151RT000166789LB2020/25/62020/2/7ساليتر ش م ل

BEHIND SAL3147375RT000166792LB2020/26/62020/2/7

3150933RT000166795LB2020/26/62020/2/7مينا ريسورتش بارتنرز ش م ل اوف شور

 THE HIP .ذي هيب اوتلت ش.م.ل
OUTLET S.A.L

3151332RT000166796LB2020/25/62020/3/7

3S ITALIA3431418RT000166798LB2020/25/62020/2/7 ش.م.ل

3437040RT000166802LB2020/26/62020/3/7شركة سترايف مي ش.م.ل

3440436RT000166803LB2020/25/62020/2/7نمكارد ش م ل

3444362RT000166808LB2020/25/62020/7/7سيسيلي اند سولت ش.م.ل

3470144RT000166820LB2020/25/62020/2/7درماكير سنتر ش م م

3473286RT000166821LB2020/25/62020/2/7ال . بي . غروب ش م ل

3473425RT000166822LB2020/25/62020/2/7اليكس ذي سي اف او ش م ل

3154484RT000166843LB2020/25/62020/2/7وجدي سمير ابو ذياب

3156186RT000166844LB2020/26/62020/3/7شركة فينالب ش.م.ل. )اوف شور(

3157323RT000166845LB2020/26/62020/2/7د ج أ ش م ل

3161468RT000166846LB2020/25/62020/2/7الشركة الجديدة للخدمات والتجارة ش.م.م.

3167206RT000166850LB2020/26/62020/3/7سينيور برفورم ش م ل

3177701RT000166871LB2020/26/62020/2/7كريستينا جبران ابو شعر

3178299RT000166873LB2020/26/62020/2/7دراي كونتينر يارد ش.م.ل درايكو

 VIDA CAPITAL .فيدا كابيتال ش.م.ل
S.A.L

3187304RT000166887LB2020/26/62020/3/7

TABLETTE BEIRUT S.A.R.L3192563RT000166890LB2020/26/62020/3/7

3194060RT000166891LB2020/26/62020/2/7بريدج اوف مايندز ش.م.م.

3194574RT000166892LB2020/25/62020/2/7مؤسسات التمويل األصغر في لبنان

3195645RT000166894LB2020/25/62020/2/7ايفنتري ش.م.م.

3209235RT000166908LB2020/25/62020/2/7سوفتك اوف شور ش م ل

AKTIS LEBANON3241406RT000166926LB2020/25/62020/2/7 ش م م

3242807RT000166928LB2020/25/62020/2/7جذور ش م م

ميوزك ارتس ديزاين )ماد(
 ش.م.ل

3251004RT000166933LB2020/25/62020/2/7

Software Group International3474095RT000167139LB2020/25/62020/2/7

3478712RT000167147LB2020/26/62020/3/7منال محمد قرطام

3487644RT000167171LB2020/25/62020/2/7بست الكترونيكس ش.م.ل

3488217RT000167175LB2020/25/62020/2/7كازا فنتي ش م م

3492191RT000167181LB2020/26/62020/2/7لوكل ريتايل ش.م.ل

فوكس للوساطة التجارية ش.ذ.م.م - فرع 
لشركة اجنبية -

3493753RT000167183LB2020/26/62020/3/7

3495852RT000167185LB2020/25/62020/2/7ايمباكت وايز ش.م.م

MICRO TECH  SOLUTIONS S.A.L3509398RT000167194LB2020/26/62020/2/7

3530447RT000167202LB2020/26/62020/3/7مروش لالدارة السياحية ش.م.ل

م.سلطان لالسواق المركزية البيع بالتجزئة 
والجملة/لبنان ش.م.ل.

1380124RT000167245LB2020/25/62020/3/7

3562563RT000167711LB2020/26/62020/2/7ميريتكسل  فيكساس تورراس
STARTECHEUS FINHUB SAL3583282RT000167714LB2020/26/62020/2/7

3606874RT000167717LB2020/26/62020/2/7العالمية للتجارة والمقاوالت icc  ش.م.ل

665791RT000169657LB2020/25/62020/2/7خديجة موسى بعلبكي

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات

لؤي الحاج شحادة 
التكليف : 780

إعالن عن فقدان سند تمليك 
بأنه  الطوق  أبو  أمير  أمل  السيد  يعلن   
تاريخ   6239 رقم  بحري  تمليك  سند  فقد 
رقم  جواد  للزورق  العائد   2017/6/28
التسجيل 2653 ويعلن رئيس مرفأ بيروت 
عما إذا كان أحد لديه مطلب أو إعتراض بهذا 
بيروت  مرفأ  برئاسة  اإلتصال  الشأن،عليه 
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن.
رئيس مرفأ بيروت
محمد المولى

إعالن عن فقدان سند تمليك 
وعامر  الطوق  أبو  أمير  أمل  السيد  يعلن 
بحري  تمليك  سند  فقد  بأنه  الشيخ  جديع 
العائد   2017/6/6 تاريخ   5734 رق��م 
 8929 التسجيل  رقم   JAWAD للزورق 
ويعلن رئيس مرفأ بيروت عما إذا كان أحد 
الشأن،عليه  بهذا  إعتراض  أو  مطلب  لديه 
اإلتصال برئاسة مرفأ بيروت خالل خمسة 

عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس مرفأ بيروت
محمد المولى

إعالن عن فقدان سند تمليك 
بأنه  أحمد  علي  محسن  السيد  يعلن 
تاريخ   5779 رقم  بحري  تمليك  سند  فقد 
 JUST-C للزورق  العائد   2018/6/14
مرفأ  رئيس  ويعلن   8959 التسجيل  رقم 
أو  مطلب  لديه  أح��د  ك��ان  إذا  عما  ب��ي��روت 
إعتراض بهذا الشأن،عليه اإلتصال برئاسة 
من  يوماً  عشر  خمسة  خ��الل  بيروت  مرفأ 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس مرفأ بيروت
محمد المولى

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالته  نجم  علي  محمد  عامر  طلب 
ضائع  بدل  سند  الشيخ  حسين  خالد  عن 

بحصته بالعقار 48 النهرالكبير.
للمعترض 15 يوم للمراجعة.

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب عوض عبد الحميد عوض بوكالته 
أحد  بصفتها  الجندي  بدر  محمد  منى  عن 
بدل  سند  الجندي  عثمان  بدر  محمد  ورثة 

ضائع بحصته بالعقار 233 الخريبة.
للمعترض 15 يوم للمراجعة.

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالته  محمد  خضر  العزيز  عبد  طلب 
ضائع  بدل  قيد  شهادة  محمد  اسماعين  عن 

للعقار 95 إيالت.
للمعترض 15 يوم للمراجعة.

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

عن  بوكالته  عبدو  مخول  جوني  طلب 
جورج يوسف بشارة شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 3227 القبيات.
للمعترض 15 يوم للمراجعة.

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالته  نكروت  سركيس  م��ارون  طلب 
عن حليم زكي الياس يرق كما طلب الياس 
النكروت بوكالته عن جوزف حنا  سركيس 
يرق بصفته أحد ورثة حنا زكي الياس يرق 
و364   363 للعقارين  ضائع  بدل  شهادات 

بقرزال.
للمعترض 15 يوم للمراجعة.

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

زكريا  زكريا  يحي  محمد  المحامي  طلب 
سند  نصر  نقوال  نسيم  احالم  عن  بوكالته 

بدل ضائع للعقار 938 الخريبة.
للمعترض 15 يوم للمراجعة.

أمين السجل العقاري 

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي وه��ي��ب ري���ك���اردوس 
بالوكالة عن نجيب ميشال انطون سند بدل 

ضائع للعقار 1500 كرمسده.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

باألصالة  سمعان  مخايل  وسيم  طلب 
سند  سعد  م��اري  عن  وبوكالته  نفسه  عن 

بدل ضائع للعقار 123 دده.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة.

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

طلب المحامي شارل نعوم يوسف عازار 
زوجة  عبدو  يوسف  مادلين  وكيل  بصفته 
المرحوم  انطوان بركات بصفتها احد ورثة 
عن  بدل  تمليك  سند  بركات  يوسف  انطوان 
ضائع في العقار رقم 153 من منطقة البوار 

العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

وكيل  بصفته  مرعب  بديع  ان��دره  طلب 
بدل  تمليك  سند  الكتاني  ي��وس��ف  كميل 
منطقة  من   812 رقم  العقار  في  ضائع  عن 

غدراس العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

رئيس  بصفته  الدمعه  نعيم  اكرم  طلب 
البحر  تالل  شركة  عام  ومدبر  ادارة  مجلس 
في  ضائع  عن  بدل  تمليك  سندات  ش.م.ل 

العقار رقم 341 األقسام 4 وB 9 من منطقة 
ساحل علما العقارية قضاء كسروان.

 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

طلب صالح هيكل الخازن بصفته منتفع 
من وكالة غير قابلة للعزل من رشيد صالح 
في  ضائع  عن  بدل  تمليك  سندات  الخازن 
العقارات رقم 241 و242 و243 من منطقة 

القليعات العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

تمليك  سند  شبير  ريمون  شاديا  طلبت 
بدل عن ضائع في العقار رقم 1550 القسم 
العقارية  درعون  منطقة  من   B البلوك   28

قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

بصفته  صافي  اب��ي  شربل  امين  طلب 
وكيل كل من اليز مارون سعاده وانطوانيت 
جوزف مطر بصفتهم ورثة المرحوم مارون 
ضائع  عن  بدل  تمليك  سندات  سعاده  نبيه 
في العقارات رقم 319 و322 والعقار 324 
األقسام 1 و2 و3 من منطقة غادير العقارية 

قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

وكيل  بصفته  عتيق  الياس  مارون  طلب 
عن  ب��دل  تمليك  سندات  دغفل  ميالد  كفى 
من  و636   635 رقم  العقارات  في  ضائع 

منطقة عشقوت العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

وكيل  بصفته  خلف  فيليب  ج��ان  طلب 
تمليك  سندات  خلف  فيليب  وديع  المحامي 
 258 رق��م  ال��ع��ق��ارات  ف��ي  ب��دل ع��ن ضائع 
و1175  و1171  و1169  و1168  و817 
و1180 و1277 و1278 من منطقة سهيلة 

العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

خارجياً  الحكومي  المشهد  لخصت  المصادر 
طرفيها  بين  تنسيقها  بــاريــس  تتولى  بثالثية 
على  التهدئة  ملف  يبقى  فيما  والقاهرة،  طهران 
جبهة الجنوب اللبناني عهدة أميركية، وفي هذا 
السياق تعتقد المصادر أنه ال يجب االستعجال 
في اعتبار األمور ناضجة للتسويات الحكومية، 
ألسابيع  يمتد  وقــتــاً  األمـــر  يستهلك  قــد  بينما 
وربـــمـــا ألشـــهـــر، وهـــو مـــا ســيــظــهــر فـــي ضوء 
المبعوث األميركي ديفيد هيل وما  نتائج زيارة 
الحدود،  ترسيم  ملف  مستوى  على  سيحمله 
يبدو  الحكومي  الملف  في  كما  الملف  هذا  وفي 
النواب  مجلس  لرئيس  الممنوح  التفويض  أن 
نبيه بري توّسعت دائرته، بعدما تجدد تفويض 
الحكومي  الملف  في  لبري  البرلمانية  الغالبية 
تفويض  وأضـــيـــف  الـــحـــدود،  تــرســيــم  ومــلــف 
موقفه  ربط  الذي  جنبالط  وليد  السابق  النائب 

الحكومي. الملف  من  بري  بموقف 
المسار  ربط  لعدم  دعت  المتابعة  المصادر 
إن  قالت  حيث  القضائي،  بالمسار  السياسي 
حجم الكارثة والتفاصيل األمنيّة الخطيرة التي 
خصوصا  بمعرفتها،  الخارجي  العالم  يهتم 
المواد  بقاء  من  المستفيدة  الجهة  الستكشاف 
تصديق  يصعب  ما  وهو  المرفأ،  في  المتفّجرة 
أنه ناتج عن اإلهمال فقط، والشكوك الفرنسية 
جزء  وراء  كانت  القاعدة  بتنظيم  ما  صلة  حول 
خلفيّة  وفـــي  بــالــتــفــجــيــر،  االهــتــمــام  مــن  كــبــيــر 
وتوقعت  اقتصادياً.  المرفأ  بمستقبل  البحث 
بعيداً  بجدية  التحقيق  يتواصل  أن  المصادر 
الــتــســويــات والــحــمــايــات، وصـــوالً لكشف  عــن 
ــق، وتــحــديــد الــكــثــيــر من  ــائ ــحــق الــكــثــيــر مـــن ال

المسؤوليات.
من  أكثر  على  السياسّية  المشاورات  وانطلقت 
لتكليف  الملزمة  النيابية  لالستشارات  تمهيداً  محور 

