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كّل أم��ة أو دولة إذا ل��م يكن لها ضمان 
من نفسها من قوتها هي فال ضمان لها 

في الحياة على اإلطالق.

سعاده

األوس��اط  بعض  ف��ي  ال��دائ��ر  النقاش  ع��ن  بمعزل   -
السياسيّة واإلعالميّة حول لعبة الترجيح أو المفاضلة 
المناظرة  فتحت  األميركية،  للرئاسة  المرشحين  بين 
دونالد  ال��ح��ال��ي  ال��رئ��ي��س  المرشحين  ب��ي��ن  األخ��ي��رة 
الرئيس السابق جو بايدن، باب نقاش  ترامب ونائب 
عن  بعيدة  تكون  ال  قد  التي  الظواهر  لبعض  وتقييم 
التأثير على السياق االنتخابي ومضمونه السياسّي، 
ل��ك��ن��ه��ا ل��ي��س��ت ه��ن��ا ت��ح��ت ه���ذا ال���ع���ن���وان، ف��م��ن تابع 
موازية  مناظرات  متابعة  سابقاً  له  وتسنّى  المناظرة 
تسجيل  يستطيع  السابقة  االنتخابات  م��ن  ع��دد  ف��ي 
األميركيتين،  والقوة  العز  أي��ام  عن  جوهرية  ف��وارق 
تدهور  م��ن  األميركية  الحالة  وصلته  م��ا  ال��ى  تؤشر 
احتّل  المناظرة  فخالل  والمهابة،  والقوة  المكانة  في 
مساحة بارزة تبادل المرشحين لتهم التبعية للخارج 
بمصالح  االرت��ب��اط  أو  الخارج  ه��ذا  من  أم��وال  وتلقي 
المرشح في  أو استدراج تدخله لصالح  خاصة معه، 
قاله  وما  بايدن  عن  ترامب  قاله  ما  وهذا  االنتخابات. 
قوله  يمكن  ما  أقل  اتهامات  وهي  ترامب،  عن  بايدن 
الثالث  العالم  ب��ل��دان  م��ن  بلد  ف��ي  متوقعة  أنها  عنها، 
مفاجأة  لكنها  رؤس��اءه��م،  لهم  أميركا  تصنع  حيث 
عندما يكون الحديث عن أن هناك َمن يصنع ألميركا 

رؤساءها.
بين  ال��م��ن��اظ��رة  كشفته  م��ا  ه��ي  الثانية  اإلش���ارة   -
ترامب وبايدن، من عمق حال الرهاب األميركية تجاه 
هذا  من  الظاهر  كان  سواء  وإي��ران،  والصين  روسيا 
كان  فإن  مفتعالً،  أو  صادقاً  المرشحين  لدى  الرهاب 
ألنه يعني  مفتعالً فهو عالمة أخطر من كونه صادقاً 
لدى  موجوداً  الرهاب  اعتبار  على  المرشحين  رهان 
تهمة  بتوجيه  إنتخابياً  استثماره  ويمكن  المجتمع 
يؤشر  ذاته  بحّد  وهذا  الخارج.  لهذا  للخصم  التبعية 
األميركيين  ونظرة  لنفسها  أميركا  نظرة  تراجع  إلى 
سواء  ال��خ��ارج،  ه��ذا  من  الخشية  باعتبار  ألنفسهم، 
ببعدها العسكري واالقتصادي، أو لجهة الخشية من 
تدّخالتها في الشؤون الداخليّة األميركية وسيطرتها 
بالمرشحين،  والتالعب  االنتخابي  االستحقاق  على 
الذي  النفسّي  واالنكسار  الداخلي  االنهزام  من  نوع 
والجمهور  والنخب  القادة  لدى  داخلية  قناعة  يعني 
بأن بلدهم لم يُعد صانع السياسات األول في العالم، 
وال صانع سياسات الدول األخرى، فلم تُعد الوطنيّة 
على  قائمة  وإيجابي  هجومي  طابع  ذات  األميركيّة 
بل  بالمكانة،  للتباهي  المستند  االستعماري  التاريخ 
من  الخشية  هاجسها  سلبية  دفاعية  وطنية  ص��ارت 
ومشاريع  وتدخالتهم  وسطوتهم  اآلخ��ري��ن  هيمنة 

نمّوهم االقتصادي والعسكري.
- في المناظرة يسهل اكتشاف أن مشروع ترامب 
التسليم  لجهة  متقارباً  يبدو  ال��خ��ارج  نحو  وب��اي��دن 
مختلفاً  األمر  يبدو  لكن  الهجوم،  على  القدرة  بفقدان 
الهجومية  قدرته  ترامب  مشروع  فقد  حيث  داخلياً 
عاشه  وما  كورونا  تفشي  رافقت  التي  االنتكاسة  مع 
على  ال��ص��راع  فصار  وت��راج��ع،  رك��ود  من  االقتصاد 
داخلي  فوضوي  خط  بين  للدولة  االجتماعية  الهوية 
برنامج، بال  وردي��ة  وع��ود  عن  يتحّدث  ترامب  يمثله 
)التتمة ص8(

 على هام�ش مناظرة

بايدن وترامب 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

الحريري يبداأ مع با�سيل تمهيداً لحوار بعبدا... وحردان لت�سريع حكومة االأمن االجتماعّي 

بّري على خط الو�صاطة... ورعد لحكومة غير م�صّغرة بتفاهم جامع

ترجيح حكومة 20 من اخت�صا�صّيين بتر�صيح الكتل وتوافق الرئي�صين

مصادر  بتحييد  الروسية  المساعي  نجحت 
شرقي  سوري  مواطن  مليون  لنحو  الشرب  مياه 
النفوذ  على  الميليشياوي  التنافس  عن  سورية، 
الموالين  و«التركمان«  »األك��راد«  المسلحين  بين 

لالحتاللين األميركي والتركي على التوالي.
وتواصل دوريات الشرطة العسكرية الروسية، 
وفرق  الحكومية  المياه  مؤسسة  ورش  بمرافقة 
الهالل األحمر العربي السوري بالوصول إلى محطة 
آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، التي 
مدينة  لسكان  الوحيد  الشرب  مياه  مصدر  تعّد 

الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.
العسكرية  الشرطة  م��ن  دوري����ات  أن  وأف��ي��د 
الروسية ترافق مهندسي وفنيي المؤسسة العامة 
فرق  مع  س��وري��ة،  في  الحكومية  الشرب  لمياه 
مشروع المياه في منظمة األحمر العربي السوري 
صيانة  إلجراء  األحمر،  للصليب  الدولية  واللجنة 
شاملة لمشروع آبار مياه علوك وبطاقته اإلنتاجية 
والمخاطر  للعطش  حد  لوضع  تمهيداً  الكاملة، 
جراء  المحافظة  سكان  يعانيها  التي  الصحية 
القطع المتكرر للمياه النظيفة من قبل الميليشيات 

المسلحة.
لمياه  الوحيد  المصدر  »علوك«  محطة  وتعد 
مواطن  مليون  نحو  عليها  يعتمد  التي  الشرب 
مسلحي  سيطرة  مناطق  ضمن  وتقع  س���وري، 
لالحتالل  الموالية  »التركمانية«  الميليشيات 
التركي شمالي المحافظة، فيما يتّم قطع المياه عن 
تنافس  حلقة  ضمن  متكّرر  بشكل  الحسكة  سكان 

بين هذه الميليشيات وبين الميليشيات »الكردية« 
الموالية لالحتالل األميركّي، التي تتحكم بمصادر 

الطاقة الكهربائية.
وأوضح مصدر أن التواجد الروسي والمساعي 
القامشلي  في  الروسية  القاعدة  بها  تقوم  التي 
بين  والسياسي  العسكري  للتنافس  حداً  وضعت 
المواليتين  و«التركمانية«  »الكردية«  الميليشيات 
مصدر  وتحييد  والتركي،  األميركي  لالحتاللين 
المياه الشرب الوحيد عن هذه التنافس الذي يدفع 

ثمنه مليون مواطن سوري.
الحكومية  المياه  مؤسسة  ع��ام  مدير  ب��دوره 
أن  تصريح،  في  بّين  العكلة  محمود  المهندس 
الورشات الفنية التابعة للمؤسسة وفرق مشروع 

المياه بين الهالل األحمر السوري واللجنة الدولية 
إسعافية  صيانة  أجرت  أن  وبعد  األحمر  للصليب 
باقي  لوضع  فنياً  وتقييماً  المضخات  لبعض 
المعدات  كامل  بصيانة  بدأت  المعطلة  المضخات 
محطة  أب��ار  مشروع  في  الموجودة  والتجهيزات 
الحسكة،  غربي  شمالي  العين  رأس  بريف  علوك 
العسكرية  الشرطة  ومرافقة  بالتنسيق  وذل��ك 

الروسية.
حالياً  العاملة  اآلب��ار  عدد  أن  العكلة  وأوض��ح 
34 بئراً، بعد  17 بئراً من أصل  في مشروع علوك 
إدخال ستة آبار جديدة في الخدمة، لتصل غزارة 

اآلبار 17 إلى 3500 3م/ سا.

الجي�ش الرو�صّي ينتزع ورقة مياه ال�صرب

من اأيدي الميلي�صّيات »الكردّية« و»التركمانّية« في الح�صكة
 ما بعد التكليف...

التوليف والتاأليف!

مما ال شك فيه، أّن مسؤولية الرئيس سعد الحريري 
التكليف،  بعد  التأليف،  مهمة  عاتقه  على  وقعت  ال��ذي 
ت���أت���ي ف���ي ظ���ل وض����ع اق���ت���ص���ادي وم���ال���ي، ون���ق���دي، 
على  يضغط  زال  ال  للغاية،  سيّئ  وصحي  ومعيشي، 
حياة المواطن أكثر فأكثر، ويعاني منه بشدة يوماً بعد 
وحتى  استقالله  منذ  له  مثيالً  لبنان  يشهد  لم  إذ  يوم. 

اآلن.
بعد  الحكومة  ع��ري��ن  ال��ى  ال��ح��ري��ري  ال��رئ��ي��س  ي��ع��ود 
الذي استقال بعد حراك شعبي  تدلل دام ألشهر، وهو 
الصعبة،  وظ��روف��ه  الشعب،  مطالب  متفّهماً  غ��اض��ب، 
يلبّي  عله  آخ���ر،  عسير  م��خ��اض  أم���ام  ال��م��ج��ال  ف��اس��ح��اً 
الفساد  ومحاربة  العاجلة،  وحاجاته  الشعب،  مطالب 
الناس،  بكرامة  عبثوا  الذين  كّل  ومالحقة  والفاسدين، 
بأمن  وتالعبوا  وج��ّوع��وه��م،  عمرهم،  جنى  وس��رق��وا 

البلد، وثرواته.
حكومة  رئ��ي��س  يستقيل  أن  ال��س��ه��ل،  ب��األم��ر  ل��ي��س 
بسبب حراك شعبي واسع النطاق، وأوضاع اجتماعية 
ومعيشية منهارة، ثم يعود إلى حلبة الحكومة مجّدداً، 
كبيرة  معجزة  وك��أّن  فيه،  هو  مما  البلد  بنفسه  لينقذ 
البلد،  ظ��ه��رت، وأع��ج��وب��ة س��ط��ع��ت وح��ل��ت ع��ل��ى ه���ذا 
وعقلية متميّز،  ونهج  وسلوك  وأداء  خ��الق،  بمفهوم 
)التتمة ص8(

 د. عدنان منصور �

الحريري مجتمعاً إلى الكتلة القومية االجتماعية برئاسة حردان أمس  )عباس سلمان( الرئيس بري خالل لقائه الرئيس المكلف في المجلس النيابي أمس

كتب المحّرر السياسّي 

كسر الجليد بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما تحقق الحريري 
تمرير حكومة اختصاصيين برئاسته وضمان تكليفه قبل 
اللقاء مع باسيل، ما يعني تثبيت سقوط معادلة الحريري 
أو خارجها، كما يعني عدم  الحكومة  داخل  وباسيل معاً 
كان  كما  باسيل  موافقة  على  بالحصول  التكليف  رب��ط 
طلب الحريري سابقاً، ليتم التفاوض من مواقع جديدة، 
ال تحتمل أن يذهب الحريري أبعد منها؛ فهو في النهاية 
يريد تشكيل حكومته والذهاب بها الى المجلس النيابي، 
واذا كان بمستطاعه الرهان على نيل الثقة من دون التيار 
الوطني الحر، ولو بنسبة أصوات ضئيلة، فإنه لن يستطيع 

تشكيل الحكومة من دون توقيع رئيس الجمهورية.
على خلفية هذا التوازن قاربت المصادر المتابعة للملف 
الحكومي الحوار الدافئ الذي شهده اللقاء بين الحريري 
رسالته  تمرير  الحريري  ينسى  أن  دون  من  وباسيل، 
المعبرة بأن التفاهم سيكون مع رئيس الجمهورية وتأييد 

باسيل لذلك.
)التتمة ص8(

البعثات االأميركّية في تركيا تعّلق خدماتها  مخطط لبناء 56 وحدة ا�صتيطانّية جديدة في القد�ش

ب�سبب »تهديدات اإرهابّية« محتملة

للمواطنين  خدماتها  تعليق  أم��س،  تركيا،  في  األميركية  البعثات  أعلنت 
األميركيين كافة وخدمة منح التأشيرات، قائلًة إنها تلّقت »معلومات موثوقة« 

حول احتمال وقوع هجمات »إرهابية«.
وأّكدت السفارة األميركية في أنقرة، في بيان ُنشر على موقعها اإللكتروني، 
تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في اسطنبول وأضنة 

وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه.
وأوضحت أن »البعثة األميركية في تركيا تلقت تقارير موثوقة بشأن هجمات 
وجنسّيات  أميركيين  مواطنين  تستهدف  محتملة  خطف  عمليات  أو  إرهابّية 
أخرى في اسطنبول، وتشمل القنصلية العامة األميركية ومواقع أخرى محتملة 

في تركيا«.
ونصحت الرعايا األميركيين »بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجّمع 

فيها أميركيون أو أجانب، من بينها مباٍن كبيرة تضّم مكاتب أو مراكز تسّوق«.
في عام 2013، فّجر انتحاري نفسه في السفارة األميركية في أنقرة، ما أدى 
إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطّرفة حينها مسؤوليتها 

عن الهجوم.
وفي عام 2016، أمرت الحكومة األميركية جميع األقارب المدنيين لموظفي 
مجموعات  من  التهديدات  تزايد  بسبب  تركيا  بمغادرة  اسطنبول،  قنصلية 

إرهابية.
نّفذتها  التي  الهجمات  من  ع��دداً  و2016   2015 عامي  في  تركيا  وشهدت 

مجموعات مختلفة، من بينها تنظيم »داعش«.

أودع������ت ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م 
في  لالحتالل  التابعة  والبناء 
محلية  هيكلية  خارطة  القدس 
 56 إلقامة  تفصيلي  بمستوى 
عمارات   6 استيطانية؛  وح��دة 
مع  م��ت��درج��ة  ط���واب���ق   5 م���ن 
في  مفتوحة،  خ��ض��راء  منطقة 
حنينا،  بيت  في  األشقرية  حي 

شمالي القدس.
رئيس  بتوقيع  اإلي��داع  وجاء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ل��وائ��ّي��ة ال��ت��اب��ع��ة 
والبناء  للتخطيط  ل��الح��ت��الل 

عمير شكيد. 
الجديد  ال��م��خ��ط��ط  وي��ش��م��ل 
مع  استيطانية  وحدة   56 إقامة 
شق شارع جديد من الشرق إلى 
الجديد  المتنزه  باتجاه  الغرب 

قرب حي بيت حنينا.
ووف�����ق ال��م��خ��ط��ط، ي��م��ت��ّد 
 26 ال��م��ش��روع ع��ل��ى م��س��اح��ة 
ُتسّمى  م��ا  أراض���ي  م��ن  دون��م��اً 
م����ؤازري  أو  داع���م���ي  )ل��ج��ن��ة 
القسم  ال��ع��ب��ري��ة(،  ال��ج��ام��ع��ة 
ال��ج��زء  ف��ي  األرض  م��ن  األك��ب��ر 
ال��ع��ل��وي ال��ق��ري��ب م��ن ال��ش��ارع 
دونمات(   3( صغير  وقسم   ،6
 ،6 رقم  االلتفافي  الشارع  أسفل 
عامة  كمباٍن  مصنف  منها  جزء 

وأراٍض خضراء.
تزحف  ال��ذي  الوقت  في  ه��ذا 
شلومو«  »رمات  مستوطنة  فيه 
عملية  أكبر  ف��ي  غ��رب،  جنوب 

شعفاط  أراض��ي  على  توسعة 
االلتفافي  ال��ش��ارع  ط��ول  على 
م��س��ت��وط��ن��ة »رم�����وت« ب��واق��ع 
1200 وحدة استيطانية شارف 
التسليم  على  منها  كبير  قسم 
كندا  من  جلبهم  تم  لمستوطنين 

المتحدة. والواليات 
وتعمل جرافات االحتالل على 

مستوطنة  لربط  الساعة  م��دار 
رأس  ف���ي  ش��ل��وم��و«  »رم�����وت 
»بسغات  بمستوطنتي  شعفاط 
زئ���ي���ف« وم��س��ت��وط��ن��ة ال��ت��ل��ة 

الفرنسية.
يشار إلى أن توسع االستيطان 
قرب  حنينا  بيت  أراض��ي  على 
وأسفل  الخفيف  القطار  محطة 

أراضي  من  الفول(  )تل  منطقة 
عبر  ح��ن��ي��ن��ا  وب��ي��ت  ش��ع��ف��اط 
والتعديل،  الدراسة  قيد  مشروع 
قرب  فيه  البناء  نسبة  ورف���ع 
حنينا(،  بيت  جماهير  )م��رك��ز 
القرى  أوص��ال  تقطيع  سُيعّمق 
شمال  الفلسطينية  وال��ب��ل��دات 

شرق مدينة القدس المحتلة.
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 هل ينتف�ض اللبنانيون

على »الثورة« المزعومة؟

{ د. وفيق إبراهيم 

نفسها  ت��ق��ّدم  كما  المزعومة«  »ال��ث��ورة  ه��ذه  انطالقة  ترتبط 
قبل  الحكومة  رئ��اس��ة  م��ن  ال��ح��ري��ري  سعد  باستقالة  إع��الم��ي��اً 
سنة تقريباً كما تتزامن عودته الحالية الى تشكيلها مجدداً مع 

الذكرى السنوية األولى لوالدتها.
على  نوعي  إنجاز  أي  الثورة  هذه  تحقق  لم  العام  هذا  خالل 
مستوى حركتها، فبقيت مجرد تجمعات عشوائية تضم فئات 
االتحاد  انهيار  ان  شعبية صادقة وبقايا أحزاب يسارية تعتقد 
السوفياتي كارثة جيوبوليتيكية تفرض عليها االختباء والتحّرك 

بأقل قدر ممكن من الضجيج.
هذه المحدودية والحرص الشديد سمحت لسعد الحريري ان 
يدّعي ان استقالته قبل عام إنما جاءت لتلبية الثورة »المفترضة« 
الجنبالطي  واالش��ت��راك��ي  اللبنانية  ال��ق��وات  ألح���زاب  وات��اح��ت 
ألشرف  متطرفة  وأجنحة  المستقبل  ف��روع  وبعض  والكتائب 
الحريري  بهاء  معظمها  م��ّول  التطرف  ش��دي��دة  وزواي���ا  ريفي 

الشقيق األكبر لسعد.
الحكومة وسعيه لتشكيلها يجب  الى رئاسة  مع عودة سعد 
على هذه »الثورة« أن تلتحق به لمعاونته في إنتاج معادلة تعكس 

العالقة بينهما.
في  الصحيحة  الشعبيّة  ال��ق��وى  باستثناء  ممكن؟  ه��ذا  فهل 
اليوم  الى »الثورة« تعمل  االنتفاضة فإن كل األحزاب المتسللة 
الحكومية،  الحريري  تشكيلة  في  لها  مكان  إليجاد  وبسرعة 
للذكر فقط فإن هؤالء هم التقدمي االشتراكي والكتائب والقوات 
مع  المسيحيين  ال���وزراء  اقتسام  في  المناصفة  تشترط  التي 

التيار الوطني الحر.
ويوضح  ال���ث���ورة.  ه���ذه  ف��ش��ل  م���دى  األم���ر  ه���ذا  يكشف  أال 
انتفاضة  إن��ت��اج  إلع���ادة  بسرعة  والمطلوب  الكبير  المستوى 

شعبية لها أهداف عدة:
وبهتاناً  زوراً  والسياسيون  اإلع��الم  أسماه  ما  نسف  االول 

ب�«الثورة«. 
الثاني إعادة تشكيل انتفاضة لها برنامج عمل واضح وقيادة 
واضحة تتطّور تدريجياً بالتوازي مع التحاق فئات جديدة بها.

أحزاب  قبل  من  االختراق  منع  على  الشديد  الحرص  الثالث 
النظام السياسي الى تفاعالتها.

الرابع إظهار حرص شديد على الربط بين الطائفية السياسية 
والنظام السياسي وبين االنهيار االقتصادي والسياسي الذي 

يجتاح لبنان مهدداً دولته وكيانه السياسي.
لماذا ضرورة السرعة في هذه اإلجراءات؟

عن  البحث  إط��ار  في  تجربة  االول��ى  االنتفاضة  اعتبار  يجب 
االنتفاضة الفعلية القادرة على مجابهة النظام الطائفي والنجاح 

في مسألة إعادة بناء نظام سياسي وطني.
النظام  الحريري هي إعالن صريح بانتصار  إن عودة سعد 
تحسينه  مجرد  وحتى  تغييره،  محاوالت  كامل  على  الطائفي 
شعبية  حركات  اي  استيعاب  من  تمكن  أن��ه  يعني  بما  نسبياً، 
جذرية معتقداً انه أعادها الى الماضي السحيق وخفايا االحالم 

والذكريات. 
إع��ادة تجميع  الى  ف��وراً  ان يؤدي  بالمقابل  الذي يجب  االمر 
شديد  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  وتشكيل  األس��اس��ي��ة  التغييرية  ال��ق��وى 
وهو  وحيد  عنوان  تحت  التحالفات  في  التوسع  مع  الوضوح 
ضرورة إسقاط هذا النظام الذي يعاود اإلمساك بلبنان ضمن 
مشروع غربي – سعودي له اهدافه على مستوى منع التغيير 
لبنان  جنوب  في  الله  حزب  أدوار  وإجهاض  الداخلي  الوطني 

وسورية ومكافحة اإلرهاب.
لمنع  بل  التسّرع  أب��واب  من  ليست  هنا  المطلوبة  والسرعة 
السلطة  م��واق��ع  ف��ي  ب��االس��ت��ق��رار  ال��س��ي��اس��ي  للنظام  ال��س��م��اح 
مجدداً وإشعاره أن األوضاع الشعبية في طريقها للتحّول من 
بدايات  الى  يؤشر  بما  الوطني،  اإلط��ار  الى  الطائفي  المستوى 
هزيمة النظام الطائفي اللبناني للمّرة األولى منذ تأسيس دولة 

لبنان في 1948.
القريب، لكن  األفق  النظام ممكن في  أن إسقاط  هذا ال يعني 
المطلوب للوصول الى هذا الهدف، تحضير اآلليات القادرة على 
المجابهة في رحلة آالف األميال المطلوبة لمثل هذه اإلنجازات.

المرتقبة  الحريرّية  الحكومة  أن  هو  الوجهة  ه��ذه  يخدم  ما 
مرجأة الى مرحلة نضوج التسويات اإلقليمية، األمر الذي يدفع 
باألوضاع في الداخل اللبناني ألشهر عدة مقبلة نحو انهيارات 
الفقراء  وإف��ق��ار  ال��وس��ط��ى  الطبقة  ص��ف��وف  ف��ي  عميقة  طبقية 

وإشاعة البؤس والعوز في الفئات األكثر فقراً.
الثورات  لسلسلة  أسست  التي  هي  المناخات  ه��ذه  أليست 
تأسيس  الى  دفعت  التي  واإلنجليزية  والبولشيفيّة  الفرنسيّة 

أنظمة الطبقة الوسطى المستقّرة في الغرب واليابان.
فلماذا ال تتحقق في لبنان؟

إن الظروف االجتماعية الداخلية مهيأة لدعم انتفاضات فعليّة 
التي  السياسية  الطائفية  إلغاء  من  ينطلق  جديد  لبنان  لتأسيس 
بالسطو  الطوائف  ألح��زاب  تسمح  التي  األساسية  العلة  تشكل 
العامة  المصارف والوظائف  والديون وأموال  العام  المال  على 
التي تضع فيها أزالمها وباآلالف، وتتمّول من تنفيذها سياسات 

إقليمية على حساب سياسات منافسة.
فهل تتشكل هذه االنتفاضة الضرورية؟

المناخات االجتماعية موجودة، لكن التيارات الشعبية تحتاج 
إلى مزيد من القوة للتعبير عن آالم الناس. وهذا ليس موجوداً 

حتى اآلن ويتطلب جهوداً إضافية لتشكيله.

خفاياخفايا

قالت مجموعات مشاركة في الحراك المدني إن 
توزيعاً طائفياً يتّم للمجموعات من قبل السفارات 
الغربية الداعمة لمنظمات المجتمع المدني لصالح 

التركيز على الدعم للمجموعات العاملة في المناطق 
المسيحيّة وتخفيف حجم الموازنات المخّصصة 

للمجموعات األخرى وربطت ذلك بالرهانات 
االنتخابيّة في مواجهة التيار الوطني الحر.
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سعد  الحكومة  تأليف  المكلّف  الرئيس  أعلن 
في  التأليف  استشارات  ختام  في  الحريري 
حكومة  سنشكل  »أننا  أمس  النيابي  المجلس 
الورقة  حسب  بالعمل  تقوم  اختصاصيين 
اإلصالحية الفرنسية«، مشيراً إلى أن »اللقاءات 
اإلصالحات  على  كان  إيجابية  والتركيز  كانت 

التي يجب القيام بها«.  
الفرصة  هذه  مع  نتعامل  أن  »علينا  وق��ال: 
مضيفاً  جانباً«،  الخالفات  بإيجابية  ونضع 
االقتصادي  الوضع  عن  للحديث  بالنسبة   «
وكي  أزمة  وهناك  مكان  إالّ  وال  حرج  وال  فحّدث 
نقوم  بواجبنا  أن  علينا  إليه  وصلنا  مما  نخرج 

ألننا لم نصل إلى حائط مسدود«.
كثيرة  ق��درات  يملكون  اللبنانيين  أّن  وأك��د 
»وكي نستثمرها يجب أن نضع  قواعد واضحة 
أّن   ورأى  واالستثمارات«.  المال  رأس  لعودة 
» اإلصالحات تعطي الثقة للبنانيين إن كان في 
لبنان أو في  الخارج والمشكلة أننا ال نعلم إلى 
يجب  واضح  لذلك  والضياع  ذاهبون  نحن  أين 
والخطة  عنه  نزيح  وأالّ  واضحاً  هدفاً  نضع  أن 
تعيد  الصنوبر  قصر  في  اتفقنا  عليها  التي 
الجمهورية  رئيس  »سألتقي  وق��ال:  الثقة«، 
وسنتشاور  ممكن  وقت  بأسرع  عون  ميشال 

حكومة«. لتشكيل 
وأردف: »أراهن على الوعي الذي وصل إليه 
من  جزء  وهي  والخطة  الموضوعة،  الجميع 
المفترض  ان  من  ك��ان  إصالحات  وم��ن  سيدر 

تحصل في السابق«.
في  مذكور  إصالح  أي  عن  أحيد  »لن  وختم:   
األه��داف  نحّدد  أن  ويجب  الفرنسية  ال��ورق��ة 
عن  أزي��ح  لن  لكم   ووع��دي  لتحقيقها  ونعمل 
الفرنسية  ال��ورق��ة  ف��ي  ال���واردة  اإلص��الح��ات 

إليها«. وسنصل 
انطلقت   الُملزمة  غير  االستشارات  وكانت 
قرابة الواحدة والربع من بعد ظهر أمس، بلقاء 
رئيس  إلى  الحريري  ضّم  النجمة،  ساحة  في 
على  جال  كان  الذي  بّري  نبيه  النواب  مجلس 
بيروت  مرفأ  تفجير  بعد  إياه  متفقداً  المجلس 
أعمال  على  ُمّطلعاً  الماضي،  آب  من  الرابع  في 
داخ��ل  شملت  ال��ت��ي  والتصليحات  الترميم 

المجلس وخارجه.

القومية« »الكتلة 
الرئيس  استقبل  االستشارات،  شريط  وفي 
التي  االجتماعية«  القومية  »الكتلة  المكلّف 
فقال:  ح��ردان  أسعد  النائب  باسمها  تحدث 
»بالتداول مع دولة الرئيس خصوصاً في إطار 
تداول  هناك  يصبح  الملزمة  غير  االستشارات 
المستقبل.  إلى  ينظر  وكيف  للمرحلة  لرؤيته 
الرئيس  لدولة  قدمناها  نظر  وجهة  لدينا  نحن 
اإلصالحات  هما:  أساسيين  موضوعين  حول 
الذي  االجتماعي  واألمن  المرفوع،  الشعار  وهو 
يهّم كل مواطن في كل بيت. لذلك تكلمنا في كل 
والمحروقات،  والمياه  الكهرباء،  المواضيع: 
وأبدى دولة الرئيس وجهة نظره لمعالجة هذه 

األمور على المديين المتوسط والطويل«.
سرعة  أقصى  في  بحكومة  »طالبنا  أضاف: 
اإلجرائية،  السلطة  إنها  إذ  مرجعية،  لتشّكل 
أن  وتمنينا  الموضوع.  هذا  على  آم��االً  ونعلق 

يشّكل حكومته بأقصى سرعة«.

الرؤساء
ميقاتي  نجيب  الرئيس  الحريري  والتقى 
الذي قال بعد اللقاء: »بحثت مع دولة الرئيس 
وأبديت  المقبلة،  الحكومة  شكل  في  المكلف 
االختصاص  أهل  من  تكون  أن  بضرورة  رأيي 
منسجماً  عمل  فريق  تشكل  أن  واألهم  والخبرة، 

مع بعضه بعضاً بقيادة دولته«.
س��الم،  تمام  الرئيس  الحريري  التقى  ث��م 
الذي توجه  بعد اللقاء إلى النواب بالقول »في 
موجود  النيابي  المجلس  الديمقراطي،  نظامنا 
لمواكبة  كما  والمحاسبة  للمساءلة  دائم  بشكل 
كل أعمال الحكومة، وبالتالي ليكن األمر كذلك، 
بشكل  يتحقق  أن  يمكن  ال  المرحلة  هذه  فبناء 
المطلوب  »أّن  مؤكداً  بخير«،  البلد  كأن  تقليدي 
على  يكونوا  وأن  الجميع  يترفع  أن  ال��ي��وم 

مستوى التحدي الكبير«.
بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي 
»المطلوب  أّن  الحريري،  لقائه  بعد  الفرزلي، 
حكومة أخصائيين مستقلة، هي خالصة حوار 
والكتل  ال��ن��واب  وال��س��ادة  الرئيس  دول��ة  بين 
عليه  نص  أساسي  مبدأ  على  تقوم  النيابية، 
يشّكل  الذي  الوزاري  التضامن  وهو  الدستور، 
وينفذ  البلد  يحكم  نعم  حقيقياً،  عمل  فريق 
المقبلة  أشهر  الستة  في  المطلوبة  اإلصالحات 
وهذا أمر سيتم باذن الله وسيكون هذا المجلس 

الساحة«. النيابي 
حكومة  قلت  »اليوم،  قال  سؤال،  على  ورّداً 
القانون  صدر  عندما  ذلك  وقبل  وطنية،  وحدة 
بأنني  أذك��رك��م  الجديد،  النيابي  االنتخابي 
وقف  وال��ذي  وأقلية  أكثرية  بحكومة  طالبت 
نريد  نحن  اليوم  يقول  من  هو  ضّدها  حينه  في 
أخصائيين  حكومة  واألقلية،  األكثرية  حكومة 
مستقلين من كنف الحوار اإليجابي بين رئيس 
النيابي  المجلس  من  سيطلب  ال��ذي  ال���وزراء 

الثقة لهذه الحكومة«.

الكتل والنواب المنفردون
والتحرير  التنمية  كتلة  الحريري  والتقى 
الخليل،  أن��ور  النائب  باسمها  تحدث  التي 
الحريري  رؤي��ة  إل��ى  استمعنا  »أننا  فأوضح 
العتيدة،  الحكومة  مهمة  حول  عنها  أعلن  التي 
إعمار  االنهيار وإعادة  لبنان ووقف  إنقاذ  لجهة 
لما  تنفيذاً  بيروت،  مرفأ  انفجار  جراء  تهدم  ما 

ورد في المبادرة الفرنسية«.
ول��ف��ت إل��ى »أن��ن��ا أك��دن��ا وج���وب اإلس���راع 
الكفاءة  تراعي  اختصاص،  حكومة  بتشكيل 
واالنصراف لتنفيذ البيان الوزاري، وفي صلبه 
الفساد  إلى  الكهرباء  من  اإلصالحية  البنود  كّل 
وما بينهما«، مشيراً إلى »أننا كلنا نعلم أن ملف 
الكهرباء أصبح يستحوذ على 62 في المئة من 
التي  الملفات  أحد  وهو  العام،  الدين  مجموع 
عملية  في  االهتمام  من  بكثير  ُتحاط  أن  يجب 

اإلصالح«.
سيعمل  بأنه  أفاد  »الحريري  أّن  إلى  ولفت 
هذه  تأليف  من  يتمكن  لكي  ساعة   24/24
إلى  مباشرًة  تنطلق  أن  يريدها  التي  الحكومة، 

العمل«.
ال��ق��وي«  »لبنان  تكتل  ال��ح��ري��ري  والتقى 
بعد  قال  الذي  باسيل  جبران  النائب  برئاسة 
بتلبية  الدستوري  بواجبنا  قمنا  »أوالً  اللقاء: 
سعد  المكلف  الحكومة  رئيس  دول��ة  دع��وة 
حديثنا  وكان  النيابية،  لالستشارات  الحريري 
الشيء  يؤكد  وهذا  ومنفتح،  وصريح  مسؤول 
الذي رّددناه على الدوام، أن ال مشكلة شخصية 
الشخصي  المنحى  لنا  وبالنسبة  إط��الق��اً، 
وجهات  بتقريب  ومساعد  إيجابي  عامل  هو 
النظر. ثانياً نحن إيجابيون إلى أقصى الحدود 
ممكن  وقت  أسرع  في  حكومة  تشكيل  ويهّمنا 
لتقوم بمهمة اإلصالحات المطلوبة. وهنا لدينا 
الحكومة  تتمكن  بأن  كبير  وهّم  أساسي  خوف 
عليه،  المتفقين  اإلصالحي  البرنامج  تنفيذ  من 
هو  وما  الفرنسية  المبادرة  في  وارد  هو  والذي 
أكثر  تنّفذ  أن  والناس  للبلد  المطلوب  ألن  أبعد، 

بكثير مما هو وارد في المبادرة«.
بسبب  نتخوف  أن  طبيعي  »حقنا  أض��اف: 
ليس  أنه  يعني  ال  هذا  لكن  السابقة،  التجارب 
اإلصالحات  إنجاز  على  الكامل  التصميم  لدينا 
وأي  الزم���ة  م��س��اع��دة  واي  دع��م  أي  وت��ق��دي��م 

تعاون«.
سوى  شرط  أو  مطلب  أي  نطرح  »ال  وتابع: 
أن تكون هناك معايير واضحة وواحدة محّددة 
ألن  المكّونات،  وك��ل  األط���راف  ككل  وم��وّح��دة 

اعتمادها يسّرع ويسّهل تشكيل الحكومة«.
إلى  اليوم  انتقلت  الحكومة  »ه��ذه  وق��ال: 
نطالب  نحن  سياسيين،  حكومة  لتكون  جبهة 
أن تكون تكنو - سياسية، بمعنى أن يكون لها 
الدعم السياسي إنما أن يكون وزراؤها قادرون 
في  السياسي،  الدعم  لديهم  ك��ان  ول��و  حتى 
على  التجربة  األهم  لكّن  والكفاءة،  االختصاص 
اإلنجاز السريع. ويجب أن تكون لدى الحكومة 
والتمثيلية،  والميثاقية  الدستورية  معاييرها 
وتسهيل  لتسريع  عادل  بشكل  ذلك  يتوافر  وأن 

تشكيلها«.
سيعتمده  الذي  األمر  سننتظر  »نحن  وختم: 
مع  باالتفاق  الحريري  سعد  الرئيس  دول��ة 
عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  فخامة 
التشكيل،  عملية  مع  تعاطينا  كيفية  نقّرر  حتى 
دائماً بإيجابية كبيرة وتعاون، مع تأكيد تقديم 

كل مساعدة وتسهيل«.
»المستقبل«  كتلة  المكلف  الرئيس  واستقبل 
الذي  الجسر  سمير  النائب  باسمها  وتحدث 

أعلن  أّن الكتلة تركت أمر التأليف للحريري.
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  الحريري  والتقى 
بدأ  اللقاء  أّن  النائب محمد رعد أوضح  برئاسة 
يتعلق  األول  بأمرين،  نظرنا  وجهة  »بعرض 
مسافة  فيه  قطعنا  األمر  وهذا  الحكومة  بدور 
بالمرحلة  تتعلق  أولويات  وأكدنا  التوافق،  من 
خ��ص��وص��اً ب��ع��د ارت���ف���اع أع����داد اإلص��اب��ات 
نعّزز  أن  ينبغي  ال��ذي  الوقت  في  بكورونا، 

القطاع الصحي«.
تتصل  إصالحية  أمور  في  »تحدثنا  أضاف: 
وبتصحيح  الرقابة  وأجهزة  والقضاء  باإلدارة 
األم��ور  ه��ذه  وك��ل  والمصرفي  المالي  الوضع 
أنفسنا  ألزمنا  التي  ال��م��ب��ادرة  ف��ي  مندرجة 
إلى  مشيراً  منها«،  بالمئة   90 على  بالموافقة 
أكدنا  الحكومة  ببنية  المتعلق  الشق  »في  أّن 
البلد  الكتل في  كّل  للتفاهم مع  التوجه  ضرورة 
وبهدف  دوره��ا  وحماية  الحكومة  لتحصين 
من  جو  ولتوفير  مقرراتها  تنفيذ  في  السرعة 

العامة«. الثقة 
اعتماد  هو  به  نصحنا  الذي  »األمر  أّن  وأكد 
كي  واحدة  حقيبة  وزير  لكل  يكون  أن  منهجية 
يذهب  ال  وبأن  المشاكل،  حّل  على  قادراً  يكون 
حجمها  يكون  أن  على  المصّغرة  الحكومة  إلى 
استعدادنا  أبدينا  وقد  وزي��راً،   24 أو   22 بين 

