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منفذية حم�ص ومديريتا الميدان وجديدة عرطوز

تحيي العيد الـ 88 لت�أ�سي�س »القومي« 

- بعدما بدأ الرئيس األميركي دونالد ترامب االستدارة 
نحو الخضوع لنتائج االنتخابات تدريجياً بإعالنه الفصل 
الرئيس  م��ع  االن��ت��ق��ال��ي��ة  بالمرحلة  التسليم  م��س��ار  ب��ي��ن 
االعتراض  وم��س��ار  ق���ادم،  كرئيس  ب��اي��دن  ج��و  المنتخب 
القانوني الذي يواصله فريقه ضد نتائج االنتخابات على 
وهو  ف��درال��ي،  مستوى  على  والح��ق��اً  ال��والي��ات  مستوى 
بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  بدأ  وبعدما  تباعاً،  يخسرها 
يضم  الفريق  هذا  أن  والواضح  الرئاسي،  فريقه  بتعيين 
نخبة من شخصيات الحزب الديمقراطي، لمناصب رئاسة 
الخارجية،  ووزارة  القومي  األمن  ومستشار  المخابرات 
ويسلط الضوء على مواقف هذه الشخصيات كما يجري 
عادة مع كل رئيس منتخب وفريقه للتعّرف على سياسات 
الخارجية  وزي��ر  اس��م  ب��ه  يوحي  م��ا  خصوصاً  الرئيس، 

المقبل بالنظر لمواقفه السابقة.
من  هو  الخارجية  ل���وزارة  المرشح  بلينكن  انتوني   -
عهد  في  للسياسات  الصانع  الثاني  الصف  شخصيات 
الخارجية  لوزير  كنائب  أوب��ام��ا،  ب��اراك  السابق  الرئيس 
ليست  بلينكن  ومواقف  القومي،  األمن  لمستشار  ونائب 
مجرد مواقف سياسية بل هي تعبير عن منهجية تأسست 
على تراكم ثقافي لخبير مخضرم في السياسة الخارجيّة، 
وتشكل ثوابت تطبع توجهاته كواحد من رموز السياسة 
كرئيس  لبايدن  مستشاراً  كان  منذ  األميركية  الخارجية 
للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، والسياسة 
بايدن  ليس  بلينكن،  عنها  سيعبر  التي  لبايدن  الخارجية 
مجرد رئيس يحمل سياسات محلية جاءت به الى الرئاسة 
الرئيس  الخارجية كما هو حال  ويسعى لرسم سياساته 
السياسة  ف��ي  ه��ي  ل��ب��اي��دن  الرئيسية  ف��ال��خ��ب��رة  ت��رام��ب. 
الخارجيّة وقد شغل لعقود منصب رئيس لجنة الشؤون 

الخارجية في مجلس الشيوخ.
- ال���ث���واب���ت ال���ت���ي ت���رس���م ال���س���ي���اس���ات األم���ي���رك���يّ���ة 
وتفوق  بأمن  االلتزام  لجهة  وجمهورييها  بديمقراطييها 
على  الطريق  قطع  سياق  ف��ي  دائ��م��اً  ت��رد  االح��ت��الل  كيان 
بكل  ال��خ��اص��ة  السياسة  تصنع  ال��ت��ي  ال��ت��م��اي��زات  ق���راءة 
دولية  ت��وت��رات  ظ��روف  ف��ي  يأتي  ال��ذي  أميركي،  رئيس 
مرشح  كفة  رّج��ح  ال��ذي  المناخ  صنعت  ال��وت��ي��رة،  عالية 
التي  األول��ى  المكانة  من  بالرغم  آخ��ر،  مرشحاً  وأضعف 
األميركي،  الناخب  خيارات  في  الداخلي  الوضع  يحتلها 
لكن مع حضور السياسات الخارجية بقوة في حسابات 
الكتل الناخبة ولوبيات الضغط التي تصنع مناخات الرأي 
بين  مشترك  المثال  سبيل  على  لروسيا  فالعداء  ال��ع��ام. 
ترامب وبايدن، لكن موقفهما مختلف من معاهدة سباق 
شباط  في  تجديدها  عدم  نيّته  ترامب  أعلن  التي  التسلح 
المقبل إذا أعيد انتخابه مقابل تأكيد بايدن وبلينكن نيتهما 
التجديد لهذه المعاهدة بعد بدء الوالية الرئاسيّة، وبايدن 
الحفاظ على مكانة متميزة ألميركا  وترامب متفقان على 
كقائد  بمكانتها  ويتمسكان  العالمية  السياسة  صناعة  في 
كيفية  حول  بقوة  يختلفان  لكنهما  السياسة،  لهذه  موّجه 

التعامل مع أوروبا وحلف الناتو واألمم المتحدة.
بايدن  سياسة  في  متعارضتان  ثابتان  المنطقة  في   -
والتمسك  االحتالل  كيان  مع  بالحلف  التمسك  وبلينكن، 
بلينكن  يفكر  فبماذا  إي��ران،  مع  النووّي  للتفاهم  بالعودة 
كتبه  لما  وفقاً  بايدن،  عن  وبالوكالة  نفسه  عن  باألصالة 
)التتمة ص9(

بلينكن رجل التفاهم النووّي

 

ودعم »اإ�سرائيل« 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

السياسّي المحّرر  كتب 

للمرحلة  الواجبة دستورياً  السير باإلجراءات  بعد ثالثة أسابيع على ممانعته 
اإلج���راءات  ه��ذه  ب��دء  على  ت��رام��ب  دون��ال��د  األم��ي��رك��ي  الرئيس  واف��ق  االنتقالية، 
بايدن،  جو  المنتخب  الرئيس  لفريق  لالنتقال  الالزمة  الموازنة  صرف  لصالح 
بالهزيمة  تسليم  هو  والقرار  لبايدن،  االستخبارية  التقارير  من  نسخة  وتسليم 
نتائج  على  االعتراضية  القانونية  المالحقات  مواصلة  عن  ترامب  ك��الم  رغ��م 
فيه  سيتولّى  ال��ذي  الرئاسي  فريقه  يعلن  بايدن  ك��ان  وبالتوازي  االنتخابات، 
النووّي  للتفاهم  بدعمه  المعروف  وهو  الخارجية  وزير  منصب  بلينكن  انتوني 
انتماء  من  بالرغم  الشيوخ،  مجلس  في  بتسويقه  القيام  تولى  وق��د  إي��ران  مع 

االحتالل. كيان  بدعم  بايدن  مع  والتزامه  اليهودي  بلينكن 
أي  معه  تغيب  ج��م��ود  ظ��ل  ف��ي  حكومية  حلحلة  على  اآلم���ال  تنعقد  لبنانياً، 
ت��ؤك��ده مصادر  م��ا  ف��ي ظ��ل  ق��ري��ب،  اخ��ت��راق  إم��ك��ان��ي��ة تحقيق  ع��ل��ى  م��ؤش��رات 
الرئيس  جعبة  ع��ن  حكومية  تشكيلة  أي  غياب  لجهة  الحكومي  الملف  ت��واك��ب 
جاهزة  صيغة  بتسليم  لديه  نية  وال  الحريري  سعد  الحكومة  تشكيل  المكلف 
الحريري  يكون  أن  دون  من  عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  الى  قريباً 
في  الحكومي،  مشروعه  دخله  الذي  للمأزق  كترجمة  باالعتذار  التفكير  بوارد 
بنية  تفيد  واشنطن،  من  للحريري  وصلت  معلومات  عن  إعالميّة  تسريبات  ظل 

واالعتذار. التشكيل  حالتي  في  األميركيّة  العقوبات  الئحة  على  وضعه 
من  رسالة  تلقى  ال��ذي  النواب  مجلس  نحو  الداخلي  الضوء  انتقل  بالتوازي 

التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، وتمنّع  رئيس الجمهورية حول ملف 
الحكومة  اختارتها  التي  للشركة  المطلوبة  الملفات  أغلب  تسليم  المصرف  حاكم 
وما  والتسليف  النقد  قانون  بتطبيق  التمسك  بذريعة  الجنائي،  المالي  للتدقيق 
بينما  المعلومات،  على  بالتكتم  لبنان  مصرف  موظفي  إل��زام  م��ن  عليه  ينص 
للتعاون مع السلطة  النيابي  المجلس  تنّص رسالة رئيس الجمهورية على دعوة 
مستوى  على  سواء  نتائجه  تفاقم  خشية  الجنائي  التدقيق  مأزق  لحل  اإلجرائية 
لبنان  بصورة  سيلحق  ال��ذي  األذى  مستوى  على  أو  اللبنانيين،  ودائ��ع  مصير 
تسلمه  فور  بري  نبيه  النيابي  المجلس  رئيس  دعا  وقد  فاشلة،  أو  مارقة  كدولة 
فرصة  النيابي  النقاش  سيكون  حيث  الجمعة،  ي��وم  عامة  جلسة  ال��ى  للرسالة 
عن  صادرة  غعالنات  ظل  في  المالي،  التدقيق  من  النيابية  الكتل  مواقف  لتظهير 
االتهامات  تتبادل  للكتل  موازية  ومواقف  التدقيق  هذا  دعم  تؤكد  الكتل  أغلبية 
ترحيل  إن  مالية  مصادر  وتقول  التدقيق.  هذا  تعطيل  خطط  في  بالتورط  عبرها 
السياسية  ال��ن��ي��ات  ح��ول  ال��ش��ك��وك  س��ي��زي��د  ال��ج��دي��دة  للحكومة  ال��ت��دق��ي��ق  م��ل��ف 
إذا أصّرت الشركة على االنسحاب من العقد، وصار السير  للتعطيل، خصوصاً 
العقود  توقيع  أن  من  انطالقاً  جديدة  حكومة  مع  جديداً  عقداً  يحتاج  بالتدقيق 

األعمال. تصريف  حكومة  صالحيات  يتجاوز 

عون وّجه رسالة إلى مجلس النواب 
ووّجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى مجلس النواب، دعا فيها النواب 
المحاسبي  التدقيق  إجراء  من  الدولة  تمكين  أجل  من  اإلجرائية  السلطة  مع  »التعاون  الى 

الى  كافة  الدولية  بمعاييره  التدقيق  هذا  وانسحاب  لبنان،  مصرف  حسابات  في  الجنائي 
يحتاج  التي  المساعدات  وبرامج  المطلوب  لإلصالح  تحقيقاً  العامة  الدولة  مرافق  سائر 

والخانق«. الراهن  وضعه  في  لبنان  اليها 
واتخاذ  لالصول  »وفقاً  النواب  مجلس  في  الرسالة  هذه  بمناقشــة  عون  وطالب   
السلطة  مع  التعاون  »ضــرورة  الى  الفتـاً  شأنهــا«،  في  القرار  او  اإلجــراء  او  الموقف 
عند  المالئمة  الــقــرارات  اتخاذها  دون  من  االعمال  تصريف  يحول  ال  التي  اإلجرائية 

العاجلة«. الضرورة 
 وعرض رئيس الجمهورية في رسالته، »المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي 
الصدد،  هذا  في  الــوزراء  مجلس  اتخذها  التي  والقرارات  الماضي  آذار   24 منذ  الجنائي 
تنفيذاً  الجنائي  التدقيق  بمهمة  للقيام  ومارسال«  »الفاريز  شركة  مع  التعاقد  الى  وصوالً 
الشركة  مباشرة  دون  حالت  والتي  برزت  التي  العراقيل  وأبــرز  ــوزراء.  ال مجلس  لقرار 
والمعلومات  المستندات  تسليم  عن  والتمنع  المصرفية  السرية  موضوع  سيما  ال  لمهمتها، 
طلب  حد  الى  وصوالً  التسليم  لهذا  توافرت  التي  القانونية  الحماية  من  بالرغم  المطلوبة 
انتكاسة  يشكل  حدث  »ما  أن  عون  واعتبر   .»2020/11/20 في  العقد  إنهاء  الشركة 
خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية 

ومتفاقمة«. ومتناسلة  وموروثة  خانقة  ومعيشية  واجتماعية 

الجمعة إلى جلسة  ..وبري دعا 
وفور تسلّمه رسالة عون، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة الجمعة 
الثالثة  والفقرة  الدستور  من   10 الفقرة   53 للمادة  إنفاذاً  وذلك  األونيسكو  قصر  في  المقبل 
التخاذ  الجمهورية  رئيس  رسالة  مضمون  لمناقشة  الداخلي  النظام  من   145 المادة  من 

الموقف أو اإلجراء أو القرار المناسب.
)التتمة ص8(

ترامب ي�سّلم ببدء اإجراءات المرحلة االنتقالّية... وبايدن ي�سّكل فريقه... وبلينكن للخارجّية 

عون يخ�طب مجل�س النواب للتع�ون في التدقيق الجن�ئّي.. وبّري يدعو لجل�سة الجمعة

الحريرّي لن يقّدم ت�سكيلة قريبً� ولن يعتذر... وم�سعى فرن�سّي جديد ل�سيغة توفيقّية! 

ال حّل في لبنان

 

بوجود المافيا...

التطبيع المرتبك

ماذا يحدث في اإثيوبيا؟! ك�سيح البيت االأبي�ض ال ِقَبَل له باإيران 

 

واأن�سار اهلل بين الركن والمقام..!

لبنان بحاجة إلى كّل شيء، نعم ال مبالغة في هذا القول، 
واالستشفاء  وال��دواء  والملبس  المأكل  من  ب��دءاً  شيء  كّل 
وصوالً  واالت���ص���االت...  والكهرباء  ال��م��اء  إل��ى  والطبابة، 
يتوفر  أن  يجب  بما  م����روراً  وال��م��ح��روق��ات،  ال��ف��ي��ول  إل��ى 
الصناعة والزراعة والسياحة  اإلنتاج كي تنطلق  لقطاعات 

والخدمات.
هي  بل  بالطبع،  اليوم  وليدة  ليست  الحاجات  ه��ذه  ك��ّل 
من نتائج السياسات الخاطئة )وربما نقول المجرمة( التي 
اّتبعت منذ مطلع تسعينيّات القرن الماضي، أّي بعد انتهاء 
منها  ُتنّفذ  ولم  الطائف  في  أقّرت  بتسوية  الداخليّة  الحرب 

إال بنود قليلة.
إليه، يأتيك َمن  ورغم هذا الوضع المزري الذي وصلنا 
الفترة،  تلك  في  اقتصادياً  نهوضاً  شهد  لبنان  ب��أّن  يقول 
االستثمارات  وأت���ت  واإلع���م���ار  اإلن��م��اء  عجلة  وان��ط��ل��ق��ت 
اإلعالميّة  البروباغندا  معزوفة  آخر  إلى  النمو...!  وتحّقق 

الخاوية والفارغة من أّي مضمون.  
حبّذا لو كان األمر كذلك، لكن الحقيقة المرة هي أّن هناك 
في  البلد  حكمت  مصرفيّة  اقتصادية  مالية  سياسية  مافيا 
مرحلة ما بعد الحرب، ووضعت ما يناسبها من سياسات 
وتشريعات، بما فيها قوانين االنتخاب، وحين لم تكن تلك 
السياسات والتشريعات تخدم مصالح المافيا كانت تخالفها 

»على عينك يا تاجر« من دون حساب وال َمن يحاسبون!
)التتمة ص9(

اللقاء بين نتنياهو  الخارجية السعودي خبر  نفي وزير 
وولي العهد السعودي برعاية بومبيو، وفي رحاب مدينة 
نيوم التي يريدها ابن سلمان المدينة األقرب إلى تل أبيب، 

بحاجة إلى قراءة دقيقة..
أبيب  تل  بين  للعالقة  متابع  كل  يقين  من  الرغم  فعلى 
والرياض بأن الزيارة قد تّمت، وأن التسريبات اإلسرائيلية 
المقرونة بتحديد موعد الزيارة ونوع الطائرة التي استقلها 
النفي  أن  إالّ  صحيحة،  أخ��ب��ار  ه��ي  وم��راف��ق��وه  نتنياهو 
»السعودي« الرسمي يكشف حجم االرتباك الذي يواجهه 
رعاة التطبيع ودعاته في الرياض، ال سيّما أن مبادرة القمة 
2002، هي مبادرة سعودية أوالً  العربية في بيروت عام 
»االنسحاب  بعد  الكامل  التطبيع  على  تنص  وأنها  وأخيراً، 

الكامل من كل األراضي الفلسطينية والعربية«.
 بل يدركون أيضاً أن ولي العهد وإن نجح في االنقالب على 
تقاليد األسرة الحاكمة في آلية انتقال العرش من أبناء الملك 
عبد العزيز إلى أحفاده، ومن الشقيق إلى اإلبن، فإن نجاحه 
في االنقالب على إرادة شعب الجزيرة العربية في ما يتعلق 
بفلسطين ليس بالسهولة نفسها، خصوصاً أن استطالعات 
الرأي األميركية – اإلسرائيلة قد كشفت أن الغالبية الساحقة 
من أبناء الجزيرة العربية يعارضون التطبيع، وأن الهاشتاغ 
األكثر انتشاراً في مواقع التواصل االجتماعي الخليجية هو 
»المأجور«  البعض  يحاول  ما  على  رداً  قضيتي«  »فلسطين 

ترديده بأن فلسطين »ليست قضيتي«..
)التتمة ص9(

والتي  النهضة  س��ّد  م��ف��اوض��ات  ف��ي  إثيوبيا  تعنّت  م��ع 
تديرها مصر بصبر شديد، رغم كّل المحاوالت المستفزة 
أّن  إال  العسكري،  ال��خ��ي��ار  نحو  مصر  دف��ع  ت��ح��اول  ال��ت��ي 
المفاوض المصري يتصف في إدارته لهذا الملف الخطير 
الذي يمّس األمن القومي المصري بشكل مباشر بسياسة 
النفس الطويل، وضبط األعصاب إلى أقصى درجة ممكنة، 
مستوى  على  أو  السياسي  الخطاب  مستوى  على  س��واء 
الذهاب  السياسية  القيادة  ق��ّررت  فقد  السياسي،  ال��ق��رار 
بالمفاوضات السياسية إلى كّل الجهات اإلقليمية والدولية 
طرفاً  األميركية  المتحدة  الواليات  فكانت  باألمر،  المعنية 
مجلس  ثم  مراحلها،  إح��دى  في  المفاوضات  في  رئيسياً 
األف��ري��ق��ي، هذا  االت��ح��اد  تالية، وأخ��ي��راً  ف��ي مرحلة  األم��ن 
بخالف المفاوضات المباشرة سواء الثنائية مع إثيوبيا أو 

الثالثية مع إثيوبيا والسودان.
ظل  وف��ي  السابقة  ال��ج��والت  ك��ّل  فشل  من  الرغم  وعلى 
وملئه  السّد  بناء  استكمال  في  السير  على  إثيوبيا  إص��رار 
ملزم،  دول��ي  اتفاق  على  التوقيع  دون  ومن  منفرد  بشكل 
ومع تعالي األصوات بضرورة ضرب مصر للسد، ولعّل 
الصوت األبرز في هذا اإلطار كان صوت الرئيس األميركي 
دونالد ترامب الذي صّرح قبل االنتخابات الرئاسية بأيام 
السد،  وتدمير  ضرب  إلى  النهاية  في  ستضطر  مصر  أّن 
إفشال  على  وإص��راره��ا  إثيوبيا  تعنّت  استمرار  ظ��ّل  ف��ي 
حيث  إثيوبي  باستنفار  التصريح  وقوبل  المفاوضات، 
)التتمة ص9(

للمحارب  بقيت  قوة  ثمة  بأن  يوحي  األف��ق  في  شيء  ال 
يتحقق  أن  يمكن  شيئاً  ثمة  أو  األبيض  البيت  في  الكسيح 
من استعراضاته أو جنونه او حماقة ربيبه نتن ياهو، تجاه 

إيران...!
بمن  أّي  القرن  صفقة  ثالثي  بل  كليهما  أم��ور  باتت  فقد 
فيهم محمد بن سلمان توحي بخروجهم الذليل القريب من 
المسرح السياسي كل على طريقته، وبمعادلة األرض التي 

أتقنت كيف تلفظ أثقالها الشريرة...!
الى  ورب��م��ا  األب��ي��ض  البيت  خ���ارج  ج���زاء  بركلة  ت��رام��ب 

المحاكمة والسجن بسبب 26 قضية مرفوعة ضده...!
ونتن ياهو الى السجن او الى اآلخرة بسبب تزايد حنق 
رهطه ضّده وتكاثر ملفات الفساد والرشى، وإبن سلمان 
قتل  من  وع��رض��اً  ط��والً  غطته  التي  الحرب  جرائم  بسبب 
المعارضين وتعذيبهم وسجن أمرائهم الى توّحش تحالفه 

األرعن ضد اليمن المنصور بالله...!
على صعيد آخر وبينما ذهب آخر ملوك خيبة الكيان الى 
مدينة نيوم بحثاً عن جبل يعقوب، كما تقول أساطير يمينه 
المتعفن وهو يبحث عن مصيره بين المال الذي ينضب من 
وجه  عن  ويكشح  يخبو  ال��ذي  والسلطان  سعود  آل  بقرة 

بومبيو الخائب...!
ثمة َمن شاهد الصاروخ اليمني القدس 2 يبيت ليلته في 
والمقام  الركن  بين  الفجر  ركعتي  يصلي  ثم  معتمراً،  مكة 
)التتمة ص9(

 القنصل خالد الداعوق*

 معن بشور*

 محمد سيد أحمد
 محمد صادق الحسيني

السلطة  دائــمــاً  احــتــرمــنــا  انــنــا 
تعلقاً  بــل  رهــبــة،  وال  خشية  ال 
نظاماً  أقمنا  ولكننا  بالنظام، 
كّل نظام  الحق، ونرفض  أساسه 

أساسه الظلم والباطل.
سعاده
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لبنان تحت مطرقة الخارج 

ومحرقة نظامه ال�سيا�سّي

{ د. وفيق إبراهيم 
التواطؤ بين النظام السياسي اللبناني وتدابير الخارج 

لدفع لبنان نحو الفوضى العميقة، أصبح مكشوفاً.
المفترضة  المهمة  ألن  غريبة  المعادلة  ه��ذه  تبدو  ق��د 
الدفاع عنه وحمايته من  للنظام السياسي في اي بلد هي 

تدابير داخلية او خارجية تريد تمزيقه.
القاعدة ولديه  الوحيد على هذه  اذاً هو االستثناء  لبنان 
قوى سياسية تشتبك فيما بينها حيناً وتتهادن في احيان 
اخرى، لكن هذا ال يمنعها من تشكيل نظام تحالفي يقوم 
على تحاصصها للمغانم االدارية واالقتصادية من طريق 
الهيمنة السياسية على اآلليات الثالث للنظام وهي رئاسة 

الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
تكفي مراقبة عمليات تشكيل الحكومات منذ سنة تقريباً 
سعد  استقالة  فبعد  المعادلة.  ه��ذه  موضوعية  لتتضح 
تكليفه،  اع��ادة  السياسية  القوى  معظم  حاولت  الحريري 

لكنه اعتصم برفض تبين ان أبعاده اقليمية ودولية.
وبعد أشهر من اليأس السياسي والمشاورات العقيمة 
جرى تشكيل حكومة حسان دياب التي تبين ان وظائفها 
دستورية  آليات  وج��ود  على  التأكيد  لمجرد  فقط  شكلية 
اال  شكلوها  الذين  من  بقرار  العمل  من  تتمكن  لم  انها  إال 
او  مذهبي  تصعيد  استثارة  لعدم  وذل��ك  منه،  بالسطحي 

طائفي في البالد.
ول���م ي��ع��رف اح���د ح��ت��ى ال���ي���وم، ل��م��اذا ع����اودت الطبقة 
السياسية تكليف اديب بتشكيل حكومة جديدة وسرعان 
ما تبين ان »األديب« يحظى بتأييد فرنسي وآخر من رؤساء 

الحكومات األربع السابقين ومن بينهم سعد الحريري.
لكن حركة »األديب« لم تطل وذلك بعد محاوالت مكثفة 
الفرنسيين  بموافقة  تحظى  حكومة  إلن��ت��اج  فيها  سعى 

بخلفية اميركية وتأييد من الحريري وحلفائه.
تصريف  مهمة  دي���اب  لحكومة  ت��ارك��اً  األدي���ب  ف��رح��ل 
دائرة  ال��ى  الحريري  ع��اد  وفجأة  ث��ان��وّي.  بشكل  األعمال 
على  التلفزيونية  مقابالته  من  واحدة  في  مصراً  التشكيل 
»ابن  ان��ا  حرفياً  ق��ال  وكما  ألن��ه  الحكومة  برئاسة  أحقيته 

رفيق الحريري«.
إل��ى تصريف األع��م��ال ورح��ل األدي���ب وال  فعاد دي��اب 
جديدة  حكومة  تشكيل  عن  ع��اج��زاً  الحريري  سعد  ي��زال 
في صراعات على تعيين الوزراء مع الرئيس ميشال عون 

وحول حصة المسيحيين تحديداً.
سعودياً  أميركياً  ق��راراً  غطى  الداخلي  الصراع  ان  إال 
إقصاء  إال في حالة واح��دة وهي  الحكومة  التشكيل  بمنع 
أي  أنصار ومحازبين عن  الله من  له عالقة بحزب  ما  كل 

تشكيل حكومي.
فهل هذه مصادفة؟

ان���ه ال  ال��ح��ري��ري  للحكومة  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س  ي��ع��رف 
والشيعة  المسيحيين  ال����وزراء  أس��م��اء  تسمية  يستطيع 

والدروز، فلماذا إصراره على هذا األمر؟ 
ال��م��ع��ل��وم��ات لوسائل  ب��ت��س��ري��ب ه���ذه  ول���م���اذا ي��س��م��ح 

اإلعالم؟
التشكيل  ف��ي  متعمد  ان��س��داد  وراء  س���اٍع  أن��ه  فيتضح 
اإلرجاء  هذا  بضرورة  دولية  لتعليمات  تنفيذاً  الحكومي 

حتى إشعار آخر.
لبنان  في  عميقة  فوضى  بناء  لمطرقة  استكماالً  وذلك 
الى  األم��ي��رك��ي��ة  ال��س��ي��اس��ات  على  المعترضين  ك��ل  ت��دف��ع 

االستسالم او االختناق.
بين  البنيوية  بالعالقة  االستنتاج  يبيح  م��ا  اذاً  ه��ن��اك 
دولية  رغبات  وبين  الحكومة  لتشكيل  الداخلي  التعطيل 
إنما  التشكيل  تمنع  ع��راق��ي��ل  بخلق  ف��ق��ط  ل��ي��س  إقليمية 
الحكومة حتى  المكلفة بتشكيل  الرئاسة  بالتمسك بموقع 

إشعارات أخرى؟
سعودي  مباشر  لقاء  هناك  اإلش��ع��ارات؟  ه��ذه  ه��ي  م��ا 
محمد  العهد  ولي  بين  عدة  أي��ام  منذ  حدث  إسرائيلي   –
ومدير  نتنياهو  اإلسرائيلي  الكيان  ورئ��ي��س  سلمان  ب��ن 

مخابراته كوهين في مدينة نيوم السعودية.
وهذا اللقاء يجّسد نقالً لسياسات التحالف السرية بين 

الفريقين الى المستوى العلني.
على  المحسوبة  اللبنانية  القوى  أن  يؤكد  ال��ذي  االم��ر 
بتطبيع  المطالبة  نحو  ذاهبة  األميركي  السعودي  الخط 
مع »اسرائيل« بدأت مالمحه باالنكشاف من خالل دعوة 
الى  االسرائيلي  الكيان  خارجية  وزي��ر  وّجهها  إعالمية 
بلد  أي  في  ثنائي  بلقاء  فيها  طالبه  ع��ون  ميشال  الرئيس 
والبرية  البحرية  الحدودين  حول  النزاعات  لحل  أوروب��ي 
في  ورد  كما  السياسي  التطبيع  ض���رورة  ال��ى  وص���والً 

الدعوة اإلسرائيلية.
يضيف  قبل  ذي  من  أخطر  وضع  نحو  ذاهب  اذاً  لبنان 
الى االنهيار االقتصادي انهياراً سياسياً من شأنه تفجير 
يريد  اح��ده��م��ا  فريقين:  بين  وذل���ك  ال��داخ��ل��ي��ة،  االوض����اع 
العالقات مع »اسرائيل« على النمط السعودي وآخر ُيصّر 
من  نوع  اي  إقامة  يمكن  وال  معاٍد  كياٌن  اسرائيل  ان  على 

العالقات معه.
فهل يرعى الحلف السعودي األميركي تدهوراً متعمداً 
في العالقات بين الطوائف الى جانب االنهيار االقتصادي، 
الدولة  مستوى  وعلى  لبنان  إسقاط  خطة  مالمح  فتكتمل 

والشعب؟
يريد  السعودي  االميركي  المشروع  ألن  ممكن،  ه��ذا 
أن  وبما  واإلقليمية،  اللبنانية  الله  حزب  أدوار  استهداف 
العرقلة،  لهذه  المضمونة  الوسيلة  هو  الداخلي  االحتراب 

فلماذا عدم اللجوء اليها؟
لذلك فإن لبنان حالياً هو بين مطرقة الخارج ومحرقة 
حكومة  تشكيل  ض����رورة  ي��ؤك��د  ب��م��ا  ال��س��ي��اس��ي  ن��ظ��ام��ه 
األميركية  والمطالب  النظام  هذا  أزم��ات  نقل  سرعة  تمنع 

السعودية الى الشارع الطوائفي.
سورية  نحو  االنفتاح  سياسة  اعتماد  جانب  إل��ى  ه��ذا 
إح��راق  لمنع  الممكنة  ال��ح��ل��ول  ك��آخ��ر  وال��ع��راق  وال��ص��ي��ن 

لبنان.

ن�شاطات

حسان  الدكتور  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  استقبل   {
دياب القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في البرازيل كارال جّزار، 
الستالم  البرازيل  إل��ى  مغادرتها  قبل  بروتوكولية،  زي��ارة  في 

مهامها.
تصريف  حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزي��ر  بحث   {
في  شاستناي،  شانتال  كندا  سفيرة  مع  وهبة  شربل  األع��م��ال 
»انضمام  شاستناي  وطلبت  الكندية.  اللبنانية  الثنائية  العالقات 

التعّسفي في  ال��ت��وق��ي��ف  إدان���ة  إل��ى  ال��رام��ي  اإلع���الن  إل��ى  ل��ب��ن��ان 
العالقات بين الدول«، ووعد وهبة بالنظر في الموضوع بإيجابية 

تامة.
كما استقبل وهبه سفيرة جمهورية التشيك ميكاييال فرانكوفا 

في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان
هاغوب  ال��ن��ائ��ب  ال��ط��اش��ن��اق  ل��ح��زب  ال��ع��ام  األم��ي��ن  استقبل   {
النائب السابق إميل رحمة  بقرادونيان، رئيس حزب »التضامن« 

الشؤون  في  البحث  وج��رى  حّمود،  ب��رج  في  الحزب  مركز  في 
مع  الكامل  »تضامنه  عن  اللقاء  خ��الل  رحمة  وأع��رب  الداخلية. 
الشعب األرمني وحقه بالدفاع عن األراضي األرمنية التاريخية«، 
مواقف  حسب  األوطان  حساب  على  ُتقام  التي  االتفاقات  ودان« 
»هذه  أن  معتبراً  مصالحها«،  وف��ق  تعمل  كبيرة  دول  وق���رارات 
والعيش  المصير  تقرير  في  الشعوب  حق  تحترم  ال  ال��ق��رارات 

بسالم من دون تدخالت خارجية«.

بقرادونيان ورحمةوهبة وسفيرة تشيكيا

)داالتي ونهرا( عون مستقبالً رئيس  الجامعة اللبنانية - األميركية في بعبدا أمس  

خفاياخفايا

قال مصدر نيابي إن ما بعد جلسة الجمعة 
المخّصصة لسماع كلمة رئيس الجمهورية 

حول التدقيق الجنائّي ستكشف الموقع الفعلي 
للكتل الكبرى من التدقيق، ألن قانوناً من 

سطرين هما »تستثنى من أحكام التكتم الوظيفي 
على المعلومات كل ما يتصل بأعمال التحقيق 
التي تجريها الحكومة أو من تكلفه أو يجريها 

القضاء«.
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القاذفة اال�ستراتيجية B-52 غادرت �سماء منطقتنا وعادت اأدراجها!