جديدة.  حكومة  لتأليف  رئيس 
وبحسب معلومات »البناء« فقد نشطت االتصاالت 
وكليمنصو  الوسط  وبيت  وبعبدا  التينة  عين  بين 
لمناقشة المرحلة الحالّية وبلورة رؤية أولية لرئيس 
الحكومة المقبل وشكل الحكومة العتيدة، لكن مصادر 
في  ت��زال  ال  »ال��م��ف��اوض��ات  أن  ال��ى  تشير  »ال��ب��ن��اء« 
موقف  على  السياسّية  األطراف  تستقر  ولم  بدايتها 
وزير  مساعد  زيارة  سّيما  ال  تطورات  جملة  بانتظار 
ديفيد  األوسط  الشرق  لشؤون  األميركي  الخارجية 
الجلسة  الى  إضافة  األسبوع  نهاية  بيروت  الى  هيل 
النيابية المرتقبة التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه 
مصادر  بحسب  ستشكل  والتي  المقبل  الخميس  بري 
حول  النيابية  الكتل  بين  النبض  لجس  فرصة  نيابية 
رئيس  تكليف  من  وموقفها  المقبلة  للمرحلة  مقاربتها 

الجديدة.  الحكومة  لتأليف 

التينة عين 
االثنين  مساء  جمع  الذي  االجتماع  أجواء  وأشارت 
جبران  الحر  الوطني  التيار  ورئيس  بري  الرئيس 
باسيل والنائب علي حسن خليل والمعاون السياسي 
الخليل،  حسين  الحاج  الله  لحزب  العام  لألمين 
لمقاربة  مشترك  تصّور  وضع  الى  أدى  االجتماع  أن 
األولوية  إعطاء  مع  الحكومة،  استقالة  بعد  ما  مرحلة 

راهناً لمسألة اختيار رئيس جديد للحكومة قادر على 
من  واإلف��ادة  وقوية  ومنتجة  فاعلة  حكومة  تشكيل 
الضعف  نقاط  وتحديداً  المستقيلة  الحكومة  تجربة 
تجربة  ُسّمي  بما  انتهاء  وليس  بدءاً  اعترتها،  التي 

التطلّعات. قدر  على  تكن  لم  التي  التكنوقراط 
التقدمي  ال��ح��زب  رئ��ي��س  اّك���د  التينة  عين  وم��ن 
حكومة،  م��ن  ب��ّد  »ال  أّن��ه  جنبالط  وليد  االش��ت��راك��ي 
االقتصادي  الوضع  أّواًل  تعالج  شئتم،  كما  سّموها 
وإع��م��ار ب��ي��روت، وق��ب��ل ك��ّل ش���يء، ح��ي��ث عجزت 
»بناًء  أّنه  إلى  الفًتا  اإلصالح«،  السابقة،  الحكومات 
األمان  نحو  تدريجّية  خطوات  خطونا  قد  نكون  عليه، 

رّبما«.
رئيس  لقائه  بعد  تصريح  ف��ي  جنبالط  وأش���ار 
أّنه  إل��ى  التينة  عين  في  ب��ري  نبيه  النواب  مجلس 
وسأنّسق  الحكومة،  لرئاسة  م��رّش��ح  ل��دي  »ليس 
ألّن  الخطوات،  من  خطوة  كّل  في  كالعادة  بري  مع 
وقت  ليس  واآلن  الكامل،  التنسيق  اليوم  المطلوب 
تمسية مرشح للرئاسة«. وذكر أّن »الرئيس الفرنسي 
وقلت  امس  اول  يوم  معي  تحّدث  ماكرون  إيمانويل 
نخرج  كي  طوارئ  حكومة  من  بّد  وال  نفسه،  األمر  له 

البالد من هذا المأزق«.
للمشاركة  شروًطا  أضع  ال  »أّنني  جنبالط  وأوضح 
حكومة،  تشكيل  من  بّد  ال  لكن  المقبلة،  الحكومة  في 

أعمااًل«. الحالّية تصّرف  الحكومة  كي ال تبقى 
لكتلة  طارئاً  اجتماعاً  ترأس  بري  الرئيس  وكان 
على  بيان  في  الكتلة  وش��ددت  والتحرير،  التنمية 
قادرة  تكون  جامعة  حكومة  بتشكيل  اإلسراع  وجوب 
المجتمع  وثقة  أبنائه  ثقة  وإعادة  الوطن  إنقاذ  على 
الكتلة  وج��ّددت  أدواره��ا.  بالدولة  والعربي  الدولي 
لمقاربة  وحيداً  سبيالً  بالحوار  وتمسكها  »التزامها 
مقّدمها  وف��ي  الخالفية  والقضايا  العناوين  كافة 
لالنتخابات  ق��ان��ون  إق��رار  نحو  واإلس���راع  االت��ف��اق 
واحدة  انتخابية  دائرة  لبنان  أساس  على  النيابية 
سبق  للشيوخ  مجلس  وإنشاء  الطائفي  القيد  خارج 
أجل  من  المخلصين  كل  مع  والعمل  الكتلة  وقدمته 
الطوائف  تحترم  التي  المدنية  الدولة  الى  الوصول 
الطوائف  تعّدد  أن  قاعدة  على  المعتقد  حرية  وتحمي 

نقمة«. والطائفية  نعمة  لبنان  في 

ا بعبد
األولية  المشاورات  حصيلة  فتنتظر  بعبدا،  أم��ا 
وكشفت  النيابية،  االس��ت��ش��ارات  م��وع��د  لتحديد 
العماد  الجمهورية  رئيس  موقف  على  مطلعة  مصادر 
بدأ  الحكومة  موضوع  في  »الحديث  أن  عون  ميشال 
وال  القوى،  كل  بين  الجانبية  المشاورات  إطار  ضمن 
موعد  تحديد  قبل  المشاورات  م��دة  ج��زم  نستطيع 
تشكيل  يفضل  الجمهورية  رئيس  ولكن  االستشارات، 
الكتل  بموقف  يتعلق  وه��ذا  وق��ت.  بأسرع  الحكومة 
سيكلف  الذي  والرئيس  السياسية  والقوى  النيابية 
ضرورة  على  المصادر  وأك��دت  الحكومة«.  تشكيل 
رؤس��اء  ليكّون  االستشارات  قبل  المشاورات  قيام 
عن  الحديث  المبكر  من  انه  معتبرة  خياراتهم،  الكتل 

المقبل. الحكومة  رئيس 
نحو  يتجه  العام  الجو  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
حول  التوجه  ولكن  وطنية،  وح��دة  حكومة  تشكيل 
يحسم  أن  يمكن  ال  ومهمتها  ودورها  الحكومة  نوعية 

النيابية. الكتل  إال بعد جس نبض 
وع���ن وج���ود م��ان��ع ل���دى ع���ون م��ن ع���ودة سعد 
إلى  المصادر  لفتت  الحكومة،  ل��ت��رؤس  الحريري 
نتائج  وينتظر  الدستور  يحترم  ع��ون  الرئيس  أن 

النيابية. االستشارات 
النائب  التيار  رئيس  تغريدة  االن��ت��ب��اه  ولفتت 

جبران باسيل بأن »التيار سيكون في مقّدمة مسهلي 
التشكيل«.

أحداً  أن  إلى  الله  حزب  من  مقربة  مصادر  وأشارت 
الله بأسماء لرئيس حكومة جديدة. لم يفاتح حزب 

رئاسي  مرجع  من  مقربة  مصادر  لفتت  ذلك،  الى 
اتصالين  منذ  كسرت  السياسية  العزلة  ان  الى  للبناء 
قد  إنسانية  ألسباب  ع��ون  الرئيس  تلقاهما  ال��ذي 
سياسية  حلول  تلمس  بداية  من  لنوع  مقدمة  تكون 
صعبة  تبدو  قد  جديدة  حكومة  تأليف  من  انطالقاً 
عون  الرئيس  االميركي  الرئيس  وابلغ  حالياً.  المنال 
بيروت  مرفأ  لبناء  مستعدة  المتحدة  الواليات  ان 
بيروت  مرفأ  ان  الى  ولفت  إنسانية.  والمساعدات 
عائدات  م��ن  المئة  ف��ي   75 وي��ؤم��ن  األهمية  شديد 

لبنان.
إعادة  ستلتزمان  وإيطاليا  فرنسا  أن  البناء  وعلمت 

الجميزة. منطقة  وترميم  بناء 
واشارت المصادر الى ان القرار الدولي بدعم لبنان 
واعادة  االنسانية  المساعدات  على  اآلن  حتى  يقتصر 

المرفأ. انفجار  دّمره  ما  ترميم 
الدولية  المساعدات  تصل  ان  عون  الرئيس  وطلب 
الدولة  مؤسسات  عبر  وليس  المواطنين  الى  مباشرة 

الفساد. يدخلها  ال  لكي 
أن  ال���ى  س��ي��اس��ي��ة  أوس����اط  تشير  ال��م��ق��اب��ل  ف��ي 
اختصاصيين  حكومة  نحو  يميل  الخارجي  »االتجاه 
 6 م��دى  على  اصالحياً  برنامجاً  تنفذ  اقتصاديين 
لن  اللبنانية  لألزمة  متكامل  حل  سلة  ضمن  من  اشهر 

الحكومة«. على  الالحقة  المراحل  في  تقتصر 
وفيما تعيش القوى السياسية سباقاً في استحقاق 
الرئيس  حددها  التي  المهلة  مع  والتأليف  التكليف 
موعد  المقبل  ايلول  في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
الخارجية  وزي��ر  مساعد  يصل  لبنان،  ال��ى  عودته 
بيروت  هيل  ديفيد  االوسط  الشرق  لشؤون  األميركي 
المسؤولين  مع  محادثات  إلج��راء  األس��ب��وع  نهاية 
وتهدف  يومين  هيل  زي���ارة  وتستمر  اللبنانيين. 
بحسب المعلومات إلى الدعوة إلى استعجال تشكيل 

إلى  وتبادر  الشعب  وترضي  الثقة  توحي  حكومة 
تنفيذ  إلى  وتبادر  بجدية  تعمل  تشكيلها،  فور  العمل 
في  الناظمة  الهيئات  إنشاء  خالل  من  اإلصالحات 

وغيره. والمطار  واالتصاالت  والطاقة  الكهرباء 

ت لتحقيقا ا
تفجير  في  التحقيقات  استمّرت  ذلك،  غضون  في 
عام  مدعي  فإن  المعلومات  وبحسب  بيروت،  مرفأ 
في  ضباطاً  كلف  عويدات  غسان  القاضي  التمييز 
مع  للتحقيق  قبرص  الى  بالتوجه  المعلومات  فرع 

روسوس. سفينة  صاحب 
وفيما تقّدم الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك 
جانب  من  الخوري  ج��ورج  المحامي  ضاهر  ب��دري 
أن  بعد  موكله  ترك  بطلب  التمييزية  العامة  النيابة 
للمادة  وفقاً  العسكرية  الشرطة  لدى  توقيفه  تخّطى 
متعهداً  الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  من   32
أكدت  والمحاكمة،  التحقيق  جلسات  كافة  بحضور 
بتصرف  موقوفاً  سيبقى  »ضاهر  أن  قضائية  مصادر 
النيابة العامة التمييزية حتى وإن انتهت مهلة ال�48 
المجلس  الى  أحيل  بملف  مرتبطة  قضيته  ألن  ساعة 

العدلي«.
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة ال�����«أو ت��ي ف��ي« ع��ن م��ص��ادر في 
المعنيين  اب��ل��غ  األخ��ي��ر  أن  ال��ح��ر  الوطني  التيار 
الدولي  المجتمع  ثقة  يعّزز  تدبير  أي  على  الموافقة 
مراقبون  فسر  فيما  المرفأ.  انفجار  في  بالتحقيقات 
تحقيق  إج��راء  على  موافقة  أنه  على  التيار  موقف 
أن  الى  »البناء«  مطلعة  مصادر  أشارت  فيما  دولي، 
على  المرفأ  انفجار  قضية  ال��وزراء  مجلس  »إحالة 
قطع  االساسية  اهدافه  أحد  كان  العدلي  المجلس 
وبالتالي  دولي  بتحقيق  مطالبة  أي  على  الطريق 
وتكرار  القضية  وتسييس  المرفأ  تفجير  تدويل  منع 
الرئيس  اغتيال  قضية  في  والمحاكمات  التحقيق 
تداعيات  من  لبنان  على  رّتبه  وما  الحريري،  رفيق 
الحقيقة  الى  نصل  ولم  ومالية  سياسية  وتكاليف 

15 عاماً«. حتى اآلن 

يستكين  لن  أنه  اللبنانيين  عون  الرئيس  ووع��د 
قبل ظهور حقيقة االنفجار، وقال على »تويتر«: »بعد 
المفجوعين،  الكارثة، أجّدد عزائي لألهل  أسبوع على 
أستكين  لن  أنني  المتأّلمين  اللبنانيين  لكل  ووعدي 
المجلس  الى  اإلحالة  وما  الحقائق.  كل  تبيان  قبل 

إال الخطوة األولى لذلك«. العدلي 
التواصل  م��واق��ع  على  إش��اع��ات  س��رت  وفيما 
االجتماعي عن وجود مواد متفجرة في اكثر من مرفأ 
العماد  الجيش  قائد  تحذير  لفت  كهرباء،  ومحطة 
جوزاف عون إلى ضرورة االنتباه إلمكان وجود مواد 
إجراء تفتيش عام في  خطرة في مرفأ بيروت، طالباً 
المستوعبات، وذلك خالل جولة قام بها عون في مرفأ 
العسكرية  المؤسسة  أن  الجيش  قائد  وأكد  بيروت. 
للمساعدة،  إمكاناتها  كل  المرفأ  إدارة  بتصرف  تضع 
كي  المنطقة،  في  التنافسية  مكانته  يستعيد  أن  آمالً 
»من  وختم:  بوطنه،  الثقة  اللبناني  الشعب  يستعيد 
الشعب  جانب  إلى  دوماً  سنبقى  نقول،  بيروت  مرفاً 