للتعاون«.
باسمها  فتحدث  الوطني«،  »التكتل  كتلة  أّما 
على  ش��ّدد  ال��ذي  ال��خ��ازن  هيكل  فريد  النائب 

»تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن«.
كتلة  باسم  جنبالط،  تيمور  النائب  وأك��د 
من  الكثير  »لدينا  أّن  الديموقراطي«،  »اللقاء 
تشكيل  أوالً،  أهمها،  من  والتمنيات،  الطلبات 
ندعو  ثانياً،  ممكن.  وق��ت  ب��أس��رع  الحكومة 

البعض أن ال يعرقل تشكيل الحكومة، ألّن البلد 
حكومة  تكون  أن  ثالثاً،  يتحمالن.  ال  والشعب 

الفرنسية«. للمبادرة  اختصاصيين وفقاً 
المستقل«  »الوسط  كتلة  الحريري  والتقى 
هنأه  الذي  عبيد،  جان  النائب  باسمها  وتحدث 
وال  قيد  دون  ومن  التصّرف  في  »نحن  وق��ال: 
أنا  إذا  أق��ول  العكس  وعلى  نشترط  وال  شرط 
التي  الذهبية،  القاعدة  وهذه  أخدم  ال  أحكم  ال 
أّن  غير  المرحلة  هذه  في  توجد  ال  حيث  برأيي 

على اللبنانيين تسهيل األمور«.
تحدث  الذي  سكرية،  الوليد  النائب  واعتبر 
لقائها  بعد  التشاوري«،  »اللقاء  كتلة  باسم  
حكومة  تتطلب  اإلنقاذ  عملية  »أّن  الحريري 
الجريئة  القرارات  اتخاذ  على  ق��ادرة  جامعة 
أوسع  إلى  مستندة  المواجهة  وعلى  والصعبة 

دعم سياسي وشعبي«.
وأضاف: »لقد صارحنا دولة الرئيس المكلّف 
النهج  في  تغييراً  تتطلب  هذه  اإلنقاذ  عملية  أن 
هو  هذا  مختلف،  وأداء  جديدة  بوجوه  واألداء 
المكّونات  تواجهه  ال��ذي  الحقيقي  التحدي 
السياسية في لبنان والذي ستواجهه الحكومة 
ورغم  تشاوري  كلقاء  إلينا  بالنسبة  العتيدة. 
خالل  الحريري  الرئيس  تسمية  عن  امتناعنا 
االستشارات الملزمة، لكننا ومن مطلق تغلبينا 
حكومة  تتمكن  أن  نتمنى  الوطنية  للمصلحة 
ثقتنا،  تنتزع  أن  العتيدة  الحريري  الرئيس 

ولعل األهم هو أن تنتزع ثقة اللبنانيين«.
عدنان  النائب  اللقاء  عضو  موقف  على  ورّداً 
أجاب  الكتلة،  قرار  عن  خرج  الذي  طرابلسي 
سكرية: »النائب عدنان طرابلسي لم يخرج عن 
قرار الكتلة وهو مصاب بكورونا ونحن ناقشنا 
مع السيدة بهية الحريري ووفد تيار المستقبل 
وقلنا إننا مستعدون لتسمية الرئيس الحريري 
عليها،  أجيبونا  الفالنية  المسألة  عندنا  ولكن 
لعدنان  وقلنا   ، نسمِّ لم  ونحن  يجيبوا  لم  وهم 
علّنا  موصولة،  معاوية  شعرة  ولتبق  أنت  سمِّ 
التأليف وفي برنامج عمل  إلى تفاهم في  نصل 
اللقاء  في  يزال  ال  طرابلسي  والنائب  الحكومة 

التشاوري«.
»الجمهورية  كتلة  المكلّف  الرئيس  والتقى 
القوية«، وتحدث باسمها النائب جورج عدوان 
تشكيل  إل��ى  بالنسبة  واض��ح  »موقفنا  فقال: 
وال  مطالب  وال  إطالقاً  شيئاً  نريد  ال  الحكومة، 
شروط، وما  طلبناه من الحريري يتعلق بهموم 
والقضايا  التي  الناس  ومشاكل  اللبنانيين 

يجب حلها«.
األرم��ن  ن��واب  كتلة  الحريري  استقبل  ث��م 
بقرادونيان  آغ��وب  النائب  باسمها  وتحدث 
تفاؤالً  الرئيس  دول��ة  عند  »لمسنا  ق��ال:  ال��ذي 
للتشكيل،  وبالنسبة  لبنان  لمستقبل  بالنسبة 
نملك  ال  ألننا  الحكومة  بتشكيل  اإلسراع  ونأمل 
ترف االنتظار، و)أول من( أمس في قصر بعبدا 
الرئيس  دولة  على  نتمنى  قلنا  تحدثنا  عندما 
االندفاع إلى حوار مثمر مع األطراف السياسية 
الرئيس  فخامة  مع  والعمل  النيابية،  والكتل 

على برنامج اإلصالح«.
لمست  الفرنسية  المبادرة  »وع��ن  أض��اف: 
التام  االستعداد  الحريري  الرئيس  دولة  عند 
والحوار  الحكومة  وتشكيل  اليد  ومد  لالنفتاح 
أقول  أن  يمكن  المنطلق  هذا  ومن  الجميع،  مع 
وال  بالتفاؤل،  ش��ع��وراً  هناك  أن  زم��الئ��ي  م��ع 
أتحدث عن التوقيت، لتشكيل الحكومة. ولسنا 
نستعمل  إنما  الحكومة  ن��وع  تسمية  بصدد 
أخصائيين  تضّم  التي  اإلنقاذية  الحكومة  كلمة 
تلبي  حكومة  نشكل  أن  األهم  لكن  وسياسيين، 
الشباب.  طموحات  إلى  وتصل  الناس  حاجات 
طاشناق  وكحزب  األرم��ن  ن��واب  ككتلة  ونحن 
في  المسؤولية  لتحّمل  االستعداد  كل  أبدينا 

العتيدة«. الحكومة 
الجبل«  »ضمانة  كتلة  الحريري  والتقى 
قائالً:  باسمها  عون  ماريو  النائب  تحدث  التي 
في  يأخذ  أن  المكلّف  الرئيس  دولة  من  »طلبنا 
في  التمثيل  في  الجبل  خصوصية  االعتبار 
كفاءة  أصحاب  لدينا  حيث  العتيدة  الحكومة 
وهذا  السياسيين،  أيضاً  ولدينا  واختصاص، 

يد  ونمد  المسهلين  من  نحن  ولكن  مطلبنا،  هو 
المقبلة«. للمرحلة  التعاون 

إدي  ال��ن��ائ��ب  المكلّف  ال��رئ��ي��س  واستقبل 
حماية  على  كثيراً  »رّكزت  قال:  الذي  دمرجيان 
غير  كاملة  وإعادتها  المودعين  ودائ��ع  ملكية 
فيما  والنجاح«.  التوفيق  له  وتمنيت  منقوصة 
غادر النائب نهاد المشنوق من دون اإلدالء بأي 

تصريح.
والتقى الحريري النائب الدكتور أسامة سعد 
الذي قال: »محاصصة وتبادل مصالح وتبعية 
الحاكمة.  السياسة  المنظومة  مارست  هكذا 
مؤسسات  وصارت  السياسية  الحياة  أفسدت 
الدولة مزارع، تبدت لجماعات السلطة أن البلد 
ملك يمينها، فراحت تنهب من خيراته من دون 
 17 فادحة،  اللبنانيين  خسائر  كانت  حساب، 
ضّد  ثورة  العارم،  للغضب  يوماً  كان  تشرين 

فساد سياسي قبل أن يكون ضد فساد آخر«.
في  الجديدة  األج��ي��ال  »ان��خ��راط  أّن  ورأى 
أهم  أحد  هو  السياسية  والحياة  العام  المجال 
النهب  بعد  م��اذا  واآلن  االنتفاضة.  إن��ج��ازات 
آب،   4 وتفجير  الفلكية  والخسائر  األسطوري 
هي  السياسية  المنظومة  الشباب؟  وهجرة 
واإلصالح  البراءة  وادع��اءات  حساب،  بال  هي 
أولى  محاولة  ك��ان  دي��اب  الرائجة.  تجارتها 
ثانية،  محاولة  وأدي���ب  ال��وج��ه،  م��اء  لحفظ 
فرنسية  ورقة  وببركة  أديب،  وفّر  دياب  فشل 
بتداخل  التكليف.  باألمس  كان  وخارقة  مبهرة 
ملفات  وب��ح��س��اب  السلطة  أق��ط��اب  مصالح 
ال  أو  التأليف  يستقر  االستراتيجية  لبنان 
الحركية  األسماء  هم  واالختصاصيون  يستقر. 

السياسية«. للمنظومة 
معتبراً  األخيرة«،  الفرصة  لستم   « أضاف: 
الجديدة  للبنان، ولألجيال  أن »ال فرص أخيرة 
فرصها ونضالها نحو الدولة العصرية العادلة 

والمنيعة، وهي دولة غير دولتكم«.
لقائه  بعد  فقال  مخزومي  ف��ؤاد  النائب  أّم��ا 
الرئيس  دول��ة  إل��ى  استمعنا  »لقد  الحريري: 
سمعنا  إننا  وأقول  وأفكاره،  الحريري  المكلّف 
موازنتان،  مّرت  لقد   .2018 عام  في  الكالم  هذا 
مستقلين  حكومة  الحكومة  تكون  أن  ونتمنى 
حسابات  من  الموقف  هو  »ما  وسأل:  فعلياً«. 
كبيرة،  استفهام  عالمات  هناك  المودعين؟ 
السؤال  أما  الناس؟  إلى  األموال  سُتعاد  فكيف 
موضوع  هل  ب��ال��دوالر،  التالعب  فعن  الثاني 

صرف الدوالر سيكون ثابتاً أم مرحلياً؟«.
كيف   ،2018 ع��ام  ف��ي  رأي��ن��ا  »لقد  وخ��ت��م: 
األداء.  في  تغييراً  نر  ولم  الحكومة،  تصرفت 
لنمّرر  الحكومة  مع  نعمل  أن  واجبنا  وكنواب 
القوانين اإلصالحية ونعيد األموال إلى الناس. 
وعلينا أن نرى البرنامج، وعلى أساسه نعطي 

الثقة أم ال«.
ميشال  النائب  الحريري  التقى  ذل��ك،  بعد 
أي  لدي  ليس  شخصيا  »أنا  قال:  الذي  ضاهر، 
مطلب، ونتمنى أن تكون حكومة اختصاصيين 
وأن تشكل بأسرع وقت ممكن، وتعالج األوضاع 

واالجتماعية«. االقتصادية 
»تمنيت  روك��ز:  شامل  النائب  ق��ال  ب��دوره 
لها  يكون  وأن  الحكومة،  بتأليف  اإلس���راع 
اختصاصيين  وتضم  استثنائية  صالحيات 
بطريقة  تعمل  أن  يمكن  متجانساً  عمل  وفريق 
لم  فإذا  فّعالة  تكون  وأن  وصريحة،  واضحة 
يأت عمل الحكومة الجديدة كما يتمنى الناس، 
التي  تلك  م��ن  أصعب  ال��ظ��روف  تكون  س��وف 
بظروف  تمّر  الناس  ألن  تشرين،  ب�17  جاءت 

صعبة ولم تعد تحتمل«.
واستقبل الحريري النائب جهاد الصمد الذي 
أشار إلى » أننا »نريد حكومة إنقاذ، ألن اإلنقاذ 
سياسياً،  وكيداً  نكداً  وكفانا  الجميع  مسؤولية 
وكل من أوصل البلد إلى هنا، من مسؤوليته ان 

يخرجه منها«.
وأكد النائب جان طالوزيان »وجوب تشكيل 
لم  الوضع  ألن  ممكن،  وقت  بأسرع  الحكومة 

يعد يحتمل«.
السّيد  جميل  النائبين  من  كّل  يحضر  ولم 

وميشال المر.

ا�ست�سارات التاأليف: اإجماع على الإ�سراع بالحكومة

والمبا�سرة بالإ�سالحات المطلوبة للنهو�ض اقت�ساديًا وماليًا 

حردان متحدثاً للصحافيين في المجلس النيابي أمس  )عباس سلمان(

الرئيس المكلف خالل لقائه باسيل

الحريري مستقبالً كتلة الوفاء للمقاومة
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وقفة احتجاجية لل�شباب الأرمن:

العتراف با�شتقالل اآرت�شاخ طريق ال�شالم

عون �ضيعمل على تاأمين �عتماد �إ�ضافي

الجي�ش اأعلن اآلية توزيع 100 مليار ليرة

لترميم الم�شاكن المت�شّررة من انفجار المرفاأ 

العبد اهلل: لت�شهيل التاأليف بتنازلت متبادلة

من الوقفة االحتجاجية أمس

»قي�ضر« �لهز�ئم و�نت�ضار�ت �لأ�ضد

{ شوقي عواضة

عقد من الزمن وسورية تتعّرض للمزيد من الضغوط والعدوان الذي اتخذ 
أشكاالً متعددة من أجل إضعافها وإخضاعها. ورغم ذلك ُمني حلف العدوان 
األميركّي الصهيونّي الخليجّي بهزيمة تاريخيّة في سورية، بل في المنطقة، 
وعلى أثر تلك الهزيمة تصّعد الواليات المتحدة من سياساتها تجاه سورية ال 
سيما بعد فشلها الذريع عسكرياً مع حلفائها وأدواتها من داعش وغيرها من 
العسكري والتكنولوجي،  الدعم  أنواع  اإلرهابية وبعد توفير كافة  المنظمات 
السوري  الجيش  وثبات  صمود  بفضل  ترامب  أحللام  تحّطمت  ذلللك  ورغللم 

وحلفائه والشعب الذي كان عنصراً أساسياً في الصمود واالنتصار.
وأخطر  أكبر  آخر  شكاً  العدوان  اتخذ  سورية  على  الحصار  اشتداد  ومع 
الللعللسللكللرّي مللن خللال فللرض عللقللوبللات اقللتللصللادّيللة بما ُيسّمى  الللعللدوان  مللن 
الرئاسيّة  الصاحيّات  لجنة  خال  من  سياسية  عقوبات  أو  قيصر«  »قانون 
التابعة  اإلعامية  الوسائل  كللّل  لها  سّخرت  نفسيّة  وحللروب  والدستورّية 
الشعب  على  للتأثير  محاولة  في  نفسيّة  حللرب  حملة  ضمن  الللعللدوان  لقوى 
سورية  تشهدها  لم  معيشّي  غاء  موجة  ظّل  في  سورية  موقف  وإلضعاف 

من قبل. تصعيد عدواني وصل الى حّد محاربة الشعب بلقمة عيشه.
الذين  المستسلمين  والمحللين  المنّظرين  من  الكثير  انبرى  ذلللك  وسللط 
للسياسة  واالنصياع  االستسام  بين  تختار  أن  سورية  على  أّن  يللرون  ال 
العار  صفقة  لعملية  تسهياً  التطبيع  بركب  وااللتحاق  الصهيونية  األميركية 
)صفقة القرن( او مواجهة الفوضى وتدمير مؤسسات الدولة والتقسيم. رؤية 
الخيارات  من  الكثير  لديها  سورية  أّن  يرى  ال  انصياعي  منظار  من  محدودة 
منتصرة  سابقاً  خرجت  كما  منتصرة،  والخروج  الجديد  العدوان  لمواجهة 
للحرب  التصّدي  خال  من  تكون  الخيارات  تلك  أولى  العدوان.  محور  على 
المعركة والرّد على أكاذيب االعام  المئة من  75 في  اإلعاميّة والتي تشكل 
اإلنتاجية  أعلى  وتحفيزه  وتميّزه  السوري  الشعب  قدرات  وإبراز  العدواني 
الدولة والشعب بفئاته كافة،  من خال عملية تعاون متكاملة بين مؤسسات 
وإشراك  اإليراني  الروسي  السوري  التعاون  تثمير  على  العمل  الى  إضافة 
بل  العسكري  التعاون  فقط  يشمل  ال  الذي  الشامل  التحالف  ذلك  في  الصين 
الحليفة  الللدول  أّن  سيما  ال  االقتصادي  التعاون  ومنها  التعاون،  أنللواع  كافة 
لديها الكثير من القدرات والخبرات التي يمكن االستعانة بها من أجل تطوير 
المنظومة االقتصادية المشتركة ال سيما إيران التي تمتلك خبرة واسعة في 
مواجهة األزمات االقتصادية اكتسبتها على مدى سنوات طويلة من الحصار 
وأثبتت نجاحها وجدواها في اإلنتاج. إضافة الى ذلك هناك الخيار الزراعي 
العدوان  سنوات  خال  حتى  سورية  في  ورئيسياً  هاماً  قطاعاً  يشكل  الذي 
إضافة إلى قطاع الثروة الحيوانيّة والذي يعتبر أيضاً من القطاعات المنتجة، 
العدوان  التي تضّررت جزئياً خال  المنتجة  القطاعات الصناعية  الى  إضافة 
ال سيما على مستوى صناعة األدوية واألقمشة وغيرها من الكثير المنتجات 
أّن  التجارب  أثبتت  وقد  العربية.  الللدول  سائر  عن  سورية  بها  تميّزت  التي 
مواجهة  على  قادرة  وشعبها  وبجيشها  األسد  بشار  الرئيس  بقيادة  سورية 
الحصار وجائحة كورونا التي ساهمت في عملية الركود االقتصادي والتي 
سورية  في  وليس  العالم  في  استغالها  العدوان  وقوى  ترامب  إدارة  تتعّمد 
حتى  كورونا  جائحة  ظللّل  في  العالم  يجتاح  االقتصادي  فالركود  وحسب. 
أّدت  اقتصادي  ركود  عمليات  كبرى  خليجية  دول  شهدت  الجائحة  تلك  قبل 
األميركي  االبتزاز  نتيجة  السعودية  ومنها  والفقر  البطالة  نسبة  ارتفاع  الى 
واستمرارها في العدوان على اليمن. ورغم امتاكها أكبر منابع النفط عجزت 
عن تحقيق اّي إصاح ال سيما أّن المجتمعات النفطية مجتمعات مرّفهة وغير 
الدور  لها  كللان  التي  العاملة  األيللدي  تمتلك  التي  سورية  عكس  على  منتجة 
تموز  عدوان  الى  وصوالً  األهلية  الحرب  بعد  ما  منذ  لبنان  إعمار  في  األكبر 
ما  رغم  وتقاوم  وتزرع  تبني  السورية  العاملة  األيدي  تزال  ال  اليوم  وحتى 
تعّرضت له من عدوان استطاعت ان تصمد وتقاوم وتنتصر. وهكذا سيكون 
الحال في مواجهة الحصار االقتصادي ال سيما بعدما أثبت الشعب السوري 

قدرته على اإلبداع في ظّل األزمات الكبرى.

�لجميع في مركب متد�ع و�حد

{ عمر عبد القادر غندور*

مّرت االستشارات النيابية الملزمة بسام وهدوء وتّم تكليف الرئيس سعد 
بانتظار مشاورات  65 صوتاً،  بأكثرية  الجديدة  الحكومة  الحريري بتشكيل 
ضوء  في  التشكيل  باستحالة  توحي  ضبابية  أجواء  وسط  الحكومة  تشكيل 

تراكم الشروط التي ستقّدمها الكتل السياسية.
من  شلليء  مكانها  وحلللّل  تللاشللت  مللا  سللرعللان  الضبابية  هللذه  مثل  اّن  إال 
أكثر  تصّوره  مما  بأسرع  وربما  للحكومة  سريع  بتشكيل  واألمل  االنقشاع 

المتفائلين.
مثل هذه اإلرهاصات تستند الى الوقائع التالية:

انتهاء  عقب  والللحللريللري  وبللري  عللون  الللرؤسللاء  بين  الثاثي  االجتماع   -
رئيس  بلليللن  االحللتللقللان  لتنفيس  بلللري  الللرئلليللس  نللشللط  حلليللث  االسلللتلللشلللارات 
ال  الحريري،  والرئيس  األربعاء  ظهر  النارية  كلمته  بعد  وخاصة  الجمهورية 
ُنقل عن لسان الحريري قوله »كلمة رئيس الجمهورية  باألمس أصبحت  بل 

من الماضي.
- أشاع الرئيس بري عند مغادرته قصر بعبدا وبعبارات مقتضبة: األجواء 

التشاؤمية ال تخدم البلد، والوضع الحالي تفاؤلياً.
-  وكان واضحاً اّن رئيس مجلس النواب بذل طوال الساعات التي سبقت 
عون  الرئيسين  بين  األجللواء  لترطيب  حاسمة  جهوداً  وبعدها  االستشارات 

والحريري.
- تصريح الرئيس الحريري من قصر بعبدا أنه عازم على االلتزام بوعده 
وانتهاز  سرعة  بأقصى  الحكومة  تشكيل  وإنجاز  االنهيار  لوقف  للبنانيين 
اّن  قوله  بري  الرئيس  عن  ونقل  اللبنانيين،  أمام  والمتاحة  األخيرة  الفرصة 
انه  الحريري  الرئيس  أكد  المتوقع، فيما  الحكومة سيكون أسرع من  تشكيل 

يسعى الى تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيّين.
- تصريح رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد من قصر بعبدا اّن 
ومصالحه  سيادته  وحماية  لبنان  لحفظ  اإللزامي  الممر  هو  الوطني  التفاهم 
الى هذا  يتوقون  الذين  اللبنانيين  السياسية وتحقيق مصالح  العملية  ونجاح 

التفاهم.
عدم  في  االستثمار  يحاولون  الذين  على  الطريق  رعد  النائب  قطع  وبذلك 

الرئيس الحريري. تسمية 
رئيس  مع  خافه  عن  سئل  عندما  الحريري  للرئيس  الواضح  التصريح   -
تتطلب  الباد  مصلحة  كانت  »إذا  قوله  باسيل  جبران  الحر  الوطني  التيار 

تفاهماً مع الجميع فمن المفترض تغليب مصلحة البلد«.
لبنان  تكتل  وفد  بالفعل  ترأس  باسيل  جبران  السابق  الوزير  فإّن  كذلك   -
كانت  بعدما  أمس،  النيابي  المجلس  الحريري في  الرئيس  التقى  الذي  القوي 

راجت أخبار عن مقاطعة باسيل للحريري.
ان  بّد  ال  الشأن  أصحاب  بين  المداوالت  اّن  يتضح  المحطات  هذه  كّل  من 
تصل الى خواتيمها السعيدة، لوقف االنهيار االقتصادي المرير، ألّن الجميع 
من  أكبر  يكون  ان  تعاظم  مهما  سبب  الّي  يجوز  وال  االنهيار،  هذا  عين  في 
الوطني واألخاقي واإلنساني  الواجب  االنهيار والعهد ذاته، ويفرض علينا 

اإلسراع في تشكيل الحكومة.
ما  بدليل  الواقع  هللذا  سيجافي  زمانه  من  تبقى  ما  في  العهد  اّن  نظّن  وال 
الرئيس بري، ومن مصلحته ان يداوي آالم  لمسناه من تجاوبه مع مساعي 

اللبنانيين جّراء الفساد وانفجار المرفأ وكورونا.

*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي

وقفة  األرمنية،  والشبابية  الطالبية  الجمعيات  نفّذت 
أطلق  بيروت  في  »أس��ك��وا«  مقر  أم��ام  سلمية  احتجاجية 
المنّددة  ال��الف��ت��ات  ورف��ع��وا  ال��ش��ع��ارات  فيها  ال��م��ش��ارون 
باغ«  قره  ناغورنو  في  أذربيجان  ترتكبها  التي  ب�«الجرائم 
المجتمع  والمطالبة  المباشر  تركيا  لتدخل  والمستنكرة 

الدولي بدعم حق تقرير المصير لشعب آرتساخ.
الشباب  المحتجين جاء فيها: »نحن،  وأُلقيت كلمة باسم 
اليوم  هنا  نجتمع  لبنان،  في  الجامعات  وط��الب  األرم��ن 
التي  الحرب  وجرائم  الالإنسانية  األعمال  إلدان��ة  موحدين 
أرت��س��اخ،  جمهورية  ف��ي  األذرب��ي��ج��ان��ي  الجيش  ارتكبها 

المعروفة أكثر باسم ناغورنو قره باغ«.
هجوماً  أذربيجان  شّنت   ،2020 ايلول   27 »في  أضافت: 
أرتساخ  مواطني  على  مسبقاً  ومخططاً  مبّرر  غير  شامالً 
المسالمين. تنتهك أذربيجان بشكل صارخ القانون الدولي، 
المدنيين  ض��د  للقوة  العشوائي  استخدامها  خ��الل  م��ن 
األذربيجانية  القوات  تستهدف  أرتساخ.  في  المسالمين 
المدارس،  المستشفيات،  التحتية،  والبنية  المدنيين،  منازل 
وكذلك  الدينية،  واألماكن  الثقافية،  المراكز  األطفال،  رياض 
جنيف  اتفاقية  منتهكة  والدوليين،  المحليين  الصحفيين 

الرابعة«.
القنابل  األذرب��ي��ج��ان��ي  الجيش  »يستخدم  وت��اب��ع��ت: 
العنقودية المحظورة دولياً على المدنيين، كما أكدت منظمة 
العفو الدولية، في انتهاك مباشر للقانون الدولي اإلنساني. 
عالمياً،  جائحة  إنتشار  أثناء  الحرب  هذه  أذربيجان  بدأت 
منتهكة بذلك قرار األمين العام لألمم المتحدة الذي يحّظر مثل 
هذه األعمال. يجبر المواطنون غير المصابين على االحتماء 
مع مرضى COVID-19 في مالجئ تحت األرض من أجل 

حماية أنفسهم من العدوان األذربيجاني«.

الدراسي  العام  »عّطلت  أذربيجان  حرب  أّن  إلى  وأشارت 
بحقهم  التمتع  من  األرمن  األطفال  آالف  وحرمت  أرتساخ  في 

األساسي في الذهاب إلى المدرسة وتلقي التعليم«.
علييف«،  نظام  يرتكبها  التي  اإلنتهاكات  »هذه  أدانت  وإذ 
لفتت  باإلدانة،  حذوها  تحذو  أن  إلى  المتحدة  األمم  ودعت 
في  العضو  تركيا،  تقدم  وحدها.  تعمل  ال  أذربيجان  »أّن  إلى 
المعلومات  توفير  خالل  من  ألذربيجان  مباشراً  دعماً  الناتو، 
طيار،  دون  من  والطائرات  القتالية  والطائرات  العسكرية 
واإلرهابيين  األجانب  المْرتزقة  ونقل  ودفع  تجنيد  عن  فضالً 

الجهاديين لمحاربة سكان أرتساخ المسالمين«. 
هذا  ف��ي  المباشر  وتدخلها  تركيا  »وج���ود  واستنكرت 
الصراع«، مشيرًة إلى أن المجتمع الدولي التزم الصمت »إزاء 
تغذية تركيا للخاليا اإلرهابية الدولية واستهداف أذربيجان 

العشوائي للمدنيين«.
وأكدت أّن السكان األرمن في أرتساخ وأرمينيا سيستمّرون 
لنظام  الطورانية  التوسعية  السياسات  من  المعاناة  »في 
أنه  معتبرًة  ال���دول«،  المجتمع  يتحرك  أن  إل��ى  أردوغ���ان، 
»يجب على العالم أن يقف إلى جانب األرمن، ويستنكر أعمال 
العدوان التي تقوم بها أذربيجان وتركيا، ويعترف بإستقالل 

أرتساخ. هذا هو الطريق الوحيد للسالم«.
تضع  أن  المتحدة  األم��م  نناشد  السبب  »لهذا  وختمت: 
الشعب  تجاه  والالإنسانية  العنيفة  أذربيجان  ألعمال  حداً 
المسالم في أرتساخ وأرمينيا. إننا نحث األمم المتحدة على 
األبرياء  المدنيون  أرتساخ.  لشعب  المصير  تقرير  حق  دعم 
في أرتساخ يعتمدون علينا. دعونا ال نخذلهم. دعونا ال نبقى 

صامتين«.
المتحدة  األمم  إلى  رسالة  المحتجون  سلّم  الختام،  وفي 

تتضّمن مطالب الشعب األرمني.

أمله  عن  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أعرب 
في أن »يساهم مبلغ ال�100 مليار ليرة الذي ُصرف بناء 
الوحدات  أصحاب  معاناة  من  التخفيف  في  طلبه،  على 
مرفأ  في  وقع  الذي  االنفجار  نتيجة  المتضّررة  السكنية 
العمل  »سيتابع  أنه  مؤكداً  الماضي«،  آب   4 في  بيروت 
ليرة  مليار   150 بقيمة  إض��اف��ي  اعتماد  تأمين  على 
المنازل  إلصالح  المترتبة  الكلفة  باقي  لتغطية  لبنانية 

المتضررة«.
أي��ل��ول   23 ت��اري��خ   6979 ال��رق��م  ال��م��رس��وم  وك���ان 
لتعويض  المبلغ  هذا  بتخصيص  قضى  وال��ذي   2020
الجمهورية  رئيس  طلب  على  بناء  صدر  المتضررين، 
واستناداً الى الصالحيات المعطاة له بموجب المادة 85 
إذا  استثنائية  اعتمادات  فتح  له  تجيز  التي  الدستور  من 
الجيش  لذلك. وقد كلّف  دعت ظروف طارئة ومستعجلة 
الى  واستناداً  محددة  آلية  وف��ق  المبالغ  ه��ذه  توزيع 

جداول اسمية.
وأعلن الجيش عبر حسابه على »تويتر« أنه تم تحديد 
مليار   100 مبلغ  توزيع  في  سيعتمدها  التي  الدفع  آلية 
ليرة لبنانية على أصحاب الوحدات السكنية المتضررة، 
مرحلة  خالل  تّم  الذي  الوحدات  تصنيف  على  بناء  وأنه 
المصّنفة  الشقق  التوزيع  آلية  ستشمل  األض��رار،  مسح 

ضمن الفئات العادية والمتوسطة«.
السكنية  للوحدات  التعويض  »قيمة  أّن  وأوض��ح 
المخّمنة بلغت أضرارها ما دون العشرين مليون ليرة ب� 
% من قيمة هذا التخمين«. وأعلن أن »عدد الوحدات   60
10274 وحدة، وستتولى قيادة  السكنية المستفيدة هو 
المواطنين عبر تعاميم واتصاالت هاتفية  الجيش تبليغ 
مستفيد  كل  يوّقع  أن  على  مساعداتهم  تسلّم  بمواعيد 

تعهداً باستخدام التعويض في عملية ترميم منزله«.
مؤتمراً  التوجيه،  مديرية   - الجيش  قيادة  وعقدت 
صحافياً في قاعة العماد نجيم في وزارة الدفاع الوطني، 

المساعدات  توزيع  في  ستعتمد  التي  اآللية  لعرض 
تضررت  التي  السكنية  الوحدات  أصحاب  على  المالية 

جراء انفجار مرفأ بيروت.
التي  اآللية  بيان،  في  القيادة  فّصلت  المؤتمر،  وبعيد 
المئة  مبلغ  ي��وّزع  »الجيش  أّن  إل��ى  مشيرًة  ستعتمد، 
السكنية  ال��وح��دات  أصحاب  على  لبنانية  ليرة  مليار 
آلية تعتمد  انفجار مرفأ بيروت وفق  التي تضررت جراء 

اآلتي: 
المتضّررة  السكنية  الوحدات  تصنيف  إلى  االستناد 

الذي أنجز خالل مرحلة مسح األضرار.
تشمل آلية التوزيع الوحدات السكنية المصّنفة ضمن 
موقع  من  قرباً  األكثر  وتلك  والمتوسطة،  العادية  فئات 
هو  ما  وإصالح  إنجاز  من  المتضررين  لتمكين  االنفجار، 
ُملح في منازلهم المتضررة )نوافذ، باب مدخل، ...( قبل 

حلول فصل الشتاء.
أصل  من  سكنية  وحدة   10274 أصحاب  سيستفيد 
الوحدات  إجمالي  من   16.5% نسبته  ما  أي   62087
لجدول  )وف��ق��اً  مسحها.  تم  التي  المتضّررة  السكنية 

احتساب التعويض المرفق ربطاً(.
اتصاالت  عبر  المواطنين  تبليغ  الجيش  قيادة  تتولى 
كل  يوّقع  أن  على  مساعداتهم  تسلّم  مواعيد  هاتفية 
ترميم  عملية  في  التعويض  باستخدام  تعهداً  مستفيد 

منزله.
أي  أو  الهوية  عن  ص��ورة  يبرز  أن  مستفيد  ك��ّل  على 
مستند ثبوتي رسمي )إخراج قيد، جواز سفر، ... ( أثناء 

المبلغ. عملية تسلّم 
الواقع  اإلثنين  من   اعتباراً  التوزيع  عملية  تنطلق 
منطقة  عن  اإلع��الن  يتم  أن  على   2020/  10/  26 في 
موقع  في  تنشر  تعاميم  عبر  واح��د  ي��وم  قبل  التوزيع 
التابعة  االجتماعي  التواصل  ووسائل  الرسمي  الجيش 

له وتطبيق  LAF Newsوعبر وسائل اإلعالم.

أكد رئيس اتحاد األدباء والمثقفين المغتربين اللبنانيين 
طلعت  برازافيل  الكونغو  في  اللبنانية  الجالية  وعميد 
في  أولى  خطوة  هو  التكليف  قطوع  تجاوز  »أّن  العبدالله 
عراقيل  دونه  الذي  الحكومة،  لتأليف  خطوة  األلف  رحلة 
وصعوبات وعثرات«، داعياً الجميع إلى »تحّمل المسؤولية 
الوطنية وتسهيل عملية التأليف بتقديم التنازالت المتبادلة 
التحّقق،  أو  التنفيذ  على  العصية  الشروط  فتائل  ون��زع 
على  والمغتربين  المقيمين  للبنانيين  قدرة  ال  أن  خصوصاً 
الصبر والتحمل، ولبنان على فوهة بركان يغلي وقد ينفجر 

في أي لحظة ويطيح باألمال واألحالم«.
الذين  اللبنانيين  المغتربين  »إن  ال��ل��ه:  العبد  وق��ال 
الحقيقية،  وثروته  لبنان  نفط  بمثابة  ال��دوام  على  كانوا 
مصارفه  وانتعاش  وإنمائه  ونهضته  إلقتصاده  والرافعة 
في  واستثمارها  توظيفها  وكذلك  المالية،  تحويالتهم  من 
تعرضت  وتجارية،  وزراعية  صناعية  إنتاجية،  قطاعات 
والمصادرة،  السطو  إلى  المصارف  في  المودعة  أموالهم 

بالد  ف��ي  إستثمارها  إل��ى  دفعهم  م��ا  أعمالهم،  وتعّطلت 
بهم،  الالحق  واألذى  الضرر  »رغم  أنهم  مؤكداً  االغتراب«، 
وشعبه  لبنان  إلى  الصعبة  للعملة  الحقيقي  الرافد  زالوا  ما 
من خالل تحويالت متواضعة لعائالتهم أو حملها معهم في 

زياراتهم المتكّررة إلى وطنهم«.
هذه  على  الخالفات  رحم  من  ولدت  »إذا  الحكومة  ودعا 
الوزاري،  والبيان  والعنوان  العدد  على  أو  تلك  أو  الحقيبة 
القيود  وفك  الفساد  وإجتثاث  لإلصالح  األولوية  إعطاء  إلى 
ومغتربين،  مقيمين  من  المصارف  في  المودعين  أموال  عن 
أصابهم  ما  رغم  واللبنانيين،  لبنان  عن  يتخلوا  لن  الذين 
بأموالهم  استثماراتهم  تفعيل  وإعادة  وإساءات  خسائر  من 

المودعة في المصارف والممنوعة عليهم«.
ورأى »أّن مؤشرات التفاؤل بالتأليف، تكمن في دور رئيس 
والوطني  والحواري  االنفتاحي  بّري  نبيه  النواب  مجلس 

والمسؤول إلنقاذ لبنان قبل السقوط في الهاوية«.

 مواقف منّددة باغتيال اأفيوني:

�شورية ما�شية في مواجهة الإرهاب
عدنان  محمد  الشيخ  دمشق  مفتي  اغتيال  بجريمة  فاعليات  ن��ّددت 

أفيوني، مؤكدًة أن سورية ماضية في مواجهة اإلرهاب.
العملية  هذه  أن  المسلمين«  العلماء  »تجّمع  اعتبر  اإلط��ار،  هذا  وفي 
الجبانة ليست منفصلة عن سياق التطورات في اآلونة األخيرة، ويجب 
في  تحصل  مشبوهة  أخ��رى  أم��ور  عن  مستقلة  كحادثة  إليها  ننظر  أالّ 
العالم اإلسالمي، والتي تقف وراءها الواليات المتحدة األميركية والكيان 

الصهيوني.
ولفت إلى أّن »خّطة محور الشّر تسير بخطوات حثيثة عبر مسارات 
الواليات  حشدت  جهة  فمن  شديداً،  ترابطاً  مرتبطة  وهي  متصلة  تبدو 
مسيرة  لبداية  العربية  ال��دول  حكام  من  عمالءها  األميركية  المتحدة 
من  جديد  من  المذهبية  الفتنة  مسار  حّركت  أخرى  جهة  ومن  التطبيع، 

خالل تحريك أدوات من علماء السوء إلثارة نعرات مذهبية«.
وأكد أّن »العدو األوحد ألمتنا هو العدو الصهيوني ويجب أن نحصر 
توجهنا ونحشد إمكاناتنا لقتاله وعدم التلّهي بالفتن التي يثيرها أعداء 

األمة في وجهنا«.
معتبرًة  أفيوني،  اغتيال   جريمة  اإلسالمي«  العمل  »جبهة  وشجبت 
المجاهدين  العلماء  يثني  لن  الجبان  الدموي  اإلرهابي  العمل  هذا  »أن 
والمخلصين عن قول كلمة الحق ومواجهة كل األفكار والحمالت اإلرهابية 
محاربة  »ضرورة  على  وشددت  مجتمعاتنا«.  على  والدخيلة  التكفيرية 
اإلرهاب التكفيري كما نحارب اإلرهاب الصهيوني الغاشم المحتل ألرضنا 

ومقدساتنا«.
وتساءل منسق اللجنة التحضيرية ل�«التيار العربي المقاوم« الشيخ 
المصالحة  تشويه  من  المستفيد  »من  بيان  في  الحراش  السالم  عبد 
الى  الضالين  بعودة  باهرة  نتائج  الى  أفضت  التي  السورية  الوطنية 
حضن الوطن، وبعد أعوام مرت على تسويات وادي بردى لماذا استهدف 

الشيخ عدنان أفيوني ورفيقه؟«.
ورأى أّن »هناك فريقاً يريد أن يحّرض السوريين على قيادتهم، وذلك 
باإليحاء بعدم جدوى االستمرار في التسويات«، مؤكداً أنه »على الرغم 
من الخروق للمبادرة الوطنية، فإّن سورية ماضية في مواجهة اإلرهاب، 

ومّد اليدين لمن أراد التخلي عن السالح واالنخراط في مشروع الدولة«. 
واعتبر أن ما حصل في درعا وأمس في قدسيا في ريف دمشق »يؤكد 
أّن مشروع إسقاط المصالحة الوطنية هدف يعمل عليه من يريد استمرار 

الحرب في سورية«.