بّري دعا لمناق�ستها بجل�سة عاّمة الجمعة 

رئي�س الجمهورية في ر�سالة اإلى مجل�س النّواب:

للتعاون مع ال�سلطة االإجرائية الإجراء التدقيق الجنائي 
مصرف  حسابات  في  الجنائي  المالي  التدقيق  موضوع  ي��زال  ما 
صدارة  ف��ي  ال��ع��اّم��ة،  والمؤسسات  اإلدارات  سائر  ف��ي  وتالياً  لبنان 
المدخل  السياسية،  القيادات  بإجماع  باعتباره  الرسمية،  االهتمامات 
الحقيقي لإلصالح المطلوب على المستويين المحلي والدولي وإنقاذ 

لبنان من االنهيار. 
العماد  وفي خطوة متقّدمة على هذا الخط، وّجه رئيس الجمهورية 
المجلس  رئ��ي��س  ب��واس��ط��ة  ال��ن��واب  مجلس  إل��ى  رس��ال��ًة  ع��ون  ميشال 
الرئيس نبيه بّري، دعا فيها النواب، إلى »التعاون مع السلطة اإلجرائية 
في  الجنائي  المحاسبي  التدقيق  إج���راء  م��ن  ال��دول��ة  تمكين  أج��ل  م��ن 
حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، 
وبرامج  المطلوب  لإلصالح  تحقيقاً  العامة  الدولة  مرافق  سائر  على 
الراهن والخانق، وكي  لبنان في وضعه  إليها  التي يحتاج  المساعدات 
المجتمع  الفاشلة في نظر  أو  المارقة  الدول  لبنان، في عداد  ال يصبح 
الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في 
محظور عدم التمّكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد 
الخاصة  األم��وال  على  قضيا  اللذين  الماليين  والفساد  الهدر  مكامن 

واألموال العامة معاً«.
لألصول  »وفقاً  النواب  مجلس  في  الرسالة  هذه  بمناقشة  وطالب 
إلى »ضرورة  القرار في شأنها«، الفتاً  أو  اإلج��راء  أو  الموقف  واتخاذ 
دون  األعمال  تصريف  يحول  ال  التي  اإلجرائية  السلطة  مع  التعاون 

اتخاذها القرارات المالئمة عند الضرورة العاجلة«.
إق��رار  قطعها  ال��ت��ي  »ال��م��راح��ل  رسالته  ف��ي  ع��ون  الرئيس  وع���رض 
التي  وال��ق��رارات  الماضي  آذار   24 منذ  الجنائي  المحاسبي  التدقيق 

اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصوالً إلى التعاقد مع شركة 
»ألفاريز ومارسال« للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرار مجلس 
الوزراء. وأبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة 
تسليم  عن  والتمنّع  المصرفية  السرية  موضوع  سيما  وال  لمهمتها، 
التي  القانونية  الحماية  من  بالرغم  المطلوبة  والمعلومات  المستندات 
في  العقد  إنهاء  الشركة  طلب  ح��ّد  إل��ى  وص��والً  التسليم  لهذا  توافرت 

.»2020/11/20
لمنطق  خطيرة  انتكاسة  يشّكل  حدث  »ما  أن  عون  الرئيس  واعتبر 
الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني أزمات نقدية واقتصادية 
واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة ومنها على 

األخص جائحة »كورونا« وانفجار مرفأ بيروت«.
الثانية  في  ُتعقد  عامة  جلسة  إلى  الدعوة  إلى  بّري  الرئيس  وسارع 
للمادة  إنفاذاً  الجمعة في قصر األونيسكو وذلك  من بعد ظهر بعد غد 
53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام 
إلى  المرسلة  الجمهورية  رئيس  رسالة  مضمون  لمناقشة  الداخلي 

المجلس النيابي، التخاذ الموقف أو اإلجراء أو القرار المناسب.
قانون  اقتراح  بتقديم  ع��ون،  رسالة  والتحرير  التنمية  كتلة  والق��ت 
إلخضاع  النيابي،  المجلس  إل��ى  خليل  حسن  علي  النائب  بواسطة 
في  جاء  و  الجنائي.  الخارجي  للتدقيق  العامة  والمؤسسات  اإلدارات 
األسباب الموجبة »حيث أن التدقيق في الشؤون المالية لإلدارات العامة 
والهيئات  والمجالس  واللجان  العامة  والمرافق  العامة  والمؤسسات 
العامة،  المالية  والشركات المختلطة، أضحى حاجة ملحة على صعيد 
الداخلي  التدقيق  أعمال  ل��ّزم  العامة  المؤسسات  من  ع��دداً  أن  وحيث 

والخارجي وكانت النتيجة تقارير أظهرت مراكز الضعف والخلل في 
في  لمعالجتها،  واقتراحات  توصيات  ووضعت  واألنظمة...  اإلدارة 
عليها،  تطبيقه  وج��وب  بعدم  تذّرعت  أخ��رى  عامة  مؤسسات  أن  حين 
في حين أن مؤسسات أخرى ال يطبق عليها لعدم تمتعها بنظام قانوني 
واضح، وحيث أن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ: 05/08/ 2020 
يتضمن أحكاماً مستحدثة لجهة استقصاء المعلومات، وإلزام المعنيين 
بتطبيق أحكامه، ويمكن االستعانة بها، وحيث أن التدقيق المالي يؤّدي 
للمؤسسات  واإلداري����ة  المالية  األوض���اع  أم��ر  ومعالجة  إص��الح  إل��ى 
العامة وذلك لتأمين الغاية المرجّوة منه، حيث أن هذا التدقيق يقتضي 
أالّ يتعارض مع قيام ديوان المحاسبة برقابته المؤّخرة على حسابات 
باقي  صالحية  أو  ال��م��ؤّخ��رة  لرقابته  الخاضعة  العامة  المؤسسات 
الجهات الرقابية، وحيث أن هناك ضرورة إلخضاع كافة المؤسسات 
والهيئات  واللجان  االستثمارية(  غير  أو  االستثمارية  سيما  )وال  كافة 
المرافق  هذه  في  اإلنفاق  في  للمخالفات  ضبط  لتأمين  وذلك  للتدقيق 
اإلدارات  بإخضاع  المتعلق  القانون  اق��ت��راح  إع��داد  ت��ّم  لذلك،  العامة، 

والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي، على أمل إقراره«.
إلى ذلك، رأى النائب فريد البستاني عبر »تويتر«، أن الرئيس عون  
 من خالل رسالته إلى مجلس النواب »وضعنا أمام مسؤولية تاريخية، 
التدقيق  ونسّهل  ناخبونا  إياها  منحنا  التي  الثقة  قدر  على  نكون  فإّما 
غالبية  مطلب  هو  وال��ذي  الدولة  مرافق  ولكل  لبنان  لمصرف  الجنائي 
على  ونقضي  أكثر  لبنان  يغرق  أو  الدولي  والمجتمع  اللبناني  الشعب 

األمل الوحيد واألخير لخالصه«.

{ السيد سامي خضرا
َضَجّ اإلعالم منذ أيام »بتحليق القاذفة االستراتيجية األميركية »بي 

األوسط«. الشرق  أجواء  في  فيتنام  حرب  منذ  المعروفة   »52
وبوصولها إلى المنطقة سارَع البعض لتوزيع الخبر وإلى التأكيد أّن 

الحرب باتت على األبواب!
بينما  ال��ك��ب��رى  أح���دث ه��ذه الضجة  ال��ط��ائ��رة  أّن وص���ول  وال��غ��ري��ب 

مغادرتها مع كّل ما رافقها من سيناريوات يكاد ال يسمع به أحد!
القوات  ط��ائ��رة  أّن  س��ك��اي«  »ان��ت��ل  ذك���رت  المقال  ه��ذا  كتابة  فأثناء 
-Boeing B-52H Stratofortress (60 األميركية،  الجوية 
الواليات  شمال  من  أمس  من  أول  أقلعت  التي   )AE5895  ،  0060
وتّم  الفارسي،  الخليج  إلى  تصل  لم  األوس��ط  الشرق  باتجاه  المتحدة 
 ،  3515-KC-135R (62 بوينج  طائرة  من  جواً  بالوقود  تزويدها 
التي أقلعت من قاعدة »العديد« الجوية في قطر وغادرت   )AE026B
الواليات  باتجاه  أدراج��ه��ا  وع���ادت  المتوسط  األب��ي��ض  البحر  س��م��اء 

المتحدة األميركية.
ال  المتحدة  الواليات  »أنَّ  الوسطى  األميركية  القيادة  عن  صدر  كما 

تسعى ألّي صراع لكنها ملتزمة باالستجابة ألّي طارئ في العالم«!
فيجب االلتفات دائماً إلى أنَّ هل قرار الحرب متوقٌف على »آلة« معينة 
أو ماكينة أو منظومة أم أنها تتوقف على قرار بحجم التداعيات والنتائج 

التي سوف تتولَّد عن مثل هذه الخطوة؟
من  وأق��وى  أفتك  كثيرة  خيارات  تكون  سوف  القرار  يتوفر  فعندما 

»بي 52« .
فالسؤال هو:

هل هناك قرار أم ال؟!

في الحقيقة أنها ليست هي المرة األولى التي ُيسارع فيها البعض 
ُمبالٍَغ  أو  مؤكدة  غير  أو  دقيقة  غير  أخبار  نشر  ف��خِّ  في  الوقوع  إل��ى 

فيها.
ألهداف  الناس  ه  ُتوجِّ إعالميٍة  لحمالٍت  زمن  ومنذ  نتعّرض  فنحن 

تنا وتسهيل تمرير األهداف اإلستعمارية. محددة لتضليل أبناء أَُمّ
وأمثلة ذلك كثيرة.

على  تتوقف  ال  والخطورة  الضخامة  بهذه  حرباً  إّن  يقول  فالمنطق 
قامت  أو  دوراً  أو  تاريخاً  وتحمل  استثنائية  كانت  مهما  طائرٍة  حركة 

بمهام استراتيجية.
ق��درة وق��رار وإرادة  ُمنطلق  ُي��درس من  أن  ب��ّد  الحدث ال  ه��ذا  ومثل 
من  بحاٍل  يمكن  وال  واستراتيجي  كبيٌر  قراٌر  وهو  )الُمعتدي(  الُمباِدر 

األحوال أن يتعلق بفرٍد أو رغبٍة آنيَّة أو لحظة غضب.
اٍت ارتداديًة على مساحٍة  فقرار الحرب ال ُبدَّ بل من المؤكد أنَّ له هزَّ
أو إبقاؤها في دائرة  جغرافية وسياسية ال يمكن ضبطها أو حصرها 

ُمرتِكب الحرب ونحن نعلم أّن لكّل واحد ولكّل طرف في المنطقة نقاط 
قوة كما نقاط ضعف.

االعتبارات  ك��ّل  نسيان  أو  تغافل  يتّم  أن  ببساطة  هكذا  ُيمكن  ف��ال 
لمجرد وصول طائرة استراتيجية قاصفة إلى المنطقة فعلينا أن نتوقع 
الصهيوني  الكيان  حال  تكون  سوف  وكيف  األولى  الضربة  بعد  ماذا 
والقواعد المنتشرة في المنطقة من الخليج إلى أواسط آسيا وَمن الذي 
ل الفوضى األكيدة التي سوف تفرض معطياٍت جديدة لن  يستطيع تحمُّ

تكون في صالح األميركيين حتماً!
إّن أيَّ رأٍي يتعلق ِبَشّن حرٍب أميركية من ترامب أو غيره على إيران 

أو المنطقة هو ُمجازفة بحّد ذاته.
يتعلق  ما  في  حاسماً  رأي��اً  ُيعطي  أن  في  الجزم  عاقل  يستطيع  فال 
بوقوع الحرب وعدمها ألّن قراراً كهذا تدخل فيه عوامل يصعب على 

شخٍص أو حتى جهٍة العلم واإلحاطة به .
وزناً  السياسي  تاريخها  ُيقيم  ال  كبرى  دول���ِة  م��ع  نتعامل  فنحن 
إلنسانيٍة أو حضارٍة أو شعب أو تحالف ولها رئيس حالي إكتَوى العالم 
بتصرفاته التي أقّل ما ُيقال في شأنها أنها غيُر سوية وبعيدة كّل البعد 
عالمياً  الُمتَّبعة  السياسية  المعايير  تحت  َتنْتظم  وال  العقالء  مسلك  عن 

وأمثلة ذلك باتت معروفة.
وَيحكم سلوكه اليوم قبل خروجه من البيت األبيض تعقيد مهّمات 

اإلدارة المقبلة وفرض أمر واقع عليها! 
ويكفي لِمن يتأمل في األحداث الجارية اليوم على الساحة األميركية 

ليجزم أّن هناك أموراً غير عادية تحدث وُتربك الداخل والخارج.
التنبّؤ  يصعب  إقليمي  نزاع  في  التوّرط  تعني  إيران  مع  حرب  وأيُّ 

بأثمانه ومفاعيله وارتداداته.

هل قرار الحرب متوقٌف 

على »اآلة« معينة اأو ماكينة 

اأو منظومة اأم اأنها تتوقف 

على قرار بحجم التداعيات 

والنتائج التي �سوف تتولَّد عن 

مثل هذه الخطوة؟

عون التقى ال�سفيرة الت�سيكية

ورئي�س الجامعة اللبنانية - االأميركية
جمهورية  سفيرة  بعبدا،  قصر  في  أمس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
في  الدبلوماسية  واليتها  انتهاء  لمناسبة  وداعية  زي��ارة  في  فرونكوفا،  ميكاييال  تشيكيا 

لبنان.
وشكر الرئيس عون السفيرة التشيكية على الجهود التي بذلتها خالل وجودها في لبنان 

لتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.
الدكتور ميشال معّوض ومستشاره  اللبنانية - األميركية  والتقى عون، رئيس الجامعة 
كرئيس  الجديدة  مهامه  معّوض  تسلّم  لمناسبة  وذلك  أوسي،  كريستيان  الدكتور  الخاص 

للجامعة خلفاً للدكتور جوزف جبرا.
رئيسها  يعتزم  التي  المستقبلية  والخطة  الجامعة  أوض��اع  عرض  اللقاء  خالل  وج��رى 
ظّل  في  لبنان  في  العالي  التعليم  وضع  إلى  البحث  تطرق  كما  وتطبيقها.  إعدادها  الجديد 
الطالب  ومستقبل  الجامعي  التدريس  على  ك��ورون��ا  جائحة  وتداعيات  الراهنة  ال��ظ��روف 

الجامعيين.
برقيات  من  المزيد  عون  الرئيس  تلّقى  لالستقالل،  والسبعين  السابع  العيد  ولمناسبة 

التهنئة من رؤساء وقادة الدول.
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�إجر�ء�ت �الإقفال و�سرورة �ال�ستمر�ر فيها

قائد �لجي�س تر�أ�س �جتماع لجنة �الإ�سر�ف 

على �لم�ساعد�ت لحماية �لحدود

لغم في قانون التدقيق المالي الجنائي!؟

{ عمر عبد القادر غندور*
فيما يواصل االنهيار سحق ما تبقى من مقّومات نادرة للعيش في لبنان، يواصل أهل السياسة 

الجعدنة والثرثرة والبقبقة حول الشؤون العامة من غير أن يقولوا »جملة مفيدة واحدة«.
المالية  أوضاعهم  اليه  آلت  ما  نتيجة  أذى  من  اللبنانيين  نفوس  االنهيار  يصيب  ما  وبقدر 
واالقتصادية والصحية، عليهم ان يتحّملوا سماجة هؤالء السياسيين المتحذلقين المنافقين 

يقولون ما ال يفعلون!
وإذ بلغ اليأس مداه، وُسّدت نوافذ األمل والرجاء، خاصة بعد فضيحة اعتذار شركة التدقيق 
»ألفاريز أند مارسال« عن عدم متابعة القيام بمهامها ألّن المصرف المركزي رفض إيداع الشركة 
واألسماء  األرقام  على  للتعمية  المصرفية،  السرية  بذريعة  المطلوبة  والبيانات  المستندات 

والهندسات التي أّدت لالنهيار في قيمة الليرة اللبنانية وضياع أموال المودعين.
أبلغته  أند مارسال«  الشركة »ألفاريز  أّن  األعمال  المال في حكومة تصريف  بلّغ وزير  وقد 
حصول  لعدم  لبنان  مصرف  في  الجنائي  التدقيق  حول  وزارته  مع  الموقعة  االتفاقية  بإنهاء 

الشركة على المستندات...
لطلب  بناء  المركزي  البنك  لدى  اللبنانيين  أموال  أودعت  اللبنانية  المصارف  اّن  والمعلوم 
األموال  هذه  باستدانة  اللبنانية  الدولة  وقامت  مرتفعة.  فوائد  مقابل  سالمة  رياض  الحاكم 
والسمسرات  الصفقات  نتيجة  الُمستدانة!  االموال  هذه  إعادة  عن  عاجزة  باتت  حتى  بسخاء 
السلع ومن بينها  للكثير من  الدولة  الدولة ودوائرها ودعم  المتمادية في قطاعات  والسرقات 
عبر  المنظم  النهب  جانب  الى  وأدوية  وطحين  وفيول  وبنزين  مازوت  من  النفطية  المشتقات 

صفقات يفوح منها الفساد والغش وغياب المحاسبة!
البنك  يسّدد  عندما  للمودعين،  المصارف  تقول  الفجور  درجات  أعلى  بلغت  الوقاحة  وألّن 

المركزي ما عليه من ديون نعيد إليكم أموالكم.
لذلك نقترح على المودعين مقاضاة المصارف لخيانتها األمانة وتصّرفها بأموال المودعين 

والمطالبة بالحجز على أصولها المالية وممتلكاتها.
واألدهى من ذلك اّن القانون الذي وافقت عليه حكومة تصريف األعمال والذي أعّده وزير المال 
تضّمن لغماً ينص على اّن العقد مع شركة التدقيق خاضع للقوانين اللبنانية، وهو ما تمّسك به 

الحاكم رياض سالمة لجهة السرية المصرفية، حماية للرؤوس الكبيرة في منظومة الفساد.
المال  هدر  مصادر  عن  الكشف  غايته  ليست  التدقيق  اّن  يقول  من  هناك  الوقت  ذات  وفي 
العام، بل إليقاع رياض سالمة في المحظور وتبرئة المنظومة السياسية وتقديم الحاكم »كبش 

محرقة«. 
وفي ظّل هذا الجدل بوجود هذه الشبكة العنكبوتية التي تسّببت في ضياع أموال المودعين 
البرلمان  دور  هو  ما  الحضيض...  الى  المعيشي  المستوى  ووصول  اللبنانية  الليرة  وانهيار 
اللبناني؟ خاصة في ظّل الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية بهذا الشأن، والتي حّدد دولة 
رئيس المجلس يوم الجمعة المقبل موعداً لجلسة عامة لتالوة رسالة فخامة الرئيس ومناقشة 

مضمونها...
بانتظار الجلسة ونتائجها...

*رئيس اللقاء االسالمي الوحدوي

�ساركت وفلحة  في ندوة �لتعاون �لعربي �ل�سيني

عبد �ل�سمد: و�سائل �الإعالم �سريك �أ�سا�سي في تعزيز �لتنمية �لب�سرية 

»لبنان �لقوي«: ت�سكيل �لحكومة 
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)داالتي ونهرا( دياب مترئساً االجتماع األمني في السراي أمس  

ابراهيم مستقبالً سفيرة أميركا أمس

األع��م��ال  تصريف  حكومة  رئ��ي��س  ت���رأس 
حضره  أمنياً  اجتماعاً  دياب  حسان  الدكتور 
الوزيرة زينة عكر، قائد الجيش العماد جوزاف 
عباس  اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  عون، 
ابراهيم، المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
اللواء  الدولة  ألمن  العام  المدير  عثمان،  عماد 
طوني صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان 
منصور، رئيس مكتب المعلومات العميد منح 

خالد  العقيد  المعلومات  فرع  رئيس  صوايا، 
حمود، مساعد المدير العام ألمن الدولة العميد 
سمير سنان، رئيس شعبة الخدمة والعمليات 
العقيد جان عواد والمستشارون خضر طالب، 

بترا خوري وحسين قعفراني.
التي  والتدابير  اإلج����راءات  تقييم  وج��رى 
اتخذت بموجب قرار اإلقفال وضرورة االستمرار 

فيها، وكان هناك ارتياح لنتائجها اإليجابية.

عون  ج��وزاف  العماد  الجيش  قائد  ت��رأس 
على  العليا  اإلشراف  لجنة  اجتماع  اليرزة  في 
البرية،  الحدود  لحماية  المساعدات  برنامج 
رامبلينغ،  كريس  البريطاني   السفير  بحضور 
السفيرة األميركية دوروثي شيا وسفيرة كندا 
فريق  أعضاء  جانب  إلى  شاستناي،  شانتال 

العمل المشترك.
الجيش  ب����«دور  الثالثة  السفراء  وأش���اد 
اللبناني في حفظ أمن الحدود ومكافحة أعمال 
التهريب ومحاوالت التسلّل، وأدائه الممّيز في 
مواجهة التنظيمات اإلرهابية حفاظاً على أمن 
لبنان واستقراره«. وأكدوا أن بلدانهم »ملتزمة 

مختلف  على  قدراته  وتعزيز  الجيش  بدعم 
الحدود  مراقبة  مجال  في  خصوصاً  األصعدة 

وضبطها«.
ب�«جهود  ع��ون  العماد  أش���اد  جهته  م��ن 
خالل  األم��ن  حفظ  في  والعسكريين  الضباط 
االجتماعية  باألزمات  المليئة  المرحلة  هذه 
واالقتصادية«، متوجهاً بالشكر إلى »السلطات 
األميركية والبريطانية والكندية، على مواصلة 
بتجهيز  الخاصة  المساعدات  برنامج  تنفيذ 
المستمر  دعمها  وعلى  البرية،  الحدود  أفواج 
الحدود  اللبناني في مراقبة  لمساعدة الجيش 

وضبطها بفاعلية«.

عبد  منال  الدكتورة  اإلعالم  وزيرة  اعتبرت 
في  أساسي  شريك  اإلعالم  وسائل  »أن  الصمد 
إلى  الفتًة  للمجتمع«،  البشرية  التنمية  تعزيز 
أنها أصبحت عابرة للحدود والقاّرات ويمكنها 
الوصول إلى شرائح المجتمع كافًة من دون أي 

عوائق«.
الجلسة  ف��ي  مشاركتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
لندوة  الرابعة  للدورة  االفتراضية  االفتتاحية 
»التعاون العربي الصيني في مجال اإلعالم«، 
 video تقنية  عبر  القاهرة  ف��ي  ُتعقد  التي 
في  اإلعالم  »مسؤولية  بعنوان   conference
تعزيز التنمية العربية الصينية المشتركة في 

ظل جائحة كورونا«. 
وأشارت عبد الصمد في كلمتها، إلى أن »هذا 
العام  في  لبنان  مع  أواص��ره  ُول��دت  التعاون 
1955 عندما وقع البلدان أول اتفاقية تجارية 
المبادالت  من  العديد  عنها  نجم  الصين  مع 
زالت  ما  التي  الصينية   - اللبنانية  التجارية 

مستمرة لغاية تاريخه«. 
في  خ��اص��ة  أهمية  للمنتدى  »أن  ورأت 
التعاون  ض���رورة  حيث  م��ن  التوقيت  ه��ذا 
التنمية  تعزيز  في  اإلعالم  ومسؤولية  الرقمي 
المشتركة في ظل جائحة  العربية - الصينية 
كورونا، وهذا يمّثل تحدياً كبيراً لإلعالم بشكل 
هي  اإلع��الم  وسائل  »أن  معتبرًة  ج��وه��ري«، 
البشرية  التنمية  تعزيز  في  أساسي  شريك 
وسائل  ان��ت��ش��ار  م��ع  خ��ص��وص��اً  للمجتمع، 
عابرة  أصبحت  فهي  االجتماعي،  التواصل 
للحدود والقاّرات ويمكنها الوصول إلى شرائح 
حواجز  أو  عوائق  أي  دون  من  كافًة،  المجتمع 

مهما كان نوعها«. 

اليوم  نعقدها  التي  الندوة  »أن  إلى  ولفتت 
والتي    video conference ال�  تقنية  عبر 
التقنيات  من  غيرها  مع  العالم  تغزو  صارت 
تدّل  واألعمال  القطاعات  مختلف  في  الرقمية 
الرقمي والذي  المتزايدة للتحول  على األهمية 
جاءت جائحة كورونا لتسرع من وتيرته. فلم 
ضرورة  أصبح  بل  خياراً  الرقمي  العالم  يعد 
فيروس  انتشار  ف��رض  إذ  إلزامية.  وحاجة 
االنسحاب  العالم  دول  معظم  على  كورونا 
في  الجبرية  واإلقامة  المادي  العالم  من  فجأة 
الوحيد  البديل  باعتباره  االفتراضي  العالم 

التباعد  وتحقيق  المنزلي  الحجر  لمواجهة 
التكنولوجيا  حضرت  وعليه  االجتماعي، 
عن  دف��اع��ي��اً  س��الح��اً  وب��ات��ت  وسائطها  بكل 

البشرية«. 
وزارة  مهام  تسلمي  ومنذ  »لذلك،  وقالت 
اإلعالم، كان اإلعالم الرقمي في سلم أولوياتي، 
اإلعالم عازمة على تطوير وإعادة  أن وزارة  إذ 
الهيكلة عبر االنتقال بمنظومة اإلعالم الرسمي 
التقليدي نحو النموذج العصري )أو ما يعرف 
باإلعالم المدمج  وتفعيل قانون حديث لإلعالم 
المعلومات  إل��ى  ال��وص��ول  وح��ق  والتواصل 

والتوسع في مجاالت االبتكار والتحّول الرقمي 
نحو إدارة الكترونية  ومجتمع  تربية إعالمية 
ورقمية بهدف الوصول إلى إعالم يمّثل المواطن 
مؤسسات  بين  التواصل  وتفعيل  اللبناني 
الدولة والمواطن في الوطن والمهجر، وحماية 
بحماية  الخاصة  النظم  اعتماد  عبر  المواطن 
المنصات  لمستخدمي  الشخصية  المعلومات 

الرقمية«. 
اإلعالم  ل��وزارة  العام  المدير  ألقى  ب��دوره، 
الدكتور حّسان فلحة كلمة في الندوة، أكد فيها 
على  وب��ارزاً  ملحوظاً  تفوقاً  أبدت  الصين  »أن 
مستوى مكافحة جائحة كورونا«، مشّدداً  على 
أن »التعاون مع الصين يشكل عنصراً أساسياً 
إليها  نتوق  التي  البشرية  التنمية  عملية  في 
عموماً وتحديداً في العالم العربي، ألن الصين 
تمتلك قدرات كبيرة وأساسية في سياق التطّور 

والتقّدم والنمو«.
كدول  بيننا  العالقة  تاريخ  أن  »وبما  وقال 
طريق  أي��ام  إل��ى  يعود  الصين  وبين  عربية 
الحرير وهي ليست عالقات تجارية فحسب بل 
هي عالقات إنسانية بالدرجة األولى وحضارية 
فإن  وعليه،  واجتماعية،  وتنموية  وثقافية 
المطلوب كإعالميين أو كوسائل إعالم أن نركز 
على حسن تبادل الخبرات والتجارب لما يفيد 
التنمية  سياق  في  والصيني  العربي  الطرفين 

البشرية ورفاهية اإلنسان«.
كما أُلقيت في الجلسة االفتتاحية كلمة رئيس 
الدولة في جمهورية  مكتب اإلعالم في مجلس 
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علي الرميحي، مصر أسامة هيكل.

إلى  تطلعه  عن  القوي«،  »لبنان  تكتل  أعرب 
مجلس  في  الجمهورية  رئيس  رسالة  مناقشة 
التدقيق  بشأن  المقبل  الجمعة  ي��وم  ال��ن��واب 
الناس  حقوق  »حماية  أن  اعتبر  وإذ  الجنائي. 
هي أسمى عمل يقوم به مجلس النواب«، أعلن 
حسابات  في  التدقيق  إجراء  ب�«إلزامية  تمسكه 
مصرف لبنان«، مطالباً »الكتل النيابية بتحديد 
الجمعة،  ي��وم  جلسة  ف��ي  المناسب  الموقف 
وباتخاذ اإلجراءات الالزمة للبدء بعملية التدقيق 
فوراً إنفاذاً للعقد الموّقع، ومدخالً إلطالق عملية 

التدقيق الجنائي الشاملة في كل إنفاق عام«.
اجتماعه  إث��ر  بيان  في  التكتل  واستغرب 
جبران  النائب  برئاسة  إلكترونياً  ال���دوري 
تأليف  عملية  في  المتمادي  »البطء  باسيل 
التأخير  »أس��ب��اب  أن  معتبراً  ال��ح��ك��وم��ة«، 
غير  وهي  العام  ال��رأي  من  معروفة  أصبحت 
فال  وال��خ��ارج��ي،  ال��داخ��ل��ي  بشقيها  مقبولة 
ذلك  باعتبار  الحكومة  تشكيل  يمنع  ش��يء 
بالخارج  ربطه  يجوز  وال  وطنياً  سيادياً  قراراً 
المسموح  غير  ومن  الصور،  من  ص��ورة  بأي 
ذريعة  المتأّزم  االقتصادي  الوضع  استخدام 

لإلخالل بالتوازنات والوحدة الوطنية«.
وتوقف عند طرح تغيير قانون االنتخابات 
النيابية، مؤكداً أنه »لن يفّرط بنضال السنوات 
يصّحح  قانون  إل��ى  أوصلتنا  التي  الطويلة 
لن  األمر  هذا  في  بحث  وأي  النيابي،   التمثيل 
يكون مقبوالً من جهتنا إالّ من ضمن حّل متكامل 
لتطوير النظام  وتعديل الدستور بإقامة الدولة 
الالمركزية  وباعتماد  مندرجاتها  المدنية  بكل 

اإلدارية والمالية الموّسعة«.
وحّيا »قرار المجلس الدستوري الذي أعطى 
دستورية  بعدم  مراجعته  بشأن  الحق  التكتل 
يؤكد  فهذا  للمياه،  الوطنية  الهيئة  صالحيات 
صوابية موقفنا من الهيئات المطلوبة لتعزيز 
مع  تعارضها  وع���دم  المؤسساتي  العمل 

صالحيات السلطات الدستورية«.
الثاني  25 تشرين  »األربعاء  أن  إلى  وأشار 
ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  يصادف 
الحملة  التكتل  يواكب  اإلطار  هذا  وفي  المرأة، 
بتأكيد  المتحدة  األمم  تطلقها  التي  العالمية 
اقتراحات القوانين  المتصلة بمناهضة العنف 

ضد المرأة«.

المحاسبي  التدقيق  لفشل  لبنان«  قضاة  »نادي  أسف 
الجهة  تزويد  عدم  تقّصد  »نتيجة  أنه  معتبراً  الجنائي، 
الغاية  إلى  التي تمّكن من وصوله  المكلّفة به بالمعطيات 

المنشودة«.
لشركة  اللجوء  أن  التأكيد  »مع  أمس  بيان  في  وق��ال 
وألن  والمؤسسات،  القانون  دولة  في  استثناء  هو  أجنبية 
في  القضائية  للمحاسبة  األساسي  المدخل  هو  التدقيق 
الدولة  إليه  وصلت  الذي  واالقتصادي  المالي  االنهيار  ظل 
اللبنانية، وألن المحاسبة بأي طريقة تظل أفضل من حال 
المراوحة المميتة التي نعيشها وبعد تقّطع جميع السبل، 
التمييزية  العامة  النيابة  لبنان  قضاة  نادي  يدعو  لذلك 
إلى تكليف قاض أو أكثر للقيام ضمن مهلة محّددة بعملية 

إدارة  كل  وفي  لبنان  مصرف  من  كل  في  الجنائي  التدقيق 
ووزيرة  األعلى  القضاء  مجلس  ينتدب  أن  على  ووزارة، 
العدل أي قاض إلى النيابة العامة حسب حاجتها، وعلى 
الضرورة كما هي  الالزمة عند  بالخبرة  االستعانة  تتم  أن 
الخاصة  التحقيق  بهيئة  مروراً  تقني،  ملف  أي  في  الحال 
التحقيقات  من  واالنتهاء  تجاهها،  مصرفية  سرية  ال  التي 
بتقرير يوصي النيابة العامة المختصة باالدعاء على من 

يلزم، والتوقيف عند اإلقتضاء«.
النيابة  بين  التنسيق  ض��رورة  »إل��ى  النادي  دعا  كما   
ودي���وان  األع��ل��ى  القضاء  ومجلس  التمييزية  العامة 
المراد  التدقيق  بشأن  اختصاصه  بحسب  كٌل  المحاسبة، 

حصوله للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة«.