للعالم«. بوطننا  إيماننا  سنصّدر  هنا  ومن 
وط��م��أن��ت م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ال����ى أن 
»مستودعات معمل الزوق ال تحتوي مطلقاً على مادة 
الكيميائية  المواد  »ان  موضحة  األمونيوم«.  نيترات 
كافة  في  دوري  بشكل  تستعمل  مواد  هي  الموجودة 
درجات  ولديها  العالم  في  الكهرباء  إنتاج  معامل 
تخضع  وهي  والبيئة  لإلنسان  السمية  من  متفاوتة 
بيانات  في  م��ذك��ورة  التخزين  في  معينة  لشروط 

بها«. الخاصة  السالمة 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، دخ���ل م��ع��م��ل زج����اج ع��درا 
تأمين  خط  على  السورية  الصناعة  ل��وزارة  التابع 
الذي  التفجير  بعد  الزجاج  من  لبنان  احتياجات 
مصادر  وبحسب  أي���ام.  منذ  ب��ي��روت  م��رف��أ  ش��ه��ده 
ممثلة  الصناعة  وزارة  نّسقت  »فقد  سورية  إعالمية 
اتحاد  مع  الصناعية،  عدرا  في  الفلوت  زجاج  بمعمل 
مرفأ  إعمار  في  المساهمة  أجل  من  الصناعة،  غرف 
خالل  من  لبنان،  في  المتضررة  والمناطق  بيروت 

الزجاج«. مادة  تأمين 
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والكوارث وبقيت معلماً حياً وشاهداً على حضارة عربية إسالمية أصيلة ذات مستوى فني رفيع 
مزج بين الفن والجمال المعماري، مستجيبة في الوقت نفسه لحاجات سكانها المادية والروحية، 
وحتى العصر الحديث بقيت صنعاء تحافظ على إيقاع مريح في التزاوج بين نسيجها المعماري 
في حالته التقليدية ومتطلبات الحياة العصرية، ألّن مدينة صنعاء القديمة كانت تمثل استمراراً 

هاماً للقيم الثقافية والتاريخية ورمزاً لبقائها حية كعاصمة تاريخية لليمن الحديث.
اليوم تبرُز أهمية المجتمع المدني ودوره في اليمن وتكافل الناس في مساعدة المتضّررين من 
المدنية  المنظمات  كّل  فيه  تساهم  كبير  ومدني  مجتمعي  حراك  خالل  من  وذلك  واألمطار  السيول 
والناشطون، متجاوزين كّل الحجج واألعذار والسلطات، كأن ُيقال إّن المدينة واقعة تحت سلطة 
الهيئات  يطالبون  المنظمات  ومعهم  والناشطات  الناشطون  كانت  عندما  فغالباً  الحوثيين، 
والمنظمات الدولية واألمم المتحدة بإنقاذ صنعاء، دائماً ما تكون اإلجابة أّن المدينة تحت سلطة 

الحوثيين.
نعلم جميعاً أّن منظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لديهم نشاطات ومشاركات 
مدعومة  وكلها  العالم  عواصم  من  كثير  في  اليمن  حول  سياسية  ون��دوات  مؤتمرات  في  كثيرة 

وممّولة، لكّن معظمها ذا طابع سياسي.
والناشطات  الناشطون  المنظمات وهؤالء  لماذا ال تعمل هذه  اليوم:  الذي يطرح نفسه  السؤال 
على حشد الجهود والقدرات واإلمكانيات والعمل مع المجتمع الدولي على الحّد من الكارثة التي 
تتعّرض لها صنعاء ووضع حّد للعبث بالمدينة وتراثها من خالل مخالفة شروط البناء والمواد 

المستخدمة وإهمال السلطات لكّل ما يجري فيها؟
إّن أول ما يجب أن تقوم به هذه المنظمات بالتعاون مع الناس هو تشكيل لجان ميدانية وفرق 
نزل  حيث  بيروت،  مرفأ  في  حدث  الذي  األليم  االنفجار  بعد  بيروت  في  تشكيلها  تّم  كالتي  عمل 
الناشطون وسكان األحياء المتضّررة وبدأوا في إصالح الدمار وتنظيف المناطق ورفع األنقاض، 
متجاوزين أّي سلطة فالمدينة مدينتهم والبلد ال يتقّدم وال تتطّور إال بجميع أبنائه. فهل يمكن أن 
نفكر ونفعل كما يفكر اآلخرون ويفعلون، أم أّن كّل ما نستطيع عمله هو الصراخ والشتم وحضور 

المؤتمرات والندوات وإرسال التغريدات وكتابة المنشورات ونعتبر أننا فعلنا المستحيل؟
»ال ُيغيِّر الله ما بقوم حتى ُيغيِّروا ما بأنفسهم«.

*دبلوماسي يمني

الدكتور  االعمال  العامة في حكومة تصريف  الصحة  استقبل وزير 
غولتن  بلجيكا  فــي  اإلصــاحــيــة  الــحــركــة  ــزب  ح مبعوثة  حسن  حمد 
النور  مــركــز  رئــيــس  يرافقها   Gulten Albaktemur الباكتمير 
إغاثية تضامنية مع  البلجيكي حسن شكر، في سياق مبادرة  اللبناني 

لبنان بعد انفجار المرفأ.
منظمة  قّدمتها  »مساعدات  معها  حملت  إنها  إلى  الباكتمير  وأشارت 
 )International Humanity Help( الحكومية  غير   IHH
لدعم المواطنين المتضّررين من االنفجار، وذلك تعبيراً عن التضامن 

معهم ومع لبنان«.
وإذ قّدمت الباكتمير تعازيها للوزير حسن قالت: »إّن جهات متعددة 

في بادها ستسعى لتقديم المزيد من المبادرات اإلنسانية«.
والتقت  عــامــل  مؤسسة  بــزيــارة  البلجيكية  الــمــســؤولــة  قــامــت  كما 

الدكتور كامل مهنا للتنسيق معه في ما يتعلق بالمساعدات الطبية.
تفقدت  حيت  بيروت  مرفأ  منطقة  في  الباكتمير  السيدة  جالت  كذلك 
ــراب  مــا خلفه مــن دمـــار وخ االنــفــجــار واطــلــعــت عــن كثب على  مــكــان 

كبيرين.

مبعوثة حزب الحركة الإ�سالحية في بلجيكا زارت ح�سن:

قّدمنا تعازينا واأكدنا الت�سامن مع لبنان بمبادرات اإن�سانية

حسن مستقباً الزائرة البلجيكية وشكر في وزارة الصحة أمس

.. وخال زيارتها إلى منطقة المرفأ  )عباس سلمان(.. ومع د. مهنا في مؤسسة عامل

التعليق ال�سيا�سي

الكرة عند الرئي�س الحريري للت�سمية

حسان  الرئيس  استقالة  مع  للحكومة  جديد  رئيس  تسمية  حول  التكهنات  باب  فتح 
سالم  نواف  السابق  السفير  نمط  على  األسماء  من  جملة  ضخ  وتّم  وحكومته،  دياب 
االستقالة  كأن  توحي  بصورة  بعاصيري  محمد  السابق  لبنان  مصرف  حاكم  ونائب 
عن  األمر  ليتكّشف  دياب،  الرئيس  تسمية  قبل  سقطت  حكومّية  صيغ  لتعويم  مدخل 

تسريبات ال أساس لها من الصحة.
ما  لترجمة  الباب  فتح  من  تنطلق  للحكومة  جديد  رئيس  لتسمية  الهادفة  المساعي 
وحدة  حكومة  عنوان  تحت  الجديدة  الحكومة  على  توافق  من  الفرنسي  الرئيس  عرضه 
هذا  برضى  تحظى  حكومة  بل  األول،  السياسي  الصف  حكومة  بالضرورة  ليست  وطنية 
اإلعمار  إعادة  تتولى  لحكومة  المرحلة  حاجات  مع  يتناسب  بما  تمثيله  وتتولى  الصف 

االقتصادية. والحلول 
السابق  للرئيس  المبادرة  تترك  أن  هو  باالتصاالت  صلة  على  لمصادر  وفقاً  األرجح 
تحقق  شخصية  بتسمية  يقوم  لكي  األرجح،  على  مرشحاً  يكون  لن  الذي  الحريري  سعد 
والثاني  النيابية  الغالبية  مع  للتعاون  اإليجابية  النيات  تأكيد  األول  شروط،  ثالثة 
تاريخ  لجهة  االقتصادية  بالمساعدات  المعني  الخارج  من  المقبولية  لتحقيق  السعي 
تحت  الناشطة  المجموعات  استفزاز  عدم  والثالث  ونزاهتها،  المرشحة  الشخصية 
تبرر  مستهلكة  شخصية  أو  سياسية  شخصية  تقديم  بعدم  الشارع  في  الحراك  عنوان 

عليها. النار  فتح 
بمجموعة  محاط  الحريري  الرئيس  أن  خصوصاً  للمصادر،  وفقاً  معينة،  مهلة  ال 
الفرنسي  كالموقف  الذي ال يبدو متشجعاً  الموقف السعودي  أبرزها استكشاف  ضوابط 
مرحلة  النتظار  وخارجياً  داخلياً  يتلقاها  التي  التريث  دعوات  وأهمها  التوافقية  للصيغة 
الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  قضية  في  المحكمة  عن  سيصدر  الذي  الحكم  بعد  ما 

الله.  ودعوات استثمار الحكم في وجه حزب 
الرئيس  حكومة  استقالة  بعد  الحريري  الرئيس  ملعب  في  الكرة  إن  تقول  المصادر 
أما  المواطنين،  بقضايا  يتصل  لما  بالغرض  تفي  األعمال  تصريف  حكومة  وإن  دياب 
تقدم  بمبادرات  ثمنها  يدفعوا  أن  أهلها  فعلى  والخارجية  الداخلية  السياسة  قضايا 
الحكومة  في  الممثلة  النيابية  للغالبية  األعمال  تصريف  حكومة  من  أفضل  وفاقياً  بديالً 

. لمستقيلة ا

سيناريوات مستقبلية سليمة إال من خالل معلومات دقيقة ومحّددة حول الظاهرة أو الحدث محّل 
التحليل.

وفي الماضي كانت مصادر المعلومات محدودة ومحّددة سواء في المجال العسكري أو العلمي 
أو السياسي، أما اآلن فقد تعّددت مصادر المعلومات بشكل كبير وأصبحت هناك أساليب وأدوات 
األساليب  تستخدم  االستخبارات  أجهزة  تُعد  فلم  المعلومات،  على  للحصول  دقيقة  استقصاء 
القديمة نفسها، وما كان يتّم الحصول عليه عبر تجنيد البشر يتم الحصول عليه بسهولة شديدة 
العلمي من جهد  الباحث  الحديثة، وما كان يقوم به  التكنولوجيا  األقمار الصناعية ووسائل  عبر 
في الحصول على المادة العلمية الضرورية لبحثه عبر زيارة المكتبات والجلوس فيها لساعات 
عبر  ويسر  بسهولة  يتّم  أصبح  هذا  كّل  المبحوثين  مع  المباشرة  واللقاءات  الكتب  وشراء  طويلة 

شبكة اإلنترنت ووسائل االتصال الحديثة.
اإلعالم  وسائل  من  معلوماتهم  على  الماضي  في  يحصلون  فكانوا  السياسيون  المحلّلون  أما   
التقليدية سواء كانت صحفاً أو محطات إذاعية أو تلفزيونية أو وكاالت أنباء، أما اآلن فقد أصبح 
من  الرغم  وعلى  المعلومات،  على  الحصول  مصادر  أهّم  أحد  ميديا(  )السوشيال  الجديد  اإلعالم 
التواصل االجتماعّي للحصول بشكل سريع  السياسيين على مواقع  المحللين  العديد من  اعتماد 
هذه  به  تتمتع  لما  ذلك  والوضوح،  الدقة  إلى  تفتقد  التحليلية  العملية  هذه  فإّن  المعلومات  على 
مستخدم  لكّل  المواقع  هذه  بها  تسمح  إمكانّية  فهناك  المعلومات،  بث  في  فوضى  من  المواقع 
بالتالعب في المعلومات وتشويهها بل ونشر أكاذيب وفبركات وفقاً لمصلحة الجهة أو الشخص، 
لذلك ال عجب إن أصبحت هذه المواقع أحد أساليب وأدوات الجيل الرابع والخامس للحروب التي 