ف�شل اهلل: لحكومة اإ�شالحية اإنقاذية

ل ت�شتهلكها المحا�ش�شة على ح�شاب النا�ش
الله  فضل  اللطيف  عبد  علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  أكد 
مستوى  إل��ى  وترتقي  الفساد  تواجه  إنقاذية  حكومة  إل��ى  »الحاجة 
االنهيار والسقوط  الداخل وطنياً وتوقف حالة  الناس، وتحّصن  أوجاع 
الشعارات  تستهلكها  ال  التي  الجادة  اإلصالحية  البرامج  تحريك  عبر 

والحسابات الفئوية الرخيصة«.
التي  المواطنين  وحقوق  الدولة  مصالح  استباحة  »وقف  إلى  ودعا 
الصراعات  تشغلهم  الذين  المسؤولين  ومسمع  م��رأى  على  تجري 

والصفقات وكّل أشكال البحث عن موارد السلطة ومواقع النفوذ«. 
وشّدد على أّن »الحالة المزرية التي نعيشها هي نتيجة حتمية للعقل 
السياسي الموبوء وللتلّكؤ المريب عن مواجهة الفاسدين لالنخراط في 
لعبة توازنات المصالح والمحاصصة بين مكونات السلطة مما عزز أزمة 

الثقة بين المواطن والمسؤولين«. 
وسأل السيد فضل الله »ما هي المسوغات الوطنية لعدم أخذ اإلجراءات 
والمصارف  والسلطة  المال  لمنظومة  الفاسدة  السياسات  تواجه  التي 

الجشعة التي سرقت أموال المودعين دون رقيب أو حسيب«. 
هي  بعقولها،  وُيستخّف  وُتسرق  ُت��ذّل  التي  »الناس  أّن  إلى  وأش��ار 
ضحية للفاسدين والساكتين الذين يرتكبون جريمة وطنية واحدة بحّق 

الدولة والمواطن«. 
العام  المال  استباحة  عن  المسؤولون  سكت  »لماذا  الله  فضل  وسأل 
سكت  ومن  البحرية؟  واألمالك  والتلزيمات  الكهرباء  في  الصفقات  وعقد 
»أّن  معتبراً  والمحاسيب؟«  ل��ألزالم  ذهبت  التي  الهدر  مزاريب  كّل  عن 
الناس ال ينفعها الكالم واالتهامات بعد سقوط منظومة األمن السياسي 
واالقتصادي والمعيشي وبعد تحّول الفساد الى وباء يقتل حياة الناس 

وينال من كرامتهم واستقرارهم«. 
المحاسبة  القضاء ليمارس سلطته في عملية  إلى »تعزيز دور  ودعا 
الطبقة  من  الفاسدين  تدخالت  عن  بعيداً  الحقيقي  باإلصالح  والنهوض 

السياسية الذين هم أّول الذين يجب أن يخضع للمحاكمة والمالحقة«. 

النابل�شي: اأميركا تعمل 

لإخراج حزب اهلل من المعادلة الداخلية
هناك  »أّن  األسبوعي  موقفه  في  النابلسي  ص��ادق  الشيخ  اعتبر 
تراكمات خاطئة أدت إلى إعادة تكليف سعد الحريري. ولم يكن حصل 
التآكل  ولوال  الخارجية،  الضغوط  أمام  لبنان  انكشاف  لوال  حصل  ما 

الداخلي، والصيغة الطائفية المقفلة التي تنتج الخيبات واألعطاب«.
أضاف: »هذا البلد يهضم األحالم وفي لحظة تقدمه يتقهقر إلى الوراء 
وأسوأ عيوب اللبنانيين النسيان. نسيان أن من أسقطنا منذ عام في هذه 
الفوضى العارمة، ومن سرق أموال الناس، وأحبط أي جهد إصالحي 

حقيقي هي سياسات الحريري وجبنه وتلطيه وراء أسياده«.
ورأى أّن »لبنان مطّوق سياسياً واقتصادياً وموضوع تحت اإلقامة 
أّن  إلى  الفتاً  الشرق«،  نحو  بديلة  خيارات  إلى  يتحرك  لئال  الجبرية 
»هناك من يريد للبنان أن يخضع بالكامل، وعمل أميركا األساس هو 
إخراج حزب الله من المعادلة الداخلية وتطويقه بالتعقيدات اللبنانية 
ليفشل في اتخاذ أي خيار وطني وليقّيد بمنعه من بناء شراكات تؤسس 

لواقع جديد«.
وختم النابلسي: »علينا أن ننتبه في المرحلة المقبلة، أالّ يكون ما كان 
من تكليف الحريري انقالباً يطال دور حزب الله في الداخل ويخرجه من 

القرار السياسي التنفيذي«.

لألمم  العام  األمين  إلى  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أبرق 
المتحدة أنطونيو غوتيريش مهنئاً لمناسبة »يوم األمم المتحدة العالمي« 
ومتمنياً »أن تظل منظمة األمم المتحدة راعية للقيم الدولية وللسالم بين 
الشعوب وحافظة للعدالة والمساواة«. وفيما أعرب عون عن تقدير لبنان 
للمسؤوليات التي يضطلع بها األمين العام لألمم المتحدة، حّيا مواقفه 

تجاه لبنان وشعبه.
 اعتبر عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب الدكتور قاسم هاشم، 
األساس  مهمتها  توصيفها،  كان  أياً  حكومة  »أي  أّن  »تويتر«،  عبر 
نصف  من  أكثر  أصبح  أن  بعد  اليومية،  الحياتية  الناس  قضايا 
هذه  حرج  وال  حدث  والبطالة،  والجوع  الفقر  خط  تحت  اللبنانيين 
األولويات، وال ننسى الصحة. فال يهّم الناس التسميات واألسماء بل 

األفعال والتنفيذ«.
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، بطريرك 
على  عبسي  يوسف  الكاثوليك  الملكيين  للروم  المشرق  وسائر  أنطاكيا 

رأس وفد مرافق، وتم التداول في شؤون مختلفة.
أعلنت المديرية العامة لألمن العام، في  بيان، أن المدير العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم عاد أمس إلى بيروت بعد زيارة رسمية قام 
بها إلى العاصمة األميركية، التقى خاللها عدداً من المسؤولين األمنيين، 
فضالً عن مشاركته في حفل كرمته فيه »جمعية جيمس فولي« للحرية 
في واشنطن، والتي ُتعنى بقضايا تحرير الرهائن«. وأوضحت أّن  اللواء 

ابراهيم سيستأنف أعماله بعد استكمال فترة الحجر الصحي.
غّرد السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ عبر »تويتر« قائالً: 
»بعد تكليف  رئيس الوزراء الجديد سعد الحريري، لبنان بحاجة ماّسة 
وعاجلة إلى حكومة جديدة  فاعلة إلحداث تغيير سريع وحاسم للشعب 

اللبناني«.
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لألمم  العام  األمين  إلى  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أبرق 
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إلى  كورونا  وب��اء  ح��ول  المحلية  المعطيات  تدعو  ال 
من  للحّد  سعيها  البلديات  تواصل  المقابل  في  التفاؤل، 
وأبرزها  نطاقها  ضمن  كّل  إج��راءات  عبر  المرض  انتشار 

اإلقفال.

حسن: تأمين اللقاح 
وزير  أعلن  للعالجات،  الحكومة  مواكبة  إط��ار  وف��ي 
الصحة في حكومة تصريف األعمال حمد حسن »أننا مع 
أن  وزني  غازي  المالية  وزير  مع  استطعنا  الظروف  كل 
من  أولى  كدفعة  دوالر  ألف  و367  ماليين   4 مبلغ  نحّول 
موازنة الصحة العامة الموجودة في صندوق يونيسيف، 
للقاحات كوفاكس بحيث استطعنا  العالمي  المجمع  إلى 

تأمين 20 بالمئة من حاجة المجتمع إلى اللقاح«.
الصحي«  الصدر  اإلمام  »مجمع  افتتاحه  خالل  وتابع   
المخصص كمركز حجر لمرضى كورونا، الذي أقامه اتحاد 
بلديات إقليم التفاح في بلدة عربصاليم »نحن ذاهبون إلى 
والنموذج،  القدوة  نبقى  أن  يجب  حينه  إلى  ولكن  اللقاح 
الصعاب  كل  أن  سوياً  ونقول  ونصبر  نتحّمل  أن  وعلينا 

تذّلل عندما تكون العزيمة مرفقة باألمل والمقدرة«.

توّقع زيادة اإلصابات
الحريري  رفيق  مستشفى  مدير  تطّرق  السياق،  وفي 
سلسلة  في  كورونا  وضع  إلى  األبيض  فراس  الحكومي 
ت��غ��ري��دات ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر«، ك��ات��ب��اً »م���ن ال��واض��ح أن 
لبنان  في  كورونا  لمواجهة  حالياً  المتبعة  االستراتيجية 
تستبعد خيار اإلغالق الكلي، وذلك بشكل أساسي لتجّنب 
االستراتيجية  لكن  لإلغالق.  الوخيمة  االقتصادية  اآلثار 
الحالية لها شروط وأثمان، كما يجب عليها أن تتكيف مع 

المتغيرات التي قد تحصل«.
وأشار إلى أن »في مرحلة االنتشار المجتمعي للعدوى، 
الموجبة،  الفحوصات  من  مرتفعة  نسبة  مع  خصوصاً 
التزام  قلة  مع  الرقم  هذا  يزيد  اإلصابات.  عدد  سيتزايد 
المواطنين بإجراءات السالمة، مع غياب حمالت التوعية 

وانخفاض نسبة االلتزام«.
لإلصابات  اليومي  العدد  في  »االستقرار  أن  وأوض��ح 
الذي شهدناه أخيراً، يعود بشكل جزئي لالستقرار في عدد 
الفحوصات. لكن الزيادة في عدد مرضى العناية المرّكزة 
وعدد الوفيات الناتجة من العدوى هما دليالن على زيادة 
على  القيود  قلة  مع  متوقعة  الزيادة  وهذه  الوباء  تفشي 
زيادة  المهم  من  ولذلك،  المجتمع،  في  واالختالط  الحركة 
المصابين،  الستقبال  للمستشفيات  االستيعابية  القدرة 
وهو ما يتم القيام به حالياً، لكن المستشفيات تعمل اآلن 
بنسبة إشغال مرتفعة جداً، وفوق 90 في المئة في الكثير 
من المناطق. هذا يعني عدم القدرة على استقبال أي زيادة 

كبيرة قد تحصل في عدد المرضى«.
الحاالت في بالد  في عدد  كبيراً  ارتفاعاً  وأضاف »نرى 
كثيرة، أوروبية او مجاورة، وهي بالد بيننا وبينها رحالت 
يومية. باإلضافة الى ذلك، زادت أعداد الوافدين المصابين 
بالفيروس في اآلونة األخيرة. من الواضح أن هنالك موجة 
كبيرة من العدوى تجتاح غالبية دول العالم وقد تصل إلى 

لبنان«.
في  »التشدد  وج��وب  المتغيرات«،  ه��ذه  »م��ع  وأك��د 
إطالق  وإع��ادة  المجتمع،  وفي  الحدود،  على  اإلج��راءات 
حمالت التوعية، وزيادة أعداد وفعالية الترصد والفحص 
المبكر، باإلضافة إلى زيادة أعداد األسّرة في المستشفيات، 
وفي حالة الزيادة المرتفعة جداً لعدد اإلصابات، لن يكون 

هنالك مفّر من اللجوء إلجراءات أقسى«. 
مستجدات الوباء

الصحة  أعلنت  وزارة  كورونا،  وب��اء  مستجدات  وفي 
العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 1534 إصابة جديدة 
بالفيروس، خالل الساعات ال�24 الماضية، ليرتفع العدد 
التراكمي لإلصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 67029 
حالة، باإلضافة إلى تسجيل 7 حاالت وفاة، ليرتفع العدد 

التراكمي للوفيات الى 559.
إصابة  حالة  وأوضحت الوزارة أّنه تّم تسجيل 1460 
عدد  أّن  وذكرت  الوافدين،  بين  حاالت  و74  المقيمين  بين 
حاالت االستشفاء خالل ال�24 ساعة الماضية هو 685، من 

242 في العناية المرّكزة، الفتًة إلى أن عدد حاالت  بينها 
الشفاء بلغ 32412.

بدورها، أوضحت مستشفى رفيق الحريري الجامعي، 
في تقريرها أمس، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل 
بلغ  المنصرمة  ساعة  ال�24  خالل  المستشفى  مختبرات 
كورونا  بفيروس  المصابين  المرضى  عدد  فحصاً.   691
الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88. عدد الحاالت 
المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خالل ال�24 ساعة 
المتواجدين  المرضى  شفاء  حاالت  عدد   .21 المنصرمة: 
داخل المستشفى خالل ال� 24 ساعة المنصرمة: 1، مجموع 
حاالت شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى 
تاريخه: 581 حالة شفاء،  عدد الحاالت التي تم نقلها من 
العناية المرّكزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0، 
عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى: 31، حاالت وفاة: 

 .2

االنتشار المناطقي
وفي مايتعلق بانتشار الوباء ووسائل مكافحته، أصدر 
القاضي محمد مكاوي قرارين، قضى  محافظ جبل لبنان 
األول بتمديد العمل بقرار اإلجراءات الطارئة المتعلقة بالحّد 
على  بناًء  بيصور،  بلدة  في  كورونا  فيروس  انتشار  من 
بلدية  رئيس  كتاب  المتضمن  عاليه  قضاء  قائمقام  إيداع 
أسبوع،  لمدة  القرار  تمديد  بموجبه  يطلب  الذي  بيصور 
إلى  الذي ال يزال مستمراً واستناداً  الوبائي  للواقع  ونظراً 
اإلصابات  أع��داد  ارتفاع  تظهر  التي  الطبية  المعطيات 
مقتضيات  على  وبناء  بيصور  بلدة  في  كورونا  بوباء 
الصحة والسالمة العامة، كما تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير 
فترة  خالل  وذلك  المذكور  القرار  فرضها  التي  واإلجراءات 
االقتصادية  األنشطة  على  اإلبقاء  إلى  باإلضافة  التمديد، 
والجامعات  ال��م��دارس  باستثناء  باإلقفال  المشمولة 
الرسمية والخاصة )يبقى عليها التقيد بالقرارات الصادرة 
عن وزارة التربية والتعليم العالي(، على أن يتخذ القرار 
بإعادة الوضع إلى طبيعته وفقاً للمعطيات الطبية ومدى 
العامة. والسالمة  الوقاية  باجراءات  المواطنين   التزام 
المتعلقة  الطارئة  اإلج��راءات  بقرار  العمل  تمديد  تقرر  كما 
لمدة  عاليه  مدينة  في  كورونا  وب��اء  انتشار  من  بالحّد 
وتنفيذ  تفعيل  تأكيد  كما  تاريخه،  من  إضافي  أسبوع 
التدابير واإلجراءات التي فرضت وذلك خالل فترة التمديد، 
باإلضافة إلى اإلبقاء على األنشطة االقتصادية المشمولة 
باإلقفال باستثناء المدارس والجامعات الرسمية والخاصة 
)يبقى عليها التقيد بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية 
والتعليم العالي(، على أن يتخذ القرار بإعادة الوضع إلى 
المواطنين  التزام  ومدى  الطبية  للمعطيات  وفقاً  طبيعته 

بأجراءات الوقاية والسالمة العامة. 

في غضون ذلك، ُسّجلت وفاة ثالثة ضمن عائلة واحدة 
أمس  أعلنت  إذ  بالفيروس،  إصابتهم  نتيجة  بخعون  في 
طرابلس  مستشفى  في  للعالج  يخضع  كان  مواطن  وفاة 
الحكومي، ذلك بعد أن توفيت والدته أول من أمس، وكان 
والده توفي في 15 تشرين األول الحالي. ويخضع ثالثة 
في  للعالج  وام���رأة،  رج��الن  نفسها،  العائلة  من  أشقاء 

مستشفيات طرابلس نتيجة إصابتهم أيضاً بالفيروس.
بلدية  في  والطوارىء  األزمة  خلية  أعلنت  جهتها،  من 
بفيروس  إصابات  ست  تسجيل  عن  الضنية   � بخعون 
كورونا، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي 
»المصابين  من  بيان،  في  الخلية،  وطلبت  لهم.  أجريت 
وااللتزام  أهلهم،  وحماية  أنفسهم  حجر  لهم  والمخالطين 
على  حرصاً  الصحة  وزارة  وإج��راءات  الوقائية  بالتدابير 

صحتهم وسالمتهم«.
حالة  »تسجيل  بيان  في  الخرايب  بلدية  أعلنت  كذلك، 
من  لممّرض     COVID-  19 بفيروس جديدة  إيجابية 
وطلبت  الصحي«  الحجر  »التزامه  مؤكدًة  البلدة«،  أبناء 
»من مخالطيه التواصل معها على األرقام: 70801330 – 

07360460، والتزام الحجر المنزلي«.
وأعلنت خلية األزمة في بلدية بزبينا – عكار في بيان 
إصابة زوجين بفيروس كورونا. وطلبت من مخالطيهما 
الحجر  والتزام  الالزم  الفحص  إلجراء  بالبلدية  االتصال 

المنزلي.
نشرتها  في  زغرتا،  قضاء  في  األزم��ة  خلية  وأعلنت 
ال�24  خالل  جديدة  إيجابية  حالة   11 »تسجيل  اليومية 
 ،3 مجدليا:   ،3 زغرتا:  كاآلتي:  موزعة  الماضية،  ساعة 

عشاش: 3، ارده: 1، مرياطة: 1«. 
وأعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء الكورة في نشرتها 
الكورة  في  جديدة  إيجابية  حالة   15 »تسجيل  اليومية 
خالل 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل اآلتي: أنفه: 
1، راسمسقا: 6، النخلة وحارة الخاصة: 1، كفرصارون: 
1، دده: 1، أميون: 1، كفريا: 1، بكفتين: 1، بتوراتيج: 2«. 
وناشدت المصابين »وجوب التزام الحجر المنزلي تحت 

طائلة المسؤولية«.
وأعلنت بلدية بشمزين في بيان تسجيل إصابة جديدة 
فحص  أجرت  حيث  البلدة،  في  لسيدة  كورونا  بفيروس 
PCR  وأتت نتيجتها إيجابية، مؤكدًة أنها بصحة جيدة 
وتلتزم الحجر المنزلي، وأن نتيجة ابنتها سلبية. وطلبت 
البلدية من جميع المخالطين »التزام الحجر المنزلي وعدم 
إجراء فحص  PCR   قبل إبالغها«. كما أفادت أن »مصاباً 
النتيجة  بأن  علما  إيجابية  فحصه  نتيجة  تزال  ال  سابقاً 

سلبية ألخته وأخيه«.
وأعلنت خلية االزمة في بلدية شكا - البترون في بيان 
»تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، األولى لشخص من 

أهالي البلدة والثانية من الجالية األوكرانية، وهما يلتزمان 
الحجر المنزلي«.

 أما بلدية زحلة - معلقة وتعنايل، فأعلنت في بيان أن 
مدينة  في  األدنى  كان  كورونا  بفيروس  اإلصابات  »عدد 
التقرير  في  الثانية  الموجة  اشتداد  منذ  ونطاقها  زحلة 
اليومي الصادر عن وزارة الصحة تاريخ 22 تشرين األول 

الحالي«.
ولفتت في بيان إلى »أن من بين 1450 حالة جديدة في 
لبنان، هناك 27 حالة فقط في قضاء زحلة، وإصابة واحدة 
في زحلة المدينة، ُسجلت في منطقة وادي العرائش. ومع 
أن هذا الرقم ليس نهائياً، إذ أن التقارير الالحقة قد تظهر 
عدداً أعلى من اإلصابات، خصوصاً وأن طريقة االحتساب 
ال تعتمد حصرياً على نتائج الفحوصات اليومية، إال أنه 
يبّشر بأننا بدأنا نحصد نتائج االلتزام بالتدابير الوقائية 
الرقم  الزحليون وعياً كبيراً في تطبيقها. وهذا  التي أظهر 
المنخفض يجب أن يشكل حافزاً أكبر لاللتزام بالمعايير، 

ألن أي تراخ سيؤدي حتماً الى إرتفاع اإلصابات مجدداً«.
»عدد  أّن  خضر  بشير  الهرمل   - بعلبك  محافظ  وأعلن 
شهر  منذ  الهرمل  بعلبك  محافظة  في  اإلجمالي  اإلصابات 
شباط بلغ 1288، منهم 15 وفية و578 حالة شفاء و695 
حالة نشطة حتى اللحظة«، طالباً »من المواطنين التقّيد 

بإجراءات الوقاية والتعليمات«.
مع  بالتعاون  مغدوشة  بلدية  قامت  اإلط���ار،  وف��ي 
جمعية DPNA في صيدا و«يونيسف« بتوزيع حصص 
خاصة للمصابين بالفيروس في البلدة لمساعدتهم خالل 
الجحر االلزامي وذلك ضمن خطة خلية أزمة الكورونا في 

البلدية.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن خلية األزمة في اتحاد 
بلديات جبل عامل - مرجعيون عن مستجدات كورونا، 
حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، بأنه »بناًء لتقرير 
:حاالت  اآلتي  سجل  والبلديات،  مرجعيون  قضاء  طبيب 
واف��دة:  ح��االت  كفركال.  بلدة  في  ح��االت  خمس  جديدة: 
ثالث حاالت إلى بلدة ميس الجبل. حاالت الشفاء : سبع 
حاالت »4 مجدل سلم - 3 الخيام. وبناء عليه، فإن عدد 
المصابين في قرى االتحاد ومنذ بداية األزمة حتى تاريخه 
هو 345 إصابة وحاالت الشفاء 247 وتسع حاالت وفاة 
يوجد حالياً قيد المتابعة 67 حالة مصابة مؤكدة مخبرياً 
قيد الحجر المنزلي، و4 حاالت داخل مستشفى  منها   64

بنت جبيل الحكومي«. 
طبابة  مع  بالتعاون  األزم��ة  خلية  أن  االتحاد  وذك��ر 
المتعلقة  البيانات  ب��إص��دار  المخّولة  ه��ي  ال��ق��ض��اء، 

باإلجراءات الصحية في ملف كورونا. 

 إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة العامة في بيان »استكمال 
في  وأُجريت  بيروت  إلى  وصلت  فحوص PCR لرحالت 
وجود  النتائج  وأظهرت   ،2020/10/20 بتاريخ  المطار 

ثالث عشرة حالة إيجابية. وجاءت كاآلتي: 
)جميعها   181 شركة RB رقم  دم��ش��ق:  » رح��ل��ة 

سلبية( .
» رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 )جميعها 

سلبية(. 
 406 رق��م  األثيوبية  الشركة  أب��اب��ا:  أدي��س  » رح��ل��ة 

)جميعها سلبية( .
)حالة   576 شركة MEA رقم  أب��ي��دج��ان:  » رح��ل��ة 

إيجابية واحدة( 
» رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 )جميعها 

سلبية(. 
)حالة   416 رق��م  القطرية  الشركة  ال��دوح��ة:  » رحلة 

إيجابية واحدة( .
)ثالث   266 شركة MEA رقم  اسطنبول:  » رحلة 

حاالت إيجابية(. 
)جميعها   1365 شركة MEA رقم  ج��دة:  » رح��ل��ة 

سلبية(.
)جميعها   419 شركة MEA رقم  ظبي:  أبو  » رحلة 

سلبية(. 
إيجابية  )حالة  » رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 

واحدة(. 
711 )جميعها  المصرية رقم  القاهرة: الشركة  » رحلة 

سلبية(. 
)ثالث   268 شركة MEA رقم  اسطنبول:  » رحلة 

حاالت إيجابية(. 
)ثالث   826 رقم  التركية  الشركة  اسطنبول:  » رحلة 

حاالت إيجابية(. 
» رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 )حالة إيجابية 

واحدة(. 
» رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 )جميعها سلبية(.

)جميعها   131 رقم  العراقية  الشركة  بغداد:  » رحلة 
سلبية(. 

)جميعها   301 رقم  العراقية  الشركة  النجف:  » رحلة 
سلبية(. 

)جميعها   212 شركة MEA رقم  باريس:  رحلة   «
سلبية(«.

كورونا: 7 وفيات و1534 اإ�صابة جديدة والعدد التراكمي 67029  

وقر�ر�ن بتمديد �إقفال بي�سور وعاليه �أ�سبوعًا

اأخبار اقت�صادية

على  قدرتها  عدم  عن  المرضى  من  جامعية  مستشفيات  اعتذرت 
متابعة توفير الخدمات الطبية العالجية والجراحية  لهم خالل الفترة 

المقبلة.
المركز  بيروت،  في  األميركية«  »الجامعة  في  الطبي  المركز  وأصدر 
الطبي في »الجامعة اللبنانية األميركية« - مستشفى رزق، مستشفى 
المعونات  »س��ي��دة  مستشفى  الجامعي«،  ج��اورج��ي��وس  »القديس 
لبنان  »جبل  ومستشفى  الجامعي  ديو«  »أوتيل  مستشفى  الجامعي«، 
رقم  الوسيط  التعميم  على  »بناء  فيه  جاء  مشتركاً  بياناً  الجامعي«، 
إلى  والموّجه   2020/10/9 بتاريخ  لبنان  مصرف  عن  الصادر   573
تاريخ   13283 رقم  بالقرار  والمرتبط  المالية  والمؤسسات  المصارف 
 6116 رق��م  األساسي  القرار  تعديل  إل��ى  وال��ه��ادف   ،2020/10/9
مصرف  يمنحها  أن  الممكن  التسهيالت  ح��ول   ،1996/3/7 تاريخ 
لبنان للمصارف والمؤسسات المالية، ووفقا للبيان الصادر عن نقابة 
األسبوع  خالل  لبنان  في  الطبية  والمستلزمات  األجهزة  مستوردي 

الفائت، والذي طلب من جميع عمالئهم من مستشفيات وهيئات ضامنة 
نقداً   85% نسبة  على  والالحقة  السابقة  مستحقاتها  جميع  تسدد  أن 
تسليم  لمتابعة  كشرط  األجنبية  بالعملة   15% و  اللبنانية  بالليرة 

المستلزمات الطبية.
نقابة  عن   2020  /10/21 بتاريخ  الصادر  اإلع��الم  على  وبناء 
إلى  يدعو  والذي  لبنان  في  المستودعات  وأصحاب  األدوية  مستوردي 
تسديد قيمة فواتير األدوية العائدة للمستشفيات بالليرة اللبنانية نقداً 
بتسليم  لالستمرار  كشرط  بذلك  المستشفيات  والتزام  موافقة  ويطلب 
فواتير  أن  وبما  مستودعاتهم،  في  المتوفرة  األدوي��ة  من  الحاجات 
الضامنة  والصناديق  الهيئات  مختلف  قبل  من  تسدد  المستشفيات 
العامة والخاصة بواسطة شيكات أو حواالت مصرفية من دون أي مبالغ 
نقدية، وبما أنه ال يمكن للمستشفيات الطلب إلى المرضى خصوصاً في 
ظل الظروف الراهنة، أن يسددوا جزءاً من فواتيرهم نقداً، وبناًء على هذا 
الواقع األليم الذي ُدفعت إليه، فإن المستشفيات تعتذر من المرضى عن 

عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العالجية والجراحية 
مخزونها  في  المستمر  النقص  ظل  في  سيما  وال  المقبلة،  الفترة  خالل 
المستلزمات  من  العديد  توافر  عدم  ظل  وفي  واألدوية  المستلزمات  من 

الجراحية واألدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها«.
التعاميم  خالل  من  قدراتها  شل  تّم  التي  المستشفيات  »إن  أضافوا 
في  رسالتها  تقديم  متابعة  من  ومنعها  أعاله  إليها  المشار  والقرارات 
في  زال��ت  وم��ا  قدمتها  التي  التضحيات  من  بالرغم  المرضى،  خدمة 
والتعاميم  القرارات  تلك  تبعات  تتحمل  ال  فهي  اإلنسان،  خدمة  سبيل 
أمن  يهّدد  قد  عما  مسؤولة  بمفردها  عنها  الصادرة  الجهات  تبقى  التي 
المواطنين الصحي واالجتماعي وحياة المرضى وال سيما ذوي األمراض 
المزمنة. كما تناشد هذه المستشفيات مختلف المسؤولين عن الصحة 
واإلقتصاد والمال والنقد وسواهم المبادرة، إلى اتخاذ اإلجراءات الفورية 
لمعالجة وتصحيح هذا الخلل الحاصل والذي سيؤدي حتماً إلى تسارع 

انهيارالقطاع الصحي واالستشفائي برمته«.

ي��زور وف��د م��ن ن��واب االت��ح��اد االوروب���ي 
المقبل،  الثاني  تشرين  شهر  بداية  لبنان، 
واستعادة  الفساد  »محاربة  شعار  تحت 

األموال المنهوبة«.
بينهم  من  برلمانياً،  عشرين  الوفد  يضم 
ال��دول  مختلف  م��ن  ن��واب  عشرة  م��ن  أكثر 
األوروبية، خصوصاً فرنسا، وتشمل زيارته 
أن  على  األوروبي،  االتحاد  من  ممّولة  مواقع 
كذلك  روحية،  وفاعليات  مسؤولين  يلتقي 
لإلعالم  الوطني  المجلس  رئيس  سيلتقي 
في  معه  للتشاور  محفوظ  ال��ه��ادي  عبد 
الوضع اإلعالمي. وتهدف الزيارة إلى دراسة 

إلى  لبنان إلضافتها  الفساد في  ميدانية عن 
ملفات التحقيق.

وقف  أقّر  الذي  األوروب��ي،  االتحاد  وكان 
إجراء  حتى  لبنان  إلى  مالية  مساعدات  أي 
لبنان  منح  الفساد،  ومالحقة  اإلصالحات 
النفايات  فرز  معمل  ضمنها  من  مساعدات، 
في طرابلس، الذي يحّقق فيه مجلس النواب 
مبادرة  نجاح  بعد  بروكسل،  في  األوروب��ي 
الوفد،  يرافق  الذي  حرفوش،  عمر  المغترب 
الماضي ووافق عليها  العام  التي كان بدأها 
التحضير  في  ويساعد  األوروب��ي.  المجلس 
للزيارة رجل األعمال اللبناني نبال عواضة.

وفد نيابي �أوروبي يزور لبنانم�ست�سفيات جامعية تعتذر عن عدم ��ستقبال �لمر�سى 

 لـ»محاربة �لف�ساد«

وزني التقى وفداً من كتاب العدل 

التقى وزير المالية في حكومة تصريف األعمال غازي وزني وفداً من 
العام  المالية  مدير  حضور  في  بشارة،  جوزيف  برئاسة  العدل  كتاب 
بالتكليف جورج معّراوي. وجرى البحث في مشاريع التطوير المشتركة 
بين كتاب العدل والمديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية، 
 FEXTE والسيما ما يتعلق بقانون الربط اإللكتروني ومواكبة مشروع
المديرية  مساعدة  إل��ى  يهدف  وال��ذي  الفرنسية  ال��دول��ة  من  الممّول 
وعرض  المواطن.  مع  والعالقة  اإلدارة  وتحديث  القوانين  تطوير  على 
التشريعات ذات  العدل وضرورة تطوير  لواقع مهنة كتاب  المجتمعون 
المجلس  دعم  بشارة  وأكد  حالياً.  القائمة  الصعوبات  لمواكبة  الصلة 
اإللكترونية  التحتية  البنى  تأمين  إلى  و«السعي   FEXTE لمشروع 
دورات  وتنظيم  الالزمة  التنظيمية  النصوص  إع��داد  في  والمشاركة 

للعاملين في القطاع كافة«.
 وقرر وزني، بناء على طلب وزير األشغال العامة والنقل في حكومة 
تصريف األعمال ميشال نجار، نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة 
للطيران  العامة  -المديرية  والنقل  العامة  األشغال  وزارة  موازنة  إلى 
اإلضافية  األعمال  اعتمادات  لتغطية  ليرة  مليون   850 بقيمة  المدني 
نهاية  حتى  المذكورة  العامة  المديرية  في  المناوبين  للموظفين  الليلية 

.2020

مرت�سى يفتتح مركزاً زراعيا في عر�سال

عباس  األعمال  تصريف  حكومة  في  والثقافة  الزراعة  وزير  افتتح 
مرتضى مركزاً زراعياً لمتابعة الشأن الزراعي في بلدة عرسال في البقاع 

في  »تندرج  التي  الزيارة  أهمية  فيها  أكد  كلمة  مرتضى  وألقى  الشمالي. 
للوقوف  اليوم  نأتي  نحن  »ها  وقال  عرسال«.  عن  الحرمان  رفع  خانة 
المتفاقمة«.  األزمات  من  عانوا  الذين  والفالحين  المزارعين  جانب  إلى 
وأضاف »كّنا نعمل إلنشاء صندوق المزارع لحّل األزمات، وبعد استقالة 
أجل  من  صندوقاً  تتبنى  كي  الزراعية  اللجنة  إلى  أرسلناها  الحكومة 
أننا  المواسم. ال نخفي  التي تتعرض لها  الكوارث  تعويض األزمات عن 
الثروة  إكثار  الزراعة بكيفية  الواقع لتطوير  قمنا باستراتيجية من حكم 
األزمات  نعرف  لكننا  الخارج،  إلى  التصدير  نستطيع  كي  الحيوانية 
واليوم  المتعددة  األزمات  بسبب  تعترضنا  التي  والعقبات  والتفاصيل 

تبرز أمامنا أزمة صحية«.
وتابع مرتضى »عرسال بالبال من خالل مشروع »مدد« الذي سيبدأ 
سيكون  »مدد«  خالل  فمن  والبذور،   الدعم  إليصال  قليلة  أسابيع  خالل 

لعرسال حصة من العشرة مليارات دوالر«.

البلديات �ستتلقى ن�سف م�ستحقاتها

طمأن رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر الموظفين والعاملين 
اإلثنين  يوم  من  اعتباراً  ستتلقى  البلديات  هذه  »أن  كافة  البلديات  في 
المستقل للبلديات«.  المئة من مستحقاتها من الصندوق  50 في  المقبل 
وقال في بيان »اتصلت بوزير المالية في حكومة تصريف األعمال غازي 
المستحقات  من  المئة  في   50 ستسّدد  ال��وزارة  بأن  وعد  ال��ذي  وزن��ي 
حوالى  ستسّدد  ال��وزارة  »أن  وأكد  المستقل«،  الصندوق  من  للبلديات 
250 مليار ليرة لبنانية من مستحقات هذه البلديات لتتمكن من القيام 
العاملين  ومستحقات  رواتب  وتأمين  الصعبة  الظروف  ظل  في  بعملها 
باقي  لتسديد  وزني  الوزير  مع  مستمر  التشاور  أن  »على  مشدداً  فيها«، 

المستحقات لهذه البلديات«.

جبران تفقد اإ�سالح الأ�سرار

في مياه بيروت 

وجبل  بيروت  مياه  لمؤسسة  العام  المدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  قام 
في  المياه  مؤسسة  منشآت  على  تفقدية  بجولة  جبران،  ج��ان  لبنان 
المياه ومحطات  الرئيسي للمؤسسة وخّزانات  المكتب  األشرفية، شملت 
التي  األض��رار  إصالح  تم  حيث  الصحي،  للصرف  الرفع  ومحطة  الضّخ 
من  بتمويل  الماضي،   آب  من  الرابع  في  بيروت  مرفأ  إنفجار  عن  نجمت 
الدولية  المنظمة  الدولي. ورافقه في الجولة ممثلون عن  الصليب األحمر 
لما قدمته من عون  المانحة  »الجهات  األوروب��ي. وشكر جبران  واالتحاد 
في هذه الظروف الصعبة لمؤسسة المياه، مؤكداً »أن المؤسسة التي تقّدم 
الخدمات لمليونين وخمسمائة ألف مواطن ومقيم في لبنان، تعمل جاهدة 
يعيشها  التي  الصعوبة  البالغة  الظروف  في  الخدمات  هذه  تأثر  لعدم 
المواطنون، حيث تراجعت نسبة الجباية إلى حد كبير، ما ينعكس سلباً 

على استمرارية المؤسسة وقدرتها على تصحيح األعطال«.

وزني خالل لقائه وفدا من كتاب العدل

مرتضى متحدثا من عرسال

جبران تفقد إصالح األضرار في مؤسسة مياه بيروت في األشرفية

)مصطفى لحمود(
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فل�سطين المحتلة

بين  ه��ات��ف��ي  ات���ص���ال  ج����رى   {
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس 
الفاتيكان  بابا  وقداسة  أمس،  عباس، 

فرانسيس.
وجرى خالل االتصال الهاتفي، بحث 
العالقات الممّيزة بين الجانبين، حيث 
وتطويرها،  تعزيزها  أهمية  تأكيد  تّم 
بما يخدم المصالح المشتركة والسالم 

والمحبة في المنطقة والعالم.
للبابا  وأع���رب ع��ب��اس ع��ن ش��ك��ره 
الفاتيكان  مواقف  مثمناً  فرانسيس، 
أساس  على  السالم  لتحقيق  المؤيدة 
المشاريع  ورف��ض  الدولية،  الشرعية 

المخالفة للقانون الدولي.
وأكد عباس تمّسكنا بالسالم العادل، 
الدولية،  الشرعية  أساس  على  والقائم 
واالس��ت��ع��داد ال��ف��وري ل��ل��ذه��اب نحو 
تّمت  المنطلق  هذا  ومن  المفاوضات، 

الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم.
اللجنة  سر  أمين  عائلة  أف��ادت   {
صائب  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
وضعه  ب��أن  أم��س،  ل���«وف��ا«،  عريقات 

الصحّي ما زال حرجاً.
عريقات  صائب  إن  العائلة  وقالت 
)جهاز  االيكمو  بجهاز  متصالً  زال  ما 
الجهاز  وظائف  لدعم  خ��ارج��ي(  رئ��ة 

التنفسي.
المحلي  الحكم  وزارة  أطلقت   {
 )GIZ( بالشراكة مع التعاون االلماني
لعضوات  الثاني  التوجيه  برنامج 
الهيئات المحلية، الهادف إلى المساهمة 
المهارات  وتنمية  المهني  التطوير  في 
عضوة  لعشرين  والشخصية،  الفنية 
الضفة  مستوى  على  محلية  هيئة 
الفاعلة  مشاركتهن  لضمان  الغربية 
في صنع القرار وإدارة شؤون الهيئات 
عملية  تعزيز  في  والمساهمة  المحلية 
التحّول الديمقراطي وتلبية احتياجات 

مجتمعاتهن المحلية.
وزارة  وكيل  بحضور  اإلط��الق،  وتّم 
الحكم المحلي توفيق البديري، ووزيرة 
وبيتر  حمد،  آم���ال  د.  ال��م��رأة  ش���ؤون 
ولفرم مدير التعاون اإلنمائي في مكتب 
ألمانيا  لجمهورية  التابع  الممثلية 
وهبة  ليد،  برنامج  ومديرة  االتحادية، 
والمستفيدات  والموّجهات  التيجاني، 
من البرنامج، وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي.
وأك�����د ال���ب���دي���ري دع����م ال������وزارة 
كأساس  المجتمع  ف��ي  النساء  ل��دور 
الوصول  في  وأحقيتهن  استراتيجي، 

الى المواقع المتقدمة وصنع القرار.