أعلنت الهيئة اإلدارية للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، 
المعنوية  أنها »تدارست االعتداءات  إثر اجتماع لها،  في بيان 
التي يقوم بها البعض على الجامعة، باستعمال  واالفتراءات 
التسمية ذاتها وإصدار بيانات مشبوهة أقل ما ُيقال فيها بأن 
واضعيها منتحلو صفة ومرتبطون بجهات تعمل ضد مصالح 

لبنان وشعبه بمقيميه ومغتربيه«.
وتصويباً للحقيقة، ذّكرت »بأن الجامعة اللبنانية الثقافية 
 ،1960 عام  المغتربين  صيف  خالل  أُنشأت  قد  العالم  في 
أذار   1 تاريخ   3423 رقم  الجمهوري  المرسوم  إلى  استناداً 
تاريخ  د  أ   /363 رق��م  وخبر  علم  على  والحاصلة   1960
1973/12/13، لتكون صلة وصل بين لبنان المقيم والمنتشر 
ولتكون المؤسسة التي تحتضن المغتربين اللبنانيين، وتعقد 
موازاناتها  وتقدم  عامين  كل  لبنان  في  العالمية  مؤتمراتها 
الداخلية  ل���وزارة  ع��ام  كل  مطلع  أعضائها  بأسماء  ول��وائ��ح 

والبلديات«.
وتابعت »وعليه، فإن الجامعة قد عقدت مؤتمرها العالمي 
بناًء  وحصلت   ،2019/10/10 بتاريخ  عشر  الثامن  األخير 
على وقائعه على إفادة من وزارة الداخلية والبلديات بأسماء 
فواز  عباس  العالمي  رئيسها  برئاسة  اإلدارية  هيئتها  أعضاء 
وعّينت أمينها العام عاطف عيد بالتنسيق والموافقة مع وزارة 
الخارجية والمغتربين )وفقاً لما ينص عليه نظامها األساسي( 
الخارجية  وزي��ر  معالي  أص��در  التي  ه��ي  الهيئة  ه��ذه  وإن 
في  والقنصلية  الدبلوماسة  للبعثات  تعميمه  والمغتربين 
لرئيسها  ويحّق  للجامعة  شرعياً  ممثالً  باعتمادها  الخارج 

وأمينها العام التصريح حصرياً باسم الجامعة وتمثيلها«.
على  وبناء  ف��واز،  عباس  العالمي  الرئيس  »أن  وأك��دت 
تحت  للعمل  جميعاً  المغتربين  دعا  اإلدارية،  الهيئة  توجهات 
الكثيرون  انضم  العالم،  في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  لواء 
لكن مجموعة ستيف ستانتن لم تتجاوب بل دأبت على إصدار 
مواقف  عبر  ومؤسساتها  الدولة  ضد  التصعيدية  المواقف 
من  األول��ى  المادة  وحسب  الجامعة  أن  رغم  ح��اّدة،  سياسية 
نظامها األساسي: »هي مؤسسة مدنية غير سياسية...« لذلك 
نقول، إن من ال يرغب العمل تحت لواء هذه الجامعة له كامل 
الحق والحرية بذلك، لكن ال يحق له أن يستعمل اسمها أينما 

كان وكيفما كان«.

التمادي  لهذا  حّد  لوضع  األوان  حان  »قد  أنه  الهيئة  ورأت 
يغّني  أن  يرغب  من  كل  أن  حيث  مفرغة،  حلقة  في  وال��دوران 
مواالً يّدعي تمثيله لهذه الجامعة«، مؤكدًة »أن لبنان االنعزال 
والضغينة والتجّني واالدعاء الكاذب هو ليس لبناننا«. ودعت 
ستانتن ورفاقه »أصحاب البيان المشبوه والذي أذاعته بعض 
وسائل اإلعالم إلى اإلقالع عن لعب هذا الدور االنقالبي على لبنان 
وشعبه وسلطاته التنفيذية، التشريعية والقضائية، حيث أنهم 
حاولوا استغالل األوضاع الصعبة التي يمّر بها لبناننا الحبيب 
لتوجيه دعوتهم االنقالبية عليه وعلى مؤسساته وزرع اإلسفين 
بين فئاته التي تكّون هذا الشعب اللبناني، وأقل ما ُيقال في هذا 

بأنهم يقدمون هدايا مجانية مشبوهة ألعداء لبنان«.
رافعة  ولتاريخه  دائماً  مّثلوا  المغتربين  »أن  إلى  وأشارت 
ومهما  واستثماراتهم،  تحويالتهم  عبر  الوطني  القتصادهم 
عن  ذلك  يثنيهم  فلن  والمأجورة  المشبوهة  األص��وات  علت 
االستمرار في لعب دورهم الرائد بعكس التوجه الذي يحاول أن 
يكّرسه السيد ستانتن ورفاقه من حيث استغالل المحن التي 
الدعوات  عبر  ومؤسساتها  الدولة  على  للتحريض  تعترضنا، 

االنقالبية وادعاء ارتباط وارتهان الدولة للخارج«.
إلى  باللجوء  حقها  بكامل  »تحتفظ  أنها  الهيئة  وأك��دت 
المختصة في لبنان والخارج لوضع حّد  القضائية  السلطات 
الله  ندعو  مواقفها.  ومشّوهي  والمزّورين  الصفة  لمنتحلي 
هذه  شرور  من  ومغتربيه  بمقيميه  وشعبه  لبنان  يحمي  بأن 

المجموعة«.

استقبل المدير العام لألمن العام 
ال��ل��واء ع��ب��اس إب��راه��ي��م أم��س في 
المتحدة  الواليات  سفيرة  مكتبه، 
شيا.  دوروثي  لبنان  في  األميركية 
وجرى خالل اللقاء بحث في قضايا 
مشتركة، باإلضافة إلى نتائج زيارة 

اللواء إبراهيم إلى واشنطن.
من  وف���داً  إب��راه��ي��م،  التقى  كما 
السجون  ف��ي  الموقوفين  أه��ال��ي 
عباس  الشيخ  يرافقهم  اللبنانية 
قضية  المجتمعون  وناقش  زغيب. 
من  العديد  تطال  التي  العام  العفو 
الموقوفين،  اللبنانيين  المواطنين 
إق��رار  ت��واج��ه  التي  والصعوبات 

اقتراح القانون المعّد لهذه الغاية.

�لخازن: لم يعد م�سموحًا

ترك �لبالد عر�سة لالنهيار
الخازن،  وديع  السابق  الوزير  الماروني  العام  المجلس  رئيس  جّدد 
تحذيره من أن ساعة الحقيقة قد دّقت، والمهلة التي منحها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية شارفت على نهايتها »ولم 

يعد هناك من مجال للترف والمماطلة لربح الوقت وعّض األصابع«.
ماكرون  الرئيس  أعطاها  التي  المهلة  انتهاء  »مع  أمس  بيان  في  وقال 
االجتهاد  من  للمزيد  مجال  هناك  يعد  لم  إنقاذية،  طوارئ  حكومة  لتشكيل 
والتشاطر حول تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما وصلنا إلى حال مزرية 
اقتصادياً واجتماعياً، ولم يعد مسموحاً ومتاحاً ترك البالد عرضة لالنهيار 
أكثر مما هي منهارة، فضالً عن فترة االنتظار التي طال أمدها قياسياً إلى ما 
تنتظره دول مؤتمر سيدر وصندوق النقد الدولي من قيام حكومة جديدة 
المساعدات  بصرف  المرتبطة  والتعهدات  اإلصالحات  لتحقيق  موثوقة 

للبنان«.
ونّبه إلى أن »التأخير في إعالن التشكيلة الحكومية، سيحّول المساعدات 
إلى دول أخرى تربطها مصالح بالدول األوروبية المانحة، وهو ما تتخّوف 
منه فرنسا إذا ما استمر الجنوح في الصراع على النفوذ والمصالح وسط 

حاجة الناس إلى إنقاذ معيشتهم ومستقبل عيالهم«.
للترف  مجال  من  هناك  يعد  ولم  دّق��ت،  قد  الحقيقة  ساعة  »أن  وأك��د 
والمماطلة لربح الوقت وعّض األصابع، ألن الوضع المقلق ال يتحّمل المزيد 
في  تتجّمع  الخارجية  العوامل  كل  أن  خصوصاً  والتشاطر،  االجتهاد  من 
الذي شّدد عليه  األمر  البالد، وهو  أنفاس  األفق لتشّكل ضغطاً هائالً على 
ليفهم  األوان  »آن  بالقول  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  البطريرك 
الجميع أن الحّل الوحيد المتاح اليوم هو الذهاب فوراً إلى تشكيل حكومة 
طوارئ إنقاذية تنتشل لبنان من االنهيار االقتصادي، والخراب اإلجتماعي. 

وهل من آذان تسمع قبل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع؟«.

لّحود: �لطبقة �ل�سيا�سية تت�سارع

على �لح�س�س متنا�سيًة �آالم �للبنانيين
أسوأ  من  رديئاً،  زمناً  بلغنا  »أننا  لّحود  إميل  السابق  النائب  اعتبر 
عالماته تحّول زيارة رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي إلى المملكة العربية 

السعودية، إلى خبر عادي تغيب ردود الفعل عليه«.
وأشار لّحود في بيان أمس، إلى أن »المسعى اإلسرائيلي بات واضحاً 
بأن  اإليحاء  عبر  لبنان،  مع  التعاطي  في  جديد  أسلوب  استخدام  لجهة 
ومالياً  سياسياً  فيه،  هم  مما  للبنانيين  الخالص  خشبة  هو  التطبيع 
واقتصادياً«، الفتاً إلى أن »الفيلم الدعائي السخيف ألفيخاي أدرعي يأتي 
في هذا السياق وقد نشهد المزيد من هذه الوسائل الدعائية التي تحاكي 

غرائز بعض الضعفاء«.
وتابع »أّما رداءة الزمن في لبنان فهي األسوأ، مع طبقة سياسية تعيش 
حال إنكار لما بلغه البلد من مآس، فتضع شروطاً وتتصارع على حصص 
قالب الجبنة الذي سبق ونهشته، وترفع سقف المزايدات الطائفية وتدخل 
البلد بات في قعر االنهيار،  أن  البعض، متناسية  في كباش بين بعضها 

وغافلة عن آالم غالبية اللبنانيين«.
وختم لّحود »األسوأ مما سبق، لبنانياً، أن من سقطوا تحت وطأة مطالب 
الناس عادوا هم أنفسهم ليتحكموا برقابهم ومصيرهم، عبثاً ننتظر البناء 

من الهّدامين، واإلصالح من الفاسدين«.

�الأ�سعد: �لتهديد �الأميركي 

هدفه عزل حزب �هلل
رأى األمين العام ل� »التيار األسعدي« معن األسعد، أنه »بات من الثابت 
ووفق المعطيات والمؤّشرات أن ال حكومة هذه السنة ألن قرار تأليفها أو 
عدمه يأتي نتيجة توافق أو تعارض القوى اإلقليمية والدولية«، معتبراً أن 
التهديد األميركي الصادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض عقوبات 
بانهياره  لبنان  وتهديد  فيها  الله  حزب  بمشاركة  حكومة  يؤّلف  من  على 
لبنان  إخضاع  هدفه  عنه،  والهواء  الماء  وقطع  شعبه  وتجويع  وإفالسه 

لإلمالءات األميركية وعزل حزب الله سياسياً ومحلياً وخارجياً.
وأشار األسعد في تصريح أمس، إلى »أن العقوبات األميركية األخيرة 
حملة  إالّ  هي  ما  آخرين،  على  بمثلها  والتهديد  لبنانية  شخصيات  على 
تصعيد واشتداد الكباش لعزل كل من يجرؤ على التحالف مع حزب الله 
أو مع محور المقاومة وأن اإلدارة األميركية ذاهبة إلى المزيد من التعصيد 

بعنوان من ليس معنا فهو ضدنا، قبل انتهاء واليتها«.
الموساد  ومدير  العدو  وزراء  رئيس  مع  حصل  الذي  »اللقاء  أن  ورأى 
الوزير  حضور  في  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  وولي  الصهيوني 
توريط  بهدف  مدّمراً  وسيكون  يتفاقم  صراع  من  حلقة  بومبيو،  األميركي 
المنطقة بانفجار مرعب يحاول األميركي توريط دولها في حرب مع إيران«. 
وإذ حّذر بعض قوى الداخل من التوّرط في المشروع األميركي، دعا إياهم 
إلى »إعادة قراءة التاريخ القريب والبعيد الذي يؤكد أن األميركي سرعان 
ما يتخلّى عن حلفائه عندما يحّقق مصالحه ولم تدخل أميركا منطقة إالّ 

ودّمرتها«.
ورأى أن »الطبقة السياسية في لبنان تتصّرف كأن البلد على أفضل ما 
أن  إلى  الفتاً  الوزارية«،  بحصصها  مشغولة  وهي  بخير،  واقتصاده  يرام 

»التدقيق الجنائي حشر الجميع وبخاصة الطبقة السياسية والمالية«.
وأكد أن »األوضاع الداخلية إلى المزيد من التصعيد والتأّزم ألن الطبقة 
أنها  على  تشهد  وهي  المحاصصة  في  االستمرار  على  مصّرة  السياسية 
اجتماعية غير مسبوقة  »ثورة  اقتصاده«، متوقعاً  لبنان وضربت  دّمرت 

تطيح الطبقة السياسية«.
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عبد الصمد خالل مشاركتها في الندوة

فواز مترئساً اجتماع الهيئة اإلدارية للجامعة أمس



الوطن 4

سّجل عّداد »كورونا« في لبنان رقماً قياسياً غير مسبوق 
عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت  حيث  الوفيات،  عدد  في 
ساعة  الـ24  خالل  جديدة  إصابة  و1188  وفاة  حالة   23

األخيرة.
التزام  بنسبة  العام  اإلقفال  قرار  سريان  بعد  ذلك  وجاء 
جّيدة مقارنًة مع القرارات السابقة، فيما شهد العّداد اليومي 
للوباء انخفاضاً في اليومين الماضيين. إالّ أن ذلك »ال يشّكل 
اللجنة  عضو  أكــده  ما  وفق  العام«،  اإلقفال  نجاح  مؤّشر 
الرحمن  عبد  الدكتور  كورونا  فيروس  لمكافحة  العلمية 
األيام  في  ستصدر  التي  األرقام  »انتظار  إلى  داعياً  البزري، 

الثالثة المقبلة لتحديد نتائج قرار اإلقفال«. 

قلق من اللقاح
وترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف األعمال 
حمد حسن في وزارة الصحة العامة، اجتماع اللجنة الوطنية 
التي شكلها إلدارة ملف  لقاح كورونا، بهدف التحضير آللية 
إقرار وشراء وتسجيل واستالم وتوزيع اللقاح ورصد اآلثار 
التبريد وكل ما يتعلق بالحفاظ  الجانبية ومراقبة سلسلة 
على جودة اللقاح التي تنوي الوزارة شراءه وضمان وصوله 
إلى الفئات المستهدفة، إضافًة إلى تحديد هذه الفئات حسب 
األولوية ووضع آلية للوصول إليها بطريقة عملية وعادلة، 
وإنشاء نظام مكننة لتتّبع عملية التلقيح بتفاصيلها وضمان 
حصول الفئات المستهدفة على الجرعات المطلوبة لكل فرد 

مع الفاصل الزمني المحّدد بين كل جرعة.
الوزير  تحدث  ساعتين،  دام  الذي  االجتماع  ختام  وفي 
حسن مؤكداً أن »وزارة الصحة المهتمة بمعرفة مدى قبول 
الرأي العام للقاح عّممت استمارة إلكترونية أظهرت نتائجها 
الدراسة  في  المشاركين  من  المئة  في  خمسين  أن  األولية 

قلقون من اللقاح، و51 في المئة قلقون من آثاره الجانبية«.
اللجنة  خالل  من  الصحة  وزارة  به  تقوم  »ما  أن  وأضح 
استجابة  يشكل  اللقاح،  ملف  إلدارة  المشكلة  العلمية 
لهواجس الناس، حيث تسعى اللجنة إلى تأمينه بالطريقة 
الصحية  المرجعيات  من  والمضمونة  واآلمــنــة  الفّعالة 
لتحديد  التفاصيل  أدّق  في  الدخول  عن  فضالً  العالمية، 
خصوصاً  وتباعاً،  أولي  بشكل  تلقيحها  يجب  التي  الفئات 
حفظ  ظروف  إلى  ويحتاج  دفعات،  على  سيصل  اللقاح  أن 

مناسبة«.
مع  وثيق  تواصل  على  العلمية  »اللجنة  أن  على  وشّدد 
العالمية  الصحة  منظمة  الدولية:  المنّظمات  في  شركائها 
الالجئين  شــؤون  ومفوضية  الدولي  والبنك  ويونيسف 
اللقاح«،  موضوع  في  عملها  خطة  عرض  بهدف  وغيرها 
األولويات  حول  تقديمه  تم  الذي  الخاص  بالعرض  منوهاً 
العدالة  لضمان  للقاح  ممنهج  توزيع  في  اعتمادها  الواجب 

الصحية.
وجّدد القول إن »االتفاق مع فايزر يقضي بالحصول على 
اللقاح في الربع األول من العام المقبل أي في موعد أقصاه 
نهاية آذار، ولكن المتوقع حسب عقد االتفاق مع فايزر أن يتم 
استالم اللقاح في منتصف شباط مع احتمال تقريب الموعد 

أو تأخيره أسبوعين«.
وأضاف »إن وزارة الصحة العامة تتجه لتحقيق األمان 
الصحي من خالل لقاح فايزر أو غيره، ألنها لن تمنع القطاع 
مراقبة  تحت  اللقاحات  قطاع  في  االستثمار  من  الخاص 

الوزارة لتأمين أكبر تغطية للمجتمع اللبناني«.
كما ناقشت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا التدابير 
خالل  وذلك  الوباء،  انتشار  من  للحّد  واالحترازية  الصحية 
تصريف  حكومة  رئيس  برئاسة  الــســراي  في  إجتماعها 
عرض  االجتماع  خالل  وفي  دياب  حسان  الدكتور  األعمال 
األسّرة  عدد  برفع  المتعلقة  الصحية  للخطة  الصحة  وزير 
الفحوص  المتنقلة،  الميدانية  الحمالت  المستشفيات،  في 
السريعة، عزل الحاالت المصابة وغيرها من اإلجراءات.  كما 
تم  تقويم التقارير المقّدمة من وزارة الصحة، والتي تشير 
وتم  بكورونا،  المصابين  عدد  نسبة  في  طفيف  تحّسن  إلى 
المتاحة  واإلرشــادات  الطبية  األساليب  كل  »متابعة  تأكيد 
المقبل بنتائج مقبولة،  اإلقفال نهاية األسبوع  للخروج من 
المقبل لمتابعة  بداية الشهر  اللجنة اجتماعاً  على أن تعقد 

ضبط نسبة اإلصابات«. 

عّداد الوباء
في  اإلصابات  بتسجيل  كورونا  عّداد  يستمر  ذلك،  إلى   
كورونا  أزمة  متابعة  خلية  أعلنت  السياق،  وفي  المناطق. 
حالة   15 »تسجيل  اليومية،  نشرتها  في  زغرتا،  قضاء  في 
على  موّزعة  الماضية،  ساعة  الـ24  خالل  جديدة  إيجابية 
 ،1 2، مزيارة  3، الجديدة  2، مجدليا  6، أرده  بلدات: زغرتا 
مرياطة 1«. وطالبت المصابين والمخالطين بوجوب التزام 

الحجر المنزلي.
وسّجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة 
عكار 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة 

وفاة واحدة و26 حالة شفاء.
وتوزعت اإلصابات الجديدة على البلدات اآلتية: القبيات 
 ،2 رحبة   ،2 أكــروم   ،2 خالد  وادي   ،4 حلبا   ،5 ببنين   ،8
2، تكريت  العبودية   ،2 الجاموس  2، وادي  القيطع  جديدة 

2، القليعات 2.
وإصابة واحدة في بلدات: ديردلوم، عيدمون، الحوشب، 
شان،  إيــالت،  القرقف،  الزيت،  عين  مشمش،  البارد،  نهر 
القريات، عكار العتيقة، السنديانة، فنيدق، ذوق الحصنية، 
بزبينا، مشتى حّمود، ذوق الحبالصة، الكنيسة، الكواشرة، 

العمارة، بني صخر، كوشا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي عدد المصابين المسجلين 
الحاالت   ،2479 بلغ:  ــس،  أم وحتى  الجائحة  بــدء  منذ 
اإليجابية التي ال تزال قيد المعالجة اآلن: 430، أّما إجمالي 
الوفيات  عدد  بلغ  حين  في   ،2009 فبلغ:  الشفاء  حــاالت 
عدد  ارتفع  كما   ،4 أمس:  وحتى  األزمــة  بدء  منذ  المسجلة 

حاالت الحجر المنزلي إلى451 )مقيمين ووافدين(.
إصابات  تسع  األخــيــرة  الساعات  في  ُسّجلت  كذلك، 
بفيروس كورونا في قضاء راشيا، توزعت على قرى: كوكبا 

1، عيحا 1، الرفيد 1، كفرقوق 2، راشيا 3، عيتا الفخار 1. 
للبلديات  دعوته  المصري  نبيل  راشيا  قائمقام  وجــّدد 
لرفع الجهوزية، والمتابعة الدقيقة للحاالت، وتوفير شروط 
الحماية المجتمعية لألهالي من خالل الرقابة عبر الشرطة 

البلدية، والتذكير اليومي باإلرشادات ومخاطر الوباء. 
وأعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء الكورة »تسجيل 9 
حاالت إيجابية جديدة في الكورة خالل 24 ساعة الماضية 
 ،1 أنفة   ،1 راسمسقا   ،1 قلحات  اآلتي:  الشكل  على  موزعة 
 ،1 النخلة وحارة الخاص   ،2 1، برسا  1، أميون  بتوراتيج 
الحجر  التزام  »وجــوب  المصابين  مناشدًة   ،»1 بشمزين 

المنزلي تحت طائلة المسؤولية«. 
إيجابية  حالة  عن  شيخالر    - عيدمون  بلدية  وأعلنت 

جديدة بكورونا، داعيًة المخالطين إلى التزام الحجر.
وأعلنت بلدية بنعفول في بيان، تسجيل إصابة جديدة 
مع  التواصل  فيها  المخالطين  جميع  من  طالبًة  البلدة،  في 

لجنة الطوراىء في البلدة إلجراء ما يلزم. 
إلى ذلك، أعلنت خلية األزمة في بلدية سير - الضنية في 
بيان، تسجيل إصابة بفيروس كورونا، طالبًة من المصاب 
والمخالطين »حجر أنفسهم 14 يوماً، حرصاً على سالمتهم، 

ومنعاً لتفّشي الفيروس«. 
عن  الخرايب  بلدية  في  والبيئة  الصحة  لجنة  وأفــادت 
 COVID-19 بفيروس  جديدة  إيجابية  حالة  تسجيل 
وطلبت  الصحي  بالحجر  التزامه  مؤكدًة  البلدة،  أبناء  ألحد 
من مخالطيه التواصل معها والتزام الحجر الصحي المنزلي 

14 يوماً.
حاالت   4 »تسجيل  بيان  في  أنصارية  بلدية  وأعلنت 
يوماً«،   14 المنزلي  الحجر  ملتزمون  وهم  بكورونا،  جديدة 
مؤكدًة أنها تعمل »على حصر ومتابعة المخالطين، وطلبت 
والتباعد  الوقائية  لإلجراءات  التام  »االلتزام  األهالي  من 

االجتماعي«. 
الحكومي«  الجامعي  بري  نبيه  »مستشفى  أفاد  توازياً، 
في النبطية في تقريره األسبوعي حول مستجدات فيروس 
الطوارىء  قسم  دخلوا  الذين  المرضى  »عــدد  أن  كورونا، 
للمتابعة 82 حالة، من بينهم 13 أدخلوا إلى غرف العناية 

الفائقة، وعدد الحاالت التي تم نقلها إلى وحدة العزل بعد 
تحّسن حالتها 28، وحاالت الوفاة 7، والحاالت التي تعافت 
وغادرت المستشفى 18، وعدد الفحوص التي أُجريت داخل 
مختبرات المستشفى خالل األسبوع الماضي 473 فحصاً، 

من بينها 151 حالة إيجابية«. 
 - عامل  جبل  بلديات  اتحاد  في  ــة  األزم خلية  وأعلنت 
أنه بناء على تقرير طبيب  اليومي،  مرجعيون في تقريرها 
حاالت  خمس  امس  ُسّجل  والبلديات،  مرجعيون  قضاء 
وأخرى  سريان  دير  في  وواحدة  قبريخا  في  ثالثة  جديدة، 
في كفركال، والحاالت الوافدة ال يوجد، وحاالت الشفاء أربع، 
2 في عديسة وواحدة في الصوانة وأخرى في القنطرة، وال 
يوجد حاالت وفاة. وبناًء عليه فإن عدد المصابين في قرى 
االتحاد منذ بداية األزمة حتى تاريخه، 558 وحاالت الشفاء 
112 إصابة  المتابعة  قيد  20، ويوجد حالياً  والوفاة   398
مؤكدة مخبرياً، 106 حالة منها قيد الحجر المنزلي و6 في 

المسشتفى.
وفي السياق، أعلن مختار بلدة ببنين حسن بركات عن 
إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء فحص PCR وظهور 

النتيجه إيجابية، متمنياً على المخالطين إجراء الفحوصات 
الالزمة والحجر حتى ال يتضّرر أي شخص.

كما أعلنت بلدية إبل السقي في بيان، »تسجيل 4 حاالت 
ودعت  ــدة«.  واح شفاء  وحالة  البلدة،  في  جديدة  كورونا 
بأي  البلدية  وتبليغ  أنفسهم  »حجر  إلى  الحاالت  مخالطي 

تطورات صحية لديهم«.
وأعلنت خلية األزمة في بلدية رحبة في بيان، »تسجيل 
5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد اإلصابات 

إلى 15 إصابة«.
وأكدت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة 
أمل وحزب الله في بيان، أن »نتائج فحوص مخبرية أثبتت 
إصابة 4 من المواطنين بفيروس كورونا في البلدة«. وجددتا 
تذكير »مخالطي المصابين باتخاذ التدابير المعتمدة في هذا 

المجال حرصاً على سالمة الجميع«.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال 
في  وأُجريت  بيروت  إلى  وصلت  لرحالت   PCR فحوص 
وجود  النتائج  وأظهرت   ،2020/11/21 بتاريخ  المطار 

خمس حاالت إيجابية. 

كورونا لبنان: 23 حالة وفاة و1188 �إ�صابة جديدة

ح�سن: لن نمنع ا�ستثمار القطاع الخا�ص في اللقاحات 

 ُعقد في مقر المجلس االقتصادي واالجتماعي 
تشاركي،  تشاوري  اجتماع  بيروت،  وســط  في 
محمد  العميد  والبلديات  الداخلية  وزيرا  حضره 
حسن،  حمد  الــدكــتــور  العامة  والصحة  فهمي 
رئيسا لجنتي االقتصاد والصحة النيابيتين فريد 
عالمة،  فادي  النائب  عراجي،  وعاصم  البستاني 
األمين العام لمجلس الدفاع األعلى اللواء محمود 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  رئيس  األسمر، 
الوزير  االقتصادية  الهيئات  رئيس  عربيد،  شارل 
السابق محمد شقير، رئيس االتحاد العمالي العام 
قطاع  ونقابات  اتحادات  رئيس  األسمر،  بشارة 
النقل البّري بسام طليس، نقيب أصحاب الفنادق 
بيار األشقر، نقيب أصحاب المطاعم والباتيسري 
نقوال  بيروت  تجار  جمعية  رئيس  الرامي،  طوني 
الشماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج 
للشؤون  الحكومة  رئيس  مستشارة  نصراوي، 
مستشفى  مدير  خــوري،  بترا  الدكتورة  الصحية 
رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس األبيض، 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  رئيس  نائب 
الدكتور  العام  والمدير  صقر  حميدي  الدين  سعد 
ومقّرري  رؤســاء  من  ــدد  وع الدين  سيف  محمد 
موضوع  في  البحث  وجرى  المجلس،  في  اللجان 

اإلقفال وإعادة الفتح.
الناس  مــن  »الكثير  أن  ــى  إل األســمــر  ـــار  وأش
على  يفعلوا،  لم  لكنهم  باإلقفال  االلتزام  تعهدوا 
بطريقة  االلــتــزام  تم  حيث  األول  اإلقــفــال  عكس 
خطة  هناك  كــان  الفتح  ــادة  إع وعند  صحيحة، 
األهمية«.  حسب  وكل  للقطاعات  وفقاً  مدروسة 
القطاع  مع  لحظة  كل  في  نتابع  »نحن  وتابع 

األســّرة  توافر  موضوع  والمستشفيات  الطبي 
للمرضى، وهنا نعاني من مشكلتين، رفض بعض 
مبالغ  طلب  أو  المرضى  استقبال  المستشفيات 
ضخمة رغم انتسابهم للضمان، وهي ليست على 

عاتق وزير الصحة فقط لحلها«.
اإلجــــراءات  متابعة  كلجنة  »نــحــن  وخــتــم: 
ولم  اإلقــفــال،  بهذا  نــوص  لم  الوقائية  والتدابير 
يتصل أحد منذ الصرخة التي أطلقها وزير الصحة، 
وإننا دائماً جاهزون لنسمع لكل القطاعات. ونحن 
قبل  من  المتخذة  والقرارات  النتائج  مع  نتعاطى 
دون  من  األعلى   الدفاع  ومجلس  كورونا  لجنة 
األنجح  السبل  عن  البحث  في  المعنيين  إشــراك 
وإيجاد حوار مناطقي. إن القطاع الخاص الصحي 
نعانيه  ما  لمواجهة  المطلوب  االهتمام  يلق  لم 
من  وحاجاتها  المستشفيات  جهوزية  لناحية 
وإيجاد  الوقت  على  ونراهن  الطبية،  المستلزمات 
اللقاح الالزم في ما المطلوب التضامن مع القطاع 

الصحي وتجهيزه ودعمه«.
أّما نقيب أصحاب الفنادق فأشار إلى أن »هناك 
وقال  الضمان«،  في  مسجل  موظف  ألف   150
تطبيق  هو  نطلبه  ومــا  المجتمع  هــذا  من  »نحن 
كقطاع،  إننا  جماعي.  عقاب  يتم  وإالّ  القانون 
من  للكثير  تعرضوا  وموظفونا  القانون،  طبقنا 
المشاكل وتم تسطير المخالفات بسبب تنقالتهم. 
إجراءات  لفرض  تنفيذية  سلطة  لدينا  ليس  نحن 
فيما المطلوب تطبيق القانون من مهام السلطات 
القضائية واألمنية، وعدم الوقوع في أخطاء تقوم 
بها بعض القوى األمنية وتؤدي إلى إقفال بعض 

المطاعم الملتزمة في الفنادق«.