تستخدمها القوى اإلمبريالية العالمية ضّد مجتمعاتنا العربية.
الشقيقة  اللبنانية  العربية  الدولة  شهدت  األسبوع  هذا  فخالل  إليه،  أذهب  ما  على  وللتدليل 
حادثة مأساوية مفزعة تمثلت في انفجار مدّو داخل مرفأ بيروت والذي خلف عشرات القتلى وآالفاً 
من المصابين وخسائر مادية تقدر بسبعة عشر مليار دوالر. وأجمعت كّل المصادر على أّن االنفجار 
ناتج عن شحنة مخزنة في العنبر رقم 12 منذ أيلول/ سبتمبر 2013 من نيترات األمونيوم تقّدر 
واإلذاع��ات  الفضائّية  القنوات  من  االتصاالت  انهالت  الحادثة  أعقاب  وفي  طناً،   2750 بحوالي 
والصحف في دعوات لتحليل الحدث بصفتي متخصصاً في الشؤون العربية، وكانت إجابتي ال 
يمكن الخروج اآلن لعدم توافر معلومات حول الحادثة تمكننا من الوصول لتحليل سياسي سليم.
وخالل األيام التالية بدأت في متابعة الحدث وجمع كّل المعلومات المتاحة سواء عبر وسائل 
القريبين  اللبنانيين  األصدقاء  ببعض  االتصال  عبر  وكذلك  الجديد  اإلعالم  أو  التقليدية  اإلعالم 
المعلومات  من  هائلة  مجموعة  واالستقصاء  البحث  عملية  نتيجة  وكانت  األح��داث،  مسرح  من 
المتناقضة والمتضاربة حول مصدر الشحنة ووجهتها والسبب في تخزينها والمسؤول عن عملية 
التخزين وسبب االنفجار وتوقيت االنفجار وَمن وراء عملية االنفجار، ومن خالل المتابعة الحظت 
العديد من التناقض والتضارب في عملية التحليل السياسي، كلٌّ وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه 
المتناقضة  المتوقعة  السيناريوات  أيضاً  تعّددت  ولذلك  نظره،  وجهة  من  بصدقها  يقتنع  والتي 

والمتضاربة.
أكدت  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  المتداولة  خاصة  المعلوماتية  الفوضى  هذه  ظّل  وفي 
لبعض األصدقاء المتواصلين معي للتعّرف على تحليلي للحدث، أنه ال يمكن بناء موقف تحليلي 
سليم في ظّل هذه الفوضى المعلوماتية، لكن تظّل مواقف وتصريحات القوى السياسية المختلفة 
في الداخل اللبناني، وكذلك القوى الدولية حول الحدث مؤشراً هاماً للتحليل. فالمقاومة اللبنانية 
وفي  العالم  حول  وحلفاؤهم  الصهيوني  وحليفه  األميركي  العدو  يسعى  رئيساً  هدفاً  زالت  ما 
منطقتنا للنيل منها، لكن ورغم كل ما حدث ستظّل المقاومة اللبنانية شوكة في حلوقهم جميعاً، 

اللهم بلغت اللهم فاشهد.     

ليحمل عروضاً بديلة، تكثر المؤشرات حول اقترابها مما يمكن لحزب الله القبول 
للرّد  يزال متأهباً  التي ال  العملية اإلسرائيلية  الله رده على  بينما يجّمد حزب  به، 
لتصعيد  مدخاً  الــرّد  يشكل  أن  خشية  المنطقة  في  األنفاس  تحبس  بينما  عليها، 

يخرج عن السيطرة.
فالكام  الفرنسي،  األميركي  السرب  خــارج  يغرد  السعودي  الموقف  يبدو   -
الذي قاله وزير الخارجية السعودية في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، 
تجاوز  من  فيه  وما  التسوية  خطاب  على  لانفتاح  الدعوة  بوجه  تصعيدياً  جاء 
الله، وبات  بالمواجهة مع حزب  لبنان  استقرار  فأعاد ربط  الله،  للعداء مع حزب 
واضحاً للفرنسيين أن النجاح في مسعاهم بات وقفاً على تذليل العقدة السعودية، 
التي تظهر لبنانياً بتردد الرئيس سعد الحريري في السير بخط التوافق، وبتمسك 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وما تبقى من قوى الرابع عشر من آذار بلغة 
المواجهة بدالً من لغة التسوية التي يحرص عليها الفرنسيون، ولم يجدوا ممانعة 

فيها من حزب الله ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب.

والمافيات اللصوصية المرتبطة باإلرادات األجنبية والمتحكمة 
هي  الدولة  إن  حقوقهم.  عليهم  وتنكر  ثرواتهم  تستغل  بالناس 
»مؤسسة الشعب الكبرى«، أي ان كل فرد من أفراد الشعب هو 
عضو فيها ومسؤول عن مصيرها وترقيتها. الشعب هو مصدر 
ورعاية  الشعب  لخدمة  تقوم  والدولة  والسلطات..  السيادة 
مصالحه الحيوية ال لخدمة مصالح الطبقة السياسية ومنافعها. 
ولتخدم  ومصالحهم  ال��ن��اس  أع��م��ال  لتسّير  تقوم  وال��دول��ة 
عن  الناتجة  إرادتهم  عن  ولتعبِّر  والنفسية  المادية  مصالحهم 

الشعور باالشتراك في حياة اجتماعية اقتصادية واحدة.
أحزاباً  فيها  األدي��ان  تكون  ال  الحديثة  الديمقراطية  الدولة 
متصارعٌة، وال يكون رجال الدين فيها سياسيين واقتصاديين، 
بل عاملين بالروج الدينية التي يحتاجها الشعب لحياة السماء، 
بين  »الفصل  مبدأ  يعتمدوا  ان  يجب  الدولة  هذه  فأرباب  لذلك 
الدين والدولة« تأميناً لوحدة الشعب وصوناً لوحدة المصالح 
والحقوق التي تتوّلد بنتيجتها وحدة الواجبات ووحدة اإلرادة 

الشعبية.
وقيمها  لألديان  منها  احتراماً  الحديثة  الديمقراطية  والدولة 
سلطتهم  باستغالل  الدين  لرجال  تسمح  ال  ان  يجب  األخالقّية 
لذلك  طائفية،  مصالح  أجل  من  ألنفسهم  اّدعوها  التي  الدينية 
يجب، أوالً، ان تمنعهم من التدخل في شؤون السياسة والقضاء. 
جميع  أمامه  يتساوى  حديثاً  مدنياً  تشريعاً  تعتمد  ان  وثانياً، 

أعضاء الدولة.
فرص  تأمين  الحديثة  الديمقراطية  الدولة  واجبات  ومن 

 - االجتماعية  الحواجز  بإزالة  واالنفتاح  والتساهل  التعاون 
لة للوحدة  الحقوقّية القائمة بين أبناء المجتمع الواحد والمعطِّ
»إزال��ة  مبدأ  تعتمد  أن  يجب  الدولة  فهذه  لذلك  االجتماعية.. 
وحدة  على  حرصاً  والمذاهب«  الطوائف  مختلف  بين  الحواجز 
المواطنين  جميع  حقوق  وعلى  واالجتماعية  الروحية  الشعب 

والمساواة بينهم.
مشاكل  تعالج  ان  يجب  الحديثة  الديمقراطية  وال��دول��ة 
االقتصاد والبطالة والفقر والجوع وتأتي بنظام اقتصادي جديد 
قاعدته وحدة المجتمع المدني وغايته خير الناس ورفاهيتهم، 
واإلنتاج  العمل  أس��اس  على  الوطني  االقتصاد  ُيرسي  نظام 
ليتّحول المجتمع كله إلى مجتمع العاملين المبدعين المنتجين 
وزيادته  اإلنتاج  توفير  بدون  ألنه  وغالال  وصناعة  وفكراً  علماً 
االقتصادي  النظام  وه��ذا  الشعب.  برفاهية  التفكير  يمكننا  ال 
ان  يجب  واالقتصادي  االجتماعي  العدل  أساسه  الذي  الجديد 
يزول فيه اإلقطاع، أوالً، إلزالة الحيف والظلم عن الفالحين الذين 
يرزحون تحت سيطرة اإلقطاعيين المستبدين، وثانياً، لتحرير 
واالستبداد  والظلم  االستعالء  نفسية  من  أنفسهم  اإلقطاعيين 
االجتماعي.  والتعاون  القومية  األخوة  روح  الجميع  بين  لتحل 
بتوزيع  العمل  ينصف  ان  يجب  الجديد  االقتصادي  النظام  هذا 
للثروة  المنتجين  العمال  حقوق  لضمان  عادالً  توزيعاً  اإلنتاج 

والبنائين مجد الوطن.
دولة  حتماً  تكون  أن  يجب  الحديثة  الديمقراطية  والدولة 
الالزمة  واإلج���راءات  التدابير  كل  تتخذ  ألن  حريصة  مقاومة 

الوطن  سيادة  ولحماية  الداخلي  االجتماعي  السالم  لصيانة 
وحقوقه وثرواته وللدفاع عنه من أي عدوان »إسرائيلي«. لذلك 
على الدولة أن تهتّم بإعداد جيش قوّي مجّهز بالوسائل الحربية 

ويكون ذا قيمة فعلية في تقرير المصير.
وباختصار، نقول إن الدولة الديمقراطية الحديثة هي حتماً:

المجتمع  قضايا  تعالج  التي  الصالحة  المؤسسات  دول��ة 
رغد  له  ُر  وتوفِّ النواحي  كافة  من  الشعب  بأوضاع  وتنهض 

العيش وهناء الحياة. 
وهي دولة التسامح والحق والعدل والقانون والتساوي في 

الحقوق والواجبات المدنية والسياسية واالجتماعية.. 
التفكير  بحق  تؤمن  التي  الصحيحة  المواطنية  دولة  وهي 
وتصون  وحقوقه  اإلنسان  تحترم  والتي  واالعتقاد  والتعبير 
في  وفاعلة  مبدعة  إمكانّية  منه  وتجعل  مواهبه  وتنّمي  حريته 

الحياة.
واالختصاص  والعلم  بالعقلنة  تؤمن  متنّورة  دول��ة  وهي 
واإلب��داع  والفنون  التربية  في  وتستثمر  الفاضلة  والمعرفة 
واإلنتاج الصناعي والزراعي والمعارف العلمية وتحقق نهضة 
الشعب وعز المجتمع بثروة بشرّية تتمّيز بإبداعاتها ومؤهالتها 

العلمية وبكفاءاتها العالية وخبراتها المميزة.. 
هذه هي مميزات الدولة الحديثة، السلي�مة، القوية، والمعبِّرة 
عن إرادة الشعب والساهرة على صيانة حقوقه وسيادته على 
تعني  التي  الحيوية  مصالحه  تحقيق  على  والحريصة  نفسه 

الخي�ر والبحب�وحة والعز والتقدم واالزدهار للج�ميع.

 بين ماكرون وميالن�سون...

لبنان لم يعد محمية فرن�سية

{ د. بيير عازار 

بتعزيز  ويتهمها  اللبنانية  السياسية  الطبقة  يوّبخ  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
من  اللبنانيين  يحذر  ميانشون  األبيّة«  »فرنسا  حزب  ورئيس  لبنان.  في  األخاقية  األزمــة 

وعود ماكرون ويذّكره بأّن لبنان لم يعْد محمية فرنسية.
الوصاية  فــْرض  إلى  يسعى  الــذي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  سياسة  مع  بالتناغم 
على لبنان في أعقاب االنفجار/ التفجير في مرفأ بيروت... نّفذ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون زيارة خاطفة للبنان لـ »مساعدة الشعب اللبناني وليس الدولة اللبنانية«، والدعوة إلى 
»أّن أجداده هم َمْن كّرسوا النظام الطائفي إلى جانب  »اإلصاح والتغيير في لبنان، متناسياً 
ماكرون  عنه  اعتذر  ما  وهو  وعرقية،  طائفية  كيانات  إلى  السورية  الباد  تقسيم  محاولتهم 

نفسه مداورة.
تنتهي  لن  الفرنسية  المساعدات  »أّن  أكد   -- غــورو  الجنرال  حفيد   -- ماكرون  الرئيس 
بأيدي المسؤولين )اللبنانيين( الفاسدين، ونحن سنقّدم مساعدات دولية تحت إشراف األمم 
المتحدة، وستصل مباشرة إلى الشعب )اللبناني( وإلى الجمعيات غير الحكومية«، وذلك في 

إهانة علنية للطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة أصاً. 
اللبنانية واتهمها بأنها تعاني من أزمة  الطبقة السياسية  الذي وّبخ  الفرنسي --  الرئيس 
أخاقية معطوفاً عليها الفساد -- طلب إلى سائر المسؤولين السياسيين اللبنانيين »تحّمل 
مسؤولياتهم«، كما دعا إلى إجراء »تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء األمور 
ولمنع التشكيك أيضاً«، مشّدداً على أّن ما لمسه في زيارته، التي استمّرت لساعات قليلة، هو 
»غياب ثقة اللبنانيين بكّل الطبقة السياسية التي بدورها ال تثق ببعضها بعضاً«، ولفت إلى أّن 
»الحكومة الحالية يمكنها القيام باإلصاحات المطلوبة، وإذا ما أخفقت فيمكن تشكيل حكومة 

وحدة وطنية«.
الفرنسية للقاء  التي دعتْها السفارة  الثماني،  القيادات السياسية  وخال لقاء ماكرون مع 
معه في قصر الصنوبر، كان األبرز وجود رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد -- 
والذي للعلم تفرض الواليات المتحدة عليه عقوبات بسبب قربه من األمين العام لحزب الله 
لبنان، والحفاظ  الله -- حيث تحدث »عن ضرورة تحصين الوضع في  السيد حسن نْصُر 
على نقاط القوة فيه وخاصة قوة المقاومة التي سّدت عْجز الدولة عن التحرير، تماماً كما فعل 

المواطنون الفرنسيون إبان االحتال النازي لفرنسا«. 
حزب  رئيس  لسان  على  فرنسا  من  جاء  للبنان  ماكرون  الرئيس  لزيارة  االنتقادات  أول 
»فرنسا األبيّة« جان لوك ميانشون الذي »حّذر اللبنانيين من اإلصاحات المزعومة التي يعد 
السياسية  التدخل في الشؤون  اللبناني«، كما حذر »ساكَن اإلليزيه من  بها ماكرون الشعب 

الداخلية للبنانيين«، مذّكراً اياه بـ »أّن لبنان لم يعد محمية فرنسية«. 
لحرية  ازدراءهـــا  جديدة  مرة  فرنسا  أثبتت  للبنان،  الملغومة  ماكرون  زيــارة  هامش  وعلى 
التعبير والديمقراطية، إْذ قام منظمو المؤتمر الصحافي بمنع مراسلة قناة »المنار« السيدة منى 
طحيني من توجيه أّي سؤال للرئيس الفرنسي، وهي كشفت الحقاً عن أّن سؤالها كان يتمحور 

حول األسباب الموجبة التي دفعت الواليات المتحدة لفرض حصار جائر على لبنان.
تبقى اإلشارة الى أن أكثر من ثاثين ألف مواطن لبناني وّقعوا على عريضة طالبوا فيها 
وحّضوه  المقبلة،  العشر  السنوات  خال  للبنان  الفرنسي  االنتداب  بعودة  ماكرون  الرئيس 
على استهداف حزب الله ونزع ساحه وتصنيفه على الئحة االرهاب، ما يدفع إلى طرح آالف 

األسئلة عن الحّس الوطني المسؤول لدى هؤالء جميعاً....؟؟؟

متنا جميعًا بالأم�ص...