ال�سام

إلى  األس��د  بشار  الرئيس  أح��ال   {
قانون  مشروع  أمس،  الشعب  مجلس 
المالّية  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة 

2021 لعرضه على المجلس.
خالل  اعتمد  ال��وزراء  مجلس  وك��ان 
الصيغة  الماضي  ال��ث��الث��اء  جلسته 
الموازنة  ق��ان��ون  لمشروع  النهائية 
 2021 المالية  للسنة  للدولة  العامة 
سورية  ليرة  مليار   8500 البالغة 
لموازنة  ليرة  مليار   4000 ب�  مقارنة 
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وتوّزعت النفقات العامة في موازنة 
جارية  نفقات  بندي  على   2021 عام 
بنحو 7 آالف مليار ليرة و1500 مليار 
إنفاق استثماري حيث  ليرة عبارة عن 
مليار   3500 نحو  االعتمادات  تضمنت 
ملياراً  و50  االجتماعي  للدعم  ليرة 
و50  ال��زراع��ي  اإلنتاج  دع��م  لصندوق 
االجتماعية  المعونة  لصندوق  ملياراً 

وتنمية المرأة الريفية.

العراق

} اكد عضو مفوضّية حقوق اإلنسان 
الجمعة، بان  الغراوي،  الدكتور فاضل 
إعادة النازحين يجب ان تكون طوعية.

وقال الغراوي في بيان، »إننا مازلنا 
إع��ادة  ف��ي  الحكومة  خ��ط��وات  ن��راق��ب 
النازحين الى مناطقهم والتي يجب ان 
تكون عودة طوعية مع توفر المقومات 

االنسانية لهم«.
من  »الكثير  أن  ال��غ��راوي  وأض���اف 
مدمرة  مناطقهم  م��ازال��ت  النازحين 
اقتصادية  م���وارد  اي  لهم  يوجد  وال 
لديمومة حياتهم وبالتالي إن إعادتهم 
في ظل ظروف كهذه تعّد عودة قسرّية 

وتعّرضهم للخطر«.

الأردن

العميد  ال���درك  ق���وات  قائد  ق��ال   {
فرقاً  شكلنا  إننا   قشحة  وليد  الركن 
بمعلومات  لتزويدنا  مختصة  أمنية 
حول أصحاب األسبقيات، ورّكزنا على 
المواقع التي يرتادونها ولم نعمل بشكل 
المعلومات  نجمع  ونحن  ع��ش��وائ��ّي 

ونخّطط للقبض عليهم .
وأش������ار ق��ش��ح��ة خ����الل م��ق��اب��ل��ة 
بيننا  المشترك  التعاون  أن  تلفزيونية 
وبين المواطنين ونحن دولة مؤسسات 
وق���ان���ون ول���ن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��غ��ّول 
وذريعة  تتوقف  لن  األمنّية  والحمالت 
الصالح  للمواطن  هي  اإلنسان  حقوق 
ونأمل من مجلس النواب المقبل لتعديل 
بعض القوانين مبيناً أن الحملة األمنية 
مواقع  استهدفت  الماضي  األس��ب��وع 

لتجمع أصحاب اإلتاوات.

الكويت

} أعرب نائب وزير الخارجية خالد 
واستياء  استنكار  عن  أمس،  الجارالله 
ورفض دولة الكويت الشديد لإلساءات 
ال��ص��ادرة م��ن م��ع��اون وزي���رة القوى 
الدولة  واستهدفت  المصرّية  العاملة 
»ممارسات  إياها  معتبراً  ورم��وزه��ا، 
السلطات  م��ن  تستوجب  مشينة« 
المصرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق 

هذا المسؤول الرسمي.
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مقتل مجموعة اإرهابيين في تفجير في محافظة �سالح الدين.. واإ�سابة �سابط وجنديين من الجي�ش في انفجار عبوة �سرقي البالد

الكاظمي لل�سركات البريطانّية: العراق يخّطط لتعظيم فر�ص اال�ستثمار

خالل �سهر �سبتمبر الما�سي، وّثق المر�سد الأورومتو�سطي اإقامة الكيان ال�سهيونّي 300 نقطة تفتي�ش اإ�سافّية

هل اأ�سبحت االإمارات �سريك االحتالل في قتل الفل�سطينّيين؟

المصغرة  المجموعة  خارجية  وزراء  أك��د 
حول سورية في بيان لهم، دعمهم للتوصل إلى 
قرار  أساس  على  السورية  لألزمة  سياسي  حل 

مجلس األمن الدولي رقم 2254.
مصر  خ��ارج��ي��ة  وزراء  م��ن  ك��ل  رح���ب  ك��م��ا 
وفرنسا وألمانيا واألردن والسعودية وبريطانيا 
المتحدة الخاص  وأميركا، بجهود مبعوث األمم 
العملية  في  قدماً  للمضي  بيدرسن  غير  لسورية 

السياسية.
وفي التفاصيل، أشار بيان المجموعة إلى أن 
الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في 
قرار مجلس األمن رقم 2254، هو السبيل الوحيد 
لتحقيق سالم واستقرار وأمن مستدامين للشعب 
انسحاب  تسهيل  شأنه  من  أنه  مؤكداً  السوري، 
سورية  إلى  جاءت  التي  األجنبية  القوات  جميع 

بعد عام 2011. 
األميركية،  المتحدة  الواليات  أن  إلى  يشار 
تواصل إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية 
شهرين.  نحو  دام  توقف  بعد  س��وري��ة،  ش��رق 
أرسلت  واشنطن  أن  »األناضول«  وكالة  وذكرت 
عسكرية  م��ع��ّدات  تنقل  شاحنة   300 نحو 
بين  المنتشرة  ق��واع��ده��ا  إل��ى  ولوجيستية، 

محافظتي دير الزور والحسكة.

المشاركة  مواصلة  على  البيان  حّث  كذلك، 
عام  انطلقت  ال��ت��ي  ال��دس��ت��وري��ة  اللجنة  م��ع 
في  ج��وه��ري  ت��ق��دم  إح���راز  »لضمان   ،2019
اللجنة  والية  مع  يتماشى  بما  الدستور  مناقشة 
وإج��راءات��ه��ا«، م��ش��دداً على ض���رورة »إج��راء 
األم��م  إش���راف  تحت  ونزيهة  ح��رة  انتخابات 

المتحدة«.
منها  تعاني  التي  األوضاع  يخّص  ما  في  أما 
أكد  ك��ورون��ا،  فيروس  انتشار  بسبب  المنطقة 
مرة  الضوء  تسليط  »ضرورة  إلى  الوزراء  بيان 
آمن  إنساني  وص��ول  توفير  أهمية  على  أخ��رى 
المحتاجين  السوريين  لجميع  عوائق  دون  ومن 
تتدهور  التي  المناطق  ذلك  في  بما  حالياً،  إليها 
فيها األوضاع بشكل ملحوظ، كما هو الحال في 

محافظة إدلب وجنوب سورية«.
المجتمع  حث  ضرورة  إلى  الوزراء  ولفت  كما 
الدولي على »مواصلة دعم الالجئين السوريين 
والدول والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتمكن 
ديارهم«،  إلى  طواعية  العودة  من  السوريون 

وفق تعبيرهم.
يوجد  »ال  إنه  البيان  قال  ذلك،  غضون  وفي 
واالستقرار  واألم��ن  السالم  يحقق  عسكري  حل 
أن  يجب  السياسية  العملية  إن  بل  لسورية، 

الصعيد  على  النار  إلطالق  بوقف  قرار  يرافقها 
األمن  مجلس  قرار  في  موضح  هو  كما  الوطني 

رقم 2254«.
عميقاً  دولياً  قلقاً  »هناك  أن  إلى  البيان  ولفت 

إزاء التهديد اإلرهابي في جنوب سورية«.
هو   الدولي   2254 قرار  أن  هو  بالذكر  الجدير 
كانون   18 يوم  األمن  مجلس  عليه  صّوت  قرار 
األول/ديسمبر 2015، ينص على بدء محادثات 
السالم بسورية في كانون الثاني/يناير 2016، 
يقّرر  من  هو  ال��س��وري  الشعب  أن  أك��د  وبينما 
انتقالية  حكومة  لتشكيل  دعا  البالد،  مستقبل 
بوقف  مطالباً  أممية  برعاية  انتخابات  وإجراء 

أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
األردن��ي  الخارجية  وزي��ر  أكد  السياق،  وفي 
اجتماعات  نجاح  أهمية  على  الصفدي  أيمن 
لحل  التوصل  جهود  في  الدستورية  اللجنة 

سياسي ينهي األزمة السورية.
اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل  ال��ص��ف��دي  وش���دد 
تكثيف  ض��رورة  على  سورية  ح��ول  المصغرة 
الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله 
وتماسكها  سورية  وح��دة  ويحفظ  السوريون 
ويحمي مصالحها ويقضي على اإلرهاب ويفضي 
إلى خروج جميع القوات األجنبية ويتيح العودة 

الطوعية لالجئين.
المملكة  »دع��م  على  األردن���ي  ال��وزي��ر  وأك��د 
غير  لسورية  الخاص  األممّي  المبعوث  لجهود 
بيدرسن ومساعيه الستئناف اجتماعات اللجنة 
في  تقدم  تحقيق  باتجاه  والدفع  الدستورية 

العملية السياسية في سورية«.
توفير  ض����رورة  إل���ى  ال��ص��ف��دي  ل��ف��ت  ك��م��ا 
المساعدات اإلنسانية لتخفيف معاناة السوريين 
المساعدات،  ه��ذه  تحتاج  التي  المناطق  في 
تثبيت  يخدم  بما  السوري  الجنوب  وخصوصاً 

االستقرار في سورية.
أنه  الخميس  األميركي  الجيش  أعلن  ميدانياً، 
شن غارة جوية ضد قياديين بتنظيم »القاعدة« 
أسفرت  ضربة  ف��ي  س��وري��ة،  غ��رب  شمال  ف��ي 
بحسب »المرصد السوري لحقوق اإلنسان« عن 

مقتل 14 عنصراً من »هيئة تحرير الشام«.
وقالت القيادة المركزية األميركية »سنتكوم« 
ضربة  شنت  األميركية  »ال��ق��وات  إن  بيان  في 
تنظيم  مسؤولي  كبار  من  مجموعة  استهدفت 
بالقرب  مجتمعين  كانوا  سورية  في  القاعدة 

أن »القضاء على هؤالء  إدلب«، مشددة على  من 
القاعدة في سورية سيقلل  القياديين في تنظيم 
التنظيم اإلرهابي على تخطيط وتنفيذ  من قدرة 
وشركاءنا  األميركيين  المواطنين  تهدد  هجمات 

والمدنيين األبرياء«.
ب��� »ال��م��رص��د  م��ن جهته ك��ش��ف م��ا ي��س��ّم��ى 
نفذته  »القصف  أن  اإلنسان«  لحقوق  السوري 
قادة  ضم  اجتماعاً  واستهدف  مسيرة  طائرة 
الشام مع جهاديين آخرين في  من هيئة تحرير 
سلقين  بريف  جكارة،  قرية  في  المزارع  إحدى 
قرب الحدود السورية - التركية وأسفر عن مقتل 
ستة  بينهم  الشام  تحرير  هيئة  من  عنصراً   14

قياديين«.
التنظيمات  واصلت  متصل،  أمني  سياق  وفي 
جرائمها  التركي  النظام  من  المدعومة  اإلرهابية 
ريف  في  انتشارها  مناطق  في  المدنيين  ضد 
منازل  اقتحام  على  ال��ي��وم  وأق��دم��ت  الحسكة 
منطقة  في  المسجد  بقرية  المهجرين  األهالي 
رأس العين شمال غرب الحسكة واستولت عليها 

وذلك بعد أشهر من طردهم منها.
وذكرت مصادر أهلية لسانا أن مرتزقة قوات 
منازل  اقتحموا  اإلرهابيين  من  التركي  االحتالل 
المحتلة  المسجد  قرية  في  المهجرين  األهالي 
بريف رأس العين واستولوا عليها وقاموا بنهب 

محتوياتها.
استيالء  عمليات  أن  إل��ى  المصادر  ولفتت 

اإلرهابيين على المنازل ترافقت مع إقدامهم على 
تركوها  التي  األهالي  لممتلكات  متعمد  تخريب 
قبل  من  بالقوة  منها  تهجيرهم  بعد  وراءه���م 
قوات االحتالل التركي ومرتزقته من التنظيمات 

اإلرهابية.
في  السورية  األراض���ي  على  ع��دوان��ه  ومنذ 
التركّي  االحتالل  عمد  الماضي  األول  تشرين 
األهالي  مئات  منازل  على  لالستيالء  ومرتزقته 
بإسكان  وق��ام  وريفها  العين  رأس  مدينة  في 
لفرض  محاولة  في  فيها  وعائالتهم  اإلرهابيين 

تغيير ديمغرافي في المنطقة.
المدعومة  »قسد«  ميليشيا  نّفذت  جهتها،  من 
مداهمات  حملة  األميركي  االح��ت��الل  ق��وات  من 
بلدة  في  المدنيين  من  ع��دداً  واختطفت  جديدة 

الباغوز بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة 
تابعة لميليشيا »قسد« اقتحمت فجر أمس بلدة 
الباغوز بريف دير الزور وداهمت منازل عدة في 
أبناء  من   5 واختطفت  البلدة  في  العالوي  حي 

البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
»قسد«  ميليشيا  أن  إل��ى  المصادر  ولفتت 
المتزايدة  الشعبية  المحاوالت  قمع  تحاول 
لطردها مع قوات االحتالل األميركي من المنطقة 
خلفية  على  مداهمة  حمالت  تنفيذ  عبر  وذل��ك 
منطقة  في  انتشارها  ونقاط  مقارها  استهداف 

الجزيرة.

مصطفى  ال��ع��راق��ي،  ال����وزراء  رئ��ي��س  ق���ال 
الكاظمي، أمس، إن حكومة بالده حريصة على 
المناسبة  والمناخات  الصحّية،  البيئة  توفير 
عموم  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة  المستثمرة  ل��ل��ش��رك��ات 

العراق.
وأف����ادت ق��ن��اة »ال��س��وم��رّي��ة«، أم���س، بأن 
توفير  على  حكومته  ح��رص  أك��د  الكاظمي 
للشركات  مناسبة«  ومناخات  صحّية  »بيئة 
إلى  مشيراً  ال��ب��الد،  ف��ي  العاملة  المستثمرة 
االستثمار  ف��رص  لتعظيم  يخطط  العراق  أن 

والتوسع بها.
وأوضح الكاظمي خالل لقاء عقده مع رؤساء 
الحكومة  أن  البريطانية،  الشركات  من  ع��دد 
العراقية حريصة »على توفير البيئة الصحّية، 
المستثمرة  للشركات  المناسبة  والمناخات 

العاملة في عموم البالد«.
لتعظيم  اليوم  يخطط  »العراق  أن  وأضاف 
حاجة  ظل  في  بها،  والتوّسع  االستثمار  فرص 
في  المستثمرين  دخ��ول  ال��ى  الفعلية  ال��ب��الد 
والقطاعية،  الخدمية  المشاريع  من  العديد 
االقتصاد  بعجلة  تدفع  أن  شأنها  من  والتي 
فرص  من  المزيد  وتوفر  األم��ام،  الى  العراقي 

العمل ألبناء شعبنا«.
نظيره  مع  الخميس،  بحث  الكاظمي،  وكان 
العالقات  ج��ون��س��ون،  ب��وري��س  البريطاني، 
لتعاون  قدماً  المضي  على  واالتفاق  الثنائية 

استراتيجي.
ال���وزراء  لرئيس  اإلع��الم��ي  المكتب  وأك���د 
القضايا  ال��ل��ق��اء  خ��الل  بحث  أن��ه  ال��ع��راق��ي، 
مجمل  واستعراض  المشترك،  االهتمام  ذات 
في  واألمنية  السياسية  والمواقف  المستجدات 
الثنائية  العالقات  وتطوير  والمنطقة،  العراق 
واالستقرار  السلم  يخدم  بما  البلدين،  بين 

واإلقليمي. المحلي 
في  التعاون  من  المزيد  على  االتفاق  وجرى 
المجال  في  وأي��ض��اً  اإلره���اب،  محاربة  مجال 
يواجهه  ما  ظل  في  واالق��ت��ص��ادي،  السياسي 
العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض 
جائحة  وت��داع��ي��ات  العالمية  النفط  أس��ع��ار 
استراتيجي  لتعاون  قدماً  والمضي  كورونا، 

بين العراق والمملكة المتحدة.
العام  القائد  العراقي  الوزراء  رئيس  ووصل 
إلى  الكاظمي،  مصطفى  المسلحة،  للقوات 
وفد  رأس  على  األربعاء،  أمس  يوم  بريطانيا، 

تشمل  أوروبية،  جولة  ضمن  المستوى،  رفيع 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

في  ال��ط��ري��ق  على  ان��ف��ج��ار  أّدى  م��ي��دان��ي��اً، 
أمس،  العراق،  شمالي  الدين  صالح  محافظة 

إلى مقتل مجموعة من اإلرهابيين.
في  العراقي،  األمني  اإلع��الم  خلية  وأف��ادت 
ناسفة  عبوة  بانفجار  إرهابيين   4 بمقتل  بيان، 
هؤالء  يستقلها  كان  آب«  »بيك  نوع  عجلة  على 
محافظة  ف��ي  المطع  منطقة  ف��ي  اإلره��اب��ي��ون 

صالح الدين، شمال العاصمة بغداد.
األطلسي  شمال  حلف  أكد  سابق،  وقت  وفي 
في  العراقية  ال��ق��وات  بدعم  التزامه  )ن��ات��و(، 

مواجهة اإلرهاب.
األول/ديسمبر  كانون  في  العراق،  وأعلن 
تنظيم  قبضة  من  أراضيه  كامل  تحرير   ،2017
وعدد  روسيا  في  المحظور  )اإلرهابي  »داعش« 
ونصف  سنوات   3 نحو  بعد  ال��دول(،  من  كبير 
اإلرهابي  التنظيم  مع  المواجهات  من  السنة 

الذي احتل نحو ثلث البالد.
أعلنت  العراقي،  األمني  اإلعالم  خلية  وكانت 
في  اثنين  ومنتسبين  ضابط  إصابة  عن  أمس، 
محافظة  في  ناسفة  عبوة  بانفجار  الجيش 

ديالى شرقي البالد.
عبوة  »انفجار  لها:  بيان  في  الخلّية،  وقالت 
ناسفة على قوة من لواء المشاة 74 أثناء تنفيذ 
بوجود  استخبارّية  معلومات  ل��ورود  واج��ب 

قضاء  ش��م��ال  ت��وك��ل  منطقة  ف��ي  ع��ت��اد  ك��دس 
المقدادية«.

ولفت إلى أن االنفجار أّدى إلى إصابة ضابط 
اثنين. ومقاتلين 

في تقرير مطّول له أحدث ضجة كبيرة اتهم 
اإلنسان«،  لحقوق  األورومتوسطي  »المرصد 
بمشاركة  اإلم����ارات  جنيف،  مدينة  وم��ق��ره 
إقامة صندوق استثماري، يهدف  االحتالل في 
جيش  يقيمها  التي  التفتيش  نقاط  تطوير  إلى 
وهي  الغربية،  الضفة  مناطق  في  االح��ت��الل 
عمليات  عندها  ارتكب  ما  كثيراً  تفتيش  نقاط 

»إعدام ميداني« لمواطنين فلسطينيين عزل.
االحتالل  خطط  إزاء  قلقه  بالغ  عن  وأع��رب 
إلنشاء  المتحدة  العربية  اإلم���ارات  ودول���ة 
»تحديث«  من  سيمكن  استثماري  صندوق 
نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها سلطات 

االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة.
إنه  له،  صحافي  بيان  في  المرصد  وق��ال 
عن  االمتناع  اإلم��ارات  حكومة  على  يتوجب 
في  تساهم  ق��د  االح��ت��الل  م��ع  صفقات  أي��ة 
الفلسطينيين  ضد  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
أو تشجعها، مطالًبا إياها بوقف تلك الصفقات 

على الفور.
وتعتبر نقاط التفتيش والحواجز الصهيونية 
الفلسطينيين،  ضد  واالضطهاد«  للقمع  »رمزاً 
في  االستثمار  وليس  بتفكيكها  المركز  وطالب 
تطويرها، وقالت في بيانها رافضة تجميل تلك 
يبقى  المذّهب  »القفص  العسكرية  الحواجز 

قفًصا في نهاية المطاف«.
وجاء االتفاق على التمويل، بناء على اتفاقية 
السالم الموقعة بين كل من اإلمارات واالحتالل 
في البيت األبيض األميركي يوم 15 من الشهر 
الماضي، وقد أثار االتفاق حفيظة الفلسطينيين 
بوصفه  والشعبي،  الرسمي  المستوى  على 

اتفاقاً »خيانياً«.
إعالن  تابع  أنه  الحقوقي،  المرصد  وأضاف 
التنمية  تمويل  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
قال  وال��ذي  بوهلر«،  »آدم  األميركية  الدولية 
واالحتالل  المتحدة  الواليات  حكومات  إن  فيه 
بقيمة  استثمارًيا  صندوًقا  ستنشئ  واإلمارات 
»صندوق  اسم  عليه  ُيطلق  دوالر،  مليارات   3
أبراهام«، يهدف إلى تعزيز االستثمار الخاص 
في األراضي المحتلة وأماكن أخرى في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
أولويات  رأس  على  ف��إن  بوهلر  وبحسب 

التفتيش  هذا الصندوق تطوير وتحديث نقاط 
األراض��ي  في  المنتشرة  الصهيونية  األمنية 

الفلسطينية المحتلة.
وح���ّذر ال��م��رص��د األوروم��ت��وس��ط��ي م��ن أن 
التفتيش  نقاط  »تحديث«  ب�  ُيسّمى  ما  تمويل 
سيسهم  الفلسطينية  األراضي  في  الصهيونية 
التضييقية  أهدافها  إخ��ف��اء  ف��ي  كبير  بشكل 
وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها 

حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ االحتالل.
من  أكثر  حالياً  االح��ت��الل  سلطات  وتقيم 
700 نقطة تفتيش صهيونية في جميع أنحاء 
الفلسطينيون  عليها  ويطلق  الغربية،  الضفة 
عمليات  لكثرة  ال��م��وت«  »ح��واج��ز  مصطلح 
»اإلعدام الميداني« التي ترتكبها قوات االحتالل 
هناك، وقد وثقت الكثير منها من خالل كاميرات 

الهواتف النقالة للفلسطينيين.
وخالل شهر سبتمبر الماضي، وثق المرصد 
نقطة   300 االحتالل  إقامة  األورومتوسطي 

تفتيش إضافية.
قيوًدا  الصهيونية  التفتيش  نقاط  وتفرض 
الضفة  في  الفلسطينيين  حركة  على  مشددة 
بشأن  االحتالل  مزاعم  عكس  وعلى  الغربية، 
التفتيش  ن��ق��اط  أن  ي��ب��دو  األم���ن،  اع��ت��ب��ارات 
المستوطنات  لمصلحة  فقط  م��وج��ودة  ه��ذه 

بموجب  قانونية  غير  ُتعّد  التي  الصهيونية 
القانون الدولي.

األمم  مؤتمر  ق��در   2019 ع��ام  أواخ��ر  وف��ي 
ألحقه  الذي  المتحدة للتجارة والتنمية الضرر 
االحتالل الصهيونّي باالقتصاد الفلسطيني بين 

عامي 2000-2017 بنحو 48 مليار دوالر.
لعام  »األونكتاد«  عن  صادر  تقرير  وخلص 
الصهيونّية  التفتيش  نقاط  أن  إل��ى   2020
ال  ما  الغربية  الضفة  اقتصاد  تكلف  وحدها 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %  6 عن  يقّل 
تفتيش  نقطة  وض��ع  أن  مؤكداً  الفلسطيني، 
ما  موقع  من  واح��دة  دقيقة  بعد  على  واح��دة 
 ،%  0.41 التوظيف بنسبة  يقلل من احتمالية 
واألجر في الساعة بنسبة 6.3 %، وأيام العمل 

بنسبة 2.6 %.
إلى  أشارت  أخرى  لتقارير  المرصد  وتطّرق 
في  الصهيونّية  والقيود  التفتيش  نقاط  أن 
الفلسطينيين  العمال  تكلف  الغربية  الضفة 
وتقدر  سنوًيا،  عمل  ساعة  مليون   60 من  أكثر 

خسارتها بنحو 270 مليون دوالر سنوًيا.
من  تزيد  والقيود  التفتيش  نقاط  أن  كما 
مليون   80 بنحو  الفلسطيني  الوقود  استهالك 
لتر في السنة، وتقّدر كلفتها بنحو 135 مليون 

دوالر.

 2021 المالية  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  األسد  بشار  السوري  الرئيس  أحال 
لمجلس الشعب.

العامة  الموازنة  قانون  لمشروع  النهائية  الصيغة  الماضي  الثالثاء  اعتمد  الوزراء  مجلس  وكان 
عن  الضعف  بنحو  بارتفاع  وذلك  سورية،  ليرة  مليار   8500 البالغة   2021 المالية  للسنة  للدولة 

موازنة السنة السابقة والبالغة 4 تريليونات ليرة سورية.
7 آالف مليار ليرة  2021 على بندي نفقات جارية بنحو  وتوّزعت النفقات العامة في موازنة عام 
و1500 مليار ليرة عبارة عن إنفاق استثماري حيث تضّمنت االعتمادات نحو 3500 مليار ليرة للدعم 
االجتماعية  المعونة  لصندوق  ملياراً  و50  الزراعي  اإلنتاج  دعم  لصندوق  ملياراً  و50  االجتماعي 

وتنمية المرأة الريفية.
وتقضي القوانين في البالد بأن يناقش مجلس الشعب الموازنة ثم يقّرها، قبل أن تحال مجدداً إلى 

رئيس الجمهورية إلقرارها.
يذكر أن السعر الرسمي للدوالر محّدد في البالد ب�1256 ليرة.

الرئي�ص ال�سوري يحيل م�سروع 

قانون الموازنة العامة لمجل�ص ال�سعب
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االحتالل يقّرر اإلغاء »تجميد« االعتقال االإدارّي

لالأ�سير االأخر�ص وينقله اإلى �سجن »عيادة الرملة«    

مظاهرة تجوب العا�سمة البحرينّية 

تنديًدا بالتطبيع مع الكيان ال�سهيونّي

إلغاء  الصهيوني،  االح��ت��الل  سلطات  ق���ّررت 
األخرس،  ماهر  لألسير  اإلداري  االعتقال  »تجميد« 
التوالي،  على   89 ال�  لليوم  الطعام  عن  المضرب 
إلى  الصهيونّي،  »كابالن«  مستشفى  من  ونقلته 

سجن »عيادة الرملة«.
قال نادي األسير في بيان له، أمس، إن سلطات 
من  مفاجئ  بشكل  األخرس  األسير  نقلت  االحتالل 
»كابالن« حيث ُيحتجز إلى سجن »عيادة الرملة«، 
الذي صدر عن  اإلداري  اعتقاله  أمر تجميد  وإلغاء 
سبتمبر  أيلول/   23 في  العليا  االحتالل  محكمة 

الماضي، والذي ال يعني إنهاء اعتقاله اإلداري.
إقدام سلطات االحتالل  واعتبر نادي األسير أن 
تأكيد  اإلداري،  اعتقاله  تجميد  وإلغاء  نقله  على 
جديد على محاولة االحتالل االلتفاف على إضراب 
المحكمة  أدارتها  التي  المسرحية  وانتهاء  األسير، 

العليا لالحتالل طوال الفترة الماضية.
وحّمل نادي األسير سلطات االحتالل المسؤولية 
يواجه  الذي  األخ��رس،  األسير  مصير  عن  الكاملة 
واحتمالية  الخطورة،  في  غاية  صحياً  وضعاً 

تعرضه المفاجئ للموت.
من  عاماً(   49( األخ��رس  األسير  أن  إلى  ُيشار 
يوليو  تموز/   27 منذ  الطعام  عن  مضرب  جنين، 
الماضي، رفضاً العتقاله اإلداري، حيث صدر بحقه 
أمر اعتقال إداري ألربعة أشهر، ومن المفترض أن 
إال  المقبل،  الثاني/ نوفمبر  26 تشرين  ينتهي في 

أن هذا ال يعني أنه األمر األخير فهو قابل للتجديد.
إّن  أم��س،  حماس،  حركة  قالت  السياق،  وفي 
إض��راب  على  األميركي  الخارجية  وزي��ر  تعليق 
العتقاله  رفًضا  األخرس  ماهر  الفلسطيني  األسير 
عن  يعّبر  االحتالل  سجون  في  التعّسفي  اإلداري 
الواليات  به  تتصّرف  ال��ذي  البلطجة«  »منطق 

المتحدة األميركية.
قاسم،  ح��ازم  »ح��م��اس«،  باسم  الناطق  وع��ّد 
تعليق وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو بأّن 
بشأن  مناسًبا«  تراه  ما  فعل  حقها  من  »إسرائيل« 
الواليات  تأييد  »يعكس  األخرس  األسير  إضراب 
في  ومشاركتها  شعبنا،  بحق  للجرائم  المتحدة 

انتهاك القانون الدولي واألعراف اإلنسانية«.

العاصمة  ف��ي  الجمعة  ص��الة  بعد  خ��رج��ت 
بالتطبيع  منّددة  مظاهرة  المنامة،  البحرينّية 

الرسمي مع االحتالل الصهيوني.
تندد  الفتات  المظاهرة،  في  مشاركون  ورف��ع 
مقاومة  »جمعة  م��وّح��دة  عبارة  مع  بالتطبيع، 

التطبيع«، مع صورة مقاوم فلسطيني ملّثم.
شعبي  ب��رف��ض  ال��ب��ح��ري��ن  تطبيع  وق��وب��ل 
منظمي  واستدعاء  األمني،  التضييق  رغم  واسع، 
على  وتوقيعهم  فيها،  والمشاركين  المظاهرات 
للمشاركة  ال��ش��ارع  إل��ى  ال��خ��روج  ب��ع��دم  تعّهد 

بفعالّيات مشابهة.
للتطبيع بحملهم  المحتجون عن رفضهم  وعبر 
و«نرفض  خيانة«،  »التطبيع  عليها  كتب  الفتات 

أميركا  إلم���الءات  واالس��ت��س��الم  وال���ذّل  الخنوع 
وبريطانيا«.

وع��ل��ى الف��ت��ات أخ���رى ك��ت��ب ال��م��ت��ظ��اه��رون: 
تستأصل،  أن  يجب  سرطانّية  غدة  »إسرائيل« 
وسنستأصلها«، و«هيهات مّنا الذلة. التطبيع عار 

عليكم وخيانة«.
االحتالل،  مع  تطبيعها  البحرين  إعالن  وعقب 
كان وسم »بحرينيون ضد التطبيع« األعلى تداوالً 

في تغريدات النشطاء البحرينيين على »تويتر«.
وال��ب��ح��ري��ن��ّي  اإلم���ارات���ّي  التطبيع  وق��وب��ل 
واعتبروا  وفصائلي،  رسمي  فلسطيني  برفض 
والقضية  وال��ق��دس  لألقصى  »خيانة  الخطوة 

الفلسطينية«.
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والمرشح  ترامب  دونالد  الرئيس  المتحدة  ال��والي��ات  لرئاسة  المرشحين  من  كل  تمّكن 
الديمقراطي جو بايدن من عرض برامجهما االنتخابّية خالل المناظرة األخيرة التي جمعتهما 
الخميس، قبل 12 يوماً من االنتخابات الرئاسّية. وتمّكن كل منهما من إحراج منافسه في عدد 

من الملفات.. 
فكيف بدا كل من المرشحين خالل هذه المناظرة؟

وفق اإلعالم األميركي، بدا ترامب وكأنه استجاب لنداءات مستشاريه في المناظرة الثانية، 
التي  األولى  المناظرة  مع  بالمقارنة  بايدن،  جو  منافسه  واجه  عندما  تحفظاً  أكثر  أداًء  وقدم 

اتسمت بالفوضى. لكن وفق  »سي أن أن «، لم يحدث شيء فيها لتغيير مسار السباق. 
وذكر عدد من المواقع والصحف األميركية أنه وفي حين كانت تصريحات ترامب أكثر هدوءاً 
والهجمات  باألكاذيب  مليئة  تزال  ال  أنها  إال  األول��ى،  الرئاسية  المناظرة  في  المدمر  أدائه  من 
الشخصية من حين آلخر، وفشل ترامب في تغيير قواعد اللعبة لمصلحته. في المقابل، لم يكن 

أداء بايدن جيداً مثلما كانت هيالري كلينتون في هذه المرحلة من سباقها في عام 2016.
على  ترامب  أبقى  حيث  األول��ى،  الرئاسية  المناظرة  من  بكثير  تحكماً  أكثر  النقاش  وكان 
أعصابه تحت السيطرة، ولم يحاول إخراج بايدن عن مساره مع مقاطعات متواصلة كما فعل 
خالل المناظرة األولى، التي اتسمت بالفوضوية لدرجة أن لجنة المناقشات الرئاسية اتخذت 
خطوة غير مسبوقة لتغيير القواعد: قطع ميكروفونات المرشح بينما يرّد الخصم على السؤال 

في كل مقطع من األجزاء الستة.
فيما انتقد بايدن قرار إدارة ترامب بفصل اآلباء عن أطفالهم على الحدود، ولم يتمكن ترامب 
500 طفل ما زالوا منفصلين عن والديهم. وبدالً من شرح  من تقديم إجابة لما حدث ألكثر من 
التي انفصلت عن بعضها، حاول مراراً  العائالت  التعبير عن األسف بشأن  أو  إدارته،  سياسة 
وتكراراً أن يجادل بأن  »األقفاص « التي احُتجز فيها بعض األطفال ُبنيت في ظل إدارة أوباما 
نظيفة  منشآت  في  إّنهم  جيًدا.  بهم  االعتناء  »تم  األطفال   هؤالء  إن  وقال  بسياسته.  وتفاخر 
تسمح  التي  السياسة  إنهاء  عن  وتحّدث  رادعة  كانت  إدارته  »سياسات  أن   واعتبر   .» للغاية 
لألشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني باإلفراج عنهم أثناء النظر في قضاياهم 

أمام المحكمة «.
وأتاح رد ترامب البارد فرصة أمام بايدن لتقديم إجابته، إذ قال إن »سياسة الفصل األسري 
يمكنهم  ال  واآلن  وفصلهم.  أذرعهم  من  أطفالهم  انتزاع  وتّم  أميركا،  تمثله  ما  كل  مع  تتعارض 
500 مجموعة من هؤالء اآلباء وهؤالء األطفال بمفردهم. ال مكان يذهبون  العثور على أكثر من 

إليه. ال مكان يذهبون إليه. إنه أمر إجرامّي«.
من جهة أخرى، ادعى ترامب خالل المناظرة أنه فعل من أجل السود أكثر من أي رئيس آخر 
منذ أبراهام لنكولن، ونفى مزاعم أنه عنصرّي، قائالً:  »أنا أقل شخص عنصري في هذه الغرفة 
الرّد بالقول إن:  »أبراهام لنكولن هو أحد أكثر الرؤساء عنصرّية في  «. وسخر بايدن من هذا 

التاريخ األميركي «.
أما عن أزمة كورونا فُطلب من كال المرشحين في بداية المناظرة أن يشرحا كيف سيخففان 
أميركا، فألقى ترامب مرة أخرى باللوم على  التاجي في  من زيادة حاالت اإلصابة بالفيروس 
أدلى  الوباء. وفي مقدمة تصريحاته،  الفيروس وقّدم دفاعاً عن طريقة تعامله مع  الصين في 

بادعاء مضلل بأن رده منع مليوني أميركي من الموت. 
وعلى الرغم من أن  الواليات األميركّية في خضم موجة قاتلة ثانية، أصّر ترامب على إبراز 

نبرة متفائلة، وقال:  »نحن نقترب من الزاوية. إنها تختفي «.
وأضاف »لدينا لقاح آٍت، إّنه جاهز، سيتم اإلعالن عنه في األسابيع المقبلة«، قبل أن يتهّرب 

من تحديد الموعد الدقيق لجهوزية اللقاح المرتقب.