بدوره اعتبر عربيد »هذا اللقاء بداية تشاركية 
اإلنتاجية  القطاعات  لممثلي  فيها  استمعنا 
إلعادة  المطلوب  هو  وما  االقتصادية  والهيئات 
ونحن  الوقائي  االلتزام  مع  بالتوازي  القطاع  فتح 
على  المحافظة  وهّمنا  أعياد،  شهر  ــواب  أب على 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما يحتاج 
وتخطي  الصوت  إليصال  وتعاون  دائم  حوار  إلى 

المرحلة بأمان«.
هذه  في  والتشغيل  التوقف  عملية  »أن  ورأى 
معالي  إليه  لفتنا  ما  وهذا  مستحبة،  غير  الفترة 
الوزراء، ونأمل أن تكون األرقام مشّجعة في نهاية 

األسبوع«.
تفّشي  يخص  ما  »فــي  الداخلية  ــر  وزي ــال  وق
المواطن  الجميع،  على  تقع  فالمسؤولية  الوباء، 
والمسؤولين، على المجتمع والحكومة، لذلك علينا 
المسألة  األزمة.  واحدة لتخطي هذه  يداً  أن نكون 
ليست صعبة، فبحسب األطباء ووفق 131 دراسة 
تحمي  أن  يمكن  الكمامة  بوضع  أنه  تبين  عالمية 

نفسك بنسبة %83، أي الكمامة هي األساس«.
الكامنة  الخطوات  فأوضح  الصحة  وزيــر  أّمــا 

وراء اإلقفال وهي:
مستوى  عــلــى  أكــــان  ــة،  ــوزي ــه ــج ال ـــع  رف  -  
المستشفيات الحكومية أم الخاصة للوصول إلى 
النقابات،  قبل  من  جيد  وتعاون  ملحوظ  تحّسن 
القرارات ليتم توفير األسّرة تماشياً مع  ألن بيدنا 
األرقام المرتفعة لعدد المصابين بكورونا والذين 

يحتاجون إلى عناية فائقة.
- تخفيف الضغط عن القطاع الصحي، وأقولها 
عدد  العالم  دول  جميع  فــي  كما  الــمــآن  بالفم 

المصابين في القطاع الصحي مرتفع، وخالل األيام 
العشرة الفائتة تنفس هذا القطاع الصعداء جزئياً، 
استراتيجية  هذه  فيه.  اإلصابات  عدد  وانخفض 
من  أسبوعين  بعد  البلد  فتح  قبل  ومهمة  مفيدة 

اإلقفال.
 تقويم واقع وبائي، نحن نقّوم الواقع الوبائي 
إلى  إضافة  وأدخلنا  األسبوعين،  هذين  خــالل 
  rapid antigen فحوصات   ،pcr فحوصات 
anti body screening، وكل ذلك  وفحوصات 

تكون الكلمة فيه لسلوك الفرد والمجتمع، .
وشّدد على أن »التوازن بين الصحة واالقتصاد 

يجب أن يتحقق كي نسير نحو اقتصاد آمن«.
وعن إعادة الفتح يوم اإلثنين المقبل، أكد حسن 
أن ذلك سيكون بناًء على اجتماع اللجنة الوطنية 
لكورونا اليوم، مع توصيات يوم أمس و«النتيجة 
المجتمع  مصلحة  وفق  الحال  بطبيعة  ستكون 
مع مراعاة التوازن الدقيق بين حاجتنا لالقتصاد 
تعريض  عدم  مع  لكن  الكريم  العيش  ومتطلبات 

مجتمعنا لخطر صحي دائم«.
»نحن  النيابية  االقتصاد  لجنة  رئيس  وقــال 
بانتظار نتائج اإلقفال، وإذا كان هناك توازن بين 
مصالح القطاعين الصحي واالقتصادي فالشعب 
والموظفون  تقفل  والمؤسسات  بوجوده  مهّدد 

مهّددون بالصرف«.
خارجية  بمساعدات  موعودين  »كنا  أضــاف 
والستعادة  بالبطالة.  يهّدد  ما  ستتأخر،  أنها  إالّ 
العجلة االقتصادية نحتاج أوالً إلى الثقة، وتنفيذ 
خطة واضحة للدعم ومواجهة المخاطر التي يمّر 

فيها لبنان«.

كاملة  خطة  ــع  وض »يجب  ــه  أن عالمة  وأكـــد 
وواضحة في ظل وضع مأساوي، وأمام هذا الواقع 
ال بّد من أن يتحّمل المواطن مسؤولية عدم التزامه 

باإلجراءات«.
وقال رئيس جمعية تجار بيروت »يجب اعتماد 
واالقتصاد،  الصحة  بين  والمصير  المسار  وحدة 
فخالل العام الحالي بلغ عدد أيام اإلقفال ما بلغه، 
والتجار هم من أكثر الملتزمين به، إنما ال نستطيع 
االستمرار على هذا النحو نظراً إلى الكلفة الكبيرة 

لهذا اإلقفال«.
وقال نقيب أصحاب المطاعم والباتيسري »كل 
ما نطلبه اليوم هو أن نتشارك بالعقول والقرارات 

لنأتي بمعادلة صحية – اقتصادية«.
التجارية  المجّمعات  لجنة  رئيس  وتطرق 
ميشال األبشي إلى المشاكل التي يعانيها القطاع 
خالل فترة اإلقفال القسري، وما يرتبه ذلك عليها 

من »خسائر فادحة«.
االعلى،  الدفاع  لمجلس  العام  األمين  وأوضح 
التي  الصرخة  بل  اإلقفال  إلى  تدع  لم  »اللجنة  أن 
أطلقها وزير الصحة ونقيب األطباء والمستشفيات، 
اللجنة تصدر التوصيات لرئيس الحكومة وهناك 
دعوة لتعديل الغرامات وهذا بحاجة إلى قوانين، 
وكذلك إشراك ممثلين عن قطاعات محّددة يحتاج 

إلى تعديل القانون«.

نعمة: اتفاق مع ال�سفارة العراقية 

على اآلية توزيع هبة الطحين

رّد وزير االقتصاد في حكومة تصريف األعمال راوول نعمة، في بيان 
على ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل اإلجتماعي عن »بيع هبة الطحين 
من الدولة العراقية إلى األفران«، وقال »إن الهبة ُتستعمل في إنتاج ربطة 
الخبز العربي بنسبة %25 ما سمح لنا بالحفاظ على سعر ربطة الخبز 
في ظّل االرتفاع الحاد بنسبة القمح عالمياً بنسبة %40 تقريباً، والكلفة 
على األفران من هذه الهبة هي التفريغ والنقل والتخليص فقط، وقد تم 
االتفاق بين وزارة االقتصاد والتجارة والسفارة العراقية على هذه اآللية 

لتوزيع الهبة«.

بعيدون عن المجاعة  

»ترشيد  أن  بحصلي  هاني  الغذائية  المواد  مستوردي  نقيب  اعتبر 
السلّة مهم جداً لكن لن يؤثر كثيراً على المواطن ألن االصناف األساسية 

ال تزال موجودة ومدعومة«.

وقال إن »السلع األساسية كالسكر واألرز والحبوب واللحوم ال تزال 
فهي  ُحذفت  التي  األصناف  أّما  المدعومة،  األصناف  ضمن  من  موجودة 

التي حصل فيها غّش أو أصناف لم يطلبها التجار أو الصناعيون«.
وأضاف«الحظنا تراجعاً كبيراً في الفاتورة االستيرادية عموماً، وهذا 
ينعكس شحاً في البضاعة المستوردة، ولكننا بعيدون عن المجاعة، أما 

نوعية البضاعة فستكون مختلفة«.

تحذير من اأزمة غاز

فريد  ومستلزماته  الغاز  قطاع  في  والموّزعين  العاملين  نقيب  حذّر 
»كوننا  الغاز  مادة  في  االستهتار  عن  ناتجة  كبيرة  مشكلة  من  زينون، 
الحكومة  ِقَبل  من  تقصير  »هناك  وقال  الشتاء«.  فصل  على  قادمين 
ومصرف لبنان، ونحن قادمون على فصل الشتاء ونعلم أن الغاز مادة 
وال  حّل،  »بإيجاد  المعنيين  وطالب  بها«.  االستهتار  يمكن  ال  حيوية 
لبنان  مصرف  حاكم  مع  يجتمع  أن  يمكن  الذي  الحكومة  رئيس  سيما 
إلى  ونّبه  أكبر«.  مشكلة  إلى  نصل  ال  كي  اعتمادات  وفتح  حّل  إليجاد 
ومادة  االحتياط،  نستعمل  أن  يمكننا   ال  إذ  كبيرة،  مشكلة  نواجه  »أننا 

والطبخ  للتدفئة  اللبنانيين  جميع  ِقَبل  من  وُتسَتخَدم  أساسية  الغاز 
المياه«. وتسخين 

موؤتمر للهيئات االقت�صادية اليوم

تحت عنوان »ما ضاع حق وراءه مطالب«، تعقد الهيئات االقتصادية 
عشرة  الثانية  في  صحافياً  مؤتمراً  شقير  محمد  السابق  الوزير  برئاسة 
األكثر  للقطاعات  الفتاً  حضوراً  وسيسّجل  الغرفة،  مقّر  في  اليوم  ظهر 
تضرراً جّراء انفجار مرفأ بيروت، والمتمثلة بالقطاع السياحي والتجاري 

والصناعي والمقاولين.

ال�صمان: 58  مليار ليرة �صلفة للم�صت�صفيات

كركي  محمد  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  عام  مدير  أصدر 
سلفة  وأطباء(  )مستشفيات  االستشفائي  القطاع  بإعطاء  قضى  قــراراً 
أن  »على  الحالي  الثاني  تشرين  شهر  عن  ل.ل  مليار   58 بحوالى  مالّية 
تمييز  دون  من  المضمونين  جميع  استقبال  المستشفيات  هذه  تلتزم 

من  الضمان  تعرفات  وفق  بدالتها  تتقاضى  وأن  واختياري(  )عــادي 
دون تحميلهم أّي أعباء إضافّية، وال سيما للمرضى المصابين بفيروس 
إحاطًة  وذلك  أخيراً،  الصندوق  أقّرها  التي  التعرفة  زيادة  بعد  كورونا، 
التخاذ  الحثيثة  متابعته  من  وانطالقاً  المضمونين  قضايا  بجميع  منه 

القرارات الالزمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحّية«.
وخّط  المنيع  الحصن  دور  »لعب  الصندوق  بالتزام  عهده  جّدد  كما 
ذوي  خصوصاً  واالجتماعي،  الصحي  المواطن  أمن  عن  األّول  الدفاع 
الحاالت الخاصة )األمراض المستعصية والسرطانية( وذلك بإعطائهم 
األولوّية في دعم الدواء من قبل الدولة أو في تحصيل فواتيرهم من قبل 

الضمان االجتماعي«.
الديون  ســداد  بضرورة  الدولة  تذكير  كركي  أعــاد  المناسبة،  وفي 
العام  نهاية  مع  ل.ل.  مليار   /4500  / تجاوزت  والتي  عليها  المتراكمة 
المتوجبة  الديون  عن  الفوري  »اإلفراج  المال  وزير  ناشد  كما   ،2020
نهاية  قبل  ل.ل.  مليار   760 بحوالى  تقدَّر  والتي   2020 العام  عن  فقط 
إيقاف  إلى  مضطراً  سيكون  الصّحي  الضمان  فرع  فإن  وإالّ  العام،  هذا 
خدماته وتقديماته، األمر الذي يتسّبب بكارثة اجتماعية وصحّية كبرى 
اللبناني تقريباً سيصبح من دون تغطية  الشعب  أّن ثلث  إذ  البالد،  في 

صّحية اعتباراً من مطلع العام 2021«.

تصريف  حكومة  في  الزراعة  وزير  أعلن 
 4 تعيين  »تم  أنه  مرتضى  عباس  األعمال 
ضابطات اتصال في كل من مديرية الزراعة، 
األبحاث  مصلحة  التعاونيات،  مديرية 
مع  التنسيق  بهدف  األخــضــر،  والمشروع 
اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة 
وتشكيل خلية عمل تقدم الدعم وتساهم في 
وضع التقارير الوطنية والدولية المطلوبة. 

كالم مرتضى جاء خالل لقاء حواري حول 
الجنسين  بين  والمساواة  النساء  حقوق 
االجتماعي  النوع  إدمــاج  مفهوم  وتعزيز 
والبرامج  الزراعة  وزارة  إستراتيجية  في 
مرتضى  وأوضح  تنفذها.  التي  والمشاريع 

مأسسة  ــى  إل تسعى  ــة  ــزراع ال »وزارة  أن 
اإلستراتيجية  وضعت  حيث  العمل  ــذا  ه
بشكل   -2025  2020 لبنان  في  الزراعية 
محاور  كل  عبر  المساواة،  توجهات  يراعي 
ينسحب  أن  على  وبرامجها،  اإلستراتيجية 
ضمن  المفهوم  هذا  إدخال  على  التوجه  هذا 
مراجعتها  بصدد  نحن  التي  الوزارة  هيكلية 

وتطويرها«.
تعزيز  في  االستمرار  من  بّد  »ال  وأضــاف 
المعلومات  وتحليل  الميدانية  البحوث 
في  والرجل  المرأة  من  كل  بــأدوار  الخاصة 
سالسل اإلنتاج وتحديد المؤشرات الدالة كي 
الرسمية  اإلحصاءات  ضمن  استخدامها  يتم 

وهو  مستدام،  وبشكل  الوزارة  تجريها  التي 
.« GEMAISAما بدأ به مشروع

ولفت إلى »استمرار الوزارة في العمل بهذا 
التوجه من خالل الحرص على تنفيذ عدد من 
ومشاريع  المشروع،  هــذا  منها  المشاريع 
التي  والمؤسسات  التعاونيات  لدعم  أخرى 
تديرها نساء وغيرها، وكان آخرها المشروع 
الذي تم توقيعه أخيراً حول »المساهمة في 
العامة  الموازنة  وتطوير  االستثمار  زيــادة 
واألمن  المستدامة  الزراعة  تحقيق  أجل  من 
الغذائي من منظور المساواة بين الجنسين، 
جميع  بأن  علماً  فــوراً،  تنفيذه  سيبدأ  الذي 
هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع المنظمات 

الدولية«. 
وشّدد على أن »هذه اللقاءات سترّكز على 
في  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  أهمية 
برامج  جعل  وكيفية  والغذاء،  الزراعة  قطاع 
تستجيب  وموازنتها  وأنشطتها  ـــوزارة  ال
المستهدفين  جميع  ومتطلبات  الحتياجات 
الزراعة  وزارة  خدمات  من  والمستفيدين 
نساًء ورجاالً«، داعياً إلى »تحويله إلى نهج 
وتوجهاتها  سياساتها  في  الــوزارة  تعتمده 
أن  يجب  إنما  الــهــرم،  رأس  من  فقط  ليس 
ينسحب على جميع الموظفين على المستوى 
ومراكز  اإلقليمية  المصالح  وفي  المركزي 

الوزارة المنتشرة في المناطق كافة«.

االإقفال العام في اجتماع بمقر المجل�ص االقت�سادي: لتحقيق التوازن بين ال�سحة واالقت�ساد

مرت�سى: اإ�ستراتيجية »الزراعة«  تراعي الم�ساواة بين الجن�سين

نعمة: اتفاق مع ال�سفارة العراقية 

اأخبار اقت�صادية

مرتضى خالل لقاء حواري  حول  تعزيز إدماج النوع االجتماعي في إستراتيجية الوزارة

جانب من االجتماع التشاوري في مقر المجلس االقتصادي
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5الوطن / �سيا�سة
فل�سطين المحتلة

وحضور  برعاية  أم���س،  وّق���ع   {
من  عدٌد  اشتية،  محمد  ال��وزراء  رئيس 
بقيمة  النرويج  من  بدعم  االتفاقيات 

7.5 مليون دوالر.
رئيس  مكتب  في  االتفاقيات  ووقع 
النرويج  ممثلة  مع  الله،  برام  ال��وزراء 
وزي��ر  فيزتي،  ت���ورن  فلسطين  ل��دى 
عورتاني،  م��روان  والتعليم  التربية 
ووزيرة المرأة آمال حمد، ووزير المالية 
بعثة  رئيس  ونائب  ب��ش��ارة،  شكري 
تشيتوس  فلسطين  ل��دى   UNDP
نوجوشي، بحضور وزير القدس فادي 

الهدمي.
وت��ش��م��ل االت��ف��اق��ي��ات دع���م ع��دد 
فيروس  مواجهة  ف��ي  ال��م��دارس  م��ن 
مرافق  تطوير  خ��ال  من  »ك��ورون��ا«، 
األيدي،  غسيل  ومرافق  المياه،  شرب 
والتدريب  التعليم  دعم  الى  باإلضافة 
القدس،  م��دارس  في  والمهني  التقني 
أجل  من  العمل  برنامج  دعم  واتفاقية 
قطاعات  تشمل   ،UNDPعبر المال 
التعليم والزراعة والصحة والبلديات، 

باإلضافة الى تمكين المرأة والشباب.
وثّمن رئيس الوزراء الدعم النرويجي 
رئيس  تحيات  ناقاً  لفلسطين،  المقّدم 
والشعب  ع��ب��اس  م��ح��م��ود  السلطة 
وال��ش��ع��ب  ل��ل��ح��ك��وم��ة  الفلسطيني 

النرويجي.
} تسلم وزير الخارجية والمغتربين 
رياض المالكي، أمس، نسخة من أوراق 
سفير  ط��اي��ل،  ط��ارق  السفير  اعتماد 
لدى  الجديد  العربية  مصر  جمهورية 

دولة فلسطين.
الجديد،  بالسفير  المالكي  ورّح��ب 
بين  األخوية  العاقات  بعمق  مشيداً 
مصر  وج��م��ه��وري��ة  فلسطين  دول���ة 
وقيادتها  القاهرة  باعتبار  العربية، 
الفلسطينية.  للقضية  رئيسياً  سنداً 
القاهرة  تبذلها  التي  الجهود  ثّمن  كما 
توحيد  أم��ام  العقبات  على  للتغلّب 
االنقسام  وإنهاء  الفلسطيني  الصف 
وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً 
محل  هي  وجهودها  مصر  موقف  أن 
تقدير دائم. وأكد المالكي حرص القيادة 
مع  الدائم  التنسيق  على  الفلسطينية 
التحركات  كافة  في  المصرّية  القيادة 
الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل 

اإلقليمية والدولية.
بدوره، أكد السفير المصري الجديد 
للشعب  ال��داع��م  ب���اده  م��وق��ف  على 
مصر  جمهورية  ودع��م  الفلسطيني، 
العربية للحقوق الوطنية الفلسطينية 
وإن��ه��اء  المصير  تقرير  ف��ي  وحقها 

االحتال وفقاً للشرعية الدولية.

ال�سام

وبحثاً  مشروعاً  وعشرون  مئة   {
الثالث  المعرض  احتضنها  تطبيقياً 
الطاب  وأب��ح��اث  ت��خ��ّرج  لمشاريع 
المتميزة لعام 2020 الذي تقيمه كلية 
والكهربائية  الميكانيكية  الهندسة 
كلية  مع  بالتعاون  دمشق  بجامعة 
والكلية  ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ال��ه��ن��دس��ة 
للعلوم  العالي  والمعهد  التطبيقية 
من  وع��دد  والتكنولوجيا  التطبيقية 
والجامعات  العلمية  ال��م��ؤس��س��ات 
والفعاليات  وال��ش��رك��ات  ال��خ��اص��ة 

االقتصادية.
إدلب  في  الزراعة  مديرية  قدرت   {
العام  لهذا  الزيتون  محصول  إنتاج 
في مناطق ريف المحافظة المحّرر من 
اإلرهاب بأكثر من 11 ألف طن من ثمار 
زيت  طن   1400 عنها  ينتج  الزيتون 

زيتون.

العراق

} أفاد مصدر برلماني، بأن مجموعة 
من النواب بدأوا بجمع تواقيع برلمانية 
البنك  محافظ  الس��ت��ج��واب  تمهيداً 

المركزي مصطفى غالب.
محافظ  »أجوبة  إن  المصدر،  وقال 
البنك المركزي مصطفى غالب مخيفة، 
لم تقنع عضو اللجنة المالية النيابية 
السؤال  توجيه  بعد  ال��س��اري،  فالح 
بدعم  الساري  قرر  ولهذا  له،  الشفهي 
الشفهي  السؤال  تحويل  الى  نواب  من 
التواقيع  بجمع  وباشر  استجواب  الى 

الازمة لهذا اإلجراء«.
واشار المصدر الى ان »االستجواب 
اإلج����راءات  استكمال  بعد  سيكون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وس��ي��ت��م ت��ح��دي��د ي��وم 
اسئلة  سيتضمن  ال��ذي  لاستجواب 

حول الفساد في مزاد العملة«.

الأردن

الدكتور  ال���وزراء  رئيس  أص��در   {
إلعداد  باغاً  أمس،  الخصاونة،  بشر 
مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 

.2021
ويتضمن الباغ عدم فرض ضرائب 
على  ال��زي��ادة  ص��رف  وإع��ادة  جديدة، 
المعتمدة،  اإلضافية  ال��ع��اوة  نسبة 
الوزارات والهيئات لرفع  ودمج بعض 
قطاع  وتحفيز  ال��ع��ام  القطاع  ك��ف��اءة 
السياحة، وتوسيع قاعدة المشمولين 
لألفراد  الصحي  التأمين  برنامج  في 

غير المؤمنين.
الناتج  نمو  يتوقع  للباغ،  ووفقاً 
لعام   2.5% بنسبة  اإلجمالي  المحلي 
2021، وبنسبة %3 لعام 2022، ونمو 
الصادرات الوطنية بنسبة %6.5 لعام 

2021، وبنسبة 7.2 لعام 2022.

الكويت

لمكافحة  العامة  الهيئة  أعلنت   {
الفساد )نزاهة( تنظيمها دورة تدريبية 
الكويتية  الشفافية  جمعية  لمتطّوعي 
والبالغ عددهم 180 متطوعاً على مدى 
نوفمبر  و26   25 وغداً(  )اليوم  يومين 

.2020

اأخبار الوطن
قتلى وجرحى بانفجار �سيارتين مفخختين في مدينة الباب وعفرين.. وميلي�سيا )ق�سد( تداهم وتختطف عدداً من المدنّيين في ريف الح�سكة

الفروف وال�سفدي: ال بديل من الحل ال�سيا�سّي لالأزمة في �سورية.. واالحتالل التركّي يبداأ تفكيك نقطة مراقبة خام�سة غرب حلب

»اأكد اأهمية توثيق جرائم »داع�ش« بحق العراقّيين«.. والمالكي والجبوري يوؤكدان اأهمّية اإجراء النتخابات 

الكاظمي: اال�ستثمار اأولوّية بالن�سبة للحكومة 

ف�سائل المقاومة توؤكد اأن كل خياراتها مفتوحة اإذا تعّر�ش الفل�سطينّيون لخطر الموت بكورونا

الزهار: زيارة نتنياهو لل�سعودية تمّهد لعمل ع�سكري في المنطقة

جّدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
التأكيد على موقف باده الثابت من أنه ال بديل 

من الحل السياسي لألزمة في سورية.
الروسية  الخارجية  ل��وزارة  بيان  في  وج��اء 
نظيره  مع  هاتفي  اتصال  خال  أكد  الفروف  أن 
المبدئي  الموقف  على  الصفدي  أيمن  األردن��ي 
السياسي  الحل  من  بديل  وجود  بعدم  المتمسك 
لألزمة في سورية على أساس قرار مجلس األمن 
الحوار  مؤتمر  ومخرجات   2254 رقم  الدولي 

الوطني السوري في سوتشي.
الوضع  »ناقشا  الوزيرين  فإن  البيان  ووفق 
وال  مشكاتها  حل  في  والمساهمة  سورية  في 
حول  الدولي  المؤتمر  ق��رارات  ضوء  في  سيما 
الاجئين الذي عقد في دمشق في ال� 11 وال�12 

من تشرين الثاني الحالي«.
ميدانياً، ُسّجل، صباح أمس، دخول عدد كبير 
من اآلليات المتنّوعة إلى نقطة المراقبة التركية 
منطقة  في  ال��س��وري  الجيش  يحاصرها  التي 

الراشدين الخامسة غرب مدينة حلب.
وأكدت مصادر ميدانية أن دخول اآلليات إلى 
النقطة، تزامن مع بدء القوات التركّية المتمركزة 
في داخلها عمليات تفكيك التجهيزات والمعدات 
منها،  الكامل  لانسحاب  تمهيداً  نقلها،  ثم  ومن 
»اتفاق  لتطبيق  المستمرة  الخطوات  ضمن 

موسكو« المبرم بين روسيا وتركيا.
المراقبة  نقطة  دخلت  التي  اآلليات  عدد  وبلغ 
التخوم  على  مباشرة  الواقعة  الراشدين،  في 
متنّوعة  آلية   35 نحو  حلب،  لمدينة  الغربية 
ت��م دخ��ول  االخ��ت��ص��اص��ات واألح���ج���ام، حيث 
تابعة  دوري���ات  ب��وج��ود  النقطة  إل��ى  اآلل��ي��ات 

للقوات الروسية.
شهر  في  تمّكن  قد  ال��س��وري  الجيش  وك��ان 
أربع  محاصرة  من  الحالي،  العام  من  شباط 
نقاط مراقبة تركية منتشرة في حلب، هي نقاط 
عندان«،  »جبل  الجبل«،  قبتان   - عقيل  »الشيخ 

و«الراشدين  العيس،  في  الخضراء«  »الهضبة 
الخامسة«.

صعيد  على  التركية  القوات  تحّركات  وتأتي 
التفاق  تنفيذاً  المراقبة،  نقاط  من  االنسحاب 
»موسكو« بين روسيا وتركيا، فيما تضّم أرياف 
حصار  تحت  رئيسية  مراقبة  نقاط   )4( حلب 
قبتان   - عقيل  »ال��ش��ي��خ  ال��س��وري،  الجيش 
»جبل  العيس«،   - الخضراء  »الهضبة  الجبل«، 
عندان«، و«الراشدين«، إلى جانب بعض النقاط 
الثانوية كالنقطة الموجودة قرب بلدة »الزربة« 

على طريق حلب - دمشق الدولي.
وبدأت القوات التركية الشهر الماضي بإخاء 
عناصرها وآلياتها من نقطة المراقبة في مورك، 
شاحنات  شوهدت  حيث  الّشمالي،  حماة  بريف 
وفقاً  وذل��ك  بأعمالها،  تقوم  ورافعة  ومركبات 

لاتفاق الروسّي – التركّي.
وحّثت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي 
من  االنسحاب  على  س��اب��ق،  وق��ت  ف��ي  تركيا، 
موقف  يمّثل  إليه  تدعو  ما  أن  مؤكدًة  سورية، 

االتحاد األوروبي.
الباب  مدينة  ق���وّي  ان��ف��ج��ار  ه��ّز  ذل���ك،  إل��ى 
أنباء  وسط  مفخخة  سيارة  عن  ناجم  السورية 

عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
مفرق  تقاطع  بجانب  ال��س��ي��ارة  وان��ف��ج��رت 
حلب  ريف  في  تقع  التي  المدينة  في  قباسين 
الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها 

تركيا.
وذكرت وسائل إعام محلية أن االنفجار أدى 
إضافة  خطرة  بعضها  اإلصابات  من  عدد  إلى 
إلى أنباء عن سقوط قتيلين على األقل، وأضرار 

مادية كبيرة في المكان.
مما  عفرين،  مدينة  مركز  في  تفجير  وقع  كما 

أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
السورية  »س��ان��ا«  لوكالة  مصادر  وأف���ادت 
عفرين   ف��ي  مدينة  مفخخة   بانفجار   س��ي��ارة 
تسيطر  التي  الغربي  الشمالي   حلب  ريف  في 
قوات  من  المدعومة  اإلرهابية  التنظيمات  عليها 

االحتال التركي.

سيطرة  تحت  تقع  التي  المناطق  وتشهد 
إذ  أمنية غير مستقرة،  التركي أوضاعاً  االحتال 
تتكرر االغتياالت واالنفجارات، وسبق أن شهدت 
من   11 في  مفخخة  سيارة  انفجار  الباب  مدينة 
شهدت  أسبوع  بنحو  ذلك  وقبل  الحالي،  الشهر 

المدينة انفجار صهريج.
شاب  باغتيال  مجهولون  قام  يومين  وقبل 
اختطاف،  حاالت  أيضاً  تشهد  التي  المدينة  في 
تلك  عن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  أن  دون  من 

األحداث.
مسلحو  واص��ل  آخ��ر،  ميداني  سياق  وف��ي 
االحتال  قوات  من  المدعومة  »قسد«  ميليشيا 
المدنيين  بحق  اإلجرامية  ممارساتهم  األميركي 
سيطرتها  تحت  الواقعة  والبلدات  القرى  في 
على  أمس  أقدمت  حيث  السورية،  الجزيرة  في 
واختطفت  الحسكة  ريف  في  عدة  قرى  مداهمة 

عدداً من المدنيين.
وقالت مصادر أهلية ل� سانا إن مسلحين من 
خال  شنوا  أميركياً  المدعومة  »قسد«  ميليشيا 

قرى  طالت  مداهمات  حملة  الماضية  الساعات 
وتحديداً  الغربي  الحسكة  ري��ف  في  الخابور 
على  واختطفوا  جمعة  وتل  نصري  تل  قريتي 
جهات  إلى  واقتادوهم  المدنيين  من  عدداً  أثرها 

مجهولة.
»ميليشيات  أن  المصادر  أك��دت  السياق  في 
مخيم  ضمن  الثامن  القسم  أيضاً  داهمت  قسد 
يعيش  ال��ذي  الحسكة  ش��رق  لاجئين  ال��ه��ول 
قاطنوه أوضاعاً مأساوية نتيجة انعدام مقّومات 

الحياة واألمان فيه دون معرفة األسباب«.
ال��ه��ول  مخيم  ف��ي  ال��م��ح��ت��ج��زون  وي��ع��ي��ش 
كارثّية  النساء واألطفال أوضاعاً  وغالبيتهم من 
تحاكي ظروف قاطني مخيم الركبان في منطقة 
إرهابية  مجموعات  عليه  تسيطر  ال��ذي  التنف 
حيث  األميركية،  االحتال  ق��وات  من  مدعومة 
جراء  واألوبئة  األم��راض  المخيمين  في  تنتشر 
الغذائية ناهيك  والمواد  الصحية  الرعاية  نقص 
وسلب  وخطف  قتل  من  الجريمة  انتشار  عن 

فيهما.

أمس،  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  أكد 
اإلجراءات  جميع  تسهيل  على  الحكومة  حرص 

للمستثمرين.
الوزراء،  مجلس  جلسة  خال  الكاظمي  وقال 
حريصة  والحكومة  لنا،  أولوية  »االستثمار  إن 

على تسهيل جميع اإلجراءات للمستثمرين«.
وأضاف أن »على الوزراء االهتمام بشكل كبير 
العمل  فرص  لتوفير  االستثمارية،  بالمشاريع 

واإلعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية«.
أهمية  ال��وزراء،  رئيس  رأى  ثانية،  جهة  من 
توثيق جرائم تنظيم »داعش« التي ارتكبت بحق 

العراقيين.
الكاظمي،  استقبال  خ��ال  الكام،  ه��ذا  ج��اء 
أمس، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق 
عن  المساءلة  لتعزيز  المتحدة  لألمم  التابع 
)يونيتاد(،  داعش  جانب  من  المرتكبة  الجرائم 

كريم أسعد أحمد خان«.
أنه  الكاظمي  مكتب  عن  صادر  بيان  وأضاف 
جرائم  توثيق  جهود  بحث  اللقاء  خال  »جرى 
تنظيم داعش اإلرهابي التي ارتكبت في العراق، 
المساعدة  لتقديم  الكبير  الحكومة  واستعداد 

والتعاون مع البعثة األممّية بهذا الشأن«.
جرائم  توثيق  »أهمّية  على  الكاظمي  وأك��د 
بحق  ارتكبت  التي  اإلرهابية  داعش  عصابات 
مهمة  خطوة  »ستكون  أنها  معتبراً  العراقيين«، 
الوحدة  وتعزيز  المجتمعي،  السلم  تمتين  تجاه 
حقوق  يحفظ  الذي  بالشكل  الباد،  في  الوطنية 

الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم«.
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة 
وزير  أن  الصحاف،  أحمد  العراقية،  الخارجية 
الخارجية وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، 
عصر أمس في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة 

.
حسين  ف��ؤاد  الوزير  أن  الصحاف،  وأوض��ح 
وزارتي  ممثلي  يضم  الذي  له،  المرافق  والوفد 
الخارجية،  العاقات  ولجنة  والتجارة  النفط 
وصل إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من نظيره 

الروسي سيرغي الفروف.
ونّوه الصحاف، إلى أن الوزير سيلتقي، خال 
يوري  الروسي  ال���وزراء  رئيس  نائب  زي��ارت��ه، 
الفروف،  سيرغي  الخارجية  ووزير  بوريسوف، 
من  وعدداً  شولغينوف،  نيكوالي  الطاقة  ووزير 

المسؤولين الروسيين.
أن  العراقية،  الخارجية  باسم  المتحدث  وأكد 
الُمشترك  التعاون  آفاق  الزيارة هو تعزيز  هدف 
في المجاالت كافة، وبحث عدد من الملفات التي 

تهم البلدين.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وأعلنت 
الفروف  أن  الخميس،  زاخاروفا،  ماريا  الروسية 
يلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في 

زيارة عمل.
وقالت المتحدثة، إن وزير الخارجية الروسي 
فؤاد  العراقي  نظيره  سيلتقي  الفروف  سيرغي 
لموسكو،  له  عمل  زي��ارة  ضمن  وذل��ك  حسين، 

يومي 25 و26 نوفمبر / تشرين الثاني.
الخارجية  وزي��ر  »أن  زاخ��اروف��ا:  وأض��اف��ت 
والشرق  سورية  في  الوضع  سيبحث  العراقي 
نظيره  م��ع  محادثاته  خ��ال  واليمن  األوس���ط 

الروسي في العاصمة الروسية«.
دولة  ائتاف  رئيس  أك��د  آخ��ر،  صعيد  على 
التجمع  حزب  ورئيس  المالكي  نوري  القانون 
إجراء  على  الجبوري  سليم  لإلصاح  المدني 
السياسي  التسقيط  ع��ن  بعيًدا  االنتخابات 

والساح المنفلت.
وقال بيان لمكتب رئيس ائتاف دولة القانون 
إن »المالكي استقبل بمكتبه رئيس حزب التجمع 
المدني لإلصاح )عمل( سليم الجبوري«. وتابع 
السياسية  األوض��اع  تطورات  بحث  »اللقاء  إن 

واألمنية في الباد«.
»مواصلة  على  البيان  بحسب  الجانبان  وأكد 
اجل  من  السياسية  والكتل  القوى  بين  الحوارات 
التي  للمشاكل  الحلول  وإيجاد  المواقف  تنسيق 
الظروف  تهيئة  على  والعمل  الباد،  تواجهها 
مستقرة  أجواء  في  االنتخابات  إلجراء  المناسبة 
بعيًدا عن التسقيط السياسي والساح المنفلت«.