 

لكننا ن�ستحق الحياة

{ منجد شريف 

بعيداً عن التحليات والسياسة والماورائيات، فقد شكل انفجار المرفأ المجهول 
السبب، غير ثغرة الفساد، حالة من األلم والغصة واإلحباط النفسي لكّل اللبنانيين، 
هزة  تكون  أن  بين  حقيقياً،  رعباً  منه  األولــى  الدقائق  كانت  األجانب،  والمقيمين 
أرضية أو خافها، ليتبيّن في ما بعد أنه انفجار غير معروف المصدر، كانت ثوان 
أهل  البعض،  بعضنا  عن  نطمئن  أن  قبل  الحقيقي،  والهلع  القلق  من  الكثير  تحمل 
وأحبة وأخوة وأقارب وأصدقاء ومعارف، في هذه اللحظات كان كّل منا يعيش ذعراً 
حقيقياً إزاء أعزائه، وإْن كانوا فقدوا أو ما زالوا أحياًء، وحتى بعد أن انجلت الصورة 
والمشهد، كان عداد الضحايا والجرحى ألماً متزايداً في قلوبنا جميعاً، ألننا كلنا كنا 
مشاريع ضحايا وجرحى ومعوقين، من منا ال يسلك ذلك الخط البحري، سيراً او 
بالمركبة او بالدراجات النارية والهوائية، لقد متنا جميعاً باألمس حتى ثبت العكس، 
حتى  عائلتي  حسابات  في  أيضاً  أنا  ومّت  العكس،  ثبت  حتى  لدقائق  عائلتي  ماتت 

ثبت العكس، وهكذا دواليك... فهل من رعٍب أكثر من ذلك؟!
نتكبّد الخسارة تلو األخرى، جراء ما صنعته أيادينا، من مصائب، خرجنا من 
حرٍب أهلية باتفاٍق مسخ، اسمه الطائف، كان تتويجاً للطائفية، ونسخًة عن نظام 
القائم مقاميتين بتوازنات جديدة، فتحّولت كّل طائفة الى حصٍن منيع لكّل فاسد 
المرحلة،  تلك  واكبت  التي  األحــداث  عن  وبمعزل  السلطة،  الى  ومتسلق  ومتملق 
من الوصاية السورية واإلحتال اإلسرائيلي، لم تتحد النيات لبناء وطن حقيقي، 
بقيت  الــواقــع،  األمــر  متزّعمي  جيوب  الــى  والتسهيات  المساعدات  كــّل  فذهبت 
الذي قضى على األخضر واليابس كالجراد تماماً،  الفساد  الباد مكشوفة جراء 
بنا  حــلَّ  مــا  آخــرهــا  وليس  وأمــضــاهــا،  التدميرية  األسلحة  أقــوى  الفساد  فشكل 
وارد،  شيء  كّل  بلدنا  ففي  المخفية،  األمور  من  المزيد  ينتظرنا  وربما  باألمس، 
إال  المرفأ  كارثة  وليست  للتوازنات،  وخاضعة  مشتتة  القرار  مركزية  أنَّ  طالما 
أحد أبرز األمثلة عن الفساد، وعما يمكن أن يتسبّب به، ناهيك عن الفوضى، وكّل 

ما نعانيه في اإلدارات.
ويبقى األمل أن نلتّف حول بعضنا بعضاً في هذه اآلونة، وأن نقوم كما في كل 
الرماد، ونتشبّث أكثر بمكافحة الفساد، لبناء منظومة  الركام، كطائر  مرة من بين 
في  اليوم  نواجهها  التي  الــكــوارث،  كــّل  من  تحمينا  عسكرية،  اقتصادية،  إداريـــة 
ونفديها  تحمينا  دولــٍة  في  العيش  ونستحّق  الحياة،  نستحق  حقاً  ألننا  شيء،  كّل 
من  حالة  في  أعمارنا  وتصرف  مختلفة،  بأسباب  أرواحنا  تزهق  أن  ال  بأرواحنا، 
المراوحة، حقاً نستحق الحياة، وسئمنا الرقص على حافة الهاوية، فالعدو الجار، 
لملم شتاته واغتصب أرضناً، واستطاع بناء دولة عاتية، بينما نحن لم نستطع بناء 
ربع دولة، جراء نفورنا وعدم إيماننا بهدف مشترك، حتى لو كان ذلك الهدف بناء 
دولة تحمينا، وكانت الفوضى والفساد المنفذ الرئيسي لعدونا، كي يستثمر فيه، 
أّن أياديه بعيدة عما  ويحقق مآربه ورغباته، ويتفنن في قتلنا وتشتيتنا، وال نظّن 

حلَّ أخيراً بالمرفأ!
الدول،  أفضل  بناء  يخّولنا  ما  الطاقات  من  فلدينا  األمل،  تجديد  ونعيد  فلننهض 
والمجتمع،  الــدولــة  بناء  نستطيع  عندها  فقط  الطائفية،  وننبذ  بالوطن،  فلنؤمن 

واإلستراتيجية الدفاعية عن بادنا.
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اأمين الذيب... الكائن الوجيز

{ تونس ـ  د. فتحية دبش
لم تحملين أيتها اللّغة الشيء وال تتورطين؟ لم تحملين 
الوداع رسائل مشّفرة وال تشفقين! مررت بصفحة األستاذ 

أمين الذيب وقرأت بتاريخ 2020/06/27 نّصه اآلتي:
» الليلة

تطابق السائد بين
والمتلقي« الشاعر 

كما  بخير  كونه  إلى  أطمئن  أن  المرور  من  بغيتي  كانت 
أفعل دوماً عندما ال يسعفني الوقت للقراءة المتأّملة.

بيننا.  حديث  آخر  على  قليالً  أقــّل  أو  أسبوعان  مضى 
في  دورّيا  حالي  عن  يسأل  نبيل  وصديق  حنون  كأب  كان 
الكوفيدية،  بإصابتي  علمه  بعد  وخاّصة  الجائحة  ظّل 
ويحّثني على استكمال كتــابي الّنقدي في القّصة الوجيزة 
حّدثني  كطفلة.  إليــه  وأنصــت  إهمالي  على  فيعاتبني 
إّنه  وقال  والعالم...  الوجيز  واألدب  والّناس  لبنان  بشأن 

قلق!
ولم أكن أدرك أّن ذلك الكالم سيكون األخير وهو يقول لي 

»سالمي للموسيو« وطفليك وظلّي بخير«.
في  الّنظر  أعيد  هناك،  ــى...  إل قفزته  أعاين  وأنــا  اآلن 
نذهب  الموت  خاّصة  الموت  أّن  وأدرك  الوجيزة  تدوينته 
في  ونحن  وداعاتنا  ونبعثر  وصايانا  نبعثر  ســّراً،  إليه 
كامل الّطمأنينة أّن أحداً لن يلتقط لعاب الموت من الحبر.

خطوط  تتخلّلها  سوداء  خلفّية  على  تدوينته  نشر  هكذا 
بيضاء مائلة من جهة اليسار إلى اليمين. لعلّه كتبها وهو 
في  له  تاركاً  األبدي  والّرقاد  اليمين  جهة  مائل  أنه  مدرك 
المساحة  ضّيق  كالوجيز  مكاناً  قلوبنا  من  اليسار  جهة 

الّداللة. مّتسع 
نعم، هذا الّرجل المنشغل بالّناس والحياة واألدب أكبر 
من كّل اتساعاتنا... حّتى وهو يوّدعنا ظّل محتّفظاً بكاريزما 

مغايرة وأناقة في المعاملة وتكثيف في الحضور.
بال  سطور،  ثالثة  يوّدعنا:  وهو  حتى  اإليجاز  يخن  لم 

نقطة تعلن النهاية.
»الشاعر  صــنــوان:  »تطابق«.  فعل:  »الليلة«.  زمــن: 

والمتلقي«...
سيتوّقف  حيث  ـــدّي،  األب غيابــه  يعلن  الــذيــب  أمين 
الّشاعر ويصبح المتلّقي وسوف يجلــس في مكان ما ويقرأ 
أمين  وجــيزه.  ونقــرأ  ما  مكــان  في  نقبع  كّنا  كما  مراثينا 
بالوجـيز  ويوصينا  ومضــة  شكل  على  غيابه  يعلن  الذيب 

خيراً...
رحل أمين الذيب، ولم يغادر الوجيز وال الوجيز غادره. 
رحل الجسد وبقي الّشاعر على هيئة ومضة تغمر بالضوء 

الوجيَز وأهله وسيبقى الوجيز جسرنا إلى روحك.
أفوق هذا اإليمان إيمان؟ أفوق هذا اإليجاز إيجاز؟

رحيل الأديب والإعالمّي

نافذ اأبو ح�سنة

بشكل مفاجئ، وإثر نوبة قلبية، رحل مساء اإلثنين األديب 
في   )2020  -  1961( حسنة  أبو  نافذ  الفلسطيني  واإلعالمي 

بيروت عن عمر يناهز 59 عاماً.
يشغل  الذي  حسنة  أبو  نافذ  اليوم«  »فلسطين  قناة  نعت 
منصب مديرها التنفيذي، متقّدمة من أسرة الفقيد وأسرة القناة 

بالتعازي والمواساة.
من  هّجر  غزة  قطاع  في  رفح  مدينة  في  المولود  حسنة  أبو 
وتخرج  دمشق  جامعة  في  ودرس   ،1967 حزيران  في  بالده 

منها في العام 1983.
دمشق  في  القدس  إذاعة  في  طويلة  لسنوات  الراحل  عمل 
في  للعمل  ينتقل  أن  قبل  السياسية،  للبرامج  ومقدم  ومعّد 
فضائية المنار اللبنانية كمقدم برامج، وبعد ذلك توّلى اإلدارة 
حّتى   2010 عام  منذ  اليوم«  »فلسطين  لفضائّية  التنفذّية 

وفاته. 
والدوريات  الصحف  في  المقاالت  مئات  حسنة  أبو  وكتب 
»جغرافيا  منها:  وأدبــّيــة  سياسية  ومؤلفات  ولــه  العربية 
العلمانية  الصهيونية  و«األحزاب  الدولة«،  ووهم  االستيطان 
والدينية في إسرائيل«، إضافة إلى روايتين هما »مقام البكاء« 

و«عسل المرايا«.

فريق م�سل�سل »خيط رفيع« 

ي�ستاأنف ت�سوير م�ساهد العم

مشاهد  تصوير  رفيع«  »خيط  مسلسل  أبطال  يستأنف   
العمل، وذلك داخل استوديوهات شبرامنت في الهرم، حيث من 

المقّرر أن يستمّر التصوير داخل هذا الموقع أليام عدة.
ويدور المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في 
بطولته مى عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكوال 
معوض، مي سليم، هنادي مهني، أحمد خليل، يوسف عثمان، 
محمد سليمان، صفاء الطوخي، والء الشريف، حنان سليمان، 
محمد  وتأليف  النجار  ونسمة  رحمي  ياسمين  صيام،  أحمد 

سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.
ومن المقّرر أن ينتهي فريق العمل من تصوير جميع مشاهده 

المتبقية خالل شهر.