أنه  منها،  والوقاية  األمراض  لمكافحة  األميركية  الطبية  المراكز  تحذير  ظل  في  ذلك  يأتي 
بحلول  أميركا  في  كورونا  بفيروس  وفاة  حالة  ألف   247 إلى  ألف   235 بين  ما  هناك  سيكون 
14 تشرين الثاني. لكن ترامب تحّدث عن تجربته الخاصة في مكافحة كورونا وقلل من أهمية 

الزيادة الحالية في الحاالت.
 1000 أن  إلى  مشيراً  الفيروس،  مع  ترامب  تعامل  طريقة  بشّدة  بايدن  انتقد  جانبه،  من 
شخص يموتون يومياً. ورّكز على كلمات ترامب السابقة - مشيراً إلى تصريحه في آذار بأنه 
»ال يتحمل أي مسؤولية« عن المعدل البطيء لنمو اختبارات فيروس كورونا«، معتبراً بايدن أن 

تصريح ترامب »يستبعد أي شخص يسعى للحصول على أعلى منصب في البالد«.
رئيساً  يظل  أال  يجب  الوفيات  من  الكبير  العدد  هذا  عن  مسؤول  شخص  »أي  بايدن  وقال 
للواليات المتحدة األميركية«، مضيفاً: »سأعتني بهذا، وسأنهي ذلك، وسأحرص على أن تكون 

لدينا خطة«.
وقّدم المرشحان رؤيتين مختلفتين بشكل حاد لألشهر المقبلة في وقت تتزايد فيه الحاالت 
في أكثر من 30 والية. وحّذر بايدن من أن الواليات المتحدة ستواجه »شتاء قاتماً« حيث يبدأ 

الفيروس بالخروج عن السيطرة.
إال أن ترامب رفض هذا الرأي مقدماً إحصائيات مضللة، وقال  »ال أعتقد أننا سنواجه شتاء 
وال  خيار  لدينا  ليس  الفيروس،  مع  تتعايش  كيف  ستتعلم  وأميركا  البالد،  وسنفتح  مظلًما، 
يمكننا حبس أنفسنا في قبو كما يفعل بايدن «، مشيراً إلى أن األخير  »سيغلق االقتصاد ويعتمد 

بشكل مفرط على العلماء والخبراء الطبيين، بدالً من وزن التكاليف االقتصادية للبالد «.
ما يعتبره عواقب  ترامب على  الفيروس، شدد  األكثر تحفًظا تجاه  بايدن  لنهج  إدانته  وفي 
وخيمة للعديد من القيود المفروضة على فيروس كورونا. وقال الرئيس األميركي  »ال يمكننا أن 
نبقي هذا البلد مغلقاً. إنه بلد ضخم فيه اقتصاد ضخم. الناس يفقدون وظائفهم، إنهم ينتحرون. 
هناك اكتئاب وكحول ومخدرات بمستوى لم يره أحد من قبل. علينا أن نفتح بالدنا. لقد قلتها 

كثيًرا - ال يمكن أن يكون العالج أسوأ من المشكلة نفسها «. 
نتعلم  إننا  يقول  ترامب  البلد،  وليس  الفيروس،  على  بالقضاء  »سأقوم  بالقول:  بايدن  ورّد 
كيف نتعايش مع األزمة، لكن الناس يتعلمون أن يموتوا معها. أنتم في المنزل سيكون لديكم 

كرسي فارغ على طاولة المطبخ هذا الصباح«.
المناظرة األخيرة بين دونالد ترامب  التي تناولتها  الملفات  أبرز  القومي من  فيما كان األمن 
االتهامات  المرشحان  وتبادل  األميركية.  الرئاسية  االنتخابات  من  يوماً   12 قبل  بايدن  وجو 

بشأن عالقة كل منهما بجهات خارجية وتلقيه ألموال أو لدعم من دول أجنبية.
الخارجية،  التجارية  ابنه هانتر بايدن أي مخالفات في تعامالته  ارتكاب  ونفى جو بايدن 
العالقات  السابق  الرئيس  نائب  بها  خاطب  التي  مباشرة  األكثر  الطريقة  هي  هذه  وكانت 
التجارية الخارجية البنه، والتي سعى ترامب وحلفاؤه إلى استخدامها لتصوير بايدن على أنه 

مرتبط بأموال أجنبية غير الئقة.
وقال بايدن »الرجل الذي واجه مشاكل في أوكرانيا هو هذا الرجل«، مشيراً إلى ترامب، »الذي 

يحاول دفع رشوة للحكومة األوكرانية ليقول شيًئا سلبًيا عني، وهو ما لن يفعلوه«.
في  تدّخلها  ثمن  وإي��ران  والصين  روسيا  من  كّل  تدفع  أن  أخ��رى  جهة  من  بايدن  وتعّهد 
»ستدفع  الثالث  الدول  هذه  إّن  وقال  باالنتخابات.  فاز  ما  إذا  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 

الثمن إذا ما انُتخبت. إّنها تتدّخل في السيادة األميركية«.
أما ترامب فقال »لم يعامل أحد روسيا بالشدة التي عاملتها بها، وبايدن يتلقى أمواالً كبيرة 

من روسيا«.
وقال ترامب إن سلفه باراك أوباما أخبره أن كوريا الشمالية تمثل أكبر مشكلة، مضيفاً »لكن 

بلدين  بين  حرب  اندالع  أن  موضحاً  حرب«،  أي  تندلع  ولن  زعيمها  مع  جيدة  عالقة  تربطني 
نوويين كان سيؤدي إلى مقتل ماليين الناس.

وتبادل المرّشحان خالل المناظرة اتهامات بالفساد المالي، وقال ترامب لبايدن »أعتقد أنك 
يّتهم  السابق  األعمال  رجل  ينفّك  ال  مالي  فساد  مزاعم  بشأن  األميركي«  للشعب  بشرح  تدين 
نائب الرئيس السابق بالضلوع فيها، فرّد عليه بايدن »لم أتلّق يوماً بنساً واحداً« من أّي جهة 

أجنبية.
أما عّمن فاز بالمناظرة األخيرة؟، فوفقاً الستطالع فوري أجرته »سي أن أن«، فقد قام بايدن 
بعمل أفضل في المناظرة األخيرة. بشكل عام، قال %53 من الناخبين الذين شاهدوا المناظرة 

أن بايدن فاز بالمباراة، بينما قال %39 أن الرئيس دونالد ترامب فعل ذلك.
قال المشاهدون مرة أخرى إن »انتقادات بايدن لترامب كانت عادلة إلى حد كبير: %73 قالوا 
إنها عادلة، و %26 غير عادلة، وانقسموا حول ما إذا كانت هجمات ترامب على بايدن عادلة: 

%49 ال«. %50 قالوا نعم، 
بلغت اآلراء اإليجابية لبايدن قبل المناقشة %55، واستقرت عند %56 في المقابالت التي 
وجهة  لديهم  إن   42% قال  حيث  ثابتة،  ترامب  أرقام  بقيت  وبالمثل،  المناظرة.  بعد  أجريت 
نظر إيجابية تجاه الرئيس في المقابالت التي أجريت قبل مناقشة يوم الخميس و %41 قالوا 

الشيء نفسه بعد ذلك.
ومع ذلك، قال المزيد من مراقبي المناظرات إن أداء ترامب أثار مخاوف بشأن كيفية تعامله 

مع الرئاسة )%55( مقارنة بأداء بايدن )41%(.
فضل مراقبو المناظرة األخيرة ترامب على بايدن فيما يتعلق باالقتصاد )%56 يعتقدون أن 
%44 قالوا إن بايدن سيفعل ذلك، وانقسموا حول  ترامب سيتعامل معها بشكل أفضل مقابل 

السياسة الخارجية بالتساوي )%50 يفضلون بايدن، %48 ترامب(.
 41% مقابل  بايدن   57%( أكبر  بثقة  بايدن  فيتمتع  كورونا،  أزمة  مع  التعامل  حول  أما 
%29 ترامب( وعدم المساواة العرقية في الواليات  إلى  المناخ )%67 بايدن  ترامب(، وتغير 

المتحدة )%62 بايدن مقابل %35 ترامب(.
كما كان ُينظر إلى بايدن إلى حد كبير على أنه يقدم خطة أفضل لحل مشاكل البالد )54% 
لكل   49%( األقوى  الزعيم  أنه  يبدو  من  حول  الناخبون  وانقسم  ترامب،   42% مقابل  بايدن 

منهما(.
الرئاسية  المناظرة  من  بكثير  للجدل  إثارة  أقل  كان  الخميس  يوم  حدث  أن  من  الرغم  على 
أسئلة  على  مباشرة  يجيب  أنه  على  إليه  ُينظر  ألن  استعداداً  أكثر  كان  بايدن  أن  إال  األول��ى، 

الوسيط )قال %62 إنه فعل، و %31 قالوا ترامب(.
كانت النساء أكثر مياًل للقول إن بايدن قام بعمل أفضل في النقاش )%60 من النساء قلن إن 
ترامب  إن  قالوا   44% فاز،  بايدن  إن  قالوا   47% الرجال  بين  بينما  ترامب،   35% فاز،  بايدن 
%36 ترامب(، كما  فعل(. كما شعر المستقلون إلى حد كبير بفوز بايدن )%55 بايدن مقابل 
%37 ترامب( والناخبون البيض من حملة الشهادات  صّوت المعتدلون )%56 بايدن مقابل 

الجامعية )%64 بايدن مقابل %29 ترامب(.
التواصل  مواقع  على  التفاعل  في  والمديح  الثناء  من  الكثير  ويلكر  كريستن  نالت  فيما 
االجتماعي، ألدائها  »المتمّيز « كمديرة للحوار في المناظرة األخيرة بين المرشحين الرئاسيين، 
لهما  المخصصة  األوق��ات  تجاوز  من  المتناظرين  منع  في  »لنجاحها  الخصوص   وجه  على 
محل  األخيرة  الرئاسية  المناظرة  في  أداؤها  وكان   .» دورها  وتجاهل  تجاهلها  من  ومنعهما 

اهتمام 125 ألف تغريدة على  »تويتر «.

تقرير �إخبارّي

ترامب وبايدن في المناظرة الرئا�سّية الأخيرة وا�ستطالعات الراأي الأميركّية..

ذاتيا  المعلنة   » ب��اغ  ق��ره  »جمهورية  رئ��ي��س   وّج���ه 
والمدعومة من أرمينيا أرايك هاروتيونيان نداء إلى الرئيس 
وقف  أجل  من  نفوذه  الستخدام  بوتين  فالديمير  الروسي 

القتال في المنطقة المتنازع عليها.
وأشار هاروتيونيان في رسالة مفتوحة لبوتين نشرها 
على صفحته في  »فيسبوك « أمس، إلى العالقات القديمة 
باغ  قره  لجمهورية  األرمني  )االسم  وأرتساخ  روسيا  بين 
الصارم  موسكو  التزام  مثمناً  واح��د(،  جانب  من  المعلنة 
بأعراف القانون الدولي ومبادئ التسوية السياسية للنزاع 
األرمني  الجانبين  بين  السابقة  االتفاقات  في  وإسهامها 

واألذربيجاني لخفض التصعيد في المنطقة.
بتصريحات  ذاتياً  المعلنة  الجمهورية  رئيس  وأش��اد 
مشاركته  خالل  أمس  باغ  قره  نزاع  حول  الروسي  الرئيس 
إلى  بوتين  لفت  حيث  للحوارات،  فالداي  منتدى  أعمال  في 
أن  »جذور األزمة تحمل طابعاً عرقياً وبدأ الصراع بارتكاب 

جرائم عنيفة ضد السكان األرمن «.
وحمل هاروتيونيان أذربيجان المسؤولية عن  »االستمرار 
في انتهاج سياسة اإلبادة الجماعّية « بحق السكان األرمن 

في قره باغ.
دولياً  بها  المعترف  غير  الجمهورية  رئيس  وخاطب 

بوتين بالقول:  »أناشدكم، كشخص ورئيس يحظى بسمعة 
من  ما يمكن  فعل كل  العالم ومنطقتنا،  في  شخصية هائلة 
أجل وقف األعمال القتالية واستئناف العمليات السياسية 

في منطقة النزاع بين أذربيجان وقره باغ «.
لدى  األرمنية  والسفارة  الروسية  الخارجية  دعت  فيما 
من  القادمين  للمسلحين  الفوري  »السحب  إل��ى   موسكو 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من منطقة النزاع في إقليم 

قره باغ «.
الروسية في بيان نشرته عقب  الخارجية  وأفادت بذلك 
الوزير،  نائب  سيرومولوتوف،  أوليغ  أم��س،  جمع  لقاء 

وسفير أرمينيا في روسيا وردان توغانيان.
وقال البيان إن الطرفين تبادال وجهات النظر على خلفية 
التصعيد المستمر في قره باغ، وشّددا على أن  »نقل عناصر 
الشرق  دول  بعض  م��ن  شرعية  غير  مسلحة  جماعات 
األوسط وشمال أفريقيا « إلى المنطقة أمر مرفوض، و  »من 

الضروري سحبهم من هناك دون تأخير «.
وفي وقت سابق، عبرت روسيا مراراً عن بالغ قلقها إزاء 
تقارير تتحّدث عن نقل مسلحين أجانب إلى قره باغ، مؤكدة 

أنها تملك معلومات تثبت صحة هذه البيانات.

قّره باغ تطلب من بوتين ا�ستخدام نفوذه لوقف القتال

ومو�سكو ويريفان تدعوان ل�سحب الم�سلحين الأجانب فورًا 

المعنية  الدولية  األط��راف  مواقف  تباينت 
دائم  وقف  بشأن  االتفاق  إزاء  الليبي  بالشأن 
إلطالق النار في عموم البالد تم توقيعه أمس 
في جنيف بين طرفي النزاع تحت رعاية األمم 

المتحدة.
ل�  حليف  أك��ب��ر  تعد  ال��ت��ي  مصر  ورّح��ب��ت 
«الجيش الوطني الليبي « بقيادة خليفة حفتر، 
»اإلنجاز  هذا   أن  إلى  مشيرة  المبرم،  باالتفاق 
طرفي  بين  مباشر  اجتماع  ألول  استكماالً  جاء 
المصرية  الغردقة  مدينة  استضافته  النزاع 

أواخر أيلول الماضي «.
لها  بيان  في  المصرية  الخارجية  ودع��ت 
الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى »اإلسهام 
التصعيد  ع��دم  وض��م��ان  الحالي  الجهد  ف��ي 
لدعم  القاهرة  دعم  مبدية  القتال،  جبهات  في 
الهدف  الرامية لتحقيق  المتحدة  األمم  مساعي 
ليبيا والحفاظ  الرئيسي، وهو ضمان استقرار 
مع  أراضيها  ووح��دة  وسالمة  سيادتها  على 

ضرورة خروج القوات األجنبية من البالد«.
دعماً  تقدم  التي  تركيا  أعربت  المقابل،  في 
عن  المتمّخضة  الليبية  الوفاق  حكومة  إلى 

اتفاق الصخيرات، عن تشاؤمها إزاء االتفاق.
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وقال 
للصحافيين إنه يعتبر اتفاق جنيف »ضعيف 
أعلى  على  ليس  أن��ه  موضحاً  المصداقية«، 

مستوى و«األيام ستظهر مدى صموده«.
المتحدة  ال��والي��ات  رح��ب��ت  جانبها،  م��ن 
الفرقاء  بين  المبرم  باالتفاق  ح��اراً«  »ترحيباً 
الليبيين، مشّددة على أنه يمثل »خطوة كبيرة 
المشتركة  المصالح  تحقيق  نحو  األم��ام  إلى 
لجميع الليبيين في خفض التصعيد واالستقرار 
الطريق  و«يمّهد  األجانب«  المقاتلين  ورحيل 
لمزيد من التقدم« في منتدى الحوار السياسي 
بهدف  المقبل  األسبوع  سينطلق  الذي  الليبي 

التوصل إلى حل دائم للصراع.
وأشادت السفارة األميركية في ليبيا بالدور 
األم��م  بعثة  رئيسة  لعبته  ال��ذي  المحوري 
وليامز  ستيفاني  باإلنابة  ليبيا  في  المتحدة 

في إبرام االتفاق، داعية كافة الجهات الفاعلة 
الداخلية والخارجية إلى  »دعم تنفيذ االتفاق 

بحسن نية «.
إذ  باالتفاق،  أيضاً  فرنسا  أش��ادت  بدورها 
لفت وزير خارجيتها جان إيف لودريان إلى أن  
السالم  إلحالل  مطلوبة  مواتية  عوامل  »ثالثة 
على   مشدداً   ،» اليوم  متوفرة  باتت  ليبيا  في 
جنيف  مشاورات  مخرجات  بلورة  »ض��رورة 

في حّل مستدام للنزاع «.
أعلنت  أم��س،  ي��وم  م��ن  سابق  وق��ت  وف��ي 
وليامز،  ستيفاني  ليبيا  إلى  األممية  المبعوثة 
الليبّية  األمنّية  اللجنة  وف��دْي  »رئيسي  أن 
المشتركة، وقعا أمس على اتفاق لوقف شامل 
إلطالق النار في ليبيا، توصلت إليه محادثات 

جنيف«. 
أحمد  السراج  حكومة  وفد  رئيس  عن  ونقل 
سيكون  االتفاق  »هذا  أن   اعتباره  شحمة،  أبو 
ع��ام��الً رئ��ي��س��ي��اً ف��ي وق���ف ال��ن��زي��ف  وع���ودة 
القوات  وفد  رئيس  أما  ليبيا«.  إلى  االستقرار 
أمراج  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  المسلحة 
يريده  ما  هو  أنجزناه  »ما  أن  فرأى  العمامي، 
ما  كل  لتطبيق  سنداً  وسنكون  الليبيين،  كل 

اتفقنا عليه«.
هذا  »يحقق  أن   تمنيها  عن  وليامز  وأعربت 
ويسمح  الليبي،  الشعب  معاناة  إنهاء  االتفاق 
إلى  بالعودة  الليبيين  والالجئين  للنازحين 

ديارهم «. 
عالمة  االت��ف��اق  على  التوقيع  واع��ت��ب��رت 
وقالت  الليبي،  وللشعب  لليبيا  مهمة  فارقة 
نحو  األول��ى  الخطوة  يمثل  اليوم  »اتفاق  إن  
طال  التي  الليبية  لألزمة  الشاملة  التسوية 
جهدنا  قصارى  »سنبذل  أنه   مؤكدًة   ،» أمدها 
كأمم متحدة من أجل أن يقدم المجتمع الدولي 

دعمه الثابت لليبيا «.
في  للدعم  المتحدة  األم��م  بعثة  وأف���ادت 
ليبيا على صفحتها في  »فيسبوك «:  »تتوج 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  م��ح��ادث��ات 
حيت  تاريخي  بإنجاز  اليوم  جنيف  في   5+5

توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف 
إطالق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا 
اإلنجاز نقطة تحّول هامة نحو تحقيق السالم 

واالستقرار في ليبيا «.
الماضي،  اإلثنين  صباح  استؤنفت  وكانت 
األمنية  اللجنة  محادثات  من  الرابعة  الجولة 
المقّرر  المشتركة، وهي جولة كان من  الليبية 
الشهر  من  والعشرين  الرابع  حّتى  تستمّر  أن 

الحالّي.
وترمي هذه المحادثات إلى تطبيق مقّررات 
مؤتمر برلين والتوصل إلى وقف دائم وشامل 
مرور  وتسهيل  المعابر  وفتح  النار،  إلط��الق 
جميع  إل��ى  والطبية  اإلنسانية  المساعدات 

المناطق الليبية.
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  حينها،  وأملت 
في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة 
المسائل العالقة، بغية التوصل إلى وقف تام 

ودائم إلطالق النار في عموم ليبيا.
عقد  للجنة  السابق  االجتماع  أن  إلى  ُيشار 
أيلول/سبتمبر  أواخ��ر  في  يومين  مدى  على 
في مصر في مدينة الغردقة المطلة على البحر 

األحمر.
وقف  ليبيا  في  يسود  الماضي  آب   21 ومنذ 
خرق  أعلن  الليبي  الجيش  أن  إال  النار،  إلطالق 
من  أكثر  النار  إطالق  وقف  حفتر  المشير  قوات 

مرة.

الجولة  انطلقت  الماضي  شباط   3 وف��ي 
في  العسكرية  اللجنة  الجتماعات  األول���ى 
حكومة  من  أعضاء   5 تضّم  والتي  جنيف، 
من  آخ��ري��ن  و5  الشرعية  الوطني  ال��وف��اق 
الثانية  الجولة  جرت  فيما  حفتر،  قوات  طرف 
آذار  في  والثالثة  ذات��ه،  الشهر  من  ال�18  في 

الماضي.
على  ون��زاع��اً  عنف  أع��م��ال  ليبيا  وتشهد 
معّمر  الرئيس  ن��ظ��ام  س��ق��وط  منذ  السلطة 
من  تعاني  أنها  كما   .2011 العام  في  القذافي 
حرب تتدخل بها قوى إقليمّية عديدة، وترافقت 

مع تأزم الوضع االقتصادّي وتظاهرات.

اتفاق دائم لوقف اإطالق النار بين الأطراف الليبّية

ومواقف الدول تتراوح بين الترحيب والت�ساوؤم.. 

بكين ترّجح عدم االعتراف 

بجوازات ال�سفر البريطانّية 

ال�سادرة ل�سكان هونغ كونغ

إنها   الصينية  الخارجية  وزارة  قالت 
البريطانية  السفر  بجوازات  تعترف  ال  »قد 
على  رداً  ك��ون��غ،  هونغ  لسكان  ال��ص��ادرة 
على  للحصول  طريق  لفتح  لندن  تحركات 

الجنسية ألولئك الذين يحملون الوثائق«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأعلن 
الصينية تشاو ليجيان،  »أننا قد ال نعترف 
ال��ص��ادرة  البريطانية  السفر  ب��ج��وازات 
خالفت  بريطانيا  ك��ون��غ...  هونغ  لسكان 
السفر  ج��وازات  مسألة  وضّخمت  وعودها 

البريطانية الوطنية «.
ستسمح  إّنها  أيار،  في  بريطانيا  وقالت 
لحاملي جوازات السفر هذه بإقامات طويلة 
الجنسية، مما دفع  وإمكانية الحصول على 
التسريع  إلى  كونغ  هونغ  سكان  من  اآلالف 
للحصول  بطلب  التقّدم  أو  التجديد  ف��ي 

عليها.
تحّولت هونغ كونغ من الحكم البريطاني 
وتزايد   1997 عام  في  الصيني  الحكم  إلى 
الحقوق  ح���ول  الجانبين  ب��ي��ن  ال��خ��الف 
اإلقليم. وتتهم بريطانيا الصين  المدنية في 
بالفشل في الوفاء بتعهداتها بالحفاظ على 
الخاصة،  اإلداري��ة  المنطقة  في  الحريات 
في  ت��ت��دّخ��ل  ل��ن��دن  إن  بكين  ت��ق��ول  بينما 

الداخلية. شؤونها 
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 …b�b� WO�u� bO�UI�� bO�UI��« Ác� ‰«b���«Ë VFA�«
 WOKLF�«  Ác??�Ë  ÆUN�  p�L��Ë  W??�_«  UNOK�  vÒ�d��
 ôË UNO� ÂUE� ô W�u{u� W�U� s� ÃËd��« w�b���
 U�—UF�Ë  ÂUEM�«  UN�«uM�  W�O��  W�U�  v�≈  ¨…u�

Æ…uI�«

∫Í—c��« Õö�ù«
 »–UJ��  VFA�«  tÒ�M�  s??�  w�Q�  W??�_«  W�UM�Ë
 U�d�√  ‰U�  w��«  rN�«–uF�Ë  sOOFHM�«  sOO�UO��«
  «Ëd???�Ë  WMOL�  ÎU??�d??�Ë  …dO��  …—U??�??�  t�HK�Ë
 Î̈ôË√  ¨VFA�«  „—b�  U�bM�  oI���  W�UML�U�  ÆWLOE�
 WKzUF�«  ”U�√  vK�  rN��UO�  X�U�  s�c�«  »«uM�«  Ê√
 sJL�  ô  w�UO��«  ¡U�b�«Ë  w�UL�«  –uHM�«Ë  s�b�«Ë
 W�b��  «Ë¡U�  rN�_  VFA�«  `�UB�  «u�b��  Ê√  rN�
 Î̈UO�U�Ë ÆÆWO��cL�«Ë WOKzUF�«Ë WO�uB��« rNF�UM�
 Z�«d��«Ë  ∆œU�L�«  vK�  ÂuI�  WOIOI��«  W�UOM�«  Ê≈
 œ«—√  «–S�  ÆÆÁdO�Ë  VFA�«  `�UB�  vK�  W��RL�«
 «cN� vF�� Ê√ u� tOKF� ÎöF� ‰U��« dOOG�”  VFA�«
 5Æ“W�dJH�«  t�U�U��«Ë  ÁbO�UI�  w�  t�H�  w�  dOOG��«
 w� W�—c�  U�ö�≈ ¡«d�≈ v�≈ —œU�� Ê√ ÎUC�√ tOK�Ë
 ÷«d�_«Ë  b�UHL�«Ë  V�U�L�«  q�  s�  UN�OIM�Ë  t�UO�
 Õö??�ù«Ë  Æ ÒwKIF�«  √b??B??�«Ë  WÒO��UML�«Ë  WÒO�HM�«
 f�U�L�«Ë   U�uJ��«  dOOG�  w�  ÊuJ�  ô  wIOI��«
 –  WÒO�HM�«  W�_«  W�U�  Õö�≈  w�  q�  ¨qK��«  lK�Ë
 WO�uB��«  WOF�d�«  U�UCI�«  dOOG�  w�Ë  WÒO��UML�«
 Õö�ù«  «c�Ë  ÆW�_«  ◊UD��«  V��  w�  w��«  UN�H�
 TAM�ò VFAK� …b�Òu� W�O�� …bOI� W�O�� w�Q�

6ÆåÎ«b�b� ÎôUL�Ë Î«b�b� ÎU�UE�Ë Î «b�b� ÎöO�

∫WO�«u�«  W�uD��«
 ‰–U���«  n�«u�  s�  wK���U�  w�Q�  W�_«  W�UM�Ë
 œUL��U�Ë  Âö���ô«Ë  WO�UJ�ô«Ë  W�U���«Ë  ŸuM��«Ë
  eO�  w��«  WM�RL�«  W�uD��«  W�—UL�Ë  Ÿ«dB�«  ZN�
 i�d�  w��«  W�_U�  ÆÆq�uD�«  t��—U�  w�  UM�F�
 ÆW�œu�F�«  ô≈  ‰U??M??�  ôË  W�d��«  i??�d??�  Ÿ«d??B??�«
 s�  WI��ML�«  WO�«u�«  W�uD��U�  ô≈  ÊuJ�  ô  –UI�ù«Ë
 lL��L�«  W�d��  ‚u��«  s�Ë  VFA�«Ë  ÷—_«  W���
 ∫“uL�  s�  s�U��«  bON�  ‰uI�  ÆUOKF�«  tLO�  —UB��ôË
 r�_«  vK�  w�Q�  s�L�«Ë  »UFB�U�  W�OK�  WM�“√  Ê≈ò
 …b�RL�«  W�uD��U�  ô≈  UNM�  –UI�≈  UN�  ÊuJ�  ö�  WO��«
 ¨W�Ëœ  Ë√  W�√  q�ò  ∫ÎUC�«  ‰uI�Ë  7Æå…bOIF�«  W�B�
 ö�  ¨w�  UN�u�  s�  ¨UN�H�  s�  ÊUL{  UN�  sJ�  r�  «–≈

8Æå‚ö�ù« vK� …UO��« w� UN� ÊUL{

∫a�—U��« v�≈ …œuF�«
 Í—UC��«  UN��—U�  W�dFL�  ÈuI�  W�_«  W�UM�Ë
 ·u��«  ÂU??�Ë√  UNM�  q�e�  tM�  ”Ë—œ  Ã«d���U�Ë
 WOKI�  vK�  wCI�Ë  W�UO��«Ë  l�«d��«Ë  e�F�«Ë
 s� »Òd??N??�??�«Ë Âö??�??�??�ô«Ë ‰–U??�??�??�«Ë ‰u??L??�??�«
 w��«  …b�UH�«  rO�UF��«  q�Ë  V�«u�«Ë  WO�ËR�L�«

 ‰uI� ÆUN��U� w��« ◊UD��ô« —uB� s� UNO�≈ XKI��«
 W�_« Ác�  ôU� fF�√ s�”  ∫“uL� s� s�U��«  bON�
 …bÒO� W�dF� UN��—U� X�d� u�Ë ÆUN��—U� qN�� UN�√
 vK�  …—œU??�  W�uH��  ÎU�H�  tO�  XHA��ô  W�O��
 9Æ“ÕöH�«  v�«  UNI�d�  ÷d�F�  U�  q�  vK�  VKG��«
 sO�«u�« sOHI�L�«Ë ¡U�œ_« V�«Ë s� t�≈ ‰uI� UM� s�
 s�  nAJ�U�  «uL�U��  Ê√  sOBK�L�«  sO�b�L�«Ë
 UMFL���  UN{U�  w��«  WK�uD�«  WO�«dB�«   «—Ëb�«
  öL��«Ë  WÒ�d�d��«   U�uL�«  b??{  t��—U�  d��
 ÎULz«œ  UNM�  Ãd??�  w��«Ë  W�—ULF��ô«  WÒ�dJ�F�«
 W�dI��Ë  UM�F�   ôuD�  qCH�  jI�  fO�  Î̈ «dB�M�
 W�—UC��«  t�U� ÒuI�  qCH�  ÎUC�√  q�  s�b�U��«  Áœ«u�

 Æ«u�U� Ÿu� Í√ s� …«eG�« w� WK�UH�« WFO�d�«

∫WK{UH�«  W�dFL�«
 WK{UH�«  W�dFL�«  u�  W�UM�Ë  …u�  W�_«  `ML�  U�Ë
 Æw�uI�«  w�u�«  dA�Ë  W�ÒbI�L�«  ÂuKF�«  »U���«Ë
 Æ“…u�  W�dFL�«Ë  W�dF�  lL��L�«”  ∫ÁœUF�  ‰uI�
 ¨wFL��L�«  U�œu�Ë WIOI� rN� s� sJL�� W�dFL�U��
 …b�«u�« …UO��« w� UM�«d��« WIOI�Ë Î̈UF�«ËË ÎU��—U�
 U�bM�  b�u���  rNH�«  «cN�  W�O��Ë  Æb�«u�«  dOBL�«Ë
 rOEM�  v??�≈  UMF�b�  w��«  WK�UH�«  …b??�«u??�«  …œ«—ù«
  U�U��U�  ô  b??�«Ë  ÁU��U�  qLF�«  v??�≈Ë  UM�H�√
 WIOI�  rN�  s�  ÎUC�√  sJL��  W�dFL�U�Ë  ÆW�—UC��
 d�U��«  U�Ëb�  ÆÆWO�«ËbF�«  t�«b�√Ë  rO�K�«  U�Ëb�
 UMHF{  s�«u�Ë  UM�u�  q�«u�  s�  dO�J�«  ·dF�  Íc�«
 nO�  ·dF�Ë  UNKO�UH�Ë  U�—u�√  qJ�  UM�UO�  s�Ë
 oÒLF��  Ê√  UMOK�  p�c�  ÆUM�U�U�I�«Ë  UMHF{  qG���
 ‰«e�  U�Ë  XM Ò�√  w��«  »U��_«  ”—b�  Ê√Ë  t��dFL�
 ÆWK�U��«  t�«b�√  oOI��  w�  ÕU�M�«  q��  t�  s� ÒR�
 ¡UCI�«  s�  sJL��  ÂuKF�«  ozUI�Ë  W�dFL�«  œUL��U�Ë
 q�Ë  œU�H�«Ë  v{uH�«Ë  qN��«Ë  nK���«  d�UE�  vK�
 Æ U�U�I�ô«Ë  WOHzUD�«Ë  dINI��«Ë  nFC�«  q�«u�
 Ãd��Ë  U�uFB�« t�«u�Ë  ULKE�« œÒb�� W�dFL�U��
 —«u�√  v�≈  ¨sOIO�«Ë  Õu{u�«  v�≈  pA�«Ë  WK�K��«  s�
Æ—UB��ô«Ë eF�«Ë b�L�« rL� wI�dM� WF ÒAL�« WCNM�«

∫b�b��« q�I��L�«Ë …UO��« …bOI�
 W�ö�Ë  W�—u��«  W�_«  dOB�  Ê≈  ∫W�ö��«  w�
 Ê«bI�  W�O��  dD�  w�  U���√  b�  Í—u��«  s�u�«
 ‰ö��ô«  dOB� s� W�_«  ÁcN�  q�√  ôË ÆUN��UM� W�_«
 v�� UN�Òb� w��« ÃöF�« WH�Ë ŸÒd��� ô≈ ‰ö�L{ô«Ë
 …b�b��«  WO��UML�«  …bOIF�U�  Ò̀K���«Ë  —«–¬  s�  ‰Ë_«
 Î «d�F�Ë W�—u��« W�_« WIOI� s� ÎUH�U� UN� ¡U� w��«

 Æ…UO��« w� Èd�J�« U�b�UI�Ë UN��UD� s�
 WO�U��« …bOIF�« Ác� ‚UM��« v�≈ UM�F� ¡UM�√ u�b�
 …UO��«Ë  w�uI�«  ÷uNM�«  …bOI�  UN�«  ÆÂU??�Ë_«  s�
 ÆÆsO�—u��«  Ÿ«b�ù«Ë  dO��«  …bOI�  ÆÆWO�«d�«  WKOL��«
 q�I��L�«Ë  Í—UC��«  w�U��ù«  œÒb���«  …bOI�
 tK�√ s� Íc�«Ë ¡«e�_«Ë —«d�_U� oOK� Íc�«  b�b��«
 U�√ò  ∫œ Òœd� u�Ë “uL� s� s�U��«  w� ÁœUF� bNA��«
 Ác�  ÆÆ u??�√  «–U�  q�√  s�  q�  ¨ u�√  nO�  wMLN�  ô
ÆåÊËdB�MO�� w�bOI� ¡UM�√ U�√ wM�u�bFO� WKOK�«

 »œô«  w??�  Íd??J??H??�«  Ÿ«d??B??�«  ¨ÁœU??F??�  Êu???�√   ≠  1
Æ37 ’ ¨Í—u��«

 16  –  1932  d�L�u�  16  œUN�  Â«u??�√  …dA�  ≠  2
 ¨56  œb??F??�«  ¨”d???�¬  f�uO�  ¨W??F??�Ëe??�«  ¨1942  d�L�u�

1942Ø11Ø16
Æt�«–  l�dL�«  ≠  3

 ¨1948  dAF�«   «d??{U??�??L??�«  ¨…œU??F??�  Êu??D??�√  ≠  4
Æ30 ’ ¨1976 WF��

 WO�UM�K�«  W�Q�L�«  w�   «—U���  ¨…œUF�  ÊuD�√  ≠  5
Æ165  ’  ¨1943 –  1936

 WO�UM�K�«  W�Q�L�«  w�   «—U���  ¨…œUF�  ÊuD�√  ≠  6
Æ191  ’  ¨1943 –  1936

 ¨1948  dAF�«   «d{U�L�«  ¨…œU??F??�  Êu??D??�√  ≠  7
Æ25 ’ ¨1976 WF��

 ¨1948  dAF�«   «d{U�L�«  ¨…œU??F??�  Êu??D??�√  ≠  8
Æ158 ’ ¨1976 WF��

 ¨1948  dAF�«   «d{U�L�«  ¨…œU??F??�  Êu??D??�√  ≠  9
Æ160 ’ ¨1976 WF��

ºµªªg ñô°üà°ùJh ..ÉgDhGóYG É¡d ¬cÉM Ée »a §ÑîàJ ºeC’G ä nó ngh ºdÉ©dG âªq∏Y »àdG áeC’G

ájQƒ°S PÉ≤fE’ ¬JÉ«Mh ¬°ùØf ∞bhh êÓ©dG ∞°Uh Ö«Ñ£dG - º«YõdG √OÉ©°S ¿ƒ£fCG

 § qÑîàJ zºeCÓd ájOÉgh áªq∏©e{ »°VÉªdG »a âfÉc »àdG ájQƒ°ùdG áeC’G

 »a ¥ô¨Jh äÉ≤HƒªdGh ¢û qMƒàdGh ô«ØµàdGh π¡édG äÉª∏X »a Ωƒ«dG

 ï°ùØàdG ∫Éµ°TCG πch ∫Gõ©f’Gh ™bƒ≤àdGh Ö°ü©àdGh ∞∏îàdG äÉ©≤æà°ùe

 áæ q«g á°ùjôa É¡Yƒbh ó©H Égô«°üe ò≤æJ ¿CG ∫hÉëJh äÉeÉ°ù≤f’Gh

 »àdG áe qôéªdG á«fƒ«¡°ü∏dh áªdÉ¶dG á°Sô£¨àªdG á£u∏°ùàªdG ºeCÓd

 ΩGôLE’Gh ó≤ëdG áaÉ≤Kh π«WÉHC’Gh øàØdG º uª©Jh ¢VQC’G Ö°üà¨J

.Éæ©ªàée »a ÖjôîàdGh ÜÉgQE’Gh

***
 ó«©à°ùj kÉ«aÉ°T kÉLÓY ∞°üj ¿CG √OÉ©°S ¿ƒ£fCG º«YõdG – Ö«Ñ£dG Q qôb 

 »YGóHE’G ÉgQhO ≈dEGh áb qÓîdG É¡à©«ÑW ≈dEG Égó«©jh áeC’G áYÉæe

 óYGƒ≤dG øe áYƒªée πª°ûj »aÉ°ûdG êÓ©dG Gògh .…QÉ°†ëdG É¡∏©ah

 É¡°Vƒ¡fh áeC’G á¶≤«d Ió«ØªdGh á©LÉædG á q«MÓ°UE’Gh á q«°SÉ°SC’G

 áÑMÉ°U É¡∏©Lh É¡àYÉæe ájƒ≤J ≈dEG …ODƒjh áªFGódG É¡Jƒ«Mh É¡àeÓ°Sh

.É¡æWhh É¡°ùØf ≈∏Y IOÉ«°ùdG

***
 ô£N »a ÉëÑ°UCG ób …Qƒ°ùdG øWƒdG áeÓ°Sh ájQƒ°ùdG áeC’G ô«°üe

 ∫Óëf’G ô«°üe øe áeC’G √ò¡d πeCG ’h .É¡àYÉæe áeC’G ¿Gó≤a áé«àf

 QGPBG øe ∫hC’G ≈àa É¡e qób »àdG êÓ©dG áØ°Uh ´ qôéàH ’EG ∫Óëª°V’Gh

 á≤«≤M øY kÉØ°TÉc É¡H AÉL »àdG IójóédG á«ÑbÉæªdG Ió«≤©dÉH íq∏°ùàdGh

.IÉ«ëdG »a iôÑµdG Égó°UÉ≤eh É¡ÑdÉ£e øY kGôÑ©eh ájQƒ°ùdG áeC’G

***
 É¡fG .ΩÉghC’G øe á«dÉîdG Ió«≤©dG √òg ¥ÉæàYG ≈dEG ÉæÑ©°T AÉæHCG ƒYóf

 ô«îdG Ió«≤Y ..á«bGôdG á∏«ªédG IÉ«ëdGh »eƒ≤dG ¢Vƒ¡ædG Ió«≤Y

 πÑ≤à°ùªdGh …QÉ°†ëdG »fÉ°ùfE’G O qóéàdG Ió«≤Y ..ø«jQƒ°ùdG ´GóHE’Gh

AGõYC’Gh QGôMC’ÉH ≥«∏j …òdG ójóédG
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�لحريري يبد�أ مع با�سيل ... )تتمة �ص1( 

المصادر أكدت أن مسعى الوساطة بين الحريري 
ورئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة م��ي��ش��ال ع���ون، وك��ذل��ك بين 
النواب  مجلس  رئيس  يتواله  وباسيل،  الحريري 
التوازنات  الطريق لحفظ  نبيه بري على قاعدة فتح 
التأليف  خلفية  في  والسياسية  والنيابية  الطائفية 
اختصاصيين.  حكومة  شعار  عن  التخلّي  دون  من 
الكتلة  رئ��ي��س  ع��ن��ه  ع��ب��ر  ال���ذي  ال��م��وق��ف  ك���ان  فيما 
لتسريع والدة  يدعو  حردان،  أسعد  النائب  القومية 

الحكومة، والتزامها بأولوية األمن االجتماعي.
الوفاء  كتلة  رئيس  تحّدث  الحكومة  شكل  ح��ول 
المكلّف  الرئيس  داعياً  رعد  محمد  النائب  للمقاومة 
حكومة  يعني  بما  وزير  لكل  حقيبة  صيغة  العتماد 
النيابية  ال��ك��ت��ل  فيها  تتمثل  وزي����راً  و24   22 ب��ي��ن 

بتفاهم جامع.
يتحّدث  ل��ل��م��ص��ادر  وف��ق��اً  ال��م��ت��وّق��ع  ال��س��ي��ن��اري��و 
أصحابه عن زيارة مرتقبة اليوم للرئيس الحريري 
ال��وزراء  ع��دد  تثبيت  خاللها  يتّم  بعبدا،  قصر  ال��ى 
المرّجح عند عشرين وزيراً، ورسم خريطة لتوزيع 
رئيس  حصة  واحتساب  الطوائف،  على  الحقائب 
ال��ج��م��ه��وري��ة وال��ح��ق��ائ��ب ال��ت��ي س��ي��ت��واله��ا ال���وزراء 
الذين سيقوم بتسميتهم، على ان يواصل الحريري 
ترشيح  لوائح  على  للحصول  الكتل  مع  مباحثاته 

يختار منها بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
الحريري  الرئيس  بمستطاع  إنه  قالت  المصادر 
إذا لم يكن راغباً تلقائياً بتأجيل االستحقاق المرتبط 
الرئاسيّة  االن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  ل��م��ا  ال��ح��ك��وم��ة  ب���والدة 
األميركيّة، أن ينتهي من التأليف منتصف األسبوع 

المقبل لتبصر النور الخميس أو الجمعة المقبلين.