من جهة أخرى، أكد رئيس تحالف »عراقيون« 
عمار الحكيم، أمس، ان التحالف العابر للمكونات 
مدخل لحل االزمة العراقية، فيما أشار الى اهمية 
االقتصاد  وتحفيز  البشرية  الطاقات  استثمار 

العراقي.
»الحكيم  إن  بيان،  في  الحكيم  مكتب  وق��ال 

لدى  االميركي  السفير  استقباله  خ��ال  بحث 
بغداد ماثيو تولير العاقات الثنائية بين العراق 
والواليات المتحدة«، مشدداً على »تطويرها بما 

يخدم البلدين ويحفظ سيادة العراق«.
السياسية  العملية  تطوير  »اهمية  على  واكد 
والواقع  ط��رأت  التي  للمتغيرات  واالستجابة 
»التحالف  ان  مييناً  ال��ع��راق«،  في  االجتماعي 
العابر للمكونات يمثل مدخاً لحل األزمة العراقية 

ومتغيراً استراتيجياً في النظام السياسي«.
الحكيم  اش����ار  االق��ل��ي��م��ي،  ال��وض��ع  وع���ن 

على  والتركيز  والتهدئة  ال��ح��وار  »اهمية  ال��ى 
الحوار  »ض���رورة  على  مشددا  المشتركات«، 
المصلحة  وتغليب  المنتصف  عند  وال��وق��وف 

العامة على المصالح الخاصة«.
البشرية  الطاقات  استثمار  »اهمية  الى  ولفت 
مصادر  تنويع  عبر  العراقي  االقتصاد  وتحفيز 
ومكافحة  المتلكئة  القطاعات  وتحريك  الدخل 
المركبة  األزمة  لتجاوز  النفقات  وضبط  الفساد 
وتفتشي  النفط  اسعار  تراجع  على  المترتبة 

فيروس كورونا«.

»حماس«  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  ح��ّذر 
محمود الزهار، أمس، من خطورة زيارة رئيس الحكومة 
سراً،  السعودية  إلى  نتنياهو،  بنيامين  الصهيونية، 
دول  ضد  وعسكري  أمني  لتعاون  تمّهد  قد  باعتبارها 

كبرى.
تطوٌر  للسعودية  نتنياهو  زي��ارة  أن  الزهار  ورأى 
طبيعي لعمليات التطبيع في المنطقة، وتحمل طابعاً 
االحتال  مع  التطبيع  هذا  تطور  من  ُمحذراً  خطيراً، 

لتعاون أمني وعسكري.
كان  »َمن  الزيارة:  هذه  على  تعقيباً  الزهار،  وقال 
قضية  هي  المنطقة  في  التطبيع  عمليات  أن  يعتقد 
هو  ما  إلى  تتطلع  ف�«إسرائيل«  مخطئ،  فهو  صغيرة، 

أبعد من ذلك«.
تتطّور  األمور  أن  ومنطقاً  عقاً  »الُمتوقع  وأضاف: 
أو هبوط طائرة، فاألمور  أو زيارة  لقاء  أكثر من مجرد 

ذاهبة إلى ما هو أخطر من ذلك«.
كلية  غايات  يحقق  قرار  »التطبيع  أن  على  وش��ّدد 

لدولة االحتال«.
وقال الزهار: »اإلعان عن بدء التطبيع، فتح بوابة 
األمني  التعاون  فيها  بما  عناصرها،  بكامل  العاقات 

طبعت  التي  الدول  تدخل  »قد  وأضاف:  والعسكري«. 
مع االحتال، في تحالف ضد دول كبيرة في المنطقة«.

قال  المنطقة،  في  الدينية  السعودية  مكانة  وحول 
َمن  في  المشكلة  المكان،  في  ليست  »المشكلة  الزهار: 
يحكم هذا المكان، فحينما يكون الفساد في نظام الحكم، 
إلى  ويذهب  القوة،  وسائل  عن  يبحث  النظام  هذا  فإن 

االستعانة باآلخرين، كي توفر له الحماية«.
وقالت وسائل إعام صهيونية، إن لقاًء ثاثياً، ُعقد 
األحد، في السعودية، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين 
سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد  وول��ي  نتنياهو، 

ووزير الخارجية األميركي مايك بومبيو.
ان  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  أعلنت  ذلك،  إلى 
حياة  عن  المسؤولية  يتحمل  الصهيوني  االحتال 
لغزة  حصاره  نتيجة  الفلسطيني  الشعب  وسامة 

ومنع إدخال المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.
حماس  حركة  في  القيادي  رضوان  إسماعيل  وقال 
في مؤتمر صحافي لفصائل المقاومة بغزة إن الفصائل 
لن تقبل بموت أبناء الشعب الفلسطيني من الوباء وان 
كل الخيارات مفتوحة إذا تعّرض الشعب الفلسطيني 
المستلزمات  إدخال  ورفض  االحتال  تلكأ  وإذا  للخطر 

الطبية.
تشكيل  الى  الفلسطينية  الفصائل  رض��وان  ودع��ا 
لجان مساندة لوزارة الصحة وان تلزم منتسبيها على 

االلتزام باجراءات السامة.
كما دعا رضوان السلطة الفلسطيني الى تقديم ما هو 
مطلوب منها إلنقاذ الحاالت الخطيرة المصابة بفيروس 
كورونا مجدداً الدعوة لمنظمة الصحة العالمية للقيام 

بدورها في تقديم العاج للمصابين بالفيروس.
فصائل  باسم  رض���وان  ج��دد  متصل  سياق  وف��ي 
يشّجع  ال��ذي  التطبيع  أش��ك��ال  ك��ل  رف��ض  المقاومة 
الشعب  بحق  الجرائم  من  مزيد  ارتكاب  على  االحتال 
الذي  المصري  للشعب  التحية  موجهاً  الفلسطيني 

رفض التطبيع الفني.
السلطة  اع��ت��ق��ال  اس��ت��م��رار  ال��ف��ص��ائ��ل  وأدان�����ت 
الفلسطينية للناشط نزار بنات بسبب موقفه الرافض 
لعودة السلطة للعاقات مع االحتال، مطالبًة باإلفراج 

الفوري عنه.
التحية  المؤتمر  خال  المقاومة  فصائل  ووجهت 
نائل  رأس��ه��م  وعلى  االح��ت��ال  سجون  ف��ي  ل��ألس��رى 
البرغوثي، مؤكدًة أن قضيتهم هي أولوية بالنسبة لها.

تداولتها  أخبار  على  أمس،  الفلسطينية،  »فتح«  حركة  علقت 
الفلسطينية  السلطة  مع  اتفاق  بشأن  صهيونية  إعام  وسائل 

لتنظيم دخول اإلماراتيين والبحرينيين إلى الحرم القدسّي.
»فتح«،  حركة  في  اإلعامي  المسؤول  الجاغوب،  منير  ونفى 
في تصريح مع قناة روسيا اليوم »RT«، هذه األخبار، قائاً إنها 

»مزورة وال أساس لها من الصحة«.
»السياح  أن  ذك��رت  قد  هيوم«  »يسرائيل  صحيفة  وكانت 
الصهيوني  الكيان  سيزورون  الذين  والبحرينيين  اإلماراتيين 
من  بالدخول  لهم  سيسمح  األقصى  المسجد  زي��ارة  ويريدون 
خال »األبواب األردنية - الفلسطينية«، مشيرة إلى أن »الحديث 
يدور عن 8 أبواب يستخدمها المسلمون مقابل باب واحد لليهود 

والسياح هو باب المغاربة«.
في  الماضي  األسبوع  ذلك  على  االتفاق  جرى  أنه  وأضافت، 
والسلطة  واألردن  والبحرين  اإلم���ارات  عن  ممثلين  جمع  لقاء 

الفلسطينية. وقالت إن ذلك يأتي بعد تسجيل مواجهات عدة بين 
زيارة  أرادوا  إماراتيين  ومواطنين  اإلسامي  الوقف  من  عناصر 

الحرم القدسي وتمت مهاجمتهم وماحقتهم بالشتائم والصراخ.
محمد  الشيخ  الفلسطينية،  وال��دي��ار  ال��ق��دس  مفتي  وك��ان 
فيها  يحّرم  فتوى  الماضي  آب  أغسطس/  في  أصدر  قد  حسين، 
في  القدس  مفتي  وقال  األقصى.  المسجد  في  اإلماراتيين  صاة 
تصريحات لوكالة األنباء األلمانية آنذاك إن تلك الفتوى تتوافق 

مع فتواه السابقة التي أصدرها عام 2012.
18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعادت السلطة  وفي 
الفلسطينية سفيريها إلى البحرين واإلمارات بعد أن استدعتهما 
للتباحث على خلفيات اتفاقات التطبيع والسام، التي أبرمتهما 
عودة  الحقاً  وأعلنت  »إس��رائ��ي��ل«،  مع  الخليجيتان  الدولتان 
التنسيق األمني والمدني مع تل أبيب بعد تعليقه قبل نحو 5 أشهر 

احتجاجاً على مخطط صهيوني بضم أجزاء من الضفة الغربية.

العدو  وزراء  رئيس  لقاء  تفاصيل  عن  كشفه  معرض  في 
بنيامين نتنياهو وولي عهد السعودية األمير محمد بن سلمان، 
ذكر تقرير صهيوني أن اللقاء تطّرق إلى مخاوف الرياض من 

نشاط تركيا في القدس.
وأشارت صحيفة »يسرائيل هيوم«، في تقرير لها نقاً عن 
مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى على صلة بالمحادثات، 
إلى أن االجتماع رّكز على موضوع إيران، نظراً لحاجة الرياض 
إلى دعم تل أبيب في مواجهة التوّجه المحتمل إلدارة الرئيس 
مع  النووي  االتفاق  إلى  للعودة  بايدن  جو  المقبل  األميركي 
على  زيادتها  المتوقع  األميركية  الضغوط  وكذلك  طهران، 
السعودية على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وشمل  إي��ران  على  التقرير،  حسب  يقتصر،  لم  البحث  لكن 
في  السعوديون  »يرغب  حيث  أيضاً،  الفلسطينية  القضية 
السلطة  رئيس  مع  السام  محادثات  تجّدد  »إسرائيل«  رؤية 

الفلسطينية محمود عباس، مع تأييد النقاط الرئيسية لهدنة 
أن  يبدو  كما  مصر.  فيها  تتوّسط  غزة  قطاع  مع  األمد  طويلة 
السعوديين على استعداد للمساعدة في توفير األموال للسلطة 

الفلسطينية وغزة«.
مخاوف  السطح  على  »طفت  أن��ه  الصحيفة  وأض��اف��ت 
السعودية بشأن تركيا وأنشطة )رئيسها رجب طيب( أردوغان 

والجمعيات الخيرية التركية في الحرم القدسي الشريف«.
وحسب التقرير، فإن »إسرائيل« تعتزم السماح للسعوديين 
بإدارة جمعيات خيرية في القدس الشرقية من أجل كبح نفوذ 
أردوغان، كما سيتم دعم انضمام ممثلين سعوديين إلى مجلس 

األوقاف اإلسامي في الحرم القدسي الشريف«. 
المقدسات  على  الهاشمية  األردن��ي��ة  المملكة  وت��ش��رف 
اإلسامية في المدينة التي تعتبر في صلب الصراع الفلسطيني 

الصهيوني.

اإعالم العدو: »اإ�سرائيل« �ست�سمح لل�سعودّية 

باإدارة جمعيات خيرّية في القد�س ال�سرقّية

اأول تعليق لـ »فتح« على اتفاق 

»ينظم دخول االإماراتيين والبحرينيين اإلى الم�سجد االأق�سى«
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منفذّية حم�س في »القومي« اأحيت عيد التاأ�شي�س بحفل ا�شتقبال ح�شره ح�شد من المهّنئين

العميد النائب نهاد �صمعان: اأثبتت الأحداث �صحة عقيدتنا.. فلنكن راأ�س حربة الأمة في �صدر اأعدائها

النه�صة ل تتحقق اإل ببناء اإن�صان جديد... اإن�صان يحمل في ذهنه بو�صلة �صديدة الح�صا�صية.. اإن�صان جديد يعي نف�صه وحقيقته

القومي  الــســوري  الــحــزب  فــي  حمص  منفذية  أحيت 
االجتماعي عيد تأسيس الحزب، فأقامت حفل استقبال 
في مطعم جوليا، وقد حضر مهنئاً حشد من المسؤولين 
وكان  وفــاعــلــيــات،  والــحــزبــيــة  الرسمية  والشخصيات 
ـ منفذ عام حمص وعضو  العميد  المهنئين  في استقبال 
هيئة  أعــضــاء  مــن  وعــدد  سمعان،  نهاد  الشعب  مجلس 

المنفذّية ومسؤولي الوحدات.
العربي  البعث  حزب  فرع  عن  ممثلون  المهنّئين  ومن 
نقابات  اتــحــاد  رئيس  الــفــرع  قــيــادة  عضو  االشــتــراكــي، 
العمال في محافظة حمص حافظ خنصر وأمين الشعبة 
األولى الدكتور عبد المؤمن األشلق وأمين الشعبة الثانية 
الثالثة نادر حمدوش وأمين  خالد الشيخ وأمين الشعبة 
العميد فاتح دربولي وأعضاء  القدماء  المحاربين  شعبة 

قيادات الشعب.

كما حضر عضوا مجلس الشعب حسان نجار ومغيث 
معن  االجتماعي  التواصل  لجنة  عن  وممثلون  إبراهيم، 
ــتــركــاوي، ورئــيــس فـــرع نقابة  ألــفــيــن والــشــيــخ خــالــد ال
األسنان  أطباء  نقابة  فرع  ورئيس  النجار،  عزام  األطباء 
علي الصغير، ورئيس غرفة تجارة حمص اياد سباعي، 
شهال،  أسعد  المهندس  المهندسين  نقابة  ســر  وأمــيــن 
الفلسطينيّة  والمهندس جورج غصن، وممثلو الفصائل 
الجبهة  وعن  خير،  ومحمد  علقم  محمد  القدس  لواء  من 
غريب،  أحمد  العامة  القيادة  ـ  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
عن  وممثلون  الناصر  يحيى  اإلســالمــي  الجهاد  وعــن 

أحزاب الجبهة الوطنية التقدميّة.

سمعان
فيها  رّحــب  سمعان  نهاد  للعميد  كلمة  الحفل  تخللت 

بالحضور وقال: 
الحركة  ذكرى  تشرين   16 في  المناسبتين  تزامن  إّن 
القومي  الــســوري  الــحــزب  تأسيس  وعيد  التصحيحية 
أن  هــو  فقدرنا   . قــدر  إنــه  صــدفــة،  مــن  أكــثــر  االجتماعي 
نحتفل معاً وأن نفرح معاً ونقاتل معاً ونجابه معاً ونعمل 
معاً لتحقيق غايتنا النبيلة وهي بعث نهضة هذه األمة ...

اليوم اختتمنا عامنا 88 وانطلقنا في العام 89 ونحن 
المصادف   89  / 1  / 7 اليوم األحد في  في روزنامتنا 
خبرتنا  وازدادت  سنة  عمرنا  زاد   2020  /11  /22

حبّة...
زاد عمرنا سنة وازدادت معرفتنا حبة...

زاد عمرنا سنة وزادت جذورنا عمقاً وصالبة...
زاد عمرنا سنة وزاد عشقنا لوطننا قنطاراً.. 

لقد زاد طريقنا عاماً ولكن اقترب نصرنا عاماً..

عندما نقول نصرنا فال نعني نصرنا على َمن يخالفنا 
حّددها  كما  غايتنا  تحقيق  هو  بالنصر  القصد  الـــرأي.. 
ســعــاده وهــي بعث نهضة هــذه األمـــة. وهـــذا ال يــتــّم إال 
بالقضاء على اليهود وَمن يحالفهم في الداخل والخارج.. 

وبأن نفرض على عدونا أن يسلّم بحقنا.
النهضة  بالية.  بأدوات  النهضة ال تتحقق  إّنّ  أضاف: 
ال تتحقق إال ببناء إنسان جديد.. إنسان يحمل في ذهنه 
نفسه  يعي  جديد  إنسان  الحساسية..  شديدة  بوصلة 
وحقيقته فتتعيّن مصلحته ويميّز بين عدّوه وصديقه فال 

يخطئ التصويب .
 وتابع العميد نهاد سمعان: أنتم أيها الرفقاء... بعد أن 
تعّمدتم بنار المعرفة هذه النار الباردة الحارقة الجميلة 
وأنتم تعرفون أّن )المعرفة قوة.. ( كما قال سعاده.. فقد 
المرء  يكون  أن  جميل  هو  كم  وشعرتم  أقوياء  أصبحتم 

كنا  أينما  أننا  جميل  هو  وكم  اجتماعياً..  قومياً  سورياً 
الحدود  وعبر  الوطن  في  أّي  كندا..  حتى  أوستراليا  من 
نتمتع بنظرة ومفهوم واحد للحق وللخير وللجمال من 
أن نتواصل مع بعضنا وبدون بيانات وتفسيرات  دون 

وتوجيهات ...
والمهمة  حــزبــنــا،  عقيدة  صحة  األحــــداث  أثبتت  لقد 
األمة في  ليكونوا رأس حربة  المؤمنين بقضيتهم  جمع 
الصلبة  الدرع  ويكونوا  الهجومّي  بفعلهم  أعدائها  صدر 
نحن  المقاوم..  الدفاعّي  بفعلهم  األمة  قلب  عن  المدافعة 

حزب هجومّي باألساس إيجابّي فاعل غير منفعل.
وكما كنُت أقول لكم دائماً ال تقولوا فعلنا إّن سعاده قد 

فعل.. إنه الحجة والرابط والمنطق السليم والحق ..
كــّل عــام وأنــتــم بخير وحــزبــكــم بــألــف خــيــر.. وتحيا 

سورية ويحيا سعاده.
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مديرية جديدة عرطوز في »القومي« اأحيت عيد ت�أ�سي�س الحزب

منفذ عام حرمون اأ�صعد البحري: كلما ا�صتّدت ال�صعاب وكبرت التحديات 

نزداد قوة و�صالبة في المواجهة المفتوحة �صّد عدونا الوجودي

مديرّية الميدان الت�بعة لمنفذية دم�سق في »القومّي« اأحيت عيد ت�أ�سي�س الحزب

وكيل عميد الخارجية طارق الأحمد: �صنقاوم الح�صار كما نقاوم الإرهاب

و�صننت�صر و�صنخرج من الأزمة القت�صادية النا�صئة عن الح�صار والعدوان

جانب من الحضور

قطع قالب الحلوى

جانب من الحضور

قطع قالب الحلوى

المنفذ العام أسعد البحري يلقي كلمته

لمنفذية  التابعة  عرطوز  جديدة  مديرية  أحَيت 
القومي االجتماعي، عيد  السوري  الحزب  حرمون في 
المنفذية  مكتب  في  رمزية  بسهرة  الحزب،  تأسيس 
ريف  فرع  عضو  ـ  حرمون   منفذية  عام  منفذ  حضرها 
البحري،  أسعد  التقدمية  الوطنية  للجبهة  دمشق 
مديرية  مدير  الــرزوق،  الدين  صالح  إدلب  عام  منفذ 
القوميين  من  ــدد  وع بشناق  أحمد  عرطوز  جديدة 

والمواطنين.
البحري  أسعد  العام  للمنفذ  كلمة  السهرة  تخللت 
أّن  موضحاً  الحزب،  تأسيس  معاني  عن  فتحدث 
الصراع  نهج  على  وأننا  وجودنا،  تساوي  قضية  لنا 

والمقاومة حتى انتصار قضيتنا القومية.
بالدنا  على  المفروض  الحصار  أّن  البحري  وأشار   
عن  شعبنا  يثني  لن  ضّدنا،  يمارس  الذي  واإلرهــاب 

الصعاب  اشتّدت  فكلما  والمقاومة،  الصمود  خيار 
المواجهة  في  وصالبة  قوة  نزداد  التحديات،  وكبرت 
الصهيوني  العدو  الوجودي،  عدونا  ضّد  المفتوحة 
المتمثلة  الشّر  قوى  وضّد  االستيطاني،  العنصري 
األردوغانية  وتركيا  األميركية  المتحدة  بالواليات 

وكّل أنظمة الهرولة وقوى اإلرهاب والتطرف.
أرساه  الــذي  بالنهج  التمسك  العام  المنفذ  وأكــدَّ 

فلسطين  النهج  هذا  وبوصلة  المقاومة،  نهج  حزبنا، 
المحتلة  الــســوري  وطننا  أجـــزاء  وكـــّل  ــوالن  ــج وال
وأرضنا،  حقنا  عن  دفاعاً  نقاوم  إننا  والمغتصبة... 
كّل  ــوق  ف ســوريــة  “مصلحة  هــو  األســـاس  والــمــبــدأ 

مصلحة”.
الوصول  ألّن  الناس،  بشؤون  االهتمام  على  وشّدد 
األساسية،  معاركنا  إحدى  هي  وخدمته  الشعب  إلى 

قّدم  ماذا  نفسه  يسأل  أن  اجتماعي  قومي  كّل  وعلى 
هو   الفعل  إّن  يفعل.  ولم  يقّدم  أن  ممكناً  كان  ومــاذا 

جوهر حركة صراعنا، واننا لفاعلون.
خاص  حلوى  قالب  قطع  القومية  السهرة  وتخلل 
معاني  عن  الحديث  الحضور  وتبادل  بالمناسبة، 
التأسيس وواجبات العضو في الحزب اتجاه متحده 

االجتماعي.

الحزب  في  دمشق  لمنفذية  التابعة  الميدان  مديرّية  أحيت 
باحتفال  الحزب  تأسيس  عيد  االجتماعي  القومي  السوري 
الشعب  مجلس  في  النائب  السياسي  المكتب  عضو  حضره 
منفذ  األحمد،  طــارق  الخارجية  عميد  وكيل  مرعي،  أحمد  د. 
دمشق  منفذّية  ناموس  البحري،  أسعد  حرمون  منفذية  عام 
يازجي  شــادي  دمشق  منفذية  عام  منفذ  ممثالً  طعمة  أسامة 
مع أعضاء هيئة المنفذية، مدير مديرية الميدان رفعت الطباع 

وهيئة المديرية، وعدد من األمناء والرفقاء والمواطنين.
كما حضر الدكتور مازن سرغاني ممثالً االتحاد االشتراكي 

والجبهة الوطنية التقدميّة وفاعليات. 
افتُتَِح االحتفال بنشيَدْي الجمهورية ونشيد الحزب السوري 
كلمة  الطباع  رفعت  المديرية  مدير  وألقى  االجتماعي  القومي 

رحب فيها بالحضور وتحدث عن معاني التأسيس.

بالتحالف  فيها  كلمة أشاد  سرغاني  مازن  الدكتور  وألقى 
الجبهوي واإلصطفاف الشعبي خلف قيادة رئيس الجمهورية 
القومي  الــســوري  الــحــزب  أّن  بــشــار األســـد. وأكـــد  الــدكــتــور 
التهاني  وقــّدم  المناضلة،  األحــزاب  طليعة  في  هو  االجتماعي 
بمناسبة عيد تأسيس الحزب قائالً: أهنّئ حزبكم العظيم في 
التوفيق والنجاح في نضالكم ومعاً  لكم  عيد تأسيسه متمنياً 

لتحيا سورية.
عام  منفذ  فتحدث  بالمناسبة،  كلمات  االحتفال  وتخللت 
على  مــركــزاً  التأسيس  معاني  عــن  الــبــحــري  أســعــد  حــرمــون 
هي  واضحة  غاية  لتحقيق  الحزب  أّســس  الزعيم  حضرة  أنَّ 
أن  يجب  حزبي  عمل  وأّي  نفسها  على  السورية  األمة  سيادة 
يخدم هذا الهدف، وقال: الحزب فكرة وحركة تتناوالن حياة 
األمة السورية كاملًة، وال يمكن أن يقع تناقض بين السياسة 

والعقيدة ألنهما يشكالن قضية واحدة.
تالزم  عــن  تــحــّدث  األحــمــد  طـــارق  الخارجية  عميد  وكــيــل   
وبأّن  االجتماعي،  القومي  الــســوري  مسيرة  مــع  المناقبية 

األخالق القوميّة هي ما يميّز أبناء النهضة.
من  بالدنا  على  المفروض  الحصار  أّن  إلى  األحمد  وأشــار 
قبل أعداء سورية، حصار ظالم وإجرامي، لكننا سنقاوم هذا 
الحصار كما نقاوم اإلرهاب وسننتصر وسنخرج من األزمة 

االقتصادية الناشئة عن الحصار والعدوان.
وكانت كلمة لألمين فاخر كيالي تحّدث فيها عن حي الميدان 
العريق، ومشيداً بمديرية الميدان ومديرها وهيئتها على الدور 

الذي يؤدونه من أجل مصلحة المتحد واألمة.
واختتم االحتفال كما افتتح بالنشيدين. وتّم قطع قالب كاتو 

خاص بالمناسبة.

 منفذ ع�م حرمون اأ�سعد البحري: 

ال�سي��سة النه�سوية تنبع من العقيدة القومية 

االجتم�عية لتخدم� ق�سية نه�سة �سورية

 د. م�زن ال�سرغ�ني:

اأهّنئ الحزب القومي في عيد ت�أ�سي�سه
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 ¨VFA�«  s�  t�_  bK��«  w�  ÂUF�«  ‰ULK�  W�d�  Í√  nA�  w�  ÒVB�  U�  q�  l�  ÊËUF�K�  œ«bF��ô«  Òr�√  vK�  Íe�dL�«  pM��«ò
 ¨p�– w� W�uJ��«  X��— «–≈  wzUM��«  oO�b��«  l� ÊUM�� ·dBL� ÆU�dO� l� Ë√  å‰U�—U� b�√  e�—UH�√ò l� W�Ëb�«  X�ËUF�√

ÆåÊu�UI�«  nI�  X��  u�Ë  WÒO�dBL�«  WÒ�d��«  Êu�U�  ÂUJ�Q�  t�«e��«  vK�  k�U��  tMJ�
 v�≈ Î «œUM��«ò t�√ å¡UM��«ò?� sOL� ‰œU� Æœ w�u�UI�«Ë Í—u��b�« dO���« `{ËQ� ¨WO�Uzd�« W�U�dK� Í—u��b�« ‰PL�« U�√
 Î «œUM��«Ë  ¨…—ËdC�«  bM�  »«uM�«  fK��  v�≈  qzU�—  W�—uNL��«  fOz—  t�u�  —u��b�«  s�  53  …œUL�«  s�  …d�UF�«  …dIH�«
 Ê«  tOKF�  ¨fK�L�«  fOz—  WD�«u�  WN�u�  W�U�d�«  X�U�  «–«  ¨»«uM�«  fK�L�  wK�«b�«  ÂUEM�«  s�  145  …œUL�«  ÂUJ�√  v�≈
 —U�√Ë  ÆåV�UML�«  —«dI�«  Ë«  ¡«d�ù«  Ë«  n�uL�«  –U��«Ë  ¨W�U�d�«  ÊuLC�  WA�UML�  ÂU�√  W�ö�  ‰ö�  œUIF�ö�  fK�L�«  u�b�
 —«dI�«  Ë«  ¡«d�ù«  Ë«  n�uL�«  –U��«Ë  UN�A�UM�Ë  fOzd�«  W�U�—  v�≈  ŸUL��ôU�  ÂeK�  ÂbI�  UL�  ÎUF��  ÊUL�d��«  Ê√ò  v�≈  sOL�
 ÊUL�d��« s� —bB� ÎU�UO� dO�b��« ÊuJ� Ê« sJL�Ë ¨UN�{—UF� Ë√ U�bO�Q� w� W�d��« t� vI�� sJ�Ë ¨UN�uB� w� V�UML�«
 W�U�— q�U�� lOD��� ô ÊUL�d��« sJ�Ë ¨…b�b� Ë« WK���  U�«d��« sO� s� —ÒdJ� q Ò�F� Êu�U� Õ«d��« —«d�≈ Ë« WO�u� Ë√

ÆådO��  ÒÍuMF�  qI�   «–  UN�uJ�  fOzd�«

»U���ô« Êu�U� Õd� ‰u� ·ö�
  U�«d��«  ”—b�  WBB�L�«Ë  ÂuO�«  bIF�  w��«  W�d�AL�«  ÊU�K�«  W�K�  WOA�  Òw�UO��«  ‰U���«  »u�M�  lH�—«Ë
  «uI�«Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«  i�d�  ¨»U���ô«  sO�«u�  WA�UML�  WMO��«  sO�  l�b�  sO�  wH�  ÆW�ËdDL�«  »U���ô«  sO�«u�
 ‰Ë«b��«  s�  ŒuOA�«  fK��  ¡UA�≈Ë  »U���ô«  w�u�U�  V��  vK�  Ê« ÒdB�Ë   «c�U�  X�u�«  «c�  w�  Êu�UI�«  Õd�  WÒO�UM�K�«

ÆÎUM�«—
 Ê≈ò  l�F�  dOL�   «uI�«  fOz—  sK�√  –≈  ¨Íd�  fOzd�«  …uD�  i�—  w�   «uI�«Ë  d��«  wM�u�«  —UO��«  n�«u�  XF�UI�Ë
 q�«b�«  s�  ‰uIM�Ë  ÊU�K�«  W�K�  w�  „—UAM�ò  ∫‰U�Ë  ÆåÈd��  …d�«R�  »U���ô«  Êu�U�  Ÿu{u�  ’uB��  qB��  U�
 Êu�U�  Õd�  i�—  w�  d��«  wM�u�«  —UO��«  l�  n�U��  ô  l�UI�  s�  ÎU�b���  ¨åp�c�  d�¬  dO�H�  ô  Ê_  …d�«R�  qB��  U�  Ê≈

ÆåÂuO�«  »U���ô«
 dOOG�  tC�—  qO�U�  Ê«d��  VzUM�«  —UO��«  fOz—  W�Uzd�  w�u��_«  t�UL��«  bF�  ÍuI�«  ÊUM��  q�J�  sK�√  q�UIL�«  w�
  ̈ w�UOM�« qO�L��« ` Ò�B� Êu�U� v�« UM�K�Ë√ w��« WK�uD�«  «uM��« ‰UCM� ◊ÒdH� s�ò t�√ b�√Ë ¨WO�UOM�«  U�U���ô« Êu�U�
 W�Ëb�«  W�U�S�  —u��b�«  q�bF�Ë  ÂUEM�«  d�uD��  q�UJ��  q�  sL{  s�  Òô«  UM�N�  s�  Îôu�I�  ÊuJ�  s�  d�_«  «c�  w�  ÌY��  Í«Ë

ÆåWF Ò�uL�«  WO�UL�«Ë  W�—«œù«  W�e�d�ö�«  œUL��U�Ë  UN�U�—bM�  qJ�  WO�bL�«
 W�u�I�  dO�  w�Ë  ÂUF�«  Í√d�«  s�  W�ËdF�  X���√  W�uJ��«  nO�Q�  w�  dO�Q��«  »U��√ò  Ê√  d���«  ¨w�uJ��«  nKL�«  w�Ë
 Ã—U��U�  tD�—  “u��  ôË  ÎUOM�Ë  ÎU�œUO�  Î«—«d�  p�–  —U���U�  W�uJ��«  qOJA�  lML�  ¡w�  ö�  ¨  w�—U��«Ë  wK�«b�«  UNOIA� 
 …b�u�«Ë    U�“«u��U�  ‰ö�û�  WF�—–  Â“Q�L�«  ÍœUB��ô«  l{u�«  Â«b���«  ÕuL�L�«  dO�  s�Ë    ¨—uB�«  s�  …—u�  ÍQ�

  ÆåWOM�u�«
 ÂbF� b�b� Êu�U� —«d�≈ sJL� ô UL�  ö�bF� bNA� s� w�U��« »U���ô« Êu�U�ò Ê√ v�« å¡UM��«ò?� WO�UO� —œUB� X�H�Ë
  U�U���«  Í_  ÎU�U�√  w�U��«  Êu�UI�«  vI�O�  p�c�  ¨WOHzUD�«Ë  WO�UO��«  ÈuI�«  ŸUL�S�  vE��  e�U�  q�b�  Êu�U�  œu�Ë
  UH�U��  …dL�Ë  ÎUO�UO�  Î«“U��≈  w�U��«  Êu�UI�«  Ê«d��F�   «uI�«Ë  —UO��«  ULO�  ô  sOO�O�L�«  Ê√  v�«  W��ô  ¨åWK�I�  WO�UO�

Æåt� j�dH��«  r�� s� p�c�Ë WO�ö�ô« ÈuI�«  l� WO�UO�

 ‰UH�û�  b�bL�  ô
 ‰ö� p�–Ë ¡U�u�« —UA��« s� b�K� W�“«d��ô«Ë WO�B�« dO�«b��« U�Ë—u� nK� WF�U�L� W�—«“u�« WM�K�« XA�U� ¨p�– v�≈

Æ»U�œ ÊU�� ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� fOz— W�Uzd� Í«d��«  w� UN�UL��«
 WO�«bOL�«   öL��«  ¨ UOHA��L�«  w�  …d�_«  œb�  l�d�  WIKF�L�«  WO�B�«  WD�K�  ŸUL��ô«  ‰ö�  W�B�«  d�“Ë  ÷d�Ë
 …—«“Ë  s�  W�ÒbIL�«  d�—UI��«  r�uI�  Òr�  UL�  Æ «¡«d??�ù«  s�  U�dO�Ë  W�UBL�«   ôU��«  ‰e�  ¨WF�d��«  ’u�H�«  ¨WKIM�L�«
 WO�D�«  VO�U�_«  q�  WF�U��  vK�  bO�Q��«  Òr�Ë  ¨U�Ë—uJ�  sO�UBL�«  œb�  W���  w�  nOH�  s Ò���  v�≈  dOA�  w��«Ë  ¨W�B�«
 dNA�«  W�«b�  ÎU�UL��«  WM�K�«  bIF�  Ê√  vK�  ¨W�u�I�  ZzU�M�  q�IL�«  Ÿu��_«  W�UN�  ‰UH�ù«  s�  ÃËd�K�  W�U�L�«   «œU�—ù«Ë

Æå U�U�ù«  W���  j�{  WF�U�L�  q�IL�«
 ‰UH�ù«  —«dI�  dEM�«  WN��  U�Ë—u�  ¡U�Ë  WF�U�L�  W�—«“u�«  WM�K�  WO�u�  l�d�  ÂuO�«  ÎU�UL��«  WÒO�B�«  WM�K�«  bIF��  UL�

 Æq�IL�«  X���«  …œÒb�L�«  …bL�«  ¡UN��«  bF�
 U�  WÒOF{Ë  v�«  œuFO�  bK��«  v�«  …dOA�  ¨‰UH�ù«  …d��  b�bL��  t�u�  ô  Ê√  å¡UM��«ò?�  WOMF�  W�—«“Ë  —œUB�   b�√Ë
 WKO�Ë  q�IL�«  dNA�«  lKD�  bK��«  `��  v�«  ÁbF�  —UB�Ë  ‰UH�ù«  ÂU�√  d�¬  q�IL�«  X���«  ÊuJ�  Ê√  vK�  dO�_«  ‰UH�ù«  q��
 wD�Ë  q�  œU��≈  vK�  e�d��  Y���«  Ê√  v�«  X�H�Ë  ÆWOzU�Ë  dO�«b�Ë   «¡«d�≈  ÷d�  l�  WM��«  ”√—Ë  œöOL�«  œUO�√  …d��
 ÆW�FB�«  ·ËdE�«  q�  w�  W�œUB��ô«   «—ËdC�«  sO�Ë   U�U�ù«  œb�  ŸUH�—«  W�O��  Òw�B�«  dD��«  sO�  Ê“«u��«  w�«d�
 WM�K�«Ë W�B�« …—«“Ë Á«d� X�Ë Í√ w� ‰UH�ù« v�« …œuF�« Âb� wMF� ô ‰UH�ù« —«d� ¡UG�≈Ë bK��«  `�� …œU�≈ Ê√ X�U{√Ë
 ŸUDI�«  W�«—ùË   U�U�ù«  œb�  b�eO�  Íc�«  ¡U�A�«  qB�  ‰ö�  …d��  q�  —dJ�O�  ‰UH�ô«  —«d�  Ê√  ULO�  ô  ¨ÎU��UM�  WOLKF�«
 q��  ‰UH�ù«  —«dI�  W�B�«  …—«“ËË  WOM�_«  …eN�_«  t�d�√  Íc�«  rOOI��«  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�  ULO�  ÆwC�dL��«Ë  wzUHA��ô«
 wAOFL�«  jGC�«  V���  w�eML�«  d���«  rN�«e��«Ë  rN�U��  ‰UH�≈  iF��«  i�—  V���  …b�  o�UM�  w�  …dO��  ÎU�Ëd�

ÆÍœUB��ô«Ë
  «¡«d�ù« rOOI� Èd�Ë WÒOM�_« …eN�_« …œU� —uC�Ë »U�œ fOzd�« W�Uzd� w�uJ��« Í«d��« w� ÒwM�√ ŸUL��« bI� UL�
 W���  WN��  WO�U��ù«  UN�zU�M�  VO�d�  „UM�  ÊU�Ë  UNO�  —«dL��ô«  …—Ëd{Ë  ‰UH�ù«  —«d�  V�uL�   c��«  w��«  dO�«b��«Ë

 ÆwC�dL��«Ë  wzUHA��ô«  ŸUDI�«  W�«—≈Ë  W�u�IL�«  Â«e��ô«
 ÂUF�«  s�  ‰Ë_«  l�d�«  w�  ÕUIK�«  vK�  ‰uB��U�  wCI�  —e�U�  l�  ‚UH�ô«ò  Ê≈  ‰uI�«  s��  d�“u�«  b�√  ¨d�¬  ‚UO�  w�Ë
 ◊U��  nB�M�  w�  ÕUIK�«  rK��  r��  Ê√  —e�U�  l�  ‚UH�ô«  bI�  V��  l�u�L�«  sJ�Ë  ¨—«–¬  W�UN�  ÁUB�√  b�u�  w�  Í√  q�IL�«

ÆåsO�u��√  ÁdO�Q�  Ë√  b�uL�«  V�dI�  ‰UL��«  l�
 W���L�«   ôU�K�  w�UL�ù«  œbF�«  XF�—  ¨ÊUM��  w�  U�Ë—uJ�  …b�b�  W�U�≈  1188  qO���  W�UF�«  W�B�«  …—«“Ë  XMK�√Ë
 ÎUB��  23  w�u��  ¨w{UL�«  ◊U��  21  cM�  vK�_«  d��FÔ�Ë  ¨ UO�u�«  œ«b�Q�  lH�d�  r�—  qO���  r�  ¨p�c�  Æ118664  v�≈

ÆÊUM�� w� …dO�_« W�U� 24?�«  ‰ö� U�Ë—uJ�

 WL�e�Ë …œU�� ÃU��«  vK� ¡U�œô«
 ÊU��  w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂUF�«  w�U�L�«  ¡U�œU�  q�L�  Î̈UOzUC�  Î«—uD�   ËdO�  Q�d�  dO�H�  nK�  q��  ¨p�–  ÊuC�  w�
 ÎUI�U�  W�U�ùU�  „—UL��«  w�   ËdO�  rOK�≈  d�b�Ë  …œU��  ÃU��«  w�U�  „—UL�K�  vK�_«  fK�L�«  uC�  s�  q�  vK�  Í—u��«

ÆÎUO�UO� sOM�«Ë ÎUO�U�Ë ÎU�u�u� 25  rNMO� s� Î̈UB�� 33  v�«  rNOK� v�bL�«  œb� l�d� U� ¨WL�e� v�u�
 v�«  lL���  Ê√  vK�  ¨b�b��«  W�eOOL��«  W�UF�«  W�UOM�«  ¡U�œ«  Ê«u�  ÍœU�  w{UI�«  WL�d��«  w�  w�bF�«  oI�L�«  rK��Ë

ÆœuNA� o�U� X�Ë w� ULN�u���« b�  ÊU� Ê√  bF� ULNOK� v�bL� ULNO�œU�≈



»اإلسرائيلي«  الفلسطيني  الملف  في  بلينكن،  ويقوله 
االحتالل  كيان  مكاسب  بعض  يحفظ  لموقف  محاولة 
األميركية  السفارة  نقل  نوع  من  ترامب  سياسات  من 
لدى  األميركية  القنصلية  إع���ادة  مقابل  ال��ق��دس،  ال��ى 
الفلسطينية  القنصلية  وإع���ادة  الفلسطينية،  السلطة 
واالستيطان  الضم  سياسات  ورف��ض  واشنطن،  في 
ل��ك��ن الملف  ال��ش��رق��ي��ة،  ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��دس  ال��ض��ف��ة  ف��ي 
اوباما  وإدارة  الكيان  قيادة  بين  الخالفي  الجوهري 
ال���ن���ووي، وق���د ش��ه��دت والية  ال��ت��ف��اه��م  - ب��اي��دن ك���ان 
على  سعودي  إسرائيلي  أميركي  ثالثي  نشوء  ترامب 
ال��ن��ووي.  ال��ت��ف��اه��م  م��ن  األم��ي��رك��ي  االن��س��ح��اب  خلفية 
وه���ذا ال��خ��الف س��ي��ع��ود أق���وى ال���ىى ال��س��ط��ح ف��ي ظل 
لولي  السعودية  االدارة  مع  لخالف  اضافية  اعتبارات 
بلينكن،  وال  بايدن  يخفيها  ال  سلمان،  بن  محمد  العهد 
بنظر  إلي��ران  جائزة  ليست  النووي  للتفاهم  وال��ع��ودة 
اوباما  مرحلة  في  كانت  كما  هي  بل  وبلينكن،  بايدن 
الملف  م��أزق  من  الوحيد  الواقعي  المخرج  ب��اي��دن،   -
النووي اإليراني، حيث ال العقوبات تجدي وال السقف 
ممكنة  الحرب  وال  ترامب،  مع  جديداً  أنتج  منها  األعلى 
االحتالل  حكومة  ورئ��ي��س  ت��رام��ب  إدارة  تعترف  كما 
عدم  بدليل  السعودي،  العهد  وول��ي  نتنياهو  بنيامين 

الثالثي لها خالل أربع سنوات مضت. خوض 

بايدن  مع  حتمية  ستكون  النووي  للتفاهم  العودة   -
ترامب  منها  خرج  تفاهمات  سلة  ضمن  من  وبلينكن، 
تفاهمات  الى  المناخ  اتفاقية  من  اليها،  العودة  وستتم 
العالمية  الصحة  ومنظمة  العالمية  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
الهادفة  العودة  وه��ذه  التسلح،  سباق  وق��ف  واتفاقية 
عالمياً،  ومكانتها  وعالقاتها  واشنطن  صورة  لترميم 
خالف  م��وض��وع  ال��ن��ووي  التفاهم  يخص  م��ا  ف��ي  ه��ي 
 - اوب��ام��ا  والي���ة  اي���ام  م��ن  نتنياهو  م��ع  مستجّد  ق��دي��م 
مع  مستجّد  قديم  خ��الف  موضوع  كانت  كما  ب��اي��دن، 
السعودي،  العهد  ولي  عهد  اوائل  في  السعودي  الحكم 
بعوامل  م��ش��ف��وع  ال��م��رة  ه���ذه  ال��خ��الف  أن  ف���ارق  م��ع 
نتنياهو بن سلمان ذهب حتى  ثنائي  أن  أولها  مضافة، 
لفرض  الثنائي  فرصة  ان  وثانيها  ترامب،  مع  النهاية 
خالل  أمامهم  كانت  إي��ران  تجاه  ترامب  مع  خياراتهم 
أسباب  نتائجها  وزادت  للتفاهم  كبديل  سنوات  ارب��ع 
ل��ح��ل أزم���ة الملف  ب��ال��ت��ف��اه��م ك��ط��ري��ق وح��ي��د  ال��ت��م��س��ك 

النووي.
النووي  بالتفاهم  بلينكن  بايدن  التزام  يحجب  لن   -
معها،  والتحالف  »اسرائيل«  بأمن  بلينكن  بايدن  التزام 
قرار  سيكون  اإلقليمي  للمشهد  الحاكم  القانون  لكن 
العودة  النووي وستكون تداعيات هذه  للتفاهم  العودة 

السياسة. تصنع  التي  هي 

رسالة  لمناقشة  الجمعة  يوم  النواب  مجلس  ينعقد 
السلطة  مع  للتعاون  تدعوه  التي  الجمهورية  رئيس 
بلوغ  من  المالي  الجنائي  التدقيق  إلنقاذ  اإلجرائية 
المكلفة  الشركة  انسحبت  بعدما  المسدود،  الطريق 
عدم  ال��ى  مستندة  معها  الموقع  العقد  من  بالتدقيق 
لبنان  مصرف  قبل  من  الالزمة  المستندات  تسليمها 
الذي  والتسليف  النقد  قانون  الى  بدوره  استند  الذي 
التي  المعلومات  على  التكتم  الموظف  على  يفرض 

بحوزته.
التوقيع  وس��ب��ق  ال��ع��ق��د  وق���ع  ش��ه��ور  ث��م��ان��ي��ة  م��ن��ذ 
المعنية  األط��راف  أمام  واضحاً  كان  للتفاوض  شهر 
وكل  الحكومة  خلفها  وم��ن  المال  وزارة  أي  بالعقد 
والحكومة،  الجمهورية  ورئيسي  فيها  المشاركين 
المعنية  والشركة  كطرف،  لبنان  ومصرف  كطرف، 
طريق  تعترض  قد  افتراضيّة  عقدة  هناك  أن  كطرف، 
فلم  والتسليف  النقد  قانون  نص  ق��راءة  هي  التنفيذ 
الجهة  ضمانات  يطلب  للعقد  مرفقاً  الشركة  تكتب 

تحول  قانونية  عقوبات  ال  بأن  الحكومة  أي  المقابلة 
النقد  قانون  في  ورد  ما  خصوصاً  العقد،  تنفيذ  دون 
تحفظاً  كتبت  لبنان  مصرف  حاكمية  وال  والتسليف 
النقد  قانون  لموجبات  فهمها  من  ينطلق  العقد  على 
للعقد  توقيعها  أرف��ق��ت  ال��ح��ك��وم��ة  وال  وال��ت��س��ل��ي��ف، 
النواب  مجلس  ال��ى  ترسله  ق��ان��ون  م��ش��روع  ب��إق��رار 
على  التكتم  مبدأ  استثناء  ه��ي  واح��د  فقرة  يتضمن 
المالي  ب��ال��ت��دق��ي��ق  األم���ر  ي��ت��ص��ل  ع��ن��دم��ا  ال��م��ع��ل��وم��ات 
َمن  أو  الحكومة  قبل  م��ن  س��واء  الجنائي  والتحقيق 
القضائية  ال��س��ل��ط��ات  أو  ال��غ��رض  ل��ه��ذا  م��ع��ه  ت��ت��ع��اق��د 

. لمعنية ا
ال���س���ؤال ال���ذي س��ي��واج��ه ج��ل��س��ة ال��ج��م��ع��ة ه��و هل 
وهل  قرارها،  عن  بالعودة  المعنية  الشركة  سترضى 
الجنائي  التدقيق  ينقذ  لتشريع  مفتوحاً  الباب  يزال  ال 
جديدة،  حكومة  والدة  على  يتوقف  بات  األمر  أن  أم 
منظورة  ليست  بمعادالت  ترتبط  الجديدة  والحكومة 

اليوم.

9 تتمات
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ما  في  وتقاسمتها  عليها  سيطرت  التي  المختلفة  اإلعالم  وسائل  عبر  المافيا  ورّوجت 
بينها، أّن مسيرة اإلنماء واإلعمار قد انطلقت... وأّن لبنان سيعود أفضل مما كان، فصّدق 
اكتشفوا متأّخرين  الغيب، لكنهم  أن يأتي ما في  أمل  الجيب على  الناس وصرفوا ما في 
وودائعهم  ومّدخراتهم  ثرواتهم  بينما  أوه��ام،  على  مبنية  أوهام  مجّرد  يعيشون  أنهم 

تبّخرت وأصبحت في خبر كان.
باألمس... في كلمته بمناسبة االستقالل، وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
الخلل، وعما يجب فعله لكي  التفصيل عن مكامن  الجرح، وتحّدث ببعض  إصبعه على 
نتمّكن من بناء دولة فاعلة وقادرة على إعالء منطق القانون فوق الجميع وتطبيقه على 
الكبير قبل الصغير، حيث نرى مثالً أّن السجون مكتظة بشكل يفوق الوصف، ولكن ليس 
بين المساجين أّي أحد من الذين يعرفهم الناس واحداً واحداً بالوجوه واألسماء ويعرفون 

أنهم أعضاء المافيا نفسها، بل بعضهم من كبار المسؤولين فيها.
كّل  في  كاألخطبوط  المتمّددة  المافيا  هذه  امتدادات  من  مرفق  أو  قطاع  يخلو  ال  ويكاد 

مفاصل البلد السياسية واالقتصادية والمصرفية والقضائية واألمنية إلخ...
لذلك تصطدم مساعي اإلصالح بمعوقات وعراقيل ال تعّد وال تحصى، وآخرها ما حصل 
»ألفاريز  شركة  أّن  وكيف  لبنان،  مصرف  حسابات  في  الجنائي  التدقيق  موضوع  في 
ستتولى  من  ألّن  بعملها  القيام  من  تتمّكن  لن  أنها  اكتشفت  بعدما  انسحبت  ومارسال« 
مخالفة  ويستطيعون  والمؤّسسات  القوانين  من  أقوى  حساباتهم  في  التدقيق  الشركة 

المافيا  ألّن  يتزحزحون،  ال  مناصبهم  في  ثابتون  وهم  اإللزامّية،  الوزراء  مجلس  قرارات 
المساءلة  يريدون  الذين  بينما  أيضاً،  قيادتها  في  هم  وربما  منها،  جزء  ألنهم  أو  تدعمهم 
والمحاسبة بالفعل ال يستطيعون فرضها، حتى ولو بقّوة القانون، ألّن قوى األمر الواقع 

أقوى من القانون.
حتى الحكومة التي قيل إنها ستكون من غير السياسيين ال تستطيع أن ترى النور إال 
برضى القوى السياسية خاصة أّن رئيسها المكلف هو سياسي بامتياز، والمشكلة ليست 
في ما إذا كانت الحكومة سياسية أو غير سياسية، لكن أياً يكن شكل الحكومة فإّن السؤال 
يبقى هو هو: هل بإمكانها تغيير واقع الحال وتحقيق اإلصالحات المطلوبة والمعروفة، 

سواء وردت في المبادرة الفرنسية أو لم ترد...؟
وألننا نفّضل التفاؤل دائماً نقول إّن األمل يبقى موجوداً، ألّن في لبنان إمكانات وقدرات 
وموارد إذا جرى توظيفها بالشكل المناسب من شأنها أن توفر عوامل اإلنقاذ والنهوض، 
في  امتداداتها  كّل  وكشف  المافيا  من  التخلّص  هو  والوحيد  األّول  شرطه  هذا  كّل  ولكن 
دهاليز ومغاور الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة، ألّن اإلصالح ال يمكن أن يحصل 
من دون معرفة كّل الحقائق، تماماً كالمريض الذي ال يمكن عالجه إال إذا تّم الكشف عليه 
الدواء  وصف  ثم  وعلمي  دقيق  بشكل  العلة  تشخيص  يتّم  حتى  المختّصين  األطّباء  من 

الناجع والشافي...
*أمين عام منبر الوحدة الوطنيّة. 

لهذا  تفسير  بتقديم  ومطالبته  األميركي  السفير  باستدعاء  الوزراء  رئيس  أحمد  آبي  قام 
يمكنها  قوة  توجد  ال  وأنه  نوع،  أّي  من  اعتداءات  بأّي  يقبل  لن  أنه  وأع��رب  التصريح، 
منع أثيوبيا من تحقيق أهدافها، وعلى الرغم من محاوالت التحريض واستمرار التعنت 
اإلثيوبي إال أّن مصر ال تزال تحتفظ بهدوء األعصاب في إدارة هذا الملف الذي ُيعّد أخطر 
ملفات األمن القومي المصري، وتؤكد القيادة المصرية أنها لن تفقد األمل في الوصول لحّل 

سياسي ودبلوماسي لألزمة بعيداً عن أّي خيار عسكري.
في  داخلي  صراع  اندلع  المفاوضات،  من  األخيرة  الجولة  فشل  ظّل  وفي  أيام،  وقبل 
إلى  آبي أحمد بتوجيه ضربات جوية مع إرسال قوات  الوزراء  إثيوبيا حيث قام رئيس 
قاعدة  على  هجوم  بشن  التيغراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  اتهم  أن  بعد  تيغراي،  إقليم 
قرار  التحرير  جبهة  رفض  بعد  اإلقليم  في  بدأت  قد  األحداث  تطورات  وكانت  عسكرية، 
الوزراء بتأجيل االنتخابات في اإلقليم بسبب تفشي وباء كورونا، وتّمت بالفعل  رئيس 
يعترف  ولم  قانوني،  غير  التصويت  أحمد  آبي  واعتبر  الماضي  سبتمبر  في  االنتخابات 
بنتيجة االنتخابات وقام بحّل حكومة االئتالف وتشكيل حكومة مؤقتة، وعندما رفضت 
عملية  في  البدء  أحمد  آبي  قّرر  االتحادية،  الحكومة  من  الصادرة  القرارات  هذه  الجبهة 
والذي  اإلقليم،  يدير  الذي  تيغراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  مجلس  لسحق  عسكرية 
وحتى   1991 عام  في  سيالسي  باإلمبراطور  اإلطاحة  منذ  الحاكم  االئتالف  في  يشارك 

وصول آبي أحمد للحكم في عام 2018.
 حيث كانت الجبهة تتمتع بنفوذ كبير في الحكم، فقام آبي أحمد بتهميش دور الجبهة 
سكان  من   6% تيغراي  سكان  ويشكل  ضدهم،  التمييز  وممارسة  اإلقليم  سكان  وقمع 
طبيعة  ذات  عدة  إقليمّية  أحزاب  من  تتكّون  تيغراي  لتحرير  الشعبية  والجبهة  إثيوبيا، 
عرقية، واإلقليم قريب من الحدود السودانية واالريترية، وتمتلك الجبهة الشعبية لتحرير 
استمّرت  التي  الحدودّية  الحرب  في  مشاركاتها  نتيجة  القتال  في  كبيرة  خبرة  تيغراي 
للجيش  الشمالية  القيادة  على  الجبهة  وتسيطر  اريتريا،  وجارتها  إثيوبيا  بين  سنوات 
تيغراي  إقليم  في  المحلية  الميليشيات  وتقّدر  جبهات،  أربع  من  يتكون  الذي  اإلثيوبي 

250 ألف جندي، وهو ما يشكل خطراً على انقسام الجيش اإلثيوبي الذي يتشّكل  بنحو 
على أسس عرقية، وأعلنت المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن عبور 
– حتى الجمعة الماضية - هرباً من النزاع المسلح الدائر  32 ألف إثيوبي إلى السودان 
بين حكومة آبي أحمد والسلطات المحلية في إقليم تيغراي، مع تأكيدها أّن العدد سيصل 
5 آالف  200 ألف خالل أيام قليلة ألّن الالجئين الذين يعبرون يومياً يقّدرون بنحو  إلى 

شخص.
الداخل  في  اآلن  المندلعة  األهلية  الحرب  تؤثر  هل  اآلن  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

اإلثيوبي على مسار مفاوضات سّد النهضة؟
لألقاليم  انفصال  عنها  ينتج  قد  اآلن  الدائرة  األهلية  فالحرب  نعم،  بالطبع  واإلجابة 
إقليم ومن بين  انفصال كّل  اإلثيوبي طريقة  الدستور  الفيدرالية، حيث يحّدد  الدولة  عن 
إجراءات االنفصال إجراء االنتخابات داخل اإلقليم بشكل مستقّل عن الحكومة الفيدرالية، 
وهو ما قام به إقليم التيغراي، وقد يلحق به إقليم األمورمو نظراً لالحتقان الشديد داخل 
اإلقليم بسبب سياسات آبي أحمد، وبعدهما يأتي إقليم بني شنقول وهو اإلقليم الذي يقع 
في أراضيه سّد النهضة، فاستمرار آبي أحمد في استخدام الحّل العسكري الحتواء أزمات 

األقاليم سيدفعها إلى التمّرد والسعي لالنفصال عن الدولة الفيدرالية وإعالن استقاللها.
إقليم بني شنقول من  إذا تمكن  األول  لهما  ثالث  ال  أمام سيناريوين  أنفسنا  وهنا نجد 
االنفصال وهو إقليم تمتّد أرضه للسودان وأغلب قياداته تقيم خارج إثيوبيا وهم باألصل 
يرفضون فكرة بناء السّد، هذا إلى جانب أنه إقليم فقير في موارده، وبالتالي االنفصال أو 
عودة اإلقليم للسودان يعني توقف بناء السّد، أما إذا ظّل اإلقليم تابعاً للحكومة الفيدرالية 
في إثيوبيا وظّل آبي أحمد في عناده واستمّر في الحرب في إقليمي التيغراي واألمورمو 
فإّن األموال الموّجهة لبناء السّد سوف تتجه لتمويل الحرب وهنا سيتوقف بناء السّد، 
على  فقط  تعّول  ال  أن  يجب  المصرية  القيادة  أّن  إال  السيناريوين  هذين  من  الرغم  وعلى 
سيناريوات توقف بناء السّد تلقائياً بفعل الحرب األهلية في إثيوبيا بل السعى للوصول 

لحّل سياسي عبر كّل الوسائل المتاحة إقليمياً ودولياً، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

محور  شهداء  سيد  وأن��ص��ار  الله  ألنصار  البيعة  متّمماً  ج��دة  أرام��ك��و  لضرب  يتوجه  ان  قبل 
المقاومة...!

من  أسراباً  امتلك  لو  حتى  إيران  ضرب  أصالً  األبيض  البيت  كسيح  بمقدور  يكن  لم  لماذا  ولكن 
القاذفات والقنابل االستراتيجية!؟

 تقول األنشودة الفلسطينية الخالدة:
 »حين يصيح البروقي ما في عوقي

كالشينكوفي سابقني يطير من شوقي«...
والبروقي هو الرجل الذي يحمل البيرق في المعركة في العصور السابقة...

شرطي  نفسه  إلظهار  حيلة  من  لترامب  تبقى  عما  حديثنا  في  المقطع  هذا  هنا  نقتبس  وعندما 
أحمق  قرار  أّي  ارتكاب  حال  وفي  بأنه  نقول  فإننا  الهولويودي...  واالستعراض  بالفهلوة  العالم 
المقاومة،  حلف  قوات  أركان  قائد  عمليات  أمر  بانطالق  يفيد  معلن  آلي  قرار  ثمة  إيران  باتجاه 
كامل  تحرير  باتجاه  الحلف،  لقوات  االستراتيجي  الهجوم  من  األخيرة  المرحلة  بتنفيذ  والقاضي 

فلسطين المحتلة وليس فقط باتجاه الجليل األعلى بل وما بعد ما بعد الجليل...!
وحينها فعالً ترى الميادين كلها تنشد بصوت واحد ولحن واحد:

يا حامل الراية ويا سّيد المقاومة...
كلنا خلف حامل البيرق واللواء...

وسورية  والعراق  باليمن  مروراً  بإيران  بدءاً  المقاومة،  محور  دول  كافة  أجواء  فإّن  وحينها   
ولبنان، وصوالً حتى كامل أجواء فلسطين المختلفة ستصبح منطقة حظر طيران، لجميع طائرات 

القوى المعادية، من أميركية وصهيونّية وأخرى عميلة تحمل شارات أسلحة جو »عربية«...!
نقول هذا لمن ظّن او ُخدع او ارتعد من قيام المهزوم والمنكسر الكسيح ترامب بإرسال قاذفة 
قنابل أميركية استراتيجية، من طراز B 52 H، الى قاعدة الظفرة اإلماراتّية، او اذا ما قام بإرسال 
حتى سرب آخر الى قاعدة دييغو غارسيا، في غرب المحيط الهندي، فإّن ذلك لن يخيف أحداً في 
حلف المقاومة إطالقاً. حيث إّن َمن يخاف هذه االستعراضات البهلوانية هم فقط من ال يمتلكون 

قرار التصّدي للتهديدات الصهيوأميركية وغير جاهزين لهذا التصدي.
األخيرة  المرحلة  لبدء  العالية،  والجهوزية  الصلب  القرار  فضاء  في  يتحّرك  المقاومة  فحلف 
القاذفات االستراتيجية األميركية وغيرها من  من هجومه االستراتيجي وتحرير القدس، وهزيمة 

الطائرات المعادية، المشار اليها اعاله.
وهذا الوضع ومسرح عمليات الميدان الحالي يشبه تماماً وضع ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضي حينما نجح ثوار الفيتكونغ وثوار شمال فيتنام، بقيادة الجنرال جياب، في هزيمة قاذفات 

واشنطن االستراتيجية، من طراز B 52، وغيرها من أنواع الطائرات األميركّية، نهاية عام 1972.
ثوار  أيدي  على  فيتنام،  جنوب  في  المتالحقة  لهزائمها  نتيجة  قّررت،  قد  واشنطن  كانت  حيث 
بهدف   ،Linebacker ll  اسمتها فيتنام،  شمال  على  تدميرّية،  جوية  حملة  تشّن  أن  الڤيتكونغ، 
دفعها الى وقف إمدادادتها العسكرية لثوار الجنوب، وذلك بتاريخ 1972/12/18، وقد شارك في 
هذه الحملة األميركية 207 قاذفات استراتيجية، من طراز B 52، باإلضافة الى 2000 )الفين( قاذفة 
الفيتنامّية هانوي وميناء هايفونج  أنواع مختلفة، والتي ركزت قصفها على العاصمة  قنابل من 

وغيرها من المناطق، في شمال فيتنام، واستمرت عملية القصف هذه حتى 1972/12/29.
فماذا كانت النتيجة يومها لمن لم يتعظ!؟

العملية(،  في  شارك  )الذي  السابع  األميركي  الجوي  الجيش  على  ساحق،  فيتنامّي  انتصار   
باإلضافة الى القوة الجوية، التابعة او الملحقة بمجموعة حاملة الطائرات في االسطول السابع 
Navy Task Force / والتي كانت   77 التدخل ٧٧ /  آنذاك: قوة  التي كانت تسمى  األميركي، 

ترابط في غرب المحيط الهادئ، في ذلك الوقت.
المجّهز  الفيتنامي،  الجو  سالح  استطاع  الذي  االنتصار،  هذا  العسكريون  الخبراء  اعتبر  وقد 
بطائرات Mig 21، وسالح الدفاع الجوي الفيتنامي، الذي كان يعتمد على 36 كتيبة دفاع جّوي، 

االنتصار  ان  يومها  الخبراء  اعتبر   ،S - 75 M Dvina و     SAM  2 صواريخ  بأنظمة  مجهزة 
معركة  في  الفرنسية،  الجيوش  على  جياب  الجنرال  انتصار  عن  أهمية  يقل  ال  الجوي  الفيتنامي 
ديان بيان فو سنة 1954، وإرغام القوات الفرنسية على االنسحاب من شمال فيتنام. خاصة أن 
حملة الدفاع الجوي الفيتنامي الشمالي قد تمكنت من إسقاط ما مجموعه 37 قاذفة أميركية، من 
الى  البنتاغون  اضطر  مما  مختلفة،  أنواع  من  األخرى،  األميركية  القاذفات  وعشرات   ،B 52 طراز 
حربياً  طياراً   43 مجموعه  ما  لها  قتل  أن  بعد  وقف تلك الحملة الفاشلة بتاريخ 1972/12/29، 

ووقوع 49 طياراً آخر في األسر الفيتنامي.
أما عن أسباب هذا النصر الكبير، فال بد من التأكيد على انه وباإلضافة الى الدور الفّعال، ألنظمة 
الشمال،  في  الفيتنامية،  االستعدادادات  فإن  السوفياتية،   21 الميغ  وطائرات  الجوي  الدفاع 
لمواجهة قصف طائرات B 52 كان لها دور أساسي في تحقيق ذلك االنتصار العظيم، حيث كانت 
قيادة جيش التحرير الشعبي الفيتنامية قد شرعت في تدريب طواقم الدفاع الجوي، على مواجهة 
وإسقاط هذا النوع من الطائرات العمالقة بالذات، منذ بداية سنة 1968، أي قبل أربع سنوات من 
أداء عملياتي  َتَوُفْر نوعية  الى  أدى  الذي  األمر  أعاله.  اليها  المشار  األميركية،  الجوية  الحملة  بدء 
ميداني، على صعيد الدفاع الجوي وعمليات االعتراض الجوّي بالمقاتالت، وهو األمر الذي ال زال 

ُيذهل خبراء الحروب الجوّية حتى يومنا هذا.
إنها حرب إرادات ال مناص من أّن اليد العليا فيها لمن يملك اإلرادة األقوى.