�إ�ضاءة
ُد طريَقها �إلى غزَة بالت�ضامِن مع بيروت غز�وّيٌة ُتَعبِّ

ق�ضر �لزهر�وّي �لأثرّي في حم�ص... بناء ما دّمرته �لحرب على �ضورية

حملة ت�ضامنّية ل�ضباب �لم�ضرح �لوطنّي مع م�ضارح بيروت

{ د. مصطفى يوسف اللداوي
َشهَدْت انفجاَر مرفأ بيروت، وشَعَرْت به كما كل 
سكان مدينة بيروت وضواحيها، فقد كان انفجاراً 

ضخماً قوياً، مهوالً مزلزالً ال سابق له وال مثيل.
الهلع  وأصابها  خافت  اضطربت...  َجَفلْت... 
على  اعــتــادت  قــد  أنها  رغــم  الــفــزع،  مــن  والكثير 
الصواريخ،  قصف  وعلى  االنــفــجــارات،  ــوات  أص
ومشاهد  الــحــرب  فــأجــواء  الــطــائــرات،  ـــارات  وغ
الدمار، وحوادث االنتهاك والعدوان، ليست غريبة 
عليها أو صادمة لها، فهي كغيرها من سكان غزة، 
قد اعتادت على مثل هذه االنفجارات المدّوية التي 

تسببها صواريخ العدو المدمرة. 
جديٌد  فهو  يختلف...  بيروت  مرفأ  انفجار  لكن 
آمنٌة  مدينٌة  وبيروٌت  وأثــراً،  وحجماً  شكالً  عليها 
واختراقاتها  »إسرائيل«  اعتداءات  من  إال  مطمئنٌة 

المستمّرة ألجوائه وسيادته.
المباني،  واهتزاز  األرض،  ارتجاج  أرعبها  قد 
ــزاٍل  زل من  خوفاً  الــشــوارع  إلــى  الناس  وخــروج 
متوقٍع، وهالها صوت االنفجار األول، وكتلة اللهب 
الثاني  االنفجار  أذهلها  كما  المتصاعدة،  الحمراء 
فطيرة  تشبه  كبيرة،  بيضاء  سحابًة  شكل  الذي 
الشديد  بالخوف  وأحست  الذرية،  القنبلة  انفجار 
تغطي  األلــوان  المتعدد  الدخان  سحائب  رأت  إذ 

سماء بيروت.
أفاقت من هول الصدمة، وانتبهت إلى ما أصاب 
بيروت، لم تعرف كنهه وال طبيعته، ولم تحدد ما 
هيته أو هويته، ولكنها أدركت أنه انفجاٌر أو غارٌة، 
قصٌف أو عدوان، شيٌء غريب قد أصاب لبنان، فهز 

أركانه، وصدع بنيانه، وأرعب أهله وسكانه.
إليهم  اطمأنت  وأخواتها،  أمها  حيث  أسرعت 
أنهم معها، يرقبون ما حدث، ويتابعون ما يجري، 
وإن  بخيٍر،  فإنهم  وقع  الذي  االنفجار  رغم  وأنهم 

انتابهم الخوف والفزع.
فالتقطتها  قــطــتــهــا  ـــى  إل الــتــفــتــت  ــٍة  ــرع ــس ب
أصابها  قد  يكون  أن  خشيت  وقــد  واحتضنتها، 
واالنفجار  جلٌل  فالحدث  ضرر،  بها  لحق  أو  مكروٌه 
األمر  تطلب  إن  معها  لحملها  واستعدت  ضخٌم، 
لها  بدا  إذ  االنفجار،  مكان  من  العائلة  مع  ــراراً  ف
العزيزة  قطتها  يصيب  أن  فخشيت  قريباً،  لقوته 
بيتها  غير  عرفت  ما  التي  وهي  سوء،  قلبها  على 
فتحت  أن  منذ  الشارع  إلى  نزلت  وما  خلقت،  منذ 
عيونها على الحياة، فحملتها بين يديها واطمأنت 

إلى أنها في أماٍن معها.
ألسنة  وتراجعت  ــروع،  ال وهــدأ  الصوت  سكن 
األبيض  السحاب  وتبّدد  الغبار،  وانقشع  اللهب، 
مهوٍل  دمــاٍر  عن  بيروت  ليل  وانكشف  واألســود، 
وشوارعها  ومرافقها  بيوتها  أصاب  كبيٍر،  وخراٍب 
وخلع  زينتها  وأتــلــف  وســيــاراتــهــا،  وحــدائــقــهــا 

أشجارها، وعاث خراباً في كل أنحائها.

أنفسهم  تفقدوا  حدث،  ما  على  الجميع  استفاق 
وأحبابهم، جمعوا صورهم وراجعوا تسجيالتهم، 
فوجدوا أن الكثير من أحبتهم قد قتلوا، وأضعافهم 
قد أصيبوا وجرحوا، وحّط بهم القلق والخوف على 
عشراٍت آخرين قد فقدوا وغابوا، إذ إنهم ليسوا بين 

األحياء شهوداً، وال هم بين الجثث شهداًء.
لجان  وهبت  لإلنقاذ،  شعبية  فرٌق  تشكلت  فوراً 
متطوعين  صفوفها  بين  ضمت  للمساعدة،  وطنيٌة 
لفيٌف  ومعهم  ومناطقه،  وطوائفه  لبنان  سكان  من 
كبيٌر من الفلسطينيين الالجئين في لبنان، اصطفوا 
جميعهم وتوزعوا على المناطق، يحملون بأيديهم 
الركام  لجمع  وأكياس  ومجارف،  ومعاول  مكانس 
تكسر  التي  النوافذ  إلغالق  وبالستيك  والحطام، 

زجاجها وتفتت. 
لتعود  رفح  معبر  يفتح  أن  بشغٍف  تنتظر  كانت 
مجموعات  في  وتشترك  األخبار  تتابع  غزة،  إلى 
التواصل االجتماعي، علها تسمع أن معبر رفح قد 

فتح، لتعود إلى غزة بعد طول غياب.
إلى  واطمأنت  حقائبها،  وحزمت  ثيابها  جمعت 
جواز سفرها وأوراقها الرسمية، ووضعتهم جانباً 
انتظاراً ليوٍم يفتح فيه المعبر وتعود، إال أن األيام 
وتجبرت  طغت  قد  كــورونــا  وفاجعة  طالت،  قد 
المحاصر،  وحاصرت  المغلق  فأغلقت  وتحكمت، 
معاناتهم  في  وزادت  جميعاً،  الناس  بين  وباعدت 

وآالمهم.
أصّرت على أن تلتحق مع المتطوعين وأن تعمل 
الركام،  وترفع  الحطام  تزيل  جانبهم،  وإلى  معهم 
في  وتساعد  الطرقات،  وتكنس  الشوارع،  وتنظف 

تضميد جراح السكان.
اسمها  وسجلت  المتطوعة،  بالفرق  اتصلت 
أن تساهم بالقدر  أمل  معهم، والتحقت بهم، وكلها 
بيروت،  من  تناثر  ما  لملمة  في  تستطيع  الــذي 
المكروبين  معاناة  وتخفيف  أهلها،  مع  والتضامن 

من سكانها.
الــتــحــقــت بــمــجــمــوعــات الــعــمــل وهـــي فــرحــٌة 
اللبنانيين  من  أترابها  جانب  إلى  تقف  سعيدٌة، 
فرادى  متطّوعين  انبروا  الذين  والفلسطينيين، 
الجميزة  ومنطقة  النبعة  رأس  فدخلت  وزرافــاٍت، 
البعيدة  المجاورة للمرفأ، وتلك  المدمرة، واألحياء 
وعصفه  االنــفــجــار  حــمــم  أصــابــتــهــا  الــتــي  عــنــه، 

المهول. 
الرسمية  الفلسطينية  ــالم  اإلع وسائل  أعلنت 
الراغبين  وعلى  سيفتح،  رفح  معبر  أن  والشعبية 
إذ  القاهرة،  أن يكونوا بعد ساعاٍت في  العودة  في 

إنها البوابة الوحيدة التي تربط غزة بالعالم.
التي  األكياس  ربــط  ــادت  وأع مكنستها،  ألقت 
وآثار  البيوت  ركام  من  استطاعت  ما  فيها  جمعت 
الدمار، وحطام المحال وزجاج النوافذ والشرفات، 

التي  مهمتها  وأنهت  عهدتها  اللجنة  أمين  وسلمت 
زالت  وما  بيتها،  إلى  عجٍل  على  وعادت  بها،  كلفت 
بيوتها  رائحة  وفيها  بيروت،  بتراب  مغبرة  ثيابها 

المدّمرة، وشوارعها التي فقدت زينتها.
وركنتها  حقيبة،  في  ثيابها  جمعت  قد  كانت 
الذي  اليوم  تنتظر  البيت،  من  زاويــٍة  في  جاهزًة 
يغلق  قد  كما  فجأًة  يفتح  أنه  إذ  المعبر،  فيه  يفتح 

طويالً فجأًة. 
التقطت جواز سفرها ومحفظة أوراقها الرسمية، 
خائفة  وهي  بيروت،  مطار  نحو  الخطى  وأسرعت 
أال تدرك المعبر المعدودة ساعات فتحه، والشاقة 

الوعرة الطويلة العسيرة طريقه.
أدركت رحلتها وركبت طائرتها وغادرت بيروت 
تريد،  ما  حققت  أنها  جــداً  سعدت  القاهرة.  إلــى 
األمة،  هذه  أجيال  في  الخير  كل  الخير  أن  وأثبتت 
في  غــزة  إلــى  عودتها  قبل  تساهم  أن  تمنت  فقد 
لها  يكــون  وأن  وأهلها،  بيروت  إلى  األمــل  إعــادة 
وشاركت،  عملت  تمنت،  ما  لها  فكان  معهم،  دور 
وواســــــــت  ــت،  ــك وب ــت  ــزن وح ونــظــفــت،  جمــعت 
وَصَبّرت، وها هي تغذ الخطى بأمٍل، وتصــبر على 
المشقة برجاء، لتصل إلى أرض العزة والكرامة... 
غزة، ولتعود بيروت كما كانت بهيًة زاهيًة، جميلًة 

نظيفًة، 
تلك هي ابنتي هدى...

{مثال جمول
بدأت دائرة اآلثار في حمص مشروع ترميم وتأهيل 
المدينة  األثري في  الزهراوي  الغربي من قصر  القسم 

القديمة والمخصص لمتحف التقاليد الشعبية.
اآلثار  دائرة  رئيس  حاميش  حسام  المهندس  وذكر 
المشروع  أن  لــه  صحافي  تصريح  فــي  حمص  فــي 

ترميم  إعــادة  يشمل  ليرة  مليون   20 قيمته  البالغة 
الفاصل  الرئيسي  البهو  وتدعيم  واألسقف  الجدران 
ــادة  إع مــع  للقصر  والــشــرقــي  الغربي  القسم  بين 
والمخططات  الصور  حسب  والنوافذ  األبواب  تركيب 
المحفوظة لدى الدائرة للحفاظ على الجمالية األثرية 

والتاريخية للقصر.
ألعمال  تعّرض  كان  القصر  أن  إلى  حاميش  ولفت 

النهب والتخريب والحرق من قبل المجموعات اإلرهابية 
القديمة،  المدينة  في  موجودة  كانت  التي  المسلّحة 
مضيفاً أن مشروع الترميم والتأهيل الحالي هو الثاني 
للقصر حيث تضمن المشروع األول عام 2014 ترميماً 

للقبب وتدعيم كل األجزاء اآليلة للسقوط.
أحد  هــو  الــزهــراوي  قصر  أن  حاميش  ـــح  وأوض
القصور األثرية المهمة في مدينة حمص والتي تعود 

أيضاً  حمص  في  يوجد  أنه  علماً  المملوكية،  للفترة 
قصر مفيد األمين الذي يعود للفترة التاريخية نفسها 
المباني األثرية الخاصة غير  وقصر فركوح وهو أحد 

المستملكة لدى دائرة اآلثار.
القسم  وتأهيل  ترميم  مشروع  أن  بالذكر  الجدير 
أشهر  ثالثة  لمدة  يستمر  الزهراوي  قصر  من  الغربي 

علما أن مساحته 350 متراً.