لقاء الحريري – باسيل 
االس��ت��ش��ارات  على  التكليف  إيجابيات  وانسحبت 
سعد  المكلف  الرئيس  أجراها  التي  الملزمة  غير  النيابية 
تكتل  رئيس  حضور  مع  النجمة،  ساحة  في  الحريري 
البرلمان  إلى  النائب جبران باسيل شخصياً  القوي  لبنان 
ووعود  بالليونة  اّتسمت  التي  ومواقفه  التكتل  رأس  على 
يتعامل  لن  بأنه  بضمانة  الحريري  قابله  فيما  التسهيل، 
لتأليف  تعاون  بروح  بل  اآلخرين  وباستهداف  بكيدّية 

حكومة جديدة تنقذ لبنان. 
باسيل   - الحريري  لقاء  في  مشاركة  مصادر  وكشفت 
“اللقاء كان إيجابياً وجيداً بعكس ما توقع  ل�”البناء” أن 
والضمانات  وال��وع��ود  المزاح  بعض  وتخلله  البعض، 

المتبادلة.
وقّدم باسيل، بحسب المصادر، وعوداً للرئيس المكلف 
وسيتعامل  الحكومة  لتأليف  مسهالً  سيكون  التكتل  بأن 
الرئيس  طالب  الحر  الوطني  التيار  رئيس  لكن  بإيجابية، 
يشعر  ال  بشكل  للتأليف  موّحدة  معايير  باعتماد  المكلف 
لباسيل  الحريري  أك��د  فيما  مستهَدف،  بأنه  ط��رف  أي 
الحكومة  رئاسة  إلى  العودة  من  هدفه  بأن  التكتل  ووفد 
وليس  البلد  إلنقاذ  العمل  المقبلة  الستة  األشهر  خالل 
بعقلية كيدية أو استهداف أي طرف. وأكد الحريري للكتل 
وإنجاز  األزمات  لمعالجة  ساعة   24 سيعمل  أنه  النيابية 

اإلصالحات بالتعاون مع المجلس النيابي.

عشرينّية  تكنوسياسّية  حكومة 
ل�”البناء”  الحكومي  للملف  متابعة  مصادر  وأك��دت 
للحكومة  أولياً  تصوراً  يملك  ب��ات  المكلف  الرئيس  أن 
وسيطلع عليه رئيس الجمهورية خالل الساعات المقبلة، 
وكذلك على حصيلة مشاوراته في مجلس النواب، كاشفة 
عشرينية  تكنوسياسّية  لحكومة  هو  األغلب  االتجاه  أن 
تسميهم  والخبرة  الكفاءة  أصحاب  من  اختصاصيين  من 
ما  وه��ذا  المكلف،  الرئيس  مع  باالتفاق  النيابية  الكتل 
صيغة  بين  وسطيٍّ  كحل  بري  نبيه  الرئيس  إليه  يسعى 
الحر  والتيار  الجمهورية  الحريري من جهة وطرح رئيس 
وحزب الله ومعظم الكتل النيابية من جهة ثانية، مضيفة 
من  مقتنع  شبه  بات  اليوم  استشارات  وبعد  الحريري  أن 
أن صيغته تشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة ال محل 
الرئيسين  بين  اللقاء  أن  إلى  الفتة  الواقع،  أرض  في  لها 
إلى  أشار  بعبدا  في  المكلف  والرئيس  عون  وميشال  بري 
وقاله  سبق  ما  للحريري  قال  عون  فالرئيس  األم��ر.  هذا 
النيابية،  الكتل  مع  يتشاور  بأن  أديب  مصطفى  للسفير 
تكنوسياسّية  بحكومة  الحريري  بري  الرئيس  نصح  كما 
نيلها  لضمان  البرلمان  في  النيابية  الكتل  معظم  تمثل 
بنصيحة  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رئيس  فعل  وكذلك  الثقة 

الحريرّي بعدم الذهاب إلى حكومة مصّغرة. 
قصر  المكلف  الرئيس  ي��زور  أن  المعلومات  ورّجحت 
ولكّنه  مصغرة،  لحكومة  تصّوراً  يملك  وهو  اليوم،  بعبدا 

قد ُيضطّر الى رفع عددها الى 20 وزيراً وليس أكثر.

الحريري: سأنجز كل إصالح
وتحّدث الحريري عقب انتهاء االستشارات عن إيجابية 
أنها  إلى  مشيراً  النيابية،  الكتل  مع  عقدها  التي  اللقاءات 
معظم  مع  باالستشارات  قمت  “حيث  األول��ى،  الخطوة 
لكي  ممكن،  وقت  بأسرع  الرئيس  فخامة  وسألتقي  الكتل، 
توصالً  سأتشاور  كما  حصل،  بما  معه  وأتشاور  أتناقش 

إلى تشكيل الحكومة”. 
حكومة  ب��ت��أل��ي��ف  اإلس�����راع  ض�����رورة  ال���ى  وأش�����ار 
اختصاصيين، “لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة 
كان  إصالحات  بالفعل  هي  والتي  الفرنسية،  اإلصالحية 
اليوم.  بها  سنقوم  لكننا  زمن،  منذ  بها  القيام  بنا  يفترض 

ولسوء الحظ، فإن كل هذا التأخير أوصلنا إلى هنا”.

صعيد  ع��ل��ى  ب��واج��ب��ن��ا  ن��ق��وم  أن  “علينا  وأض����اف: 
الصنوبر،  قصر  ف��ي  عليها  توافقنا  التي  اإلص��الح��ات 
حكومة  بتشكيل  اإلس��راع  هي  لذلك  الوحيدة  والطريقة 
وعلى  اإلصالحات  هذه  كل  إنجاز  على  تعمل  أن  تستطيع 
برنامج صندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق نكون قد 
نفسه  الوقت  في  ونعمل  االنهيار  وقف  إلى  البلد  أوصلنا 

على إعادة إعمار بيروت”.

درغام: ننتظر الحريري 
أسعد  النائب  القوي  لبنان  تكتل  عضو  أكد  المقابل  في 
للتعاون  ومنفتحون  مستعّدون  أننا  ل�”البناء”  ضرغام 
استناداً  الحكومة  تأليف  لتسهيل  المكلف  الرئيس  مع 
الحكومة  بتفاصيل  نبحث  لم  لكن  المعايير،  وحدة  إلى 
المكلف  للرئيس  أمر متروك  لجهة شكلها والحقائب. وهذا 
لم  التكتل  أن  إلى  الجمهورية، مشيراً  بالتشاور مع رئيس 

يطلب شيئاً من الرئيس المكلف.
وعن تمّسك الحريري بتأليف حكومة اختصاصيين فيما 
الحريري هو  أن  الحر، العتبار  الوطني  التيار  يرفض ذلك 
أننا  ضرغام  أوضح  اختصاصياً،  وليس  األول  السياسي 
المشاورات  خالل  المكلف  الرئيس  سيعرضه  ما  سننتظر 
ووفق أي أسس ومعايير سيختار الوزراء االختصاصيين 

وهل ستنطبق على كل األطراف؟ 

ضبابّي المشهد 
السائدة  التفاؤلية  األجواء  سياسية  مصادر  وتخالف 
مشيرة ل�”البناء” إلى أن العبرة في مفاوضات الكواليس 
وفي التنفيذ، مضيفة أن المشهد ال يزال ضبابياً رغم بعض 
إلى  مشيرة  المنطقة،  في  تلوح  التي  اإليجابية  المؤشرات 
الحريري  سيغير  هل  وتساءلت:  األخير،  العقوبات  قرار 
أداءه وسياسته باتجاه أكثر استقاللية وتحرراً أم سيبقى 
في فلك الضغوط والشروط األميركية - السعودية؟ وهل 
يحتاجه  الذي  اإلصالحي  المشروع  مع  بجدية  سيتعامل 
لبنان للنهوض باالقتصاد؟ موضحة أن المطلوب مشروع 
األداة  عبر  الخارج  من  مستورداً  وليس  جدّي  إصالحّي 
التنفيذّية للسياسات األميركية الدولية أي صندوق النقد 
والواقع  يتالءم  ما  هو  الحقيقّي  المشروع  إن  بل  الدولي، 

اللبناني.  االقتصادي المالي االجتماعي 

خواجه: اللتقاط الفرصة الخارجّية
فإن  التينة  عين  موقف  على  مطلعة  مصادر  وبحسب 
بين  األجواء  ترطيب  في  أساسياً  دوراً  لعب  بري  الرئيس 
مّهد  أخرى  جهة  من  والحريري،  جهة  من  وباسيل  عون 
استشارات  في  واألزرق  البرتقالي  التيارين  رئيسي  للقاء 
الدور  هذا  لعب  في  المجلس  رئيس  يستمّر  أن  على  اليوم 

حتى تأليف الحكومة.
محمد  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  ولفت 
مجلس  في  األم��س  “لقاءات  أن  إلى  ل�”البناء”  خواجه 
وتّم  الحكومة  تفاصيل  في  تدخل  لم  بروتوكولّية  النواب 
الحديث في العناوين العريضة كضرورة اإلسراع بتأليف 
حكومة منتجة وفاعلة في ظل الظروف الصعبة”. وأكد أن 
فمنذ استقالته  جديداً  ليس  الحريري  تسمية  من  “موقفنا 
ونحث  ن��دع��و  ون��ح��ن  ال��م��اض��ي  ال��ع��ام  م��ن  تشرين  ف��ي 
الحريري على تأليف حكومة نظراً لقوته التمثيلية والثقة 
ظل  وفي  الوحيد  المرشح  وهو  اآلن  فكيف  به،  الخارجّية 

الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
لتأليف  مساعدة  الخارجية  “العوامل  أن  خواجة  وأكد 
الخالفات  ووضع  الفرصة  التقاط  الجميع  وعلى  حكومة 
على  واالتفاق  الداخلية  العقد  وتذليل  جانباً  الشخصية 
أن  من  خواجة  وح��ذر  أزماته”،  من  البلد  إلنقاذ  حكومة 
األزمات  تفاقم  ظل  في  تأخير  أي  يحتمل  يعد  لم  الوضع 
والصحية  واالقتصادية  المالية  القطاعات  مختلف  في 
حكومة  لتشكيل  الجميع  تعاون  إلى  ودعا  والمعيشية، 
والكفاءة  االختصاصات  أص��ح��اب  م��ن  منتجة  فاعلة 
مشيراً  اللبناني”،  المجتمع  في  بكثرة  موجودون  وهؤالء 
التحديات  هذه  كل  لمواجهة  حكومة  وجود  ضرورة  إلى 
موجات  عن  التحذيرات  مع  كورونا  وب��اء  خطر  سيما  ال 
الصحي  النظام  وانهيار  االدوي��ة  مخزون  ونفاد  جديدة 
خارج  أصبح  ال��ذي  المصرفي  والقطاع  الودائع  وأزم��ة 

الخدمة وفقد وظائفه وتحّول إلى مركز للصيارفة”.

وقائع االستشارات
ظهر  بعد  انطلقت  الُملزمة  غير  االستشارات  وكانت 
تفجير  بعيد  إياه  متفقداً  المجلس  على  جال  الذي  أمس، 
والتصليحات  الترميم  أعمال  على  مطلعاً  آب  من  الرابع 

التي شملت داخل المجلس وخارجه.
القوي”  “لبنان  تكتل  وفد  باسيل  ترؤس  الفتاً  وكان 
للقاء الرئيس المكلّف وهو اللقاء المباشر األول بينهما منذ 
استقالة الحريري العام الماضي، بعدما كانت المعلومات 
رّجحت اال يكون باسيل في عداد الوفد بسبب تأّزم العالقة 

بينه وبين الحريري.
مطلب  أّي  نطرح  “لم  أننا  الى  اللقاء  بعد  باسيل  ولفت 
ذلك  ألّن  للجميع،  ومحّددة  واحدة  معايير  سوى  شرط  أو 
تكنو  تكون  بأن  ونطالب  الحكومة  تشكيل  ويسّهل  يسّرع 
- سياسّية بمعنى أن تكون ذات دعم سياسي، واألهم أن 
يكون الوزراء ذوي اختصاص وخبرة وننتظر ما سيقرره 
مع  سيتعاطى  كيف  نقرر  كي  والحريري  عون  الرئيس 

التأليف مع االستعداد للتسهيل”.

نصيحة رعد للحريري 
التوافق  من  مسافة  قطعنا  “أننا  رعد  كشف  جهته،  من 
تتعلق  أولويات  على  وأكدنا  الحكومة،  دور  صعيد  على 
بالمرحلة خصوصاً بعد ارتفاع أعداد اإلصابات بكورونا، 

في الوقت الذي ينبغي أن نعّزز القطاع الصحي”.
ب��اإلدارة  تتصل  إصالحية  أمور  في  “تحّدثنا  أض��اف: 
المالي  الوضع  وبتصحيح  الرقابة  واجهزة  والقضاء 
التي  المبادرة  في  مندرجة  األم��ور  هذه  وكل  والمصرفي 

مشيراً  منها”،  بالمئة   90 على  بالموافقة  انفسنا  ألزمنا 
الى انه “في الشق المتعلق ببنية الحكومة أكدنا ضرورة 
التوجه للتفاهم مع كل الكتل في البلد لتحصين الحكومة 
مقرراتها  تنفيذ  ف��ي  السرعة  وب��ه��دف  دوره���ا  وحماية 
الذي  “االمر  أن  رعد  وأكد  العامة”.  الثقة  من  جو  ولتوفير 
حقيبة  وزير  لكل  يكون  ان  منهجية  اعتماد  هو  به  نصحنا 
يذهب  ال  وبأن  المشاكل،  حل  على  قادراً  يكون  كي  واحدة 
او   22 بين  حجمها  يكون  أن  على  المصغرة  الحكومة  الى 

للتعاون”. استعدادنا  أبدينا  وقد  وزيراً،   24

حردان
كما التقى الرئيس المكلف “الكتلة القومية االجتماعية” 
التي تحّدث باسمها النائب أسعد حردان، فقال: “بالتداول 
غير  االستشارات  إط��ار  في  خصوصاً  الرئيس  دول��ة  مع 
ينظر  وكيف  للمرحلة  لرؤيته  تداول  هناك  يصبح  الملزمة 
لدولة  قّدمناها  نظر  وجهة  لدينا  نحن  المستقبل.  الى 
الرئيس حول موضوعين أساسيين هما: اإلصالحات وهو 
مواطن  كل  يهم  الذي  االجتماعي  واألمن  المرفوع،  الشعار 
الكهرباء،  المواضيع:  كل  في  تكلّمنا  لذلك  بيت.  كل  في 
نظره  وجهة  الرئيس  دولة  وأبدى  والمحروقات،  والمياه 
والطويل”،  المتوسط  المديين  على  األمور  هذه  لمعالجة 
لتشكل  س��رع��ة  أق��ص��ى  ف��ي  بحكومة  “طالبنا  أض���اف: 
إذ إنها السلطة اإلجرائية، ونعلّق آماالً على هذا  مرجعية، 

الموضوع. وتمنينا أن يشكل حكومته بأقصى سرعة”.

انخفاض سعر الدوالر
اإليجابية  والحكومّية  السياسّية  األج��واء  وانعكست 
على سعر الصرف، فواصل سعر صرف الدوالر انخفاضه 
 6800 السوداء بين  السوق  التدريجي، وتراوح أمس في 

ليرة لبنانية للشراء و6900 للمبيع.

دعوة بومبيو للعالم
األميركية  الخزانة  وزارة  إعالن  وبعد  ذلك،  غضون  في 
الله  حزب  على  العقوبات  من  سلسلة  فرض  األول،  أمس 
وإيران. وتحديداً على قياديين اثنين في الحزب هما نبيل 
األميركية  الخارجية  وزير  دعا  البغدادي.  وحسن  قاووق 
مايك بومبيو في ذكرى مقتل جنود أميركيين في بيروت، 

دعا العالم لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.
على  العقوبات  بين  ل�”البناء”  مطلعة  مصادر  وتربط 

لبنان،  في  جديدة  حكومة  وعملية  والبغدادي  ق��اووق 
تذكير  رسالة  بومبيو  وحديث  العقوبات  أن  إلى  مشيرة 
المعنيين بتشكيل الحكومة بموقف أميركا الرافض لوجود 
الحكومة،  في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  الله  ح��زب 
وعند  وطني  ح��دث  كل  في  تسعى  واشنطن  أن  مضيفة 
توجيه  إلى  الله،  حزب  ضمنها  اللبنانية  الجهود  تضافر 
تحاول  أميركا  أن  معتبرة  التأثير.  أو  للتذكير  إما  رسالة 
على  والتأثير  الفرنسية  المبادرة  اختراق  اإلمكان  قدر 
التيار  وحليفه  الله  حزب  تمثيل  حجم  لتقليص  الحريري 
التسوية  تنسف  أن  دون  من  لكن  الحكومة،  في  الوطني 

وبالتالي دفع الحريري الى االعتذار.

مستشفيات أزمة 
أزمة  بوادر  الحت  الدواء  أزمة  وبعد  آخر،  صعيد  على 
مصرف  تعاميم  بسبب  المستشفيات  قطاع  في  ح��ادة 
ثمن  تسديد  ال��م��س��ت��وردي��ن  على  ف��رض��ت  ال��ت��ي  لبنان 
في  الطبي  المركز  أصدر  وقد  نقداً.  واألدوية  المستلزمات 
للجامعة  الطبي  والمركز  بيروت  في  األميركية  الجامعة 
القديس  ومستشفى  رزق  – مستشفى  األميركية  اللبنانية 
المعونات  سيدة  ومستشفى  الجامعي  جاورجيوس 
الجامعي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي ومستشفى جبل 
استقبال  “عن  االعتذار  فيه  أعلنوا  بياناً  الجامعي  لبنان 
المرضى وعدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية 
العالجية والجراحية خالل الفترة المقبلة، ال سيما في ظل 
واألدوية  المستلزمات  من  مخزونها  في  المستمّر  النقص 
الجراحية  المستلزمات  من  العديد  توفر  عدم  ظل  وفي 

واألدوية التي تطلب عادة لكل حالة بمفردها”.
“االوراق  ان  بيان  في  لبنان  مصرف  أعلن  ما  وسرعان 
بتأمينها  المعنية  المصارف  وستقوم  مؤمنة  النقدية 
الطبية  المستلزمات  كلفة  لتسديد  للمستشفيات 
المطلوبة”، مشيراً الى أن “هذا القرار تّم االتفاق عليه بين 
مؤمنة  الحاجات  فكل  لبنان،  ومصرف  المصارف  جمعية 
التي  الطبية  وال ضرورة ألي ترّدد في تقديم كل الخدمات 

اللبنانيون”. يحتاجها 
أن  بيان  في  لبنان  مصارف  جمعية  أعلنت  بدورها 
“المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة 
وهي  والبطاقات،  الشيكات  مقابل  للمستشفيات  اللبنانية 
تأدية  في  االستمرار  المستشفيات  جميع  على  تتمّنى 

خدماتها كافة لجميع المواطنين”.

اإلنفاق  نسب  رفع  على  والقائمة  الديمقراطيون  يتبناها  التي  الرعاية  دولة  إلع��ادة  برنامج  مقابل 
العام في الصحة والتربية والخدمات لتعزيز الطبقة الوسطى وحماية المهّمشين، ومن وحي البعد 
بالخروج  تلخيصه  يمكن  الخارجية  السياسة  في  فوضوّي  خط  بين  أيضاً  الصراع  ينفتح  الداخلي 
النووّي  االتفاق  ومنها  والصحة  البيئة  ح��ول  والتفاهمات  المناخ  اتفاق  في  الدولي  المجتمع  من 
هوامش  استنفدت  بعدما  الدوليّة  العالقات  قلب  في  لالنتظام  المفاهيمي  المنظور  هذا  من  اإليراني 

التخبّط التي قادها ترامب بالخروج من االتفاقات والتفاهمات والمواثيق.
كارتالت  همجية  عن  المتوّحش  بالدفاع  ترامب  تمّسك  واضحاً  بدا  االقتصادي  الصعيد  على   -
النفط والعقارات بنسختهما الحالية، مقابل التزام بايدن باالستثمار في نهضة عمرانية تعّزز قطاعاً 
الشمسيّة وطاقة  الطاقة  البديلة، خصوصاً  الطاقة  البيئة، وتفتح طريق  مع  عقارياً حديثاً متصالحاً 
الكلفة،  البيئة وتضمنه من تراجع في  الرياح وما تفتحه من فرص العمل وتوفره من مصالحة مع 
خيارين  أمام  أميركا  أن  يعني  ما  بقدر  بايدن،  لفوز  استباقياً  ترجيحاً  اإلطالق  على  يعني  ال  وهذا 
والتوّحش  فالفوضى  االنتخابات.  نتيجة  كانت  مهما  المستمّر  الشرس  الصراع  نحو  يأخدانها 
في  فقط  تتحقق  ال  التوّحش  من  المستفيدة  القوى  وهزيمة  الفوز،  حال  في  استقراراً  يصنعان  ال 
صناديق االقتراع فقط، فكارتالت النفط وسماسرة العقارات البيض لن يلقوا السالح بسهولة ولو 
وفقراء  الملّونون  والمهّمشون  االنتخابي،  الفشل  حال  في  أهلية  حرب  مشروع  الى  أميركا  أخذوا 
للعنصرية  االستسالم  ترتضي  لن  المتهالكة  الوسطى  الطبقة  ومثلهم  المجاعة  يقبلوا  لن  األرياف 
التسلح  وربما  الشوارع  الى  النزول  منهم  ذلك  اقتضى  ولو  والرعاية،  الخدمات  وفقدان  واإلفقار 

أيضاً.

على هام�ص مناظرة ... )تتمة �ص1( 

إعالن
تعديل  تم  قد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
غسيل  جور  لتنظيف  العروض  تقديم  مهلة 
المراجل في معمل الذوق الحراري، موضوع 
د/1005  ث4  رق��م  ال��ع��روض  اس��ت��دراج 
2020/1/3 ، لتصبح يوم الجمعة  تاريخ 
الرسمي  الدوام  2020/11/20 عند نهاية 

الساعة 11،00 قبل الظهر.
باستدراج  اإلشتراك  في  للراغبين  يمكن 
على  الحصول  أع��اله  المذكور  ال��ع��روض 
مصلحة  م��ن  ال��ش��روط  دف��ت��ر  م��ن  نسخة 
الديوان - أمانة السر - في الغرفة المسبقة 
الجهة  ف��ي  المستحدثة   20 رق��م  الصنع 
لمؤسسة  المركزي  المبنى  م��ن  الغربية 
النهر،  طريق  حرمه  ضمن  لبنان  كهرباء 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20،000/ ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
المفعول  سارية  ت��زال  ال  الموردين  بعض 
تقديم  األح����وال  مطلق  ف��ي  الممكن  وم��ن 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
سر  أم��ان��ة  إل��ى  باليد  ال��ع��روض  تسلم 
كهرباء لبنان - في الغرفة المسبقة الصنع 
الغربية من  الجهة  المستحدثة في   20 رقم 
لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المركزي  المبنى 

ضمن حرمه  طريق النهر .
بيروت في 10/19/ 2020

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف: 1029

إعالن 
من أمانة السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا

قيد  شهادة  عطوي  يوسف  نجاة  طلبت 
بدل ضائع للعقار 6656 الخيام

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر

إعالن
صادر عن أمانة السجل األولى في الشمال

طلب عاطف محمد كسوراني بصفته أحد 
ورثة جمال كنج محمد بو كنج زوجة محمد 
الكنج  كنج  جمال  نفسها  هي  الكسرواني 
توحيد  إف��ادة  حسب  كنج  أبو  كنج  وجمال 
االسم، سندات بدل عن ضائع من العقارات 

636 و638 و1341 منطقة سير.
للمعترض 15 يوًما للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكالة  ه��دوان  ج��ان  حميد  طلب 
ضائع  بدل  سندات  دبو  أنطونيوس  جمال 

للعقارات 232 و235 و377 و803 داريا.
للمعترض 15 عشر يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكالة  الحكيم  حنا  بولس  طلب 
أكات جبرايل طعمه سند بدل ضائع للعقار 

468 مارماما.
للمعترض 15 عشر يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

حنا  آن��ا  لموكلته  الحلبي  ع��زام  طلب 
رومانوس سند بدل ضائع في العقار4778 

/ المقسم 18 زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

عن  باألصالة  حمد  ف��ؤاد  زبيدة  طلبت 
 / 5496 نفسها سند بدل ضائع في العقار 

المقسم 8 زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عقد  بموجب  نعمه  نجيب  فكتار  طلب 
سندات  مالك  ويوال  الخوري  عثليا  عن  بيع 
و1972  و1969   1942 للعقار  ضائع  بدل 

و1987 و1918 و1993 و1914 بطرام.
للمعترض 15 عشر يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلبت دالل الخوري أنطونيوس الحكيم 
بالوكالة عن أحد ورثة حبيب سمعان فريفر 

سند بدل ضائع للعقار 45 هربونا.
للمعترض 15 عشر يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلبت دالل الخوري أنطونيوس الحكيم 
بالوكالة عن بارتا سليم جرجس سند بدل 

ضائع للعقار 21 كفيفان.
للمعترض 15 عشر يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

عن  بالوكالة  الحكيم  حنا  بولس  طلب 
وتوما  وطانيوس  سعود  خليل  ورثة  أحد 
سعود  وطانيوس  ال��خ��وري  وجورجيت 
و187   26 للعقارات  ضائع  ب��دل  سندات 

و189 و192 و560 النخله.
للمعترض 15 عشر يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلب خالد عبد الرحمن عباس بالوكالة 
سند بدل ضائع عبد الحليم محمود الدهيبي 
 338 بالعقار  الدهيبي  محمود  القادر  وعبد 

دير عمار.
للمعترض 15 يوًما للمراجعة.

أمين السجل العقاري بالتكليف
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�إعالنات خا�سة

�إعالنات عقارية

متنّورة جديدة، تنقل الوطن من مكان الى مكان آخر، تثلج 
قلوب اللبنانيين المعذبين، والمقهورين الذين عانوا على يد 
ومسؤوليهم،  وحكامهم،  وزعمائهم،  السابقة،  الحكومات 
األمّرين، نتيجة سياساتهم الفاشلة الفاسدة المدّمرة، وما 
بهم،  المصائب  وإلحاق  المواطنين،  إفالس  من  به  تسبّبوا 
على مدار عقود، أوصلت البلد الى الحالة المزرية البائسة 

التي يعيشها اليوم.
بعد  أبيض،  حصان  على  الحريري  سعد  الرئيس  ع��اد 
الطبقة  وج��ه  ف��ي  رفعها  ال��ت��ي  ومطالبه  الشعبي  ال��ح��راك 
بالدولة  ال��م��واط��ن  ثقة  ف��ع��الً  ع���ادت  ه��ل  لكن  ال��س��ي��اس��يّ��ة. 
بحكامها، ومسؤوليها، وسياساتهم، ووعودهم الواهية؟! 
الشعب،  طموحات  ستلبّي  الحريري  الرئيس  عودة  وهل 
وُتعطيه األمل بغد مشرق عزيز، أم أّن اإلحباط وعدم الثقة 
سيظّل يالزمانه نظراً لتجارب الشعب المرة مع حكوماته، 
اقتران  ومدى  المسؤولين،  صدقية  عينيه  بأّم  يرى  حتى 

األقوال باألفعال ولو لمرة واحدة!
“حراكهم  ومعهم  المحبطون،  اللبنانيون  يعتقد  وه��ل   
مطالبهم،  ستحقق  الحريري،  الرئيس  ع��ودة  أّن  الشعبي” 
بقوت  عبث  من  ك��ّل  وتعاقب  فاسد،  ك��ّل  من  لبنان  وستنقذ 
أمام  وتالحق  والشعب،  البلد  حساب  على  وأثرى  المواطن، 
القضاء كّل من انغمس بالفساد أياً كان موقعه وشأنه؟! وهل 
عودة الرئيس الحريري على رأس الحكومة، ستعطيه العزيمة 
من  المهّربة  المنهوبة  األم��وال  يسترّد  كي  الصلبة،  واإلرادة 

قبل لصوص المال الحرام، ومحاكمتهم دون هوادة؟!

لفتح  اس��ت��ع��داد  على  ال��ح��ري��ري  الرئيس  حكومة  وه��ل   
أبواب ملفات الفساد على مصراعيها، بشفافية كاملة، من 
المصارف  وملفات  المرفأ،  جريمة  الى  الجنائي،  التدقيق 
وتهريب األموال، وتوّرط مسؤولين في صفقات الكهرباء، 
واالت���ص���االت، وال��م��ح��روق��ات، واالح��ت��ك��ارات، واألم���الك 
والتوظيف  الميكانيك،  ودوائ��ر  والبرية،  البحرّية  العامة 
مرافق  في  المتجّذرين  الفاسدين  ومالحقة  القانوني،  غير 

الدولة وعلى مختلف المستويات!
ليست مهمة الرئيس الحريري باألمر السهل. وال ُيحسد 
عليها، إذ ال مجال بعد اليوم، للمماطلة واالستهتار، وإطالق 
الوعود المخّدرة، واللجوء الى المساومة، وتقطيع الوقت، 
األط���راف  بين  ال��ح��س��اب��ات  وتصفية  وال��ع��ن��اد،  والمناكفة 
السياسية... ألّن الحكومة “العتيدة” المقبلة ستكون تحت 

المجهر، وال مهادنة لها. فالوضع لم يعد يحتمل مطلقاً،
المزيد من االنهيار، حيث أصبح الشعب ايضاً ومعه كّل 

الوطن، على حافة االنفجار.
الرئيس  عاتق  على  ستقع  عسيرة  مهمة  التكليف،  بعد 
التأليف.  ق��ب��ل  األف���رق���اء  ب��ي��ن  ال��ت��ول��ي��ف  ال��ح��ري��ري، وه���ي 
ستجمع  أنها  خاصة  الثقيلة،  الصعبة  المهمة  تكمن  هنا 
ب��وت��ق��ة حكومة  ف���ي  ال��س��ي��اس��ي��ة،  ال��م��ك��ون��ات  ت��ن��اق��ض��ات 
توليف  ف��أّي  الوطنية.  الوحدة  حكومة  شكالً  عليها  يطلق 
بين  نسجه  على  ويعمل  المكلف،  الرئيس  إليه  سيسعى 
واالنسجام  التناسق  لتحقيق  األع��داء،  واإلخ��وة  األفرقاء، 
بينهم؟! مهمة صعبة ومعقدة، خاصة أّن الرئيس الحريري 

سيجد أمامه من يطالب، من يتحفظ، َمن يرفض، من يضع 
من  عليها،  يعترض  من  ما،  ب��وزارة  يتمسك  من  شروطاً، 

يسّهل ومن يشترط، من يبتز ومن يطلب المزيد...
أقرب وقت وصوالً  التوليف بين األطراف في  يتّم  فهل 
بيانها  وتنفيذ  بالحكومة،  اإلق��الع  ثم  وم��ن  التأليف،  ال��ى 
ال������وزاري ال��م��ن��ت��ظ��ر ن��ص��اً وروح������اً، وت��ح��ق��ي��ق وع��وده��ا 
المنتظرة على األرض، لتكون هذه المرة عالمة فارقة في 
تاريخ الحكومات اللبنانية التي كثرت فيها وعود بياناتها، 
التي لم ينفذ منها إال القليل القليل! بيانات لم تعكس يوماً، 
إمكاناتهم  وتستثمر  اللبنانيين،  ورغبات  وتطلعات  آمال 

باالعتبار. وتأخذها 
  ال��ف��ارق ب��ي��ن األم���س وال���ي���وم، ه��و أن���ه ب��األم��س، كان 
الواسعة  آماله  المواطن يصبر ويعّض على اصبعه، معلقاً 
أنه  إال  المطلوب.  التغيير واإلصالح  واعد، يحدث  على غد 
ثقته  الشديد، فقد سحب منذ زمن طويل،  اليوم ولألسف 
البلد،  به  أدارت��ه  التي  المهترئ  وأدائها  السياسية  بطبقته 
والفقر  واإلذالل  الصبر  يحتمل  الشعب  يعد  لم  وبالتالي 

والجوع، والبطالة على يد الطغمة الحاكمة.
الحريري،  سعد  الرئيس  أم��ام  األخ��ي��رة  الفرصة  إن��ه��ا 
يريده  ال��ذي  ال��ه��دف  نحو  الحكومة  ط��ائ��رة  تقلع  أن  ف��إم��ا 
الشعب، وال غيره، وإما أن تسقط بكامل حمولتها وركابها 
أمام  بعد  ما  في  كله  البلد  تضع  مروعاً،  سقوطاً  وطاقمها 
وتهّدد  السواء،  على  والشعب  الوطن  تطال  كبيرة،  كارثة 

وحدته ومستقبله ومصيره.

ال��ى دول���ة ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري ن��ق��ول: ح��ان وقت 
يتعلق  اإلن��ق��اذ  ك��ان  إذا  ال��ح��ال  اإلن��ق��اذ واإلص���الح. وكيف 
يبحث  أب����ي،  ش��ع��ب  وط��م��وح��ات  وب����آالم  وط����ن،  بمصير 
الرجال  معدن  من  معدنه  منقذ،  دولة  رجل  عن  باستمرار 
الذين يتركون بصمتهم الخالدة في ذاكرة الوطن وشعبه!

 إنه شعب يبحث عن مسؤولين شرفاء نزيهين، نظيفي 
الكف، ال تحّركهم الصفقات، وال تسيل لعابهم المكرمات، 
باالحتكارات،  يمسكون  وال  ل��ل��س��ف��ارات،  ي��ه��رول��ون  وال 
السمسرات،  وراء  يركضون  وال  التلزيمات،  تغريهم  وال 
رعاية  شاغلهم  يكون  وال  ال��م��ق��اوالت،  وراء  يلهثون  وال 
والمنتفعين  واألزالم  ال��م��ح��اس��ي��ب  وح��م��اي��ة  ال��ح��اش��ي��ة، 

والمحظوظين!
إنها فرصة أخيرة لإلنقاذ والتغيير، ومن ثم اإلصالح. 
رأسها  على  كان  حكومة،  رئيس  يد  على  ذلك  يتحقق  فهل 

ألكثر من مرة!
من  األخ��رى  تلو  المرة  المعسولة  الوعود  انتظرنا  لقد 
فلننتظر  طويلة،  ع��ق��ود  م��دى  وع��ل��ى  ال��ع��دي��دة  الحكومات 
ال��م��واط��ن لحكومة  ت��ق��ي��ي��م  ل��ن��رى ون��س��م��ع  ق��ل��ي��الً  ال���ي���وم 
بحقها،  النهائي  فالحكم  المقبلة.  والمنقذين  “اإلنقاذ” 
الغير  يصدره  ولن  بعد،  ما  في  بنفسه  الشعب  سيصدره 
باسم الشعب. حكم نأمل منه، كما يأمل منه كّل اللبنانيين، 
ورئيسها  الحكومة  لصالح  واح���دة  ل��م��رة  ول��و  ي��ك��ون  ان 

وإنجازاتها.
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

ما بعد �لتكليف ... )تتمة �ص1( 

الفروف في �أثينا غدً� لبحث ملفات �إقليمّية ودولّية

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أمس، أن “الوزير نيكوس ديندياس، سيبحث االثنين المقبل مع نظيره الروسي، سيرغي 
الفروف، عدداً من الملفات اإلقليمية والدولية”.

التعاون  التركيز على  الثنائي، مع  القضايا ذات االهتمام  “المناقشات ستشمل  اليونانية، فإن  الخارجية  لبيان وزارة  ووفقاً 
االقتصادي والطاقة، فضالً عن القضايا ذات االهتمام اإلقليمي والدولي”.

وأشار البيان إلى أن “الوزيرين سيبحثان أيضاً، الوضع في شرق المتوسط، وملفات الشرق األوسط، باإلضافة إلى قضية 
قبرص، والعالقات بين االتحاد األوروبي وروسيا”.

وأكد البيان، أن “الوزيرين سيوقعان على مذكرة مشتركة تخّص التبادل الثقافي بين البلدين واعتبار عام 2021 )عام التاريخ 
الروسي اليوناني(، بعدها سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً لإلدالء بنتائج المباحثات الثنائية”.

م�شاركة �ألمانيا في تدريبات »�لناتو« 
باأ�شلحة نووّية تثير �لتوتر�ت �لرو�شّية 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها “أبلغت الملحق العسكري األلماني أن مشاركة دول غير نووّية في تدريبات حلف 
شمال األطلسي )الناتو( بأسلحة نووية من شأنها أن تثير التوترات”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى “دعوة ملحق الدفاع في السفارة األلمانية في موسكو”، حيث تم إبالغه ب�”موقف وزارة 
الدفاع الروسية من مشاركة ألمانيا في مناورات الناتو”، والتي تم خاللها استخدام أسلحة نووية استراتيجية أميركية.