B 52 H، الى  وبالعودة الى إرسال ترامب لواحدة من هذه القاذفات االستراتيجية، من طراز 
كان  والتي  أخرى،  قواعد  الى  أرسلت  قد  كانت  قاذفات  من  سبقها  وما  اإلماراتّية،  الظفرة  قاعدة 
الهادئ، قبل  المحيط  الجوية، غرب  قاعدة غوام  الى  الطراز،  قاذفات، من هذا  أربع  إرسال  آخرها 

حوالي الثالثة أشهر، نقول إنه وبعد هذه الخطوات ال بد من اإلشارة الى ما يلي:
إن أي عدوان أميركي، مفترض، ضّد إيران ومحور المقاومة، ال يستدعي نشر هذا النوع من   �  1
القاذفات االستراتيجية على بعد أمتار من منصات الصواريخ اإليرانية، خاصة أن هذه القاذفات 
بإمكانها  أن  المتحدة، كما  الواليات  من قواعدها في  انطالقاً  القتالية  القيام بمهماتها  قادرة على 
ضرب األهداف عن ُبعد يزيد على األلف كيلومتر. األمر الذي يعني انتفاء ضرورة وجودها قريبة 
عمليات  بعد  اال  جّوي  قصف  عمليات  بتنفيذ  تكلف  ال  عادًة،  ألنها،  وذلك  المعادية،  األهداف  من 
تتعلق  تكتيكية،  عسكريٍة  ألسباب  حجماً،  األصغر  األميركية  القاذفات  به  تقوم  تمهيدي،  قصف 
استراتيجية  أهداف  ضرب  تكون  ما  عادًة  التي   ،B 52 قاذفات  بها  تكلف  التي  المهمات  بطبيعة 

للعدو.
 B من  حجماً  أصغر  أخرى،  استراتيجية  قاذفات  المتحدة  الواليات  لدى  أن  التذكير  يحب  كما 
 F B 52، مثل القاذفات الشبحّية  حمل القنابل والصواريخ التي تحملها  على  قادرة  ولكنها   ،52
Raptor 22، واألكثر شبحية في العالم القاذفة االستراتيجية  B-2 وهذه القاذفات موجودة في 

قاعدة »العديد« القطرية وقاعدة الظفرة وقواعد أخرى في السعودية والكويت.
2 � من هنا فإن الغرض من إرسال ترامب لهذه القاذفة الى اإلمارات، وبهذا األسلوب االستعراضي، 
المترافق مع حملة إعالمية واسعة، اقرب الى إيماءات التهديد منها الى حشد عسكري جدّي، انما 
هو عمل استعراضي مستنبط من برامج ترامب التلفزيونية السابقة. وهو يهدف من وراء ذلك الى 
التغطية على هزيمته االنتخابية، التي حّولها هو نفسه الى فضيحة، ومحاولة اإليحاء بأنه ال زال 
دعوًة  يشبه  ما  اإليراني،  »التهديد«  ل�  تصّديه  يواصل  وانه  مهمة  قرارات  اتخاذ  على  وقادراً  قوياً 

لجمهوره النتخابه في انتخابات عام 2024.
� لكن ذلك ال يعني إطالقاً عدم وجود خطط أميركية، لمهاجمة أهداف استراتيجية مهمة في   3
إيران، مثل المفاعالت النووية المحصنة في أعماق الجبال ومدن الصواريخ المقامة تحت الجبال 
المحّصنة تحصيناً شديداً، والتي يستحيل ضربها وإصابتها من قبل قاذفات القنابل وصواريخها 

التقليدية، كتلك التي تمتلكها »إسرائيل«.
فطبقاً لما نشرته مجلة ميليتاري ووتش Miliary Watch األميركية، بتاريخ 2019/5/19، 

»الشرق  في   ،B - 52 H طراز  من  استراتيجية،  قاذفات  اربع  نشرت  قد  المتحدة  الواليات  فإن 
االوسط« خالل شهر أيار 2018، وهي قاذفات معدلة تستطيع حمل وإطالق قنابل أعماق، تسمى 
GBU - 57، يبلغ وزن الواحدة منها 15 طناً، في ما يبلغ وزن الرأس المتفجر 2400 كغم، وقادرة 

على اختراق تحصينات تحت األرض حتى عمق 61 متراً.
إيران  المتحدة، في اي حرب ضد  الواليات  أن مشاركة  المقال نفسه،  المجلة، في  � وتضيف   4
هي اساس نجاح هذه الحرب، وذلك ألن أياً من الدول الحليفة لواشنطن، في »الشرق االوسط«، 
دون  من  استراتيجية،  إيرانية  أهداف  تدمير  إمكانية  يجعل  مما   ،)GBU( القنابل  هذه  تملك  ال 

استخدام هذا السالح، معدومة تماماً.

2019/5/9، إن تنفيذ قاذفات القنابل  ولكن المجلة األميركية تقول، في مقال نشرته بتاريخ 
األميركية B 52، لمهمات القصف الجوّي، لن يكون سهالً وال مضموناً اذا ما اضطرت القاذفات الى 
 S دخول األجواء اإليرانية، وذلك بسبب امتالك إيران لمنظومات الدفاع الجوي الروسية، من طراز
ومداها 250 كم، إضافة الى منظومة فكور /Fakour 90 / 90 / اإليرانية   ،300 PMU - 2‘S
الجو  سالح  يملكها  التي   ،Tomcat كات  توم  طائرات  من  تطلق  جو  جو  صواريخ  وهي  الصنع، 
المجلة  حسب  األميركي،  الجو  سالح  فان  لذلك  كم.   300 الصواريخ  هذه  مدى  ويبلغ  اإليراني، 
األميركية، قد نشر طائرات F 15 C وطائرات F 18 Hornet، في قواعده في »الشرق االوسط«، 
لمنع طائرات توم كات اإليرانية من التقرب من القاذفات االستراتيجية B 52 واستهدافها بصواريخ 

جو جو.
)طبعاً كل ذلك اذا ما افترضنا أن الواليات المتحدة ستتخذ قراراً بتوجيه ضربات جوية، من هذا 

النوع وبهذا السالح المضاد للتحصينات(.
امكانيات  على  عالوًة  األميركية،  المجلة  تذكرها  لم  جوي  دفاع  أسلحة  إيران  امتالك  ظل  وِفي 
تكون  قد  والتي  إي��ران،  تمتلكها  التي   ،/ والتشويش  االتصاالت  اعتراض  االلكترونية/  الحرب 
قادرة على اعتراض أية قنابل أو صواريخ موّجهة، يمكن ان تنجح القاذفات األميركيه في إطالقها 
عن ُبعد، فإن احتماالت قيام الواليات المتحدة باتخاذ قرار كهذا تبدو أكثر من بعيدة. خاصة أّن 
االمكانيات اإليرانية، االلكترونية والصاروخية قادرة على تدمير أية قاذفات أميركية قد تنطلق من 
B 52، في الدول القريبة  قواعد في الخليج، مما يجعل موضوع مرابطة قاذفة، أو أكثر، من طراز 
من إيران أمراً غير ذي جدوى، من الناحية العسكرية، وهو ال يتعّدى اإلطار االستعراضي... كما 

اسلفنا اعاله.
جّوي،  استراتيجي  قصف  عملية  وتنفيذ  أميركي،  عسكري  تحرك  أي  فإن  تقديرنا  وِفي   �  5
بقاذفات B 52، ستكون نتيجته بالضبط كما حصل في فيتنام سنة 1972، حيث ادى الى اضطرار 
الواليات المتحده الى الدخول في مفاوضات مع حكومة ثوار الفيتكونغ الفيتناميين، في باريس 
سنة 1973 بقيادة وزير خارجية الواليات المتحده آنذاك، هنري كيسنجر، ومن ثم الى اضطرارها 
لتوقيع اتفاقية سحب قواتها من جنوب فيتنام، الذي تّم تحت النيران بداية شهر نيسان 1975، 
الهزيمة  فإن  قرن،  نصف  قرابة  قبل  فيتنام،  في  النتيجة  هي  هذه  كانت  وكما  بأنه  نقول  وعليه 
هذه  أولى  وستكون  وتأثيراً  عمقاً  وأكثر  أقسى  ستكون  المنطقة،  في  المقاومة،  محور  قدرات  أمام 
كاملة  فلسطين  وتحرير  الوجود،  عن  فلسطين  في  األميركية  العسكرية  القاعده  زوال  التأثيرات 
وعاصمتها القدس، وإنجاز الجزء األهم من معارك التحرر الوطني ليس فقط لدول محور المقاومة 

وإنما لكل دول المنطقة.
االستراتيجية الفاشلة تقود دائماً الى هزائم استراتيجية. وهذا ما سيحدث مع الواليات المتحدة 
إيران، سواٌء من خالل حملة قصف  القيام بأي تحرك عسكري ضد  إن هم تجرأوا على  وأذنابها، 

جّوي استراتيجي او غير ذلك من أشكال العدوان العسكري.
إنها السنن الكونية الثابتة ولن تجد لسّنة الله تبديالً.

بعدنا طّيبين قولوا الله...

وهذا النفي الرسمّي السعودي للقاء بين ابن سلمان – نتنياهو يؤكد المؤكد بحادثة مماثلة يوم انعقاد قمة 
تعتبر  بافتتاحية  الملكي  الديوان  من  المقّربة  »الرياض«  صحيفة  خرجت  حين   ،2019 أيار   14 في  الظهران 
فيها كل من يرفض السالم مع »إسرائيل« يخدم إيران، ليخرج العاهل السعودي الملك سلمان في القّمة نفسها 
على  مباشراً  رداً  اعتبر  فيما  أهلها،  صمود  ودعم  الدوالرات  بماليين  ويتبّرع  القمة،  على  »القدس«  اسم  ليطلق 

إعالن ترامب أّن القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني..
بين لقاء »نيوم« في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وخطاب قّمة »القدس« في الظهران في 14 نيسان/

أبريل 2019، نالحظ حجم ارتباك مسيرة التطبيع في العاصمة التي يرى كثيرون فيها القائدة الفعلية لهذه 
المسيرة في أبو ظبي والمنامة والخرطوم، والضاغطة المتدادها إلى عواصم أخرى..

قدموا  الذين  الجزيرة  أبناء  بعض  وبين  الرياض،  في  السياسة  كواليس  في  يدور  عما  يعبر  ال  ارتباك  وهو 
عشرات الشهداء على أرض فلسطين عام 1948 فحسب، بل إلى ارتباك متراكم مصدره حرب فاشلة في اليمن 

مستمرة منذ خمس سنوات ونّيف، وحرب لم تحقق أهدافها على سورية وفيها منذ ما يقارب العشر سنوات..
ارتباك  أيضاً  هو  بل  اللبنانيون،  يعانيه  ما  كّل  رغم  أكلها  تؤِت  لم  لبنان  في  المقاومة  لعزل  ضغوط  وبين 
تسّببت فيه خسارة ترامب في االنتخابات الرئاسية في بالده، رغم أّن وزير خارجّيته يسعى اليوم من خالل 
حملته الدبلوماسية في المنطقة إلى بدء حملته الشخصية لالنتخابات الرئاسية األميركية، مهيئاً نفسه فيها 
لوراثة ترامب في البيت األبيض، معتمداً على كتلة صلبة من طائفة »اإلنجيلّيين« الجدد التي يعتبر بومبيو من 
أبنائها العقائديين، وعلى دعم أصوات الجالية اليهودية. التي لم تكن غالبيتها لصالح ترامب في االنتخابات 

األخيرة.
أيضاً  وهي  لقيادتها،  فيها  العهد  ولي  يتصّدى  حيث  الرياض  في  مرتبكة  التطبيع  مسيرة  فإن  نرى،  وكما 
مرتبكة في القاهرة التي كانت حكومتها أول من دخل »جنة« التطبيع الرسمّي بكّل شرورها وشروطها المذّلة 

مع معاهدة كمب ديفيد قبل أكثر من 41 عاماً.
فلقد فّجرت صور وّزعتها مواقع التواصل االجتماعي للفنان المصري محمد رمضان مع المطرب الصهيونّي 
عومير ادم بحضور المطرب اإلماراتي حمد المزروعي، وصور أخرى مع رياضي إسرائيلي، حملة شعبية كبيرة 
في مصر أطلقتها نقابات مصرية ما زالت تعتبر أن »التطبيع« مع العدو جريمة يستحّق مرتكبوها الفصل من 

أي نقابة ينتسب إليها..
ففي حين حاول رئيس النقابات الفنية المصرية التهرب من إعالن الفنان محمد رمضان لصورته التطبيعّية، 
كانت  فقد  فعلته،  عن  لالعتذار  مستعّد  وأنه  معه،  صورة  يأخذ  من  كل  يعرف  ال  أنه  أبلغه  رمضان  أن  مدعياً 
يدين  موقف  إعالن  إلى  السباقة  وتأثيراً،  اتساعاً  مصر  نقابات  أهم  من  وهي  المصريين،  الصحافيين  نقابة 
سلوك رمضان ويدعو إلى محاسبته أمام قضاء تحّرك بدوره لمحاكمة رمضان، فيما امتألت مواقع التواصل 
بتغريدات منددة بهذه الصورة ومؤّكدة على رفض الشعب المصري لمؤامرة التطبيع، وهو  رفض قديم جعل 
تل أبيب تتحّدث عن »سالم بارد« مع مصر، رغم اتفاقية سالم وقد أصبح عمرها أكثر من 41 عاماً، وما إعالن 
الفنان محمد رمضان عن استعداده لالعتذار عن هذه الصورة التي سربتها مواقع إسرائيلية، كما النفي الذي 
أصدرته جهات رسمية سعودية لخبر سّربته مصادر إسرائيلية عن لقاء نتنياهو – بن سلمان في مدينة نيوم 
الحكام لالنخراط في  إذعان بعض  واٍد وأن  التطبيع في  أن مزاج الشعوب ضد  تعبير آخر عن  إالّ  السياحية، 

مسيرة التطبيع في واٍد آخر.
أما حمالت مناهضة التطبيع الشعبية الممتدة من المحيط إلى الخليج، حيث مراصدها ولجانها ومبادراتها 
وائتالفاتها تعلن كل يوم رفض شرائح واسعة من أبناء األّمة لها، فهي تؤّكد أن اضطرار حلفاء واشنطن إلى 
كشف عالقاتهم التطبيعّية مع مغتصبي القدس ومحتلي فلسطين والجوالن لم يحقق انتصاراً جدياً لمسيرة 
التطبيع، بل أدى إلى اتساع المواجهة مع المشروع الصهيوني – االستعماري، سواء من خالل المقاومة داخل 
خالل  من  أو  كلها،  األّمة  امتداد  على  التطبيع  لمناهضة  المتنامية  الحركة  خالل  من  أو  جوارها،  وفي  فلسطين 
مالحقة  إلى  يدعو  وأوروبياً  أميركياً  رسمياً  توجهاً  هناك  أن  درجة  إلى  الدولي  المستوى  على  العدو  مقاطعة 
أعضاء ال�BDS واعتبار الدعوة إلى مقاطعة الكيان العنصري اإلرهابي في فلسطين المحتلة نوعاً من العداء 

للسامية...
ومن هنا نرى أن من حقنا االعتقاد أن مسيرة التطبيع، رغم كل ما يحيط بها من تهديدات وإغراءات، مسيرة 
الشعب  زال  ما  التي  أوسلو  ومعاهدتي  ديفيد  كمب  بعد  سبقتها  مماثلة  محاوالت  مصير  مصيرها  مرتبكة 

الفلسطيني يقاوم مخرجاتها ووادي عربة التي ما زال الشعب األردني يحاصر آثارها.
*المنسق العام لتجّمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان.

بلينكن رجل التفاهم ... )تتمة �ص1( 
التعليق ال�سيا�سي

التدقيق الجنائّي: هل تاأّخرنا؟ 
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توقعت مصادر إعالمية 

تركيّة تبدالً إيجابياً 
في العالقات التركية 

اإليرانية والتركية 
الروسية باتجاه الدور 

التركي في المنطقة بعد 
قّمة نتنياهو بومبيو 
وبن سلمان. وقالت 
المصادر إن ترجمة 

اإليجابية ستبدأ بموقف 
تركي جديد من الوضع 

في سورية ويستكمل 
بمبادرات تركيّة نحو 

لبنان والعراق.

كوالي�سكوالي�س خامنئي: لدينا الإمكانات الالزمة لإحباط العقوبات
قال المرشد اإليراني السيد علي خامنئي إن 
»العقوبات جريمة ارتكبتها أميركا وشركاؤها 
مضيفاً  اإليراني«،  الشعب  ضد  األوروبيون 
ضد  العقوبات  لمعالجة  طريقتين  »هناك  أن 
رفع  أو  عليها  والتغلب  إحباطها  إم��ا  إي��ران 

العقوبات«.
للتنسيق  األعلى  المجلس  اجتماع  وف��ي 
حاولنا  »ن��ح��ن  خامنئي  أّك���د  االق��ت��ص��ادي 
لم  ولكنها  المفاوضات،  عبر  العقوبات  رفع 
تمكنت  »إذا  أنه  موضحاً  ج��دوى«،  ذات  تكن 
فإن  بمساعيها  العقوبات  تجاوز  من  إي��ران 
العقوبات  وسيرفع  ذلك  سيرى  اآلخر  الطرف 

تدريجياً«.
اإلمكانات  لديها  ب��اده  أن  إل��ى  أش��ار  كما 
الازمة إلحباط العقوبات و«علينا بذل الجهد 
والمساعي الازمة وعدم الوقوع بالمشاكل«، 
واض��ح  غير  أميركا  وض��ع  أن  على  م��ش��دداً 
ضد  موقفاً  باستمرار  يتخذون  واألوروبيون 

إيران ويتدّخلون في الشؤون اإلقليمّية.
وقاب خامنئي إن »دول الترويكا األوروبية 

وألمانيا  م��دّم��رة،  ن��ووي��ة  ص��واري��خ  لديها 
حيازة  بعدم  ويطالبوننا  خطاهم  على  تسير 

الصواريخ«.
وأردف قائاً »ال يمكن االعتماد على األجانب 

ليقّدموا لنا حلوالً لمشاكلنا«.
 ،  2018 المجلس تأسس عام  أن هذا  يذكر 
بأمر من قائد الثورة عقب الظروف االقتصادية 
المفروضة  األميركية  العقوبات  عن  الناجمة 

على إيران.
دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  وت��أم��ل 
على  المقبلة  اإلدارة  تسير  أن  ف��ي  ت��رام��ب 
بذلك  تواصل  وأن  إي��ران  ملف  حيال  نهجها 
ما  وفق  عليها،  القصوى«  »الضغوط  حملة 
مسؤول  عن  ب��رس«  »ف��ران��س  وكالة  نقلته 
بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  يرافق  أميركي 

في جولته الخارجية، يوم األحد.
الرئيس  يسعى  أن  م��راق��ب��ون  وي��ت��وق��ع 
إعادة  إلى  بايدن  جو  المنتخب  الديموقراطي 
الواليات المتحدة إلى االتفاق النووي الموّقع 
م��ع إي���ران ف��ي عهد ب���اراك أوب��ام��ا، وال��ذي 

حيال  »يتفاوض  وأن  ترامب،  منه  انسحب 
القاسية«  االقتصادية  العقوبات  عن  التراجع 
ال�3  السنوات  في  واشنطن  فرضتها  التي 

األخيرة على إيران.
مايك  األميركي  الخارجية  وزي��ر  وأص��در 
الضغوط  »حملة  أّن  فيه  اعتبر  بياناً  بومبيو 
بشكل  فعالة  ت��زال  ال  إي���ران  ض��د  القصوى 
واألشهر  األسابيع  »في  أنه  من  وحّذر  كبير«، 
جديدة  عقوبات  واشنطن  ستفرض  المقبلة، 

على إيران«.
الخارجية  وزارة  في  المسؤول  وبحسب 
حتى  موجودة  اإلدارة  »هذه  فإن  األميركية، 
20 كانون الثاني وستواصل تنفيذ سياساتها 

النهاية«. حتى 
إي��ران  على  العقوبات  مسألة  إل��ى  وع��اد 
قيد  عسكري  بعمل  التهديد  »بإبقاء  ول��ّوح 
مقابلة  في  بومبيو  قاله  ما  م��رّدداً  البحث«، 
مع صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية 
على  مطروحة  الخيارات  »جميع  إبقاء  بشأن 

الطاولة«.

»الناتو«،  لحلف  العام  األمين  أع��رب 
اتباع  من  قلقه  عن  ستولتنبرغ،  ينس 
المنتخب  الديمقراطي  ال��ح��زب  ممثل 
سياسة  ب��اي��دن،  ج��و  أم��ي��رك��ا،  لرئاسة 
األميركي  ال��رئ��ي��س  لسياسة  مشابهة 
حول  ترامب،  دونالد  واليته،  المنتهية 

اإلنفاق األوروبي على الحلف.
المرجح  من  »الناتو«،  لتقديرات  وفًقا 
ال��ق��ادم  األم��ي��رك��ي  ال��رئ��ي��س  يطالب  أن 
من  بالمزيد  الحلف  أعضاء  بايدن،  جو 
ترامب،  دونالد  سلفه  مثل  عليه،  اإلنفاق 

لحلف  العام  األمين  تصريحات  بحسب 
»الناتو«.

حلف  أعضاء  طالب  قد  ترامب  وك��ان 
اإلنفاق  من  بالمزيد  أوروبا  في  »الناتو« 
وتخفيف  الحلف  دعم  بهدف  الدفاعي، 

العبء عن أميركا.
لترامب  كان  فقد  لستولتنبرغ،  ووفًقا 
»أس��ل��وب��ه ال��خ��اص« ف��ي ال��ت��واص��ل مع 
الشركاء األوروبيين، وأعرب عن توقعاته 
العام:  األمين  وأضاف  تام«،  »بوضوح 
»لكنني على ثقة من أن الرئيس المنتخب 

بايدن سيعّبر عن التوقعات نفسها«.
ستولتنبرغ،  اعتبر  أخرى،  جهة  ومن 
بايدن،  جو  ألميركا  القادم  الرئيس  أن 
ويعرف  للحلف«  قوياً  »داعماً  سيكون 

 .»dw« الناتو« جيداً، بحسب صحيفة«
على  الحلف  دول  العام  األمين  وحث 
من   2% إنفاق  ه��دف  عن  التخلي  ع��دم 
الدفاع  على  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

بسبب وباء فيروس كورونا.
اآلن  مهمة  »أص��ع��ب  أن  على  وش���ّدد 
من  الوباء  سببها  التي  األزم��ة  منع  هي 

قطاع  في  فقط  ليس  أزمة  إلى  تتحول  أن 
الصحة، ولكن أيضاً في قطاع األمن، لذلك، 

يجب أن نستثمر أكثر )في الدفاع(«.
األوروبية  ال��دول  العام  األمين  وحث 
أميركا،  مع  العاقات  إضعاف  عدم  على 
األوروبّي  االتحاد  إن  وقال: »إنها حقيقة، 
أوروب���ا«.  حماية  على  ق���ادراً  يكون  لن 
األميركية  األمنية  الضمانات  فإن  ولذلك، 
والردع النووي ووجود الجيش األميركي 
في أوروبا »ضرورية للغاية« لحمايتها، 

على حد تعبيره. 

بدأ عدد كبير من قوات إقليم تيغراي في 
ساعة  ال�72  مهلة  انتهاء  قبل  االستسام 
اإلثيوبي،  الجيش  قبل  من  لهم  الممنوحة 

وفقاً لما أفادت به إذاعة »فانا« الرسمية.
أفراد  من  كبيراً  ع��دداً  أن  »فانا«  وذك��رت 
استسلم  والميليشيات  الخاصة  ال��ق��وة 
عفر  والي��ة  ح��دود  عبر  الحكومّية  للقوات 

اإلقليمية.
يستطيعون  ال  الذين  الحكومة  وحثت 
في  العسكري  المجلس  بسبب  االستسام 
عن  واالمتناع  أسلحتهم  نزع  على  تيغراي، 
المتمردة  المجموعة  في  رهائن  يكونوا  أن 
الدفاع  جيش  يتواصل  حتى  واالن��ت��ظ��ار 

الوطني معهم.
فإن  الرئيسية،  العمليات  إلدارة  ووفقاً 
في  تشارك  التي  الوطني،  ال��دف��اع  ق��وات 
تسير  تيغراي،  في  القانون  إنفاذ  عملية 
في  ميكيلي  مدينة  على  السيطرة  نحو 
األنباء  وك��ال��ة  بحسب  الجبهات،  جميع 

الرسمية.
فيما قال ممثل اإلدارة الرئيسية للعمليات 
تسفاي  العميد  الوطني،  الدفاع  ق��وات  في 
الجبهة  في  العسكري  المجلس  إن  أيالو، 
ق��وات  خ��ان  ت��ي��غ��راي  لتحرير  الشعبية 
الدفاع الوطني بقصد االستياء على سلطة 

الحكومة بالعنف.
عملية  قدم  ال��ذي  تسفاي،  العميد  وأك��د 
قوة  أن  الخرائط،  باستخدام  القانون  إنفاذ 
باكيل  إلى  دانشا  مدينة  من  تندفع  الدفاع 
وحميرة وشيري في الجبهة الغربية، وعلى 
إلى  وتسورينا  بادمي  من  الشمالية  الجبهة 
زاالمبيسا، مضيفاً أن قوة الدفاع تتجه اآلن 
أديغرات،  على  االستياء  بعد  ميكيلي  إلى 

ثاني أكبر مدينة في تيغراي.
الدولي  األم��ن  مجلس  يعقد  بالتوازي، 
اليوم أول اجتماع له بشأن النزاع الدائر في 

إقليم تيغراي اإلثيوبي.
المجلس  بأّن  أفادت  دبلوماسية  مصادر 
عبر  سيعقده  مغلق  اجتماع  في  سيلتئم 
كان  إن  بعد  يّتضح  أن  دون  من  الفيديو 
ويأتي  ال،  أم  بياناً  ختامه  ف��ي  سيصدر 
أّن  اإلق��ل��ي��م  رئ��ي��س  إع���ان  بعد  االج��ت��م��اع 

التي  المهلة  غ��داة  للموت  مستعّد  شعبه 
حّددها رئيس الوزراء اإلثيوبّي لقادة اإلقليم 

لاستسام.
األح��د،  أع��ل��ن  اإلث��ي��وب��ي  الجيش  وك���ان 
مدينة  لتطويق  الدبابات  استخدام  اعتزامه 
الشمالي،  »تيغراي«  إقليم  عاصمة  ميكيلي 
المدنيين من أنه »قد يستخدم أيضاً  محذراً 

قذائف مدفعّية على المدينة«.
الكولونيل  العسكري  المتحدث  وق��ال 
نقلتها  تصريحات  في  تسيجاي،  ديجين 
إن  الحكومّية،  اإلثيوبّية  اإلذاع���ة  هيئة 
من  الحاسم  الجزء  هي  التالية  »المراحل 
بالدبابات  ميكيلي  تطويق  وهو  العملّية، 
الجبلّية  المناطق  ف��ي  المعركة  وإن��ه��اء 

والتقدم إلى الحقول«. 
آب��ي  إث��ي��وب��ي��ا  وزراء  رئ��ي��س  أن  ُي��ذك��ر 
ساعة   72 تيغراي  إقليم  قوات  أمهل  أحمد، 
هجوماً  الجيش  »يبدأ  أن  قبل  لاستسام 

على ميكيلي عاصمة اإلقليم«.
وقال آبي أحمد على »تويتر« مساء األحد 

»ندعوكم لاستسام سلمياً في غضون 72 
ساعة.. أنتم في مرحلة الاعودة«.

اعتزامه  أعلن  اإلثيوبي،  الجيش  وك��ان 
ميكيلي  مدينة  لتطويق  الدبابات  استخدام 
محذراً  الشمالي،  »تيغراي«  إقليم  عاصمة 
المدنيين من أنه »قد يستخدم أيضاً قذائف 

مدفعّية على المدينة«.
الحكومة اإلثيوبية كانت أعلنت أن قواتها 
آديغرات«،  مدينة  على  السيطرة  »أحكمت 
إقليم  ضمن إطار حملة عسكرّية تنفذها في 
»تيغراي« المعارض شمال الباد، ومدينتي 
عند  الواقع  اإلقليم  في  و«أدوا«  »أكسوم« 

الحدود مع إريتريا والسودان.
وك���ان رئ��ي��س ال����وزراء اإلث��ي��وب��ي أعلن 
العسكرية  »العملية  أن  الماضي  الثاثاء 
المنشقة«  تيغراي  منطقة  ف��ي  ال��ج��اري��ة 
األي��ام  ف��ي  »النهائية«  مرحلتها  ستدخل 

المقبلة«.
لجنة  ق��ال��ت  مستمر،  ص���راع  ووس���ط 
الدفاع  »ق���وات  إن  الحكومية،  ال��ط��وارئ 

جوية  عمليات  نفذت  اإلثيوبية  الوطني 
إقليم  عاصمة  ميكيلي  خارج  الدقة  بالغة 

تيغراي«.
تيغراي«  شعب  تحرير  »جبهة  وكانت 
شمال  في  المنطقة  هذه  على  تسيطر  التي 
إثيوبيا قد أطلقت السبت صواريخ عدة على 
متهمة  المجاورة،  إريتريا  عاصمة  أسمرة، 
اإلثيوبي  الجيش  بدعم  هناك  السلطات 

عسكرياً في منطقة تيغراي.
تحرير  »جبهة  إط��اق  غ��داة  ذلك  ويأتي 
شعب تيغراي« أيضاً صواريخ على مطارين 

في منطقة أمهرة اإلثيوبية المجاورة.
أحمد،  آبي  أرسل  الثاني،  تشرين   4 وفي 
هذه  على  هجوم  لشّن  الفدرالي  الجيش 
المنطقة الشمالية، بعد أشهر من التوتر مع 
تحرير  ل�«جبهة  التابعة  المحلية  السلطات 

شعب تيغراي«.
القتلى  م��ئ��ات  ع��ن  ال��م��ع��ارك  وأس��ف��رت 
 25 من  أكثر  ودفعت  أبابا،  أدي��س  بحسب 

ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.

جديداً  خرقاً   163 ب�«رصد  يمني  عسكري  مصدر  أفاد 
طائرة   14 تحليق  بينها  السعودي  التحالف  لقوات 
تجسسّية في أجواء كيلو 16 والُتَّحْيتا والُدَّريهمي شرق 

الُحَدْيَدة«. وجنوب 
اتفاق  خرق  يواصل  »التحالف  أن  المصدر  وأضاف 
وقف إطاق النار في الُحَدْيَدة بالقصف الجوي والبري، 
في  واللجان  الجيش  سيطرة  مناطق  استهدفت  حيث 
قذيفة،   742 ب�  الماضية  ساعة   24 ال�  خال  الُحَدْيَدة 
غ��ارات   3 االستطاعية  التحالف  ط��ائ��رات  شنت  كما 
محافظة  جنوبي  الُتَّحْيتا  مديرية  في  الفازة  منطقة  على 

الُحَدْيَدة«.
وإلى شمال شرق اليمن، حيث شنت طائرات التحالف 
ب�  على محافظتي مأرب والجوف، واستهدفت  غارة   21
َمْدِغل  مديرية  في  ومحيطه  م��اس  معسكر  غ��ارة   16

الِجْدعان ومديريتي مجزر وِصرواح في مأرب.
أما في محافظة الجوف فاستهدفت ب� 5 غارات منطقة 

ْعف. المرازيق في مديرية َخْب والَشّ
وشهدت محاف��ظة صع��دة قص��فاً صاروخياً ومدفعياً 
شدا  مديرية  في  متفرق��ة  مناطق  است��هدف  للتحالف 
شمال  صع��دة  غربي  السعودية  جيزان  مع  الحدودية 
اليمن، وبحسب مص��در محلي يم��ني فإن التحالف شن 
غارتين جوي��تين على وادي آل أبو ج��بارة في مدي��رية 
ش��رقي  الس��عودية  نج��ران  م��ع  ال��ح��دودي��ة  كتاف 

صعدة.
نشوب  السعودية  الطاقِة  وزارة  ��دْت  أَكّ المقابل  في 

المنتجات  توزيع  محطة  في  للوقود  خ��زان  في  حريق 
»باالعتداِء  وصفْته  ما  نتيجة  شمال  جدة  في  البترولية 
من  تمَكّنت  اإلطفاء  فرق  أَنّ  مضيفة  بمقذوف؟،  اإلرهابيِّ 

إهماد الحريق من دون وقوع إصابات.
تركي  الُسعوديِّ  التحالف  باسم  الرسمّي  المتحّدث 

المالكي أَقرَّ بأن الصاروخ أطلق من اليمن.