أطلقت »جمعية تيرو للفنون« و«المسرح الوطني 
أجل  من  تضامن  حملة  صور  مدينة  في  اللبناني« 
المسارح  تأهيل  إعـــادة  فــي  والمساهمة  التطوع 
في  المرفأ  انفجار  من  المتضررة  الثقافية  والمراكز 
العربية«  والفنون  الثقافة  »شبكة  عبر  وذلك  بيروت 
خالل  تأسست  مفتوحة  إلكترونية  منصة  ــي  وه
ثقافيين  ناشطين  من  بمبادرة  كورونا  جائحة  أزمة 
والفنية،  الثقافية  والمؤسسات  األفراد  تشبيك  بهدف 
األحداث  لتبادل  وقنوات  وصل  صلة  فتح  أجل  ومن 
الفّن  فــي  والــتــجــارب  والــخــبــرات  والــمــهــرجــانــات، 
أجل  من  للتعاون  جسور  وفتح  لبنان  في  والثقافة 

التضامن الثقافي في ظل األزمات الحالية .
المجاني  اللبناني  الوطني  المسرح  ووضعت  كما 
جاء  كما  الجميع.  بتصرف  ليكون  صور  مدينة  في 

في بيان الحملة »نحن نعمل معاً« من أجل التضامن 
التي أثرت بشكل كبير على  الثقافي وبسبب األزمات 
المشهد  قــراءة  نعيد  جعلنا  مما  لبنان،  في  المشهد 
الحالية  لألزمات  حلول  إيجاد  أجل  من  والتحوالت 
تنظيم  عبر  بيننا  فيما  والتضامن  التشبيك  أجل  من 
والفعاليات  األعــمــال  ونشر  والــنــدوات،  الجلسات 
موقع  عبر  الفنية  البرامج  وإعداد  والثقافية،  الفنية 
راديو اون الين »منصة إلكترونية مفتوحة للجميع«، 
جريدة  وإصدار  المختلفة،  التدريبية  الورش  وإقامة 
المشهد  على  الضوء  لتسليط  شهرية  إلكترونية 

الثقافي .
اللبناني«  الــوطــنــي  »الــمــســرح  مــؤســس  وأكـــد 
جميعاً  علينا  أنه  اسطنبولي  قاسم  والمخرج  الممثل 
ووجودنا  الكبيرة،  األزمــات  هذه  ظل  في  التضامن 

نراها  التضامن  ومشاهد  البعض،  ببعضنا  مرتبط 
والسوري  والفلسطيني  اللبناني  الشباب  بمشاركة 
بأعمال  لبنان  في  والعاملين  والعامالت  والعمال 

التنظيف والترميم  .
إسطنبولي  ومسرح  للفنون  تيرو  جمعية  وتعمل 
»سينما  من  لبنان،  في  ثقافية  منّصات  فتح  على 
في  ســتــارز«  و«سينما  ــور  ص مدينة  فــي  الــحــمــرا« 
تحّولت  التي  ريفولي«  و«سينما  النبطية  مدينة 
وسينما  مسرح  أّول  اللبناني،  الوطني  المسرح  إلى 
ومستقلة  حــّرة  ثقافية  منّصة  لبنان،  في  مجانية 
والمهرجانات  الورش  إقامة  على  شهدت  ومجانية 
على  وتقوم  والموسيقية،  والسينمائية  المسرحية 
والتعليمية  الفنية  السينمائية  العروض  برمجة 
يريد  أحد  ألي  السينما  وتقديم  والشباب،  لألطفال 

تقديم عمله الفني، وتهدف إلى نسج شبكات تبادلية 
للمخرجين  فرصة  وفتح  الخارج  في  مهرجانات  مع 
بتاريخ  الجمهور  وتعريف  أفالمهم،  لعرض  الشباب 
في  الالمركزية  وإلى  والعالمية،  المحلية  السينما 
العروض عبر »باص الفّن السالم« للعروض الجوالة 
مهرجان  خــالل  من  اللبنانية  والبلدات  القرى  في 
المسرحي  لبنان  ومهرجان  الدولي  الموسيقي  صور 
الدولي للحكواتي والرقص المعاصر، مهرجان صور 
أيام  مهرجان  القصيرة،  لألفالم  الدولي   السينمائي 
الدولي،  الفني  تيرو  ومهرجان  الثقافية،  فلسطين 
ومهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، ومهرجان 
شوف لبنان بالسينما الجوالة، ومهرجان أيام صور 
لمونودراما  المسرحي  لبنان  ومهرجان  الثقافية، 

المرأة .
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11ريا�سة / ت�سلية
الدوري الأميركي بكرة ال�سّلة للمحترفين

مافريك�س ورابتورز يهزمان يوتا جاز وباك�س

اليونايتد اإلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي

بعد فوزه على كوبنهاغن في مباراة ماراتونية

اليوناني ت�سيميكا�س في �سفوف ليفربول بعقد طويل الأمد لقاء 13 مليون يورو
تعاقده  عن  اإلنكليزي،  ليفربول  نادي  أعلن 
تسيميكاس  كوستاس  اليوناني  الدولي  مع 
قادماً من صفوف أولمبياكوس اليوناني بعقد 

طويل األمد. 
ولعب تسيميكاس البالغ 24 عاما ألول مرة 
العام  في  األول  كانون  في  أولمبياكوس  مع 
جميع  في  مباراة   86 معه  وخ��اض   ،2015
المسابقات، وساهم في تتويجه بلقب النسخة 

األخيرة من الدوري المحلي. 
وودع أولمبياكوس مؤخراً الدوري األوروبي 
الذي صعد  اإلنكليزي،  على يد وولفرهامبتون 
نهائي  رب��ع  ف��ي  اإلسباني  إشبيلية  لمالقاة 

المسابقة القارية مساء اليوم.
وقال تسيميكاس لموقع ليفربول بعد توقيع 
جداً  سعيد  »أنا  إنكلترا:  لبطل  انضمامه  عقد 
وفخور لوجودي هنا، فهو أكبر ناد في العالم، 

البريميرليغ  أحب  جهدي..  قصارى  وسأبذل 
منذ  لي  حلماً  كان  هنا  اللعب  وأشاهده،  كثيرا 

الصغر«. 
والتركيز  العمل  من  الكثير  »مع  وأض��اف: 
المدرب، سأكون في  على ما أفعله، وما يريده 
على  ليفربول  مساعدة  أري��د  مستوى..  أعلى 
أبطال  ودوري  أخرى،  مرة  بالبريميرليغ  الفوز 

أوروبا أيضاً«. 

رقم  القميص  تسيميكاس  وسيرتدي  هذا، 
21 مع »الريدز«. 

المالية  التفاصيل  عن  ليفربول  يكشف  ولم 
بطل  أن  صحفية ذكرت  لكن تقارير  للصفقة 
لضم  ي��ورو  مليون   13 دف��ع  الممتاز  ال��دوري 
مع  مباريات  ثالث  خاض  ال��ذي  تسيميكاس 
في  معه  األول  ظهوره  منذ  اليوناني  المنتخب 

العام 2018.

التأخر  ب��ع��د  م��اف��ري��ك��س  داالس  ان��ت��ف��ض 
 114-122 بنتيجة  وف��از  نقطة   22 بفارق 
األمريكي  السلة  كرة  دوري  في  جاز  يوتا  على 

للمحترفين. 
وخالل اللقاء تألق تيم هارداواي وسجل 27 
نقطة وأضاف سيث كوري 22 نقطة كما سجل 
بوبان ماريانوفيتش 20 نقطة واستحوذ على 
ال�  فوزه  مافريكس  ليحقق  مرتدة،  كرات  تسع 

30 خسارة.  الموسم مقابل  43 هذا 
من جهته، تصدر غوردان كالركسون قائمة 
نقطة   18 برصيد  يوتا  في  النقاط  مسجلي 
17 نقطة، في أفضل  فيما أضاف رايغون تاكر 
تفوقه  أهدر  الفريق  لكن  مسيرته،  في  حصيلة 
على  م��ب��اراة  لثاني  النقاط  من  كبير  بفارق 

التوالي. 
الالعبين  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��ف��ري��ق��ان  واف��ت��ق��د 
دونتشيتش  ل��وك��ا  غ���اب  ح��ي��ث  ال��ب��ارزي��ن، 
بسبب  داالس  من  بورزينغيس  وكريستابس 
الثنائي  جاز  افتقد  بينما  راحة  على  الحصول 

دوريان فيني- سميث ودونوفان ميتشيل. 
وتقدم يوتا 70-54 مع نهاية النصف األول 
من  أقل  قبل   56-78 بنتيجة  تفوقه  عزز  ثم 

دقيقتين على نهاية الربع الثالث. 
لكن داالس انتفض وعوض الفارق في بداية 
نقطة  مقابل  نقطة   18 وسجل  األخير  الربع 
يخرج  ثم   101-103 ليتقدم  لجاز  وحيدة 

باالنتصار.
رابتورز  تورونتو  تفوق  ثانية،  مباراة  وفي 
حامل اللقب بنتيجة 114-106 على ميلووكي 
باكس، ألول مرة هذا الموسم، في مباراة أقيمت 

دون العديد من نجوم الفريقين. 
 25 رابتورز  العب  باوتشر  كريس  وسجل 
نقطة، في أفضل حصيلة بمسيرته، واستحوذ 
 22 توماس  مات  وأضاف  مرتدة  كرة   11 على 
سجل  كما  بمشواره،  أداء  أفضل  في  نقطة، 

نورمان باول 21 نقطة. 
في  رابتورز  العب  سياكام  باسكال  وساهم 

االنتصار بتسجيل 14 نقطة. وفاز باكس بأول 
مباراتين بين الفريقين خالل الموسم الجاري. 

وتألق كايل كورفر من ميلووكي وسجل 19 
فيما  نقطة   17 ميدلتون  كريس  وأضاف  نقطة 

أضاف زميله جورج هيل 14 نقطة. 
باكس  عمالق  أنتيتوكومبو  يانيس  وغ��اب 
بعدما خضع لجراحة بسيطة في أسنانه، بينما 
افتقد رابتورز الثالثي كايل لوري وسيرج إيباكا 

وفريد فان فليت بسبب إصابات مختلفة.
تصنيف  في  األول  المركز  باكس  وضمن 
المركز  رابتورز  حسم  بينما  الشرقي  القسم 

الثاني.
صنز  فينكس  واص����ل  آخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
انطالقته المثالية منذ استئناف الدوري وحقق 
128-101 على  فوزا جديدا بالتغلب بنتيجة 

أوكالوهوما سيتي ثاندر.
وجلس  نقطة   35 وأحرز  بوكر  ديفن  وتألق 
في   90 للمرة  وسجل  األخير،  الربع  في  بديال 
والتر  رقم  ليعادل  أكثر  أو  نقطة   30 مسيرته 
التي  المباريات  عدد  في  صنز  أسطورة  ديفيز 

يسجل فيها هذا العدد من النقاط. 
الواعد  وال��ش��اب  بريدجز  ميكال  وس��اه��م 
 18 كاميرون جونسون في االنتصار بتسجيل 
السادس  فوزه  صنز  ليحقق  منهما  لكل  نقطة 
سجله  ويصبح  االستئناف،  منذ  التوالي  على 
ل��أدوار  التأهل  سباق  في  ويبقى   39-32

اإلقصائية. 
مسجلي  قائمة  ب��ازل��ي  داري���وس  وت��ص��در 
تقدمه  أهدر  الذي   )27-43( ثاندر  في  النقاط 
بفارق 15 نقطة في النصف األول وخسر للمرة 
استئناف  منذ  انتصارات  ثالثة  مقابل  الثالثة 

المسابقة بعد توقف طويل منذ آذار الماضي. 
العبين  ع���دة  سيتي  أوك��اله��وم��ا  واف��ت��ق��د 
وش��اي  آدم����ز  ستيفن  أب���رزه���م  أس��اس��ي��ي��ن 
جاليناري  ودانيلو  جيلجيوس-ألكسندر 
جانب  إل��ى  اإلص��اب��ة  بسبب  نويل  ونيرلنز 

دينيس شرودر ألسباب شخصية.

اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  نادي  تأهل 
بعد  األوروب���ي  ال���دوري  نهائي  نصف  إل��ى 
بهدف  الدنماركي  كوبنهاغن  على  تغلبه 
مساء  جمعتهما  التي  المباراة  في  رد،  دون 
األثنين الماضي ضمن الدور ربع النهائي من 

المسابقة. 
التأهل  بطاقة  على  الحصول  يكن  ول��م 
»الشياطين  على  سهالً  الذهبي  المربع  إلى 
شوطين  إل��ى  الفريقان  لجأ  حيث  الحمر«، 
انتهى  الذي   )0-0( التعادل  لكسر  إضافيين 

عليه الوقت األصلي للمباراة. 
ويدين اليونايتد بالفضل في الفوز لنجمه 
سجل  ال��ذي  فيرنانديز  البرتغالي برونو 
الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في 
الدقيقة الخامسة من الشوط اإلضافي األول. 
الدور  في  الحمر«  وسيواجه »الشياطين 

نصف النهائي الفائز من المباراة التي جمعت 
وولفرهامبتون  اإلس��ب��ان��ي  بين إشبيلية 

اإلنكليزي مساء أمس الثالثاء.
كورونا  فيروس  جائحة  وأج��ب��رت  ه��ذا، 
استكمال  ع��ل��ى  للعبة  ال���ق���اري  االت���ح���اد 
منافسات الدوري األوروبي على شكل بطولة 
ربع  ال��دور  من  اعتبارا  في ألمانيا  مصغرة 
النهائي وفق نظام خروج المغلوب من مباراة 
في  المقررة  النهائية  المباراة  وحتى  واحدة 

ال�21 من آب الجاري.
إلى  ميالن  إنتر  تأهل  ثانية،  مباراة  وفي 
تغلبه  بعد  األوروب��ي  ال��دوري  نهائي  نصف 

على باير ليفركوزن )1-2(. 
سّجل لإلنتر نيقوال باريال وروميلو لوكاكو 
كاي  أح��رز  بينما  و21،   15 الدقيقتين  في 
 .24 الدقيقة  في  ليفركوزن  هدف   هافيرتز 

مر�سيليا يت�سامن مع لبنان وي�ساعد مت�سررين
مباراته،  الفريق  بها  خاض  التي  القمصان  بعض  الفرنسي،  مرسيليا  أولمبيك  إدارة  أرسلت 

األخيرة مساء األحد الماضي، إلى رابطة مشجعي النادي في العاصمة اللبنانية بيروت. 
 وكان مارسيليا قد بادر بوضع علم لبنان على قميصه، خالل مباراته الودية مع فريق نيم، نظرا 

لوفاة أحد مشجعيه »سيريل كنعان« في انفجار مرفأ بيروت. 
وقال المسؤول اإلعالمي لنادي مارسيليا، في تصريحات خاصة، إن النادي الفرنسي سيعرض 

باقي القمصان في مزاد علني، لبيعها وإرسال األموال إلى المتضررين من االنفجار. 
نظيره  مع  الفرنسي  الشعب  تضامن  عن  إيجابياً،  انطباعاً  تعطي  المبادرة  »هذه  وأض��اف: 

اللبناني«. 
وأشار إلى أن التبرعات سيتم إرسالها عبر جمعيات غير حكومية، حيث ستقّدم بشكل مباشر 
للمتضررين. وكانت العديد من األندية واالتحادات الكروية حول العالم، قد أبدت تضامنها مؤخرا 

مع لبنان.