النووية األعضاء في  القوات والطيران مزدوج االستخدام للدول غير  إلى أن مشاركة  “تّمت اإلشارة  الوزارة:  وجاء في بيان 
الناتو وهي جمهورية ألمانيا االتحادية، في وضع سيناريوات الستخدام األسلحة النووية هو انتهاك صارخ لمعاهدة الحد من 

انتشار األسلحة النووية”.
وأكد البيان على أن “مثل هذه اإلجراءات تؤدي إلى خفض عتبة استخدام األسلحة النووية، وتؤدي إلى زيادة التوترات على 

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

نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

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

الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
إعداد: لبيب ناصيفكتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

ــا مــن منفذية  ــن الــمــرفــقــة كــانــت وردت الــبــيــانــات 
تاريخ   72/9/41 رقــم  بالصادرة  ربطاً  حماة، 
عام  منفذ  ِقبل  من  المرفوعة   2004/08/03

حماة الرفيق ياسر الحكيم)1(، وهذا نصها: 
القوميين  نرفق ربطاً ثالثة بيانات صدرت عن 
ليست  الخمسينات،  في  حماة  في  االجتماعيين 
كتبها،  عّمن  وال  بدقة،  الزمن  عن  تفصيالت  لدينا 
حضرتكم  إلى  أرسلناها  موضوعها  ألهمية  لكن 
الـــحـــزب(. نــقــتــرح أيــضــاً نشرها  ــــرة تــأريــخ  )دائ
نفس  مــن  مستقّل  كموضوع  الــحــزب،  مجلة  فــي 

المرفقة.  البيانات  مضمون 
حماة 2004/08/03. 

العام  المنفذ 
   الرفيق ياسر الحكيم

األمين  هو  المعني  العام  المنفذ  أّن  نرّجح  نحن 
في  أشــرنــا  وقــد  جريديني)2(،  بــدري  الصيدلي 
االضطرابات  إبان  دوره  إلى  عنه  المعممة  النبذة 
ـــي حــصــلــت فــــي حـــمـــاة فــــي ظـــــّل االنــــتــــداب  ـــت ال

الفرنسي. 
أن  لتاريخنا  مفيدة  معلومات  يملك  مــن  ندعو 

يكتب إلى لجنة تاريخ الحزب.
البيانات  لتلك  الزمني  الترتيب  لنا  يتوّضح  ال 

تحمل  أن  دون  مــن  واحــــدة  دفــعــة  وردتــنــا  الــتــي 
تواريخ محددة، لذلك ننشرها كما وردتنا. 

ل. ن. 
* * *

»إلى المواطنين في حماة«
أيها المواطنون النبالء: 

والسماء  القتل،  من  أشّد  فالفتنة  ونذير  نداء  لكم  هذا 
الواحد،  الدين  في  وطوائف  مذاهب  نتناحر  أن  ال  بالعز 

وعدّونا في ديننا ووطننا ُيمعن تنكيالً وتقتيال.
مّنا  مسلمون،  الوطن  هذا  في  وكلنا  الجهاد؟  من  ضّد 
ومّنا  بالقرآن  لله  أسلم  من  ومّنا  باإلنجيل  لله  أسلم  من 

من أسلم لله بالحكمة. 
إّن آية الكفر أن يكذب اإلنسان على أخيه إيقاداً لفتنة 

أو جّراً لمغنم أو تشفياً لعمل شخصّي محض. 
في  فّكاه  االستعمارية،  العداوة  تنين  أشداق  في  إننا 
في  وطننا  قلب  في  أصبحت  وأنيابه  والغرب،  الشرق 
الله في  المذهبية يحّرمها  الشمال والجنوب، والحزبية 

الكريم.  كتابه 
باإلسالم  أمتنا  الله  أعّز  لقد  النبالء:  المواطنون  أيها 
وانتفى  العالمين  لرب  المقدسة  بالكتب  فأسلمت  ديناً 
فنقتتل  وطننا  بنا  ي��ذّل  ب��أن  يرضى  ال  والله  الشرك، 
المهاجم  للعدو  سائغة  لقمة  ونصبح  ريحنا  وتذهب 

المترّبص.  وللطامع 
الذين  ضّد  يكون  الحق  الجهاد  إّن  المواطنون:  أيها 

يزالون  وال  وش��ّردون��ا،  ديارنا  من  وأخرجونا  قاتلونا 
في  عدّونا  نرّد  أن  يمكن  وال  وإجراماً.  تقتيالً  يمعنون 
نتحاشى  وبأن  الصحيح،  بالتآخي  إال  وديننا  وطننا 

الفتنة. فالدين لله، وال إكراه في الدين. 
لقد عملنا أمس في إيقاظ الضمير القومي في الشباب 
في  زادوا  األغراض  ذوي  بعض  أّن  لنا  وتأّكد  المقتتل، 
ضمير  إلى  نتقدم  واليوم  الحيوية،  لهدر  الفتنة  إشعال 
والتقوى  الوطنية  العّزة  شعور  وإلى  نناشده،  الشعب 
الشباب  يعود  بأن  يسمحوا  فال  العقالء،  في  الدينية 
أعمال  فيه  نوقظ  األبّي  شبابنا  من  ونتقّدم  مثلها،  إلى 
العدو  أّي عمل نقوم به ما يساعد  الروّية، فال يكون من 

أو يسّر الطامع المستعمر. 
األعمال الدينية يجب أن تكون بالتعليم والقدوة والله 
يحب المتقين، يوّرثهم األرض بالعز القومي الصحيح. 

القوميون االجتماعيون السوريون 
* * *

إلى المواطنين في حماة
أيها المواطنون األحرار:

في هذه الظروف الصعبة التي تمّر بها البالد، والتي 
للمصلحة  المواطنين  وع��ي  إل��ى  معالجتها  تحتاج 
المنتج  والعمل  التام  االستقرار  وإلى  العليا،  القومية 
هذه  مثل  في  والضجيج.  التظاهر  عن  البعيد  الصامت 
التصادم  إلى  تؤدي  عنيفة  طائفية  فتنة  تقوم  الظروف 
في  وح��زب  طائفة  وبين  السلمية،  في  طائفَتين  بين 

مدينة حمص. 
بعد  الطائفية  النعرات  تدفن  ب��دأت  التي  بالدنا  إّن 
زوال االستعمار عن جزء منها تتطلّع اليوم لترى أّن هذه 
من  وليس  الواحدة،  األمة  أبناء  بين  لتوقع  تبرز  الفتنة 
وضياع  البالد  في  والفوضى  البلبلة  زيادة  إال  نتيجتها 

مصلحة الشعب وحياته ومصيره. 
وقعت  فالفتنة  األس��ب��اب،  ع��ن  نبحث  أن  ن��ري��د  ال 
إنما  المسؤول،  نعّين  أن  نريد  وال  حصل.  والتصادم 
نريد أن ننّبه المواطنين الواعين إلى ما يمكن أن تؤدي 
بالدنا  إّن  الشوارع.  في  والصراخ  التظاهر  سياسة  إليه 
القومية  للمصلحة  د  الموحِّ الشعور  إلى  تكون  ما  أحوج 
إال  تؤدي  ال  الفتنة  فهذه  الشعب.  حياة  ولوحدة  العليا 
الواحدة،  األمة  أبناء  بين  والتباعد  االنشقاق  زيادة  إلى 
المواطنين  صفوف  في  والفوضى  البلبلة  توسيع  وإلى 
عن  بها  المواطنين  وُتلهي  الطائفية،  النعرة  وانتشار 
الهدف  بوحدة  يشترك  واحد  كمجتمع  العليا  مصلحتهم 

ووحدة المصير ووحدة المصالح. 
إّن إثارة البغض والتناحر ال تتناول نتائجها جماعًة 
أو حزباً أو طائفة، إّنها تصيب األمة بكاملها وتؤدي إلى 
الفردية  األنانية  مذبح  على  وحيويتها  إمكانياتها  هدر 
السمحة  الدين  تعاليم  عن  البعيد  الطائفي  والتعّصب 

السامية. 
أيها المواطنون األحرار: 

عن  الصادر  الثالث  النداء  بهذا  إليكم  نتوجه  إننا 
في  وأثرها  الحيوية  هدر  نتائج  بخطر  عميق  شعور 
تأخير بنائنا االجتماعي وتهديد وطننا بأوخم العواقب، 
الخالفات  كل  نبذ  إلى  وندعوكم  فيكم  العّزة  نناشد  إنما 
تقدمنا  وتوقف  وتناحرنا،  تفّسخنا  تزيد  التي  الطائفية 
وتفسح المجال أمام اإلرادات األجنبية للسيطرة علينا. 
مذبح  على  وقوتنا  حيويتنا  ُتهدر  أن  من  نشفق  إننا 
المواطنين  وعي  على  نعتمد  إننا  الداخلي.  التناحر 
لنهيب  والشعور  الوعي  هذا  على  نعتمد  وشعورهم، 
بالمواطنين إلى التضامن والترابط وإزخار القوة، ألننا 
األجنبية  اإلرادات  ورّد  المغتصبين  لدفع  سنحتاجها 
طريقاً  بالعّز  به  نحيا  وحدنا  لنا  ليكون  وطننا،  وتطهير 

إلى السماء، فالسماء ال بأن نذّل للعدو في تناحرنا. 
القوميون االجتماعيون السوريون 

* * *
إلى المواطنين في حماة

أيها المواطن الكريم: 
في  األصيل  النبل  إلى  نتوجه  اآلن،  نخاطبك  إذ  إننا 
في  المواطنة  بواجب  المسؤولية  شعور  وإلى  نفسك 
دافع  منه  يكون  لكي  نبلك  نخاطب  السامية؛  أعماقك 
التصادم  حوادث  علينا  تجّرها  التي  باألخطار  للتفكير 
في  أنه  لتذكر  وتفكيرك  شعورك  إلى  ونتوجه  الداخلي، 
اليهود  بها  يقوم  التي  المذابح  أخبار  تصلك  الذي  اليوم 
تسهيل  الحتمية  نتائجها  مظاهرات  ُتقام  الحدود  على 

أمرنا أمام العدو. 
فيما  فيها  نتساهل  بأن  الدين  يأمرنا  التي  فاألمور 
ديارهم  من  أبناءنا  وأخرجوا  حاربونا  الذين  أمام  بيننا 
طريقة  أية  يميزوا  أن  ودون  مذهبهم،  يبالوا  أن  دون 
يتقربون بها إلى الله العلّي، إّن هذه األمور نعصى فيها 

الدين الصحيح باالقتتال المرهق. 
إليه  أحّبهم  الله،  عيال  كلهم  الناس  المواطنون:  أيها 
أنفعهم لعياله، والدفع السامي هو الدفع بما هو أحسن 
يفقدنا  أن  في  العدو  يساعد  الذي  باالقتتال  ال  وأفضل، 

أرضنا. 
المآرب،  الذي تدفعه وتجّسمه وتضّخمه  االقتتال  إّن 
الدين  تعاليم  عن  بعيد  ألّن��ه  الله  يرضي  أن  يمكن  ال 
بأن  يكون  ال  الدين  وتدّبر  التآخي.  تعاليم  الصحيح؛ 
الذين  ووطننا  ديننا  أعداء  أمام  بالتناحر  ذاتنا  ُنضعف 

يذبحون أبناءنا في الجنوب. 
الوطن  نحو  ب��ال��واج��ب  وال��ش��ع��ور  األص��ي��ل  النبل 
تعاليم  فنعصى  طائفياً،  نثأر  أن  علينا  يأبى  المقدس 
الحب  إال  يكون  أن  يجوز  ال  فالدين  الصحيحة.  الدين 

المنير. المشّع 
العالمين  لرّب  مسلم  هو  سوري  كّل  المواطنون:  أيها 
ووطننا  ديننا  في  نحاربه  عدو  من  لنا  وما  الله،  فاتقوا 

إال اليهود. 
ووطننا  أنفسنا  على  حرباً  تناحرنا  في  نكون  فال 

اليهود. وديننا لمصلحة 
القوميون االجتماعيون  السوريون 

هوامش:
يــاســر حــكــيــم: عــرفــتــه مــنــفــذاً عاماً 
عنه  وعرفت  حماة،  لمنفذية  ناجحاً 
مهارته كطبيب. تعّرض للخطف في 
التي تعّرض  الكونية  الحرب  بدايات 
يلفتني  كـــان  الــشــامــي.  الــكــيــان  لــهــا 
بنشاطه  بتفانيه،  بــذكــائــه،  بــطــلـّـتــه، 
الحزبي وبتجسيده لفضائل االلتزام 

القومي االجتماعي. 
ــــي:  ــــن ــــدي ـــــــــــدري جــــري األمـــــــيـــــــن ب
عنه  المعممة  الــنــبــذة  على  لــإطــالع 
المعلومات  شبكة  مــوقــع  مــراجــعــة 
االجتماعية الــقــومــيــة   الـــســـوريـــة 
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في خم�صينيات القرن الما�صي

هوامش:
فريد قاصوف: من بلدة الخيام، اقترن من الفاضلة الراحلة أولغا حردان )شقيقة 
األمين نواف( ووالد الرفقاء إيلي، عدنان، منى ودعد والرفيق السابق رمزي. كان 

دائماً صديقاً للحزب ويتعاطى كمن انتمى إليه وناضل في صفوفه. 
شبكة  موقع  مراجعة  نبذات،  سابقة  مراحل  في  عنهم  نشرت  من  على  لالطالع 

www.ssnp.info المعلومات السورية القومية االجتماعية

ح�صرة االأمينة االأولى في �صور غير معروفة 

الصورة أعاله التقطت في منزل المواطن الصديق الراحل فريد قاصوف)1( أثناء زيارة األمينة األولى لألمين 
نواف حردان عند حضوره للمرة األولى الى الوطن عام 1974، 

ويبدو من اليمين إلى اليسار األمناء: جبران جريج، إلياس جرجي، إنعام رعد ومصطفى عز الدين. 
في لقطات أخرى، يبدو حاضراً، األمين عبدالله قبرصي، عبدالله محسن، عادل يعقوب عجيمي)2(. 

عبدالله  المهتار،  عجاج  حردان،  نواف  رعد،  انعام  عجيمي  يعقوب  عادل  األمناء:  بها  يحيط  األولى  االمينة 
محسن، مصطفى عزالدين، الياس جرجي، والرفيق فهد أبو عبسي

ق��ب��ل ي��وم��ي��ن رح���ل ال��رف��ي��ق 
الرفقاء  من  وه��و  الصايغ،  أك��رم 
ال��م��ن��اض��ل��ي��ن ال���ذي���ن ان��ت��م��وا 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  إل��ى 
االنتماء  وص��دق��وا  االج��ت��م��اع��ي 

التزاماً وعطاًء
الذي  )تشرين(،  الرفيق  رحل 
انتصار  سبيل  ف��ي  حياته  ن��ذر 
يتأخر  لم  حيث  وقضيته،  الحزب 
في  ك��ان  بل  ال  قومي،  واج��ب  عن 
المهمات  ف��ي  ال��ص��ف��وف  م��ق��ّدم 
الصعبة. هو من طينة المناضلين 
ال��ذي��ن أح��ّب��وا ال��ح��ي��اة، وأح��ّب��وا 
الموت متى كان طريقاً للحياة… 
الحزبية  مسيرته  حفلت  وق��د 
بالعطاء والثبات ورسوخ اإليمان 

بالحزب وعقيدته.
الرفيق تشرين، مناضل قومّي، 

لم تلن له عزيمة، وهو رغم
المرض الذي ألّم به،كان محباً 
للحياة، ويطمِئن  الرفقاء إلى  أنه  
الحزب    ال���داء،  على  سينتصر   
الذي  اتخذه شعاراً له ولعائلته،  
أن  يريد  وك��ان  حياته،  ك��ّل  ك��ان 
يكون هو شاهد القسم البنه الذي 
يبلغ اآلن من العمر تسع سنوات،

من  ويمضي  المرض  ويأتيه 
ال��ق��در،  ظلم  ان  ق��ه��راً،  ال��وج��ود 
الرفيق أكرم أو الرفيق )تش��رين( 
كّل  على  ب����اإلرادة  انتصر  لكنه 
له  تع��ّرض  فما  الحياة،  مصاعب 
وعسراً،  يت��ماً  القدر  قس��وة  م��ن 
في  العزوالشموخ  بحياة  عّوضه 

كنف الح��زب الس��وري القومي االجتماعي، منذ أن كان شبالً إلى ان أصبح مقاتالً شج��اعاً ومناضالً صلباً
كّل َمن عرفه، عرف فيه الطيبة والصفاء، المناقبية وااللتزام، العزة والعنفوان وهذا القومي الشجاع، الذي 
ال يملك سوى ثروة الكرامة واإلباء، قد أوصى بأن يلّف نعشه بالزوبعة الحمراء وأن يؤدي له الرفقاء التحية 

الحزبية، فكان له ما أوصى
لك يا رفيقي تحية إكبار، ولعائلتك الصبر والبقاء لألمة

)*( منفذ عام الشوف في الحزب السوري القومي االجتماعي األمين غازي أبو كامل عن عدد 
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* * *
المتفاني أكرم الصايغ )تشرين(، وأتبنى كل ما قاله فيه حضرة منفذ عام  الرفيق  بدوري عرفت 

الشوف األمين غازي أبو كامل .
ل. ن. 

رحيل الرفيق اأكرم ال�صايغ )ت�صرين(... 

المتمّيز بالعطاء والثبات

 

ور�صوخ االإيمان بالحزب وعقيدته)*(

من ذاكرة الحزب في البرازيل 

من اليمين الى اليسار الرفقاء رفقي االفيوني خليل صوايا محمود برغشي

من اليمين البرتو شكور الرفيق راغب عوض شقيق الرفيق الراحل راجح عوض واالمين لبيب ناصيف الطريق بين مدينتي انابوليس وبرازيليا

صورة نادرة لمأتم االمين وليم بحليس في سان باولو

برغشي)2(  محمود  صوايا)1(  خليل  الرفقاء  عرفت 
وكانوا  باولو،  سان  في  إقامتي  أثناء  األفيوني)3(  ورفقي 
يحضرون المناسبات، وأذكر أن الرفيقين برغشي وصوايا 

لم يكونا يغيبان عن أي اجتماع دوري أو مناسبة حزبية. 
هوامش: 

بلدة دوما. وكنت تحدثت  خليل صوايا: من 
عمر  العالمي  اللبناني  النجم  مع  عالقته  عن 
عنه  المعممة  النبذة  على  لإطالع  الشريف. 
السورية  المعلومات  شبكة  موقع  مراجعة 

www.ssnp.info  القومية االجتماعية
محمود برغشي: من مدينة طرابلس. 

رفقي األفيوني: كما آنفاً.   

* * *
أقوم  كنت  حزبية  جوالت  عن  مرة  من  أكثر  في  تحدثت 
بها إلى عدد من الفروع في البرازيل، ومن بينها أنابوليس، 

غويانيا وبرازيليا في الوسط البرازيلي.
هوامش:

راغـــب عـــوض: مــن بــلــدة الــحــاكــور. شقيق 
الرفقاء: المرحوم راجح، إلياس وطالب. كان 
غادر  الشعبي.  للرقص  صنين  لفرقة  مدرباً 

إلى أستراليا وهو مقيم في مدينة سدني. 
* * *

بحليس  وليم  االمين  عن  المعممة  النبذة  على  لالطالع 
القومية  ال��س��وري��ة  المعلومات  شبكة  م��وق��ع  م��راج��ع��ة 

www.ssnp.info االجتماعية
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{ فاطمة شحادي
تكشف رواية »طاحونة الّذئاب« لعبد المجيد زراقط، الصادرة مؤخراً 
عن مركز ليفانت، في االسكندرية، الواقع المجتمعي اللبناني،... فتضيء 

بذلك مسارات صراعاته المتشظّية، وواقعه وتحّوالته...
بمعادلة  موحًيا  فيه  الّرمز  ينبض  بالمعاني،  زاخ��ر  داّلً  العنوان 

الواقعّي...  
»الّطاحونة«، مكان جغرافي محّدد، يتم فيه طحن الحبوب، ويدل، اذ 
اتُّخذ رمزاً على   الّصراع القاسي بين قوى طاغية وقوى تسعى الى تحقيق 
ذاتها، وهو صراع قائم منذ األزل. بالّتأكيد، لن تستطيع أن تحكم جازًما 
للّرواية  قراءتك  من  تنتهي  حّتى  العبارة  لهذه  الّتضميني  المعنى  على 

بأكملها.
أبنائه  أحالم  يطحن  الذي  الوطن،  ذلك  إاّل  ليست  هنا،  الطاحونة،   ...
»الّذئاب«،  المحبطة...  لألحالم  صادقة  مرآة  إّنها  الهواء...  في  فيذريها 
الّتوحش،  الّداهم،  للخطر  والّتاريخّية،  االجتماعّية  الميثولوجيا  في  رمز 

القنص، الغدر...
لتضع  و«الّذئاب«  »الّطاحونة«  العنوان  كلمتي  بين  العالقة  تتكّشف 
القارئ أمام أسئلة منها: من هم الذئاب؟ من يحيا في طاحونتهم؟ كيف 

يجري الصراع؟ وكيف ينتهي؟ 
هنا يتراءى لنا، البعد الّداللي الحّسي: المكان... الّصوت...

تحقيق  الى  يسعى  والمقاوم  تعوي...،  والّذئاب  ت��دور...  الّطاحونة 
ذاته الفردية والوطنية والقومية. إذاً القوى التي تبقى دائماً جائعة تفتح 

أشداقها، وتريد أن تستحوذ على األرزاق واألمالك واألحالم.
يخفي العنوان المسكوت عنه...  إّنه لغة الّصمت، عّبر عن نفسه بصدى 

»الهدير« و«العواء«...
األحالم كبرى، ولكي تتحقق ال بد من امتالك الفاعلية وممارستها وهذا ما 
تقوله أمينة: »الحناجر ال تصنع االنتصارات، والّدموع ال تطفئ الحرائق«، 
»ثغاء الخراف ال يقلع أنياب الّذئاب، أشداق الّذئاب ال تستطيع بلع قرون 

الخراف«.
 يأتي اإلهداء، ومفاده »إلى اّلذين يقوون على الذئاب«،

ليخلق واقًعا جديًدا.. فأي واقع ينشده زراقط؟
انطالّقا من صيغة الجمع »إلى الذين« )طرف الّصراع األّول/ صيغة 
الّصراع  )طرف  المجهول«  الجمع  صيغة  »الّذئاب/  ذكر  إلى  مجهول( 
الثاني(. قابل زراقط بينهما، ليكشف آلّيات الّصراع بين مكّونين أساسّيين 

من مكّونات المجتمع اللّبناني:
بالبيك  المتمّثلة  الّظالمة  القوى  قبل  من  حقوقه  المسلوبة  المواطن 
المحتل  والكيان  والتخلف  والطائفية  والمخابرات  الجائر  والنظام 
اآلخرين..  بمصائر  تتحّكم  عروش  على  المترّبعين  وأولئك  الغاصب... 
فضاًل عن كّل قناص أخمد خنجره في الحلم المنتظر... وهو القائل بحرقة 

ملموسة: »من ال واسطة له في هذا البلد تأكله »طاحونة الّذئاب«.
فاعاًل  غدا  إذا  إاّل  ينجح  لن  بكلّيته  اللبناني  المجتمع  أّن  لنا  يتّضح   
منطق  إلى  والخذالن،  الخوف  منطق  من  الخروج  إلى  يسعى  جماعّيًا، 

عن  يتحّدث  بذلك،  وهو  عنوة.  المسلوبة  الحقوق  واسترداد  المواجهة 
مواجهة مرتقبة، لتكون بدياًل من الخوف والهروب.... ليجعل بذلك عنوانه 

مفتوًحا على مواجهة ال بد آتية لكن متى؟
 إّن هذا الّتقارب بين جنس الحيوان وجنس البشر، ما هو إاّل محاولة 
الغاب  ثقافة  ولغة  المفقودة،  اإلنسانّية  بين  الّتعارض  ثنائية  لدمج 

المسيطرة... 
»وما الّطاحونة سوى الوطن لبنان...!

 إّنها ببساطة الحلم المقتول في هذا الجسد الجغرافي الّصغير«. 
األمل  ترسم  تضمينّية  بلغة  الكثير  ق��ول  أراد  زراق��ط  أّن  يعني  ما 
بالخالص... ليجّسد بذلك بنية الفقد.. رافًضا الخضوع للّذئاب... كاشفا 
الخلل في الوضع الّسياسي اللّبناني المهترئ... هكذا، يتبين لدينا، كم هي 
فظيعة متاهة اللّبنانيين... ولذلك أوشك الواقع اللبناني بكلّيته أن يضيع 

ويفقد...
بين المشتهى والمنتهى

من  ال��ّراوي  فيها  أط��ّل  المحبطة،  اإلنسانّية  المشاعر  الّرواية  تجّسد 
حاضره، حاماًل ذاكرة الماضي، ووعي المستقبل... وعي قائم على ما يراه 
في وطنه من ذئاب تنهش لحم األبرياء، ليضيء بذلك على مواطن الخلل، 

ويضع أصبعه على الجراح...
 تأخذ الّرواية، مادتها الحكائية من الواقع االجتماعي اللبناني، لتعيد 
على  باألمان  ينعم  مزدهر،  حقيقي  وطن  المأمول...  الواقع  إنتاج  بذلك 
قراءة  تقديم  يصعب  ورداءت��ه.  بؤسه  عنه  نافضاً  المستويات،  مختلف 
الّرواية، ذلك ألنها مكّثفة ومتشظّية، وقائمة على قصص  لهذه  مختصرة 
متوالدة  خيوط  جديلة  بشبكة/  أشبه  فهي  ومتشّعبة...  كثيرة  داخلّية 

متداخلة يجمعها هّم مشترك... وحلم واحد. 
بغية  صيدا  مدينة  في  أقام  وذك��ّي،  طموح  قروي  شاب  الّرواية،  بطل 
ليلتحق  سريًعا  التخرج  في  راغًبا  المعلّمين،  دار  في  تعليمه  استكمال 
بالتعليم في قريته ويقبض راتًبا في آخر الّشهر يعين به أهله في القرية... 
الّسياسية   كان شاًبا فاعاًل مهتماً بقضايا وطنه، يناقش في الحلقات 
الّتحرير وإقامة مشروع وطني بهمة  المقاالت، كما يحلم بتحقيق  ويكتب 

الّشباب اللبناني الواعد. 
أثناء تحصيله العلمي، هام قلبه بفتاة تدعى نهى، لتغدو محااًل بالنسبة 
وردًي��ة،  أحالًما  تعيش  هي  بينما  اتجاه،  في  تسير  أحالمه  إّن  إذ  إليه... 
الحياة  أهدته  المقابل،  في  عنها...  الّتخلي  ترفض  مرّفهة  حياة  وتشغلها 
فتاة تحّبه وترغب في االرتباط به... وهي أمينة، الفتاة البريئة، المثقفة 

والذكية... 
عالم  عالمين:  بين  يغدو  بالّتغيير،  والحالم  العاشق  الطموح  الّشاب   
العشق المأمول المشتهى والمستحيل، وعالم اإلعجاب واالنسجام الفكري 

والعقلي...
فأّيهما يختار؟

المأمول  بين  والرومنسية،  الواقعية  بين  ال��ّرواي��ة  تتأرجح  هكذا   
وتصفيات القدر الّصعبة... تتوالى الخيبات عليه، إلى أن ُيطعن بالخنجر 

في الّظهر، فتوأد األحالم في مهدها... 

الخاتمة تشكل للقارئ صدمة غير منتظرة، لكّنها تقّدم له بذلك إجابة 
فان  ا،  لّصً تكن  لم  وإن  هي:  الحياة،  دروس  من  درًس��ا  ليكّون  مختصرة 
الكالب لم تتركك، كما جاء في إهداء نهى له في نهاية الرواية التي تبقى 

مفتوحة!

التقنيات السردية
عوالم  خالله  من  ينير  سراًجا  يحمل  كأّنه  طوياًل،  نفًسا  الكاتب  يملك 
متداخلة: الحياة الّريفية، واقع أهل القرية، قصصهم عاداتهم... همومهم 
اليومّية، معاناتهم مع رجال اإلقطاع، وممثلي الّسلطة، والعّدو االسرائيلي 
في حقبة الّستينّيات... أحالم الّشباب وطموحاتهم المستقبلّية، سهراتهم، 

لقاءاتهم، وقصصهم الغرامية...
تنّقل زراقط بين حياة الّريف والمدينة، وعي الّشباب النابض بالحياة، 
القرية، مع ما يتناقلونه من موروثات شعبّية تغّني  العجائز في  وِحكم 
الماضي الجميل، وتحمل القارئ على بساط الّذاكرة الجماعّية نحو ماٍض 

يفتخر به ويحّن إليه.
تتداخل في الّرواية قصص جانبّية: من حب، وسعي إلى تحقيق حلم، 
الراوي مستخدما تقنيات  سير ذاتّية، مقتطفات حياتّية واقعّية... يؤديها 
سردية متنّوعة: سرد ناٍم، سرد وصفي، وصف سردي، استرجاع، تضمين، 
توالد قصص، ويستخدم الكثير من الموروث الّشعبي ليحكي صورة القرية 
اللّبنانية بطيب أهلها، ونبل أخالقهم... مع ما رافق هذه الحقبة من تبلور 
لدور الجمعّيات والحركات الّطالبية والنقابية، فضاًل عن الواقع الّسياسي 
المتمثل باالنفالت األمني وظهور العمل المقاوم بعد السْبعينيات... والمّد 
القومي وانقسام الّشعب اللبناني بين مؤّيد ومعارض، في لحظة تاريخية 

حرجة.
يطرح الّراوي من خالل الّسرد الحكائي، انطالقاً من قصة البطل، الواقع 
المواطن  صراع  مستعرًضا  واالجتماعي...  والثقافي  الّسياسي  اللّبناني 
على  يرتكز  وطن  قيام  مشروع  لبلورة  ومحاوالته   الوجودي  اللبناني 

المواطنة الحّقة. 
الّزمن الّروائّي

 الّشاب الطموح يستحضره الراوي عبر تسلسل زمني خاضع للّظروف 
حياته  من  بدًءا  كّونه  الذي  اآلنّي  والوعي  بها،  مّر  التي  الّصعبة  الّنفسّية 
في القرية، مروًرا بقصة حّبه وعالقته المتأرجحة مع كّل من نهى وأمينة، 

وصوالً إلى اهتماماته الّسياسية والّثقافية والمهنّية...  
وفي الوقت الذي بدأ الوعي يتشّكل لديه ولدى المواطنين، ويغدو قوة 
من  الفلسطيني،   - القومي  والتحرير  الوطني،  التغيير  إلى  تسعى  مادّية 
قامت  الحزبي...  واالنتساب  الفدائي،  والعمل  الطالبية،  الحركات  خالل 
لكن  القومي،   - الوطني  المشروع  هذا  إنجاز  مسّوغاتها  من  وكان  الحرب، 
هذه الحرب غدت اقتتاالً، وتحكم أمراء الحرب والميليشيات برقاب الناس 

وأرزاقهم، وتضاعف العناء أضعافاً مضاعفة.
إيجابية في  النصر، وحصول تحّوالت  لبناني، حلم بزمن  البطل شاب 
منها  حصلت  كثيرة  عوامل  لكن  معاً...  والعلم  الوعي  سالح  حامالً  وطنه، 

حلّت  إذ  بالتغيير،  األمل  وأّدت  والميليشيات،  االسرائيلي،  والعدو  الحرب 
االنتماء  كرست  آن،  في  قسوة  و  بطشاً  أشد  سلطة  القديمة  السلطة  محل 
ل�«الزعيم«، وجعلته مفتاح الدخول إلى الوطن، وغدا األمل بحصول التغيير 

مفقوداً. 

اللّغة الحكائية
الوضع  من  بدًءا  وطنه،  في  المظلمة  الّزوايا  على  الّضوء  زراقط  سلّط 
االقتصادي...  بالهم  انتهاء  االجتماعي  الّرخاء  بانعدام  مروًرا  السياسي 
جزالة  فيها  تتداخل  اليومية...  الحياة  لغة  هي  روائّية  لغة  مستخدًما 

الفصحى مع ليونة العامية المحكّية... 
لغة الّراوي عذبة سهلة، تتمتع برقتها وعذوبتها، وهي طّيعة بين يديه، 
يستخدمها بما يخدم المعنى المقصود... إّنها لغة الحياة العفوّية، ولغة 

الّناس البسطاء...

مصير الوطن
طاحونة  ولبنان  العمل؟  ما  هو:  الرواية  هذه  تطرحه  الذي  الّسؤال 
تحكمها قوى تدير طاحونًة تعمل على سحق من يناوئها، وعلى التمتع بما 

تجود به هذه الطاحونة من  »طحين«.
سؤال يخاطب الّضمير اإلنساني، يهديه زراقط إلى »الذين يقوون على 
الذئاب«... ليبّين حجم المأساة التي يعيشها اللبنانّي... بعد أن تحّول هذا 

الوطن الصغير إلى فضاء يدل عليه العنوان الذي تبينا داللته. 
واألسى،  الكرب  على  قائم  لوطن  المتكافئ  غير  المصير  يجّسد  سؤال 

حّول إنسانه إلى منفّي يبحث عن ذاته...
العالم،  هذا  في  الذئاب،   مقاومة  الى  الساعين  كّل  إلى  مهداة  رواي��ة 
في  يعيش  من  حال  هي  »ما  بقوله:  زراقط  يخاطبهم  ذلك.  على  ويقوون 
طاحونة االستبدادات، وهو ال يستبّد؟. هو العاجز من ال يستبّد... ما أفظع 

العجز، يا ناس...! لَم نبقى عاجزين؟ وإلى متى؟«.

برومو »�أهه �أهه« لعمرو دياب 

تحقق نجاحًا باهراً

أحدث  ببرومو  مشاهدة  المليون  دياب  عمرو  الهضبة  تخّطى 
أغانيه التي تحمل اسم »أهه أهه«، بعد مرور ستة أيام على طرحه 

عبر موقع الفيديوات »يوتيوب«.
ألحان  قمر،  بهجت  أيمن  الشاعر  كلمات  من  أهه«  »أهه  أغنية 

محمد يحيى، توزيع عادل حقي.
وتقول كلمات أغنية »أهه أهه«: »في حد نشوفو بالعين نبتسم، 
ظلم  يترسم،  ما  عمرو  بااليد  جمالو  يتحسم،  والموضوع  نسلّم 
التفاصيل حلوة كثيرة فيه، أهه اهه اهه، فرحة حياتي اهه، ما هو 
دا اللي معاه حبدى، أهه اهه اهه، فرحة حياتي اهه، من ساعة لما 

عدى، كلو تجنن عليه«..
به  وظهرت  السهر«  »أماكن  كليب  مؤخراً  طرح  عمرو  أن  يذكر 
الفنانة دينا الشربيني، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز 
مليون  ال�19  الكليب  وتخطى  الهندي،  أسامة  توزيع  الشافعي، 

مشاهدة عبر موقع الفيديوهات »يوتيوب«.

الق�ضية الفل�ضطينّية حا�ضرة 

في عرو�ض �لجونة �ل�سينمائّي 

هذا  السينمائي  الجونة  مهرجان  من  الرابعة  ال��دورة  تشهد 
االحتالل  قضايا  ضد  الفلسطينية  القضية  مع  تضامناً  العام، 
الفيلم  الرسمية  مسابقاتها  ضمن  يشارك  حيث  »اإلسرائيلي«، 
ضمن  أدرج  وقد  نايفة،  أمين  للمخرج  متر«   200« الفلسطينى 
عائلة  تجربة  يجّسد  وفيه  الطويلة،  الروائية  األف��الم  مسابقة 
فلسطينية صغيرة فصل بين أفرادها جدار عنصري، حيث جعل 
رحلة األب لزيارة ابنه في المستشفى الذي ال يبعد سوى 200 متر 
عن منزله؛ أوديسا طويلة مثقلة بالمخاطرة، فكان عليه االلتفاف 
الشاشة  على  نقلها  حيوية  زادت  وقد  سرّية،  بطرق  الجدار  حول 
الفلسطينّي ومعاناته  من ديناميكية نّص سينمائي يجّسد عذاب 

في وطنه، والمهم إظهار إصراره على التواصل والبقاء.
عالم  من  خطوات  المهرجان  يقّربنا  الوثائقّية،  المسابقة  وفى 
إبداعه  من  كبيراً  ق��دراً  وهب  الذي  المبدع  ذلك  بانكسي  الفنان 
وأعماله  لوحاته  خالل  من  ليس  الفلسطينية  القضية  عن  للدفاع 
التي يتكلم عنها العالم ولكن بالتبّرع بالمال أيضاً، بعدما بيعت 
ماليين  ثالثة  بسعر  بانكسى  البريطاني  الشارع  لفنان  لوحة 
دوالر، في مزاد نظمته دار »سوذبيز« في لندن، وذهب هذا المبلغ 
الغربية  الضفة  في  لحم  بيت  في  فلسطينى  مستشفى  لمساعدة 

المحتلة.
ويعرض المهرجان الفيلم الوثائقي »بانكسي أكثر المطلوبين« 
الوثائقى  الفيلم  هذا  ويقدم  هالي،  وشيموس  روفييه،  ألوريليا 
حيث  بانكسي؛  الرسم  هود  روبن  عليه  يطلقون  ما  لحقيقة  رؤية 
ملتزم  كفنان  جوانبه  من  جانب  عن  وتحقيق  مقابلة  كل  تكشف 
السياسيين،  الالجئين  من  إيجابي  موقف  وعنده  البيئة،  بقضايا 
الذين يعرفونه وعملوا معه،  أولئك  بها  ُيخبرنا  شهادات مختلفة 
يحاولون  الذين  وأولئك  يطاردونه،  والذين  يستغلونه،  والذين 
في  الفيلم  يضعنا  الشهادات  تلك  خ��الل  من  ألنفسهم.  نسبته 
في  الفيلم  وُعرض  لالهتمام،  المثير  الغامض  بانكسي  عالم  قلب 

.2020 مهرجان تريبيكا السينمائي 

هايكنغ زفت
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{ زياد كاج* 

عمق  من  يغرف  فهو  متينة.  عالقة  باألمان  والشعور  عدنان  صديقي  بين   
التجارب، وبذرة اإليمان التي تحولت في قلبه الى أشجار ذات أغصان، ومن 
ينكسر.  ولم  ماَل   – وأهواله  الزمن  صارع  أب  برعاية  عائلي  وتدريب  تربية 
صديقي ترّبى في بيت سقفه متين من صبر وقوة وصالبة وَنَفس طويل مع 
رحلة العمر. دِمث األخالق، هادئ، قليل الكالم، يفّضل ضفة الصمت على نهر 
إيمان  العفوية وصاحب  للنكتة  قلبه  بئر  الثرثرة، مستمع ممتاز، يضحك من 
الطفولة حتى بات جزءاً من شخصيته شبه  أيام  حيكت خيوطه بعناية منذ 

الصوفية.
سألته مرة: »لماذا ال تشتم مثلنا.. وأجواء البلد تكاد تخنقنا.. فش خلقك«.