مع تفشي وباء كوفيد19- وتأثيره على التنمية 
إلى  ُينظر  العالمية،  واالجتماعية  االقتصادية 
لانتعاش  جديد  محّرك  أنه  على  الرقمّي  االقتصاد 
عن  ص���ادر  لتقرير  وف��ًق��ا  العالمي،  االق��ت��ص��ادي 
اإللكتروني  الفضاء  لدراسات  الصينية  األكاديمية 

يوم االثنين.
 2020 العالمي  اإلنترنت  تطوير  تقرير  وذك��ر 
الصادر خال فترة مؤتمر اإلنترنت العالمي 2020 - 
منتدى تطوير اإلنترنت، الذي ُعقد في بلدة ووتشن 
المائية في مقاطعة تشجيانغ في شرقي الصين، أن 
تفشي وباء كوفيد19- قد أدى إلى تسريع التحول 
الرقمي لاقتصاد العالمي، ومن المرّجح أن يصبح 
النظام  تشكيل  تعيد  رئيسية  قوة  الرقمّي  االقتصاد 

االقتصادي وتعزز قدرة الحوكمة.
وفًقا للتقرير، فإن وباء كوفيد19- قد حفز الطلب 

السحابية،  المحطات  في  والذكاء  التنسيق  على 
بينما تواجه الصناعات المرتبطة باإلنترنت فرصاً 

جديدة للتنمية.
4.5 و15.5 في  الرقمي ما بين  االقتصاد  وشكل 
في  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة 
لعام  الرقمي  االقتصاد  لتقرير  وفًقا   ،2019 عام 
للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  الصادر   2019

والتنمية.
مليار   4.5 من  أكثر  كان   ،2020 عام  بداية  وفي 
مليار   3.8 م��ع  اإلن��ت��رن��ت،  يستخدمون  شخص 
كان  بينما  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  مستخدم 
متصلين  العالم  سكان  من  المئة  في   60 حوالي 
رقمية  عالمية  عامة  نظرة  لتقرير  وفًقا  باإلنترنت، 
لعام 2020، نقاً عن تقرير تطوير اإلنترنت العالمي 

.2020

»التحاد غير قادر على حماية اأوروبا«...

حلف »الناتو« قلق من �سيا�سة بايدن

اإثيوبيا: عدد كبير من قوات اإقليم تيغراي 

بداأ في ال�ست�سالم قبل انتهاء المهلة

التحالف ال�سعودّي ي�ستهدف مناطق �سيطرة الجي�ش واللجان في الُحديدة

القت�ساد الرقمي يدفع النتعا�ش القت�سادّي العالمّي

اأنقرة تحتّج وت�ستدعي �سفراء لديها.. 

والتحاد الأوروبّي يرّد

اأميركا تفر�ش عقوبات 

على 3 منظمات رو�سّية

البحرّية الأميركّية ترّد على مو�سكو 

بعد طرد �سفينتها من المياه الإقليمّية الرو�سّية

قالت وزارة الخارجية التركية إن »أنقرة استدعت 
لديها  وألمانيا  وإيطاليا  األوروب��ي  االتحاد  سفراء 
شحن  لسفينة  ألمان  جنود  تفتيش  على  لاحتجاج 
تركية من دون موافقة صريحة من السلطات التركية 

بحثاً عما يشتبه بأنها شحنة أسلحة إلى ليبيا«.
األلمانية  الفرقاطة  أوق��ف��ت  ام��س،  أول  مساء 
إيه«  روزلين  في  »إم  الشحن  سفينة  »هامبورغ« 
التي ترفع العلم التركي، في إطار عملية »إيريني« 
األوروبية التي تضمن االمتثال لحظر نقل األسلحة 
وبحسب  المتحدة.  األم��م  فرضته  ال��ذي  ليبيا  إلى 
غرب  جنوب  في  التركية  السفينة  توقفت  أنقرة، 
ومساعدات  غذائية  مواد  تنقل  وكانت  بيلوبونيز 

إنسانية إلى مصراتة.
السفينة  متن  على  مسلحون  ألمان  جنود  وأنزل 
من مروحية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو صورها 
السيطرة  قبل  تركية،  إعام  وسائل  وبثتها  الطاقم 

على غرفة التحكم.
»تم  بيان  في  التركية  الخارجية  وزارة  وقالت 

تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسراً. 
وجمعوا كلهم في غرفة واحدة ليتم احتجازهم«.

االتحاد األوروبي علق على ذلك قائاً »كانت ثمة 
أسباب وجيهة لاشتباه في خرق السفينة التجارية 
التركية في البحر المتوسط حظر الساح«، وأضاف 
»عملية إيريني أخطرت الجانب التركي قبل تفتيش 
جاء  بالرفض  التركي  وال��رد  التجارية  السفينة 

متأخراً«.
أّكد الجيش األلماني، أن تركيا منعت  من جهته، 
لاتحاد  عسكرية  مهمة  ضمن  تعمل  ألمانية  قوات 
»يعتقد  تركية  شحن  سفينة  تفتيش  من  األوروبي، 

أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا«، وفق »رويترز«.
»جنوداً  أن  إلى  ألماني،  عسكري  متحدث  وأشار 
متن  على  ص��ع��دوا  »ه��ام��ب��ورغ«،  الفرقاطة  م��ن 
أمس  ليل  خال  روزالينا-إيه،  التركية،  السفينة 
بعمليات  القيام  لعدم  اض��ط��روا  لكنهم  اإلثنين، 
التفتيش وانسحبوا، بعد أن قّدمت تركيا احتجاجاً 

للمهمة األوروبية.

الواليات  أن  األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
المتحدة األميركية فرضت، اليوم الثاثاء، عقوبات 
منع  قانون  بموجب  روسّية  منظمات  ث��اث  على 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وي����دور ال��ح��دي��ث ع��ن ك��ل م��ن ش��رك��ة »آف��ي��ا 
ومجموعة  »إل��ي��ك��ون«  وش��رك��ة  زاب��ت��ش��اس��ت��ي« 

»نيكول«.
الخارجية  وزارة  نشرتها  التي  للوثيقة  ووفقاً 

هذه  على  ال��م��ف��روض��ة  ال��ق��ي��ود  ف��إن  األم��ي��رك��ي��ة، 
انتشار  منع  قانون  من   3 المادة  بموجب  الشركات 
أسلحة الدمار الشامل المتعلق بدول إيران وكوريا 
الشمالية وسورية دخلت حيز التنفيذ في 6 تشرين 

الثاني من هذا العام.
وتحظر القيود أي وكالة حكومية أميركية التعامل 
لنقل  تراخيص  منح  تحظر  كما  الشركات،  هذه  مع 

البضائع الخاضعة لرقابة التصدير إليها.

الحادث  على  األميركّية  البحرّية  القيادة  علقت 
الروسية،  االقليمية  المياه  في  أمس،  حصل  الذي 
عادّية  بدورّية  تقوم  كانت  سفينتها  أن  إلى  مشيرة 

تدخل ضمن نطاق عملها.
في  األميركي  السابع  األسطول  قيادة  وأش��ارت 
ماكين«،  »جون  األميركية  المدّمرة  أن  إلى  بيانها 
في  الماحة  حرية  لضمان  بعملية  تقوم  كانت 

المنطقة القريبة من المياه اإلقليمّية الروسّية.
وأضافت قيادة األسطول السابع للمنطقة »بتنفيذ 
هذه العملية لضمان حرية الماحة أثبتت الواليات 
اإلقليمّي  البحر  هي  ليست  المياه  هذه  أن  المتحدة 
تصريح  مع  تتفق  ال  المتحدة  والواليات  لروسيا، 

روسيا بأن خليج بيتر األكبر هو خليج تاريخّي لها 
وفًقا للقانون الدولي«.

أن  األميركي  السابع  األسطول  قيادة  وأعلنت 
لضمان  بعملية  تقوم  كانت  ماكين  جون  المدّمرة 

حرية الماحة في خليج بيتر األكبر.
وقت  في  أف��ادت  الروسّية  الدفاع  وزارة  وكانت 
الروسية  اإلقليمية  المياه  دخلت  المدّمرة  أن  سابق 
كيلومترين.  لمسافة  األك��ب��ر  ب��ط��رس  خليج  ف��ي 
المضادة  الكبيرة  السفينة  من  تحذير  تلقي  بعد 
الهادئ  المحيط  ألس��ط��ول  التابعة  للغواصات 
ف��ي��ن��وج��رادوف«، خرجت  ال��روس��ي »األدم���ي���رال 

السفينة األميركية على الفور إلى المياه المحايدة.
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11ريا�سة / ت�سلية
نهائي اأبطال اأفريقيا بغياب الجمهور ومن�صور!

اإنفاتينو في الدوحة لمواكبة تح�صيرات مونديال 2022 

غوارديول يرغب با�صتقدام كين بدياًل لأغويرو

ال�صيتي ي�صتعّد لال�صتفادة من مي�صي لع�صر �صنوات!
ن��ادي  أن إدارة  صحافية،  تقارير  كشفت 
مانشستر سيتي قد وضعت إستراتيجية مدتها 
ليونيل  األرجنتيني  إقناع  أجل  من  سنوات   10
ميسي، نجم نادي برشلونة، لضّمه إلى صفوف 

»السيتيزين« الفترة المقبلة.
 هذا، وسينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 
بإمكانية  اسمه  وارتبط   ،2021 حزيران  شهر 

االنتقال إلى مانشستر سيتي، في ظل العديد من 
التي ضربت عالقته بالبلوغرانا خالل  األزمات 

الفترة الماضية. 
ميل«  »دي��ل��ي  صحيفتا  ذك��رت��ه  لما  ووف��ق��ا 
القدم  لكرة  السيتي  مجموعة  فإن  و«التايمز«، 
تعتزم التعاقد مع النجم األرجنتيني بعقد يمتد 
حتى 10 سنوات، أي حتى بلوغه سن 43 عاماً. 

مبدئياً  ستشمل  الصفقة  أن  على  وش��ددت 
لم  وإعادة  سيتي،  مانشستر  مع  ميسي  توقيع 
في  غوارديوال  بيب  السابق  المدرب  مع  شمله 
المقبلين على األقل، ثم االنتقال إلى  الموسمين 
أحد األندية الثمانية التابعة للشركة؛ لكي ينهي 
في  سيكون  التقارير  وبحسب  هناك،  مسيرته 
النهاية  وفي  األميركي،  سيتي  نيويورك  نادي 

سيتولى منصب سفير لمجموعة السيتي حول 
في  يرغب  »السيتي«  أن  أوضحت  كما  العالم، 
وتسويقية  وإعالمية  مالية  فائدة  أكبر  تحقيق 
واالستفادة من شعبية الالعب الكبيرة في حال 

التعاقد معه. 
في  مؤخراً  نجح  قد  سيتي  مانشستر  وكان 

تمديد عقد غوارديوال حتى العام 2023.

أّكد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، 
غٍد  بعد  المقّررة  والزمالك  األهلي  مباراة  أن 
نهائي  ضمن  القاهرة«،  »ستاد  على  الجمعة 
من  ستقام  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري 

دون حضور جماهيري. 
وق����ال ص��ب��ح��ي خ����الل ف��ع��ال��ي��ات ن���دوة 
للعلوم  م��ص��ر  ج��ام��ع��ة  ف��ي  ال��ت��ع��ص��ب  ن��ب��ذ 
والتكنولوجيا: »مباراة األهلي والزمالك المقّررة 
أبطال  دوري  نهائي  في  المقبل  الجمعة  يوم 

أفريقيا ستقام من دون حضور الجماهير«.
أفريقيا سيكون ألول مرة   وأضاف: »نهائي 
مصر  في  الكرة  إدارة  مصريين،  ناديين  بين 
لكن  القاهرة،  لستاد  المباراة  نقل  في  نجحت 
اتفاق  وبعد  كورونا  فيروس  تداعيات  بسبب 
تحضر  فلن  األفريقي،  نظيره  مع  الكرة  اتحاد 
الجماهير المباراة لكن المواجهة ستبّث أرضياً 

ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة«. 
نفسّية  ظاهرة  »التعّصب  صبحي:  وأكمل 
آلرائه  التحّيز  هي  اإلنسان  طبيعة  أن  خاصة 
وأفكاره، وهو ما ينعكس على تشجيع األندية 

المصرية ومثال االنتماء لألهلي والزمالك«.
 وفي السياق عينه، أرسلت اللجنة األولمبية 
المصرية، خطاباً إلى اتحاد كرة القدم، أعلمته 

الزمالك  ن��ادي  رئيس  منصور  مرتضى  بمنع 
أبطال  ل��دوري  المرتقب  النهائي  حضور  من 
الرسمية  المخاطبة  اللجنة في  أفريقيا، وقالت 
اللجنة  إدارة  مجلس  ق��رار  إلى  باإلشارة  إنه 
تشرين  من  الرابع  بتاريخ  المصرية  األولمبية 

مرتضى  بإيقاف  والقاضي  الماضي  األول 
لمدة  رياضي  نشاط  أي  ممارسة  عن  منصور 
لنادي  تمثيله  اعتماد  وع��دم  س��ن��وات  أرب��ع 
التفضل  يرجى  الرياضّية،  لأللعاب  الزمالك 
والحرص  ال��الزم��ة  اإلج���راءات  كافة  باتخاذ 

على عدم حضور منصور لمباراة نهائي دوري 
أبطال أفريقيا. 

أوقفت  المصرية  األولمبية  اللجنة  وكانت 
نشاط  أي  مزاولة  عن  سنوات  أرب��ع  منصور 
رياضي، لثبوت مخالفات منسوبة إليه، طالبة 
رفض  فيما  بديل،  لرئيس  انتخابات  إج��راء 
بحصانته  متسلّحاً  القرار  تنفيذ  قبول  منصور 

النيابّية.
عن  الزمالك  ن��ادي  أعلن  أخ��رى،  جهة  من 
»ال��ون��ش«  ح��م��دي  محمود  م��داف��ع��ه  إص��اب��ة 
النهائي  من  أيام  أربعة  قبل  كورونا،  بفيروس 
مباراة  عن  غاب  قد  الونش  وكان  التاريخي، 
الزمالك الماضية ضد نادي إف سي مصر، في 
أن  المقّرر  ومن  مصر،  كأس  بطولة  نهائي  ربع 
يكشف الزمالك مزيداً من التفاصيل حول حالة 

الالعب وزمالئه اآلخرين. 
وتعّد إصابة الونش هي الثالثة بين العبي 
اللذين  إمام  وحازم  حسن  محمد  بعد  الزمالك، 
إلى سلبية،  تحّولت نتيجة مسحتهما األخيرة 
أعلن  حيث  القطبين،  العبي  بين  والسابعة 
من:  كل  مسحة  إيجابية  عن  سابقاً  األهلي 
صالح جمعة، وكهربا، ووليد سليمان ومحمد 

شريف.

القدم  لكرة  ال��دول��ي  االت��ح��اد  رئيس  ح��ّط 
في  ال��رح��ال  إنفاتينو  جياني  السويسري 
آخر  على  لالطالع  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  تحضيرات 
المونديال  النطالق  العكسّي  العد  وصول  مع 

إلى عامين فقط. 
وف���ي ض���وء ال���دول���ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا مع 
»إنه  إنفاتينو:  ق��ال  القطريين،  المسؤولين 
الملعب  ه��ذا  في  هنا،  تكون  رائ���ع أن  شعور 
بعد  أنه  التفكير  مجرد  لوسيل.  ملعب  الجميل 
عامين سيدور نهائي كأس العالم هنا، الحدث 
إنه  العالم،  في  كروية  منافسة  ألفضل  األه��م 

شعور مذهل«. 
يجري  الذي  العمل  ترى  »عندما  وأض��اف: 
الملعب  لك  يمنحها  التي  األج��واء  وتستشعر 
بمثابة  ف��ه��ذا  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  )ل��وس��ي��ل( 

سحر«. 
وأردف: »اإلنجازات األخيرة بما فيها تحديد 
إنهم  للغاية،  مهمة  العمال  ألجور  األدنى  الحد 
يؤكدون  لكنهم  قوية  رسالة  فقط  يرسلون  ال 

أن في قطر المسألة تتعلق باألفعال والحقائق 
عظيمة  خطابات  أو  دعاية  مجرد  فقط  وليست 

إنها حقيقة ولها تأثير كبير«.  
مونديال  مزايا  على  الفيفا  رئيس  وع��ّرج 
قطر: »بالطبع الفضل يعود لكأس العالم ولكل 
سيؤّثر  األم��ر  لكن  البلد،  هذا  في  هنا  شخص 
أيضاً على المنطقة كلها ألنه كما قلنا سابقاً هذا 
منطقة  مونديال  قطر، إنه  مونديال  فقط  ليس 
في  بأسره  والعالم  العربي  العالم  الخليج، 

نهاية المطاف«. 
»أنا  قائالً:  سعادته  عن  إنفاتينو  وأع��رب 
وما  اآلن  حّد  إلى  إنجازه  تم  بما  للغاية  سعيد 
سيتم إنجازه خالل العامين المقبلين«. وتابع 
أربع  حضور  أردت  إذا  »يمكنك  السويسري: 
مباريات في اليوم أن تستخدم دراجة هوائية، 
هناك أيضاً ميترو األنفاق الجديد. كلها وسائل 

صديقة للبيئة، إنها أمر مميز«. 
وختم إنفاتينو تصريحه قائالً: »كأس العالم 
مونديالية على  نسخة  أفضل  ستكون   2022

اإلطالق«.

المدير  بيب غوارديوال،  اإلسباني  أن  إعالمية  تقارير  ذكرت 
الفني لنادي مانشستر سيتي االنكليزي، يرغب في التعاقد مع 
ويعتبره  توتنهام،  فريق  مهاجم  كين،  هاري  اإلنكليزي  النجم 
يستعّد  ال��ذي  أغويرو  سيرجيو  لألرجنتيني  المثالي  البديل 

للرحيل. 
العام  وبعد تجديد عقده رفقة مانشستر سيتي حتى صيف 
2023، وضع اإلسباني بيب غوارديوال على الطاولة سيناريوات 
بعض  تعويض  بينها  وم��ن  المقبل،  االنتقاالت  لسوق  ع��دة 
المخضرمين وعلى رأسهم الهّداف التاريخي للفريق األرجنتيني 
سيرجيو أغويرو، الذي يتعرض للعديد من اإلصابات، وهو في 

طريقه للرحيل بعد نهاية عقده. 

هاري  اإلنكليزي  الدولي  المهاجم  أّن  غوارديوال  بيب  ويعتقد 
يحتاجه  والعباً  أغويرو  لسيرجيو  مثالياً  بديالً  سيكون  كين 

الفريق في الفترة المقبلة. 
كان  اإلنكليزي  المهاجم  فإن  »يوروسبورت«  موقع  وبحسب 
سيتي  مانشستر  إدارة  مع  غوارديوال  بيب  مفاوضات  ضمن 
المهاجم  ويعتبره  لعبه  طريقة  يحّب  أّنه  وأّكد  عقده،  لتجديد 
للتعاقد  سعيه  في  سيتي  مانشستر  ويواجه  للفريق.  المثالي 
بنجمه،  توتنهام  تشبث  ظل  في  كبيرة  صعوبة  كين  هاري  مع 
رفقة  إنكلترا  خارج  تجربة  خوض  في  يرغب  قد  الالعب  أن  كما 
أحد األندية الكبرى. وتبلغ القيمة السوقّية لهاري كين، بحسب 

موقع »ترانسفير ماركت« 120 مليون يورو.

جدول م�صابقات الدورّي الما�صّي لألعاب القوى العالمّي
القوى،  أللعاب  الماسي  الدوري  من   2021 منافسات  عن  البريطاني  غايتسهيد  لقاء  سيغيب 
وذلك بحسب الروزنامة التي نشرت أخيراً، مع تقليص عدد اللقاءات من 15 إلى 14 مقارنة بالعام 

الحالي الذي تأثر كثيراً بسبب فيروس كورونا. 
وبغياب لقاء غايتسهيد، بات لقاء لندن الوحيد )13 تموز( في بريطانيا للعام 2021 وسيكون 
 )2021 آب   8 حتى  تموز   23 )من  المقبل  الصيف  حتى  أرجئ  الذي  طوكيو  أولمبياد  قبل  األخير 

بسبب الجائحة. 
وستكون اللقاءات ال�13 األولى، بينها االفتتاح في الرباط في 23 أيار، بمثابة تصفيات مؤهلة 
إلى اللقاء الختامي الذي تستضيفه زيوريخ في 8 و9 أيلول. وقالت رابطة الدوري الماسي في بيان 
إن »الروزنامة مبدئية في هذه المرحلة وتبقى عرضة للتعديل بحسب الوضع الصحي العالمي 

في 2021«. 
وبحسب الروزنامة المبدئية، سيقام لقاءان في غضون يومين في يوجين األميركية )21 آب( 
والصين )22 منه( في مكان لم يحدد حتى اآلن، فيما سيكون لقاء شنغهاي في 14 آب األول بعد 
الماضي بتفشي فيروس  الموسم  الماسي  الدوري  أولمبياد طوكيو. وتأثرت روزنامة  العودة من 
وستوكهولم  موناكو  من  كل  في  »فعلية«  لقاءات  أربعة  سوى  بإقامة  يسمح  لم  الذي  كورونا 
والدوحة، فيما أقيمت ثالثة لقاءات أخرى بشكل مختصر أو بصيغة استعراضية في كل من أوسلو 

وبروكسل ولوزان.
- الروزنامة المبدئية لعام 2021:

4  حزيران: روما )إيطاليا(. الدوحة )قطر(.  أيار:    28 الرباط )المغرب(.  أيار:    23
9  تموز: موناكو. 4  تموز: ستوكهولم )السويد(.  : أوسلو )النرويج(.  10  حزيران 

)الواليات  يوجين  آب:    21 14  آب: شنغهاي )الصين(.  13  تموز: لندن )المملكة المتحدة(. 
28  آب: باريس )فرنسا(. المتحدة(. 22  آب: الصين. 26  آب: لوزان )سويسرا(. 

أيلول: زيوريخ )سويسرا(.  8  و9  أيلول: بروكسل )بلجيكا(.    3

�صليمان يخرج عن �صمته 

وينتقد في التجاهات كافة
اعتبر المحامي تميم سليمان، رئيس نادي العهد، أن المسؤولية األولى عن نتائج فريقه الحالية، 
بالسماح  أخطأت  النادي  إدارة  أن  تلفزيوني،  لقاء  خالل  سليمان،  وقال  النادي.  إدارة  تتحملها 

للمدرب األسبق باسم مرمر بالرحيل. 
وأضاف: »أخطاء الحكم حسين أبو يحيى، خالل مواجهة العهد واألنصار، كانت بسبب لجنة 
الحكام،  على  بالتهجم  األشخاص  لبعض  سمحا  اللذين  القدم،  لكرة  اللبناني  واالتحاد  الحكام 

ووضعهم تحت الضغط«.
أبو  حسين  الحكم  تعيين  خلف  يقف  من  استهدف  العهد  نادي  أصدره  الذي  البيان  »أن  وأكد: 
وعدم  األندية،  كل  حماية  وهدفنا  والتعالي،  بالغرور  يشعرون  الحكام  بعض  يحيى.. ولألسف 

ارتكاب المزيد من األخطاء«. 
لم  المباراة  نهاية  »عقب  قائالً:  الربعة،  محمود  الحكام،  لجنة  لرئيس  انتقاده  سليمان  وتابع 
نتكلم مع السيد الربعة، وباألساس وقته ال يسمح له بحضور اجتماع لجنة الحكام، التي كانت 

ستتخذ أهم قرارات للجولة«. 
واعتبر رئيس العهد أن قرار االتحاد السابق، بردع أي شخص يتهجم على الحكام عبر اإلعالم 
»حقه فرنكين وضيعان الحبر اللي انكتب به«. وختم مشدداً »فريقنا غير طائفي، ونختار الالعب 
المنافسة  أنديتنا  وسقف  اآلسيوي..  االتحاد  كأس  للبنان  أحرزنا  صفوفنا،  ضمن  ليكون  األفضل 

على لقب الدوري المحلي«.

اتحاد ال�صّلة يتمّنى على وزير التربية

اإف�صاح المجال للتالمذة لمتابعة المنتخب
طارق  الدكتور  العالي  والتعليم  التربية  وزير  إلى  كتاباً  السلة  لكرة  اللبناني  االتحاد  وّجه 

المجذوب بطلب رسمي من أجل تعليق المدارس عن ُبعد خالل مواجهة لبنان ضد الهند. 
تصفيات  ضمن  وذلك  الحالي،  الشهر  من   27 في  المقبل،  الجمعة  يوم  والهند  لبنان  وسيلتقي 
معاليكم  من  متمنين  هذا  بكتابنا  »جئنا  االتحاد:  بيان  وجاء في  السلة.  لكرة   2021 آسيا  كأس 
27 تشرين الثاني الجاري  اللبناني عبر تعليق الدروس عن ُبعد يوم الجمعة  تشجيع المنتخب 
ليتمّكن الطالب من متابعة ومواكبة منتخب لبنان في مباراته مع منتخب  12 ظهراً  عند الساعة 

الهند«. 
الحياة وتمثيل لبنان في  العزم واألمل بمتابعة  إذ يعطي  البيان: »تجاوبكم مع مطلبنا  وتابع 
المحافل الدولية رغم الظروف االقتصادية الصعبة وانتشار وباء كورونا«. يذكر أن مواجهة لبنان 

والعراق ستقام يوم األحد المقبل ضمن التصفيات نفسها في العاصمة البحرينية المنامة.

الإ�صابة �صتبعد ابراهيموفيت�ش عن ميالن 10 اأّيام
زالت��ان  السويدي  مهاجمه  إن  ال��ق��دم،  لكرة  اإليطالي  ال���دوري  متصّدر  م��ي��الن،  ن��ادي  ق��ال 
الفريق  مباراة  في  عضلية  إلصابة  تعّرضه  بعد  األقل  على  أيام  لعشرة  سيغيب  إبراهيموفيتش، 

أمام نابولي يوم األحد الماضي. 
39 عاماً، هدفين قبل إصابته، ليقود ميالن للفوز على نابولي  وسجل الالعب البالغ من العمر 

بنتيجة 3-1، في قمة الجولة الثامنة من الدوري اإليطالي. 
للتعافي.  ثالثة  إلى  أسبوعين  من  سيحتاج  إبراهيموفيتش  إن  ميالن،  باسم  متحدث  وقال 
وسيغيب المهاجم السويدي المخضرم، الذي سّجل عشرة أهداف في ست مباريات في الدوري هذا 
الموسم، على األرجح عن مواجهتي ليل الفرنسي متصدر المجموعة الثامنة في الدوري األوروبي، 

وسيلتيك االسكتلندي، يومي الخميس والثالث من كانون األول المقبل. 
وسيواجه  مباريات،  ثماني  بعد  نقطة،   20 برصيد  اإليطالي  الدوري  بصدارة  ميالن  وينفرد 

فيورنتينا صاحب المركز ال�15 يوم األحد المقبل.

إعداد: زينة حمزة عبد الخالق
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أفقياً:
مدينة أميركية 1 .

دولة إسالمية، مدينة إيطالية 2 .
عاصفة بحرية، غير مطبوخ، متشابهان 3 .

مدينة بلجيكية، يتوجع 4 .
نشي، أول الصباح، للنفي 5 .

مدينة كندية 6 .
أمسيات، عاصمة آسيوية 7 .

من كتب الجاحظ، كذاب 8 .
للندبة، كثر شحمه، سجنت 9 .

عتبنا على، أقترب من، عملة آسيوية 10 .
عائلة فيلسوف وناقد فرنسي راحل، رغبنا باالمر 11 .

خاصتهم، يدين، قّبل 12 .

عمودياً: 
شهر ميالدي 1 .
قصر، يلمسه 2 .

متشابهان، من الحيوانات، رقد 3 .
حادث ليالً، مؤسسة مدينة قرطاجة 4 .

على  إيطاليا  وس��ط  ف��ي  منطقة  ضعف،  5 .
البحر التيراني، شاي )باالجنبية(

نحبك، أضاءت 6 .
عمري، يثق بالشخص 7 .

للنداء، يمّدا الحبل، مدينة فيتنامية 8 .
تقضي الليل، مدينة بريطانية 9 .

أفريقيا  أن��ه��ر  أه��م  )ب��االج��ن��ب��ي��ة(،  أن��ت  10 .
الغربية، حيوان قطبي

بلدة لبنانية، مدينة إيطالية 11 .
ليل ونهار )بالجمع(، فلوس، بشر 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(.
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:Sudoku حل
 ،916372845  ،483615972  ،725984613
 ،639128457  ،158746329  ،247593168

564837291  ،892451736  ،371269584
حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
1 ( بطرس البستاني 2 ( التينا، انبت 3 ( ور، اسمعك، 
دنكرك،   )  6 نلحد  ذاق،  يبر،   )  5 يسندا  رقيق،   )  4 ناب 
التران 7 ( جز، بركان، ولب 8 ( زينت، انتقم 9 ( الهيل، يمد 
10 ( بدأ، ايابك، دن 11 ( عيدها، بدو 12 ( اعبده، ميالنو. 

عموديا:
1 ( بلو ريدجز، بدأ 2 ( طارق بن زياد 3 ( رت، يرك، نالعب 
4 ( سياق، ربته، يد 5 ( انس، ذكر، يإده 6 ( الميا، كاليه 7 ( 
عسقالن، اام 8 ( ساكن، انتسب 9 ( تن، دنت، كبل 10 ( ابن 

الرومي، دا 11 ( نتأ، حال، مدون 12 ( بادن بادن.

حلول العدد ال�سابق
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يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

احتف�الت ح��سدة بمن��سبة العيد الـ 88 لت�أ�سي�س »القومي« 

في منفذية حم�س ومديريتي الميدان وجديدة عرطوز
�سندوق الفرجة 

واللعب عالمك�شوف

{ يكتبها الياس عشي

وراء  الالهثين  ال��ي��وم  أع���راب  عند  المرحلة  ع��ن��وان 
ال��ت��ط��ب��ي��ع ان��ت��ق��ل م���ن ت��ح��ت ال��ط��اول��ة إل���ى »ال��ل��ع��ب ع 
ال��م��ك��ش��وف«، وس��ق��ط��ت األق���ن���ع���ة، وت��ض��اع��ف عدد 
بحيث  وانكشفوا  والعمالء،  والجواسيس  المخبرين 
تتذّكر  وأنت  فتضحك  البرق،  بسرعة  األخبار  تصلك 

الطرفة التالية التي يتداولها الناس في ما بينهم:
أن  رئيسه  منه  طلب  المباحث  رج��ال  أح��د  إّن  قيل   
دخل  المقاهي،  أح��د  ف��ي  آخ��ر  مباحث  ب��رج��ل  يتصل 
حسين  إل��ى  ي��رش��ده  أن  صاحبه  م��ن  وط��ل��ب  المقهى 

الشخص المطلوب، فسأله صاحب المقهى:
� أّي حسين إنت عاوز؟ في هون عشرين حسين... 
النجار... وفي حسين الحداد… وحسين  في حسين 

السنكري … أّي واحد بّدك؟ 
ف��وص��ف ل��ه ال��رج��ل حسيَن ال���ذي ي��ري��ده، ف��ق��ال له 

صاحب المقهى:
حسين  ع����اوز  ان���ت  األول…  م��ن  ه��ي��ك  ت��ق��ول  م��ا   �

الجاسوس. 
ون��ادى بصوت ع��اٍل: حسين الجاسوس، في هون 

شخص عاوز يشوفك!

درد�صة �صباحية

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق
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اإلدارة والتحرير 

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

المدير اإلداري 
نبيل بونكد
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وزوجته  األخ����رس  م��اه��ر  األس��ي��ر 
يرفعون  دياب  صابرين  والناشطة 
ش����ارة ال��ن��ص��ر ع��ش��ي��ة ن��ه��اي��ة مدة 
توقيف األخرس بعد اضرابه ألكثر 

من مئة يوم
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