ريال مدريد يعلن اإنتهاء عقد اإعارة اأريول
كشف نادي ريال مدريد، رسمياً عن انتهاء إعارة الحارس الفرنسي، ألفونس أريوال، من باريس 

سان جيرمان الفرنسي. 
وأصدر النادي الملكي بيانا، يوم أمس الثالثاء، جاء فيه: »نعلن انتهاء إعارة الالعب ألفونس 
أريوال، ويوّد النادي أن يشكر الحارس على تفانيه واحترافه وسلوكه المثالي هذا الموسم، ويتمنى 

له كل التوفيق في مرحلته الجديدة«. 
وأضاف البيان: »كما يشكر ريال مدريد نادي باريس سان جيرمان على إتاحة الفرصة لضم 
ألفونس أريوال إلى تشكيلتنا«. وكان أريوال، قد انضم إلى نادي ريال مدريد في الصيف الماضي؛ 
كي يكون بديال للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، عقب رحيل الكوستاريكي كيلور نافاس إلى سان 

جيرمان. 
وشارك أريوال مع ريال مدريد في 9 مباريات في مختلف المسابقات، كان آخرها في التعادل مع 

ليغانيس 2-2 في ختام الدوري اإلسباني.

ت�سامن عربي وقاري مع ال�سّلة اللبنانية
أكرم  السلة  لكرة  اللبناني  االتحاد  ورئيس  اآلسيوي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  واصل 
حلبي تلقي االتصاالت والبرقيات من فاعليات دولية وآسيوية وعربية معنية باللعبة والتي 

تطمئن على عائلة كرة السلة اللبنانية بعد حادث االنفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت. 
»فيبا«  ال�  الدولي  االتحاد  عام  أمين  اللبناني،  لالتحاد  برقيات  أرسلوا  الذين  رأس  وعلى 
اندرياس زاغليس ورئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ سعود بين علي آل ثاني ورئيس االتحاد 
وقطر  السعودية  من  وطنية  اتحادات  وأمناء  ورؤس��اء  القرقاوي  إسماعيل  اللواء  العربي 
والكويت وسورية ومن المحاضر اليوناني انطونيوس مانوس الذي أشرف على محاضرات 

تحكيم في لبنان في بداية األلفية. 
عائلة  أن  ومعتبراً  معزياً  إليه  وأب��رق  به  اتصل  من  كل  الحلبي  مّتصل شكر  سياق  وفي 
اللبناني  االتحاد  مع  والعربي  والقاري  الدولي  التضامن  روح  تثّمن  اللبنانية  السلة  كرة 
حلّت  التي  الكارثة  بعد  لبنان  بها  يمر  التي  الظروف  هذه  في  خاصة  اللبناني  والشعب  عامة 

ببيروت.

اإنفجار المرفاأ يخطف البطل ثروت حطيط
وبلدة  اللبنانية  ال��ري��اض��ة  خسرت 
ال��ب��اب��ل��ي��ة ب��ط��الً وم���درب���اً م��م��ي��زاً في 
لعبة  ف��ي  وت��ح��دي��داً  القتالية  األل��ع��اب 
محمد  ثروت  الشهيد  هو  الكيوكوشنكاي 
بواجبه  قيامه  إثناء  وذلك  حطيط  حسن 
المرفأ  في  االطفاء  فريق  ضمن  االنقاذي 
العاصمة  ه���ّز  ال���ذي  االن��ف��ج��ار  خ���الل 

وأدماها. 
ه����ذا ون���ع���ى اإلت����ح����اد ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ثروت  والمدرب  »البطل  للكيوكوشنكاي 
بيروت  إط��ف��اء  ف��وج  م��ن  حطيط  محمد 
الذي قضى خالل القيام بواجبه الوطني، 
ويتقّدم االتحاد بأحر التعازي إلى عائلته 
الواعد  البطل  خطاه  على  السائر  وابنه 
أس،  بي  أم  نادي   وأسرة  حطيط  هادي 
وألهم  حطيط  ث��روت  الله الشهيد  رح��م 

ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

الأجواء ال�سبابية تعرقل م�سيرة الريا�سة والأدب
القرن  ثمانينيات  خالل  الذهبية  الفترة  في  وقائده  الحالي  واألدب  الرياضة  فريق  عّراب  ذكر 
اطالق  لناحية  الشمال  عاصمة  فريق  بشأن  بعد  تتضح  لم  الصورة  ان  الصوفي،  بالل  الماضي 
الوقت  في  ضبابية  تزل  لم  الصورة  أن  إلى  الفتاً  الجديد،  للموسم  بالتحضيرات  والبدء  نشاطه 
سماء  عن  السوداء  الغيوم  هذه  كل  تزول  ان  أمل  على  البالد،  في  السائدة  لأوضاع  نظراً  الراهن 
بالدنا في اسرع وقت، وكشف الصوفي، إلى انه سيصار إلى تجميع العبي الفريق خالل األسبوع 
الحالي لوضعهم في كافة االجواء والظروف المحيطة بالنادي مع اعالمهم بالقرار الذي ستتخذه 

االدارة بشأن اطالق النشاط والتمارينز

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
من  هوليود  نجوم  كبار  من  راح��ل  أميركي  ممثل  1 .

أفالمه »ذهب مع الريح«، للنداء
للندبة، جبار، أطلب فعل األمر 2 .

يناصر، مّس 3 .
من الطيور الجارحة، بحيرة كندية 4 .

من الحشرات )بالجمع(، أصّوت من األلم 5 .
من القديسات، المثيل 6 .

جزيرة يونانية في المتوسط، مدينة أميركية، قلب 7 .
عائلة عالم طبيعيات إنكليزي راحل صاحب مذهب  8 .

اإلصطفاء الطبيعي، نهر صغير
عبودية، مرفأ في قبرص 9 .

سرعة )باألجنبية(، رجاء، أصّر على األمر 10 .
جمهورية من جزر األنتيل الكبرى، يأنس 11 .

نجيع، غير مطبوخ، قبل اليوم، من أنواع السمك 12 .

عمودياً: 
مؤرخ التيني له »تاريخ االسكندر« 1 .

دولة آسيوية، اشاهدهم عن كثب 2 .
مدينة إيرانية، للنداء 3 .

من أنواع االتربة، مصيف لبناني 4 .
األنتيل  في  بريطانية  جزر  ثالث  من  مجموعة  5 .
جنوب كوبا، نوتة موسيقية، شاي )باألجنبية(
منها  يستخرج  عميقة  حفر  له،  خبرة  ال  شاب  6 .

الماء وما شابه، شهر مصري
يرشدني، يرقد 7 .

دولة إسالمية، صحيح الجسم 8 .
عتبت على، مدينة إسبانية في غاليسيا، ركيزة 9 .

مدينة مصرية، غنج 10 .
بحر، أعطي مثل ما تأخذي، صّرت 11 .
مدينة إيرانية قديمة، بلدة لبنانية 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 

الصغير )3*3(.

123456789101112

1

2
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12

:Sudoku حل
 ،396145728  ،517982346  ،842367159
 ،683794215  ،175238694  ،429651873

764819532  ،931526487  ،258473961
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( توماس مور، ريف 2 ( يأس، يجاملك 3 ( مدريد، نحا، 
نا 4 ( وي، رأي، اميون 5 ( رزقت، دللتما 6 ( ام النعسانن ال 
7 ( زال، امين 8 ( شال، فاتن، اكد 9 ( رينو، بهتان 10 ( قن، 

الر، فرينا 11 ( يالوميتا، لين 12 ( ملل، يهدا. 

عموديا:
1 ( تيمور الشرقية 2 ( وادي زم، لينا 3 ( مسر، قازان، 
لم 4 ( يرتال، ولول 5 ( سيدا، نلف، امل 6 ( مج، يدع، ابري 
7 ( وان، لسعته، تي 8 ( رمحاال، نتفاه 9 ( المتنا، ار 10 ( 

رك، يم، مانيال 11 ( نواليك، ني 12 ( فنان، انديانا.

حلول العدد ال�سابق

Twelfth year / Wednesday / 12  August 2020 / Issue No. 3303
3303 العــدد   /  2020 آب   12  / األربعاء   / عشرة  الثانية  السنة 
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فاكس 01-748923
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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

تحية اإلى �شهداء بيروت

{ يكتبها الياس عّشي

تحية إلــى شــهــداء بــيــروت الــذيــن لــم يــَروا 
فتشبّثوا  به،  ليكّفنوا  وطنهم  تراب  من  أجمل 
أن  ورفضوا  وبيوتهم،  وحاراتهم  بأرضهم 

يتحّولوا إلى حقيبة .
الحاملِة  والشهيدِة،  الشاهدِة  لبيروَت  تحية 
بساحة  فينا  المسكونِة  اآلتــيــة،  األيـــام  وجــَع 
برجها، وتمثال شهدائها، ونغمات رحابنتها، 
الحمراء  شــارع  وليالي  فــيــروزهــا،  وصــوت 

الذي ما عرف يوماً طعم النوم .
وقد  وشاباتها  شبابها  مــن  لنخبة  وتحية 
خرجوا ليساعدوا في لملمة جراح عاصمتهم، 

وإعادة النبض إليها لتبقى أمَّ الدنيا.

درد�صة �صباحية

رحل الأمين كامل حرب .. 

وذكراه حا�ضرة في م�ضيرة الحزب والنه�ضة

وعّممت العمدة أرقام الهواتف التالية ـ واتس أب،

03/677294            03/651008

ورقم حساب باسم اتحاد شباب النهضة

ITIHAD SHABAB AL NAHDA

First National Bank

FINK LBBE

بالليرة اللبنانية:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3001

بالدوالر:

IBAN LB68 0108 0000 0000 0072 6607 3002

معـــًا �ســد 

الوبـــــــــاء

دعت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري 
التي  الــوبــاء»  ضــّد  »معاً  حملة  دعــم  إلــى  االجتماعي  القومي 
واإلنسانية  االجتماعية  المؤسسات  مــن  عــدد  مــع  أطلقتها 
من  أمكن  ما  لتأمين  تبّرعات  جمع  إلى  وتهدف  والشبابية، 

سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

اآخر الكالم

{ ريم ديب

غضٌب ثائٌر قد غاص في األعماق
عـــزف لــحــن االنــتــصــار عــلــى أوتـــار 

الحياة
فشدا النّخيل ألحانه بصوٍت شجّي

وتراقصت على أنغامه مياه الينابيع
وها هي قيثارة تشاركه االحتفال

فتدندن بألحاٍن عزفتها ببراعٍة
القلب  ُتــســحــر  ـــمـــات..  كـــل لــتــنــســج 

الحزين
وتمأل العين بأضواء الحنين

فما من عيٍن إالّ وبكت من فرحة لقاء 
المحبّين

وما من قلٍب إالّ وخفق نابضاً بلوعة 
الثّائرين

فلمع الغضب في زنود الغاضبين
الّطغاة  قــلــوب  فــي  كــزوبــعــٍة  لــيــثــور 

والمستّبدين

غ�سٌب ثائٌر..

{ سعيد معالوي

قبل أيام غادرنا األمين كامل حرب )ابو علي(. كان أميناً مؤتمناً، لم 
بقضية  آمن  ومناقبية،  انتماًء  األوصــاف  كامل  مبادئه.  عن  يوماً  يحد 
مناضالً  الــحــزب  حركة  فــي  حــاضــراً  فكان  جميعاً،  وجــودنــا  تــســاوي 
ضد الطائفية والفساد، منخرطاً في معركة المصير القومي ضد يهود 

الخارج والداخل وكل من لّف لّفهم من أدوات وعمالء.
أخالقه  لدماثة  أحبه،  علي(،  )أبــو  حــرب  كامل  األمين  عــرف  من  كل 
على  ثبت  وقــد  وصـــادق،  محب  شخص  هو  واتــزانــه.  ونقائه  وصفائه 
للسير  والتصميم  اإلرادة  امتلكوا  الــذيــن  المناضلين  ثــبــات  مــبــادئــه، 
الصعاب  كــانــت  مهما  الــقــومــيــة،  النهضة  طــريــق  الــحــق،  طــريــق  عــلــى 

والتضحيات.
إنساناً  عرفته  والمعطاء،  المضحي  االجتماعي  للقومي  مثالً  عرفته 

خلوقاً ملتزماً ال يتأخر عن واجب قومي.
بحتمية  المؤمنين  المناضلين  طينة  من  حرب،  كامل  الراحل  األمين 
الحزب  مسيرة  فــي  حــاضــرة  تبقى  المناضلين  وذكـــرى  االنــتــصــار، 

والنهضة.
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