فأجاب: »السباب إهانة للمستمع«. أقنعني بوجهة نظره.
النسائّية  للوالدة واألمراض  المخصص  السابع  الطابق  أول مرة في  عرفته 
روائح  وسط  بيروت.  في  األميركية  الجامعة  مستشفى  في  النسوان(  )طابق 
أنثى«  و«إنها  باألزرق  ذكر«  »أنه  وبالونات  الورود  وباقات  اليانسون  أكواب 
بالزهري وتوزيع   شوكوال »باب أول« والقبالت التي تفرقع في أجواء الطابق 
السعيد. عملت أنا في القسم الشمالي المخصص للدرجات األولى والثانية وعمل 
عدنان في القسم الجنوبي، حيث مرضى الضمان والمستوصف. صديقي  لم 
يكن جنوبياً. عندما عدنا والتقينا في حرم الجامعة الكلية )أصبح هو يعمل في 
مجال الكومبيوتر وأنا في المكتبة( أخبرني أن أصوله تعود الى الجرد الجبيلي. 
ذات  شاهقة  قرية  تخيلتها  وصفه،  حسب  »الس��ا«.  قرب  قال،  الغويبة«،  »من 
طبيعة قاسية كأنها بيت للنسور. حّدثني عن النهر في الوادي الذي تستحيل 
السباحة في مياهه ولو في عز الصيف. جارتهم »قرطبا« والقمر قنديلها. يعود 
من »الغويبة« بعد غيبة ثالثة أو أربعة أيام وعلى وجهه حمرة الشمس والشغل 

في األرض التي يعشقها حتى سكرة الفالحين.
  خدمة عدنان للناس تسبق لسانه. فهو ابن مملكة المعروف سكوتاً. يحّب 
مملكة  منها  يكسب  ثوابت  صاحب  لكنه  تعّصب.  دون  من  مؤمن  الخير.  عمل 
أمانه وسالمه الخاص. يريد أن يغفو بسالم، ال أكثر وال أقل. ال تهّمه التفاصيل 
وال التفلسف فوق العادة. عرف صديقي الفقدان برحيل أحد أبنائه وهو شاب. 

انكسر، استعان بإيمانه، صبر وترك الجرح العميق للزمن ومرهمه.
»لك شفاعة عندنا«، أقول له مازحاً.

»ليش؟«، يسأل.
»أمك بيروتية«، فينفجر ضحكاً.

من جعبته أيام الطفولة، إقامة في منطقة الحازمية في منتصف السبعينيات 
الليمون  بأشجار  محاط  الحكومية.  المياه  لمصلحة  تابع  أرض��ي  بيت  في 
سكن  المتواضعة  البيوت  في  مدهونة.  غير  حجارة  من  وس��ور  والبوصفير 

الفقراء وفي البنايات العالية سكن األغنياء.. وال مشاكل. البيت قريب من »بناية 
باألبيض  والصورة  حّيهم  في  الوحيد  التلفزيون  جلب  األب  صباح«.  المطربة 
ويسود  البث  يتوقف  ثم   11 حتى  مساًء   6 من  للسهر  الجيران  يأتي  واألسود. 

صوت »وشششش«.
األحرار«  »نمور  صار  األهلي.  والسلم  التعايش  حالة  كسرت  الحرب  طبول 
يغيرون ليالً على منازل الفقراء وهم مقنعون باألسود. يسألون عن األب واألوالد 
الشباب. خطة األب كانت في االختباء على أغصان األشجار المحيطة بالمنزل. 
عدنان  له:  المخّصصة  شجرته  الى  ولد  كل  فيركض  بحزم  األمر  األب  يعطي 
الدار مع  الله والباقون. تبقى األم في  يتسلّق شجرته وكذلك يفعل علي وعبد 
الطفل الرضيع. كانوا يمضون ساعات طويلة في أعالي األشجار وال يخافون. 
جثته  وسلّموا  سحالً  قتلوه  اآلدمي  السوري  يوسف  جارهم  لعبة.  يحسبونها 
المهّشمة ألخيه وطلبوا منه المغادرة. بعض النسوة كن يحّمسن »النمور« خالل 
جريمتهم الوحشية! الجيران قالوا لألب إنهم أصبحوا غير قادرين على حمايتهم 
وعليهم المغادرة. تركوا الحازمية الى عائشة بكار، ثم الى المشرفية حيث كان 

لقناص »الصياد« سطوة على المنطقة.
مشوار  في  المشاركة  قررنا  حين  لعدنان  قلت  ولعت..«،  ولعت..  »ولعت.. 
عن  المسؤول  يكررها  العبارة  هذه  الشوف.  جبال  الى  أحد  يوم  »هايكنغ« 
لكنني  الشيء للجدية واالحتراف. تردد صديقي  المجموعة وهو يفتقد بعض 
ألحيت ألن المنطقة مشهورة بجمالها وغنى طبيعتها. وكان مسيراً شّيقاً خالل 
وحقول  عذبة  مياه  أقنية  وودي��ان،  مرتفعات  الخالبة:  الطبيعة  وسط  النهار 
محّب  عدنان  صديقي  والحمضيات.  والخرما  الجوز  وشجر  عريضة  فاصوليا 
وخبير في أسرار الطبيعة. يعرف اسم كل شجرة وكل نبتة. يصير إنساناُ مختلفاً 
عالية   باحترافية  المجموعة.  معظم  حال  وهو  العذراء.  الطبيعة  وسط  وفرحاً 

يعثر على حبات الجوز تحت األشجار المعمرة؛ يكسرها بحجر يأكل ويناولني.
وصلنا الى منطقة تجّمع وتكثف مياه النهر في الوادي. وجدنا أنفسنا قرب 
شالل هادر يصّب من علّو الى بركة طبيعية عميقة تحت. عدد من الشبان كانوا 
يقفزون من األشجار العالية وازدادت حماستهم لرؤية العدد الكبير من النساء 
والصبايا يلتقطون الصور ويحمسونهم. في تلك البقعة الخالبة التي ال تصلها 

دواليب السيارة تناولنا الغداء على صوت هدير المياه.
 »الخروج من الحمام ليس كالدخول إليه«.

وإضاعة  بالتنظيم  االستهتار  عدا  جدية.  مشكلة  واجهنا  العودة  طريق  في 
الوقت، وصلنا الى منطقة أمالك خاصة رفض الحارس فتح البوابة أمامنا كي 
نعبر الى الممر السهل واألقرب. فقّرر »الدليل المحلي« المغامرة بنا – فهو يتمتع 
النهر.  يمين  الى  جبلية  طريق  وسلوك  بكثير—  أفضل  جسدية  وقوة  بلياقة 
عدنا منهكين الى الوادي وعبرنا النهر. نظرت الى الجبل فوقنا حيث قّرر الدليل 
اكتشاف ممر، فوجدت إنه صعب جداً بل شاهق. تقّدم الدليل المسير صعوداً 

واألغصان  باألشجار  يتمّسك  صار  أغلبنا  خطراً.  كان  المنحدر  نتبعه.  ونحن 
وسادت الفوضى واالعتراضات من النسوة. والسيئ في األمر أن بعض الشباب 

ال تأتيه روح النكتة إال في أصعب المواقف وأحرجها.
الوادي.  الى  نزوالً  عدنا  هنا«.  من  ممّر  »ال  السيئ:  بالخبر  »الدليل«  عاد 
لم يقبل  الزفت.  الى طريق  أتينا  الفريق بالعودة من حيث  إقناع قائد  حاولت 
لضعف شخصيته ولحساباته المادّية. فهو، ككثيرين غيره، ال تهمهم سالمة 
على  الخبر  جاء  أخيراً،  بزفت.  زفت  يوم  كان  المادي.  المدخول  بل  الناس 
والشبان  الصبايا  من  وعدد  ب�«الدليل«  اللحاق  قّررت  ممر«.  »يوجد  الجهاز 
لكسب الوقت. نسيت صديقي عدنان في الخلف. ويا لها من طريق صعوداً! لو 
كنت أعرف أن الممر قاٍس جداً ما صعدت )باألذن من عبد الحليم حافظ(. فقط 
وبخبرتي  بعصاي،  مستعيناً  المتعرج.  المنحدر  ذلك  تسلق  تستطيع  الماعز 
وبترداد عبارة »الحمد لله« مشيت دون التطلع الى فوق. مشيت بطلوع الروح. 
ضاق نفسي وكدُت أقع مراراً. وجدُت نفسي مجبراً على التوقف مراراً اللتقاط 
أنفاسي مجدداَ وأنا ألعن صاحب عبارة »ولعت.. ولعت..« و«الدليل«.. وحتى 

رياضة »الهايكنغ«!
أخيراً وصلت ورميت نفسي على زفت الطريق العام الى جانب الذين وصلوا 
قبلي. ركاب السيارات المارة كانوا يحدقون بنا. صرنا فرجة. شربت الكثير من 
الماء، ثم سمعت صديقي عدنان يسأل عني: »وينك.. شغلتلي بالي!!«. هو أقوى 

مني جسدياً وأخف وزناً.
في الباص في طريق العودة كنا كالمرضى الخارجين من غرفة العمليات. 
الفريق...أحلف  هذا  مع  نشارك  مرة  آخر  »هاي  له:  وقلت  صديقي  الى  نظرت 

بشرفي«. إعتقدت أن مشاكل ذلك النهار قد انتهت. 
ساحة  في  النزول  طلبت  وأنا  منزله  من  قريبة  منطقة  في  قبلي  عدنان  نزل 
الشهداء حيث ستأتي شقيقتي لتقلني بسيارتها. الساحة ليالً مقفرة ومعتمة. 
وتمثال  المدّمر  شبه  »النهار«  ومبنى  البعيد  المرفأ  مشهد  بين  حزين  الجو 
الشهداء. قررت اجتياز الطريق المقفر ونظري ضائع بين ما تبقى من إهراءات 
سيارة  ظهرت  فجأة  النهار.  لواجهة  المحطم  والزجاج  المرفأ  وخ��راب  القمح 
في  عيونه  كانت  سائقها  أن  يبدو  يساري  الى   « عيون  »أم  سوداء  مارسيدس 
مكان آخر! للحظات رأيتها تتجه نحوي، فتراجعت خطوات الى الوراء ووقعت 
على الزفت من شّدة تعبي وخوفي. أكمل السائق الطريق ولم يتوقف بعد أن كاد 
يدهسني. بقيت مستلقياً على الزفت للحظات تحت تأثير الصدمة وغير مصّدق 

ما حدث لي. معقول!« يا له من يوم؟ بدايته زفت ونهايته على الزفت«.
أين أنت يا عدنان.. يا صاحب األمان.. مدد.. مدد يا صديقي عدنان.. أما من 

شجرة نحتمي بها؟

*روائي من لبنان.

{ بالل أحمد
اسم  بك  تحسين  حسام  والكاتب  الفنان  يستعير 
الكندوش الذي يعني خزان المؤن من حبوب وغيرها 
في البيئة الشعبية الشامية كعنوان لمسلسله المقبل 
الذي ألفه كداللة على ارتباط العمل بالبيئة الشامية في 

حقبة الثالثينّيات وما قبلها.
صحافياً  مؤتمراً  عمله  فريق  أقام  الذي  المسلسل 
في فندق الفور سيزن للتعريف به وبأبطاله وصّناعه 
ليكون  المقبلة  القليلة  األيام  خالل  تصويره  سينطلق 

جاهزاً للعرض خالل شهر رمضان المقبل.
وأوضح جود البرغلي مدير شركة ام بي برودكشن 
جاء  »الكندوش«  مسلسل  تبني  أن  للعمل  المنتجة 
بهدف المساهمة في رفع وتيرة اإلنتاج الدرامي السوري 

وتحريك عجلة الدراما بعد ركودها جراء الظروف التي 
يعيشها البلد.

أن  المسلسل  مؤلف  بيك  تحسين  الفنان  وأش��ار 
عاشها  التي  الشامّية  البيئة  ح��ول  ي��دور  الكندوش 
شخصياً ما ساعده ألن يكتب النّص بصدق وشفافية، 
الصحيح  بشكلها  البيئة  هذه  تقديم  ضرورة  إلى  الفتاً 
للداخل والخارج، ألنها تحمل قيماً اجتماعية وإنسانية 

وأخالقية عالية بينما يقّدمها البعض »مشّوهة«.
الفت  العمل  أن  زي��دان  أيمن  القدير  الفنان  وأوض��ح 
وعميق ويعالج البيئة الشامّية بشكل صادق ما شّجعه 
على أداء دور البطولة فيه بعد انقطاعه عن المشاركة في 
الدراما منذ خمس سنوات، معتبراً أن مسلسل الكندوش 

سيحقق األهداف المرجوة منه على مختلف الصعد.
وبّين مخرج المسلسل سمير حسين أن العمل المكّون 

من ستين حلقة يعرض على مرحلتين األولى في موسم 
رمضان المقبل، والثانية في رمضان الذي يليه مؤكداً 
تؤثر  ولن  مدروسة  اآللية  هذه  وفق  عرضه  عملية  أن 

على متابعة الجمهور له.
كما أشار حسين أن العمل يعالج الكثير من القضايا 
بطريقة جديدة، إضافة إلى وجود عنصر األغنية التي 

خدمت الكثير من األفكار.
وأكد الفنان أيمن رضا المدير التنفيذّي للعمل إلى أن 
المسلسالت التي عالجت البيئة الشامية »ركزت على 
نظرة  ومن  مختلفة  بأشكال  وكررتها  معينة  جوانب 

جانبية ولم تتمتع بمصداقية كاملة بعكس هذا العمل 
الذي يتمتع بالمصداقية والشمولية«.

الفنان تيسير ادريس تحدث عن أهمية العمل في ظل 
الذي  الدور  ما نتعرض له من ظروف صعبة ووصف 
سيؤديه في المسلسل بالمهم والمحوري، بينما لفتت 
الفنانة سالف فواخرجي إلى أن المسلسل يقدم البيئة 

الشامية بشكل »صادق ومختلف«.
سعادته  ع��ن  أع��رب  ال��ذي  حلوم  وض��اح  الفنان 
لمشاركته بهذا العمل تحّدث عن ضرورة تقديم التراث 

والبيئة والتغني بحضارة سورية.
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»طاحونة �لذئاب« لعبد �لمجيد زر�قط

ثغاء الخراف ال يقلع اأنياب الذئاب
�إ�ضاءة



11ريا�سة / ت�سلية
قبل الكال�سيكو... بيكيه يت�سامن مع مي�سي 

بمواجهة الإدارة.. وكومان يدعمه فنيًا

افتتاح الجولة الرابعة من بطولة الدوري

فوز �سباب البرج على ال�سباب الغازّية بالأربعة 

�سفير بلجيكا في قطر ُي�سيد بال�ستعدادات للمونديال:

المالعب تحف جمالّية مبهرة ومنتخبنا هو الأف�سل

هدف مودريت�ش ... 

الأجمل في »اأبطال اأوروبا«
ال��ق��دم  ل��ك��رة  أوروب����ا  أب��ط��ال  دوري  لبطولة  ال��رس��م��ي  ال��ح��س��اب  أع��ل��ن 
»التشامبيونزليغ« أمس الجمعة، عن الهدف األفضل في مباريات الجولة األولى 

لدور المجموعات في البطولة القارية. 
مدريد  ري��ال  نجم  مودريتش،  لوكا  الكرواتي  ه��دف  على  االختيار  ووق��ع 
اإلسباني، في شباك شاختيار األوكراني، في اللقاء الذي انتهى بخسارة مريرة 
2-3. وتنافس هدف مودريتش على جائزة  للنادي الملكي على أرضه بنتيجة 

األفضل مع ثالثة أهداف، هي: 
�  هدف الفرنسي كورينتين توليسو، العب بايرن ميونخ األلماني، في شباك 

أتلتيكو مدريد اإلسباني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق البافاري 0-4.
شباك  في  اإليطالي،  أتالنتا  العب  غوميز،  أليخاندرو  األرجنتيني  هدف    �

ميتيالند الدنماركي، في اللقاء الذي انتهى بفوز األول برباعية نظيفة.
�  هدف اإلكوادوري كريستيان راميريز، العب فريق كراسنودار الروسي، في 

شباك رين الفرنسي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل اإليجابي 1-1.
وتتشابه األهداف األربعة في طريقة التسجيل نفسها، المتمثلة في التسديدات 

القوية بعيدة المدى.

أشاد السيد دي غروف بارت، سفير مملكة بلجيكا لدى قطر، 
كأس  بطولة  الستضافة  المتواصلة  القطرية  باالستعدادات 

 .FIFA 2022 العالم
وأبدى غروف بارت إعجابه بالتقدم الذي تحرزه قطر في 
الرائع  »من  قائالً:  للمونديال،  التحتية  البنى  مشاريع  إنجاز 
متابعة هذا التقدم المبهر على طريق اإلعداد لتنظيم البطولة، 
خليفة  استاد  كان   2017 العام  في  قطر  إلى  وصلت  فعندما 
استاد  في  البناء  أعمال  وكذلك  التطوير،  قيد  يزال  ما  الدولي 
إضافة  االستادين،  جاهزية  عن  أُعلن  قد  واآلن  الجنوب، 
االستادات  في  البناء  وتيرة  تتسارع  بينما  ثالث،  استاد  إلى 
المتبقية، وقد أصبحت االستادات بالفعل من المعالم البارزة 

في الدولة«. 
المونديال  استادات  جميع  »تمتاز  بارت:  غروف  وأضاف 
بطابع جمالي مبهر، ويجدر بي أن أتقدم بالتهنئة لدولة قطر 
الجداول  وفق  المشاريع  إنجاز  سرعة  على  العليا  واللجنة 
يشمل  بل  االستادات،  على  ذلك  يقتصر  وال  المقررة،  الزمنية 

الطرق،  شبكات  ذلك  في  بما  التحتية،  البنى  مشاريع  كافة 
وخطوط المترو، وغيرها«. 

وحول تطلّعات المنتخب البلجيكي، الذي يتصدر التصنيف 
الحالي لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(؛ أعرب السفير عن 
بعد  أدائ��ه  تطوير  مسيرة  بالده  منتخب  يواصل  أن  في  أمله 
وصوله إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، مضيفاً: »ال 
متميزاً  منتخباً  الحالي  الوقت  في  تمتلك  بلجيكا  أن  في  شك 

يضم نخبة من أفضل العبي العالم. 
إنه جيل ذهبي يواصل أداءه القوي ويحقق الفوز في أغلب 
كما  األوروبية،  الدوريات  أقوى  في  العبونا  يشارك  مبارياته. 
وقد  سنوات،  منذ  منتخبنا  صفوف  ضمن  منهم  الكثير  يلعب 
سّجل المنتخب أداًء قوياً خالل النسخة السابقة من المونديال، 
الفترة  خالل  أدائهم  تطوير  العبوه  يواصل  أن  إلى  وأتطلع 
المقبلة... ونحن متفائلون بالتأهل إلى منافسات المونديال، 
وأتطلع أن يذهب منتخبنا بعيداً والتتويج بلقب البطولة في 

قطر«.

بيكيه  ج��ي��رارد  المخضرم  المدافع  وّج��ه 
خلفية  فريقه برشلونة على  إلدارة  انتقادات 
ميسي  ليونيل  زميله  مع  التعامل  في  أسلوبه 
األرجنتيني  النجم  تفكير  في  تسبب  ما  أخيراً، 
في  الكاتالوني  ال��ن��ادي  م��غ��ادرة  في  ال��دول��ي 

نهاية الموسم الحالي. 
القمة  مباراة  عشية  االنتقادات  هذه  وتأتي 
اإلسبانية »الكالسيكو« المرتقبة بين العمالقين 
برشلونة وريال مدريد اليوم السبت، وبعد أن 
وقع بيكيه )33 عاماً( عقداً جديداً لمدة 3 أعوام 
الثقة  اقتراب تصويت بحجب  الفريق ومع  مع 

عن مجلس إدارة النادي أيضاً.
ماريا  جوسيب  برشلونة  رئيس  وك��ان   
مقابلة  خالل  ميسي  النتقادات  هدفاً  بارتوميو 
ق��ّرر  ال��ذي  ال��دول��ي  األرجنتيني  ال��الع��ب  م��ع 
االستمرار في صفوف النادي هذا الموسم، رغم 
النادي  رئيس  وبين  بينه  العالقة  صفو  تعكر 

وهو ما أثار غضب بيكيه.
»أسأل  فانغوارديا:  ال  لصحيفة  بيكيه  وقال 
كرة  أنجبته  العب  ألفضل  يمكن  كيف  نفسي 

ويبعث  ما  يوماً  النوم  من  ينهض  أن  القدم.. 
ال  ص��وت��ه  أن  يشعر  ألن��ه  مسجلة  ب��رس��ال��ة 
ال��ذي  م��ا  مستفزة،  تصرفات  ه��ذه  يسمع... 

أن  يجب  ش��يء،  كل  يستحق  ميسي  يجري، 
ذلك  وبعد  أوالً،  اسمه  الجديد  االستاد  يحمل 
يأتي اسم الراعي، يتعين علينا أن نحافظ على 

هذا  وإنجازاتهم،  قدرهم  من  نقلل  وال  رموزنا 
يشعرني بالغضب فعالً«.

رونالد  الهولندي  عّبر  نفسه  السياق  وف��ي 
للمدافع  دعمه  عن  أيضاً  برشلونة  مدرب  كومان 
إدارة  مجلس  األخير  انتقد  أن  بعد  بيكيه،  جيرار 
النادي. وعن بيكيه قال المدرب: »هو موجود في 

النادي منذ مدة طويلة وأنا هنا منذ ثالثة أشهر«.
بين  مشكلة  أي  وج��ود  ع��دم  كومان  وأك��د   

ناديه وبين العبه الفرنسي أنطوان غريزمان.
البداية  تشكيلة  من  غريزمان  واستبعد 
على   1-5 فيها  ف��از  التي  الفريق  مباراة  في 
فرنسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا، 
الموقف  ه��ذا  إن  ك��وم��ان  ال��م��درب  ق��ال  بينما 

يجتذب الكثير من الحديث دون سبب. 
لتشكيلة  سيعود  الكالسيكو،  أج��واء  وفي 
الفريق  لكن  ألبا  ج��وردي  المدافع  برشلونة 
الحارس  جهود  من  محروماً  اللقاء  سيخوض 
والمدافع  شتيغن  تير  مارك-أندريه  األساسي 
يعود  أن  يتوقع  حين  في  أومتيتي،  صمويل 

لتشكيلة ريال مدريد القائد سيرجيو راموس.

فريق  ج��راح  من  البرج  شباب  فريق  عّمق 
 ،1 ـ   4 عليه  تغلب  عندما  الغازية  الشباب 
المباراة التي  ف��ي   ،)1 ـ   1( األول  ال��ش��وط 
السيد  مجمع  ملعب  على  أم��س،  جمعتهما 
افتتاح  في  المطار  طريق  الموسوي  عباس 
لكرة  اللبناني  ال��دوري  من  الرابع  االسبوع 

القدم. 
على  المرة  ه��ذه  البرج  شباب  ف��وز  وج��اء 
حساب األداء الفني، الذي لم يرتق إلى مستوى 
في  العشوائية  العبيه  جميع  فعاب  الوسط، 
التمرير والتصويب على المرمى، وذلك لغياب 
القائد الذي يجيد ربط الخطوط، حتى ولو أن 
فالمستوى  السبق،  هدف  سجل  حمود  حسن 
إلى  بالعودة  الغازية  لالعبي  سمح  المتراجع 
في  التعادل  ه��دف  وتسجيل  الشوط  أج��واء 
عالمة  من  ضائع  عن  بدل  المحتَسب  الوقت 

الجزاء.
شباب  م��درب  تنّبه  الثاني  ال��ش��وط  وف��ي 
الذي أصاب  البرج يوسف الجوهري للضعف 
بلوط،  علي  المخضرم  فأشرك  الوسط،  منطقة 
حيث كان إشراكه ضربة معلم ألن بلوط عرف 
معظم  أن  ولو  الهجوم  في  رفاقه  يحّرك  كيف 
بطلها  وكان  ثابتة  ضربة  من  سجلوا  األهداف 

حسن هزيمة وعدنان ملحم. 

بقية  جهود  من  االنتقاص  دون  من  طبعاً 
وحافظوا  الحسن  البالء  أبلوا  الذين  الالعبين 

على نظافة شباكهم في هذا الشوط. 
في المقابل، حاول العبو الغازية مواصلة ما 
فعلوه في الشوط األول لكنهم اصطدموا بدفاع 
إضافية،  أه��داف  تسجيل  من  حرمهم  متين 
الشوط  م��ن  األخ��ي��رة  الدقائق  ف��ي  وان��ه��اروا 
الثاني، خصوصاً خط الدفاع فاهتزت الشباك 
باألهداف الثالثة، مع العلم أن الحارس الحاج 

حسن ال يتحّمل مسؤولية أي منها.

شريط األهداف
من عباس  أم��ام��ي��ة  ت��م��ري��رة   19 د.  ف��ي   �
فحضرها  ح��م��ود  علي  ال��ى  وص��ل��ت  ع��وض 
 )0-1( الحارس  يمين  على  وسددها  لنفسه 
جزاء  ركلة   1+45 د.  وفي  الغازية،  لشباب 
ايوب  باقر  محمد  منها  سجل  الغازية  للشباب 
ركنية   70 د.  وف��ي   ،)1-1( التعادل  ه��دف 
حسن  إل��ى  فوصلت  السباعي  محمد  حركها 
هزيمه الذي حّولها برأسه داخل المرمى ، وفي 
رأس  على  عوض  عباس  من  عرضية   77 د. 
المرمى،  داخ��ل  بقوة  ليتابعها  ملحم  عدنان 
لها  رميتي تطاول  علي  من  ركنية   86 د.  وفي 

عدنان ملحم برأسه وسددها بسقف الشباك.

وعود بعودة محتملة للجماهير

في لقاء بر�سلونة مع يوفنتو�ش
قالت الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا، إن نادي برشلونة ربما يتسّنى له السماح بحضور 
في  نو  كامب  ملعبه  في  يوفنتوس  أمام  أوروبا  أبطال  دوري  في  مباراته  خالل  محدود  جماهيرّي 
كانون األول المقبل، وخالل حديث إلى صحيفة »سبورت« المحلية قال جيرار فيغويراس المدير 
ونادي  المحلية  السلطات  بين  تّمت  تمهيدية  محادثات  إن  كتالونيا  إقليم  في  للرياضة  العام 

برشلونة تتعلق بعودة الجماهير إلى المالعب في ظل استمرار أزمة كوفيد19- الصحية. 
وقال المسؤول المحلي: »تحّدث النادي إلينا عن عودة تدريجية للجمهور وقلنا لهم إنه يتعين 
علينا تحليل هذا األمر في ما يتصل بكل مباراة على حدة، البداية ربما تكون ما بين 3 آالف وخمسة 
بعد  العدد  زيادة  إمكانية  بشأن  سنقرر  فإننا  الوبائي  الموقف  وحسب  نو،  كامب  ملعب  في  آالف 

ذلك«. 
وأضاف المسؤول: »أعتقد أنه سيكون من الممكن السماح بحضور جماهيري في المباراة أمام 

يوفنتوس في الثامن من كانون األول في حال لم يتفاقم تفشي الوباء«.

ال�سباب والأ�سبال يفتتحان مو�سم الفئات العمرّية 
سحبت أمس، الجمعة قرعة بطوالت الفئات العمرّية )الشباب دون 20 عاماً، البراعم دون 14، 
األشبال دون 16 والناشئين دون 18( في مقر االتحاد اللبناني لكرة القدم في فردان بحضور المدير 

الفني باسم محمد الى جانب ممثلين عن األندية المشاركة. 
تشرين   15 من  اعتباراً  معاً  واألشبال  الشباب  ببطولتي  العمرية  الفئات  بطوالت  وستفتتح 
الثاني المقبل حيث يشارك في األولى 12 فريقاً هم النجمة، األنصار، العهد، اإلخاء األهلي عاليه، 
اإلرشاد شحيم، الراسينغ، البرج، الحكمة، األهلي صيدا، التضامن صور، أتلتيكو واإلصالح البرج 

الشمالي.
في  الفائزون  ويتأهل  واحدة  مرحلة  من  الدوري  بنظام  الشباب  بطولة  في  الفرق  وستتبارى 
المراكز الستة األولى الى دورة سداسية تقام مبارياتها من مرحلة واحدة لتحديد البطل. وأوقعت 
القرعة في األسبوع األول اإلخاء األهلي عاليه بمواجهة األنصار، البرج مع النجمة، الحكمة واتلتيكو، 

الراسينغ واألهلي صيدا، التضامن صور واإلرشاد شحيم، العهد واالصالح البرج الشمالي.
كل  وستلعب  مجموعات،  ثالث  على  المشاركة  ال�24  الفرق  قّسمت  فقد  األشبال  بطولة  في   أما 
مجموعة بنظام الدوري من مرحلتين )ذهاباً واياباً( ويتأهل الفائزان بالمركزين األول والثاني من 
كل مجموعة الى المرحلة النهائية من البطولة والتي ستتبارى الفرق فيها في دورة سداسية ُتقام 

مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة فيحرز الفائز في المركز األول فيها لقب البطولة.
وأسفرت القرعة في منافسات األسبوع األول للمجموعة األولى عن مواجهة سبورتنغ القليلة مع 
شباب الساحل، التضامن صور وشباب البرج، بيروت والعهد واألهلي النبطية مع هوبس. فيما 
الراسينغ مع نجمة الصحراء، األنصار مع الشرق والحكمة مع  يواجه هومنتمن بيروت النجمة، 

سبورتنغ الرياضي في المجموعة الثانية.
السالم  مع  الحدث  النصر  الهدى،  بمواجهة  بيروت  الزمالك  وقع  الثالثة،  المجموعة  في  أما 
زغرتا، اتلتيكو مع اشبال الميناء وطرابلس مع شبيبة مجدليا. وفي السياق عينه، تنطلق بطولتا 
الناشئين والبراعم في كانون الثاني المقبل وسيطّبق عليهما نظام بطولة األشبال نفسه. ويشارك 

في بطولة الناشئين 21 فريقاً بينما يشارك في البراعم 22 فريقا.

لوكا يوفيت�ش يواجه عقوبة ال�سجن

لنتهاكه بروتوكولت العزل الذاتّي!

وّجه ممثلو االدعاء في صربيا اتهامات ضد لوكا يوفيتش العب فريق ريال مدريد اإلسباني لكرة 
القدم النتهاكه مقتضيات العزل الذاتي خالل حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 

في آذار الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء )تانيوغ( الرسمية الصربية. 
ويطالب المدعون بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض الالعب االمتثال للبروتوكوالت 
الصحية بعد عودته من إسبانيا. بموجب القانون الصربي، يتعّين على المحكمة اآلن المصادقة 

على الئحة االتهام التي قّدمها االدعاء. 
من جانبها، أفادت محطة )آر تي إس( التليفزيونية الحكومية أن يوفيتش أتيحت له الفرصة 
الذي كان سوف يحول دون تعّرضه  األمر  ألف دوالر(،  لدفع غرامة قدرها 3،5 مليون دينار )35 

لمزيد من االتهامات. 
وأوضحت وكالة «تانيوغ» أنه من المتوقع أن يكشف االدعاء تفاصيل أخرى عن قضية يوفيتش 

اليوم.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
ألسنة  على  القصص  واضعي  من  حكيم  بليغ  كاتب  1 .

الحيوان
مدينة مغربية، فقرة 2 .

أديب لبناني راحل 3 .
سقط، يلوم، أنثى الحمار 4 .

يقوم بعمله على أكمل وجه، شأن، خاصته 5 .
طلى باأللوان، السهام 6 .

نأسف، قضى ليلته، باشر العمل 7 .
يثق بالشخص، من أنواع األشجار 8 .

غّنج، الجواب، ضمير متصل 9 .
للتفسير، أحد آلهة روما األقدمين، يصلح البناء 10 .

فلوسنا، أشّيد البناء 11 .
رف، أهب، ضجر 12 .

عمودياً: 
دولة أفريقية، قبل اليوم 1 .

مرفأ في كندا، منازل 2 .
عندي، مصباح، قلب 3 .

إلى  الشمال  إنكلترا تمتد من  مرتفعات في  4 .
الجنوب، مدينة بلجيكية

إشرافها على الموت، أحرف متشابهة 5 .
تركت دون عناية، دولة عربية 6 .

كسبنا، أداة إحدى الحواس 7 .
وجهة نظر، إخترع، فقد صوته 8 .

اآلن في هذه اللحظة، يتهم 9 .
زرع، يصنع من الحليب، غزال 10 .

نحصل على، دخل فجأة 11 .
يقرضهما المال، أحالم 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
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:Sudoku حل
 ،735142968  ،416893752  ،829765431
 ،568479123  ،341286597  ،297351684

674928315  ،983517246  ،152634879
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( بويرتو ريكو 2 ( وا، الجأ، انوي 3 ( لتمت، دساتير 4 
( يراهنا، لب، ين 5 ( نلي، دنسا، يدس 6 ( يوكله، حديد 7 
( وينيبغ، ملل 8 ( يربت، نتابعه 9 ( او، لمه، ل ل، يا 10 ( 

الرويس، لعبت 11 ( انبوا، رمال 12 ( نكللها، ملك. 

عموديا:
( مايكوب، لبن   3 ( واترلو، روان   2 اي  ( بولينيزيا،   1
4 ( رأته، ليلت روك 5 ( تل، ندهن، موال 6 ( وجدان، ينهي 
7 ( رأس، سحبت، سره 8 ( االدغال، ما 9 ( كاتب، بلال 10 ( 

وني، يدمع، علم 11 ( وريد، لهيب 12 ( لي، نسأل، اترك.
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الوبــــــــــاء

العمل والشؤون االجتماعية في  دعت عمدة 
الــحــزب الــســوري الــقــومــي االجــتــمــاعــي إلى 
دعم حملة »معاً ضّد الوباء» التي أطلقتها مع 
عدد من المؤسسات االجتماعية واإلنسانية 
تبّرعات  جــمــع  ـــى  إل وتـــهـــدف  والــشــبــابــيــة، 
هم  لمن  غــذائــيــة  سلل  مــن  أمــكــن  مــا  لتأمين 

إليها. بحاجة 

الرقابة الر�سمية

{ يكتبها الياس عشي

على  الرسمية،  الرقابة  من  السخرية 
ما ُيقال أو ُيكتب، وصل إلى الذروة في 

بعض البلدان العربية!
شيخ  استدعي  الــمــثــال:  سبيل  على 
الشيخ  هذا  وكــان  الشرطة،  مركز  إلى 
يــوّد الكالم في ذكــرى »أحــدهــم« الذي 
ُقتل قبل ألف عام ونيّف، وأبلغوه أن ال 
السنّة،  إلى  يسيء  ال  حتى  فالناً  يذكر 
وال  الشيعة،  يستفز  ال  حتى  فالناً  وال 
المسيحيين،  يــغــضــب  ال  حــتــى  ثــالــثــاً 
ضّد  بــأنــنــا  نتهم  ال  حــتــى  الــيــهــود  وال 

الساميّة!
إلتفت الشيخ إلى الحاكم، وسأله:

بأن  الحاكم  سعادة  لي  يسمح  هل  ـ 
أقول إنه ُصعق بتيّار كهربائّي ومات؟

درد�صة �صباحية

لَم المناكفة..؟ المرعى يت�سع للجميع!!

)تصوير: سعيد معالوي(

وفي رصيده 14 اختراعاً آخر
وللمخترع موفق غزال الذي يطلق عليه رجل الرافعات الهيدوليكية 
األول ويحمل السجل الصناعي رقم 1 في مجال الروافع في سورية 14 
الذاتي  المسير  ميزة  مع  هيدروليكية  سلة  رافعة  منها  سابقاً  اختراعاً 
وجهاز مولد ذاتي للطاقة الكهربائية وجهاز االرتباط والجاذبية األرضية 
والمحرك  األعلى  من  للمراقبة  تصوير  وجهاز  الهيدروليكية  والمدخرة 
الذاتي دائم العمل والمحرك المغناطيسي دائم الدوران وأبراج اإلرسال 
الخليوي المتحركة ضمن الشاحنات وعربة غسيل أبراج التوتر العالي.

{ أحمد سليمان
كهربائية  بكانسة  يتمثل  جديداً  ابتكاراً  غزال  موفق  السوري  المخترع  أنجز 
الكنس  أعمال  بكل  لتقوم  »بوبكات«  صغيرة  جرافة  على  تركيبها  يتم  متكاملة 

والتنظيف التي تقوم بها السيارات الكبيرة لكنس الشوارع.
الكنس  سيارات  استيراد  عن  باالستغناء  غزال  وفق  الجديد  االختراع  ويسهم 
تحقيق  أخرى  جهة  ومن  العامة،  الخزينة  على  العالية  تكلفتها  وتوفير  الكبيرة 
إلى  الوصول  وإمكانية  عالية  بسرعة  الشوارع  بتنظيف  منها  المرجو  الهدف 

الشوارع الضيقة لكونها مركبة على جرافة صغيرة.

وأوضح غزال في تصريح لمندوب سانا أنه يمكن تركيب الكانسة على جرافة 
»بوبكات« بدل سطل الجرافة وهي تحتوي على مكان لألوساخ يفتح بابه ويغلق 
الجوانب  على  الهيدروليكية«  »الجكات  من  اثنتين  بواسطة  الكهربائي  بالتحكم 
على  الكانسة  تحتوي  كما  األمام  إلى  الجرافة  مسير  أثناء  الكانسة  تعمل  بحيث 
خزان ماء مع مضخة كهربائية ومرشات على الواجهة األمامية فيما يتم التحكم 
تبديل  إمكانية  مع  بسرعتين  هيدروليكي  محرك  بواسطة  األسفل  في  بالفراشي 
في  الجديد  اختراعه  من  باالستفادة  أمله  عن  غزال  وأعــرب  بسهولة.  الفراشي 
مجالس المدن والبلديات ومديريات النظافة لكون هذه الكانسة توفر الكثير من 

الجهد والوقت والمال.

يمكن تركيبها على جّرافة �سغيرة لتنظيف ال�سوارع..

المخترع ال�سورّي موفق غزال يبتكر كان�سة 
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